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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

தைலைம வகித்தார்கள். 

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

WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

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

ව වස්ථාෙව් 79 වැනි ව වස්ථාව අනුව, 2014 ජූලි මස 23 වන දින 
ගරු කථානායකතුමා විසින්  පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත්හි 
සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

දාම්ෙප්, මීෙගොඩ, ෙබෝධිවර්ධනාරාම ශී මධුරසාම පිරිෙවන් 
විහාරස්ථ  සංවර්ධන සභාව (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 

ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා පජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) 

 
II 

 

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

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2014 

ජූලි මස 24වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු 2.30ට ගරු 
කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, 
එයට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත  ගරු ජනක බණ්ඩාර 
ෙතන්නෙකෝන් මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

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

කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012/2013 වර්ෂය සඳහා 
කහටගහ ගැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

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

 
2013 වර්ෂය සඳහා ෙප්ෂ කර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත  ගරු රිසාඩ් 
බදියුදීන් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් කටයුතු 

පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව, එම කාරක සභාෙව් 
සභාපති ගරු විමල් වීරවංශ මහතා විසින් පිළිගැන්වීම - එතුමා 
පැමිණ නැත. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා (විද ාත්මක 
කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)  திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නුෙග්ෙගොඩ, ෙර්මන් පාර, 

අංක 32/7බී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.එම්.එස්. ෙහට්ටිෙගදර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා (ජනමාධ  හා පවෘත්ති 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக, 
தகவல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass Media 
and  Information) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මහනුවර, තැ.ෙප. 140, 

ළමාගාරය පාර, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යන ස්ථානෙයහි ෙසේවය 
කරන ෙක්.ජී. ෙපේමතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි.  

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

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, උඩවලව, ආර්.ඊ.ටී. හන්දිය, 

පී/16 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.එච්. දයානන්ද මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
 

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා (උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු 
විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத் - தாவரவியல் ங்காக்கள், 
ெபா ப் ெபா ேபாக்கு அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Jayarathne Herath - Minister of Botanical 
Gardens and Public Recreation) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කුඩාගල්ගමුව, හංවැල්ල, 

කජුවත්ත යන ස්ථානෙයහි පදිංචි ටී.එම්.එස්.ටී. බණ්ඩාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
 

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාතෙල්, ෙකොටුෙව්ෙගදර 

පාර, අංක 23/11 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.එස්. ෙසේනානායක 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වව්නියාව, ඉරෙනයි 

ඉලුප්ෙපයිකුලම් යන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ෙක්. යසවතී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, උඩුහාවර, "සමීර" නිවෙසහි 

පදිංචි එල්.එම්. නලින් ලන්ෙද්කුඹුර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කළුතර උතුර, නව 

නිෙගෝධාරාම පාර, අංක 37 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. ගුණපාල 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වම්.  

 
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 
 

ජීවන වියදම : විසත්ර 
வாழ்க்ைகச் ெசல  : விபரம் 

COST OF LIVING: DETAILS  
 

2585/’12 
1.  ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
 (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon. Sajith Premadasa) 

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4) :  

(අ) (i) රජෙය් සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව ශී ලංකාෙව් එක් 
පවුලකට මාසයක් ජීවත් වීම සඳහා අවශ  මුදල් 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එක් පවුලකට එක් මාසයකදී ආහාර සඳහා සහ 
ආහාර ෙනොවන අවශ තාවන් සඳහා අවශ  මුදල් 
පමාණය  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් පවුලකට ජීවත් වීම සඳහා මාසිකව අවශ  
මුදල එක් එක් දිසත්ික්කය    අනුව, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) සාමාජිකයින් තුන්  ෙදෙනකු සහිත පවුලකට මාසයක් ජීවත් 
වීම සඳහා රු.7500.00ක මුදලක් පමාණවත් වන්ෙන්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ  නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி, திட்டமிடல்  அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரச ள்ளிவிபரங்க க்கைமய இலங்ைகயில் ஒ  
கு ம்பத் க்கு மாதெமான் க்கு சீவிப்பதற்குத் 
ேதைவப்ப ம் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத 

ம்; 

 (ii) ஒ  கு ம்பத் க்கு மாதெமான் க்கு உண த் 
ேதைவக்கான ெசல  மற் ம் உண  அல்லாத 
ேதைவக க்கான ெசல  ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 (iii) ஒ  கு ம்பத் க்குச் சீவிப்பதற்கு மாதாந்தம் 
ேதைவப்ப ம் பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  மாவட் 
டங்க க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்ப 
ைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) ன்  அங்கத்தவர்கைளக் ெகாண்ட ஒ  கு ம்பத் 
க்கு மாதெமான் க்குச் சீவிப்பதற்கு பா. 7500.00 

ேபா மானதா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப் 
பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the amount of money required by one Sri 

Lankan family per month for its 
subsistence, as per the Government 
statistics; 

 (ii) separately, the expenditure on food and 
expenditure on needs other than food for a 
family per month; and 

 (iii) separately, the amount of money required 
by a family per month for its subsistence in 
each district?  

 (iv) Will he also inform this House whether that 
an amount of Rs.7,500 is sufficient for a 
three member family for its subsistence for 
a month? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i)     ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් මෑතකදී පකාශයට පත් කර ඇති 2012/2013 
ගෘහ ඒකක ආදායම්/ වියදම් සමීක්ෂණ මූලික 
වාර්තාව ට අනුව ශී ලංකාෙව් එක් පවුලක් මාසයක් 
තුළ කරනු ලබන භාණ්ඩ හා ෙසේවා පාරිෙභෝජනය 
ෙවනුෙවන් වැය කරන මුදල් පමාණය නාගරික, 
ගාමීය හා වතු ක්ෙෂේතවල සාමාන  අගය ෙලස 
පහත පරිදි දැක්විය හැකිය. (ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ ාෙල්ඛන  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙවබ් අඩවිෙය් 
ෙමම වාර්තාව පසිද්ධ කර ඇත.) 

  වගුව 1 : කාණ්ඩ අනුව ශී ලංකාෙව් ගෘහ ඒකකයක 
සාමාන  මාසික වියදම 

 
 

 

 

  ඒ අනුව ගෘහ ඒකකයක් සඳහා වූ වියදම් ලබා 
ගැනීෙම්දී ආහාර සඳහා, ආහාර ෙනොවන දව  
සඳහා සහ ගෘහ ඒකකෙය් පදිංචි ෙන්වාසිකයන් 
සහ ගෘහ ෙසේවකයින් විසින් (පුද්ගලික අවශ තා 
ෙහෝ ෙසේවාවන් සඳහා දරනු ලබන වියදම්) දරන 
වියදම් අනුව ෙමය සලකා බලා ඇත.   

  ෙකෙසේ වුවද, එක් පවුලකට මාසයක් ජීවත් වීම 
සඳහා කරනු ලබන වියදම් පමාණය එම පවුෙල් 
සමාජ තත්ත්වය, ජීවන විලාසිතාව - lifestyle -  
පාරිෙභෝජන රටාව, සව්යං නිෂ්පාදන පැවතීම හා 
සමාජ සබඳතා යනාදිෙයහි විවිධත්වය මත 
එකිෙනකට ෙවනස ්ෙව්. එම නිසා මාසයක් ජීවත් 
වීම සඳහා ෙදනු ලබන සංඛ ාතමය ෙපොදු අගයක් 
තුළින් සියලුම ආර්ථික කණ්ඩායම් (දුප්පත්, 
මධ ම හා ෙපොෙහොසත්) සඳහා මාසික ජීවන 
වියදම් නිරූපණය ෙනොවන අතර, ඒ ඒ සමාජීය හා 
ආර්ථික කණ්ඩායම් සඳහා වන ගෘහ කාණ්ඩයක 
වියදම් ෙවන ෙවනම විශේල්ෂණය කළ යුතු ෙව්.  

 (ii)   එක් පවුලකට එක් මාසයකදී ආහාර හා ආහාර 
ෙනොවන අවශ තාවන් සඳහා කරනු ලබන 
සාමාන  වියදම 2012 - 2013 ගෘහ ඒකක ආදායම් 
වියදම් මූලික වාර්තාවට අනුව කාණ්ඩගත කර 
පහත පරිදි  ෙපන්විය හැක. 

 

  වගුව 2: ආහාර සඳහා සහ ආහාර ෙනොවන 
අවශ තාවන් සඳහා ගෘහ ඒකකයක වාර්තා වන 
සාමාන  මාසික වියදම   (කාණ්ඩ අනුව) 

 
 

   රජෙය් විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ 
සුබසාධන වැඩසටහන්. (දිවි නැඟුම, සමෘද්ධි 
වැඩසටහන, විශාම වැටුප් දීමනා ආබාධිත 
රණවිරු දීමනා, ෙපොෙහොර, ඉන්ධන සහනාධාරය, 
ඖෂධ ෙනොමිලෙය් ලබා දීම, වයසග්ත 
පුද්ගලයන්ෙග් දීමනා, ෙවනස ්හැකියා ඇති සිසුන් 
හා පුද්ගලයින් සඳහා දීමනා, පාසල් නිල ඇඳුම්, 
වාර පෙව්ශ පත, පාසල් හා දහම් පාසල් 
ෙපළෙපොත්, 5 ෙශේණි ශිෂ ාධාර, මහෙපොළ සහ 
ශිෂ ාධාර ලබා දීම, ෙපෝෂණ වැඩසටහන්, ළමුන් 
හා ගර්භිණී මවුවරුන්ට ෙපෝෂණ මල්ලක් ලබා 
දීම, ෙපර පාසල් ළමුන් සඳහා නැවුම් කිරි ලබා දීම 
යනාදිය) කියාත්මක කිරීෙම් පතිඵලයක් ෙලස 
පාරිෙභෝජනයට වඩා, පවුල තුළ වත්කම් ෙගොඩ 
නඟා ගැනීමට අවශ  වන ආෙයෝජන අවසථ්ා 
නිර්මාණය වී ඇති අතර, වර්තමානෙය්දී 
දරිදතාවෙයන් මිදීම සඳහා ද එය පිටුවහලක් වී 
ඇත. එමඟින් ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම් ශක්තිමත් 
කරමින් ජීවන රටාවද ෙවනස ්වී ඇත. එෙමන්ම, 
අඛණ්ඩව කියාත්මක කරනු ලබන සුභසාධන 
වැඩසටහන්ද අවශ තා සපුරාලනු පිණිස 
ෙබෙහවින් දායක වී ඇත.   

 (iii)  වගුව 3 : ආහාර දව  සහ ආහාර ෙනොවන දව  
සඳහා දිසත්ික්ක අනුව, සාමාන  මාසික ගෘහ  
ඒකක වියදම ෙලස වාර්තා වී ඇති පමාණය 

781 782 

කාණ්ඩය සාමාන  
මාසික වියදම 

(රු) 

සාමාන  ගෘහ 
ඒකකයක 
පමාණය 

(පුද්ගලයන් 
සංඛ ාව) 

නාගරික 59,001 4.0 

ගාමීය 37,561 3.8 

වතු 29,779 4.1 

කාණ්ඩය 

ගෘහ ඒකකයක සාමාන  මාසික වියදම (රු) 

මුළු වියදම 
(රු) 

ආහාර සඳහා ආහාර ෙනොවන 
දව  සඳහා 

නාගරික 59,001 18,513 40,487 

ගාමීය 37,561 14,704 22,857 

වතු 29,779 14,779 15,000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  මූලාශය : ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් 
සමීක්ෂණය (මූලික) 2012/13 - ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 

(ආ)  ඉහත ෙතොරතුරු අනුව අදාළ ෙනොෙව්.  තවද, සාමාන  
අගය වාර්තා වන්ෙන් විවිධ පුද්ගලයන් කරනු ලබන මිලදී 
ගැනීම් අනුවය.  

 උදා: විදුලි ඒකක 60ක් පාවිච්චි කරන ගෘහයක මාසික විදුලි 
ගාසත්ුව රුපියල් 545කි. එෙහත් ඒකක 300ක් පාවිච්චි 
කරන ගෘහයක විදුලි ගාසත්ුව රුපියල් 11,235කි. විවිධ 
සහනාධාරවලින්ද  අඩු ආදායම් ලබන පවුල්වලට 
පරිපූරක  ආදායම් ලැෙබ්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් සංඛ ා ෙල්ඛනවල 
සාමාන  ගත්ෙතොත් පවුලකට මාසයකට රුපියල් 40,000ක් පමණ 
වියදම් වනවා. ඒ කියන්ෙන්, ආහාර සහ ආහාර ෙනොවන වියදම්. 
නමුත් ඔබතුමාෙග්ම රජෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා 
කියනවා පවුලකට රුපියල් 7,500කින් මාසයක් ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් කියලා. දැන් ඔබතුමා දුන්නු පිළිතුර නිවැරදිද, එෙහම 
නැත්නම් බන්දුල ගුණවර්ධන ශීමතාණන් කළ පකාශය නිවැරදිද 
කියලා කරුණාකර මට කියන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙදන්ෙන් රජෙය්                

සංඛ ා    ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ ා ෙල්ඛනයි. එතුමා  
ෙවන පර්ෙය්ෂණ කමවලින්, යම්කිසි දත්ත අනුව පිළිතුරක් දුන්නා. 
ඒක එතුමාෙග් කාර්යයක්.  ෙවන ෙවන ආයතනවලින් සමහර විට  
ෙම්වා ෙවනස්  විධියට විගහ කරනවා. අෙප් අමාත ාංශයට අදාළ 
විධියට මම අද ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් සංඛ ා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්ෙම්න්තුෙවන් දී තිෙබන දත්ත අනුවයි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හරියට උත්තරය දුන්ෙන් නැහැ 

ෙන්.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවාද?  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අහනවා, අහනවා.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කලබල 

ෙවන්න එපා. මම ෙදවන අතුරු  පශ්නය අහනවා. ඇමතිතුමා මම 
අහපු පශ්නයට පිළිතුරු දුන්ෙන් නැහැ.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
දැන් ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න.  කලබල ෙවනවා 

ෙනොෙවයි,  කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම එතුමාෙගන් ඇහුෙව් රජෙය් සංඛ ා ෙල්ඛනවල හැටියට -  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය.  
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[ගරු  (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම  මහතා] 

දිස්තික්කය 

ගෘහ ඒකකයක සාමාන  මාසික වියදම (රු) 

  
මුළු වියදම ආහාර දව  

සඳහා 
ආහාර 
ෙනොවන 
දව  සඳහා 

ෙකොළඹ 63,030 19,246 43,784 

ගම්පහ 57,064 17,771 39,293 

කළුතර 51,906 16,724 35,181 

මහනුවර 41,442 15,560 25,881 

මාතෙල් 39,222 15,066 24,156 

නුවරඑළිය 33,882 15,722 18,160 

ගාල්ල 34,879 14,473 20,406 

මාතර 37,639 13,936 23,703 

හම්බන්ෙතොට 37,573 14,227 23,347 

යාපනය 35,405 17,260 18,145 

මන්නාරම 27,406 16,253 11,153 

වව්නියාව 44,486 17,019 27,467 

මුලතිව් 20,581 12,542  8,040 

කිලිෙනොච්චි 32,992 15,007 17,986 

මඩකලපුව 29,579 16,663 12,915 

අම්පාර 31,849 16,159 15,691 

තිකුණාමලය 31,041 17,078 13,962 

කුරුණෑගල 36,441 14,084 22,357 

පුත්තලම 40,232 17,106 23,127 

අනුරාධපුරය 31,995 12,941 19,019 

ෙපොෙලොන්නරුව 38,257 14,061 24,196 

බදුල්ල 32,381 13,735 18,646 

ෙමොණරාගල 22,766 11,307 11,460 

රත්නපුර 29,426 13,104 16,321 

කෑගල්ල 36,284 14,320 21,963 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ. මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ඇහුෙව්. එතුමා 

උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. කවුද හරි කියන එක ෙන් මම ඇහුෙව්. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු  මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය පිළිබඳ විමසිලිමත් 

ෙවන්න. අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  පරිණත වූ, ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන, 

ෙහොඳ උගත්කමක් තිෙබන පුද්ගලෙයක් හැටියට ෙමවැනි 
වැල්වටාරම් උත්තර ෙදන්න එපා. ඔබතුමාෙගන් මම ඇහුෙව් 
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් සංඛ ා ෙල්ඛන නිවැරදිද? 
එෙහම නැත්නම් ඔබතුමා  දුන්  සංඛ ා ෙල්ඛන  නිවැරදිද කියායි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර අතුරු පශ්නය අහන්න.  

ඔබතුමාෙග් පශ්නයට දැනටම  විනාඩි 15කට ආසන්න කාලයක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා. ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමාත් කලබල ෙවලා  සිටින නිසා  මම ෙදවන අතුරු 
පශ්නය අහනවා.  

 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අහන්න. කලබල ෙවන්න ෙවනවා, ඔබතුමා කාලය 

ගන්නෙකොට.  
  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට්, වතු, නාගරික සහ ගාමීය 

ජනතාවෙගන් අතිමහත් බහුතරයක් පවුලකට අවශ  මාසික 
ආදායම - ආහාර හා ආහාර  ෙනොවන වියදම් පියවන්න- ලබා 
ගන්ෙන් නැත කියන එක ඔබතුමන්ලාෙග්ම සංඛ ා ෙල්ඛනවල 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් අතිමහත් බහුතරයකට 
තමන්ෙග් ආහාර  සහ ආහාර ෙනොවන වියදම් පියවා ගන්නට බැරි 
තත්ත්වයක් උදා වී තිෙබනවාය කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ෙකොෙහත්ම පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. ෙම්වා average figures. ෙම්වා සාමාන  සංඛ ා ෙල්ඛන 
විධියට තමයි  ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම් අයෙග් සැබෑ වියදම් ගැන 
අප ෙවනම විගහ කරන්න ඕනෑ. අෙනක් කාරණය,  ලබා ෙදන 
ෙවනත් සුබසාධන පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර අපි  සංඛ ාත්මකව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් පුද්ගලයන් නැත්නම් ෙම් පවුල් වටා 
තවත් විශාල සුබසාධන රැල්ලක් තිෙබනවා. අපි ඒවාත් 
සංඛ ාත්මකව පරිවර්තනය කරලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
මන්තීතුමාෙග් ෙචෝදනාව මා පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ෙබොෙහොම තටම තටමා  උත්තර 

ෙදන්ෙන්. සාමාන ෙයන් ෙවන දාට  ඔබතුමා   ෙබොෙහොම 
ලස්සනට උත්තර ෙදනවා.  

කමක් නැහැ, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. [බාධා 
කිරීමක්]  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පකාශ කළ ඔය   සුබසාධන 
රැල්ල අද කප්පාදුවකට ලක් ෙවලා. ඒක මුළු රටම දන්නා 
කාරණයක්. 

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමාෙග්ම 
ආයතනවල සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්නුම් කරනවා, ගාමීය 
ජනතාවෙගන් සියයට 73කට, නාගරික ජනතාවෙගන් සියයට 
53කට, වතු ජනතාවෙගන් සියයට 81කට ෙම් අවශ  කරන 
රුපියල් 40,000 ලබා ගන්නට බැහැයි කියලා. මා ෙනොෙවයි 
එෙහම කියන්ෙන්. ෙම්වා ඔබතුමන්ලාෙග්ම රජෙය් ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත.  එෙහම බැලුවාම ෙම් 
 රෙට් ජීවත් වන ජනතාවෙගන් ආහාර සහ ආහාර ෙනොවන 
අවශ තාවන් සපුරා ගන්නට ෙනොහැකිව සිටින පිරිස දළ වශෙයන් 
සියයට 60ක්, සියයට 65ක් පමණ ෙවනවා. මා ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, වාර්ෂිකව, මාසිකව, ෛදනිකව රුපියෙල් මූර්ත 
අගය පලුදු ෙවමින්, අවපමාණ ෙවමින් තිෙබන කාල වකවානුවක 
පවුලක කය ශක්තිය වර්ධනය කරන්නට ඔබතුමන්ලා ගන්න 
පියවර ෙමොකක්ද කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රුපියල ෙකොෙහත්ම 

අවපාත ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් 
උපකල්පනයක්. ඒ වාෙග්ම මා මුලින් කිව්ව විධියට ෙම්වා දළ 
දත්ත.  

අනික් කාරණය, අෙප් ශුභ සාධන රටාව ෙකොයි විධියකින්වත් 
අඩු කරලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඇත්ත වශෙයන් ඔබතුමාත් 
දකිනවා, ඒ හැම එකක්ම අපි මුදල් වශෙයන් සහ සත  වශෙයන් 
වැඩි කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒකයි මෙග් පිළිතුර. 

  
  ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය: 

දූෂණ  ෙචෝදනා  
இலங்ைக காப் திக் கூட் த்தாபனப் பணிப்பாளர் 

சைப : ஊழல் குற்றச்சாட் கள் 
BOARD OF DIRECTORS OF SRI LANKA INSURANCE 

CORPORATION: ALLEGATIONS OF CORRUPTION  
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3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මුදල් හා කම සම්පාදන  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාෙව් 2013.03.19 දින වන                           
විට සිටි සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්, අධ ාපන හා ෙවනත් 
සුදුසුකම්, වැටුප් හා ෙවනත් වරපසාද ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට 
පත් කර ඇති ඇතැම් අය විවිධ ෙචෝදනාවලට ලක් 
වී ඇති පුද්ගලයන් බවත්; 

 (ii) ඇතැම් අධ ක්ෂවරුන්ට එෙරහිව කම්කරු 
ෙකොමසාරිස ් කාර්යාලෙය් නඩු විභාග ෙවමින් 
පවතින බවත්;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාෙව් ෙසේවය සඳහා දූෂණ 
ෙචෝදනා ලැබ සිටි නිලධාරින් පිරිසක් බඳවා ෙගන 
සිටින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) ඉහත (ආ) හි සඳහන් තත්ත්වය  නිසා මුළු මහත් 
රක්ෂණ සංසථ්ාවම අපකීර්තියට සහ අගාධයට 
වැෙටමින් පවතින බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා       
විවිධ ෙචෝදනා ලබා ඇති අධ ක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන් හා දූෂිත නිලධාරින් එම සංසථ්ාෙව් 
ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
ஈ 

 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) இலங்ைக காப் திக் கூட் த்தாபனத்தில் 2013.03.19 

ஆம் திகதி பதவியி ந்த தைலவர் உட்பட 
பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்க ைடய ெபயர்கள், 

கவாிகள், கல்வி மற் ம் ஏைனய தைகைமகள், 
சம்பளம் மற் ம் ஏைனய சிறப் ாிைமகள் தனித் 
தனியாக யாைவெயன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக காப் திக் கூட் த்தாபனத்தின் 
பணிப்பாளர் சைபக்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள சிலர் 
பல்ேவ  குற்றச்சாட் க க்கும் ஆளாகி ள்ள 
வர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) சில பணிப்பாளர்க க்கு எதிராக ெதாழில் 
ஆைணயாளர் அ வலகத்தில் வழக்குகள் 
விசாாிக்கப்பட்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஊழல் குற்றச்சாட் கள் சுமத்தப்பட் ள்ள சில 
உத்திேயாகத்தர்கள் இலங்ைக காப் திக் 
கூட் த்தாபனத்தின் ேசைவக்காக ஆட்ேசர்க்கப் 
பட் ள்ளனர் என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
(இ)  (i) ேமேல (ஆ)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள  நிைலைம 

களினால் ஒட் ெமாத்த காப் திக் கூட் த் 
தாபனேம அபகீர்த்திக்கும் ழ்ச்சிக்கும் உள்ளாகி 
வ கின்றெதன்பைத ஏற் ெகாள்வாரா என்ப 
ைத ம்; 

   (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நிைலைமைய த ப்பதற் 
காக பல்ேவ  குற்றச்சாட் கள் சுமத்தப் 
பட் ள்ள பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர் 
கைள ம் ஊழல்மிக்க உத்திேயாகத்தர்கைள ம் 
ேமற்ப  கூட் த்தாபனத்தின் ேசைவயி ந்  
நீக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்ப 
ைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state separately the names, addresses, 
educational and other qualifications, salaries and 
other privileges of the members of the Board of 
Directors including the Chairman of the Sri Lanka 

Insurance Corporation who were in office on 
19.03.2013? 

(b) Is he aware that - 
 (i) certain individuals who have been 

appointed to the Board of Directors of the 
Sri Lanka Insurance Corporation are 
accused of various allegations; 

 (ii) cases are being heard in the Office of the 
Commissioner of Labour against certain 
Directors; and 

 (iii) a group of officers who were charged with 
corruption  have been recruited to serve in 
the Sri Lanka Insurance Corporation? 

(c) Will he inform this House - 
 (i) whether he admits that the entire Insurance 

Corporation is falling into disrepute and 
downfall owing to the situation mentioned 
in (b) above; 

 (ii) if so, whether action will be taken to 
dismiss the members of the Board of 
Directors and the corrupt officials against 
whom allegations have been levelled from 
the Corporation in view of preventing the 
aforesaid situation? 

(d) If not, why? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත. එම ඇමුණුම සභාගත* 
කරමි.  

(ආ) (i) වාර්තා වී නැත. 

 (ii) වාර්තා වී නැත. 

 (iii) ඉහත (ආ) අනුව පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) (i) නැත.   

  ව ාපාර වර්ධනයන් සමඟ ජීවිත රක්ෂණය සහ 
සාමාන  රක්ෂණ අංශයන් සඳහා බදු පසු 
ඒකාබද්ධ ලාභය 2011 වර්ෂෙය් දී රුපියල් මිලියන 
4, 214ක් වූ අතර,  2012 වර්ෂෙය් දී රුපියල් 
මිලියන 4, 235ක් දක්වා වර්ධනය විය. 2013 
වර්ෂෙය් දී එම තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කර 
ගනිමින් බදු පසු ලාභය රුපියල් මිලියන 4, 655 
දක්වා වැඩි කරෙගන ඇත. 2012 වර්ෂෙය් දී 
රක්ෂණ ව ාපාර ක්ෙෂේතෙය් වාර්තා වූ දත්ත අනුව 
රථ වාහන රක්ෂණය සඳහා සියයට 24.5ක 
ව ාපාරික ෙකොටසක් අත්පත් කර ගනිමින්                
ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව ෙමෝටර් රථ රක්ෂණ 
ව ාපාර අංශෙය් පමුඛයා බවට පත් විය. එෙලසම 
ජීවිත රක්ෂණය සඳහා අඛණ්ඩ ශක්තිමත් 
වර්ධනයක් ෙපන්වන ලද අතර 2012 වර්ෂෙය් දී 
නුබුන්වත් අනුපාතය සියයට 11.01දක්වා වර්ධනය 
විය.  

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
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[ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිහිප ෙදෙනකුෙග් වැටුප් පිළිබඳව 

විස්තර දුන්නා ෙන්. එහි අන්තිමට සඳහන් කළ නිලධාරියාෙග් 
වැටුප් සහ දීමනාවල සමස්ත එකතුව කීයද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පියදාස කුඩාබාලෙග් මහතා - සියලුම දීමනා සහිතව මාසික 

වැටුප රුපියල් 8,24,000යි.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අටලක්ෂ? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්.  
 

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

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

සියලු දීමනා ඇතුළුව මාසික වැටුප රුපියල් අටලක්ෂ කීයක්ද 
ගණනක් කියලා.  ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම දැනගන්න කැමැතියි,  
එක පුද්ගලෙයකුට සියලු දීමනා ඇතුළුව මාසික වැටුප රුපියල් අට 
ලක්ෂ ගණනක් ලැෙබනවා කියලා කියන එක ෙම් දීලා තිෙබන 
සංඛ ාවල වරදක්ද, නැත්නම් ෙම්ක ඇත්තක්ද කියලා.  රුපියල් 
අටලක්ෂ ගණනක මාසික වැටුපක් කියලා කියන්ෙන්, බරපතළ 
සංඛ ාවක් ෙන්, ගරු  නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මට ලැබී තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව වැටුප ඒකයි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් 

එක අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකෙයකුෙග් වැටුප රුපියල් ලක්ෂ අට 
ඉක්මවනවා.  
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*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පධාන විධායක නිලධාරිෙයකුෙග්. 
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
හැබැයි, ඒ හා සමාන අෙනක් රාජ  සංස්ථාවල අධ ක්ෂ 

මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට ඊට සමාන වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව්දී රුපියල් අට ලක්ෂයකට අධික 
වැටුපක් තීරණය කරන්න ෙහේතු පාදක ෙවලා තිෙබන කාරණය 
ෙමොකක්ද? 

 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමා, ඇත්තම කියනවා නම් ෙම් වාෙග් ව ාපාරවල, 

විෙශේෂෙයන් බැංකු ක්ෙෂේතෙය් සහ රක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් හුඟ 
ෙදෙනකුට අද මාසිකව මිලියනයකට වඩා පඩි හම්බ ෙවනවා. 
හුඟක් බැංකුවල සමහර විට මිලියන ෙදක, තුන ෙගවනවා. Bonus 
ෙගවනවා. ඒ නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම ෙකෙනකුට රුපියල් ලක්ෂ 
අටක පඩියක් ෙගවනවාය කියන එක අරුමයක් ෙනොෙවයි. 
ෙමතැන ෙගවී ෙම් ෙහේතු ෙමොනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒක 
එම සංස්ථාෙව් තීරණයක්. ඒවා බලන්න ඕනෑ. ලාභාංශ වැඩි 
ෙවනවා නම් අද රුපියල් ලක්ෂ දහයක පඩියක් ගන්නවා කියන 
එක ෙවෙළඳ සහ වාණිජ ක්ෙෂේතෙය් එච්චර අරුමයක් ෙනොෙවයි.   

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, රුපියල් ලක්ෂ 

අටකට වඩා වැටුප් ගන්නා ඒ නිලධාරියා මීට අමතරව කුමන රාජ  
සහ අර්ධ රාජ  -සංස්ථා ෙහෝ ව වස්ථාපිත මණ්ඩල- ආයතනවලට 
සම්බන්ධ ෙවලා තනතුරු දරනවාද, ඒ ෙමොනවාද, තව වැටුප් 
ලබනවාද කියලා. 

 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමතුමා එෙහම පශ්නයක් 

අහලා නැහැ. මට ලැබී තිෙබන පිළිතුෙර් එවැනි ෙදයක් නැහැ.  

මම දන්නා තරමින් එතුමාෙග් සුදුසුකම් කියන්නම්. එතුමා 
වරලත් ගණකාධිකාරීවරෙයකි; ශී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකාර 
ගණකාධිකාරි ආයතනෙය් සහ සහතිකලත් වෘත්තීය 
කළමණාකරුවන්ෙග් ආයතනෙය් සාමාජිකෙයකි. ව ාපාරික 
අංශෙය් වසර 30කට වඩා පළපුරුද්දක් ඇත. ඒ හැෙරන්නට එතුමා 
ෙවන ෙවන ආයතනවල තනතුරු දරනවාද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් ඇහුෙවොත්, 
මට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. 

කතරගම, තම්මැන්නාව  මැණික් ඉඩම් 
ෙවන්ෙද්සිය :  ඉපයූ මුදල  

தம்மன்னாைவ இரத்தினக்கல் காணி ஏலவிற்பைன : 
ெபற்ற பணம் 

GEM LAND AUCTION AT THAMMANNAWA, KATARAGAMA : 
MONEY EARNED  
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4. ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

  (අ) (i) කතරගම, තම්මැන්නාව පෙද්ශෙය් මැණික් ඉඩම් 
ෙවන්ෙද්සියක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙවන්ෙද්සිය තුළින් උපයා ගන්නා 
ලද මුළු ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මුදල් නියමිත කියාපටිපාටියට අනුව ලබා 
ගත්ෙත්ද; 

 (iv) ඉහත ෙවන්ෙද්සියට අදාළව තවදුරටත් අය විය යුතු 
මුදල් තිෙබ්ද; 

 (v) එම ඉඩම් ෙවන්ෙද්සිෙය්දී ආහාර හා ෙත් 
ෙවනුෙවන් දරන ලද මුදල  ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) கதிர்காமம் தம்மன்னாைவயில் இரத்தினக்கல் 

காணி ஏலவிற்பைன இடம்ெபற்றதா; 
 (ii) ஆெமனில், அந்த ஏலவிற்பைனயின் லம் 

ஈட்டப்பட்ட ெமாத்த வ மானம் எவ்வள ; 
 (iii) அப்பணத்ெதாைககள் உாிய நைட ைறக்கைமய 

ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டனவா; 
 (iv) ேமற்ப  ஏலவிற்பைன ெதாடர்பாக ேம ம் 

அறவிடப்பட ேவண் ய பணத்ெதாைககள் 
உள்ளனவா; 

 (v) ேமற்ப  ஏலவிற்பைனயின்ேபா  உண  
மற் ம் ேதனீ க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக எவ்வள  

 என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there was a gem land auction at 
Thammannawa area in Kataragama; 

 (ii) if so, the total amount of money earned 
through this auction; 

 (iii) whether that money has been obtained 
following the proper procedure; 
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 (iv) whether there are money still to be collected 
with regard to that auction; and 

 (v) the amount of money spent for food and tea 
in that land auction? 

(b) If not, why? 
 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 270,900,000/-ක් ෙව්. 

 (iii) ඔව්. ෙවන්ෙද්සිය සඳහා කට්ටි කරන ලද ඉඩෙම් 
ෙලොට් අංක 21 දරන බිම් කැබැල්ල සඳහා ලද 
ෙචක්පත අගරු වීම මත ඒ සඳහා අය විය යුතු  
මුදල පමණක් හිඟව පවතී. 

 (iv) ඔව්. ඉහත සඳහන් ෙලොට් අංක 21 දරන ෙකොටස 
සඳහා රුපියල් 2,964,625/-ක මුදල තවදුරටත් අය 
විය යුතුව තිෙබ්. 

 (v)  රුපියල් 2,299,360.27කි. ෙමම බිම් කැබැලි 
ෙවන්ෙද්සි කිරීෙමන් පසුවද එම පෙද්ශෙය් පැවති 
ෙනොසන්සුන්කාරී වාතාවරණය අනුව ඊට 
ආරක්ෂාව සඳහා ෙපොලීසිය හා විෙශේෂ කාර්ය 
බලකාය සමඟ ජාතික මැණික් සහ සව්ර්ණාභරණ 
අධිකාරිෙය් නිලධාරින් රාජකාරිෙය් ෙයොදවා ඇත. 
එම සියලුම නිලධාරින් සඳහා අවුරුද්දක 
කාලයකට ආහාර හා ෙත් සැපයීම සඳහා ෙමම 
මුදල වැය වී ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආයතනයට රුපියල් ලක්ෂ 
22කට ආසන්න අගරු ෙචක්පත් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමම අගරු 
ෙචක්පත් ලබා දීම අෙප් රෙට් මූල  නීතීන් අනුව බරපතළ 
වැරැද්දක්. එෙහම නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආයතනය -ජාතික 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය- ඒ පිළිබඳව කවර ෙහෝ 
උසාවියක නඩු පවරා තිෙබ්ද?   

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බැංකු නීතිය අනුව, මූල  

සංෙශෝධන පනත් අනුව ඕනෑම ජංගම ගිණුමක මුදල් ෙනොමැතිව 
ෙචක් පතක් නිකුත් කෙළොත් ඒ යටෙත් නඩු පවරන්න පුළුවන්. 
ෙම්කට තවම නඩු පැවරුවාද නැද්ද කියන එක පශ්නෙය් අහලා 
නැති නිසා ඒකට උත්තරය ෙම් පිළිතුෙර් නැහැ. නමුත් ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් එක්ක මම එකඟ ෙවනවා. එෙහම නඩු 
පවරා තිෙබනවා නම් පශ්නයක් නැහැ. එෙහම කරලා නැත්නම් 
නඩු පවරන්න කියලා මම වහාම උපෙදස් ෙදනවා. ඇත්තටම එයට 
නියම කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී නඩු පවරන්න ඕනෑ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා දන්නා පරිදි ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කරන 

ෙමොෙහොත වන ෙකොටවත් නඩු පැවරීමක් සිදු කරලා නැහැ. මෙග් 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ඒ ඉඩම් වර්ෂයක කාලයක් 
මුළුල්ෙල් බලා ගැනීම සඳහා තමයි ආහාර පාන ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 22ක වියදමක් දැරුෙව් කියලා ගරු ඇමතිතුමා 
කිව්වා. නමුත් ඇත්තටම ඒ ෙවන්ෙද්සිය පැවැති දින ෙදක තුන 
ඇතුෙළේ තමයි ඒ රුපියල් ලක්ෂ 22න් ලක්ෂ 20කට ආසන්න 
පමාණයක් වැය කර තිෙබන්ෙන්. අවුරුද්ෙද් ඉතිරි දවස්වල වැය වූ 
පමාණය අඩුයි. ඒ දවස්වල එක්ෙකෝ එක්ෙකෙනක් ඉන්නවා, ඔහු 
ෙත් එකක් ෙබොනවා; කෑම එකක් ගන්නවා. එෙහමයි ඉතිරි 
දවස්වල වියදම් තත්ත්වය. අවුරුද්දකම හිටපු ඔක්ෙකෝටම කන්න 
දුන්නු පමාණය තමයි රුපියල් ලක්ෂ 22 කියලා කියන එක 
වැරැදියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම ඉඩම් කට්ටි 
ෙවන්ෙද්සි කිරීම සඳහා දින තුනකට ආසන්න පමාණයකට- 
[බාධා කිරීමක්] මා ළඟ සියලු බිල්පත් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්, ඔව්. මා ළඟ සියලු බිල්පත් තිෙබනවා. ඒවා තියාෙගනයි මා 
ෙම් කියන්ෙන්. ඒ ආහාර සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 22ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. මා දන්ෙන් නැහැ 
කතරගම ඉඳෙගන හිල්ටන් එෙකන් කෑම අරෙගන ගියාද කියලා. 
ආහාර ගන්න රුපියල් ලක්ෂ 22ක් වැය කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
හම්බන්ෙතොට තිෙබන්ෙන් හිල්ටන් එකක් ෙනොෙවයි කාල්ටන් 
එකක්.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහටම පරීක්ෂා කර, ෙම් සම්බන්ධව 

ගත්ත පියවර සහ ෙකොෙහොමද ෙම්ක ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන 
එක පිළිබඳව ෙතොරතුරු ටික ඊළඟ සභා වාරෙය්දී ඔබතුමාට 
ලැෙබන්න සලස්වන්නම්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 -4176/'13- (1), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 

මහත්මිය. 

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

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Petroleum Industries)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 

දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8 -4743/'14- (1), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

අමාත තුමිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

උඩප්පුව, ෙසල්වපුරම් ගම්මානෙය් මාර්ගය: 
පතිසංසක්රණය 

உடப் , ெசல்வ ரம் கிராம தி : னரைமப்  
ROAD TO SELVAPURAM VILLAGE IN UDAPPUWA: 

RECONSTRUCTION 
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9. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මහාමාර්ග,  වරාය  හා  නාවික  අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (1):   

(අ) (i) උඩප්පුව, ෙසල්වපුරම් ගම්මානෙය් මාර්ගය විටින් 
විට අබලන්ව පස ් කන්දක තත්ත්වයට පත් වන 
බවත්; 

 (ii) පාසල් සිසුන් හා  ෙරෝගීන් එම මාර්ගය ඔසේසේ 
ගමන් කිරීෙම්දී ෙනොෙයක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ 
පාන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) ඉහත තත්ත්වය සලකා බලා එකී මාර්ගය පතිසංසක්රණය 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள், கப்பற் ைற அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) உடப்  ெசல்வ ரம் கிராமத்தின் தி அ க்க  
ப தைடந்  மண் ேம  ேபான்ற நிைலக்கு 
உள்ளாகின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) பாடசாைல மாணவர்க ம் ேநாயாளர்க ம் 
ேமற்ப  தியின் ஊடாக பயணம் ெசய்கின்ற 
ேபா  பல்ேவ  சிரமங்க க்கும் கம் 
ெகா க்கின்றார்கள் என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  நிைலைமையக் க த்திற்ெகாண்  இவ் தி 
ையப் னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the road leading to the village named 
Selvapuram in Udappuwa gets crumbled 
from time to time and turns into a state 
similar to a heap of earth; and 

 (ii) school children and sick persons face 
numerous hardships in passing through this 
road? 

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken to reconstruct the aforesaid road, taking into 
consideration the circumstances mentioned above? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙමම මාර්ගය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 
ෙනොවන, ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
මාර්ගයකි. 

 (ii) ඔව්.  

(ආ) අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ෙයොමු වී ඇති ෙයෝජනාවකට 
අනුව එතුමාෙග් නිෙයෝගය මත සංවර්ධනය ෙකෙර්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
இந்தக் ேகள்விக்கு நல்லெதா  பதிைலத் தந்தி ப்பைத 

யிட்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு எங்க ைடய 
அைமச்சர் லமாக நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். உடப் , ெசல்வ ரம் என்பன த்தளம் மாவட்டத் 
தி ள்ள க்கியமான இரண்  கிராமங்களாகும்.  

ෙම් කටයුත්ත ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභාව පතිසංස්කරණය 
කරනවාද? නැත්නම් මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික 
අමාත ාංශෙයන් පතිසංස්කරණය  කරලා අවසන් කරනවාද? 

 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අෙප් ආණ්ඩුවක් මඟින් කරනවා. 
 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක පාෙද්ශීය සභාවට අයත් පාරක්. [බාධා කිරීමක්] 
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නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
දැන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු මන්තීතුමා කෑ ගහන්න එපා. කථානායකතුමා ඊෙය්ත් 

අවවාද කළා. ටීවී එකට කථා කරන්න එපා. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඉවරද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔව්, ඇති. 
 
 
 

ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව : 
ගෘහ ඒකක  ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය 

ெதாைக மதிப்  ள்ளிவிபரத் திைணக்களம் :கு ம்ப 
வ மான ெசலவின அள   

DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS: HOUSEHOLD 
INCOME AND EXPENDITURE SURVEY 

 

 

4849/’14 
10. ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   

(අ) ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
සෑම අවුරුදු තුනකට - හතරකට වරක් ගෘහ ඒකක (කුටුම්භ) 
ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය නම් වූ වාර්තාවක් පළ 
කරනු ලබන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත කී වාර්තාවට අනුව,  

 (i) 2006/07, 2009 සහ 2012/13 යන වර්ෂ සඳහා 
ජාතික මට්ටමින් මාසික මධ න ය (නාමික) ගෘහ 
ඒකක ආදායම කවෙර්ද;  

 (ii) නියමිත පාදක වර්ෂය මත 2006/07, 2009/10 සහ 
2012/13 යන වර්ෂ සඳහා ජාතික මට්ටමින් මාසික 
මධ යන (මූර්ත) ගෘහ ඒකක ආදායම කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ஒவ்ெவா  ன்  தல் நான்கு வ டங்க க்கு ஒ  
தடைவ ெதாைகமதிப்  ள்ளிவிபரத் திைணக்களம் 
`கு ம்ப வ மான ெசலவின அள ' என 
அைழக்கப்ப ம் அறிக்ைக ஒன்ைற பிரசுாிப்பைத 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்கூறப்பட்ட அறிக்ைகயின் அ ப்பைடயில், 

 (i) 2006/07, 2009 மற் ம் 2012/13 ஆகிய 
ஆண் களில் ேதசிய மட்டத்தில் மாதம் ஒன் க் 
கான சராசாி (ெபயரளவிலான) கு ம்ப 
வ மானம்; 

 (ii) 2006/07, 2009/10 மற் ம் 2012/13 ஆகிய 
ஆண் களில் ேதசிய மட்டத்தில் மாதம் 
ஒன் க்கான சராசாி (ெமய்யான) கு ம்ப 
வ மானத்ைத ெபா த்தமான அ ப்பைட 
ஆண் ன் பிரகார ம் எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Is he aware that the Department of Census and 
Statistics publishes a report called the Household 
Income and Expenditure Survey every three to 
four years? 

(b) Will he inform this House based on the aforesaid 
report - 

 (i) the mean (nominal) household income per 
month at the national level for the years 
2006/07, 2009 and 2012/13; and 

 (ii) the mean (real) household income per 
month at the national level for the years 
2006/07, 2009/10 and 2012/13 by 
appropriate base year? 

(c) If not, why? 

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

සිල්වා මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
 

(අ) ඔව්. 

 ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය 1990 වසෙර් 
සිට වසර 5කට වරක් පැවැත් වූ අතර, 2006 වසරින් පසුව 
සෑම වසර 3කටම වරක් පවත්වා ඇත. 

 

(ආ) (i) ජාතික මට්ටමින් නාමික මධ න ය මාසික 
ආදායම් සමීක්ෂණ වර්ෂයන්ට අනුව ෙමෙසේ 
දැක්විය හැක. 

         
  ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන සම්බන්ධව මා ෙම් කරුණ 

මතක් කරන්නට ඕනෑ. ජාතික මට්ටෙම් අගය 
ගණනය කර ඇත්ෙත් දුප්පත්ම, මධ ම හා 
ෙපොෙහොසත්ම යන සමාජ ආර්ථික කණ්ඩායම්වල 
නාමික ආදායෙමහි බරිත සාමාන ය ලබා 
ගැනීෙමනුයි.  

 අංශය නාමික ආදායම (රු.) 

  2006/07* 2009/10** 2012/13 

ශී ලංකාව 26,286 36,451 45,878 

797 798 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ජාතික මට්ටෙමන් මූර්ත මාසික ආදායම සමීක්ෂණ 
වර්ෂයන් අනුව වගු අංක 2 මඟින් දැක්ෙව්.  ඒ 
කියන්ෙන් 2006/07 සථ්ාවර මිල අනුවයි. 
වගුව : 2 

           
  * උතුරු පළාත සහ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් තිකුණාමලය 

 දිසත්ික්කය හැර - 2006/07 

  ** උතුරු පළාෙත් මන්නාරම, කිලිෙනොච්චිය සහ මුලතිව් 
 දිසත්ික්කය හැර - 2009/10 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  

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

ඔබතුමා කියපු ආකාරයට නාමික ආදායම සියයට 74කින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් ගෘහස්ථයක 
සාමාන  ආදායම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රට භාර 
ගත්ත ෙවලාෙව් සිට අද වන ෙකොට සියයට 74කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවාද? 

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

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

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්, ඔව්. ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව එෙසේයි.  

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

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හැබැයි, අෙප් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට 

ඔබතුමා හරි පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමතැනදී ඔබතුමාට 
ඒ පිළිතුර ෙදන්න සිද්ධ වුණා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රට භාර ගත්ත දවෙසේ සිට 
අද වන ෙකොට, කය ශක්තියට අනුව මූර්ත ආදායම අවුරුදු හයකට 
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 3කින් පමණයි කියලා ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? 

   මූර්ත  ආදායම (රු.) 

  2006/07* 2009/10** 2012/13 

ශී ලංකාව 26,286 26,433 27,115 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ. ඒක ෙම් අවසථ්ාවට විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ සංඛ ා 

ෙල්ඛන කමය අනුව ඒ ෙදෙකොටස අතර පරතරයක් 
අනිවාර්යෙයන් පවතිනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමන්ලාෙග් රජය පුන පුනා කියනවා, සියයට අටකට ෙම් 

රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය ෙවනවාය කියලා. නමුත් ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රට බාර ගත්ත 
දවෙසේ ඉඳලා 2013 වන  තුරු ඇත්ත වශෙයන්ම පවුලක මූර්ත 
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් දශම පහකින් පමණක් බව? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන එන්ෙන් 

average එකක් හැටියටයි. සියලු ෙදනාටම එක හා සමානව මූර්ත 
ආදායෙම් වැඩිවීමක් ඇති වනවාය කියලා ඒෙකන් පිළිබිඹු වන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් සැබෑ ෙලෝකෙය් ඒ විධියට ෙවනස් ෙවනවා. ෙම්ක 
සංඛ ා ෙල්ඛන උපකමයක් පමණයි. සංඛ ා ෙල්ඛන උපකමය 
පාවිච්චි කරෙගන ෙවනත් තර්ක ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. මෙග් 
උත්තරය ඒකයි. 

 
වැලිසර, ශී ලංකා නාවික හමුදා ෙරෝහල:  විකිරණ 

යන්තය 
ெவ சற, இலங்ைக கடற்பைட ஆஸ்பத்திாி: 

கதிர் ச்சு இயந்திரம் 
SRI LANKA NAVY HOSPITAL IN WELISARA : X-RAY MACHINE 
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11. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1): 

(අ) (i) 2013 වර්ෂෙය් දී වැලිසර, ශී ලංකා නාවික හමුදා 
ෙරෝහලට ජපානෙය් නිෂ්පාදිත විකිරණ යන්තයක් 
මිල දී ගනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එය මිල දී ගත් දිනය කවෙර්ද;   

 (iii) ඊට  වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එය ෙගන්වන ලද සමාගෙම් නම කවෙර්ද;  

 (v) එම යන්තය නාවික හමුදා ෙරෝහලට භාර ගැනීමට 
ෙපර තත්ත්ව පරීක්ෂාවකට භාජනය කර අනුමතිය 
ෙගන තිබුෙණ්ද;  

 (vi) එෙසේ  නම්, එම  අනුමතිය ලබා දුන්  අයෙග් නම් 
හා තනතුරු කවෙර්ද;  

 (vii) විකිරණ යන්තය සහ එහි කියාකාරිත්වය 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා නාවික හමුදාව අදාළ 
සමාගම සමඟ වගකීමකට බැඳී තිබුෙණ්ද; 
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 (viii) එෙසේ නම්, එම වගකීම් කාල සීමාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙම් වන විට ඉහත සඳහන් යන්තය කියාකාරි 
තත්ත්වෙයන් පවතින්ෙන්ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එය අකිය වූ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එම යන්තය වගකීම් කාල සීමාව තුළදී අකිය වී 
ඇත්නම්, අදාළ සමාගම  මගින් එය ෙනොමිෙල් 
අලුත්වැඩියා කර ගැනීමට  හැකියාව තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) එම යන්තය මිල දී ගැනීෙම් දී යම් අකමිකතාවක් 
සිදු  වී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද;   

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
 

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

(அ) (i) 2013ஆம் ஆண் ல் ெவ சற, இலங்ைக கடற் 
பைட ஆஸ்பத்திாிக்கு யப்பானில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட கதிர் ச்சு இயந்திரம் ஒன்  
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  இயந்திரம் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 இதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iv) இதைன இறக்குமதி ெசய்த நி வனத்தின் ெபயர் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  இயந்திரத்ைத கடற்பைட ஆஸ்பத்திாி 
ெபா ப்ேபற்பதற்கு ன்னர் தரப் பாிேசாத 
ைனக்கு உட்ப த்தி அங்கீகாரம் ெபற்றப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், ேமற்ப  அங்கீகாரத்ைத 
வழங்கியவர்களின் ெபயர், பதவிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vii) கதிர் ச்சு இயந்திரம் மற் ம் அதன் ெசயற்பா  
ெதாடர்பில் இலங்ைக கடற்பைட குறிப்பிட்ட 
நி வனத் டன் உத்தரவாதமளிக்கும் கடப் 
பாட்ைடக் ெகாண் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (viii) ஆெமனின், ேமற்ப  உத்தரவாத காலகட்டம் 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட இயந்திரம் 
இயங்கும் நிைலயில் காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல் அ  ெசய ழந்த திகதி யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  இயந்திரம் உத்தரவாத காலத்தி ள் 
ெசய ழந்தி ப்பின், குறிப்பிட்ட நி வனத்தின் 

ஊடாக இதைன இலவசமாக தி த் வதற்கான 
இய ைம காணப்ப கின்றதா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  இயந்திரத்ைதக் ெகாள்வன  ெசய் 
கின்றேபா  ைறேக கள் நைடெபற் 

ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an X-ray machine produced in 
Japan was purchased in the year 2013 for 
the hospital of Sri Lanka Navy in Welisara; 

 (ii) if so, of the date on which it was purchased; 

 (iii) the amount spent on it; 

 (iv) the name of the Company which imported 
it; 

 (v) whether that machine was subjected to a 
quality check and approval was obtained 
prior to receiving it for the Navy hospital; 

 (vi) if so, the name and designation of the 
persons who granted that approval; 

 (vii) whether Sri Lanka Navy and the relevant 
company had entered into an agreement 
with respect to a guarantee for the X-ray 
machine and its functioning; and 

 (viii) if so, of the relevant warranty period? 

(b) Will he state - 

 (i) whether the said machine is in working 
condition at present; 

 (ii) if not, the date on which it became 
inoperative; and 

 (iii) if that machine has become inoperative 
within the warranty period, whether it is 
possible to get it repaired by the relevant 
company free of charge? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether some irregularity has occurred in 
purchasing that machine; and 

 (ii) if so, the action taken in that regard? 

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2013.05.01. 

 (iii) මිල, රක්ෂණ, ගැල් කුලිය සහිත පිරිවැය ඇ.ෙඩො. 
400,000.00කි. භාණ්ඩ මිල දී ගැනීම සඳහා 
2013.03.11 වන දින ණයවර ලිපියක් විවෘත කළ 
අතර, 60%ක් නාවික ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම මත 
සහ 40%ක් භාණ්ඩ බාර ගැනීෙමන් පසු මුදල් 
පියවීම මත සිදු ෙව්. දැනට ෙගවා ඇති වටිනාකම 
ඇ.ෙඩො. 240,000.00 (මුළු වටිනාකමින් 60%කි). 

 (iv) විෙද්ශ සැපයුම්කරු - M/s Hitachi Medical 
Systems (S) (Pte.) Limited  

  ෙද්ශීය ෙයෝජිත - M/s Delmege Forsyth & 
Company Limited 

 (v) ෙමම යන්තය නාවික හමුදාව ෙවත භාර ගැනීමට 
ෙපර තත්ත්වය පරීක්ෂණයට භාජනය කර ඇති 
අතර, එය තත්ත්ව පරීක්ෂණෙයන් අසමත් වී ඇත. 

 (vi) ෙමම යන්තය තත්ත්ව පරීක්ෂණෙයන් අසමත් වූ 
අතර, ඒ සඳහා සහභාගි වූ තත්ත්ව පරීක්ෂණ 
මණ්ඩලෙය් සාමාජික නිලධාරින් පහත සඳහන් 
ෙව්.  

(1)  ෛවද  ෙකොමෙදෝරු (ද) ඩී.එව්. කුලරත්න 
මහතා 

 දන්ත ෛවද  (ශීලංනාහ) වසර 22ක ෙසේවා 
පළපුරුද්ද. 

(2) කපිතාන් (විදුලි) ෙජ්.යූ. ගුණසීල මහතා 
ශීලංනාහ - විදුලි ඉංජිෙන්රුවරෙයකු 
වශෙයන් වසර 20ක පළපුරුද්ද. 

(3) ෛවද  ෙකොමාන්ඩර් එස.්එම්.එන්. 
චන්දගුප්ත මහතා නිර්වින්දන විෙශේෂඥ 
ෛවද  (ශීලංනාහ) ෙලස වසර 10ක 
පළපුරුද්ද. 

 (vii) ඔව්.  
 (viii) නාවික හමුදාව විසින් භාණ්ඩය භාර ගත් දින සිට 

වසර 02ක කාල සීමාවක් සඳහා පූර්ණ වගකීම් 
කාලයක් ලබා දී ඇත. තවද, අදාළ වසර 02ක 
කාලය අවසන් වූ පසු තවත් වසර 05ක නඩත්තු 
ගිවිසුමකටද එළඹ ඇත. 

(ආ) (i) යන්තය කියාකාරී තත්ත්වෙය් පවතී. නමුත්, 
තත්ත්ව පරීක්ෂණෙය්දී හඳුනා ගත් විෂමතාවන් 
නිවැරදි කර ෙනොමැති බැවින් යන්තය භාවිතයට 
ෙගන ෙනොමැත. 

 (ii) යන්තය භාවිතයට ෙගන ෙනොමැත. 
 (iii) යන්තය අකිය වී ෙනොමැත. තත්ත්ව පරීක්ෂණෙය්දී 

යන්තය නාවික හමුදාෙව් පිරිවිතරයන්ට අනුකූල 
ෙනොවූ බැවින් හඳුනා ගත් විෂමතාවන් නිවැරදි 
කරන ෙලස අදාළ සමාගම දැනුවත් කර ඇති අතර, 
ෙම් සඳහා අදාළ සමාගම එකඟතාව පළ කර ඇත. 

(ඇ) (i) නැත. 
 (ii) අදාළ නැත. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙම් machine එක ෙගනැල්ලා දැන් අවුරුදු 
එකහමාරකට පමණ ආසන්න වනවා. රුපියල් මිලියන 52ක් 
වටිනා machine එකක් ෙමපමණ කාලයක් පැත්තකට දමා 
තියන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් මම පිළිතුෙර්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. ෙම් අදාළ 

තත්ත්වයන් අනුව ෙමය සපයා නැති  නිසා පරීක්ෂණ මණ්ඩලය 
පරීක්ෂා කිරීෙමන් පසුව එය නිවැරදි කරන ෙලස උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා. එය නිවැරදි කිරීෙම් කාල සීමාව මම කිව්වා. ඒ අනුව ඒ 
නිවැරදි කිරීෙම් කාල සීමාෙව්, එෙසේ නැත්නම් ඒ guarantee 
period එෙක් එය නිවැරදි කිරීමට ඒ ආයතනය බැඳී සිටිනවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් යන්තයට ෙගවිය යුතු ඉතිරි මුදල 

ෙගවන්ෙන් කවදාද? දැනට වටිනාකමින් සියයට 60ක් ෙගවා 
තිෙබනවා. තව සියයට 40ක පමාණයක් ෙගවන්න තිෙබනවා. 
සියයට 60ක පමාණයක් ෙගවා තිෙයද්දිත්, ෙම් මැෂින් එක 
කියාත්මක ෙනොකර අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ තවම 
තියාෙගන ඉන්නවා.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉතිරි මුදල් ෙගවීම සාමාන ෙයන් සිදු වන්ෙන් ඒ යන්තය 

ෙගන්වීෙම් එකඟතාෙව් ෙකොන්ෙද්සි මත, එය කියාත්මක වීෙමන් 
පසුවයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය  

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා Technical Evaluation 
Committee එක ගැන කිව්වා. ඒකට X-ray පිළිබඳව දන්නා 
technician ෙකෙනක් ෙයොදවලා නැහැ.   ඒකට X-ray technician 
ෙකෙනක් ෙනොෙයොදවන්න ෙහේතුව කුමක්ද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉහළම තනතුරු දරන අය ෙමය පරීක්ෂා ෙකොට ෙම් වැරැද්ද 

පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ techniciansලා සහ අදාළ කාර්මිකයන් 
කැඳවා දැනුම ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ වාර්තාෙව් 
වැරැද්දක් නැහැ. වැරැද්ද පිළිෙගන තිෙබනවා. යන්තය වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒකත් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒෙක් කාල සීමාව 
තුළ එය නිවැරදි කිරීමටත් නිෙයෝග කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා අහන කාරණය ගැන ගැටලුවක් මතු ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම යන්තය ෙවනුෙවන් දැනට 
වටිනාකමින් සියයට 60කට ආසන්න මුදලක් ෙගවා තිෙබනවා.  
ෙමම ෙරෝහල තුළ අවුරුදු එකහමාරක් වැනි කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
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යන්තය නිකම් තියාෙගන ඉන්නවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් අෙප් 
මුදල්වලට ෙපොලියක් ෙගවීමටත් සිදු ෙවනවා. අෙප් සල්ලි ෙන්, 
ෙගවා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා වගකීම දරන්ෙන් කවුද? ඒ  ගැන කියා 
මාර්ගයක් ෙගන තිෙබනවාද? අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ෙසේ අපට එම 
යන්තෙයන් වැඩක් ගන්න බැරිව පැත්තකට දමා තිෙබනවා.  

 

 

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

Delmege Forsyth & Company Limited වැනි බහුජාතික 
සමාගම්වල ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයන්ට අහු වුණාම ෙලෙහසිෙයන් 
ෙබ්ෙරන්න බැහැ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉතින් ඔබතුමන්ලාෙන්, ඒ අය ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔෙහොම ඉන්න. කෑ ගහන්න එපා. මම ඒක පැහැදිලි කර 

ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලාත් අහු ෙවලා හිර වුණු හැටි මම කියන්නම්.  
පාවිච්චි කළ යුතු, පිළිගත් ෙසෞඛ  නීති-රීති අනුවයි ෙමවැනි යන්ත 
ෙග්න්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාෙය් ජාත න්තර මාෆියාවක් 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙමවැනි 
යන්තයක් චීනෙය් නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා නම් අපට 
ජාත න්තර ෙසෞඛ  මාෆියාව ඊට අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ෙවනස් කර ගැනීෙම් උත්සාහයක තමයි අෙප් ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා 
දැන් ෙයදිලා ඉන්ෙන්. ඔබතුමා කියන එක කාරණයක් එක්ක මම 
එකඟ ෙවනවා. ෙම්ක ඇණවුම් කරලා, ෙගනැල්ලා සවි කරලා 
තවම පාවිච්චි කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙලොකු 
පාඩුවක්. මම ඒක පිළිගන්නවා.   

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මම අහන පශ්නයට උත්තර ආෙව් නැහැ ෙන්? ඒ මුදල්වල 

වගකීම කවුද ගන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් වාෙග් ෙකොම්පැනියක් blacklist කරන්න කියන්න.  

 
ෙකොෙලොන්නාව ෙතල් නිමාව: ඉන්දියන් ඔයිල් 

සමාගමට ලබා දීම 
ெகாலன்னாைவ எண்ெணய்க் குதம்: இந்தியன் ஒயில் 

கம்பனிக்கு வழங்கல் 
KOLONNAWA OIL TERMINAL: OFFER TO INDIAN OIL 

COMPANY 
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12. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවට අයත්, 
ෙකොෙලොන්නාව ෙතල් නිමාෙවන් - CPSTL - 

2/3ක  ෙකොටසක් ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට ලබා 
දී  තිෙබ්ද;  

 (ii)  ෙකොෙලොන්නාෙව් පිහිටි ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංසථ්ාව අවටින් පවරා ගත් අක්කර 80ක 
ඉඩම ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට ෙනොමිෙල් ලබා 
දීමට සාකච්ඡා පවත්වනු ලබන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற் 
குச் ெசாந்தமான ெகாெலான்னாைவ எண்ெணய் 

நிைற க விகல அைமவிடத்தில் (CPSTL) 2/3 
பங்கு இந்தியன் ஒயில் கம்பனிக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ெகாெலான்னாைவயில் அைமந் ள்ள இலங்ைக 
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் சுற் ப் 

றத்தி ந்  சு காிக்கப்பட் ள்ள 80 ஏக்கர் 
காணிைய இந்தியன் ஒயில் கம்பனிக்கு 
இலவசமாக வழங்குவதற்கான ேபச்சுவார்த் 
ைதகள் நைடெப கின்றதா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Petroleum Industries:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a 2/3 of Kolonnawa Oil Terminal 
that comes under Ceylon Petroleum 
Corporation -CPSTL - has been offered to 
the Indian Oil Company; and 

 (ii) whether the discussions are held to hand 
over the 80 acre land, which was taken over 
from the surrounding of Ceylon Petroleum 
Corporation, situated in Kolonnawa, to the 
Indian Oil Company free of charge? 

(b) If not, why? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. ෙකොෙලොන්නාව ෙතල් නිමාෙවන් - 
CPSTL -  2/3ක  ෙකොටසක් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංසථ්ාව සතු වන අතර, 1/3ක  ෙකොටසක් 
ඉන්දියානු ෙතල් සමාගමට 2003.01.08වන දින 
අංක අමප/2/2081/103/085/ඊපීසී/51 අමාත  
මණ්ඩල තීරණය අනුව 2003.12.30වන දින 
අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම් පකාරව ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 45කට ලබා දී ඇත. ෙමයට 
අමතරව ඉතාම අනර්ඝත්වෙයන් ලාභදායීව පැවති 
පිරවුම්හල් 100ක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
15කට ඉන්දියානු ෙතල් සමාගමට විකුණා ඇත.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් අමාත  
මණ්ඩල තීරණයක් අනුව තමයි ඒ විකිණීම කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම් ආයතනය  දිගු 
කාලීනව අලාභ ලබන්න තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලාය කියලායි.  

 (ii) නැත. සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුව නවීකරණය 
කිරීෙම් ව ාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අක්කර 36ක් පවරා 
ගන්නා ලද අතර එම ඉඩම් හිමියන්ට වන්දි 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 700කට ආසන්න 
පමාණයක් දැනට ෙගවා ඇති අතර එම පවරා 
ගැනීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. කුමන 
අවසථ්ාවකදීවත් ෙමය බදු දීමට, අන් සතු කිරීමට 
අපි සූදානමක් නැහැ.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙමය අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ගත්තු තීන්දුවක් බව. ඒක එච්චර ෙහොඳ 
තීන්දුවක් ෙනොෙවයි කියලාත් කිව්වා . ඔබතුමාෙගන් මම අහනවා, 
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වීමත් සමඟම ෙම් ආයතනෙය් පාඩුව 
ෙකොච්චරද කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 2007 ඉඳන් අද ෙවන ෙකොට 
ෙතල් සංස්ථාෙව් පාඩුව -විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමන්ලාෙග් සහ 
නිලධාරින්ෙග් දූෂණෙය් පතිඵලයක් වශෙයන්- බිලියන 250යි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව දුක් විඳිද්දී ඔබතුමන්ලා ඒක 
ෙකොෙහොමද සාධාරණීකරණය කරන්ෙන්? ඉන්දියන් ෙතල් 
සමාගම ලාභ ලබනවා නම්, ඉන්දියන් ෙතල් සමාගම 
ඔබතුමන්ලාම මුහුණ ෙදන පශ්නවලට මුහුණ ෙදනවා නම්, ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් පශ්නයට මුහුණ දීලා එතුමන්ලා- 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහන පශ්නය ෙම් පශ්නෙයන් 

අහලා නැහැ. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක තමයි අතුරු පශ්නය.  
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අහපු පශ්නයට අදාළව එයින් පැන නඟින අතුරු පශ්නයක් 

අහන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අතුරු පශ්නය ෙමයයි. බිලියන 250ක පාඩුවක් තිෙබනවා.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා අතුරු පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මෙග් අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියන්න. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන්න ෙකටිෙයන්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පශ්නය ඇහුවා.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්නය ඇහුවාද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇහුවා. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 අහපු පශ්නෙයන් පැන නඟින අතුරු පශ්නයක් අහන්න, මම 

උත්තර ෙදන්නම්. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්නය ඇහුවා නම් ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ජාතික ධනය වික්ෙක් ෙකොෙහොමද?  ඒ විකිණීෙමන් ෙඩොලර් 

මිලියන කීයක් හම්බ වුණාද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් විකිණීම -[බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර ගරු ඇමතිතුමාට සවන් ෙදන්න. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙම් විකිණීම නිසා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට දිගු කාලීන පාඩුවක් 

සිද්ධ වුණා. ෙමොකද, CPSTL කියන්ෙන් ෙවනම ආයතනයක්. ඒ 
නිසා එෙතක් කල් ෙතල් ලබා ගැනීෙම්දී ලීටරයකට ෙනොෙගවූ 
රුපියල් 2.50කට ආසන්න මුදලක් හැමදාම අපි CPSTL 
ආයතනයට - ෙම් හවුල්කාර සමාගමට- ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා. 
ඒ නිසා අපට දිගුකාලීන පාඩුවක් සිදු ෙවන්න එක ෙහේතුවක් තමයි 
ෙම් තත්ත්වය නිර්මාණය කිරීම. 

807 808 

[ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

මම අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ආයතනෙය් පාඩුව 
රුපියල් බිලියන 240යි. රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය රුපියල් 
බිලියන 1000ක් වාෙග් පමාණයක් ෙවනවා. ඒෙකන් සියයට 4ක් 
ඔබතුමන්ලා ෙතල්වලට දූෂණය කරනවා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙතල්වලට දූෂණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම දන්ෙන් 

නැහැ.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම හිතන්ෙන් කළමනාකරණය හරි නැති නිසා කියලායි.  ඒ 

නිසා රෙට් ජනතාව දුක් විඳිනවා.  ඔබතුමන්ලා කරන ෙද්ම කරලා, 
ඒ ෙවෙළඳෙපොළටම දාලා, ඒෙකන් ලාභයක් ලබලා ඒ ආයතනය 
පවත්වා ෙගන යන්න ඒ ආයතනයට පුළුවන් නම්, ඇයි 
ඔබතුමන්ලාට බැරි? ෙම් රෙට් ජනතාව  ඔබතුමන්ලා විශ්වාස 
කරලා ඔබතුමන්ලාට ලබා දුන්න ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් ආයතනය 
රුපියල් බිලියන 240ක් පාඩු ලබන්න ඔබතුමන්ලාට තිෙබන 
අයිතිවාසිකම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට ෙම් කාරණය 

අදාළ ෙනොවුණත් මම උත්තරයක් දිය යුතුව තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අදාළ ෙනොවුණත් මම උත්තරයක් දිය යුතුව තිෙබනවා. විවිධ 

අවස්ථාවල රජය විසින් මිල නියම කරනවා. 2007 ඉඳලා ඉහළ 
මට්ටමින් මිල උච්ඡාවචනය වුණා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාෙව් ඉඳලා 
සහනාධාරයක් විධියට නිෂ්පාදනය කරන මිලට වඩා අඩුෙවන් 
විකුණන්න සිද්ධ වුණා. ඒ විකිණීෙම් අලාභය අපි දරනවා. අපි ඒක 
කළමනාකරණය කර ෙගන ඉන්නවා. නමුත් ෙම් විකිණීම නිසා 
ඇති වූ අලාභය අපට කවදාවත් කළමනාකරණය කර ගන්න බැහැ. 
ෙම් අතිෙර්ක වියදම අපට හැමදාම ඒ හවුල්කාර සමාගමට 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජයි.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ලජ්ජාව ගැන මම කියන්නම්.  

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බාල නළ ෙගනැල්ලා 

සියල්ලම දූෂණයට ලක් ෙවලා -[බාධා කිරීමක්] මම අහන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි.  ඔබතුමන්ලා බය නැත්නම්, ඔබතුමන්ලා පිරිසිදු නම්, 
ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජාවක් තිෙබනවා නම් -[බාධා කිරීමක්] 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු වගයක් ආවාම ෙකෙහන්ෙදෝ වඳුරු 
හමුදාවක් ෙගනැල්ලා ෙබොන්න දීලා ඒ මන්තීවරු එෙළව්වා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය 

ආරක්ෂා වන විධියට කථා කරන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම කියන එෙකන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවයට කැළලක් 

වුෙණ් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කැෙල් ඉඳලා වඳුරු හමුදාවක් ෙගනැල්ලා දමලා - 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වඳුරු හමුදාවක් ආවා කිව්වාම පාර්ලිෙම්න්තුවට අෙගෞරවයක් 

ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර අතුරු පශ්නය අහන්න. නැත්නම් වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වාඩි ෙවන්න ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන් වඳුරු හමුදාව කිව්වාම 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය ෙකෙලෙසන එකක් ෙනොෙවයි 
කියලායි. රෙට් දූෂණය වංචාව ගැන -[බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිෙරන්න ඉෙගන ගන්න.  
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13. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1): 

(අ) දුම්රිය හරස ් ෙග්ට්ටු ෙනොමැති අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස ්
මාර්ගවල වර්ෂ 2010 සිට 2012  දක්වා  කාල සීමාව තුළ,  

 (i) සිදුවී ඇති දුම්රිය අනතුරු සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සිදුවූ එම අනතුරු නිසා මරණයට පත්වූ සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) තුවාල ලැබූ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

  යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස ් මාර්ග නිසා සිදුවන 
අනතුරු ෙහේතුෙවන් හානි සිදුවන්නන්ට විෙශේෂ 
වන්දි කමයක් කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වන්දි කමය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ைகயிரதக் கடைவகளற்ற பா காப்பற்ற ைகயிரதக் 
கு க்குப் பாைதகளில் 2010ஆம் ஆண் ந்  
2012ஆம் ஆண்  வைரயான காலப்பகுதிக்குள், 

 (i) இடம்ெபற் ள்ள ைகயிரத விபத் க்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இடம்ெபற்ற ேமற்ப  விபத் க்களினால் மரண 
மைடந்ேதாாின் எண்ணிக்ைக யாெதன்ப ைத ம்; 

 (iii) காயமைடந்ேதாாின் எண்ணிக்ைக யாெதன்ப 
ைத ம்  தனித்தனியாக ஆண் வாாியாக அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) பா காப்பற்ற ைகயிரதக் கு க்குப் பாைதகள் 
காரணமாக இடம்ெப கின்ற விபத் க்களினால் 
ேசதம் ஏற்ப பவர்க க்கு விேசட இழப்பீட் த் 
திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  இழப்பீட் த் திட்டம் 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House separately of - 

 (i) the number of train accidents that have 
occurred; 

 (ii) the number of persons who died as a result 
of those accidents; and 

 (iii) the number of persons injured;  
  at unguarded level crossings with no 

barriers in each of the years during the 
period 2010 to 2012? 

(c) Will he state - 
 (i) whether a special compensation scheme 

will be implemented for those who are 
affected by the accidents that occur due to 
unguarded level crossings; and 

 (ii) if so, what that compensation system is? 

(c) If not, why ? 
 

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i) 

  වර්ෂය අනතුරු සංඛ ාව 

  2010  75 

  2011  82 

  2012  113 

 (ii)  

  වර්ෂය  මරණ සංඛ ාව 

  2010  11 

  2011  18 

  2012  07 

 (iii)  

  වර්ෂය තුවාල ලැබූ සංඛ ාව 

  2010  63 

  2011  48 

  2012  06 

(ආ)  (i)  නැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

    (ඇ) ෙමෙතක් එවැනි කමයක් හඳුන්වා දී ෙනොමැත. 

එෙහත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් 
2010න් පස්ෙසේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අභ න්තර අනතුරු සිදු 
වීමකදී මිය ගිය අය සඳහා වන්දි මුදල් ෙගවා තිෙබනවා. තුවාල 
ලැබූවන් සඳහා වන්දි මුදල් ෙගවා තිෙබනවා වාෙග්ම සුවිෙශේෂී වූ 
වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට රක්ෂණ සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
දුම්රියට රක්ෂණ බලපතයක් ෙදන ෙකොට රක්ෂණෙයන් ඒ සඳහා 
අය කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දුම්රිය මගී ජනතාව ෙවනුෙවන් 
කියාත්මක කරන්න ෙම් දිනවල සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම මිය ගිය තැනැත්ෙතකු ෙවනුෙවන් සහ සදා ආබාධිත බවට 
පත් වුණු තැනැත්තකු ෙවනුෙවන් දැනට ලබා ෙදන රුපියල් 
එක්ලක්ෂ පණස්දහසක  මුදල මදි බව සාකච්ඡා කරලා, එය වැඩි 
කරන්න කැබිනට් පතිකාවක් සකස් ෙවමින් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය මම අහනවා. ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමනි, අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගවලට ෙග්ට්ටු 
ස්ථාපනය කරනතුරු මරණ සිදුවීම්, තුවාල වීම් වැනි පශ්න ඇති 
වනවා. ඔබතුමා ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්, සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවකදී  2012 ජනවාරි 18වැනි දා පැහැදිලිවම කිව්වා,  
2013 වන ෙකොට ෙම් අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග පශ්නය 
විසඳා Bell and Light system එක සම්පූර්ණෙයන්ම ස්ථාපනය 
කරනවා කියලා. එය එෙසේ ෙවලා තිෙබනවාද කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි? 

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එදා මා දුන්නු පිළිතුර අනුව 

මා ඉතාම සතුටින් කියන්න ඕනෑ, අද වන විට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙමෙහය වීම යටෙත්, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය හරහා  ෙම් 
රෙට් තිෙබන හැම දුම්රිය ෙග්ට්ටුවක්ම ආරක්ෂණය කර තිෙබන 
බව. ෙම් ආරක්ෂණය කර තිෙබන දුම්රිය ෙග්ට්ටුවකින්, ඒ 
කියන්ෙන් Bell and Light system එක ෙහෝ barrier කමය ෙහෝ 
එෙහම නැත්නම් බම්බු ෙග්ට්ටුව තුළ ෙහෝ අද කිසිම ආකාරයකින් 
අනතුරක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. යම් කිසි ෙකනකු දුම්රියට පැනලා දිවි 
නසා ගත්ෙතොත් ඇෙරන්න, දුම්රිය ෙග්ට්ටුවල අද කිසිම ආකාරයක 
අනාරක්ෂිත බවක් නැහැ. හැම ෙග්ට්ටුවක්ම ආරක්ෂිත බවට පත් 
කරන්න අප කටයුතු කර තිෙබනවා. මම ඒක වගකීෙමන් යුතුව 
පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි සතිෙයන් සතිය, හැම දවසකම, 
ෙම් ෙමොෙහො ෙත්ත් bell and light කමය, නව විද ත් ෙග්ට්ටු හැම 
දුම්රිය මාර්ගයකම  ඇති කරන්න අවශ  කටයුතු  කර තිෙබනවා. 
මම ඔය පිළිතුර සැපයුවාට පසුව පහුගිය කාලෙය්  ෙග්ට්ටු  255කට 
වැඩි සංඛ ාවක් අලුතින් ස්ථාපනය කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
මගී ජනතාවෙග් ආරක්ෂණය සහතික කර තිෙබනවා. තවත් 
පැත්තකින් ෙග්ට්ටු ඉදි කිරීෙම් කටයුතු  කියාත්මක කරෙගන 
යනවා.  ෙග්ට්ටු ස්ථාපනය කිරීෙම් කටයුතු කියාත්මක කරනවා, 
ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහපු පශ්නය 

තමයි, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කළා 2013-වන ෙකොට  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙකොෙහොමද තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙවන්ෙන්? ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න. ෙකොෙහොමද තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙවන්ෙන්? 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
හරි, හරි. ඔබතුමා ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා මෙග් පශ්නවලට උත්තර 

ෙදන්ෙන් නැහැ.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට 
හිටපු ගමන් එක, තුන වු ෙණ් ෙකොෙහොමද?  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා  එක  වරට පශ්න වැලක්ම අහනවා. 

ඒක නිසා මම හිතුවා, කීවන පශ්නයද කියා ඔබතුමාටත් මතක 
නැහැ කියා. ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර අතුරු පශ්න 
ෙකටිෙයන් අහන්න. තව විනාඩි දහයයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
හරියට උත්තර ෙදන්න කියන්න .  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
උත්තරය දුන්නා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ. උත්තර දුන්ෙන් නැහැ.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ගරු ඇමතිතුමා ෙදන උත්තරය තමයි 

පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගන්නා උත්තරය ෙවන්ෙන්. හරස ්  පශ්න 
අහලා ඔබතුමාට ෙවන උත්තර ගන්න බැහැ. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ඉතුරු අතුරු  පශ්නය අහන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා  දැන් උත්තරය දුන්නා ෙන්. මට 

දැන් ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker)  
දැන් අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව 

ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට bell and light කමය ස්ථාපනය  
කරලා නැහැ.  ඔබතුමන්ලා ෙවනත් ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙයොදවා  
ආරක්ෂාව සපයා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමාට පශන්ය අහන්න 

ඉඩ ෙදන්න.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් අනාරක්ෂිත 

ෙග්ට්ටුවලට ආරක්ෂාව සැපයීෙම්දී සමෘද්ධිලාභීන් සම්බන්ධ කර 
ෙගන ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක ෙනොකෙළේ ඇයි?  ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධිලාභීන්ට 
රැකියාවක් ලැෙබන ආකාරයට ආරක්ෂිතභාවය ස්ථාපනය 
කරනවාය කියායි.  ඇයි සමෘද්ධිලාභීන් උපෙයෝගී කර ෙගන ෙම්  
වැඩසටහන  කියාත්මක ෙනොකෙළේ?  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඒ අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදන්න.  
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකුමනි, මම ඉතා පැහැදිලි පිළිතුරක් 

ෙදනවා. සමෘද්ධිලාභීන් ඒ ෙග්ට්ටුවල කටයුතු සඳහා ෙයොදවා 
තිෙබනවා. Bell and light කමය ෙම් හැම ෙග්ට්ටුවකටම ස්ථාපිත 
කරන  ෙතක්  සමෘද්ධිලාභීන් ඒ සඳහා ෙයොදවා ෙගන තිෙබනවා. 
ඒක මම වගකීමකින් යුතුව කියනවා. 

ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වැල් වටාරම්වලට උත්තර 
ෙදන්නට බැහැ. හැබැයි, පශ්නයකට උත්තර ෙදන්නට පුළුවන්. 
ෙදකයි, ෙදකයි කීයද කියා ඇහුෙවොත් හතරයි කියා කියන්නට 
පුළුවන්. ෙමතුමා ෙලෝකයක් size එෙක් අතුරු පශ්නයක් අහනවා. 
එෙහම අහන ෙකොට අපට  උත්තර ෙදන්නට බැහැ.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නයට එතුමා 

පිළිතුර  දුන්ෙන්,  ආරක්ෂක නිලධාරින් උපෙයෝගී  කර ෙගන  
ආරක්ෂාව ලබා ෙදනවාය කියායි. ෙහොඳයි.  

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය වශෙයන් මම ෙම් පශ්නය ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමනි, දැන් ඇත්ත වශෙයන්ම ස්ථාන 600කට වැඩි 
පමාණයක පැහැදිලිවම ආරක්ෂක ෙග්ට්ටු නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
විවිධ උපකම උපෙයෝගී කර ෙගන ඒ ස්ථානවලට ආරක්ෂාව 
සපයනවා. අද ඔය කියාත්මක කරන ආරක්ෂක ර ටාවට 
ඇමතිවරයාත්, නිෙයෝජ  ඇමතිවරයාත්  සියයට සියයක් වග 
කියනවාද?  

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය අප ඉතා  

පැහැදිලිවම කියන්න  ඕනෑ. ෙම් ර ෙට් දුම්රිය හරස් මාර්ග ෙග්ට්ටු  
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වන ෙටන්ඩර් පටිපාටි තිෙබනවා.  
අමාත  මණ්ඩලය ඒ තීන්දු තීරණ ගන්න  ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම මුදල් 
ෙයොදවන ආකාරයට විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ඒ සම්බන්ධව කටයුතු 
කිරීෙම් වගකීම අපට තිෙබනවා.  අපට  තිෙබන ශක්තිය අනුව  ෙම් 

කටයුතු අප කරනවා. අපට තිෙබන පළමුවන වගකීම තමයි  මගී 
ජනතාව ආරක්ෂා  කිරීම.  ඒ  වගකීම අප ඉෂ්ට කර තිෙබනවා.  ඒ 
වගකීම ඉෂ්ට කරමින්  ඒ අවශ  සංඥා, ඒ වාෙග්ම bell and light 
system, ඒ කමෙව්දයන් තුළ වඩාත් පහසු දුම්රිය  ගමනාගමනයක් 
මගී ජනතාවට ලබා ෙදන්නට අවශ  වැඩ පිළිෙවළක් අප 
කියාත්මක කර තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාත් ඒ ගැන 
සතුටු වන්නට  ඕනෑ. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 14-3251/'12- (1), ගරු රවි කරුණානයක මහතා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත තුමා  

ෙ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. 
 

 
ඒ. පියල් ෙහේමන්ත මහතා: නැවත ෙසේවෙය්  

පිහිටුවීම 
தி . ஏ. பியல் ேஹமந்த : மீண் ம் 

ேசைவயிலமர்த்தல் 
MR. A. PIYAL HEMANTHA : REINSTATEMENT 
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15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) හබරාදුව, ලනුෙමෝදර පදිංචි ඒ. පියල් ෙහේමන්ත 
මහතා 1991.01.15වැනි දින ෙපොලිස ්ෙසේවයට බැඳී 
දිවයිෙන් විවිධ පෙද්ශවල ෙසේවය කර ඇති 
නිලධාරිෙයකු බවත්; 

 (ii) 2010 වර්ෂෙය් සිට කැලණිය ෙකොට්ඨාසෙය්, 
පෑලියෙගොඩ ෙපොලිස ් සථ්ානයට අනුයුක්තව 
ෙසේවය කළ බවත්;     

 (iii) ඔහු තම ෙසේවා කාලය තුළදී ෙපන්වන ලද විවිධ 
දක්ෂතා ෙවනුෙවන් මූල  ත ාගයන් පවා ලැබූ 
නිලධාරිෙයකු බවත්;  

 (iv) 2011.04.13වැනි දින රාජකාරි විෙව්කෙයන් පසු 
නිවසට පැමිණි අවසථ්ාෙව්දී සර්පෙයකු දෂ්ට කිරීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන මාස කිහිපයක් සිහිමුර්ඡා 
තත්ත්වෙයන් පසුවීම නිසා ෙහේමන්ත මහතාට 
ෙසේවයට වාර්තා කිරීමට ෙහෝ තම අසනීප 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙසේවා සථ්ානයට දැනුම්දීමට 
ෙහෝ ෙනොහැකි වී ඇති බවත්; 
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 (v) ෙමම තත්ත්වය යටෙත් 2011.05.14වැනි දින සිට 
ඔහු තනතුර අතහැර ගිය අෙයකු ෙසේ සලකා 
නිෙයෝගයක් නිකුත්  කර ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ෙහේමන්ත මහතා ෙපොලිස ් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී 
විවිධ දක්ෂතා දක්වන ලද නිලධාරිෙයකු වූ බැවින් 
ඔහු නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

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

(அ) (i) ஹபரா வ, ல ேமாதரவில் வதி ம் தி . ஏ. 
பியல் ேஹமந்த 1991.01.15ஆம் திகதி ெபா ஸ் 
ேசைவயில் இைணந்  நாட் ன் பல பிரேதசங்க 
ளி ம் கடைமயாற்றி ள்ள ஓர் உத்திேயாகத்த 
ராவார் என்பைத ம்; 

 (ii) 2010ஆம் ஆண்  தல் களனிய பிாிவின் 
ேப யெகாட ெபா ஸ் நிைலயத் க்கு இைணக் 
கப்பட்  கடைமயாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) இவர் தன  ேசைவக் காலத்தில் ெவளிக் 
காட் ள்ள பல்ேவ  திறைமக க்காக பணப் 
பாிசுகைள ம் ெபற் ள்ள ஓர் உத்திேயாகத்த 
ராவார் என்பைத ம்; 

 (iv) 2011.04.13 ஆம் திகதியன்  கடைமைய 
த் விட்   ெசல் ம்ேபா  அரவம் 

தீண் யதால் சில மாதங்கள் ர்ச்ைச நிைலயில் 
இ ந்தைமயினால் தி . ேஹமந்த க்கு 
கடைமக்கு ச கமளிக்கேவா அல்ல  தன  
சுகயீன நிைலைம சம்பந்தமாக ேசைவ 
நிைலயத் க்கு அறிவிக்கேவா யவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (v) இந்த நிைலைமயின் கீழ் 2011.05.14ஆம் திகதி 
தல் இவர் பதவிைய விட்  நீங்கியவராகக் 

க தப்பட்  கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) தி . ேஹமந்த ெபா ஸ் ேசைவயில் ஈ பட்  

ந்த ேபா  பல்ேவ  திறைமகைள ெவளிக் 
காட் ய ஓர் உத்திேயாகத்தர் என்பதால் இவைர 
மீண் ம் ேசைவயில் அமர்த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

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

(a) Is he aware that - 
 (i) Mr. A. Piyal Hemantha residing at 

Lanumodara, Habaraduwa is a police 
officer who had served in different areas of 

the Island after joining the Police Service 
on 15.01.1991; 

 (ii) he was serving attached to the Peliyagoda 
Police Station in the Kelaniya Division 
from the year 2010; 

 (iii) he is an officer who had even received gifts 
of money appreciating various talents he 
had shown during his tenure; 

 (iv) as a result of the coma status that he 
underwent for several months owing to a 
snake bite he experienced on 
13.04.2011after returning home from duty, 
he had failed to report for duty or to inform 
about his sickness to the working place; and 

 (v) an order for vacation of post had been 
issued under that circumstance, considering 
him as a person who had vacated the post 
with effect from 14.05.2011? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to reinstate Mr. 
Hemantha in service, considering the fact 
that he had been a talented police officer 
when  he was serving in the police; and 

 (ii) if so, what that date is? 

(c) If not, why ? 

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

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා  ෙවනුෙවන් මා ෙමම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ඔව්.  

      (ii) ඔව්. 2010.07.01වන දින සිට 2011.05.13වන දින 
දක්වා. 

     (iii)  ඔව්. 

     (iv)  නිලධාරියාෙග් අසනීප තත්ත්වයක් පිළිබඳව 
පෑලියෙගොඩ ෙපොලිස ්සථ්ානයට  කිසිදු දැනුම්දීමක් 
කර ෙනොමැත. 

     (v)  ඔව්. 

(ආ)  (i) නැත. 

      (ii)  පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා  මූලාසනෙය් ඉන්න 

ෙවලාෙව්  ඔබතුමාෙග් බල පෙද්ශයට අයත් හබරාදූව නමැති ගෙම් 
පදිංචි, ෙපොලිස් ෙසේවෙය් කටයුතු කළ නිලධාරියකු පිළිබඳව  
කාරණයක් මා ෙම් අහන්ෙන්.  ෙම් නිලධාරි යා  ෙසේවෙය් පිහිටුවා  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ කටයුතු  කරන්නට  ත වත් තිෙබන  බාධක  ෙමොනවාද කියා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්නට කැමතියි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් නිලධාරියා අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ හැකි අදාළ 

ආයතනවලට අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇතත් ඒ කරුණ සනාථ 
කරන්නට තරම් ෙහේතු සාධක ෙපන්වා ෙනොමැති වීම නිසායි 
පතික්ෙෂේප කර තිෙබන්ෙන්.  

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

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා ඔහුට යම්කිසි 

සහනයක් ෙදන්න. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට නැවත වරක් යම් 
මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා කියන්නෙකෝ. ඔබතුමා 
ඉතින් - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 

දක්ෂතම තරුණ මන්තීවරෙයක්. තව අවස්ථාවක් හැටියට, ෙම් 
කාරණය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මූලාසනය දරන රාජ  ආරක්ෂක 
හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබතුමාට පුළුවන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙපොලීසිය එතුමා යටෙත් තිබුෙණ් කලින් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. ෙපොලීසියත් එතුමා යටෙත් තමයි පවතින්ෙන්. එය 

ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. මා නැවත එය කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ 
අමාත ාංශෙය්ත් ගරු අමාත තුමා එතුමායි. ඒ මඟින් උත්සාහයක් 
දරන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා 

ෙහෝ ෙදයක් කරන්න. ෙමය ඔබතුමාෙග් ගෙම් වැඩක්. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සර්පයා දෂ්ට කෙළේ ෙකොෙහේදීද දන්ෙන් නැහැ. මාතරදීද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 

ෙපොලිස් ෙපොඩ්ඩන් කියලා ෙන් කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට 

මාසයකට දවස් 3යි නිවාඩු තිෙබන්ෙන්. දවස් 28ක් වැඩ කරන්න 
ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙවන්නප්පුව පෙද්ශෙය් 
SSPවරයා ෙකළින්ම ලිපියක් මඟින්ම දැනුම් දීලා තිෙබනවා, 
නිවාඩු ලබා ෙදන්ෙන් traffic නඩු 8ක් ෙගනාෙවොත් පමණයි 
කියලා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙමම පශ්නය  සර්පයකු දෂ්ට කළ හබරාදුෙව් ෙපොලිස් 

නිලධාරියකු ගැන අහපු පශ්නයක්. ඔබතුමා අහන්ෙන් ෙවන 
ෙදයක් ගැන. එම නිසා ඔබතුමාෙග් පශ්නය අදාළ නැහැ. 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී අහන්න. 

 
 

ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් ෙමෙහයුම් කටයුතු: 
ලාභ /අලාභ 

 ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலயின் ெதாழிற்பா : 
இலாப நட்டம் 

OPERATIONAL ACTIVITIES OF SRI JAYEWARDENEPURA 
GENERAL HOSPITAL : PROFIT / LOSS 

 

3250/’12 
2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහලට අදාළව,  

 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අ ෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ෙකොපමණද;  

 (iii) අද වන විට තිෙබන පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයන් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් 
තිෙබ්ද; 

 (vi) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන 
වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය 
ෙකොපමණද;  

 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ  කාලීන සහ 
දිගු කාලීන ණය යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින 
මුළු එකතුව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ)  ஜயவர்த்தன ர ைவத்தியசாைல ெதாடர்பாக, 

 (i) 2012ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர ஏற் 
பட் ள்ள இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 - 2016ஆம் ஆண் க க்காக எதிர் கூறப் 
பட்ட இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

819 820 

[ගරු  බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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 ( i ii )  இன் ள்ளவா  லதனம் மற் ம் ஒ க்கங்கள் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 ( i v )  ைவத்தியசாைலயில் பணியாற் ம் நபர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (v) அங்கு பணியாளர்கள் ேதைவக்கு அதிகமாகவா 
அல்ல  குைறவாகவா உள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (vi) ஊழியர் ஒ வ க்கான ெசல  மற் ம் ஊழியர் 
ஒ வ க்கான இலாபம் ஆகியன எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (vii) இன் ள்ளவா  வங்கி ேமலதிகப் பற் க டன் 
கு கிய காலக்கடன், ந த்தர மற் ம் 
நீண்டகாலக் கடன்கள் ஆகியவற்றின் ெமாத்தம் 
எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he state, pertaining to the Sri 
Jayewardenepura General Hospital - 

 (i) the profit or loss for year the 2012, and to 
date; 

 (ii) the profit or loss projected for the years 
2015-2016; 

 (iii) the capital and reserves as at today; 

 (iv) the number of people working in the 
hospital; 

 (v) whether it is overstaffed or understaffed; 

 (vi) the cost per employee and profit per 
employee; and 

 (vii) the total of short term debt along with the 
bank overdrafts, medium and long term 
debts as at today? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  2012 වර්ෂෙය් අලාභය රුපියල් මිලියන 119 

            2013 වර්ෂෙය් ලාභය රුපියල් මිලියන 107 

      (ii)  2015 වර්ෂෙය් අෙප්ක්ෂිත ලාභය රුපියල් මිලියන 
175 

            2016 වර්ෂෙය් අෙප්ක්ෂිත ලාභය රුපියල් මිලියන 
200   

     (iii)  රුපියල් මිලියන 1,347යි.  

     (iv)  1,553කි. 

      (v)  ෙසේවකයන් 20 ෙදෙනකුෙග් හිඟයක් ඇත.  

    (vi)  එක් ෙසේවකයකු සඳහා දළ වාර්ෂික වියදම රුපියල් 
6,98,000කි.  

            වාර්ෂික ලාභය ෙසේවක සංඛ ාෙවන් ෙබදූ විට එක් 
ෙසේවකයකු උපයන ලාභය රුපියල් 69,999 කි.  

    (vii)  කිසිදු ණයක් ලබා ෙගන ෙනොමැත.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.   

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහෙල්  දැන් 
ෙහොඳ ෙවනසක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා, ෙහොඳ මාර්ගයක යනවාය 
කියන එක මට ෙපෙනනවා. නමුත් Operating Roomsවල  
නිසියාකාර තත්ත්ව පාලනයක් නැහැයි කියන එක තමයි 
ෙදොස්තරවරු  කියන්ෙන්. ෙම් පවතින අවිධිමත් තත්ත්වය විධිමත් 
කිරීම ඉක්මන් කරන්න පුළුවන්ද? එහි සිටින ෙදොස්තරවරුන් ඇතුළු 
ෙසේවක පිරිස ෙම් පිළිබඳව පුන පුනා ඇහුවත්, ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් කරලා නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, එතැන ෙහොඳ ෙවනසක් 
වීෙගන යනවාය කියන එක මා පිළිගන්නවා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, JICA ආධාර යටෙත් 

රුපියල් මිලියන 3,000ක් අලුත් උපකරණ ලබා ගැනීමට සහ 
ෙගොඩනැඟිලි අලුත්වැඩියාව සඳහා 2015 දී ලබා ගැනීමට අවශ  
කටයුතු  කරමින් තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2015  වසරට තව සෑෙහන 

කාලයක් තිෙබනවා ෙන්. 2015 දී JICA loan එකක් ලැෙබනෙතක් 
ෙරෝගීන්ට ඉන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමන්ලා පාරවල් හදනවා, අරක 
හදනවා කියනවා. නමුත් ෙමහි ඊට වඩා වටිනාකමක් තිෙබනවාය 
කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ පධාන අලුත්වැඩියා 

කටයුතු සඳහා තමයි ෙම් මුදල් ලබා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්.  මා හිතන විධියට ඊට අමතරව අෙනකුත් කටයුතු සඳහා 
රුපියල් මිලියන 1200කුත් භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ෙදනවා, 
වාර්ෂිකව.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  රුපියල් මිලියන 500ක විතර මුදලක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා, සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩවලට සහ ෙදොස්තරවරුන් 

821 822 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සඳහා.  ඒ ෙදොස්තරවරු ඉල්ලා තිෙබනවා, ෙම් සල්ලි පමාණය  
Operating Rooms වලට ෙවන් කරන්න කියලා. එය කරන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් සඳහා ෙවන 
ෙකොෙහන්වත් සල්ලි ෙහොයන්ෙන් නැතිව ෙම් තිෙබන සල්ලි ටික 
පාවිච්චි කරන්න  ඔබතුමන්ලාට බැරිද?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඔබතුමා කියනවා නම් ෛවද වරුන් සඳහා විශාල මුදලක් 

ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා කියලා, ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා 
බලලා, එෙහම මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක ෙවනස් 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෛවද වරුන්ෙග් පහසුව සඳහා එෙහම 
විශාල මුදලක් ෙවන් වන්ෙන් නැහැ, ෙරෝගීන්ට තමයි මුල්තැන 
ෙදන්ෙන්.  ඔබතුමා කියනවා නම් අපට ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න 
පුළුවන්.  
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6. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
ෙවනුවට)   
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
சார்பாக) 
(The Hon. Sajith Premadasa on behalf of the Hon. P. 
Harrison) 
කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය් දී සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 
ෙදකක් අපනයනය  කිරීම සඳහා 2012 අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 200 ක් ෙවන් කළ බවත්; 

 (ii) ඒ ෙවනුෙවන් දකුණ, නැෙගනහිර, උතුරු මැද හා 
උතුර යන පළාත්වල සහල් අපනයන කලාප 4ක් 
පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කර ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් සහල් අපනයන කලාප ආශිතව රජය 
විසින් සහ පුද්ගලික අංශය විසින් ඉදිකර ඇති වී 
ෙමෝල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;   

 (ii) ඒවා අතරින් බදු සහන යටෙත් ඉදිකර ඇති වී 
ෙමෝල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ)  (i) ඉහත සඳහන් සහල් අපනයන කලාපවලට අයත් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සහ ඒ සඳහා ෙතෝරා 
ගත් ගම්මාන එක් එක් කලාපය අනුව, ෙවන් ෙවන්  
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වන විට එම එක් එක් කලාපෙයන් අපනයනය 
සඳහා ලැෙබන සහල් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත (ආ)(i) හි සඳහන් එම වී ෙමෝල් පිහිටි 
සථ්ානවල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

கமத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2014ஆம் ஆண் ல் இரண்  இலட்சம் ெமட்றிக் 
ெதான் அாிசிைய ஏற் மதி ெசய்வதற்காக 2012 
வர -ெசல த் திட்டத்தின் லம் பா 200 
மில் யன் ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன்ெபா ட்  ெதற்கு, கிழக்கு, வடமத்திய 
மற் ம் வட மாகாணங்களில் 4 அாிசி ஏற் மதி 
வலயங்கைளத் தாபிக்க ன்ெமாழியப் 
பட்டெதன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட அாிசி ஏற் மதி 
வலயங்கைளச் சார்ந்ததாக அரசாங்கத்தினா ம் 
தனியார் ைறயினா ம் நிர்மாணிக்கப் 
பட் ள்ள அாிசி ஆைலகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 ( i i )  இவற்றில் வாிச் ச ைகயின்கீழ் நிர்மாணிக் 
கப்பட் ள்ள அாிசி ஆைலகளின் எண்ணிக்ைக 
யா  

 என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட அாிசி ஏற் மதி 
வலயங்க க்குாிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
மற் ம் அதற்காக ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ள 
கிராமங்கள் ஒவ்ெவா  வலயத்திற்கிணங்க 
தனித்தனியாக யாைவ; 

 ( i i )  இன்றளவில் ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வலயத் 
தி ந் ம் ஏற் மதிக்காக கிைடக்கின்ற  
அாிசியின் அள  யா ; 

 (iii )  ேமற்ப  (ஆ) (i)  இல் குறிப்பிடப்பட்ட ேமற்ப  
அாிசி ஆைலகள் அைமந் ள்ள இடங்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 

என்பைத அவர் சபாபீடத்தில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Is he aware that - 

 (i) Rs. 200 million was allocated by the 
Budget 2012 to export 200,000 metric tons 
of rice in year 2014; and 

 (ii) a proposal has been made to set up four 
Rice Export Zones in Southern, Eastern, 
North Central and Northern Provinces in 
that regard? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of rice mills, established by the 
Government and the private sector in the 
aforesaid Rice Export Zones; and 

 (ii) out of such rice mills, the number of mills 
that have been constructed, under tax 
concessions? 

(c) Will he table - 

 (i) separately, the Divisional Secretaries' 
Divisions,  and the villages chosen in that 
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regard coming under the aforesaid Rice 
Export Zones; 

 (ii) the amount of rice that is received from 
each of the aforesaid zone for exportation 
by now; and 

 (iii) the names and the addresses of the venues 
where the rice mills that were mentioned in 
the aforesaid (b) (i) are established? 

(d) If not, why? 
 

 

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා (වැඩ බලන කෘෂිකර්ම 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி –  பதில் கமத்ெதாழில் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri – Acting Minister of Agriculture) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා 

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

(අ) (i) ඔව්.  

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) රජය විසින් වී ෙමෝල් ඉදිකර ෙනොමැත. එෙහත් සහල් 
අපනයන කලාප ආශිතව  සහල් අපනයන සමාගම් විසින් ඒ 
ඒ අවශ තා මත පුද්ගලික වී ෙමෝල් සවි කිරීමට අෙප්ක්ෂිත 
අතර පවතින වී ෙමෝල් ද භාවිතා කරයි.  

 (ii) බදු සහන යටෙත් වී ෙමෝල් ඉදිකර ෙනොමැත.  

(ඇ) (i)  

 

 

 (ii)    
 

 

 (iii) රජය විසින් වී ෙමෝල් ඉදිකර ෙනොමැති අතර සහල් අපනයන 
කලාප ආශිතව සහල් අපනයන සමාගම් විසින් ඒ ඒ 
අවශ තා මත පුද්ගලික වී ෙමෝල් ඉදිකර තිෙබ්. එවැනි වී 
ෙමෝල්වල ලිපිනයන් පහත දැක්ෙව්.  

සහල් අපනයන  
කලාපය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
සහ ඒ සඳහා ෙතෝරාගත් ගම්මාන 

එක් එක් කලාපය අනුව 

 දකුණ  හම්බන්ෙතොට, සූරිය වැව 

 නැ ෙඟනහිර  නින්දවුර්, ආවාලච්ෙච්න, 
සමන්තුෛර, ෙපොතුවිල්, 
කල්මුෙන් 

 උතුරු මැද  තලාව, මැදවච්චිය, රඹෑව, 
තඹුත්ෙත්ගම, දඹුල්ල 

 උතුරු කලාපය  මන්නාරම 

සහල් 
අපනයන 
කලාපය 

සහල් අපනයනය කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිත සංඛ ාව (ෙම.ෙටො.) 

මාසිකව 
(ෙම.ෙටො) 

වාර්ෂිකව 
(ෙම.ෙටො.) 

දකුණ 40 480 

නැෙඟනහිර 5,000 60,000 

උතුරු මැද 5 60 

උතුර මන්නාරම පෙද්ශෙය් සහල් 
නිෂ්පාදනය සිදු කළ ද   අපනයනය 
කිරීම ආරම්භ කර ෙනොමැත. 

 1. Hairu Food Technologies (Pvt.) Limited 
                           No. 16, Darmashoka Mawatha 
  Kandy. 
 
 2.  Sierra Rice Products (Pvt) Limited 
  Padalangana, 
  Embilipitiya. 
 
 3. Cooperation for Industrial Development Lanka, 
  Industrial Estate, Madawala Ulpotha, 
  Matale. 
(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක  7 - 4712/'14 - (1), ගරු ෙමොෙහොමඩ් අස්ලම් 

මහතා.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු ෙමොෙහොමඩ් අස්ලම් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත තුමිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්  පශ්නය. ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

  
ෙතල් ෙගොඩබෑෙම් පමාදය   

எாிெபா ள் இறக்குவதி ள்ள தாமதம் 
 DELAY IN UNLOADING FUEL 

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

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඇසීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෙකොළඹ වරායට සහ මුතුරාජෙවලට ෙතල් ෙගොඩබෑම සඳහා 
පැමිණි  ෙතල් නැව්වලට ඒවා ෙගොඩබෑමට ෙනොහැකිවීම සහ 
පමාදවීම නිසා ඇති වී තිෙබන අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම 
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවමි. 

825 826 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙතල් ෙගොඩබෑම සඳහා පාවිච්චි කරන ෙබෝයාවට සම්බන්ධ 
නළ පද්ධතිය අබලන්වීම නිසා සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව 
සඳහා සහ මුතුරාජෙවල ගබඩා සංකීර්ණය ෙවත ෙගන එන ලද 
ෙතල් ෙතොග රැගත් ෙනෞකා ගණනාවක් වරාෙය් සහ 
මුතුරාජෙවලට ආසන්න මුහුෙද් නවතා ඇති බව ජනමාධ  වාර්තා 
කර තිබුණා. නියමිත පරිදි ෙතල් ෙගොඩ ෙනොබෑම නිසා එම 
නැව්වලට අතිවිශාල පමාද ගාසත්ුවක් ෙගවීමට සිදු වන බවද එම 
වාර්තා ෙහළිදරව් කළා. පසු ගිය මැයි 20වැනි දින ෙබොරෙතල් 
ෙමටික් ෙටොන් 90,000 රැෙගන ෙකොළඹ වරායට පැමිණි එලයිට් 
ෙනෞකාව ෙතල් ෙගොඩබාමින් තිබියදී ෙබෝයාවට සම්බන්ධ නළය 
පිපිරී යෑම නිසා මැයි 23වැනි දින ෙගොඩබෑම අත්හිටුවීමට සිදු වුණා. 
අනතුරුව එම නැව නැංගුරම් සීමාවට යවා නළය අලුත්වැඩියා 
කිරීමට පටන් ගත් බව පකාශ වුවද එය ෙම් දක්වා දිගින් දිගටම 
පමාද වී තිෙබනවා. එෙහයින් ජුනි 24වැනි දින සිට ෙම් දක්වා 
දිනකට ෙඩොලර් 23,000ක් ෙහවත් රුපියල් ලක්ෂ 30කට ආසන්න 
මුදලක් පමාද ගාස්තු ෙලස ෙගවමින් තිෙබනවා. ඒ,  එලයිට් නැවට 
විතරක්. 

එෙසේ තිබියදී ජුනි මස 05වැනි දින තවත් ෙබොරෙතල් ෙමටික් 
ෙටොන් 90,000ක් රැගත් ඉබ්ලියා ෙනෞකාව වරායට ළඟාවූ නමුත් 
ෙගොඩබෑම ආරම්භ ෙනොවූ නිසා එයටද පමාද ගාස්තු ෙගවීමට සිදු 
වුණා. එයටද දිනකට ආසන්න වශෙයන් ෙඩොලර් 23,000ක පමාද 
ගාස්තුවක් ෙගවීමට සිදු වී තිෙබනවා. ඊට පසුව ජුනි 27වැනි දින 
ෙඩස්බාක්ත් ෙබොරෙතල් ෙනෞකාවද ෙතල් ෙමටික් ෙටොන් 
90,000ක් රැෙගන වරායට ළඟා වුණා. එයටද ජූලි 01වැනි දින සිට 
දිනකට ෙඩොලර් 23,000ක ආසන්න පමාද ගාස්තුවක් ෙගවීමට සිදු 
වුණා.  අබලන් නළයක් ෙයොදා ගනිමින් ෙමම නැව්වලින් ඉතා 
ෙසමින් ෙතල් ෙගොඩබෑෙමන් පසු ඒවා අදාළ පමාද ගාස්තු ෙගවා 
පිටත් කර යවා ඇති බව වාර්තා වනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙනෞකා කීපයක් පිටපත් කර යවා තිෙබන අතර 
තවත් කීපයක් මුහුෙද් තවමත් නතර ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් අතර ජුනි 13 පැමිණි ගුෙන්ෂ්ලි ෙනෞකාව ෙගන එන ලද 
ෙතල් ගබඩා කිරීමට අවශ  ඉඩ පහසුකම් සංස්ථාව සතුව 
ෙනොමැතිවීෙමන් නවතා දමා තිෙබනවා.  ඒකටත් පමාද ගාස්තු 
ෙගවන්න සිදු වනවා. ෙගොඩබෑෙම් නළය අලුත්වැඩියා ෙනොකර 
තිබියදී, ෙතල් ෙතොග ෙනොමැතිවීම නිසා සපුගසක්න්ද පිරිපහදුව 
ජුනි 20 සිට වසා දමා තිබියදී සහ ෙබොරෙතල් ගබඩා කිරීමට 
ඉඩකඩ ෙනොමැතිව තිබියදී ෙමම නැව් පැමිණීමද ගැටලුකාරීයි. 
එනම්, ඒවා අනිවාර්යෙයන්ම පමාද ගාස්තු ෙගවීමට සිදුවන බව 
දැන දැනම කැඳවන ලද ෙනෞකා වීමයි. ඒ කියන්ෙන් ෙබොර ෙතල් 
නැව් හතරකට ඒ විධියට පමාද ගාස්තු ෙගවීමට සිදු වී තිෙබනවා. 
එෙසේම ෙමම පාඩුව ෙමතැනින් නතර වන්ෙන් නැහැ. මුලින්ම 
ෙගොඩ බෑම නතරවූ සිටි එලයිට් නැෙව් ෙතල් ෙගොඩ බෑම සඳහා එම 
නැෙවන් විමසීමක් ෙනොෙකොට ෙතල් සංස්ථාව ආර්ෙගොස් නම් වූ 
ෙතල් ෙමටික් ෙටොන් 40,000ක් ගබඩා කළ හැකි නැවක් කුලියට 
ගන්නවා. ෙතල් තාවකාලිකව ගබඩා කරලා තියන්න ඕනෑ කියලා 
නැවක් කුලියට ගන්නවා. ෙකෙසේ වුවද සිටි එලයිට් ෙනෞකාව එයට 
ෙතල් බෑම පතික්ෙෂේප කිරීම නිසා කුලියට ගත් නැවටද කුලී 
ෙගවමින්, -දිනකට රුපියල් ලක්ෂ ගණනින් කුලී ෙගවමින්- 
වරාෙය් නවතා තබා තිෙබනවා. ෙබොර ෙතල් නැව් හතරයි. ඉන් 
පසුව තවත් හිස් නැවක් කුලියට ෙගනත් ඒකත් වරාෙය් නවතා 
දමන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

මුතුරාජෙවල ගබඩා සංකීර්ණය ෙවත ෙගොඩ බෑම සඳහා 
ෙපටල් සහ ඩීසල් ෙතොග රැ ෙගන චැන් හැන් ෂින් ෙසන් නමැති සහ 
ජැස්මින් එක්ස්පස් නමැති ෙනෞකා ෙදකද පිළිෙවළින් ජූලි මාසෙය් 
3වන දින සහ ජූලි මාසෙය් 12වන දින පැමිණ තිෙබනවා. එෙහත් 
ජූලි 4වන දින මුතුරාජෙවල ෙබෝයාවට සම්බන්ධ නළය පුපුරා යෑම 
නිසා එම ෙනෞකා ෙදකද ෙතල් ෙගොඩ බෑමට ෙනොහැකිව නතර 

කර තිෙබන්ෙන් ලංකාව විසින් පමාද ගාස්තු ෙගවීමට යටත් 
කරමිනුයි. එතැනත් නැව් ෙදකක් තිෙබනවා. ෙබොරෙතල් ෙගන 
එන ලද නැව් හතරක්, ෙපටල් සහ ඩීසල් ෙගන එන ලද නැව් 
ෙදකක්, ඒ නැව්වල ෙතල් ගබඩා කරන්න කියලා කුලියට ෙගනාව 
නැව කියන ෙම් සියල්ලටම පමාද ගාස්තු ෙගවීමට සිදු වී 
තිෙබනවා. 

ෙකොළඹ වරාෙය් පුපුරා ගිය නළය ඉතාලි සමාගමකින් මීට 
මාස හයකට ෙපර මිලදී ගන්නා ලද්දක් බව පැවෙසනවා. එෙහම 
තමයි ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් බලධාරින් කිව්ෙව්. එෙසේම 
ඊට වසර තුනක වගකීමක් ඇති බවද පැවෙසනවා. ෙම් නළ 
පද්ධතියට වසර තුනක වගකීමක් තිෙබනවා කියලා කියනවා. 
එෙසේ නම් ෙකොළඹ වරාෙය් ෙතල් ෙගොඩ ෙනොබෑෙම් පමාද ගාස්තුව 
එම සමාගෙමන් අය කර ෙනොගන්ෙන් මන්ද යන්න ගැටලු 
සහගතයි. ඒ පමාද ගාස්තුව ඒ සමාගෙමන් අය කර ගන්න ඕනෑ. 
ඔවුන්ට අවුරුදු තුනක වගකීමක් තිබුණා, ඒ නළ පද්ධතිය එළීම 
සම්බන්ධව. එෙහම නම් ඒ පමාද ගාස්තු එම ඉතාලි සමාගෙමන් 
අය කර ගැනීමට තමුන්නාන්ෙසේට කටයුතු කළ හැකියි. ෙකෙසේ 
වුවද ෙම් අනුව පමාදවීෙම් ගාසත්ුව ෙලස ෙගවීමට සිදු වන මුදල 
අතිවිශාලයි. අවසානෙය් ෙමම මුදල් ෙගවනු ලබන්ෙන් නළ 
පද්ධතිය නිසි ෙලස නඩත්තු ෙනොකළවුන් හා ඊට වග කිව යුත්තන් 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙමම වගකීම දැරීම ෙවනුෙවන් විශාල වැටුප් හා 
දීමනා ලබමින්, සීත කාමරවල සිට අලාභය පිළිබඳ ඉලක්කම් 
ගණනය කරනු ඇත. නිසැක ෙලසම එම මුදල් ෙගවීමට සිදු 
වන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක මහ ජනතාවටයි.  

ෙමම තත්ත්වය තුළ පැන නගින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත වරයා විසින් ෙමම සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

01. ෙබොර ෙතල්, ඩීසල් හා ෙපටල් ආනයනය කළ නැව් හයට -
එතැන නැව් හයම ෙබොර ෙතල් ෙනොෙවයි. ෙබොරෙතල් 
නැව් හතරයි. ඩීසල් හා ෙපටල් නැව් ෙදකයි- ෙගොඩ බෑම 
පමාදවීම නිසා ෙගවීමට සිදු වූ හා සිදු වන පමාද ගාසත්ු 
මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද?  

 එක් එක් නැවට ෙම් වන විට ෙකොපමණ ෙගවන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවාද? තව ඉදිරි දින කිහිපෙය්දී ෙකොපමණ 
ෙගවන්න සිදුෙව්ද කියලා අනුමාන කරනවාද කියලා දැන 
ගන්නට කැමැතියි. 

02. ෙගොඩ බෑෙම් නළ පද්ධතිය අබලන්ව තිබියදී සහ ෙතල් 
ගබඩා කිරීමට ඉඩ කඩ පමාණවත්ව ෙනොතිබියදී ෙබොර 
ෙතල් ඇණවුම් කරන ලද්ෙද් ඇයි? 

 අඩුම තරමින් අවසන් ෙබොර   ෙතල් ඇණවුමවත්  නතර 
කරන්නට තිබුණා.නමුත් තත්ත්වය අර්බුදයකට ගිහිල්ලා 
තිබියදී පමාද ගාසත්ු ෙගවන්න තිෙබන බව දැන දැන 
ඇමතිතුමා ඇයි නැවත නැවක් ෙගෙනන්ෙන්? අපට ඒක 
දැන ගන්න ඕනෑ.  

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමහි බරපතළ පශන්ය 
ෙම්කයි. ෙතල් ෙගෙනන ෙකොටත් ගහනවා; පමාද 
ගාසත්ුවලිනුත් ගහනවා. ෙම් අතරින් පළමුවැනි අවසථ්ාෙව් 
ගහන්ෙන් අඩුම තරමින් ෙතල් ෙගනැල්ලා ෙන්. ෙදවැනි 
අවසථ්ාෙව්දී ගහන්ෙන් පමාද ගාසත්ුවලින්. මා ඉතා 
වගකීෙමනුයි ෙමය කියන්ෙන්. දවසකට ෙඩොලර් 23,000ක් 
පමාද ගාසත්ු ෙගව්වාම, ඒෙකනුත් ගණනක් ගන්නවා. 
ෙතල්වලිනුත් ගණනක් ගන්නවා. නැව hire කරලාත් 
ගණනක් ගන්නවා. ඒ ඔක්ෙකෝම බර රෙට් ජනතාව මත 
තමයි දාලා තිෙබන්ෙන්.  

827 828 

[ගරු  අනුර දිසානායක මහතා] 
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3.  සිටි එලයිට් ෙනෞකාෙව් ෙතල් ෙගොඩ බෑම සඳහා යැයි 
කියමින් එම නැව සමඟ එකඟතාවකට ෙනොපැමිණ 
ආර්ෙගොස ් ෙතල් නැව කුලියට ගන්නා ලද්ෙද් කුමන 
පදනමකින්ද? එයට ෙකොපමණ ෙතල් පටවා ඇද්ද? එම 
නැවට ෙගවනු ලබන කුලිය ෙකොපමණද? 

 සිටි එලයිට් නැව තිෙබනවා මුහුෙද්. එහි පමාද ගාසත්ු 
ෙගවන නිසා ෙවනත් නැවක් කුලියට ෙගෙනනවා, ඒ 
නැවට ෙතල් දමන්න කියලා. හැබැයි සිටි එලයිට් නැව 
ඒකට එකඟ වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ අය එකඟ වන්ෙන් 
ෙබෝයාව හරහා ෙතල් එවන්නයි. එෙහම තමයි agreement 
එෙක් තිබුෙණ්. ඊට පසේසේ හිස ්නැවක් නැවත තියාෙගන 
ඉන්නවා ෙමටික් ෙටොන් 40,000ක. එයට ෙකොපමණ ෙතල් 
පටවා ඇද්ද? ඒ නැවට ෙගවනු ලබන කුලිය ෙකොපමණද?  
ඒ නැවට ෙකොච්චර කුලියක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවාද යන්න ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියාවි කියලා 
මම හිතනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

4.  ෙතල් ෙගොඩ බෑමට ගන්නා ෙබෝයාවට සම්බන්ධ නළ 
පද්ධතිය ලබා දුන් ඉතාලි සමාගෙමන් ෙනෞකා පමාදයට 
අදාළ ගාසත්ු අය කරගත ෙනොහැක්ෙක් මන්ද?  

5.  ෙකොළඹ වරාෙය් සහ මුතුරාජෙවල නළ පද්ධති නිසි ෙලස 
නඩත්තු කිරීෙම් වගකීම ඇත්ෙත් කාටද?  

 ඉහත කරුණු පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරනු ඇතැයි මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.       

 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Petroleum Industries)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 

මැතිතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් නඟන ලද 
පශ්නයට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා දීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

SPBM ආධාරකය (ෙබෝයාව) ෙයොදා ගනිමින් ඛනිජ ෙතල් 
නිෂ්පාදන හා ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. 
නැව්වලින් ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම් කටයුතු සිදු කරන ෙබෝයාව 
පිහිටා ඇත්ෙත් ෙකොළඹ වරාෙය් සිට දළ වශෙයන් කිෙලෝමීටර් 
09ක් පමණ ඈත මුහුෙද්ය. පිරිපහදු කරන ලද ෙතල් ෙගොඩ බෑමට 
ෙයොදා ගන්නා මුතුරාජෙවල ටැංකි ගබඩා සංකීර්ණයට සම්බන්ධිත 
ෙබෝයාව, ෙගොඩ බිෙම් සිට කිෙලෝමීටර් 08ක්  දුරින් පිහිටා ඇත. 
නැවකින් ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම්දී ෙබෝයාවට සම්බන්ධ කරන නළ 
වර්ග ෙදකක් ඇත. ඉන් එකක්, ෙතල් ෙගෙනන ලද නැෙව් සිට 
මුහුෙද් මතු පිට පවතින ෙබෝයාවට සම්බන්ධ ෙකෙර්. ෙදවැන්න, 
ෙබෝයාෙව් සිට මුහුද පත්ල දක්වා දිෙවන, එමඟින් ෙබෝයාවත්, 
Pipe Line End Manifold - PLEM - එකත් එකිෙනකට  
සම්බන්ධ කරනු ලබන, ෙබෝයාව යට සවි කරන නළයයි. 
පථමෙයන් සඳහන් කරන ලද නළය ෙබොර ෙතල් බෑෙමන් 
අනතුරව ෙතල් ෙගෙනන ලද නැෙවන් ෙවන් කර ෙබෝයාවට 
සම්බන්ධ කර මුහුද මත පවතී. ෙබෝයාවට ෙයොදන නළය - Under 
Buoy Hose - ස්ථීරව දිගටම එෙලසම කියාත්මක ෙව්.  

ඕමාන් එක්ස්ෙපෝට් බ්ෙලන්ඩ් නමැති ෙබොර ෙතල් වර්ගය 
රැෙගන ආ සිටි එලයිට් නමැති ෙනෞකාෙවන් ෙතල් ෙගොඩ බාමින් 
සිටියදී ෙබෝයාව යටට ෙයොදන ලද නළය පුපුරා යෑම ෙහේතුෙවන් 
2014 මැයි මස 25වන දින පැය 15.42ට ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම් 
කටයුතු නතර කරන ලදී.    

ෙමම ෙගොඩබෑම් කටයුතු නතර කරන අවස්ථාව වන විට එම 
නැෙව් ඉතිරි වූ ෙතල් ෙතොගය දළ වශෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 
57,711.734  ෙව්.  ෙමෙලස පුපුරා ගිය ෙබෝයාව යට ෙයොදන ලද 
නළය විෙශේෂිත වශෙයන් සකසන ලද්දක් වන අතර ෙටන්ඩර් 
කියාපටිපාටිය යටෙත් ඉතාලිෙය් මනුලි රබර් ඉන්ඩස්ටීස් එස්පීඒ 
සමාගෙමන් මිලදී ගන්නා ලද්දකි.  ෙමම ෙටන්ඩරය සඳහා පාර්ශ්ව 
04ක් ඉදිරිපත් වී තිබිණි.  එනම්, 

i.   මනුලි රබර් ඉන්ඩසට්ීස ්එසප්ීඒ, ඉතාලිය 

ii.  ෙටෙලෙබෝර්ග් මැරයින් සිසට්ම් ලිමිටඩ්, ඉන්දියාව 

iii. ෙයොෙකොහාමා රබර් කම්පැනි ලිමිටඩ්, ජපානය 

iv.  SOM ෙකෝකුක් සෑන් ඒඑස,් තුර්කිය 

 SOM ෙකෝකුක් සෑන් ඒඑස,් තුර්කිය මඟින් ඉදිරිපත් කළ 
ෙටන්ඩරය ෙතෝරා ගැනීම්වලට අදාළ මූලික නිර්ණායක 
යටෙත් පතික්ෙෂේප විය. අෙනකුත් පාර්ශව් තුන තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කියාවලියට භාජනය කරන ලද අතර, අවම මිල 
ගණන් හා වඩා පතිචාරාත්මක ෙටන්ඩර්කරු ෙලස මනුලි 
රබර් ඉන්ඩසට්ීස ් එසප්ීඒ ඉතාලි සමාගම තාක්ෂණික 
කමිටුව විසින් 2012 අෙපේල් 30 වන දින ෙතෝරා ෙගන ඇත. 

ෙමම නළය ෙබෝයාවට සවි කරන ලද්ෙද් 2014 ෙපබරවාරි මස 
05 වන දිනයි.  එනම්, නළය සවි කළ දින සිට දළ වශෙයන් මාස 
03ක් සහ දින 20ක්  ෙගවී යත්ම ෙමම නළය පුපුරා ෙගොස් ඇත.  
එෙසේ වුවත්, ෙමම  නළය සඳහා අවුරුදු තුනක වගකීම් කාලයක් 
ඇත.  ෙමම නළය පිපිරීයාමට ෙහේතුව කුමක්ද යන්න නිශ්චිතව 
සඳහන් කළ ෙනොහැක.  එය නිෂ්පාදන කියාවලිෙය් සිදු වූ 
අඩුපාඩුවක් ෙහෝ මුහුෙද් රළු ස්වභාවය මත සිදු වූ ගැටලුවක් ෙහෝ 
ෙවනත් ෙහේතුවක් ෙහෝ විය හැක.  වගකීම් සහිත කාලය  තුළ 
කියාත්මක වන බැවින්, විකල්ප නළයක් ලබා ෙදන ෙලස 
සැපයුම්කරු ෙවත ශී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව දැන්වීය. 
ෙකෙසේ වුවත්, එම ඉල්ලීම සැපයුම්කරු විසින් පතික්ෙෂේප කරන 
ලදී.  එයට ෙහේතු වශෙයන් දක්වා ඇත්ෙත්, මුහුදු පතුෙල් ස්ථාපනය 
කර ඇති PLEM වලට අදාළ දළ සටහන්වල පැවැති යැයි 
සැලෙකන අඩුපාඩුය. එෙසේ වුවත්, ශී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව සැපයුම්කරුෙග් ෙමම අදහස පිළිෙනොගන්නා අතර ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි නීති කටයුතු සිදු කිරීම ආරම්භ කර ඇත.  
ෙකෙසේ වුවත්, ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතු වැදගත් කාරණයක් 
වන්ෙන් ෙමම නිෂ්පාදකයාෙගන්ම මීට කලින් මිලදී ෙගන 
ෙබෝයාව යට ෙයොදන ලද නළය ෙමම ස්ථානෙය්ම අවුරුදු තුන 
හමාරක් තිස්ෙසේ කිසිදු ගැටලුවකින් ෙතොරව කියාත්මක වීමයි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මුතුරාජෙවල? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙම් ගැන සඳහන් කිරීම අවසන් කළාට පසුව ඒකට එනවා. 

සාමාන  තත්ත්වයන් යටෙත් ෙබෝයාවට සම්බන්ධිතව ෙයොදන 
අලුත් නළයක් ගැටලුවකින් ෙතොරව අවම වශෙයන් අවුරුදු 
තුනක්වත් කියාත්මක විය යුතුය.  අලුතින් අතිෙර්ක නළ ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කිරීමට එම කාලපරිච්ෙඡ්දය  පමාණවත්ය.  
එෙහත් අලුතින් සවි කරන ලද අලුත්ම නළය මාස 03කුත් දින 
20ක් පමණ කාලය තුළ පුපුරා ගිය බැවින් අතිෙර්ක වශෙයන් නව 
නළයක් ගැනීමට පසම්පාදන  කටයුතු ආරම්භ වී ෙනොපැවතුණි.  
එබැවින්, ශී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව ෙබෝයාව 
යට ෙයොදන අමතර අලුත් නළයක් ෙමම සිද්ධිය සිදු වන 

829 830 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථාෙව් ගබඩාවල ෙනොතිබුණි.  එෙසේ වුවත්, අලුත්වැඩියා කරන 
ලද කලින් භාවිතයට ගත් නළ ෙදකක් හදිසි අවස්ථාවලදී භාවිතා 
කිරීමට ශී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව තිබිණ. 

ෙමම සන්දර්භය තුළ පුපුරා ගිය නලය ෙවනුවට ෙමම 
සමාගෙමන්ම මීට ඉහතදී මිලදී ගන්නා ලද අලුත්වැඩියා කර තිබූ 
කලින් භාවිතා කළ නලයක් සවි කරන ලද්ෙද් 2014 ජුනි මස 
23වැනි දිනය. එම නලය සවි කිරීම ෙමම සමාගම විසින්ම එවන 
ලද විෙශේෂඥයින්ෙග් උපෙදස් පරිදි සිදු ෙකරුණි. මැයි මස 25වැනි 
දින සිට ජුනි 23 දක්වා තරම් දිගු කාලයක් නලය නැවත සවි 
කිරීමට ගත විය. එයට ෙහේතු වුෙණ් නිරිත දිග ෙමෝසම් සුළං කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ මුහුෙද් රළු ස්වභාවය වැඩි වූ බැවින් මුහුද යට 
ෙබෝයාෙව් කිසිදු අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් නිශ්චිත කාල රාමුවක් 
ඔස්ෙසේ කළ ෙනොහැකි වීමයි. සාමාන ෙයන් වර්ෂයක අෙපේල් සිට 
ෙනොවැම්බර් මාසය දක්වා බටහිර මුහුදු පෙද්ශය වාරකන් 
කාලයකට යටත් බැවින් මුහුද යට අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා 
කිමිදුම්කරුවන් ෙයදවීම අතිශය භයානක සහ අවදානම් සහගත 
කටයුත්තකි. ෙමම නලය පිහිටා තිෙබන්ෙන්  සාමාන ෙයන් මීටර් 
100ක් පමණ මුහුද යට. ඉඳ හිට මුහුද නිශ්චල වන අවස්ථාවලදී 
පමණක් කිමිදුම්කරුවන් යවා ෙබෝයාෙව් අලුත්වැඩියා කටයුතු 
කිරීමට සිදු ෙව්. ෙකෙසේ වුවත් ෙබොර ෙතල් බා ගැනීෙම් හදිසි 
අවශ තාවත්, අඛණ්ඩව ෙතල් සැපයීෙම් ජාතික වග කීමත් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරමින් නාවික හමුදාෙව් 
කිමිදුම්කරුවන්ෙග්ද සහාය ඇතිව ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව පැවැති අවදානම් තත්ත්වයන්ද ෙනොතකා ෙබෝයාව යට 
නලය සවි කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරන ලදී. 

ජුනි මස මුල් සතිය වන විටත් නලය සවි කිරීෙම් කටයුතු නිම 
කළ ෙනොහැකි වූ බැවින් ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑම සඳහා විකල්ප 
කියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමට සංස්ථාවට සිදු විය. එම 
කියාමාර්ගෙයන් අෙප්ක්ෂා කරන ලද්ෙද් ෙබොර ෙතල් ෙනොමැතිව 
පිරිපහදුව වසා තැබීෙම් කාල සීමාව අවම කර ගැනීමත්, රෙට් 
ඛනිජ ෙතල් සැපයුම ස්ථාවර කර ගැනීමත් සහ ෙමම සිද්ධිය පාදක 
ෙකොට ෙගන සහ ඉන් අනතුරුව එයට සම්බන්ධිතව මතු විය හැකි 
විවිධ ෙගවීම් සහ වියදම් අවම කර ගැනීමත්ය. ෙකෙසේ වුවත්, ෙමම 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ නලය සවි කිරීෙම් කාර්ය සම්බන්ධෙයන් 
නිශ්චිත කාල වකවානුවක් පකාශ කිරීමට පැවැති අයහපත් 
කාලගුණ තත්ත්වය යටෙත් කිසිදු ඉඩකඩක් ෙනොවීය. ඒ අනුව එම 
අවස්ථාෙව් පැවැති එකම විකල්පය වශෙයන් සංස්ථාව විසින් ජුනි 
මස 06වන දින කුඩා නැවක ෙසේවය ලබා ගැනීම සඳහා - STS 
operation - ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කරන ලදී. ෙබොර ෙතල් 
ෙගෙනන ලද විශාල නැව් ෙකොළඹ වරාය තුළ පිහිටි ෙඩොල්පින් 
ජැටියට ෙගන ඒමට ෙනොහැකි නිසා මුහුෙද්දීම එම ෙතල් ෙතොගය 
වරින් වර කුඩා නැවකට මාරු කර ෙඩොල්පින් ජැටිය හරහා ෙගොඩ 
බෑම ඉන් අෙප්ක්ෂා කරන ලදී. ෙමම ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටිය සිදු 
කරන අතර තුර ෙබෝයාෙව් නලය සවි කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරන 
නිලධාරින් විසින් ජුනි මස 23 වන දින එම නලය සවි කරන ලදී. ඒ 
අනුව කුඩා නැව ගැනීෙම් ෙටන්ඩර් කටයුතු ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථා ව විසින් නතර කරන ලදී. එෙලස ෙබොර ෙතල් බා 
ගැනීෙම් කටයුතු ෙබෝයාව ඔස්ෙසේ සාමාන  පරිදි කිරීම අෙප්ක්ෂාව 
විය. 

ෙකෙසේ වුවත් මුහුෙද් පැවැති රළු ස්වභාවය ෙහේතු ෙකොටෙගන 
නැවත සවි කරන ලද නලයටද හානි සිදු වී ඇති බැව් 
කිමිදුම්කරුවන් විසින් ජුනි මස 25වන දින අපට දැනුම් ෙදන ලදී. 
එබැවින් ෙබොර ෙතල් බෑෙම් කටයුතු යළිත් ඇණ හිටිණි. ඒ අනුව 
ෙවනත් විකල්පයක් ෙනොවූෙයන් ෙමම සංදර්භය තුළ යළිත් කුඩා 
නැවක ෙසේවය ලබා ෙගන ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම් විකල්පය 
ෙවත යෑමට සංසථ්ාවට සිදු විය. 

ෙම් අතුර තුර ජුනි 12වන දින ෙබොර ෙතල් රැෙගන නැවක් 
ෙකොළඹ වරායට ෙසේන්දු විය. ඒ වන විටත් ෙබෝයාෙව් නලය සවි 
කිරීෙම් කටයුතු නිම ෙනොවූ බැවින් ෙබොර ෙතල් නැව වරාෙයන් 
පිටත නැංගුරම්ලා තැබිණි. එෙමන්ම, ඊට අමතරව තවත් ෙබොර 
ෙතල් නැවක් ජූනි මස 29 වැනි දින ෙකොළඹ වරායට පැමිණ 
නැංගුරම් ලා තැබුණි. ඉන් අනතුරුව ජූලි මස 16 දින තවත් 
ෙබො රෙතල් රැගත් නැවක් ෙකොළඹ වරායට පැමිණ නැංගුරම් ලා 
නවතා තැබුණි. ෙමම ෙබොරෙතල් ආනයන කටයුතු සිදු වූෙය් 
දිගුකාලීන ගිවිසුම් පකාරවය.   

විෙශේෂෙයන්ම ඉරාන ෙබොර ෙතල් අහිමි වීෙමන් පස්ෙසේ අපට 
සිද්ධ වුණා,  ''ඕමාන් ලයිට්'' සහ ''මර්බන්'' කියන ෙබොර ෙතල් 
වර්ග ෙදකට යන්න. ඒ ෙතල් වර්ග ෙදක, විෙශේෂෙයන්ම ''මර්බන්'' 
කියන ෙබොරෙතල් වර්ගය ලබා ගන්ෙන් එකම එක තැනකින්, 
එනම් අබුඩාබිෙය් පිහිටි ''ෙජ ෙබල් ධන්නා'' කියන ස්ථානෙයන්. ඒ 
ස්ථානය සම්බන්ධ සමාගම් එක්ක අපි දිගු කාලීන ගිවිසුම් ඇති කර 
ෙගන  තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

එම ආනයන කටයුතු සිදු වනුෙය් කලින් තීරණය කර ගත් 
කාල පරිච්ෙඡ්ද අනුවයි. ෙපොදුෙව් ෙබොරෙතල් ඇණවුම් කළ දින 
සිට මාස තුනක ඉදිරි කාලයක් එම සැපයුම් සඳහා සැපයුම්කාර 
සමාගමට අවශ  ෙවනවා. ඇණවුමක් ලැබිලා මාස තුනක් අවශ  
ෙවනවා, සපයන්න.  

ගිවිසුම් පකාරව කලින් ඇණවුම් කරන ලද ෙතල් නැවක් 
ගැනුම්කරුවකුෙග් අවශ තාව පරිදි හදිසිෙය් අවලංගු කළ 
ෙනොහැක. එෙසේ අවලංගු කරන්ෙන් නම්, එහි පූර්ණ වගකීම හා ඊට 
අදාළ වියදම් ද ගැනුම්කරු විසින් දැරිය යුතුය. එෙලස හදිසි 
ඇණවුම් කිරීම් අවලංගු කිරීම් තුළින් සංස්ථාවට පහත පකාර 
අතිෙර්ක හා නිශ්චය කළ ෙනොහැකි වියදම් දැරීමට සිදු වනු ඇත.  

i.  නැව් ගාසත්ු සම්පූර්ණ වශෙයන්; 

ii.  පර්යන්ත ගාසත්ු; 

iii. ණයවර ලිපි අවලංගු කිරීෙම් ගාසත්ු;  

iv. සැපයුම්කාර සමාගමට අහිමි වන ලාභ පතිපූර්ණය කිරීම;  

විෙශේෂෙයන් ෙම් මර්බන් ෙබොරෙතල් ෙගෙනන  නැව් එන 
පර්යන්තය පිළිබඳව ඉතාමත්ම සෘජු කමයක්  අනුගමනය 
කරනවා. එම සමාගම්වලට පර්යන්තයට ෙදන ලද දිනය කිසිදු 
ෙලසකින් ෙවනස් කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ කියලා තමයි අපට 
දැන ගන්නට ලැබී තිෙබන්ෙන්.  

v.  ගිවිසුම්ගත ෙබොර ෙතල් ෙතොගය ෙවනත් පාර්ශව්යකට 
විකිණීමට සිදු වූ අවසථ්ාවක එහි අලාභයක් සිදු වුවෙහොත් 
එම ගාසත්ු; 

vi.  එම ගනුෙදනුවට අදාළ විවිධ පාර්ශව්යන් විසින් සපයන ලද 
ෙසේවාවන්ට අදාළ ගාසත්ු. (උදා: රක්ෂණ වියදම්.) 

ඉහත සඳහන් කරන ලද අධිකතර වියදම් දරමින් නැව් හරවා 
යැවීම සඳහා සංස්ථා පාලන අධිකාරිය තීරණයක් ගත්ෙත් නම් ඉන් 
මතුවිය හැකිව තිබූ පතිඵල රටට සහ සංස්ථාවට ද අතිශයින් හානි 
කරයි.   

අයපහත් කාලගුණික තත්ත්වයන් යටෙත් ෙබෝයාව යට නළය 
සවි කිරීෙම් කාල වකවානුවක් ඒ ෙවලාෙව්දී නිශ්චිතව පකාශ කළ 
ෙනොහැකිව තිබුණා. එෙසේ වුවත්, එම නළය සවිකර ගතෙහොත් 
එදින සිට පිරිපහදුව කියාත්මක කිරීම සඳහා සංස්ථාව සතුව ෙබොර 
ෙතල් එම තීරණය යටෙත් ෙනොපවතිනු ඇත. පවත්නා පසම්පාදන 
කියාවලිය අනුව නැවත ෙබොර ෙතල් ලබා ගැනීම සඳහා අවම 
වශෙයන් මාස 04ක කාලයක් ගත ෙවනවා. එෙසේ වුවෙහොත්, 
එවැනි කාලයක් පුරාවටම පිරිපහදුව නිතැතින්ම වසා තැබීමට සිදු 
ෙවනවා.  

831 832 

[ගරු  අනුර  පියදර්ශන යාපා මහතා] 
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ෙම් අතරතුර සංස්ථාව විසින් ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම්  ෙබෝයාව යට 
ෙයොදවන ලද නළය නැවත සවි කිරීමට අඛණ්ඩ උත්සාහයක 
ෙයදුණු අතර, අයහපත් කාලගුණය නිසා එම කාර්යය දිගින් දිගටම 
පමාද විය. ෙම් ෙහේතුෙකොටෙගන ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම් 
කටයුතු පමාද වීම වැළැක්වීම ද, පිරිපහදුව ඇරඹීෙම් කටයුත්ත  
තවදුරටත් පමා වීම වැළැක්වීම ද අත වශ  කටයුත්තක් වීම නිසා, 
නැවත වරක් කුඩා නැවක් මඟින් ෙබොරෙතල් ෙගොඩ බෑම පිණිස 
ජූනි මස 25 වන දින ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කරන ලදි. ඒ සඳහා 
පාර්ශ්ව ෙදකක් පතිචාර දැක් වූ අතර, එම පාර්ශ්ව ෙදකම ෙටන්ඩර් 
පටිපාටි පකාරව පිළිගත ෙනොහැකි විය.  

කුඩා නැවක ෙසේවය ලබා ගැනීම පිණිස ෙමයට කලින් ජුනි මස 
06 වැනි දින ෙටන්ඩර් කැඳවීෙම්දී ලංසුවක් ඉදිරිපත් කරන ලද 
පාර්ශ්වයක් වන ''ලුනා ෂිපින් ඇන්ඩ් එන්ටර්පයිසස් ලිමිටඩ්'' 
ආයතනය විසින් ෙම් පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් නැවත ඉදිරිපත් කර 
තිබුණි. සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම් 
කටයුතු සඳහා එම නැෙව් ෙසේවය ලබා ගැනීමට සංස්ථා පාලන 
අධිකාරිය තීරණය කරන ලදී. පැවති අසාමාන  තත්ත්වය යටෙත් 
ෙමම නැෙව් ෙසේවය Turnkey පදනම මත ලබා ගැනීමට ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සිදු විය. ෙම් වන විටත් සංස්ථාෙව් 
ගබඩාවල තිබූ ෙබොර ෙතල් ෙතොග අවසන්ව තිබූ බැවින් පිරිපහදුව 
ජුනි මස 22 වැනි දින වසා දැමීමට සිදු විය. පිරිපහදුව වසා දමන 
කාලය තුළ අත වශ ෙයන්ම එහි සිදු කළ යුතුව තිබූ නඩත්තු 
කටයුතු කරෙගන යන ලදී. 

ෙම් අතරතුර ෙබෝයාෙව් නළය සවි කිරීෙම් ෙදවන වර ෙයදුණු 
පයත්නය සාර්ථකව ජූලි මස 12 වන දින නිම කර ගත හැකි විය. 
ඉන් අනතුරුව  ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම් කටයුතු ජුලි මස 13 දින 
සිට නැවත ආරම්භ කර, එම කටයුතු සිදු කරෙගන යන ලදී. 
නැංගුරම්ලා තිබූ ෙබොර ෙතල් නැව් තුෙනන් ෙදකක් ෙම් වන විට 
ෙගොඩ බා අවසන් කර ඇත. පිරිපහදුෙව් ගබඩා පහසුකම් සකස් වී 
ඇත්ෙත් දළ වශෙයන් මසකට ෙබොර ෙතල් නැව් ෙදකක් ගබ ඩා 
කර තබා ගැනීමටයි. එක දිගට මසක් පිරිපහදුව කියාත්මක ෙනොවූ 
නිසාත්, ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ ෙබෝයාෙව් නළය සවි කිරීෙම් 
කටයුතු නිම කර ගැනීමට ෙනොහැකි වූ නිසාත්, නැව් ෙදකක ෙතල් 
එකවර ෙගොඩ බෑම නිසාත් ෙතල් ගබඩා පහසුකම් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඇහිරී ඇත. එබැවින්, ඉතිරි වූ නැෙව් ෙබොර ෙතල් 
ෙගොඩ බෑෙම් කටයුතු නතර කිරීමට සිදු විය. පිරිපහදුව කියාත්මක 
කරෙගන යන අතරතුර ගබඩා හිස් වන ආකාරයට ඉතිරි නැෙව් 
ෙතල් බා ගැනීමට  කටයුතු කරනු ඇත.  

දැනට අපි ෙතල් පිරිපහදුව ආරම්භ කර තිෙබන අතර, එය 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් අතරතුර පිරිපහදු කරන ලද 
 ෙතල් ෙගොඩ බෑමට ෙයොදා ගන්නා මුතුරාජෙවල ගබඩා 
සංකීර්ණයට සම්බන්ධ කර ඇති ෙබෝයාෙව් නළයක් ද ජූලි මස 04 
වන දින පිපිරී ගිෙය්ය. එම නළය ද අදාළ ''මනුලි'' සමාගෙමන් මිල 
දී ගන්නා ලද්දකි. ෙම් පුපුරා ගිය නළය ෙවනුවට එම සමාගෙමන්ම 
මිල දී ෙගන ගබඩා කර තිබූ අලුත් නළයක් සවි කිරීෙම් කටයුතු 
නාවික හමුදාෙව් කිමිදුම්කරුවන්ෙග් ද සහාය ඇතිව තවමත් සිදු 
ෙකෙරමින් පවතින අතර, මුහුෙද් පවතින අයහපත් කාලගුණ 
තත්ත්වයන් ෙහේතුෙවන් නළය සවි කිරීෙම් කටයුතු ෙම් වන විටත් 
නිම වී ෙනොමැත. 

ෙම් වන ෙකොට මට වාර්තා කරලා තිෙබනවා, පහළ නළය 
ගළවා අවසන් කළාය කියලා. ඊෙය්  සම්පූර්ණෙයන්ම තත්ත්වය 
අසාර්ථක වුණා. ඊෙය් විශාල undercurrent එකක් තිබුණා. අද 
තත්ත්වය යහපත් ෙවලා, පහළ නළය ගළවා අවසන් කළා කියලා 
කිව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ අනුව කාලගුණය යහපත් 
වුණු ෙවලාවට ෙම්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි 
හිතනවා. 

ෙමම පුපුරා ගිය නළය ෙවනුවට විකල්ප නළයක් ලබා ගැනීම 
සඳහා CPSTL ආයතනය අදාළ සමාගමට දන්වා ඇති අතර 
යහපත් පතිචාරයක් ෙනොලැබුණෙහොත් අදාළ නීතිමය පියවර 
ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

01.   ෙබොර ෙතල් ආනයනය කළ නැව් සංඛ ාව තුනකි. ෙමම 
නැව් තුෙනහි අබුඩාබිෙයන් ෙගන්වන ලද මර්බන් ෙබොර ෙතල් 
අඩංගුය.  

ෙමයට අතිෙර්ක වශෙයන් මැයි 25 වන දින ෙබෝයාෙව් නළය 
පිපිරී යෑම නිසා ඒ වන විට ෙගොඩ බාමින් තිබූ ''ඕමාන් එක්ස්ෙපෝට් 
බ්ෙලන්ඩ්'' ෙබොර ෙතල් වර්ගය තිබූ නැෙවහි -සිටි එලයිට් නැව- 
ඉතිරි වූ ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බා ගැනීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උදා 
වී ඇත. ඊට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් දැනට වාර්තා වී ඇති ආකාරයට එම 
ෙබොර ෙතල් සැපයුම්කාර සමාගමත්, නැව් සමාගමත් අතර නීතිමය 
ගැටලුවක් උද්ගත වීමයි. එය අෙප් සංස්ථාව සමඟ ෙනොෙව්. ඒ 
නිසා ඒක අපෙග් සංස්ථාවට බලපාන්ෙන් නැහැ.  
කිසිදු පමාද ගාස්තුවක් ෙම් දක්වා ෙගවා නැති අතර කිසිම 
සමාගමක් ද පමාද ගාස්තුවක් ඉල්ලාද  නැත. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මම ෙමය පැහැදිලි කළාට පස්ෙසේ 
උත්තර ෙදන්නම්. පමාද ගාස්තු පිළිබඳ නිශ්චිත භාවයකට පැමිණිය 
හැක්ෙක් ෙමම සිද්ධියට අදාළ නීතිමය තත්ත්වයන් යටෙත් පමණි. 
ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ස්ථාවරය වනුෙය් ෙමය force 
majeur තත්ත්වයක් එනම් සැපයුම්කරු ෙහෝ ගැනුම්කරුෙග් 
පාලනෙයන්  බැහැර වූ තත්ත්වයක් යන්නය. එබැවින් පමාද ගාස්තු 
ෙගවීෙම් තත්ත්වයක් ෙම් දක්වා උදා වී ෙනොමැත. 

 අපිට යම් විධියකින් පමාද ගාසත්ු ෙගවන්න සිදු වුෙණොත් ඒ 
පිළිබඳව සම්පූර්ණ තත්ත්වය ඔබතුමාට වාර්තා කරන්න මම බැඳී 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් දක්වා අපි කිසිම මුදලක් ෙගවා නැහැ 
කියලා ෙම් ගරු සභාවට ඉතාම වගකීෙමන් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

02. පිරිපහදුෙව් සාමාන  කියාකාරිත්වයත්, සංස්ථාව සතු 
ෙබොර ෙතල් ගබඩා කිරීෙම් ධාරිතාවත් යන කරුණු ෙදක 
සැලකිල්ලට ෙගන, අඩුම තරමින් මාස තුනකට තරම් කාලයකට 
ෙපර ෙබොර ෙතල් ඇණවුම් කරනු ලබයි.  

සාමාන ෙයන් ෙබොර ෙතල් ඇණවුම් කිරීම මාස තුනකට 
කලින් සිදු කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් අපිට ෙබොර ෙතල් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. 

පසම්පාදන කියාවලිය ඊට මාසයක් තරම් කාලයකට ෙපර 
ඇරෙඹ්. එවැනි ඉදිරි කාලයක් ඇණවුම් සඳහා ලබා දීමට සිදුව 
ඇත්ෙත් පසම්පාදන කියාවලි පකාරව සංස්ථාවට වාසිදායක 
premium අගයක් ද ලබා ගැනීම අරමුණු කර ෙගනය. ෙතල් 
ඇණවුම් කරන අවස්ථාව වන විට නළ පද්ධතියත්, පිරිපහදුෙව් 
කියාවලියත් යථා තත්ත්වෙයන් පැවතුණි. හදිසි අනතුරුදායක 
තත්ත්වයක් කල් තබා දැන ගැනීමට හැකියාවක් ද ෙනොමැත. 

03. ආෙගොස් නම් වූ කුඩා ෙතල් නැව කුලියට ගැනීමට 
කටයුතු කරන ලද්ෙද් ඒ වන විට ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑම සඳහා 
ෙවනත් කිසිදු විකල්පයක් ෙනොතිබූ බැවිනි.  

ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑමට ෙයොදා ගන්නා ෙබෝයාෙව් නළය සවි 
කිරීෙම් කටයුතු සඳහා ගතවන කාලය පිළිබඳ නිශ්චිත දිනයක් 
තීරණය කළ ෙනොහැකි වූ බැවින් ද, පැවැති අයහපත් කාලගුණික 
තත්ත්වය දිගින් දිගටම පවතින නිසා ද ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑෙම් 
කටයුතු කිසියම් ආකාරයකින් සිදු කර ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාව මත 
ෙමම ආෙගොස් කුඩා ෙතල් නැෙව් ෙසේවය ලබා ගැනීමට තීරණය 
කරන ලදී. ෙම් අතරතුර ජූලි මස 12 දින වන විට ෙබොර ෙතල් 
බෑමට ෙයොදා ගන්නා නළය සවි කිරීෙම් කටයුතු සාර්ථකව අවසන් 
කරන ලදී. එෙසේ වුවත්, ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් - standby 
arrangement එකක් - හදිසි අවශ තාවක් ෙලස සලකා කියාත්මක 

833 834 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන ලද්ෙද් ෙබොර ෙතල් ලබා ගැනීම තහවුරු කර ගැනීෙම්ත්, 
ෙතල් සැපයුම අඛණ්ඩව තහවුරු කර ගැනීෙම්ත් අෙප්ක්ෂාෙවනි. 

සිටි එලයිට් ෙනෞකාෙව් ෙතල් ෙගොඩ බෑම පිණිස කුඩා ආෙගොස් 
නැව කුලියට ගන්නා ලද්ෙද් ෙමම නැව් සමාගම් ෙදෙක් එකඟතාව 
මතය. පසුව සිටි එලයිට් ෙනෞකාෙව් හිමිකාර ආයතනය සහ ෙතල් 
සැපයුම්කාර සමාගම අතර ෛනතික ගැටලුවක් මතු වීම මත එම 
ෙතල් ෙතොගය ෙගොඩ බෑමට ෙනොහැකි විය. 

ෙකෙසේ වුවත්, ජූලි 12 දින වන විට ෙබෝයාෙව් නළය සවි කිරීම 
නිසා ෙබොර ෙතල් බෑෙම් කටයුතු සාමාන  පරිදි සිදු ෙවන බැවින්, 
ෙබොර ෙතල් ෙගොඩ බෑමට අදාළ අවදානම් තත්ත්වයන් යම් 
තරමකින් අඩු වී ඇත.  

ෙමම නැෙව් ෙසේවය සඳහා අදාළ වන ගාස්තු ෙකොටස් ෙදකකට 
අයත්ය. එනම්, නැවට අදාළ ෛදනික කුලිය සහ නැෙවන් නැවට 
ෙතල් බෑෙම් වියදමයි. එබැවින්, ෙමම නැව සඳහා පළමුවන 
ෙකොටසට ගැෙනන වියදම් පමණක් ෙමම ගැටලුවට අදාළ ෙව්. ඒ 
සඳහා දිනකට කුලිය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 21,250කි. ෙමම නැෙව් 
ෙසේවය තවදුරටත් අවශ  ෙනොවන බැවින් ජූලි මස 22 වන දින සිට 
ෙමම නැව නිදහස් කර ඇත. 

04.  ෙතල් ෙගොඩ බෑමට ගන්නා ෙබෝයාව සම්බන්ධෙයන් 
ඉතාලි සමාගෙමන් ගාස්තු අය කර ගැනීමට අවශ  නීතිමය 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

05.  නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනුෙය් ශී ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව සහ ලංකා ඉන්දියානු ෙතල් සමාගමට අයත් 
බද්ධ ව ාපාරයක් වන CPSTL එක විසිනි. ෙකොළඹ වරාෙය් 
ෙබෝයාෙව් නඩත්තු කටයුතු CPSTL එක මඟින් සිදු කරන අතර, ඒ 
සඳහා අදාළ වන අමතර ෙකොටස් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව විසින් සැපයිය යුතුය. මුතුරාජෙවල නළ පද්ධතිෙය් සියලු 
නඩත්තු කටයුතු CPSTL එක විසින් ම සිදු කරනු ලබයි. 

අවසාන වශෙයන් ඔබතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්ක අපට 
සිදු වූ ඉතාමත්ම අනෙප්ක්ෂිත අවදානම් තත්ත්වයක් බවයි. ෙම් 
අවදානම් කාලය අපට අලාභයක් ෙනොවන ෙලසත්, රටට 
අලාභයක් ෙනොවන ෙලසත් උපරිම ෙලස කියා කිරීමට සංස්ථාවත්, 
අෙප් අමාත ාංශයත් කියා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු 
සභා වට අපි ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන් කියන එක ගැන දැන 
ගන්න ෙබෝයාව පිළිබඳව රූප සටහනක් මා ඉදිරිපත් කරන්න  
කැමැතියි. පිළිතුරට අතිෙර්ක වශෙයන් මා ෙම් රූප සටහන  
සභාගත* කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අමාත ාංශ නිෙව්දන, රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත  ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා. 

 

විශාම වැටුප් චකෙල්ඛ 06/2014 : රාජ  
පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමාෙග් පකාශය 

ஓய் தியச் சுற்றறிக்ைக இல. 06/2014 : 
ெபா  நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் 

அைமச்சாின  கூற்  
PENSION CIRCULAR NO. 06/2014 : STATEMENT 

BY MINISTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND 
HOME AFFAIRS 

 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ  පරිපාලන 
හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා)  
(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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊෙය් එනම්, 2014.07.23 

ෙවනි දින ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුරු වශෙයන් 
රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා වශෙයන් මා අද 
ෙම් පකාශය කරනවා. 

විශාම වැටුප් චකෙල්ඛ අංක 06/2014 මඟින් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල විසින් හිඟ විශාම වැටුප් ෙගවීම නතර කිරීමට 
උපෙදස් ලබා දී ඇත. එෙසේ උපෙදස් ලබා දී ඇත්ෙත් හිඟ විශාම 
වැටුප් ෙගවීෙම්දී සිදු කරනු ලැබූ රාජ  මුදල් වංචා කිරීම් හා 
අකමිකතා විශාල වශෙයන් වාර්තා වීම ෙහේතුෙවන් ඇති වූ 
තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ මූලික පියවරක් 
වශෙයනි. 

ඒ අනුව පසු ගිය කාලෙය් දිවයින පුරා විශාම වැටුප් මූල  වංචා 
සහ අකමිකතා ෙසොයන්න අපි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කළා. ෙම් තුළින් රජයට අහිමි වන රුපියල් ෙකෝටි ගණනක 
මුදලක් අපට ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වුණා. ෙමම අකමිකතා 
සම්බන්ධව තවත් විමර්ශන ගණනාවක් ෙම් වන විට කියාත්මක 
ෙවනවා. රහස ් ෙපොලිස් පරීක්ෂණ ද කියාත්මක ෙවනවා. ෙමම 
මූල  වංචා හැකිතාක් අවම කර ෙගන එම මුදල් විශාමික පජාවෙග් 
හඳුනා ගත් ගැටලු සහ සුබසාධන කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙයදවීම 
තමයි, රජෙය් අෙප්ක්ෂාව. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හිඟ විශාම වැටුප් ෙගවීම සම්බන්ධව ඔබතුමා කිව්ෙව් 

ෙමොකක්ද? 
 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
විශාම වැටුප් වංචා විශාල වශෙයන් ෙහළිදරවු ෙවලා 

තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ගත් තාවකාලික 
පියවරක් තමයි ෙම්.  

පසු ගිය දිනවල අනාවරණය කර ගත් විශාම වැටුප් වංචා 
කිහිපයක් මා සඳහන් කරන්නම්. 

වරකාෙපොල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් විශාම වැටුප් 
නිලධාරිනියක වසර ගණනාවක් ව ාජ ෙල්ඛන සකසමින් රුපියල් 
ලක්ෂ 180කට වඩා වැඩි මූල  වංචාවක් සිදු කර තිබීම. 

835 836 

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

[ගරු අනුර  පියදර්ශන යාපා  මහතා] 
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කෑගල්ල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් නිලධාරිනියක් විසින් 
සිදු කළ රුපියල් ලක්ෂ 62ක මූල  වංචාව. දකුණු පළාෙත් හිටපු 
පධාන ෙපෙළේ රාජ  නිලධාරියකු විශාම වැටුප් ෙදකක් ලබා 
ගනිමින් රුපියල් ලක්ෂ 22ක වංචාවක් සිදු කළ බව ෙහළිදරවු විය. 

 වලපෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් රුපියල් ලක්ෂ 
84ක මූල  වංචාව. ගල්නෑව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් නිලධාරිනියක් විසින් සිදු කළ ලක්ෂ 34ක 
වංචාව. මීට අමතරව ලංකා බැංකුෙව් පමණක් විශාමික 
ගිණුම් 3,000ක් පමණ ෙගවීම් පිළිබඳ දැනට සැක මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු ෙකෙරනවා. 

02. ෙම් නිසා ෙමෙතක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට හිඟ 
විශාම වැටුප් හා පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවීම සඳහා ලබා දී 
තිබූ බලය අත්හිටවූ අතර සියලුම හිඟ ෙගවීම් විශාම වැටුප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන කාර්යාලෙයන් පමණක් 
ෙගවීමට උපෙදස ්ලබා දී ඒ සඳහා අවශ  පියවරයන් විශාම 
වැටුප් චකෙල්ඛ අංක 06/2014 (I) සහ 06/2014 (II) 
සංෙශෝධිත චකෙල්ඛ මඟින් හඳුන්වා දී ඇත. එමඟින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මූල  වංචා හා අකමිකතාවලින් 
ෙතොරව රාජ  මුදල් නිසි පරිදි කළමනාකරණය කිරීමටත් 
එමඟින් මහ භාණ්ඩාගාරයට මුදල් නිදහස ්කිරීෙම්දී ඇති 
වන පීඩනය අවම කිරීම සඳහා සහාය ලබා දීමත් ය. 

03. සියලුම හිඟ ෙගවීම් ඊ ළඟ මාසෙය්දී ඔහුෙග් බැංකු 
ගිණුෙමන් ෙහෝ තැපැල් කාර්යාලෙයන් විශාම වැටුප ලබා 
ගන්නා අවසථ්ාෙව්දීම ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 
කමෙව්දයන් සකස ් කර ඇති අතර එහිදී විශාම වැටුප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් විසින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයන් ලබා ගන්නා ෙතොරතුරු පරීක්ෂා කර එය 
නිවැරැදි බවට තහවුරු කර ගැනීෙමන් පසුව දත්ත පදනම - 
database - මඟින් ඒ ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට දැනුම් 
දීමට කටයුතු ෙකෙර්. ඒ අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් 
විසින් විශාමිකයාට හිමි මාසික වැටුප සමඟ අදාළ හිඟ 
ෙගවීම් සිදු කරනු ලැෙබ්.  

04. ඇසත්ෙම්න්තු කර  ඇති පරිදි මාසිකව හිඟ ෙගවීම් වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 300ක පමණ මුදලක් විශාමිකයන්ට ලබා 
ෙදන අතර විශාමිකයන් සංඛ ාව වශෙයන් සලකා 
බැලුවෙහොත් එය විශාමිකයන් සාමාන ෙයන් 2,500කට 
අධික පමාණයක් අතර ෙබදීයයි. ෙමම හිඟ ෙගවීම් කිසිදු 
පමාදයකින් ෙතොරව ලබා දීමට පියවර ෙගන ඇත. 

 

01. හිඟ විශාම වැටුප් ෙගවීම් විගණනය කිරීෙම්දී 
ෙහළිදරව් වූ මූල  වංචා හා අකමිකතා පමාණය 
සංඛ ාත්මකව විශාල වීමත්, විශාම වැටුප් දත්ත 
පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙයොදා 
ඇති වැඩ පිළිෙවළට පහසුවක් වනු පිණිස පා ෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් හිඟ ෙගවීම අත්හිටුවීමට 
තීරණය කර ඇත. 

02. හිඟ ෙගවීම් අත්හිටුවීම ෙහේතුෙවන් කිසිදු 
විශාමිකෙයකු අපහසුතාවකට පත් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන අතර ඊ ළඟ මාසෙය් 
මාසික විශාම වැටුප සමඟ ඔවුන්ෙග් හිඟ ෙගවීම් 
සඳහා කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

03. හිඟව තිෙබන විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂික අඛණ්ඩව 
ෙගවීම් කරනු ලැෙබ්. 

04. කිසිදු විශාමිකෙයකුට මාසික විශාම වැටුප ලැබීම 
පමාද කර නැත. ඔවුනට නියමිත දිනෙය්දී මාසික 
විශාම වැටුප ලබා දීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය 
අවශ  අරමුදල් සම්පාදනය ෙකෙර්. 

05. විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් විවිධ චකෙල්ඛ 
නිකුත් කරනු ලබන්ෙන් විශාමිකයින් අපහසුතාවට 
පත් කිරීමට ෙනොව නිවැරදි විශාමිකයාට නිවැරදි 
විශාම වැටුප නිවැරදි දිනට ෙගවීමටත්, මූල              
වංචා සහ අකමිකතා වළක්වා නිසි මූල  
කළමනාකරණයක් සහිතව විශාම වැටුප් ෙගවීම් 
පිණිස  බව පකාශ කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම අහපු පශ්නෙය් අවසන් 

ෙඡ්දෙයන් මා ෙම් කාරණය අහලා තිෙබනවා. හමුදාෙවන් විශාම 
යන ලද 20,000කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට විශාම 
වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය ෙහෝ විශාම වැටුප  ෙහෝ අවුරුදු එකහමාරක් 
තිස්ෙසේ ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමා ඒකට පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමා කියනවා, ෙම් විශාම පාරිෙතෝෂිකය ෙගවීම පමාද නැහැ 
කියලා. 

 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
විශාම පාරිෙතෝෂිකය ෙනොෙවයි, විශාම හිඟ මුදල. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ.  
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
පාරිෙතෝෂික ෙනොෙවයි, විශාම හිඟ මුදල. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. විශාම පාරිෙතෝෂිකය දීලත් නැහැ, අවුරුදු 

එකහමාරක් තිස්ෙසේ. ගරු ඇමතිතුමනි, මීට ෙපර නම් විශාම 
පාරිෙතෝෂිකය විශාම ගිහිල්ලා ෙකටි දවසක් තුළ හම්බ ෙවනවා. 
වැටුප හැදිලා එන්න සාමාන ෙයන් මාස තුන හතරක් ගියා. ඒක 
අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් ෙමයයි. 
විශාම පාරිෙතෝෂිකයත්  අවුරුදු එකහමාරක් විතර පමා ෙවලා 
තිෙබනවා. විශාම වැටුප ඊටත් වඩා පමා ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද විශාම ගිය 
ෙකෙනකුට අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ෙසේ විශාම වැටුපත් නැහැ; 
පාරිෙතෝෂිකයත් නැහැ. ඒකට පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විශාම පාරිෙතෝෂිකය 

ෙගවීම  එකක්. විශාම වැටුප ෙගවීම තව එකක්. පාරිෙතෝෂිකය 
ෙගවීමට අපි විකල්ප කමයකුත් හඳුන්වා දීලා පසුගිය කාලෙය් ඒ 
විකල්ප කමයටත් ෙයොමු කරන්න හැදුවා. බැංකුවල මුදල් පාවිච්චි 
කරලා විශාම පාරිෙතෝෂිකය ෙගවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් 
කළා. දැන් ඒකත් කියාත්මක ෙවනවා. ෙදයාකාරයටම ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවනවා. විශාම පාරිෙතෝෂිකය ෙගවීෙම් 
පමාවක් තිබුණු බව මම පිළිගන්නවා. දැන් එය ෙදයාකාරෙයන්ම 
කියාත්මක වීම නිසා ශීඝෙයන් ඉදිරියට යනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ඔබතුමා කියනවාද විශාම ගිහිල්ලා - 

837 838 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න ඇසීමට ෙවලාවක් නැහැ. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඊළඟ කාරණය, විශාම වැටුෙප් හිඟ මුදල්. හිඟ මුදල් කියන්ෙන් 

ෙම්කයි. ෙකෙනක් විශාම ගියාට පස්ෙසේ ඔහුට විශාම වැටුප 
ෙගවන්න මාස පහක් හයක් යනවා. ෙමොකද, ඒ අවශ  ලියවිලි 
සම්පාදනය කළ යුතු නිසා. ඒ මාස පහක, හයක කාලය සඳහා වන 
විශාම වැටුප හිඟ මුදලක් වශෙයන් ෙගවනවා. ඒ හිඟ මුදල 
ෙගවීෙම්දී වංචාවන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  පධාන 
කාර්යාලෙයන් අනුමත කළාට පස්ෙසේ තමයි ඒ හිඟ මුදල් 
ෙගවන්ෙන්. 

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා,  

ගරු සභානායකතුමා.  
 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව 
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 
6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ.භා. 5.00ට 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. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කාලාවෙරෝධ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 

කියවීම. ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා. 
 
 

කාලාවෙරෝධ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
கால விதிப்  (தி த்தம்) சட்ட லம் 

PRESCRIPTION (AMENDMENT) BILL 
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

[අ.භා. 2.38] 
 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 
ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි  මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කාලාවෙරෝධ ආඥාපනත 
අප ර ෙට් පැරණිතම පනතක් හැටියට කවුරුත් දකිනවා. අද දින 
ෙම් ආඥාපනෙත් 15වැනි වගන්තියට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට අපි අදහස් කරනවා. එෙසේ කරන්ෙන් කුමන ෙහේතුවක් 
උඩද කියන එක පැහැදිලි කරන්න මුලින්ම මම ඒ වගන්තිය 
කිෙයව්ෙවොත් සුදුසුයි කියලා හිතනවා.  

ඒ වගන්තිෙයන් කියැෙවන්ෙන් ෙමයයි: 

"ෙමහි ඇතුළත් කිසිවක් කිසිම ආකාරයකින් රජෙය් 
අයිතිවාසිකම්වලට බලෙනොපාන අතර යම් දික්කසාද නඩුවක නඩු 
කටයුතුවලට ෙහෝ රජෙය් යම් නිලධාරියකුට ෙහෝ ෙවනත් 
තැනැත්තකුට විරුද්ධව නඩු ආරම්භ කළ හැකි කාලසීමාව විධිමත් 
කිරීම සඳහා සහ තීරණය කිරීම සඳහා විෙශේෂ විධිවිධාන සලස්වා 
ඇති ෙහෝ මින් මතු විෙශේෂ විධිවිධාන සලස්වනු ලබන 
අවස්ථාවලට අදාළ ෙනොවන බව සැලකිය යුතුයි. එබැවින් 
කාලාවෙරෝධ පනෙත් කිසිවක් රජෙය් අයිතිවාසිකම්වලට බලපාන 
බවට සැලකිල්ලට ගත යුතු ෙනොෙව්."   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වගන්තිෙය් ෙමෙහම 
කිව්වා වුණත් 1997.07.07 වන දින අංක 137/94  දරන "නීතිපති 
එදිරිව එල්.ජී. විල්සන්" නඩුෙව්දී අභියාචනාධිකරණය තීරණය 
කරන ලද්ෙද් සිය අන් සතු කළ හැකි අයිතිවාසිකම් 
සම්බන්ධෙයන් රීති සීමාවන්ෙගන් රජයට මුක්තියක් ෙනොතිබූ 
නමුත් අන් සතු කළ ෙනොහැකි අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන් 
පමණක් මුක්තියක් තිබූ බවයි. තවද බල ෙනොපාන බවට රජය 
විසින් පකාශිතවම සලසන ලද ෙමම අයිතිවාසිකම් ව ාප්ත 
කිරීමට ෙහෝ පුළුල් කිරීමට කාලාවෙරෝධ ආඥාපනෙත් 15වැනි 
වගන්තිය රජයට භාවිත කළ ෙනොහැකි බවයි. 

ෙම් නඩු තීන්දුව නිසා එම ආඥාපනෙත් 15 වැනි වගන්තිය, 
එනම් විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් වරද කාරණා සම්බන්ධෙයන් වාසි 
ලබා ගැනීෙමන් රජය වළක්වනු ලැබ තිෙබන බැවින් තමයි අපට 
ෙම් සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න සිදු වන්ෙන්. එනම් වසර තුනක 
කාලයක් ඉක්ම ගිය පසු සිවිල් වරද කාරණාවක් සම්බන්ධෙයන් 
නඩු පැවරීෙම්දී  ෙබොෙහෝ රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ සන්නද්ධ 
හමුදා දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පාන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. පරීක්ෂණ ෙහෝ අධිකරණ නඩු ආදිය විභාග ෙවමින් 
පැවතීම වැනි ෙහේතු ගණනාවක් නිසා විවිධ පාර්ශ්වකරුවන්ෙගන් 
ලැබිය යුතු මුදල් නඩු නිමිත්ත හට ගත් දින සිට ඉතා ෙකටි 
කාලයක් ඇතුළත අය කර ගැනීමට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
උපෙදස් දීමට ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී රජයට ෙනොහැකි වනවා.  

ෙමම වාතාවරණය තුළ නීතිමය වශෙයන් රජයට ලැබිය යුතු 
මුදල් අය කර ගැනීෙම්දී රජයට බරපතළ අගතියක් සහ දැඩි 
දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අන් 
සතු කළ හැකි සහ අන් සතු කළ ෙනොහැකි අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් 
කර, රජයට පදානය කරන මුක්තිය නියම කිරීම සඳහා 
කාලාවෙරෝධ ආඥාපනෙත් 15වැනි වගන්තිය සංෙශෝධනය කළ 
යුතු බවට අපි අදහස් කරනවා. 

Hon. Deputy Speaker, I would rather explain this 
issue in English for the reason - as a lawyer you, yourself 
understand - that our civil law is largely governed by the 
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Roman-Dutch law principles.  I have read out the Section 
15 of the Prescription Ordinance.   

The issue arises since the rights of the State in the 
context of the above section was interpreted by the Court 
of Appeal in the case of Attorney-General vs. Wilson and 
another and the background to the case is as follows: 

The Attorney-General filed action against two 
defendants, who were the owner and the driver of the 
vehicle for causing damage to a vehicle belonging to the 
State and to recover damages.  Both defendants denied 
liability and pleaded that the cause of action had 
prescribed.  At the trial the Attorney-General contended 
that since the second defendant, the driver, pleaded guilty 
to a charge of negligent driving in the Magistrate's Court, 
it was now not open to take up the defence of 
prescription. The argument was that the admission 
amounted to the accrual of cause of action 
notwithstanding the lapse of time.   

It was the contention of the Attorney-General in the 
District Court that the provisions of the Prescription 
Ordinance do not affect the cause of action set out in the 
plaint. However, the District Judge rejected this 
submission and held that the claim for damages was 
prescribed as the action had been instituted after six years 
of the accident.   

Hon. Deputy Speaker, in the Court of Appeal, the 
Attorney-General argued that the rights of the State are 
not affected as Section 15 of the Ordinance provides that 
“Nothing herein contained shall in any way affect the 
rights of the State” and that therefore the plea of 
prescription cannot be taken against the Attorney-
General. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please!  The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ   කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා  [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு  

ேகசு சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Rauff Hakeem, you can continue. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, Section 3 of 

the Interpretation Ordinance states that “No enactment 

shall in any manner affect the right of the Republic unless 
it is therein expressly stated or unless it appears by 
necessary implication that the Republic is bound 
thereby”.  

The Court in the course of the judgment observed that 
the whole of the law of limitation is now contained in the 
Ordinance and they clearly apply to all causes of action.  
The court observed that rights of the State referred to in 
Section 15 mean, (a) right to plead prescription in suits 
against the State or (b) the right to sue on behalf of the 
State without the plea of prescription being taken against 
it.  That is to say under what circumstances the State may 
seek the benefit of the law.   

However, the Court observed that the Ordinance 
shields the State in the above two circumstances without 
specifying what rights of the State are protected or 
unaffected by Section 15 of the Ordinance.  Above 
categories of rights exist independently of the Ordinance.   

Sir, under the Roman-Dutch law, prescription did not, 
as a general rule, run against the Crown. But, it did run 
against the Crown where debts were due to it. Therefore, 
in actions where the State was seeking to enforce contacts 
or an ordinary obligation, prescription could be pleaded 
against it. This principle did not apply in regard to a claim 
by the Crown relating to its inalienable rights; this 
principle is limited only to rights capable of alienation. 
After referring to decisions and authoritative text of 
jurists, the court concluded that the Crown cannot claim 
immunity from prescription when prescription is claimed 
against the Crown in actions instituted by it, where its 
inalienable rights are not involved. Therefore, the State 
cannot use Section 15 of the Prescription Ordinance to 
extend or enlarge these rights, which it expressly left 
unaffected. Finally, the Court held that since the Attorney
-General had instituted action after the lapse of six and a 
half years after the cause of action had arisen, the plea of 
prescription was validly taken and dismissed the appeal.  

Sir, the Attorney-General proposed amendments to 
Section 15 of the Ordinance, citing the great prejudice 
that has been caused to Government departments 
recovering dues from others in delictual matters. 
Therefore, the proposed amendment seeks to specifically 
declare that the provisions of the Ordinance shall not in 
any way affect the alienable or inalienable rights of the 
State. The State henceforth is entitled to enjoy complete 
immunity from rules of prescription as contained in the 
Ordinance by virtue of this particular amendment.  

Sir, I thought it is also pertinent for us to refer to 
another case because this decision which I referred to was 
challenged by the Attorney-General in a similar case: 
Attorney-General vs. Adhikari Mudiyanselage Nandana 
Vijitha Adhikari, which came up in appeal before the 
High Court of Civil Appeal in Colombo. In the earlier 
judgment, the learned Judges of the Court of Appeal 
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referred to the South African law and held in terms of an 
amended portion of the South African Prescription Act. 
Therefore, in this particular case, it was contended by the 
State that the said South African Prescription Act, No. 18 
of 1943 had been repealed by Section 23 of the 
Prescription Act, No. 68 of 1969, that it has no force and, 
therefore, the decision based on the repealed Act, No. 18 
of 1943 cannot be followed. The Civil Appellate High 
Court took the view that, as stated in Prof. C.G. 
Weeramantry’s "Law of Contracts Volume I", the period 
of limitation varied greatly and in the absence of a 
specific provision, it was taken to be a third of a century 
or 30 years.  

The question arises whether the latter judgment can 
override the former judgment in the case of Attorney-
General vs. Wilson by the Court of Appeal. In terms of 
Article 154P and the High Court of the Provinces (Special 
Provisions) (Amendment) Act, No. 54 of 2006, the Court 
of Appeal and the Provincial Civil High Court have 
concurrent jurisdiction on these issues. When two 
conflicting decisions are pronounced by two courts of the 
same status and having parallel jurisdiction, which of the 
decisions is correct and to be followed is a matter for the 
Supreme Court to decide. I am told that there is also a 
leave to appeal that has been granted and the matter is 
pending before the Supreme Court. In the meantime, it is 
within the competence of Parliament to correct this 
anomaly and doubt since there are two conflicting 
judgments by two courts of law - the Court of Appeal and 
the Civil Appellate High Court, which have concurrent 
jurisdiction on the matter - and also to see that the status 
quo ante vis-à-vis the delictual claims by the State against 
individuals who had caused damage to property belonging 
to the State. Therefore, I thought I would explain it in 
detail so that the purpose of this Bill would be clarified.  

In dealing with this matter, it is also pertinent for us to 
realize that the Roman-Dutch law is prevalent only in two 
jurisdictions: one is South Africa and the other is Sri 
Lanka. It so happened, as we all know, in the past as well 
that several judgments had dealt with the 1799 
Proclamation made by the British, making it possible for 
the Roman-Dutch law, which was then prevalent in the 
Maritime Provinces, to be sustained and that 
Proclamation is referred to extensively by several judges. 
So, in this case too, the learned Judge of the Court of 
Appeal had referred to various instances. In fact, he had 
referred to the famous case of Priyani Soysa vs. Rienzie 
Arsecularatne, where  Justice Dheeraratne is referred to. 
Justice Dheeraratne says, “I think we are not entitled as 
judges to change the material of the Roman-Dutch law, 
but are only permitted to iron out its creases whenever the 
necessity arises. Effecting structural alterations to the 
common law should be the exclusivey preserve of the 
Legislature. Such alterations have been done by the 
Legislature from time to time when the occasion arose in 

several fields, like for instance, in landlord and tenant, 
inheritance and sale of goods". Making deviations or 
alterations in the Roman-Dutch law, which is the 
common law of the country, lies in the Legislature and 
not in the courts, was what Justice Dheeraratne referred 
to in that famous case of Priyani Soysa vs. Rienzie 
Arsecularatne. So, a question had arisen in the case of 
Attorney-General vs. Wilson.  

Then, referring to the South African Prescription Act, 
No. 18 of 1943, which limits the period of prescription in 
the cases of claim for damages to be three years, it was 
also held that the prescriptive period for the State to seek 
remedy is three years. That is why this whole issue 
pertaining to this amendment had to be brought to court 
since earlier judges, not only Justice Dheeraratne, whom I 
referred to, but also Justice H.N.G. Fernando, Justice 
Gratiaen and a variety of judges, had referred to the need 
for the courts to exercise caution in amending the 
principle of the Roman-Dutch law without allowing that 
matter to be handled by the Legislature. So, that has been 
a caution that had been expressed even previously by 
several judges.  

Therefore, since this anomaly has arisen as a result of 
these judgments, I move that this House adopts this 
Amendment so that we can restore the original status that 
prevailed vis-à-vis the claims by the State on matters of 
delictual interest.  

Thank you. 
 

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

 
[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම සංෙශෝධන පනත් 

ෙකටුම්පත පිළිබඳව හඳුන්වා ෙදමින් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා 
ෙබොෙහොම  සාරගර්භව එතුමාෙග් තර්කය ඉදිරිපත් කළා. මා හිතන 
හැටියට අෙනක් මැති-ඇමතිවරුත් එතුමා ආදර්ශයට ගන්නට 
අවශ යි,  සූදානම් වී සහ අදාළ විෂයයට අනුකූලව තර්ක ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  දරුෙවකුෙග් මරණය 
ෙවනුෙවන් වන්දි ලබා ගැනීමට ෙදමව්පියන්ට අයිතියක් නැහැයි 
කියන කාරණය ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතිෙය් තිෙබනවා. ඒ  නිසා 
පියානි ෙසොයිසා එෙරහිව අර්සකුලරත්න නඩුෙව්දී, දරුවාෙග් 
මරණය ෙවනුෙවන් වෘත්තීයමය ෙනොසැලකිල්ලට අදාළව, 
වෘත්තිමය ෙනොසැලකිල්ලට වරදකරුවන් වූ අයෙගන් වන්දි ලබා 
ගැනීමට ඒ දරුවාෙග් පියා වූ ජනාධිපති නීතිඥ අර්සකුලරත්න 
මහත්මයාට අයිතියක් නැහැයි කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු 
කළා.  ඒ නඩු තීන්දුෙව්දී ධීරරත්න විනිශ්චයකාරතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා, ෙමතැන යම්  ගැටලුවක්  තිෙබනවා, ෙමතැන 
යම් පශ්නයක් තිෙබනවා, එවැනි අවස්ථාවක ඒ ගැළෙපන 
සංෙශෝධන ෙගන ඒෙම් වගකීම පවතින ආයතනය 
ව වස්ථාදායකයයි කියලා.     
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[ගරු රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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අපට උරුම ෙවච්ච ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතිෙයන් පුරවැසියාෙග් 
අයිතිවාසිකම්වලට  බාධාවක් ෙවනෙකොට  -දැනටඅවුරුදු 10ක් ගත 
ෙවලාත්- රජය ඒ පිළිබඳව නීති පනවන්ෙන් නැහැ; ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවක් නැහැ; ෙකටුම්පතක් නැහැ; උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව් සාකච්ඡා කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ පැරණි නීතිවලින් 
පුරවැසියාට අගතියක් ෙවනෙකොට, ඒ පැරණි නීතිවලින් 
පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම්වලට අගතියක් ෙවනෙකොට,  ඒ පැරණි 
නීතිවලින් පුරවැසියාට පශ්න මතු ෙවනෙකොට රජය  නිශ්ශබ්දව 
ඉන්නවා.  හැබැයි,  නීතිපති එෙරහිව විල්සන් නඩුෙව්දී, ඒ පැරණි 
නීතිය  අර්ථ නිරූපණය කර  අභියාචනාධිකරණය රජයට විරුද්ධව 
අර්ථ නිරූපණයක් ෙදනෙකොට  ෙබොෙහොම කඩිමුඩිෙය් රජය නීතිය 
සංෙශෝධනය කරනවා. ෙම් රෙට් ෙපොදු නීතියට පරස්පරව, 
අධිකරණ  තීන්දුවකට පරස්පරව ව වස්ථා සම්පාදනය කිරීෙම් 
පරම අයිතිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් සීමාවලට යටත්ව. මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒ නිසා 
ෙමවැනි නීතියක් ෙගන ඒමට තිෙබන අයිතියට මම අභිෙයෝග 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  පුරවැසියාෙග් අයිතිය යටපත් ෙවලා 
තිෙබනවා, පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා, නීතිය පිළිබඳව ෙරෝම ලන්ෙද්සි සංකල්පවල තිෙබන 
යල්පැනගිය කාරණා පිළිබඳව ව වස්ථාදායකය මැදිහත්  විය  
යුතුයි කියා  ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර ධීරරත්න මැතිතුමා 
අර්සකුලරත්න නඩුෙව්දී කියා තිෙබනවා. නමුත්,  අෙප්  රජය -ෙම් 
ව වස්ථාදායකය- නිහඬව ඉන්නවා.  හැබැයි, රජයට අගතිදායක 
අර්ථ නිරූපණයක් ලැෙබනෙකොට ව වස්ථාදායකය කඩිමුඩිෙය්  
කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මම ෙම් තිෙබන පරස්පරය ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. එය ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග්ත් 
අවධානයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දරුෙවකුෙග් 
මරණෙයන් හානියට, පාඩුවට පත් ෙවච්ච ෙදමව්පියන්ට 
අයිතිවාසිකම් ලබා  දීම සඳහා වූ  සංෙශෝධනයකුත් ෙබොෙහොම 
කඩිනමින් ෙගෙනන්න කියලා  ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒකට කදිම අවස්ථාව ෙම් 
අවස්ථාවයි. 

අද ෙම් ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පෙත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා;  ගැටලුවක් තිෙබනවා. රෙට් නීතිය ෙරෝම 
ලන්ෙද්සි නීතියයි. රෙට් නීතිය  කාලාවෙරෝධී ආඥාපනතයි.  
කාලාවෙරෝධී ආඥාපනතින් නිශ්චිතව ආවරණය ෙනොවන 
ක්ෙෂේතයකට ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතිය අදාළයි කියලා නීතිපති  
එෙරහිව විල්සන් නඩුෙව්දී  ෙබොෙහොම සවිස්තරාත්මක තීන්දුවක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ තීන්දුවට එෙරහිව ඉදිරිපත් කරපු 
අභියාචනයට  අවසර ඉල්ලුවාම  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ ඉල්ලීම 
පතික්ෙෂේප කළා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණෙය් තීන්දුව 
අනුමත කළා. එවැනි අධිකරණ තීන්දුවකින් මතු ෙවච්ච මූල 
ධර්මය පසුපසට යැවීම සඳහා තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
අරෙගන එන්ෙන්. ඒක  ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.  එෙහම කරනවා 
නම් කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ඇයි අභියාචනාධිකරණය නීතිපති  
එෙරහිව විල්සන් නඩුෙව්දී වසර තුනක සීමාවක් අර්ථ  නිරූපණය 
මඟින් ගත්ෙත් කියලා. ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
එෙහම කෙළේ පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නයි.    

ඕනෑම කාලයකට පසුව ඇවිල්ලා, -අවුරුදු 20කට, 25කට, 
40කට, 50කට පසුව වුණත් ඇවිල්ලා-  ඔෙබන් ෙම් මුදල රජයට 
අය ෙවන්න තිෙබනවා, ඔෙබන් ෙම් අලාභය අය ෙවන්න 
තිෙබනවා  කියලා කියන්න රජයට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. අපරාධ 
නඩුවක පවා මිනී මැරුමක් හැර අනික් සෑම වරදකටම 
කාලාවෙරෝධය අවුරුදු 20යි. ඒක රෙට් නීතිය. කාලාවෙරෝධ 
ආඥාපනෙත් විවිධ කාරණා පිළිබඳව අවුරුදු ෙදක, තුන, හය, දහය 
යනාදී වශෙයන් කාල සීමාවක් පනවා තිෙබනවා. අවුරුදු තුනක් 
කියන අර්ථ නිරූපණය අධිකරණයට ලැබුණාම, ඒකට පතිචාරය 
විධියට "කිසිම සීමාවක් නැත" කියන තැනට යෑම තර්කානුකූල 
නැහැ. එය පුරවැසියාෙග් අයිතිය පැත්ෙතන් අසාධාරණයි. ඊ ෙය් 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් මා ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 

සමඟ එකඟ ෙවමින් සඳහන් කරපු ආකාරයට, ෙම් වසර තුනක 
කාලය ෙවනුවට අසීමිත කාලයක් පනවන්ෙන් නැතිව, රජෙය් 
අයිතිවාසිකම් හා පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන පරිදි 
උපරිම වසර දහයක කාලයක් ෙමයට ෙයදුවා නම් සාධාරණයි 
කියලා මා හිතනවා. මා පිළිගන්නවා, රජෙය් විනය පරීක්ෂණ, 
අපරාධ නඩු කටයුතු, ඒ වාෙග්ම ඉතාම පමාදව සිදු වන කටයුතු 
දිහා බැලුවාම රජයට වැඩිපුර කාලයක් ඕනෑ. අවුරුදු තුනක කාලය 
මදියි කියන කාරණය මා පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒකට උත්තරය 
අසීමිත කාල සීමාවක් පැනවීම ෙනොෙවයි කියන කාරණය මා 
කියන්න කැමැතියි. ඒ නිසා පතිපත්තියක් විධියට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් සඳහන් මූල ධර්මයට අෙප් විෙරෝධය පළ කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් වැදගත් කරුණක් 
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙම් සභාෙව් වටිනා කාලය 
භාවිත කරන්න මා කැමැතියි. ෙම් ර ෙට් නීතිය, යුක්තිය, 
සාධාරණය පිළිබඳව වැදගත්ම වග කීමක් ඉටු කරන ආයතනයක් 
තමයි ශී ලංකා නීති විද ාලය. ශී ලංකා නීති විද ාලය ඒ වගකීම 
ඉටු කරමින් ෙම් රටට අවශ  කරන නීතිඥවරු බිහි කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව්ත්, ඉන් පිටතත් නීතිඥවරුන් 
වශෙයන්, ෙද්ශපානඥයන් වශෙයන්, සමාජ කියාකාරින් වශෙයන් 
නීතිඥවරු ෙම් රෙට් පගමනයට විශාල ෙසේවයක් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් විශාල කැප 
වීම් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි නිසි ෙලස සලකා බැලීෙමන් 
ෙතොරව, පසු ගිය කාලෙය් ෙගන ඒමට අෙප්ක්ෂා කරන ලද නීති 
අධ ාපන සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා මාලාවක් නිසා 
ෙම් රෙට් නීති අධ ාපනය හදාරා උපාධිය ලබා ගත්, ෙම් වන විට 
නීති අධ ාපනය තුළ නිරත ෙවලා ඉන්න, ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය් 
නීතිය ඉෙගන ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්න විශාල 
පිරිසකට ෙලොකු ගැටලු මතු වුණා. සමහරු සිය දිවි නසා ගන්න 
ගියා. ඒ තිබුණු තත්ත්වය තුළ සමහරු මාස ගණනක් හැඬූ කඳුළින් 
ජීවත් වුණා. සමහරු ෙක්න්තිෙයන්, ෙකෝපෙයන්, තමන්ෙග් 
ෙකෝපය පිට කර ගැනීමට බැණ වදිමින් ෙම් අසාධාරණ 
කියාදාමයට එෙරහිව විවිධ සටන්වල ෙයදුණා.  

මා ස්තුතිවන්ත වනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාට, මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා අමාත  මණ්ඩලයට, මා ස්තුතිවන්ත වනවා විෂය භාර 
අමාත  රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාට, යම් නිවැරැදි, පැහැදිලි ස්ථාවරයක 
සිටිමින්, නිසි ෙලස සලකා බැලීෙමන් ෙතොරව ෙගන එන ලද නීති 
අධ ාපනය හා සම්බන්ධ ෙයෝජනා මාලාව ඉවත් කර ගැනීමට 
අවශ  උපෙදස් නීති අධ ාපන සභාවට ලබා දීම ගැන. 
ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා බලය තිෙබන්ෙන් අධිකරණ ඇමතිතුමා වන 
ඔබතුමාටයි. ඔබතුමා තර්කානුකූල ස්ථාවරයක සිටියා, "අමාත  
මණ්ඩලෙය් උපෙදස් අනුවයි මා කටයුතු කරන්ෙන්" කියලා. ඒ 
අනුව ඒ ස්ථාවරය දැන් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා නීතිඥ 
සංගමයට මෙග් ස්තුතිය පළ කරන්න මා කැමැතියි. උපුල් ජයසූරිය 
සභාපතිතුමා ඇතුළු ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙය් විධායක සභාවත් 
ෙම් කාරණය පිළිබඳ නිවැරැදි ඍජු ස්ථාවරයක සිටියා. මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා, උපුල් ජයසූරිය මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම නීති 
අධ ාපන සභාෙව් සාමාජිකත්වය දරන එහි ෙල්කම් අජිත් පතිරණ 
මැතිතුමාටත්. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණය පිළිබඳව උනන්දුෙවන් 
කටයුතු කරපු සියලුම ජනමාධ වලටත්, ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
කටයුතු කරපු ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව ඍජුව පතිපත්තිගරුක ස්ථාවරයක සිටීම ගැන. 
එම නිසා ෙම් රෙට් පුරවැසියන් දැන් දැන ගත යුතුයි, නිසි ෙලස 
සලකා බැලී ෙමන් ෙතොරව, හිතුවක්කාර ෙලස ෙගන එන ලද, නීති 
අධ ාපන සභාව ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත වූ ඒ ෙයෝජනා මාලාව 
අමාත  මණ්ඩලෙය් උපෙදස් පරිදි ඊෙය් දින නීති අධ ාපන සභාව 
විසින් අත් හැර දමන ලද බව.  

845 846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි. 23වන රීතිය ෙවනස් ෙනොකර, ඒ රීතියට පටහැනිව 
පුවත් පත් දැන්වීම් ෙද කක් පළ කර තිෙබනවා, වයස අවුරුදු 30ට 
වැඩි අයට නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගයට අයදුම් කිරීමට ෙනොහැකියි 
කියා සහ අවුරුදු 30ට වැඩි, විෙද්ශ විශ්වවිද ාලවලින් උපාධි ලබා 
ගත් අයට නීති විද ාලෙය් ලියාපදිංචි විය ෙනොහැකියි කියා. ෙමම 
කාරණා ෙදක සම්බන්ධව දැනුවත් කරලා ඉතා ඉක්මනින්ම ඒ 
අදාළ පැහැදිලි කිරීම කර ගත යුතුයි. ඒ අසාධාරණයට ලක් වුණු 
වයස අවුරුදු 30 සීමාව අදාළ වන අයට ෙමවර නීති විද ාල පෙව්ශ 
විභාගයට අයදුම් කිරීමට සහ ඒ වාෙග්ම නීති විද ාලෙය් පළමු, 
ෙදවන සහ තුන්වන වසර විභාගවලට අයදුම් කිරීම සඳහා වූ ඒ 
අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණය  මා අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව පතිපත්තිමය විෙරෝධතාව ඉදිරිපත් 
කරමින් මා නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Lasantha Alagiyawanna, please. You have 

10 minutes.  

 
[අ.භා. 3.08] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අධිකරණ අමාත ාංශය 

යටෙත්, අද දින කාලාවෙරෝධ ආඥාපනතට ෙගෙනන ලද 
සංෙශෝධනයන් පිළිබඳව  විවාදයට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් පවතින කරුණු කිහිපයක් 
පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් වර්තමානෙය් 
අෙනක් සෑම ක්ෙෂේතයකටම වාෙග්ම අධිකරණ ක්ෙෂේතය සඳහාත් 
ෙභෞතික හා මානව සම්පත් ලබා ෙදමින් නව උසාවි සංකීර්ණ, 
ඒවාට අවශ  කාර්ය මණ්ඩල ලබා ෙදමින් විශාල කා ර්ය භාරයක් 
සිදු ෙවමින් පවතිනවා.  ඒ ෙවනුෙවන් ගරු අමාත තුමාත්, 
අමාත ාංශයත් විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් අරෙගන කටයුතු 
කරන බව අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ.   

ෙභෞතික හා මානව වශෙයන් ෙමවැනි සංවර්ධනයක් අධිකරණ 
ක්ෙෂේතය තුළ සිද්ධ ෙවමින් පවතින අතෙර්, ජනතාව පැත්ෙතනුත් 
කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීෙම් කාෙලෝචිත 
අවශ තාවක් අද ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ පැන නැඟී තිෙබනවා. 
පධානතම වශෙයන් අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ, 
විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ ස්ථාපිත කිරීෙම්දී අතීතෙය් සිටම විවිධ 
ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පැන නැඟී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අධිකරණ සීමා නිර්ණයන් පිළිබඳව විවිධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් 
පැන නැඟී තිෙබනවා. ඒවාට විසඳුම් ෙසවීම සඳහා 90 දශකෙය්ත් 
විශාමලත් විනිසුරුවරයකුෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් 
කරලා විවිධ පාර්ශ්වවලින් අදහස්, ෙයෝජනා විමසා අධිකරණ සීමා 
නිර්ණය කිරීෙම් කටයුත්ත සිදු කර තිෙබනවා.  ඊට පස්ෙසේ නැවත 
වතාවක් එහි තිබුණු අඩු පාඩුකම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා, 
උදලාගම විනිසුරුතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා 

ඒ සඳහාත් විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙගන් අදහස්, ෙයෝජනා අරෙගන ඒ 
අධිකරණ ස්ථාපිත කිරීෙම් කාර්ය භාරය ඉටු කර තිෙබනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
ගම්පහ දිස්තික්කයයි. උදලාගම මැතිතුමාෙග් ඒ කමිටුව මඟින් 
නිර්ෙද්ශිත පරිදි,  අෙප් දිස්තික්කය තුළ විෙශේෂෙයන්ම  ජනතාවට 
සිදු වන ෙසේවය පිළිබඳව පමුඛතාව ලබා දීලා  අෙප් දිස්තික්කෙය් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 13 තුළ, ඒ අවශ  කරන දිස්තික් 
උසාවි, මෙහේස්තාත් උසාවි පිහිටු වීෙම් කටයුත්ත ඉතාමත් 
සාර්ථකව සිදු ෙවමින් පැවතුණා. ඒ තුළින් ජනතාවට විශාල 
ෙසේවයක් සිදු වුණා. මා නිෙයෝජනය කරන මහර ආසනෙය් 
අලුෙතන්  විශාල මුදලක් වියදම් කරලා රජය උසාවියක් ස්ථාපිත 
කළා.  එම උසාවිය ස්ථාපිත කිරීම නිසා  කැලණිය,  බියගම, මහර 
කියන මැතිවරණ බල පෙද්ශ තුෙන් පදිංචිකරුවන්   අධිකරණමය 
කටයුතු කරෙගන යාම සඳහා නව උසාවිය තුළින්  ෙම් වනවිට 
ඉතාමත් ෙහොඳ ෙසේවයක් ලබා ගනිමින් සිටිනවා.  ඉතින් ෙම් 
තත්ත්වය තුළ මා ෙපෞද්ගලිකව දැක්ක අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම  ඒ ආකාරෙයන් කමිටු පත් කරලා ෙම් උසාවි 
ස්ථාපිත කළත්,  ෙම්වා කියාත්මක ෙවමින් පවතිනෙකොට කුමන 
කුමන අයෙග් අවශ තාවන් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනවාද 
කියන එක ගැන මට අවෙබෝධ කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.   

විෙශේෂෙයන්ම ඒ මහර උසාවියට අයත් බල පෙද්ශ ෙලස නම් 
කරලා තිබුණු කැලණිය සහ පෑලියෙගොඩ කියන ෙපොලිස් බල 
පෙද්ශ ෙදක දැන් නැවත වතාවක් ෙකොළඹ අධිකරණ බල පෙද්ශය 
යටතට  ෙගන ඒම සඳහා ෙම් දිනවල විශාල උත්සාහයක ෙයදීම 
පිළිබඳව ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාව අතරත්, ගම්පහ 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන නීතිඥ මහත්වරුන් අතරත් විශාල 
වශෙයන් කථා බහට ලක්ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් සංෙශෝධනය 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් සිදු වන සංෙශෝධනයක් ෙනොෙවයි.  
පෑලියෙගොඩ, කැලණිය  පෙද්ශවල  ජනතාව කියන්ෙන්, ෙකොළඹ 
උසාවියට ගිෙයොත් ඔවුන්ට ෙගවන්නට සිදු වන නීතිඥ ගාස්තුව 
වැඩියි කියලායි;  මහර උසාවියට ගියාම නීතිඥ ගාස්තුව හැටියට 
ෙගවන්නට සිදු වන මුදල ෙකොළඹ උසාවියට වඩා අඩු  බවයි; ඒ 
වාෙග්ම ෙකොළඹ අධිකරණවල පවරා තිෙබන නඩු සංඛ ාව විශාල 
නිසා ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් බලනෙකොට ෙම් නඩු සම්බන්ධෙයන්  
තීන්දු ලබා ගැනීෙම් දී  ෙකොළඹ අධිකරණවල දී ඒ  සඳහා විශාල 
කාලයක් වැය කරන්නට සිදු වන බවයි.  නමුත් දැන්  ජනතාවට 
ෙම් සහනය ලැබිලා තිෙබනවා කියන එකයි  ඒ පෙද්ශෙය් සමස්ත 
ජනතාවෙග් සැබෑ මතය  බවට අද පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  එම 
නිසා ජනතාවෙග් පැත්ෙතනුත්, ඒ වාෙග්ම නීතිය කියාත්මක කිරීම 
පැත්ෙතනුත් පෑලියෙගොඩ සහ කැලණිය කියන ෙපොලිස් බල 
පෙද්ශ නැවත ෙකොළඹට ෙගන ඒෙම්  කිසිදු අවශ තාවක් නැහැ; 
එෙහම අවශ තාවක් පැන නැඟිලාත් නැහැ. ඉතින් ෙම්ක කාෙග් 
අවශ තාවක් නිසා ෙගන එනවාද කියන එක පිළිබඳව අපට 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  එතෙකොට ෙම් උසාවි සථ්ාපිත කරන්ෙන් 
කාෙග් අවශ තාවක් සඳහාද?  නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් කාෙග් 
අවශ තාවක් සඳහාද කියන එක පිළිබඳව ෙමවැනි සංෙශෝධනයන් 
ෙගන ඒමට උත්සාහ කිරීම තුළින් අපට විශාල ගැටලුකාරී 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.   

ඊෙය් පැවැති උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් දී මා ෙම් පිළිබඳව 
කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත තුමා එම උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව් දී අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමියට ෙම් පිළිබඳව 
උපෙදස් දුන්නා.  යම්කිසි ආකාරයකින් ෙම් උසාවි යටතට 
ගැෙනන ෙපොලිස් බල පෙද්ශ පිළිබඳව සංෙශෝධනයක් සිදු වනවා 
නම්  එම  ගැසට් පතය පළ කිරීෙම් කටයුත්ත  අවසාන වශෙයන් 
ගරු අමාත තුමා විසින් සිදු කළ යුතුයි.  එම නිසා ෙම් පිළිබඳව 
අවසන් තීන්දුවක් ගැනීමට ෙපර ෙම් පිළිබඳව උපෙද්ශක කාරක 
සභාව නැවත දැනුවත් කරනවා කියන ෙපොෙරොන්දුව ගරු 
අමාත තුමා ලබා දුන්නා. එම නිසා ගරු අමාත තුමාෙගනුත් අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකරලා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ  සාධාරණ 
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ෙහේතුවක් තිෙබනවා නම් රටට කියන්න කියලා; ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න කියලා.   

විෙශේෂෙයන්ම අද සංවර්ධන කියාවලිය දිහා බැලුවත් ෙකොළඹ 
නගරය තුළ තිෙබන පරිපාලනමය ස්ථාන ෙකොළඹින් පිටතට ෙගන 
යාමටයි අද වැඩි පවණතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ අද දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු වනවා. රට  
ඒ සංවර්ධනය කරා යනෙකොට අෙප් දිස්තික්කයත් ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග්   නායකත්වෙයන් සැබෑ සංවර්ධනයක් 
කරා අද  ගමන් කරමින් පවතිනවා. එම නිසා එම දිස්තික්කෙය් 
අවසාන අරමුණ, ඉලක්කය බව ට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට දිස්තික්කය තුළදී අවශ  කරන ෙසේවාවන් 
ලබා ගැනීමට අවශ  කරන පරිසරයක් ෙගොඩ නැඟීමයි. එම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික වශෙයන් ගත්තත්, දිස්තික්කයක් විධියට  
ගත්තත්,  ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ගත්තත්,  නීතිෙය් සාධාරණත්වය  
ඉටු කිරීෙම් අවශ තාව කියන කරුණ පිළිබඳව ගත්තත් 
විෙශේෂෙයන්ම කැලණිය, පෑලියෙගොඩ කියන ෙපොලිස්  බල පෙද්ශ 
නැවත ෙකොළඹට ෙගන ඒම පිළිබඳව කිසිදු අවශ තාවක් පැන 
නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම්ක සිද්ධ කෙළොත් එය විශාල  
අසාධාරණයක් විධියටයි මා ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්.   ඒ පිළිබඳව 
විශාල අවශ තාවයක් තිෙබනවා නම්; ජනතාවට ෙම් තුළින් වැඩි 
ෙසේවාවක් සිද්ධ  ෙවනවා, නීතිය කියාත්මක කිරීමට  ෙම් පිළිබඳව 
පහසුවක්  තිෙබනවා කියන  එවැනි කරුණු තිෙබනවා නම්; ඒ 
පිළිබඳ දැනුවත් කරන්නය කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත්, අපත් ඒ වග 
කිව යුතු අංශවලට ඉල්ලීමක් කරනවා.    

දැනට ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ  කියාත්මක ෙවන අධිකරණ   
පද්ධතිය ඒ ආකාරෙයන් ම කියාත්මක කර ෙගන යාම සඳහා   
අවශ  කරන පරිසරය ෙගොඩ නඟා ෙදන ෙලස ගරු 
අමාත තුමා ෙගන් ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

நீதி அைமச்சாினால் ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) 
தி த்தச் சட்ட லம் ஒன்  ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . 
இந்தச் சட்டத்தி ைடய எ ேகாள் பற்றி, அதாவ  
Prescription (Special Provisions) Bill என்பதற்கு தமிழில் 
நல்லேதார் அர்த்தம் தரப்பட் ள்ள . ெசாத் க்கள் சம்பந்தமாக 
உாித்  என்ற ஒ  வார்த்ைத பாரம்பாியமாகப் பாவிக்கப்பட்  
வ கின்ற . அதிகமாக எங்க ைடய வட பகுதியிேல ேதச 
வழைமச் சட்டம் பற்றிப் ேபசப்ப கின்றெபா  அந்த 
உாித்ைத ஆட்சி ாிைம  - ஆட்சி ாித்  என்  ெசால்வார்கள். 
இந்த ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் 
சம்பந்தமாகத் தமிழிேல விளக்கப்பட் ப்ப  இன் ம் அதற்கு 
அப்பாற்ெசன்  அர்த்தங்கைளக் ெகாண் ப்பதாக இ க் 
கின்ற  என்  குறிப்பிடலாம். அேதேநரம் இத ைடய 
ேதைவப்பாடான  எந்த அளவில் குறித்த அ ப்பைடையக் 
ெகாண் க்கின்ற  என்ப  அர்த்தப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
"இலங்ைகயில் உளதாயி ந்த ஆ தந்தாங்கிய பயங்கரவாதக் 
கு ெவான்றின் ெசயற்பா கள் காரணமாக நீதிமன்றத்தில் 
தம  உாிைமகைளத் ெதாட வதற்கு அல்ல  தம்ைமப் 
பா காத் க்ெகாள்வதற்கு இயலாதி க்கின்ற ஆட்கள் 
ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய விேசட சட்ட 
ஏற்பா கள் மற் ம் அதேனா  ெதாடர் பட்ட அல்ல  அதற்கு 
இைடேநர் விைளவான க மங்கள் ஆகியவற்ைற இயலச் 
ெசய்வதற்குமானெதா  சட்ட லம்" என்  அதற்கு விளக்கம் 
ெசால்லப்ப கின்ற .   

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
இன்ைறக்கு விவாதத் க்கு எ க்கப்ப கின்ற  இந்தச் 

சட்ட லம் இல்ைல. இைத அ த்த மாதம்தான் விவாதத் க்கு 
எ க்கவி க்கின்ேறாம். தியெதா  விேசட ஏற்பா கள் 
சட்ட லம்தான் நீங்கள் ெசால்கின்ற விடயம். ஆனால், 
இன்ைறக்கு நாங்கள் ெகாண் வந்தி ப்ப  ேவ  தி த்தச் 
சட்ட லம் ஒன் . இ ந்தா ம் நீங்கள் இ  சம்பந்தமாக ம்  
ேபசலாம். பிரச்சிைன இல்ைல.  
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
மிக்க நன்றி.  

பயங்கரவாதக் கு ெவான்றினால் நிலங்கள் ைகயகப் 
ப த்தப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அப்ப ப்பட்ட நிலங்கைள 
மீட்ெட ப்பதற்கான வழி ைற பற்றிய ேபாதிய விளக்கத்ைத 
இந்த சட்ட லம் அளிக்கக்கூ யதாக இ க்க ேவண் ம். 
அதாவ , யாைரப்பற்றிக் குறிப்பி கின்றெதன்  விளக்க 
மளிக்கப்பட ேவண் ம்.   

இன்  நிலங்கள் அபகாிக்கப்பட் ப் பல்லாயிரக் 
கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். ெபா வாக 
அவர்கள் தமிழ் ெமாழிையப் ேபசுகின்ற இந் , கிறிஸ்தவ 
மக்கள் உள்ளிட்ட தமிழ், ஸ் ம் மக்கள், மைலயக மக்கள் 
என்  ெசால்லலாம். மக்க ைடய ெசாத் க்க க்குப் பாதிப்  
ஏற்ப கின்றெபா , அைவ அபகாிக்கப்ப கின்றெபா  
அவற்ைற அவர்கள் மீளப் ெப வதற்கான வாய்ப்  என்ன, 
அதற்கு அவர்க க்குள்ள வழி ைற என்ன என்ப  ஒ  

க்கியமான ேகள்வி. அதற்கு இந்தச் சட்ட லம் வழிவகுக்க 
ேவண் ம் என்  நான் வி ம் கின்ேறன்.  

இன்ைறக்கு நிலம் என்ப  குறிப்பாக தமிழ், ஸ் ம் 
மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில், மிக ம் க்கியமான ஒன்றாகக் 
க தப்ப கின்ற . இந்த ஆட்சி ாிைமக்காக இலட்சக் 
கணக்கான மக்கள் தங்க ைடய உயிர்கைளப் பறிெகா த் 
தி க்கின்றார்கள்; அகதிகளாகி இ க்கின்றார்கள். இன்  
தமிழ் மக்க க்குச் ெசாந்தமான நிலங்கள் இரா வத்தினால் 
பகற்ெகாள்ைளயி வ  ேபால அபகாிக்கப்ப கின்றன; 

ஸ் ம் மக்க ைடய மற் ம் மைலயகத் தமிழர்க ைடய 
காணிக ம் அபகாிக்கப்ப கின்றன. நிலங்கைள அபகாித் 
தி ப்பவர்கள் பயங்கரவாதிகள் - பயங்கரவாதக் கு  - என்  
விளக்கம் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . என்றா ம், இவ்வா  
நிலங்கள் இரா வத்தினால் அபகாிக்கப்ப ம்ெபா  
அதற்கு எந்தவிதமான சட்ட ஏற்பா ம் ெபா த்தமானதாக 
இ ப்பதில்ைல. அரசி ைடய ெபா த் ேதைவக க்காக 
காணிகைள எ ப்பதாக பகிரங்கமாகக் கூறிக்ெகாண் க் 
கிறார்கள். அ  தமிழர்க ைடய காணிகளாக இ க்கலாம்; 

ஸ் ம்க ைடய காணிகளாக இ க்கலாம்! பயங்கரவாதக் 
கு வினால் காணிகள் அபகாிக்கப்ப கின்றெதன்றால் 
இரா வத்தின க்கும் அ  ெபா ந்த ேவண் ம். அவர்கள் 
பகற்ெகாள்ைளேபால மக்க ைடய நிலங்கைள அபாிக்கின் 
றார்கள்; உைடைமகைள அழிக்கின்றார்கள். அந்த 
நிலங்க க்குச் ெசாந்தமானவர்கள் தங்க ைடய நிலங்களிேல 
மீண் ம் ெசன்  கு ேயற யவில்ைல. பல இலட்சக் 
கணக்கான மக்கள் இப்ெபா ம் காம்களில் இ க்கின் 
றார்கள். அவர்கள் வாழ்வாதாரமற்றவர்களாக, தங்க ைடய 
ெதாழிைலச் ெசய்ய யாதவர்களாக பட் னி வாழ்க்ைகயில் 
தங்கள் உயிைர விட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இத்தைகய 
நிைலைமைய யார் ஏற்ப த்தினா ம் அ  மிகக் ெகா ய  
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பயங்கரவாதம் என் தான் எங்களால் ெசால்ல ம். 
அ தான் இந்த நாட் ேல நடக்கின்ற .   

குறிப்பாக, யாழ்ப்பாணத்திேல தந்ைத ெசல்வா மற் ம் 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல எதிர்க்கட்சி தல்வராக இ ந்த 
அமிர்த ங்கம் ஆகிேயார் பிரதிநிதித் வப்ப த்திய  வ காமம் 
வடக்கு பகுதிையச் ேசர்ந்த என் ைடய நிலங்கள் உட்பட 59.5 
ச ர கிேலா மீற்றர் நிலப்பரப்  1990ஆம் ஆண் ந்  
பறிக்கப்பட் க்கின்றன. 25 ஆண் களாகி ம் எங்க ைடய 
காணி அபகாிப் க்கள் ெதாடர்கின்றன. அதற்காக ற் க் 
கணக்கான ேபாராட்டங்கைள நடாத்தியி க் கின்ேறாம்; உச்ச 
நீதிமன்றத்திேல வழக்குகள் ெதா க்கப்பட் க்கின்றன. 
இ தியாக, ெசன்ற ஆண்  ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க ம் 
நாங்க ம் கூ ப் ேபசிேனாம். அதன் பயனாக அதில் ஒ  பகுதி 
நிலத்ைத வி விப்பதாக அரசு அறிவித்த . ஆனால், 45 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி களி ள்ள கிட்டத்தட்ட 23 ச ர கிேலா 
மீற்றர் நிலப்பரப்  இன் ம் வி விக்கப்படவில்ைல. அைவ 
விவசாய நிலங்கள்! கடைல அண் ய பிரேதசங்கள்! மீனவர்கள் 
கு ைசகைள அைமத்  தங்க ைடய ெதாழில்கைளச் 
ெசய்கின்ற மி!  

அரசாங்கத்தினால் அைமக்கப்பட்ட LLRC என்  
ெசால்லப்ப கின்ற கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் மற் ம் 
நல் ணக்க ஆைணக்கு கூட அந்த நிலங்கள் அந்த 
மக்க க்குத் தி ம்ப ம் ைகயளிக்கப்பட ேவண் ெமன்  
சிபாாிசு ெசய்தி க்கின்ற . உயர் பா காப்  வலயத்தி ள்ள - 
உயர் பா காப்  வலயம் என்ற அப்ப ெயான்  இல்ைல 
என்ற தீர்ப் ம் இ க்கின்ற  - எங்க ைடய நிலங்கைள 
வி விக்க ேவண் ெமன்  2003ஆம் ஆண்  என்னால் உச்ச 
நீதிமன்றத்திேல ஒ  வழக்கும் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட .  அந்த 
மக்கள் தங்க ைடய நிலங்கைள வி விப்பதற்காக, 2003ஆம் 
ஆண்  உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்தார்கள். 
யாழ். ஆயர் உட்பட அங்குள்ள மக்கள் தங்க ைடய 
நிலங்க ம் ெசாத் க்க ம் அபகாிக்கப்பட் ப்பதாக ம் 
அவற்றிைனத் தங்க க்கு மீட் த்த மா ம் ேகட்  
வழக்குகைளத் தாக்கல் ெசய்தி க்கின்றார்கள். பிரதம நீதியரசர் 
சரத் என் சில்வா அவர்களின் தைலைமயில் ன்  
நீதியரசர்கள் அடங்கிய நீதியரசர் குழாம் அந்த மக்க ைடய 
நிலங்கைள வி விக்கேவண் ம் என்   ஓர் இைடக்காலத் 
தீர்ப்ைப வழங்கிய . அந்த வழக்கு தற்ெபா ம் 
நீதிமன்றத்தில் ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . இதற்கு 
இன் ம் நீதி கிைடக்கவில்ைல. அந்த நிலங்கைள 
வி விக்கேவண் ம் என்  2,176 வழக்குகள் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அதிேல நீதி கிைடக்கும் என்ற 
நம்பிக்ைக ஏற்பட்டால், அவர்கள் இன் ம் ஆயிரக்கணக்கில் 
வழக்குகைளத் தாக்கல் ெசய்வார்கள். இன் ம் 
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்ய 
ஆயத்தமாக இ க்கின்றார்கள்.  

அ மட் மல்ல, வ னியாவிேல, ல்ைலத்தீவிேல, 
மன்னாாிேல ஒவ்ெவா நா ம் ஆயிரமாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் 
காணி உாித் ைடயவர்க க்குக்கூடத் ெதாியாமல் அரசாங்கத் 
தினால்  ைகயகப்ப த்தப்பட்  வ கின்ற . நீதிமன்றத்தின் 
இைடக்காலத் தீர்ப்ைப மீறி, உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பான  
ஓர் இைடக்காலத் தீர்ப்பாக இ ந்தா ம், அ  நைட ைறப் 
ப த்தப்ப கின்ற காலகட்டத் க்குள் அரசாங்கம் இரா வத் 

க்குக் ெகா க்கின்ற ஊக்கத்தினால், அவர்கள் தங்களின் 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்ப  தமிழ், ஸ் ம் மக்க க்குச் 
ெசாந்தமான பாாியள  காணிகைள - அம்மக்க ைடய 

கு யி ப் கள், வயற்காணிகள், மீன்பி ப்பதற்கு பயன்ப த்  
கின்ற கைரேயாரப் பிரேதசங்கள் என்பவற்ைற இரா வத் 
ேதைவக க்காகக் ைகயகப்ப த் கின்றனர். இதற்கு எதிராக 
எத்தைன ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்றி க்கின்றன. காணி 
அைமச்சு, காணித் திைணக்களம், Land Commissioner-
General, குறித்த பிரேதச ெசயலாளர் ஆகிேயார் இ  
ெதாடர்பில் ெதாிந்தி க்கேவண் ம். சட்டப்ப  அவர்கள் 
இதற்கு சிபாாிசு ேவண் ம்.  

இந்த விடயம் சம்பந்தமாக மாகாண சைபக்கு உாித்  
இ க்கின்ற . வட பகுதியி ள்ள காணிகைள எ க்க 
ேவண் ம் என்  இரா வத்தினர் ேகட்டெபா , மாகாண 

தலைமச்சர் அவற்ைறத் தர யா ; அ  மக்க ைடய 
காணி என்  ெசால் யி க்கின்றார். ெசன்ற ஆண்  தல் 
இன் வைர இவ்விடயம் ெதாடர்பில் நீதிமன்றத்தில் 
ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகள் ெதாடரப்பட் க்கின்றன. 
இந்த மக்கள் எங்ேக ேபாவார்கள்? இதனால், அவர்கள் 
தங்க க்ெகன கைளக் கட்  வாழ்வதற்ேகா, அந்த 
ஆதனங்கைள அவர்க ைடய ெபண் பிள்ைளக க்குக் 
ெகா த் த் தி மணம் ெசய்  ைவப்பதற்ேகாகூட வாய்ப்பற்ற 
வர்களாக இ க்கிறார்கள்; அந்தப் ெபண் பிள்ைளகள் வாழ 
வழியற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  

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

Janaka Bandara to take the Chair? 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

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

 

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You may continue, Hon. Member.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
இவ்வா  இரா வத்தினரால் ெபா த் ேதைவக க் 

ெகன்  நிலங்கைளக் ைகயகப்ப த் வதற்கான acquisition 
order பற்றி அவர்க க்கு அறிவிப்பதற்காக சட்டப்ப   அங்ேக 
அறிவிப் கள் ஒட்டப்ப கின்றன. அதன் பிறகு, அவ்வா  

851 852 

[ගරු  මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා  මහතා] 
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அறிவிக்கப்படாத ஆயிரமாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் 
அபகாிக்கப்ப கின்றன. பல இடங்களில் சீன அரசாங்கத்தின் 
உதவிேயா  இரா வத் ேதைவக க்காக இந்நிலங்கள் 
பயன்ப த்தப்ப வ  மட் மல்லாமல், வர்த்தகத் 
ேதைவக க்கும் பயன்ப த்தப்ப கின்றன. உதாரணமாக 
காங்ேகசன் ைறயிேல பல்ேவ  வசதிக டனான பாாிய 
ேஹாட்டல் ஒன்  அைமக்கப்பட் க்கின்ற . அ  
'தல்ெசவன' என்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  நாங்கள் அந்த 
இடத் க்குப் ேபாக யா . எங்க ைடய பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்குக்கூட அங்கு ெசல்வதற்கு அ மதி 
இல்ைல. ஆனால், இ  ெதாடர்பிலான படங்கள் உள்ளடங்கிய 
தகவல்கள் இைணயத்தளங்களிேல பகிரங்கப்ப த்தப் பட் க் 
கின்றன. இ  ெதாடர்பில் தற்ெபா  உச்ச நீதிமன்றத்தில் 
வழக்குத் தாக்கல் ெசய்யப்பட் க்கின்ற . வசதி வாய்ப் 

ள்ளவர்கள் அங்கு தி மண ைவபவங்கைள நடத் கின் 
றார்கள். இரா வத்தினேர அங்கு பணியாட்களாக 
ேவைலெசய்கின்றார்கள். இவ்வா  அங்கு ெப ம் வர்த்தகம் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இரா வத்தின க்காக 
அங்ேக நீச்சல் தடாகம் கட்டப்பட் க்கின்ற . Golf course 
இற்காக 750 ஏக்கர் காணிகள் அபகாிக்கப்பட் க்கின்றன. 
இங்ேக ெப ம்பா ம் golf எனப்ப ம் அந்த விைளயாட்ைட 
நாங்கள் விைளயா வதில்ைல. அ  வசதி பைடத்தவர்களால் 
விைளயாடப்ப கின்ற .  

ேம ம், எங்க ைடய விவசாய மண்ணிேல விைளகின்ற 
விைளெபா ட்கைள - விவசாயப்  பண்டங்கைள மிக ம் ம  
விைலயில் இரா வத்தினர் விற்பைன ெசய்கின்றார்கள். 
காய்கறிகள், ந்திாிைக - grapes - ேபான்ற பழ வைககைள 
ெயல்லாம் இரா வத்தினேர உற்பத்திெசய்  அதிகாைலயில் 
அங்ேக ள்ள சந்ைதக க்குக் ெகாண் ெசன்  வியாபாரம் 
ெசய்கின்ற நைட ைற இ க்கின்ற . அதற்காகத்தான் 
காணிகைள ம் எ த்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். அந்தக் 
காணிக க்குாிய மக்கள் அங்ேக காம்க க்குள் டங்கிக் 
கிடக்கின்றார்கள். இப்ெபா ம் யாழ்ப்பாணத்திேல 11 

காம்கள் இ க்கின்றன.  கிட்டத்தட்ட ஓாிலட்சம் மக்கள் 
காம்களி ம் நண்பர்க ைடய களி ம் இ க்கின் 

றார்கள். தங்க க்குாிய நிலங்க க்குச் ெசல்ல யாமல் 
அவர்கள் அங்ேக ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

தற்ேபாைதய கணக்ெக ப்பின்ப , இந்தியாவிேல 
கிட்டத்தட்ட 121,000 ேபர் 115 காம்களில் வாழ்ந்  
வ கின்றார்கள். அவர்களி ம் பலர் இந்த நிலங்க க்குச் 
ெசாந்தக்காரர்களாக இ க்கின்றார்கள். அந்த மக்கள் ஏன் 
அங்கு மீளக் கு ேயற யாமல் இ க்கின்றார்கெளன்றால், 
அந்த நிலங்கள் இரா வத்தினால் அபகாிக்கப்பட்  இவ்வா  
பல்ேவ  ேதைவக க்காகப் பயன்ப த்தப்பட்  வ வதனா 
லாகும். இதனால் அந்த மக்கள் பா காப்பற்றவர்களாக, 
வாழ்வாதாரமற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 25 
ஆண் களாக என் ைடய ெசாந்த ஊாிேல மக்கள் அகதி 

காம்க க்குள் இ க்கின்றார்கள். இப்ப யாக ல்ைலத் 
தீவிேல, வ னியாவிேல, மன்னாாிேல, மட்டக்களப்பிேல, 
அம்பாைறயிேல என ஆயிரமாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் 
பகற்ெகாள்ைளேபால் இரா வத்தினால் அல்ல  அரசினால் 
அபகாிக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த நிலங்கைள அந்த 
மக்க க்கு  மீட் க் ெகா ப்பதற்கு, காணி யா க்குச் 
ெசாந்தேமா அதைன அந்த மக்க க்ேக உாித்தாக்குவதற்கு, 
அந்த நிலங்கைள அபகாித்தவர்கள் - இரா வத்தினர் - அந்த 
நிலங்களி ந்  ெவளிேயற ேவண் ம். அப்ப  
ெவளிேயறினால்தான் அந்த நிலங்க க்கு அவர்கள் மீண் ம் 
ெசல்ல ம்.  

காைரநகர் என்ற பிரேதசத்தி ம் இப்ப யாக மக்கள் 
காம்க க்குள் இ க்கின்றார்கள். ெசன்ற வாரம் அங்கு ஓர் 

அசம்பாவிதம் நடந்தி க்கிற . இப்ப யாக தனிப்பட்ட 
காணிகைள அபகாித்  காமிட் க்ெகாண் க்கின்ற கடற் 
பைடயினரால் பள்ளிக்கூடங்க க்கு சீ ைட டன் ெசன்ற 
ஏைழச் சி மிகள் கடத்தப்பட் , மாைலவைர அந்தப் பிள்ைள 
கைளத் தங்க ைடய காம்க க்குள் ைவத்  சீரழித் 
தி க்கிறார்கள். ம த் வ அறிக்ைக அைத உ திப்ப த்  
கின்ற . இந்த விடயம் நீதிமன்றம்வைர ெசன்றி க்கிற . 
இந்தப் பைடயினரால் பாதிக்கப்பட் ப்ப  ெவ மேன எம  
ெபா ளாதாரம், மீள்கு ேயற்றம் மட் ம் அல்ல. இதனால் 
எங்க ைடய ெபண் ச தாயம், குறிப்பாக சி  பிள்ைளகள், 
பா காப்பற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். இப்ப  ஓாி  
சம்பவங்களல்ல! எங்கள் தமிழ் குலத் க்கு அவமானம் 
வந் விடக்கூடாெதன்பதற்காக மிகக் கவனமாக, நிதானமாக 
நாங்கள் வார்த்ைதகைளப் பிரேயாகிக்கின்ேறாம். குறிப்பாக, 
அங்கு ெபண்க க்குப் பா காப்  இல்ைலெயன்பைத நான் 
இங்ேக பதி  ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

அபகாிக்கப்பட்ட கு யி ப் க்க க்கு மத்தியி க்கின்ற 
இரா வ காம்கள் அந்த இடங்களி ந்  அகற்றப்பட 
ேவண் ம். அந்த நிலங்கைள உாியவர்க க்குக் கிைடக்கச் 
ெசய்ய ேவண் ம். வட பகுதியாகேவா அல்ல  கிழக்குப் 
பகுதியாகேவா  நாட் ன் எந்தப் பகுதியாக இ ந்தா ம் 
இரா வத் ேதைவக க்காக மற் ம் ேவ  வர்த்தகத் 
ேதைவக க்காக அபகாிக்கப்பட் ப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற 
அந்த நிலங்கைள மீள ம் ைகயளிப்பதற்காக நீதி அைமச்சர் 
அவர்கள் சட்ட லெமான்ைற ன்ைவத்தைதப்ேபால 
அதற்ெகன்  விேசட ஆைணக்கு ெவான்ைற ம் நியமிக்க 
ேவண் ம்.  

ேபார் காரணமான அழி களினா ம் இடப்ெபயர் களா 
ம் சில இடங்களிேல உள்ளவர்களிடம் உ திகேள இல்ைல; 

அைடயாள அட்ைட கிைடயா . அதாவ  அந்த 
இடங்க க்குாிய பதிேவ கள் அவர்களிடம் இல்ைல. 
அவர்கள் ஏதாவ  ஒ  ெதாழிைலப் ாிவதற்காக வங்கிகளிேல 
கடன் எ ப்பதற்குக்கூட இலாயக் கற்றவர்களாகிவிட்டார்கள். 
ஏெனனில் அங்கு அவர்க க்குக் கடன் ெகா க்கமாட்டார்கள். 
அேதேநரம் அங்கு ஏற்கனேவ சத்தியக் கடதாசிகள் லமாக 
அல்ல  witness - சாட்சிகளின் ஊடாக, அதாவ  அவர்கைள 
உ திப்ப த் பவர்கள் லமாக எ த்த கடைனத் தி ம்பச் 
ெச த்த யாதவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய நிலங்களிேல இ ந்  ெதாழில் ெசய்ய 

யாமல், விவசாயம் ெசய்ய யாமல் இ ப்பதனால் 
இன்ைறக்கு அந்த மக்கள் மட் மல்ல, குறித்த வங்கிக ம் 
பிரச்சிைனக க் குள்ளாகியி க்கின்றன.   

இன்ைறக்கு இேதேபான்ற நிைலைமகள்தான் பாலஸ் 
தீனத்திேல, காஸா பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற  என்ப  
மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்க க்குத் ெதாி ம். இ  
சம்பந்தமாக நான் இந்தப் பாரா மன்றத்திேல ஏற்கனேவ 
வர  ெசல த்திட்டம் மீதான விவாதம் ஒன்றின்ேபா ம் 
ேபசியி க்கின்ேறன். அ  இங்கு பதிவாகியி க்கின்ற . 
இப்ெபா  இங்கு ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் 
அவர்கள் இல்ைல. ஆயி ம் நான் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கிேறன். அதாவ  பலஸ்தீனத்திேல இஸ்ேரல் 
இரா வத்தினாேல நிலங்கள் அபகாிக்கப்பட் , இரா வக் 
கு யி ப் கள் உ வாக்கப்பட்  அத் மீறிய கு ேயற்றங்கள் 
ஏற்ப த்தப்ப வதற்கு எதிராக ஜனாதிபதி அவர்கள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ 
அவர்கள் உட்பட நாங்க ம் இஸ்ேர ன் நடவ க்ைககைள 
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எதிர்க்கின்ற அைமப் க்களில் ேவைல ெசய்தவர்கள். 
இப்ெபா  அங்கு நிைலைம என்னவாக மாறியி க்கின்ற  
என்  பா ங்கள்! அங்ேக மிகப் பயங்கரமான ேபார் 
நடந் ெகாண் க்கின்ற . இன்ைறக்கு அந்தக் குண் த் 
தாக்குதல்க ம் இன அழிப் க்க ம் நி த்தப்பட ேவண் ம் 
என்  ஐ.நா. மனித உாிைமப் ேபரைவயில் தீர்மானம் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . பல நா கள் பகிரங்கமாகேவ 
அந்தத் தீர்மானத்ைத ஆதாிக்கின்றன. அைத நாங்க ம் 
ஆதாிக்கின்ேறாம். அந்தக் குண் ச்சுக்கள் நி த்தப்பட 
ேவண் ம். அந்த நிலங்கைள அபகாித்  இரா வக் 
கு யி ப் க்கைள ஏற்ப த்திப் பலஸ்தீனர்கள் அந்த 
நிலங்களி ந்  அகற்றப்ப வ  நி த்தப்பட் , அவர்கள் 
தங்கள் ெசாந்த நிலங்க க்கும் கு யி ப் க்க க்கும் தி ம்ப 
ேவண் ம். இரா வம் அந்த இடங்களி ந்  ெவளிேயற 
ேவண் ம். அங்ேக த்தம் நி த்தப்ப வ  எவ்வள  
அவசியேமா, அவ்வள க்கு அதைன நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ம். இரா வத் தாக்குதல் அங்ேக இடம்ெபறாமல், 
அந்த மக்களின் கு யி ப் க்கள் அழிக்கப்படாமல், அவர்கள் 
அங்கு ெகால்லப்படாமல் இ க்க ேவண் ம். அங்கு ஒ  
மணித்தியாலத் க்கு ஒ  குழந்ைத இறப்பதாகப் பான் கீ ன் 
அவர்கள் ெசால்கின்றார். அ  நி த்தப்பட ேவண் ம் என்  
ேநற்றிர ம் அவர் பகிரங்கமாகப் ேபசியி க்கின்றார். 
அைதெயாத்த நிைலைமகள்தான் எங்கள் மக்க க்கும் 
ஏற்பட் க்கின்ற . அதாவ  இன்  தமிழ் ேபசுகின்ற மக்கள் 
- தமிழர்கள், ஸ் ம்கள், மைலயகத் தமிழர்கள் 
பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். ஏைனயவர்க க்காக ஓர் ஆட்சி 
நடக்கின்ற  என்றால், அப்ப ேயார் ஆட்சி எங்க க்கு 
இ க்கவில்ைல. அந்த ஆட்சி நடந்தால் எங்க க்கு இந்த 
நிைலைம ஏற்பட் க்கா .  

ைசப்பிரஸுக்கும் க்கிக்குமிைடயில் ஏற்பட்ட ேபாாிேல 
ைசப்பிரஸ் கு மக்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகைளத் க்கி 
இரா வத்தினர் ைகப்பற்றித் தங்க ைடய 
கட் ப்பாட் க்குள் ைவத்தி ந்தேபா  சிேடா என்ற ஒ  
ைசப்பிரஸ் ெபண்மணி அதற்ெகதிராகச் ெசயற்பட்டார். 
அதாவ  அங்கு நிேகாசியா ேபான்ற இடங்களில் ைசப்பிரஸ் 
கு மக்க க்குச் ெசாந்தமான நிலங்கைள க்கியினர் 
அபகாித்தி க்கின்றார்கள் என்பதைன எதிர்த் ப் 
ெப ம்ப யாகத் திரண்ட ெபண்கள் தாங்கள் தங்க ைடய 
நிலங்க க்குப் ேபாக ேவண் ம் என்  ெசான்னார்கள். 
தாங்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்ல 
ேவண் ம் என்  ேகாாி அவர்கள் அப்ப த் தைலப்பிட்ட 
ேகாஷங்க டன் பஸ் வண் களிேல ேபானெபா  
ைக ெசய்யப்பட் , பிறகு ஐ.நா. சைபயின் தைலயீட் னாேல 
வி தைல ெசய்யப்பட்டார்கள். அப்ெபா  அவர்கள் ஐ.நா. 
மனித உாிைமப் ேபரைவக்கு ஒ  ைறயீட்ைடச் ெசய்தார்கள்; 
ஒ  memorandum ெகா த்தார்கள். European Commission of 
Inquiry மற் ம் ஐேராப்பிய மாநா  - convention ஆகிய 
தீர்மானங்களின் அ ப்பைடயிேல 16 நீதிபதிகள் ெகாண்ட 
நீதிமன்றம் உ வாக்கப்பட் , அந்த நீதிமன்றம் ஒன்ப  
ஆண் களாக விசாாித்  அந்த ைசப்பிரஸ் ெபண்மணிக்கும் 
அவைரச் சார்ந்தவர்க க்கும் சார்பாகத் தீர்ப் க் ெகா த்த . 
அந்த நிலங்கைள வி விக்கேவண் ெமன்  அந்த நீதிமன்றம் 

க்கி அரசாங்கத் க்கு கட்டைளயிட்ட . இ  நிைற 
ேவற்றப்படாமல் இ ந்ததால் இதற்ெகன ஐ.நா. 

ைணக்கு ெவான்  நியமிக்கப்பட்  இ  ெதாடர்பில் 
விவாதிக்கப்பட்ட . தற்ெபா , இந்நடவ க்ைகயான  
நைட ைறக்கு வந் ெகாண் க்கின்ற . க்கி 
இக்கட்டைளைய நிைறேவற்றாவிட்டால், இதில் நாங்கள் 

ேநர யாகத் தைலயி ேவாம் என்  அப்ெபா  பிாிட்டன் 
எச்சாிக்ைக வி த்த .  

இந்நீதிமன்றம் ேம ம் இரண்  - ன்  க்கிய 
தீர்ப் க்கைள வழங்கிய . அந்த மக்க ைடய நிலங்கைளத் 
தி ப்பிக் ெகா ப்பேதா , அந்தக் காணிகள் க்கிய 
அரசாங்கத்தினால் அபகாிக்கப்பட்ட காலத்தில் அந்த 
மக்க க்கு ஏற்பட்ட நட்டங்க க்கு - அந்த மக்கள் 
நிலமற்றவர்களாக, ெதாழில் அற்றவர்களாக இ ந்தைமக்கு -
pecuniary damages - நட்டஈ  வழங்க ேவண் ம் என் ம் 
உத்தரவிட்ட . இதைனப் பற்றித்தான் நாங்கள் தற்ெபா  
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். அந்த மக்க ைடய ெதாழிலற்ற 
நிைலைமையக் க த்திற்ெகாண் , ஒ  பிாிவிேல 
வழக்காளிக க்கு, அதாவ  அந்த நில உாிைமயாளர்க க்கு, 
கிட்டத்தட்ட ன்  இலட்சம் ெடாலர் வழங்கேவண் ம் 
என் ம், இன்ெனா  பிாிவிேல, அபகாிக்கப்பட்ட காலத்தில் 
ெசாத் க்களில் ஏற்பட்ட நட்டங்க க்காக 915,000 ெடாலர் 
வழங்கப்படேவண் ம் என் ம் கட்டைளயிட்ட . இவ்வா , 
அந்த மக்க ைடய நிலங்கைளத் தி ப்பிக் ெகா ப்பேதா , 

க்கியி ைடய இரா வத்தினால் அைவ அபகாிக்கப்பட்ட 
காலத்தில் ஏற்பட்ட நட்டங்க க்காக நட்டஈட் த் ெதாைகைய 

க்கிய அரசாங்கம் வழங்க ேவண் ம் என்  அந்நீதிமன்றம் 
கட்டைளயிட்ட . இ  ெதாடர்பான விபரம் என் ைடய 
ைகயில் இ க்கின்ற . இவ்வாறான ஒ  சர்வேதச 

ன் தாரணம் இந்த நாட் ல் எங்க க்கு - அதாவ  
பாதிக்கப்பட்ட தமிழ், ஸ் ம், மைலயக மக்க க்கும், யார் 
யார் எல்லாம் இதனால் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கேளா 
அவர்க க்ெகல்லாம் இ  ெபா ந் ம். இதைன நீங்கள் 
மனதிேல ெகாள்ளேவண் ம்.  

ெகளரவ நீதி அைமச்சர் அத ைடய அ ப்பைட 
விடயங்கைள இங்கு ெதளி ப த்தினார். எங்க ைடய 
வா கின்ற உாிைமைய ஏற் , பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு- 
நிலங்கைளப் பறிெகா த்த மக்க க்கு அவர்க ைடய 
நிலங்க க்குத் தி ம்பி உ திப்பத்திரத்தின்ப   ஆட்சி 
உாிைமையக் ேகா கின்றவர்க க்கு நட்டஈ  வழங்க 
ேவண் ம். அைதத்தான் நான் த ல் ெசான்ேனன். 
இச்சட்ட லத்ைதப் பார்த்தேபா  எனக்குக் ெகாஞ்சம் 
குழப்பமாக இ ந்த . இவ்விடயம் ெதாடர்பான சட்ட லம் 
இனிேமல்தான் வ ம் என்  அைமச்சர் அவர்கள் ெசான்னார். 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்ைதத் தாங்கேள ஆ கின்ற 
உாிைமைய - நான் அரசியல் ேபசவில்ைல - அதாவ , நில 
உாிைமைய, ெசாத் ைடைமைய, வாழ்வாதாரத்ைதத் 
ேத கின்ற உாிைமைய, அவர்க ம் மனித குலமாக 
வா கின்ற உாிைமைய நீங்கள் வழங்க ேவண் ம்.  

UNICEF நி வனம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாண மக்கைளப் 
பற்றி கடந்த 20 ஆண் களாக ேமற்ெகாண்ட ஆய்வின் லம், 
70-80 தமான பிள்ைளகள் - தற்ெபா  அவர்கள் 
ெபாியவர்களாகி இ ப்பார்கள் - வளர்ச்சி அற்றவர்களாக ம் 
ஊட்டச்சத்  அற்றவர்களாக ம்  இ க்கின்றார்கள் என்  
கண்டறிந்த . They are suffering from malnutrition. ேம ம், 

காம்களிேல இ ப்பவர்கள், ெதாழிைலச் ெசய்ய யாமல் 
இ ப்பவர்கள், வாழ்வாதாரம் அற்றி ப்பவர்கள் நல்ல 
சத் ள்ள உணைவ உட்ெகாள்ள யாமல் இ க்கின்றார்கள். 
அ  மட் மன்றி, கர்ப்பிணித் தாய்மார் ஆேராக்கியமான 
குழந்ைதகைளப் ெபற்ெற க்க யாதவர்களாக இ க்கின் 
றார்கள். அக்குழந்ைதகள் அங்க னர்களாக ம் ஊட்டச்சத்  
அற்றவர்களாக ம் இ க்கின்றன. இவர்கள் எதிர்காலத்தில் 
மனித குலத்தில் நல்ல மனிதர்களாக வாழ்வதற்கு ஆற்றல் 
அற்றவர்களாக இ ப்பார்கள் என்  சுட் க்காட்டப் 
பட் க்கின்ற . இைவ நிலங்கைள அபகாிப்பதனால், 

855 856 
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ெசாத் க்கைள நாசப்ப த் வதனால் ஏற்ப கின்ற விைள 
கள். அ  காஸாவி ம் சாி, ஏைனய இடங்களி ம் சாி ஒேர 

மாதிாியாகத்தான் இ க்கும். 

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெதன்னாபிாிக்காவி ைடய 
சட்டங்கைள உதாரணமாக எ த் க்காட் னார். அங்ேக ம் 
ெவள்ைள இனத்தவர்க ைடய ஆட்சியில் க ப்பினத்த 
வர்க ைடய நிலங்கள் அபகாிக்கப்பட்டன. க ப்பின மக்கள் 
ஆட்சிக்கு வந்தேபா  அதற்ெகன ஒ  விசாரைண ஆைணக் 
கு  - Truth and Reconciliation Commission - நியமிக்கப் 
பட்ட . தற்ெபா  அவர்க ைடய ைககளில் ஆட்சி இ ப்ப 
தனால் அதற்குத் தீர்  வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், 
நாங்கள் அப்ப  நிைனப்பதற்கு இடமில்ைல. ஏெனனில், 
நாங்கள் ஆட்சிக்கு வ ேவாம் என்ற  நம்பிக்ைக எங்க க்கு 
இல்ைல. எங்க ைடய நிலத்ைத நாங்கள் ஆ கின்ற 
ெபா தான் அவ்வாறானெதா  நிைலைய நாங்கள் 
அைடயலாம். எங்கைள நாங்கேள ஆ கின்ற ெபா தான் 
எங்க ைடய நிலத் க்கும் பா காப்  கிைடக்கும். அந்த 
மக்க ம் மனிதர்களாக வாழ்வதற்கு அப்ேபா தான் இடம் 
கிைடக்குெமன்  நான் நம் கின்ேறன்.  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தற்ேபா  கிைடத்த ெசய்தியின்ப , நபிகள் நாயகம் (ஸல்) 

அவர்கள் விண் லக யாத்திைர ேமற்ெகாண்ட னித அல்-
அக்ஸா மஸ்ஜி மீ ம் இஸ்ரேவலர்கள் ேம ம் தாக்கு 
தல்கைள  ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள். அதைன ம் இந்தச் 
சைபயிேல நாங்கள் கண் க்கின்ேறாம்.  
  

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
அந்த தாக்குதல் நிைலைம நி த்தப்பட ேவண் ம். 

தங்க ைடய ஆ ைகக்கு உட்பட் க்கின்ற நிலங்களிேல 
பலஸ்தீன மக்கள் தங்க ைடய ஆட்சிையக் ெகாண் க்க 
ேவண் ம். அந்த நிலங்கள் அவர்க ைடய ைககளிேல இ க்க 
ேவண் ம். அவர்க ைடய கு யி ப் க்கள் பா காக்கப்பட  
ேவண் ம். உலக நா கள் அைனத் ம் இந்த விடயத்தில் 
தைலயிட்  ேபசுகின்ற க்கியமான நிகழ்வாக இ  
மாறியி க்கின்ற . பல நா களிேல த்த நி த்த யற்சிகள் 
நடந் ெகாண் க்கின்றன.  

இந்த சந்தர்ப்பத்திேல அைமச்சர் அவர்கள் நான் ேபசுகின்ற 
விடயங்கைள அவதானித் க்ெகாண் ப்ப  ெதாிகின்ற . 
அந்த விடயங்கள் இந்தக் கால விதிப்  (தி த்தம்)  
சட்ட லத்தில் உள்ளடங்கியி க்காவிட்டா ம், அதற்காக 
ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் பாரா  
மன்றத்திேல சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . இடம்ெபயர்ந்த 
எங்க ைடய மக்களிடம் நிலத் க்குாிய உ திகள் இல்ைல. 
அவர்களால் அவற்ைற அைடயாளப்ப த்த ம் யவில்ைல. 
அப்ப  அைடயாளப்ப த்த யாவிட்டால் அந்த நிலங்கைள 
அவர்க க்கு ெசாந்தமாக்கக்கூ ய ஒ  நைட ைறைய 
எப்ப க் ெகாண் வ வ ? அவர்க ைடய அைடயாள 
அட்ைடகள்கூட இல்ைல. அவர்க ைடய நிலம் இன்  
இரா வத்தினாிடத்திேல! "வி தைலப் களால் அபகாிக் 
கப்பட்ட நிலங்கள் எங்க க்குத்தான் ெசாந்தம். உங்க க்கு 
அவற்ைற விட் த்தர யா " என்  இரா வத் தினர் 
அங்ேக அந்த நிலங்கைளக் ைகப்பற்றி ைவத்தி க் கிறார்கள். 
அதற்கும் ஒ  வி தைல இ க்க ேவண் ம். அந்த நிலங்கள் 
வி விக்கப்பட ேவண் ம். இந்த சட்ட லத்தினால் அ  

ெமன்  நான் நிைனக்கவில்ைல. அைமச்சர் அவர்கள் 
அதற்குப் ெபா த்தமான ஒ  சட்ட லத்ைத எப்ப க் 
ெகாண் வரப் ேபாகின்றாெரன்  பார்ப்ேபாம். ஒ  
விேசடமான - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have another two minutes left.  
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
I thought I had 35 minutes.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Yes, but you have already taken 33 minutes.  
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay. I will wind up now.  

தமிழ், ஸ் ம் மக்க க்கு அந்தப் பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற . மைலயகத்திேல அந்தப் பிரச்சிைன இ க் 
கின்ற . அவர்கள் நிலமற்றவர்கள்! அைதவிட, இலட்சக் 
கணக்கான இரா வத்தினர் வட பகுதியில் குவிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் எங்க ைடய நிலங்கைள 
அபகாித்தி க்கி்ன்றார்கள். அந்த நிைலைமயி ந்  
வி பட்  அதற்குச் ெசாந்தக்காரர்கள் யாேரா, அந்த உாியவர்க 
ளிடத்திேல அந்தக் காணிகள் தி ம்ப ம் ஒப்பைடக்கப்படல் 
ேவண் ம். அவர்கள் அந்த இடத்திேல கு யி க்க ேவண் ம். 
அந்த இடங்களிேல தங்க ைடய விவசாயத்ைத - 
ேவளாண்ைமையச் ெசய்ய ேவண் ம். அங்கு தங்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப ேவண் ம். இ  ஒ  
விேசடமான பிரச்சிைன! இ  ெதாடர்பாக ஜனாதிபதி 
அவர்க டன் நாம் பல ைற ேபசி ம் இன் ம் எங்க க்கு 
வி தைல கிைடக்கவில்ைல. நீதிமன்றங்களிேல வழக்குகள் 
தாக்கல் ெசய்யப்பட் ம் இன் ம் எங்க க்கு நீதி 
கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் அதற்குப் 
ெபா த்தமான ஒ  சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வந் , அல்ல  
ஓர் ஆைணக்கு ைவ நியமித் , விேசடமாக இத்தைகய 
பிரச்சிைனகைள அ க ேவண் ம். எங்க க்குச் ெசாந்தமான 
நிலங்களில் எங்கள் ஆட்சி ாிைமைய நிைலநாட்டக்கூ ய 
வைகயில் ஒ  தீர்ைவக் ெகாண் வ வதற்கு இந்தப் பாரா  
மன்றம் உந் சக்தியாக இ ந்  அரசாங்கத் க்கு ஆேலாசைன 
வழங்க ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
[අ.භා. 3.52] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලාවෙරෝධ  (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් විවාදෙය්දී මට 
ෙපර කථා කළ මන්තීතුමා, මහර උසාවිෙය් අධිකරණ සීමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිර්ණය හරහා පලස්තීනෙය් ගාසා තීරයට ගිහින් සයිපසෙය් 
ෙනෙගෝෂියාෙවන් තමයි කථාව ඉවර කෙළේ. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
කාලාවෙරෝධ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත නිසා පලස්තීනයට, 
ෙනෙගෝෂියාවට යන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. නමුත් 
අද ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන කාලාවෙරෝධ 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන අදහස් දක්වා තව ෙවලාව 
තිබුෙණොත්, ෙනෙගෝෂියාව ගැනයි පලස්තීනය ගැනයි දකුණු 
අපිකාව ගැනයි කථා කර ඒවා ලංකාවට සමාන කරන්න එතුමා 
දරපු අසාර්ථක උත්සාහය ගැනත් යමක් කියන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා 
නිවැරදිව කිව්වා වාෙග් කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත ඊළඟ මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන්නට 
නියමිතයි. එයට අදාළ කරුණු රාශියක් හිතා මතා ෙහෝ වැරදීමකින් 
 ෙහෝ සමහර මන්තීතුමන්ලා කියන්නට ෙයදුණා. අද අෙප් 
ඇමතිතුමා ෙගෙනන සංෙශෝධනය කාලාවෙරෝධ පනතට ෙගනා 
යුතු සංෙශෝධන ගණනාවකින් එකක්. විෙශේෂෙයන්ම කාලාවෙරෝධ 
පනෙත් 15වන වගන්තිය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරනෙකොට 
එම සංෙශෝධනය අත වශ යි. රජය සහ රජයට එෙරහිව යම් යම් 
කියාදාමයන්වලදී කාලාවෙරෝධ පනත කියාත්මක වන  ආකාරය 
පිළිබඳව දුන්න නඩු තීන්දු ගණනාවක් අධිකරණ ඇමතිතුමාත් ඊට 
පසු ගරු අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් සාකච්ඡාවට භාජනය කළ 
නිසා මා ඒ ගැන දිගින් දිගට කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  
මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමාත් ෙම් විවාදෙය්දී කථා කරන විට 
ඔබතුමා විනිශ්චයකාර ධුරෙය් සිටියදී ලැබූ අත් දැකීම් සමඟ 
ඔබතුමා මීට වඩා ඒ ගැන පැහැදිලි කරනවා ඇතැයි කියා මා 
හිතනවා.  ෙකෙසේ ෙවතත්, කාලාවෙරෝධ පනතට ෙගෙනන්න ඕනෑ 
සංෙශෝධන ගණනාවකින් පධාන ෙප ෙළේ සංෙශෝධනයක් තමයි ෙම් 
ෙගන එන්ෙන්.  අපට එය විවිධ ෙකෝණවලින් බලා පතික්ෙෂේප 
කරන්න බැහැ. රජය සහ පුරවැසියා කියන්ෙන් ෙදෙදෙනක් කියන 
කාරණය ඉස්සරහට දමා ෙගන අජිත් ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
උත්සාහයක් ගත්තා, කාලාවෙරෝධ පනෙතන් පුරවැසියාට 
අසාධාරණයක් වන තැන්වලදී ඒ පිළිබඳව සංෙශෝධන ෙගන 
එන්ෙන් නැතුව රජයට අසාධාරණයක් සිදුවන තැන්වලදී 
සංෙශෝධන ෙගන එන්න අධිකරණ ඇමතිතුමා උත්සුක වුණා 
කියන කාරණය ෙපන්වන්න. රජය, පුරවැසියා කියන 
ෙදෙගොල්ෙලෝ හැම තිස්ෙසේම ෙදපැත්තට දමන්නට බැහැ. 
පුරවැසියා ෙවනුෙවන් තමයි රජය ෙපනී ඉන්ෙන්.  ඒ නිසා යම් 
පනතකින් රජයට අසාධාරණයක් වන විට ඒ අසාධාරණය නිවැරදි 
කරන්නට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව -ව වස්ථාදායකය- කටයුතු කළ 
යුතුව පවතිනවා.  ඒ නිසා  රජයට සිදුෙවන අසාධාරණය නිවැරදි 
කරන්නට අණ පනත් ෙගන ඒමත් එක්තරා විධියකින් බැලුවාම 
පුරවැසියා ෙවනුෙවන්ම කරන්නාවූ කාරණයක්.  ඒ නිසා ෙමොන 
පැත්තකින් ගත්තත් -රජය පැත්ෙතන් ගත්තත් පුරවැසියාෙග් 
පැත්ෙතන් ගත්තත්- කාලාවෙරෝධ පනෙත් 15වන වගන්තියට 
සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම අද යුගෙය් කළ යුතුම කාරණයක් 
ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙමම සංෙශෝධනය ෙගන ඒම ගැන අධිකරණ 
ඇමතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ.   

අධිකරණ ඇමතිතුමනි,  සංෙශෝධන පිළිබඳව අප සියලුම ෙදනා 
හිතා බැලිය යුතු තවත් වගන්ති කිහිපයක් කාලාවෙරෝධ පනෙත් 
තිෙබනවා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, කම්කරු උසාවියක 
නඩුවක් පැවරුවාට පසු නඩු පැවරූ අයට ඒ පිළිබඳව නැවත 
අභියාචනයක් කරන්න එෙහම නැත්නම් තමාෙග් රැකියාව අහිමි 
වුණාට පසු රැකියාව පිළිබඳව කම්කරු විනිශ්චය සභාවට යන්නට 
තිෙබන්නාවූ ඒ කාල සීමාවන් පිළිබඳව නැවත හිතා බලන්නට 
කාලය පැමිණ තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා අනාගතෙය්දී 
කාලාවෙරෝධ පනතට යම් යම් ආකාරෙය් සංෙශෝධන ෙගෙනන 
විට ඒ පිළිබඳවත් කටයුතු කරයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2006 අංක 54 
දරන පළාත්බද මහාධිකරණ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) 
පනත අනුව සිවිල් අභියාචන පිළිබඳව අප දිගින් දිගටම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දිත් කථා කළා.  සිවිල් අභියාචනයක් දවස් 14ක 
කාලයක් ඇතුළතදී file කරන්නට ඕනෑ. ඒ දවස් 14ක කාලය 
අවම තරමින් මාසයක කාලයක් දක්වාවත් ලබා දීමට 
සංෙශෝධනයක්   ෙගන ඒමට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවනවා 
නම්  වඩා ෙහොඳයි කියලා මා කල්පනා කරනවා.  

 විෙශේෂ අරගලයක් කරලා, විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති කරෙගන අපි පළාත්බද මහාධිකරණ 
පිහිටුවා ෙගන ගියා. එවැනි අධිකරණයක තීන්දුවක් 
සම්බන්ධෙයන් සුපිම් උසාවියට දවස් 42ක් ඇතුළත අභියාචනයක් 
ෙගොනු කරන්න ඕනෑය කියලායි දැන් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමාත් දන්නා පරිදි එවැනි තීන්දුවකින් පස ්ෙසේ 
සහතික පිටපත් අරෙගන, විවිධ අත වශ  වූ ෙල්ඛන අරෙගන, ඒ 
අභියාචනය කරන්න යනෙකො ට සමහර ෙවලාව ට ඒ තිෙයන 
කාලසීමාව මදි. ඒ නිසා ඒ සඳහාත් දවස් 90ක පමණ 
කාලසීමාවක්වත් ලබා දීම  පිළිබඳව  ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
ෙවනවා නම් වඩා ෙහොඳයි කියලායි මා කල්පනා කරන ්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම තව කාරණාවක් තිෙබනවා. ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන දන්නවා. රුපියල් ෙදලක්ෂ පණස්දාහට අඩු 
යම් යම් සිද්ධි සම්බන්ධෙයන්, යම් යම් ආකාරෙය් ඉල්ලීම් 
සම්බන්ධෙයන් සමථ මණ්ඩල පනත අනුව,  Mediation Board  
එකට ගිහිල්ලා, ඉන් පසුව තමයි ඊළඟට කරන ඉල්ලීම් 
සම්බන්ධෙයන් කළ යුතු කියාදාමය තිෙබන්ෙන්. සමහර  
ෙවලාවට ඒ සමථ මණ්ඩලවල තිෙබන පමාදය නිසා, දැනටත් 
කාලාවෙරෝධ පනෙත් තිෙබන ඒ  දින වකවානු ඒ ෙලසම  නිසි 
හැටි කියාත්මක කිරීම  සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීම වටිනවාය කියලා මා 
කල්පනා කරනවා.  

මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙසෞඛ  අමාත තුමා  
දැන් ෙම් සභා ගර්භයට පැමිණි ෙවලාෙව්ම  ෙම් කාරණයත් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් සම්මත 
වුණාට පස්ෙසේ, ඒ පනත පිළිබඳව review කරන්න 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට තිෙබන අයිතිය පිළිබඳව අප සාකච්ඡා 
කරන්නට ඕනෑ කරන යුගය ඇවිත් තිෙබනවාය කියලා මා  
කල්පනා කරනවා. ෙමොකද, අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සියලු ෙදනාම 
එකතුෙවලා  දුම්බීෙමන් සිදුවන හානිය පිළිබඳව සිගරට් පැකට්වල 
සියයට 80ක පින්තූර ෙයොදන්න ඕනෑ කියලා තීන්දුවක් ගත්තා.  ඒ 
තීන්දුව ගත්තාට පස්ෙසේ,  පාර්ලිෙම්න්තුව ගත් ඒ තින්දුව  review  
කරලා නැවත ඒක  සියයට 60ට අඩු කරන්න ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
අයිතියක් තිෙබනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දන්නා විධියට එෙහම 
නීතියක් ලංකාෙව් නැහැ. අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න ෙපර ඒ පිළිබඳව යම් යම් කට්ටියට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් තර්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙමොන 
පදනමින්ද පාර්ලිෙම්න්තුව ගත් තීන්දුවක් නැවත 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අධීක්ෂණයට ලක් කරලා, "නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුව සියයට අසූවයි කිව්වාට අපි කියන්ෙන් සියයට 
හැටයි" කියන මට්ටමට එන්ෙන්? නීතිය පිළිබඳව මෙග් සීමිත 
දැනුම අනුව මම දන්නා විධියට නම්, -මට වඩා නීතිය පිළිබඳව 
දන්නා අය ෙමම ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.- එෙහම කරන්න 
හැකියාවක් නැහැ. එෙහම කළාම ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් ගරු කරන, අවසානෙය් අපි කවුරුත් 
යුක්තිය පසිඳලන ෙද්වාලය හැටියට ගිහිල්ලා යාඥා කරන 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය, දුම්ෙකොළ සමාගම්වලට යට වුණාෙදෝ කියන 
සැකය ජනතාව තුළ මතු කරන්න ඉඩ පස්ථාව සැලසීමක්. අෙප් 
යුතුකම වන්ෙන් ෙගෞරවනීය වූ ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එෙහම තැනක් 
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[ගරු  ඩිලාන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ෙනොෙවයි කියලා ජනතාව එක්ක එකතු ෙවලා කියන එක. 
ෙමොකද, අපි දන්නවා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගෞරවය තවම 
ෙකෙළසා ෙගන නැහැ කියලා.  

අපත් අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරපු උදවිය. හැබැයි, ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට තිෙබන අයිතිය ෙවන 
ෙකෙනකුට ඩැහැ ගන්න ෙදන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එදා අගවිනිශ්චයකාරතුමියට එෙරහි ෙදෝෂාභිෙයෝගය 
ෙවලාෙව් වුණත් විවිධ තර්ක විතර්ක මැද්ෙද් මම තර්ක කෙළේ,          
අපි තර්ක කෙළේ, ''ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන     
අයිතිය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු අගවිනිශ්චයකාරතුමියට 
බලහත්කාරෙයන් භාර ගන්න බැහැ'' කියන කාරණයයි. අපි තර්ක 
කෙළේ ඒ පදනෙම් ඉඳෙගන. විරුද්ධ පක්ෂය ෙවන තර්ක ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට අපි කිව්වා, "නැහැ. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
-ව වස්ථාදායකෙය්- තිෙබන අයිතිය කාටවත් ෙදන්න බැහැ" 
කියලා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් සමහර උදවිය පටු ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණවල ඉඳලා ඒ කාරණෙය්දී විරුද්ධ වුණාට, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි  ෙම් ෙමොෙහොෙත් වුණත් මම තර්ක කරන්ෙන්, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තීන්දුවක් ගත්තා නම් සිගරට් පැකට්ටුෙව් 
සියයට අසූවක් පින්තූර දාන්න ඕනෑ කියලා, ඒක ෙවනස් කරන්න 
ලංකාෙව් දැන් තිෙබන නීතිය අනුව කිසිම හැකියාවක් නැහැ කියන 
එකයි. ෙම් විවාදය තුළ ඒ කාරණය මා මතු කරන්ෙන්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට එයින් විය හැකිව තිෙබන්නා වූ අයහපත 
නිසායි. ඒ වාෙග්ම අපවාද සහ විවිධ ෙචෝදනා ඉදිරිෙය්දී එන බව 
මට ෙපෙනන්න තිෙබන තත්ත්වය තුළයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා මතු කරපු  සමහර  කාරණා පිළිබඳව මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ පළාෙත් තිබුණු යුදමය 
තත්ත්වයත් එක්ක  ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඒක 
ෙබ්රා ගත යුතුව පවතිනවා. හැබැයි, අපට අද ෙතොත්ත බබාලා 
වාෙග් කථා කරන්න බැහැ. අද කථා කරනවා, ''ෙදමළ භාෂාව කථා 
කරන සියලු ෙදනාම'' කියලා මුස්ලිම් ජනතාවත් ඒකට දා ෙගන. 
හැබැයි, එදා පැය 24න් යාපනෙයන් මුස්ලිම් ජනතාව පන්නා දමන 
ෙකොට, යාපනෙයන් සිංහල ජනතාව පන්නා දමන ෙකොට  
නිශ්ශබ්දව හිටපු සමහර උදවියට අද ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
අයෙග් ෙගොඩට මුස්ලිම් ජනතාව ඈඳා ගන්න හිතුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය මට මහත් වූ පුදුමයක්. මට මහත් වූ පුදුමයක්. ඒ 
පන්නා දමපු මුස්ලිම් ජනතාව අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් 
සරණාගත කඳවුරුවල ඉන්න ෙකොට, අඩු ගණෙන් ගිහින් ඒ අයට 
ප්ෙල්න්ටියක්වත් ෙනොදීපු අය, අද මුස්ලිම්  ජනතාවත් ෙදමළ 
භාෂාව කථා කරන අයෙග් ගණයට දමලා, මුස්ලිම් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළීම මට හිතා ගන්න බැරි කාරණයක්.  

 උතුෙර් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරමින්, 
අධ ාපනය ගැන කථා කරමින් කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. එදා 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය උතුෙර් දරුවන්ට අධ ාපනය සඳහා තිබුණු 
අයිතිවාසිකම් පැත්තකට දමලා, උතුෙර් දරුවන්ෙග් අධ ාපන 
අයිතිය කප්පාදු කරන ෙකොට,  ඉස්ෙකෝල බෑග් එක බෙලන් ඇදලා 
පැත්තකට දාලා, ඒ ෙවනුවට AK-47 rifle එකක් ඒ කුඩා 
දරුවන්ෙග් කෙර් තියන ෙකොට, ඒ ගැන වචනයක්වත් කථා 
ෙනොෙකොට කට වහෙගන හිටපු උදවිය අද ඇවිල්ලා කිඹුල් කඳුළු 
ෙහළීම ගැන මට හිතා ගන්න බැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා පභාකරන්ෙග් 
ගහණෙයන් මිදිලා සරණාගත කඳවුරුවලට ඇවිල්ලා හිටපු ලක්ෂ 
ගණනක උතුෙර් ආදරණීය ෙදමළ ජනතාව ඒ පළාත්වල 
කමකමෙයන් පදිංචි කරලා, ඒ අයට තිෙබන අධ ාපන 
අයිතිවාසිකම්, ඒ අයට තිෙබන ෙරෝහල් අයිතිවාසිකම්, ඒ අයට 
තිෙබන අධිකරණෙය් අයිතිවාසිකම් යනාදී සියල්ලම ලබා ෙදමින් 

යන යුගයක, ඒ කිසි ෙදයක් ෙනොෙපෙනන්නා ෙසේ ඉඳෙගන, ''රජය 
තවමත් මුකුත් කරන්ෙන් නැතුව ඉන්නවාය'' කියන කාරණයත් 
අපට හිතා ගන්න බැහැ. අපිට ඇස ්ෙපෙනනවා. අපි යාපනයට යන  
ෙකොට පාරවල් හැදිලා තිෙබන හැටි අපට ෙපෙනනවා; ඉස්ෙකෝල 
හැදිලා තිෙබන හැටි ෙපෙනනවා; ෙරෝහල් හැදිලා තිෙබන හැටි 
ෙපෙනවා; ඒ ජනතාවට විදුලිය ලබා දී තිෙබන හැටි ෙපෙනනවා; 
බීමට ජලය ලබා දී තිෙබන හැටි ෙපෙනනවා. ඒ එක්කම, ඒ 
ජනතාවෙග්  ඉඩම්  පිළිබඳ පශ්න විසඳා ගන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා . ඒක ඇත්ත. එය ෙපොඩ්ඩක්වත් විසඳිලා නැහැයි කියන 
කාරණය සත යක් ෙනොවන බව ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා 
මන්තීතුමාෙග් කටින්ම දැන් කියැවුණා. එතුමාෙග් කථාෙව් සිංහල 
පරිවර්තනය  නිවැරදි නම්, එතැනදී එතුමා කිව්වා බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා හමු වුණාට පසුව ගාම ෙසේවා වසම් 23න් එක්තරා 
පෙද්ශයක ජනතාවට අයිති ඉඩම් ටික ලැබුණාය කියලා. ඒෙකන්ම 
ෙප්නවා, ජිනීවාවලට ගිහින් කියන්ෙන් පට්ටපල් ෙබොරුයි කියලා. 
ෙමොකද ෙහේතුව?  ඒ ඉඩම් ලබා ෙදමින්, ඒ  කටයුතු කරන බවට 
එතුමන්ලාෙග්ම පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙමයයි. 
පලස්තීනෙය් ගාසා තීරෙය් කථාන්දරය එතුමා ෙම් සභාවට 
ඇවිල්ලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එතුමාම කියපු, පලස්තීනෙය් සිදු 
වන ඒ මහා ජන සංහාරයට වග කියන්නට ඕනෑ කවුද? ඊශායල් 
රටට එෙරහිව  ජිනීවාවල ෙයෝජනාව සම්මත කර ගන්නා විට, -අද 
අෙප් රටට එෙරහිව  ෙයෝජනා ෙග්න්න කියලා ඇෙමරිකානු 
Embassy  එකට ගතු කියන අයට මම කියන්ෙන්- ඊෙය් 
ඊශායලෙය් පැත්ත ගත්ෙත් ඇෙමරිකාව විතරයි. රටවල් 17ක් 
ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. ඇෙමරිකාව විතරයි  ඊශායලෙය් 
පැත්ත ගත්ෙත්. පලස්තීනෙය් ගාසා තීරෙය් අහිංසකයන් සංහාරයට 
ලක් කරන ඊශායලය පැත්ෙතන් හිටගත්ත ඇෙමරිකාවත් එක්ක 
තමයි අද අෙප් රෙට් ඉන්න සමහර වැදි බණ කියන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල අය ගිහින් අෙප් රටට එෙරහිව කටයුතු කරන්නට ඕනෑ 
කියන කථාන්දරය කියන්ෙන්. ඒ නිසා ඔය කියන කථාන්දරය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියනවා වාෙග්ම, උෙද්ට හවසට ගිහින්             
හම්බ ෙවන ඇෙමරිකානු Embassy එෙක් උදවියටත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයන් ලව්වා කියවා 
ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලා මම කල්පනා කරනවා.  

ඊළඟට, සයිපසය ගැන කථා කරනවා. සයිපසෙය් 
නිෙකෝෂියාවට ගියාම ෙමොකක්ද හිෙතන්ෙන්?  "අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙනොසිටින්න අෙප් රටටත් ෙවන්ෙන් ඒකයි." 
කියන එක තමයි හිෙතන්ෙන්.  නිෙකෝෂියා නගරෙය් කඩයක්, 
කඩයක් ගාෙන් ගිහින්, අවසානයට ගියාම ෙප්න්ෙන් වැටක්. 
හරියටම නගරෙය් වැටක් ගහලා. සයිපසෙය් වැසියන්  වැට දිහා 
බලාෙගන අඬනවා. අෙන්, වැටක් ගහලා, අල්ලපු රෙට් කට්ටිය 
එකතු ෙවලා ඒ රට ෙදකට ෙබදලා. සයිපසෙය් නිෙකෝෂියාවට 
ගියාම හිෙතන්ෙන්, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ෙනොසිටින්න අද ලංකාෙව්ත් ඕමන්තෙයන් එහාට වැටක් 
ගැෙහනවා කියන එකයි.  

කාලාවෙරෝධ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 
කියැවීෙම්  විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ෙවනත් 
කාරණාත් මතු කළ නිසායි මම ඒවාට පිළිතුරු දුන්ෙන්. නමුත් එක 
කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ජනතාවට අවශ  වන විධියට එකම රටක් තුළ අණපනත් හදා 
ෙගන, -ෙවනම අධිකරණයක් උතුෙර් නැතුව, ෙවනම ෙපොලීසියක් 
උතුෙර් නැතුව, ෙවනම මුදල් ෙනෝට්ටු උතුෙර් නැතුව- එකම රටක් 
තුළ ජීවත් වන්නට තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගන්නට, -
ෙමවැනි අණපනතක් ෙග්න ෙවලාෙව්දීවත්- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාම අධිෂ්ඨාන කර ගන්නට ඕනෑ 
කියලා පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 4.08] 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා, 

ෙම් විෂයයට  අදාළ නැති වුණත්,  මට කථා කරන්නට විනාඩි 5ක 
කාලයක් ලබා දීම පිළිබඳව. මා  අෙප් ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් කථාව ඇහුවා. එතුමා කිව්වා, ෙම් රෙට් 
නීතිෙය් පිහිට පතන පුරවැසියන්ට නීතිෙයන් ලැෙබන සහන 
පිළිබඳව; ලැෙබන පහසුකම් පිළිබඳව. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නමුත් අද මම කථා කරන්ෙන් ඒ ලබා ෙදන පහසුකම් 
තුළ අධිකරණයට ෙග්න චූදිතයන්ට සාධාරණයකින් ෙතොරව 
නඟන ෙචෝදනා පිළිබඳවයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
ඔබතුමා හිටපු මෙහස්තාත්වරෙයක්. මම අහලා තිෙබන විධියට, 
ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන ෙපොලිස් නිලධාරින් 
තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියාකාරව ඉටු ෙනොකළ ෙවලාෙව් 
මෙහස්තාත්වරෙයකු හැටියට ඔබතුමා පාරට බැහැලා 
වැරදිකරුවන් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. ඒ ගැන මම 
ෙබොෙහොම සතුටු වනවා.  

ඒ වාෙග්ම, අෙප් ෙසෞඛ  අමාත තුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ෙනොසිටියත් සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, "පරිපාලන මහජන ෙසෞඛ  පරීක්ෂකතුමා 
මඟින්, ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි මඟින්, ගරු පාර්ලිෙම්න්තු          
මන්තී පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මයා, යටෙදොලවත්ත, මතුගම" යන 
ලිපිනයට ෙයොමු කරමින් මට මහජන ෙසෞඛ  පරීක්ෂක - 
කටුගහෙහේන විසින් ලිපියක් එවා තිෙබනවා.  

එම ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"ඔබතුමා විසින් මතුගම ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි ෙවත ෙයොමු කරන ලද 
ඉහත සඳහන් ලිපිය ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි විසින් 2014/07/21 දින මා 
ෙවත ෙයොමු කරනු ලදුව 2014/7/22 දින මා විසින් ස්ථාන පරීක්ෂාව සිදු 
කරන ලදී. 

ඒ අනුව 802 සී, දීයගල ගාම නිලධාරි වසෙම් කරම්පෑතර පිහිටි ඔබහට 
අයත් ඉඩෙම් ඇති, ජලය බැසීම අවහිර වී ඇති ඇළ මාර්ගය හා ජලය රැඳුන 
වළවල් මවිසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ඒ සඳහා පහත සඳහන් කියාමාර්ග 
ගැනීම සුදුසු බව දන්වමි. 

01. ඉඩම වටා ඇති ඇළ මාර්ගය ජලය බැස යන පරිදි සකස් කිරීම. 

02. ජලය පිරුණු වළවල්වල ජලය බැස යාමට සකස් කිරීම.. 

03. ජලය බැස යාම සකස් කළ ෙනොහැකි ජලය පිරුණු වළවල් සඳහා කීට 
භක්ෂක මසුන් ෙයදීම. 

ෙඩංගු ෙරෝගය ශීඝෙයන් පැතිර යන පෙද්ශයක් වන බැවින් ඉහත 
කියාමාර්ග කඩිනමින් ගන්නා ෙලසද දන්වමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ  ෛවද  
නිලධාරිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව මම කිහිප වරක් ෙම් සම්බන්ධව 
අදාළ ආයතනවලට දැනුම් දුන්නා. අද ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන 
නාෙගොඩ ෙරෝහලට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් වාට්ටු අංක අෙට් එක 
ඇ ඳක ෙරෝගීන් තුන් හතරෙදනා ඉන්නවා, තනිකරම ෙඩංගු 
ෙරෝගීන්. ඔවුන් පුංචි දරුෙවෝ, සාමාන  ළමයි, වයසක අය. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැන  දැනුම් දුන්නාට 
පස්ෙසත් අවශ  කියා මාර්ග ෙනොගත් නිසා මෙග් ෙපෞද්ගලික 

වියදමින් JCB යන්තයක් ෙයොදලා ඒ ඇළ ශුද්ධ කරන්න පටන් 
ගත්තා. ඒක ශුද්ධ කරන ෙකොට මට වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙම් වරද 
හැම තැනම සිද්ධ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
සිද්ධ වුණු අසාධාරණය පිළිබඳව මම කථා කරන්න ගියාම ඊෙය් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමාෙගන් 

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

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුෙග් වරපසාද ආරක්ෂා විය යුත්ෙත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළතදී විතරද, එෙහම නැත්නම් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන අතර තුර විතරද? මහ ජනතාව අපව 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට පත් කරලා එවලා තිෙබනවා 
නම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට එන ෙකොට ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙහෝ විතරක් ෙනොෙවයි.  අෙප් ඒ වරපසාද දිවා රෑ ආරක්ෂා 
ෙවන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විසින්  ගරු 
කථානායකතුමාට යවන ලද ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා: 

 "මට අයත් කරම්පෑතර ඉඩම මැදින් ගලා යන ඇළ මාර්ගෙය් 
කලක සිට ජලය බැස යාෙම් අවහිරතාවයක් පැවැති නිසා වර්තමානෙය් 
අප රෙට් පධානතම ෙසෞඛ  උවදුරක් වන ෙඩංගු වසංගතය පැතිරී යාෙම් 
අවදානම වළක්වාලීෙම් අරමුණින් 2014.07.18 දින ෙජ්. සී. බී. යන්තයක් 
ෙයොදාෙගන එම ඇළ මාර්ගය ශුද්ධ පවිත කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. ෙමම 
අවස්ථාෙව් මතුගම ෙපොලීසිෙය් 46227 ෙපොලිස් සැරයන් අජිත් නැමති 
නිලධාරියා යතුරු පැදියකින් මාෙග් ඉඩමට පැමිණ ෙමම ෙජ්.සී.බී. 
යන්තෙය් කියාකරුෙග් දෑතට විලංගු දමා ෙපොලීසිය ෙවත රැෙගන යාමට 
කටයුතු කර තිබිණි. " 

ඒ ඡායාරූපය මා ළඟ තිෙබනවා. නීතියක් නැතුව, ෙම් රෙට් 
මහා පරිමාණෙයන් වැලි ෙගොඩ දමන ව ාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා. 
අනවසරෙයන් මැණික් ගරන ව ාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා. අද 
පසිද්ධිෙය් නිදන් කඩන අය ඉන්නවා. එවැනි අය සිටියදී ෙම් රෙට් 
ෙඩංගු වසංගතය,- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එම ලිපිෙය් තවදුරට ත් මා 

ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: 

"ෙමම සිදුවීම සිදු වන අවස්ථාෙව් මා ෙවනුෙවන් සංවිධානය කර තිබූ 
උපහාර උෙළලක් සඳහා මහනුවරට යාමට මා සූදානම් ෙවමින් සිටි අතර, 
ෙමම සිද්ධිය සැලවීමත් සමඟ මම එම ස්ථානයට පැමිණිෙයමි. 

එම අවස්ථාෙව් ෙපොලිස් සැරයන් අජිත් මහතාෙගන් ෙමම අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට ෙහේතුව විමසා සිටි අතර, ඔහු පවසා සිටිෙය් ෙමය ඉහළින් ලැබුණු 
ෙපොලිස්පති නිෙයෝගයක් බවත්, මා ද අත් අඩංගුවට ගැනීමට සිදු වන  
බවත් ය. 

පසුව එම ස්ථානයට මතුගම ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා හා තවත් 
නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනකු පැමිණි අතර, ඔවුන්ෙගන්ද ෙමම අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට ෙහේතු විමසීමි. එවිට ඔවුන් පවසා සිටිෙය් මා විසින් ඇළ මාර්ගය 
අවහිර කර ඇති නිසා ෙමෙසේ අත් අඩංගුවට ගන්නා බවයි. පසුව මා හා 
ෙජ්.සී.බී. යන්තෙය් කියාකරු ඉසිර මෙහේෂ් මහතා ෙපොලිස් ජීප් රථෙයන් 
ෙපොලීසියට ෙගන යන ලදී." 

කිසිම පැමිණිල්ලක් නැතුව මාවත් ෙපොලිස් ජීප් රථෙය් 
පිටුපසට දමාෙගන ෙපොලීසියට අරෙගන ගියා. 
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එම ලිපිෙය් මා තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:  

" ෙමම සිදුවීෙමන් පසුව මහනුවර උත්සවයට සහභාගී වූ මා, නැවත 
පැමිණිෙය් පසු දින උදෑසන 6.00ට පමණය. අත් අඩංගුවට ගත් ෙජ්. සී. බී. 
යන්තෙය් කියාකරු 2014.07.18 දින සිට 2014.07.19 දින සවස 4.00 
දක්වා, ....  " 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද, රීති 

පශ්නය? 
 
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 ගරු මන්තීතුමා  ඊෙය් 

ගරු කථානායකතුමා විසින් සඳහන් කරන ලද ෙදයක් ගැන කිව්වා.  
By that, you are referring to the conduct of the Hon. 
Speaker which you cannot do according to the Standing 
Orders. - [Interruption.] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Yes, yes. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු කථානායකතුමා ඒ පිළිබඳව ෙමොකක් ෙහෝ කිව්වා නම්, 

Order එකක් දුන්නා නම් දැන් ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න බැහැ. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද සම්බන්ධෙයන් 

පාර්ලිෙම්න්තු බලතල හා වරපසාද පනත තිෙබනවා. ඒ පනත 
පකාරව ගරු කථානායකතුමා විසින් අවසර ෙදන පශ්නයක් 
පිළිබඳව පමණයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
අද මට ලැබුණු කාලය තුළ මම ඒ සම්බන්ධව කථා කළා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමා සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කරන 

ලද එම  ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්නය කියා මා  
නිෙයෝග කරනවා. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා ෙම් සම්බන්ධව ෙපොලිස්පතිතුමා දැනුවත් කරලා, 

කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා දැනුවත් කරලා ස්ථාන පරීක්ෂාවක් කරලා 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න කියලා. අද ෙපොලිස් නිලධාරින් 
කටයුතු කරන්ෙන් ගුණ අගුණ විධියටයි, අගුණ ගුණ විධියටයි. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ගුණ අගුණයි. ෙහොඳ නරකයි, නරක ෙහොඳයි. ෙම් 
වාෙග් සිද්ධීන් නිසා තමයි අපිවත් අරෙගන ගිහිල්ලා ෙම් වෙග් 
කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර 
ෙදන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාෙග් සිද්ධිය වාර්තා වුණා. 

නමුත් ගරු කථානායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද 
සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝගයක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ නිසා  
කථානායකතුමා සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කරන ලද එම ෙකොටස 
පමණක් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියා මා  නිෙයෝග 
කරනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මන්තීතුමා. 
 

 
[අ.භා. 4.14] 
 
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க) 
(The Hon. Nimal Wijesinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ කාලාවෙරෝධ 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත    පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් 
අවස්ථාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම මා නැඟී සිටිෙය් විෙශේෂ පකාශයක් 
කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දිනවල 
මාධ  තුළ මා පිළිබඳව විවිධ ආකාරෙය් විෙව්චන, අසත  පකාශ 
නිෙව්දනය වුණා. මුළු මහත් ශී ලංකාව තුළම සියලුම මාධ වලින් 
මා හට විෙව්චන, අසත  පකාශ කරමින් මාව දැඩි අපහසුතාවට 
පත් කළා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු හැටියටත්, 
ෙදොඩම්ගස්ලන්ද ආසනෙය් සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියටත් ගරු රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සුවිෙශේෂී පරීක්ෂණයක් 
ඉල්ලා සිටීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අෙප් පෙද්ශයට විදුලිය ලබා දීෙම් වැඩසටහනක දී පෙද්ශෙය් 
ගාම නිලධාරිවරයා විසින් ඒ පෙද්ශෙය් ෙකොස් ගස් ඉවත් කිරීෙම් 
සිද්ධියක් පිළිබඳව විවිධ අසත  ෙද්වල් මාධ  තුළට ඉදිරිපත් කර 
තිබුණා. විදුලිය ලබා දීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමට ගිය අවස්ථාවක 
ඒ පෙද්ශෙය් තරුණ පිරිසක් විසින් මට ෙපන්වූවා, පෙද්ශෙය් 
ෙකොස් ගස් ගණනාවක්ම බලපතවලින් ෙතොරව ඉවත් කර තිෙබන 
බව. ෙම් පිළිබඳව ඡායාරූප අපි ලබා ෙගන තිෙබනවා. සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරිෙයකුටත්, ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුටත් ෙකොස් 
ගස් ගණනාවක් කපා ඉවත් කරන්නට ෙම් පෙද්ශෙය් ගාම 
නිලධාරිවරයා බලපත රහිතව අවසරය ලබා දී තිෙබනවා කියන 
කාරණය තමයි මා හට දැන ගන්න ලැබු ෙණ්. ෙම් පිළිබඳව ඔහුත් 
සමඟ කථා කිරීෙම්දී ඔහු  මා ෙවත පකාශ කර සිටියා, ඔහුට 
තිෙබන බලතල අනුව ඒ පිළිබඳව මට කථා කිරීමට කිසිදු 
හැකියාවක් ෙනොමැති බව. සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරන රාජ  
නිලධාරින් වාෙග්ම  රාජකාරි කරන අනිකුත් රාජ  නිලධාරින් 
අකමිකතා සිදු කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම, පසු විපරම් 
කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම, නිරීක්ෂණය කිරීම යන කරුණු සියල්ල 
පෙද්ශෙය් සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට මට ලැබී 
තිෙබන බලතල අනුව මා ෙවත පැවරී තිෙබනවා. ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් ෙම් සඳහා මා ෙවත බලය ලබා දී 
තිෙබනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවලාෙව්දී ෙම් වාෙග් පකාශයක් 
කරන්ෙන් සියලු මාධ  ෙවත ෙම් කාරණය දන්වන්න ඕනෑ නිසයි. 

865 866 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොස් ගස්වල මුල් ඇතුළත් ඡායාරූප වගයක් පසු ගිය දවස්වල 
රූපවාහිනී නාලිකාවලින් ෙපන්වූවා. ඒවා    මා විසින් ඉවත් කිරීමට 
නිෙයෝග කළ ඒවා ෙනොෙවයි. ඒවා ගාම නිලධාරිවරයාෙග් 
අනුදැනුම ඇතිව ෙවනත් පිරිසක් ඉවත් කරන ලද ඒවායි.  එම 
ඉවත් කිරීම් දැක දැක ඔහු ඒවාට අනුබල ලබා දුන්නු නිසා  ෙම් 
පිළිබඳව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ඒ වාෙග්ම මා ඒ අදාළ ගාම නිලධාරිවරයාට පහර දීමක් සිදු කළා 
කියලා මාවතගම ෙපොලිස් ස්ථානෙය් විෙශේෂ පැමිණිල්ලක් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ගරු අධිකරණෙය් නඩුවක් පකාශයට පත් 
කර තිෙබන නිසා මා ඒ පිළිබඳව දීර්ඝව ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කිරීමට සූදානම් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් නියමාකාරෙයන් රාජකාරියක් කරලා තිෙබනවාද, 
ෙම් සඳහා  නීතිය කියාත්මක කර තිෙබනවාද, එෙසේ ෙනොමැති නම් 
ඔහුෙග් එම රාජකාරි පැහැර හැරීම පිළිබඳව සාධාරණ 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලස මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී රාජ  
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාටත් ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 4.19] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  යුද්ධෙය්දී 

ඒකට පාදක වූ භූමි පෙද්ශ ය සම්බන්ධෙයන් තමයි විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් කාලවෙරෝධ පනත් ෙකටුම්පත  වැදගත් වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ගන්ෙන් කාලාවෙරෝධ 

(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ෙනොෙවයි, කාලාවෙරෝධ 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක මම දන්නවා. ආණ්ඩු 

පක්ෂෙයන් කියන්ෙන් ෙවන ඒවා, අපට ෙදන්ෙන් ෙවන ඒවා. ෙම් 
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ෙමොකක්ද 
කියලා මමත් බැලුවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රජෙය් නීති කෘත ය සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙම් සංෙශෝධනෙය් 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

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

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පැටෙලනවා කියන්ෙන්, එක වාෙග් පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකක් 

තිෙබනවා. හැෙමෝටම පැටලිලා තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත මමත් අද උෙද් දැක්කා. ෙම් 
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා අපට හිතා ගන්න බැරි වුණා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන ෙසොයන්න මම පුස්තකාලයට ගියත්, ෙම් 
ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී මීට වඩා සැලකිලිමත් වන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙමය බලා ගන්න 
පුළුවන්. The Gazette of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka කියන ෙම් හා සම්බන්ධ පළමුෙවනි ගැසට් නිෙව්දනෙය් 
දිනයක් සඳහන් වනවා. ඒ දිනය වන්ෙන් L.D.-O.21/2010. ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත තමයි පළමුෙවන්ම 
ඉදිරිපත් ෙවන්න තිබුෙණ්. මම හිතන හැටියට ෙම්වා නැවත සකස් 
කරන්න ඇත්ෙත් 2010 වසෙර්. අවුරුදු ගණනාවකට ෙපර ෙමය 
table කරලා තිබුණත්, ඊට පස්ෙසේ සකස් ෙකරුණු L.D.-
O.28/2013 කියන ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත 
තමයි දැන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. පැටෙලන්ෙන් අපට 
ෙනොෙවයි. රටටම පැටෙලනවා. පුස්තකාලයටත් පැටෙලනවා. 
ඔබතුමාටත් පැටෙලනවා. ෙම් විධියට පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් 
කරද්දි කථානායකතුමාට වුණත් පැටෙලනවා. ජනතාවට වග 
කියන ආණ්ඩුවක් වශෙයන් මීට වැඩිය සැලකිලිමත් ෙවලා ෙම් 
විධිවිධාන ඉදිරිපත් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත් කාලාවෙරෝධ 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට පස්ෙසේ ඉදිරිපත් වන්ෙන් ෙම් 
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් ෙදෙක්ම තිෙබන්ෙන් ආනුෂංගික කරුණු. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

විෙශේෂෙයන්ම කාලාවෙරෝධය සම්බන්ධෙයන් අපි කථා 
කරද්දි තස්තවාදී කාලවලදී තිබූ පශ්නත් එක්ක බැලුවාම ඒ 
පෙද්ශවල ජනතාවට සිදු වුණු විශාල අගතිය පිළිබඳව සහනයක් 
ලබා ෙදන්න අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් විධිවිධාන ෙග්න්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම් තස්තවාදී උවදුර තිබුණු කාලය තුළ එතුමන්ලාට 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් 
නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, භූමිය සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත්, නීති සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත් මීට වැඩිය ෙගොඩක් 
පශ්න ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ෙගොඩක් ෙවලාවට ෙම් රෙට් 
පවතින්ෙන් අපැහැදිලි නීති. විෙශේෂෙයන්ම කාලාවෙරෝධය 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාවට අවෙබෝධයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම නීතිය 
සම්බන්ධෙයනුත් ජනතාවට අවෙබෝධයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලාවෙරෝධය ගැන කථා 
කෙළොත්, තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණු 
විශාල පිරිසක් තස්තවාදී උවදුර පැවැති පෙද්ශවල ඉන්නවා. 
අන්ති මට ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන අණපනත්වලින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ඒ අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි 
වුණු පුද්ගලයින්ට පසු කාලයක ෙහෝ ගිහිල්ලා කාලාවෙරෝධය බල 
ෙනො පාන ආකාරයට තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කරන්න 
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අවස්ථාවක් ලබා දීමයි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, මට 
වැරදුෙණොත් ඔබතුමා එය නිවැරදි කරන්න. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අධ යනයක් කරපු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 
ඔබතුමා ඊට අදාළ කරුණු කාරණා දන්නා නිසා. යුද්ධය පැවැති 
කාලය තුළ ඒ පෙද්ශවල නීතිය කියාත්මක ෙනොවුණු නිසා 
හරියාකාරව තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වීම 
නිසා විශාල අසාධාරණයක්, ඒ වාෙග්ම විශාල පාඩුවක් ඒ 
පුද්ගලයින්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හින්දා එක පැත්තකින් 
බලන විට ඔබතුමන්ලාෙග් පරමාර්ථය ෙහොඳයි. හැබැයි, ඉදිරිපත් 
කිරීම ඉතාමත් අපැහැදිලියි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙදක හරියට 
ඉදිරිපත් කළා නම් ෙහොඳයි. අස්වර් මන්තීතුමාට ෙම් ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් ෙත්රුමක් නැහැ. අපට පැටලිලා කියලා එතුමා 
කිව්වා. මම හිතන්ෙන් පැටලිලා තිෙබන්ෙන් අපට ෙනොෙවයි. අෙප් 
අධිකරණ ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. සමහර 
ඇමතිවරුන්ෙග් යම් යම් පිරිස් ගිහිල්ලා තස්තවාදී උවදුර පැවැති 
පෙද්ශවල භූමි භාග අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. එතුමාත් ඒ පිළිබඳව 
දන්නවා. මම හිතන හැටියට ඔබතුමාටත් ඒක විශාල පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඇමතිතුමනි, කාලාවෙරෝධ නීති ෙමොනවා තිබුණත්, ඒ 
පෙද්ශවලින් ජනතාව ඉවත් වීම නිසා ඒ පෙද්ශ බෙලන් අල්ලා ගත් 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එම කරුණ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා මාත් 
එක්ක එකඟ වනවා ඇති. ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් ෙගන ඒම 
තුළින් ඔබතුමන්ලා රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත 
කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නීතියක් තිෙබන රටක් 
වශෙයන් තස්තවාදී උවදුර පැවැති පෙද්ශවල ජීවත් වූ පුද්ගලයින්ට 
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලා ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී යම් කිසි කියා පිළිෙවතක් අනුගමනය කරයි කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ ඇමතිතුමා 
ෙමතැන සිටින හින්දා එතුමාෙග් අවධානය මම ෙම් සඳහා ෙයොමු 
කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මඩකලපුව පෙද්ශෙය්ත්, ඒ 
ආසන්න පෙද්ශවලත් ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්න 
තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශවල ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට අපි අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉඩම් රජයට අයිතියි කිව්වාට, ඊට සාක්ෂි දරන 
කිසිම ලිය කියවිල්ලක් ෙහොයා ගන්න නැහැ. ජනතාව ඔප්පු තිරප්පු 
ඉදිරිපත් කරනවා. තිකුණාමලය වාෙග් පෙද්ශවල භූමිය 
සම්බන්ධෙයන් විශාල වශෙයන් පශ්න තිෙබනවා.   නිවැරදි ඔප්පුව  
ෙකෝකද, වැරදි ඔප්පුව ෙකෝකද කියලා ජනතාවට ඔප්පු ගැන තීන්දු  
ගන්න බැහැ. යුද කාලය තුළ රෙට් සියලු ෙදනාටම ෙම්ක ෙපොදු 
ෙදයක් වුණා. සියලු ෙදනාටම සිදු වූ අවාසියක් තමයි, යුද්ධය 
පැවැති කාලය තුළ ෙබොෙහෝ පෙද්ශවලින් අෙප් පාලනය ගිලිහීම. 
ඒ නිසා රජෙය් ආයතනවලට කියාත්මක ෙවන්න තිබුණු අවස්ථාව 
නැති වුණා. ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල විශාල පිරිසකට තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ.  

දැන් ඒ අයෙගන් සමහරු රට ගිහිල්ලා. සමහරු  ඉන්දියාවට 
ගිහිල්ලා; සමහරු  ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා; සමහරු එංගලන්තයට 
ගිහිල්ලා. ගරු අධිකරණ අමාත තුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙමම 
සභා ගර්භෙය් ඉන්න නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඉදිරි 
කාලෙය්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවශ  නීති සම්පාදනය කරයි 
කියලා. ඔප්පුවකින් ෙහෝ යම් කිසි ලියවිල්ලකින් ඉඩමක 
අයිතිවාසිකමක් තිබුණා නම් ඒ පුද්ගලයන්ට ඒ අයිතිය ලබා දීම 
සඳහා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නීතිය කියාත්මක 
කරවන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ සිදුවීම් 
සම්බන්ධෙයන් - ජාතිවාදය ඇති වූ තැන්වල ඇති වූ සිදුවීම් 
සම්බන්ධෙයන් - නීතිය කියාත්මක ෙනොවීම පිළිබඳව අධිකරණ 

ඇමතිතුමා ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම විෙව්චනය කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අද ගරු මන්තීවරෙයකුත් ඒ වාෙග්ම පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කර ෙගන යන 
ව ාපාරෙය් පරමාර්ථෙය් යම් කිසි නිවැරදිතාවක් තිෙබන්න 
පුළුවන්. නමුත් එය කරන ආකාරය සම්බන්ධෙයන් අපට වි ෙශේෂ 
විෙව්චන තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ගරු  අස්වර් මන්තීතුමා ෙම් ගැන යමක් කියයිද කියලා 
කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ.  මා දන්ෙන් නැහැ, එතුමාෙග් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන කැමැත්ත ෙහෝ ෙනොකැමැත්ත ෙමොකක්ද 
කියලා. ගරු ඇමතිතුමා  දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම නිවාස 
අධිකාරිෙයන් ෙහෝ ෙවනත් රජෙය් නීත නුකූල ආයතනයකින්  
ඡන්ද කාඩ්පත, විදුලි බිල්පත, ජල බිල්පත වාෙග් ලියවිල්ලක් දීලා 
තිෙබනවා නම් - ඒ පුද්ගලයා ඒ ස්ථානෙය් ජීවත් ෙවනවා නම් - 
එම පුද්ගලයාට එයින්  නීත නුකූලව එම ස්ථානයට අයිතියක් 
ලැෙබනවා කියලා. ඒ පුද්ගලයාට ඒ සථ්ානය ලැෙබන්ෙන් 
ඔප්පුවක් ලබා ගන්න ෙනොෙවයි. නමුත් එම ස්ථානෙය් ජීවත් වීෙම් 
අයිතියක් ලැෙබනවා. ඒ ජීවත් වීෙම් අයිතිය ෙවනුෙවන්,  බද්දක් 
ෙගව්ෙවොත්, එෙහම නැත්නම් නිවාස අධිකාරිෙයන්  certificate  
එකක් ලබා දීලා තිෙබනවා නම් ඒක තඹ ෙදොයිතුවකට ගණන් 
ගන්ෙන් නැතුව ඇමතිතුමනි, ඒ ස්ථානවලින් ජනතාව ඉවත් 
කරන්න ෙම් අවස්ථාෙව්දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
කියාත්මක ෙවනවා. ඔබතුමා දන්නවා, Slave Island පෙද්ශය 
සම්බන්ධ නඩුවට කවුරුවත් ඉදිරිපත් ෙනොවන අවස්ථාවක මම 
තනිෙයන් ඒ නඩුවට ඉදිරිපත් වුණු බව. මම ගිහිල්ලා කථා කළා.  
මට කර ගන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් 
එක්ක හැප්පුණා. මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් එළියට ආවා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී අගවිනිසුරුතුමාත් එක්ක ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විශාල විවාදයක් ඇති වුණා.  ෙවනත් කිසිම නීතිඥවරෙයක් 
ඉදිරිපත් ෙනොෙවද්දී ඒ නඩුව මම කර ෙගන යද්දී, ඔබතුමාට මතක 
ඇති, ෙමම ගරු සභා ගර්භෙය් මා ඉදිරිෙය් ඉන්න ගරු 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා, කිස් ආයතනෙයන් මම පගා ගන්නවා 
කියලා. මෙග් නම කියලා කිව්වා. මම දැන් රුපියල් මිලියන 
ගණනක වන්දියක් ඉල්ලා නඩු දමන්න කටයුතු සලසලා 
තිෙබන්ෙන්. මම එදා කට වහෙගන සිටියා.  සැලසුම් සහගතව 
මාව නවත්වන්න හැදුවා, මම පගා ගන්නවා කියලා.  අපි  පගා 
ගන්න පක්ෂයක මන්තීවරු ෙනොෙවයි. අෙප් නායකවරු කවුරුවත් 
පගා අරන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග් අවධානය  ෙම් කාරණය ෙකෙරහි 
මා ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා,  ෙබොරැල්ල 
පෙද්ශෙය් අයිතිවාසිකම් තිෙබන ඔප්පු තිෙබන තැන්වලින් 
ජනතාව ඉවත් කරන බව. ෙමොකක්ද, ෙම් නීතිය?  ඔබතුමන්ලා 
කියනවා,  කාලාවෙරෝධ නීතිය කියලා. ඔබතුමන්ලා කියනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නීතිවලට අයත් ආනුෂංගික කරුණු ගැන.  
මිනිෙහකුට අයිතියක් තිෙබනවා නම්, ඔප්පුවක් සහිතව තැනක 
ජීවත් වන්න,  ඒක බලලා ඇවිල්ලා කියනවා නම්, ඒ ෙගදර කැතයි 
කියලා - [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක්  ගිහිල්ලා බලන්න, 
අධිකරණ ඇමතිතුමනි. මුස්ලිම් ජනතාව ජීවත් වන ඒ ෙබොරැල්ල 
පෙද්ශයට මා ගියා. ඒ පෙද්ශ ෙය් ඉතාම සුෙඛෝ පෙභෝගී ෙගවල් 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ඊට එහා පැත්ෙතන් condominium  එකක් 
හදලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ එක condominium flat  
එකක් විකිෙණන්ෙන් රුපියල් මිලියන 40කට වාෙග් - රුපියල් 
ලක්ෂ 400ක - වාෙග් ගණනකටයි. ඊට එහා පැත්ෙත් අක්කර 1 
1/2ක ඉඩෙම් ඉන්න මුස්ලිම්, ෙදමළ සහ සිංහල ජනතාවෙගන් 
සියයට 60ක 70ක වාෙග් පිරිසකට ඒ භූමිය අයිතියි. මට 
තිෙබනවා, ෙකොළඹ  ෙචල්සි  උද ානෙය්, ෆ්ලවර්  ෙරෝඩ් එෙක් 
ෙගදරක්. ඊට වැඩිය ලස්සන ෙගවල් එෙහේ තිෙබනවා.  හැබැයි ගරු 
ඇමතිතුමනි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ඇවිල්ලා මැනීම් 
කරලා කියනවා, "ෙම් ස්ථානෙයන් ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ, ෙම්  
සම්බන්ධෙයන්  අපි කියාත්මක ෙවනවා, ඉවත් වුෙණ් නැත්නම් 
අපි නීතිය කියාත්මක කරනවා"යි කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාර්ය භාරය රට හැම 
තැනම කර ෙගන යනවා. ෙම් වැඩය වැරදියි.  ඔබතුමා දන්නවා, 
ඉන්දියාෙව් ගාමීය පෙද්ශයක ජනතාව ඉවත් කරනවා නම් ඉන්න 
භූමිෙය් වටිනාකම වාෙග් හතර ගුණයක වටිනාකමක් ඒ අයට 
ෙදන්න ඕනෑ බව. ඒක ඉන්දියාෙව් ෙලෝක් සභාව අනුමත කරලා 
තිෙබන නීතිය. නාගරික පෙද්ශයකින් ඉවත් කරනවා නම් ඒ 
වටිනාකම වාෙග් ෙදගුණයක් ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, ගරු  
ඇමතිතුමා දන්නවා, මිවුස ්වීදිෙය් ඔබතුමාෙග් මුසල්ිම් ජාතිකයින් 
ඉවත් කළ හැටි. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කරපු කාර්ය භාරය මා 
අගය කරනවා. ඔබතුමාෙග් හිත ඇතුෙළේ  ඒක තිෙබනවා.  එහිදී 
ෙමොකක්ද, වුෙණ්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  Slave Island  
පෙද්ශෙය් වාෙග්ම අෙනක් තැන්වලටත් උසාවිෙයන් බෙලන් 
තීන්දුවක් දුන්නා. මම එකඟ ෙවලා ෙනොෙවයි. කිසිම සමථයකට 
මා ආෙව් නැහැ. හැබැයි කර ගන්න ෙදයක් නැහැ. ජනතාවට 
යන්න තැනක් නැහැ. අඩුම ගණෙන් ඒ ස්ථානෙය්ම තිෙබන අර්ධ 
සුෙඛෝපෙභෝගී නිෙවස්වල ඒ අයට ඉන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
ඕනෑය කියලා එහිදී තීන්දු කළා.  

මම තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නීතිඥවරුන් වන ඔබතුමාටත්, මටත්, 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාටත් අදාළ වන ෙදයක් ෙකෙරහි මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. කළුතර නගර සභාව 
මඟින් නීත නුකූලව බදු දුන් සථ්ානවලින්, නීතීඥවරු සිටින ඒ 
කාර්යාලවලින් ඉවත් ෙවන්නය කියලා අද එතුමන්ලාට ලියුම් දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ බදු ගිවිසුම් ඔක්ෙකොම තිෙයද්දි තමයි එෙසේ කියා 
තිෙබන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. එෙහම කරන්න බැහැ. 
නීතිඥවරුන්ට විකල්ප ස්ථාන ලබා දී තිෙබනවා. හැබැයි, අනිකුත් 
පුද්ගලයන්ට එවන් ස්ථාන ලබා දී නැහැ. නීතිඥවරු බලවත් නිසා - 
නීතිය දන්නා නිසා - එතුමාත් අඳුනන නිසා ඒ පිරිසට විකල්ප 
අවස්ථාවක් දුන්නා. හැබැයි, කිසිම මානුෂික හැඟීමකින් ෙතොරව 
අනික් පිරිස අද පාරට ඇද දමා තිෙබනවා; ෙදොට්ට දමා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මානුෂික හැඟීම් ගැන කථා 
කරන විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා, පවුල සහ ඇමති මණ්ඩලය =  

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

අද ඔබතුමන්ලා  අසරණ ෙවලා සිටිනවා. අස්වර් මන්තීතුමන්ලා 
අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඔන්න, අස්වර් මන්තීතුමා 
කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා.  

 
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 point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි. ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය කුමක්ද?  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
( மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, this Member always has a habit of referring to the 

conduct of His Excellency the President, which he cannot 
do. He must learn the Standing Orders. He must withdraw 
that statement, Sir, or it must be expunged.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තිතුමනි, ඔබතුමා කථා 

කරන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඉල්ලා 

සිටිනවා, - 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි පකාශයක් 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් ඇතුළත් වුණා නම් 
එම ෙකොටස  හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එයත් නිවැරදි කරනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න අපටත් 
අයිතියක් තිෙබනවා. එතුමා අෙප්ත් ජනාධිපතිතුමායි.  
ජනාධිපතිතුමා ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කිරීම වළක්වා 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධෙයන්, - [බාධා කිරීමක්] ෙවන 
ෙද්වල් විතරයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අස්වර් මන්තීතුමා කිව්වා, that I always have a habit of 

referring to the conduct of His Excellency the President. 
He is my President as well. But, Hon. Azwer, you always 
have a habit of crossing over and looking after your 
leaders' children.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please conclude your speech. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Hon. Azwer, you looked after the Hon. Sajith 

Premadasa when he was a baby and that was your duty. 
But, what did you do?  You crossed over. Now, what  
you do is, you get up and disturb him. - [Interruption.]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, කරුණාකර 

දැන් කථාව අවසන් කරන්න.   

871 872 

[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මෙග් පුරුද්ද මම හදා ගන්නම්. ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් ඔය නරක පුරුද්ද අත්හැර ගන්න. පක්ෂය මාරු 
කරලා, රට, ජාතිය, ආගම පාවා දීලා කරන ෙම් නාඩගම කරන්න 
එපා කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි. ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  අමාත තුමා.  

ඊට ෙපර පිළිතුර සැපයීම සඳහා අධිකරණ අමාත  ගරු රවුෆ් 
හකීම් අමාත තුමාට විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදනවා.  

 

[பி.ப. 4.32] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஆட்சி ாிைமச் சட்ட லத்திற்கு நாங்கள் சமர்ப்பித்த தி த்தம் 
சம்பந்தமான விவாதேவைளயில் இங்கு நீண்ட ேநரம் 
வாதப்பிரதிவாதங்கள் இடம்ெபற்ற . என்றா ம், அந்த 
சட்ட லம் சம்பந்தமான க த் க்கள் மிக ம் குைறவாகத்தான் 
இ ந்தன. இதற்குப் றம்பான ெவவ்ேவ  விடயங்கள் 
சம்பந்தமாகேவ அதிகமான உ ப்பினர்கள் ேபசினார்கள். 
இ ந்தா ம் அரச ஆதனங்க க்கு ஏற்ப கின்ற நட்டங்கள் 
குறித்  வழக்குத் ெதாடர்வதில் ஏற்ப கின்ற சில சிக்கல்கைள, 
ஏற்ெகனேவ வழங்கப்பட்ட ஒ  வழக்குத் தீர்ப்பின் லமாக 
நிகழ்ந்தி க்கின்ற குைறபாட்ைட நிவர்த்திப்பதற்காகத்தான் 
நாங்கள் இந்தச் சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வந்தி க்கிேறாம் 
என்ப  குறித்த நீண்ட விளக்கெமான்ைற நான் 
ஆரம்பத்திேலேய சைபயில் ன்ைவத்தி ந்ேதன். அ  
சம்பந்தமாக அரசுக்கு ஏற்பட் க்கின்ற அெசளகாியத்ைத 
அல்ல  அநீதிைய நிவர்த்திெசய்வதற்காக, ன்பி ந்த 
அ ப்பைடயிேல இந்த ஆட்சி ாிைமச் சட்ட லத்தின் எந்தப் 
பிரமாண ம் அரசாங்கத் க்கு எதிராகச் 
ெசயற்ப த்தப்படக்கூடா  என்ற அ ப்பைடயிலான இந்தத் 
தி த்தம் குறித்  மீண் ம் நான் இந்தச் சைபயிேல கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம், சற்  ேநரத் க்கு ன்  சைபயிேல 
ெசால்லப்பட்டவா  ஆட்சி ாிைம என்ற விடயத்தில் இன்  
பல நா களி ம் ஏற்பட் க்கின்ற பிரச்சிைனக ம் 
எங்க ைடய அவதானத்ைதக் கவர்ந்தி க்கின்றன. இந்த 
விடய ம் கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக, 
பாலஸ்தீனத்திேல இன்  நடந் ெகாண் க்கின்ற பிரச்சிைன 
மிக ம் பார ரமான . சட்டத்ைத ம் நீதிைய ம் 
நியாயத்ைத ம் வி ம் கின்ற எல்ேலா ம் ஆத்திரப்ப கின்ற, 
ஆேவசப்ப கின்ற அள க்கு இன்  காஸா கைரப்பகுதியில் 
ப ேமாசமான தாக்குதைல இஸ்ேர ய அரசாங்கம் அப்பாவி 
மக்க க்கு எதிராகத் ெதா த் க்ெகாண் க்கின்ற . 
அதற்காக இந்தச் சைபயிேல என  க ைமயான 
கண்டனத்ைதத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக, 
இஸ்ேர ன் தாக்குதல்கள் கண் த்தனமான தாக்குதல்களாக 
இ க்கின்றன. சி பிள்ைளகள், வேயாதிபர்கள், ெபண்கள் 
என்  பார்க்காமல் அவர்கைளக் ெகான்  குவிக்கின்ற ஒ  
நிைலவரம் அங்கு உ வாகியி க்கின்ற .   

இஸ்ேர ய இரா வத் தாக்குதல்கள் ஏற்ெகனேவ 500 
க்கு அண்மித்த உயிர்கைளப் ப  ெகாண் க்கின்றன. 
காஸாவிேலயி ந்  ெச த்தப்ப கின்ற ஏ கைணகள் 
காரணமாகத்தான் நாங்கள் தாக்குதல்கைளத் ெதா க் 
கின்ேறாம் என்  அவர்கள் ெசான்னா ம், proportionality 
என்கின்ற விஷயம், அதாவ  அந்தத் தாக்குத க்குச் சமமாகத் 
தி ப்பித் தாக்குதல் என்ற அ ப்பைடயில் அல்லாமல், 
கண் த்தனமாக அப்பாவி உயிர்கைளப் ப  ெகாள்கின்ற 
தாக்குதலாக அ  மாறியி ப்ப  கண்டனத் க்குாிய . ேநற்  

ன்தினம் ெஜனீவாவிேல மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயி ம்கூட இந்தப் பிரச்சிைன மிகக் காரசாரமாக  
விவாதிக்கப்பட் க்கின்ற . இன்ைறக்கு எவ்வள தான் 
கண்டனப் பிேரரைணகைள நிைறேவற்றினா ம் அதாவ  
மனித உாிைமப் ேபரைவயின் இஸ்ேர க்கு எதிரான எந்தக் 
கண்டனப் பிேரரைணையப் பற்றி ம் அவர்கைளப் 
பா காக்கின்ற ஏகாதிபத்திய அரசுகள் கணக்கிெல த் க் 
ெகாள்ளாமல் இ க்கின்றன. ஆகேவ, நாங்கள் இன்  
இவர்கள் இஸ்ேர ைடய அட் ழியத் க்குத் ைணேபாகின்ற 
விஷயத்ைத ம் கண் க்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின் 
ேறாம். இன்  அெமாிக்க ஏகாதிபத்திய நி வாகம் மற்ைறய 
நா களின் மனித உாிைமகள் சம்பந்தமான விடயங்களில் 
காட் கின்ற அவதானம் எப்ப யி ந்தேபாதி ம், இஸ்ேரல் 
ெசய்கின்ற அநியாயங்கைளக் கண் ெகாள்ளாம ப்பதற்கும் 
அதற்கு உடந்ைதயாகக் க த் ச் ெசால்வதற்கும் நான் இந்தச் 
சைபயிேல என் ைடய விசனத்ைத ம் கண்டனத்ைத ம் 
மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்  ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

என்ைனப் ெபா த்தமட் ேல உலகத்திேல த்தக் 
குற்றங்க க்காக எவைரயாவ  ைக ெசய்  தண் க்க 
ேவண் மாக இ ந்தால், அ  இஸ்ேர யப் பிரதமைரத்தான் 
என்பைத நாங்கள் மிகத் ெதளிவாகச் ெசால் யாக ேவண் ம். 
இஸ்ேரல் இன்  பகிரங்கமாக நடத் கின்ற இந்தத் 
தாக்குதல்களின் லம் காஸா கைரேயாரப் பகுதியிேல 
ஏராளமான அப்பாவி உயிர்கள் ப  ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்றேவைளயிேல, இன்  நாங்கள் அந்த நாட்ேடா  
உற ெகாள்கின்ற நிைலைமயான  விசனத் க்குாிய 
விஷயம். இஸ்ேரல், பாலஸ்தீனம் ஆகிய இரண்  நா க ம் 
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற நிைலப்பாட்ைட 
எங்க ைடய அரசு அங்கீகாித்தி க்கின்ற . ஜனாதிபதி 
அவர்கள் நீண்டகாலம் பாலஸ்தீன மக்களின் நண்பராக 
பாலஸ்தீன - இலங்ைக நட் ற ச் சங்கத்தின் தைலவராக 
இ ந்தேபாதி ம்கூட, இஸ்ேர க்கு எதிராக எைத ம் 
கண் த் க் கூற யாத அள க்கு இன்  நாங்க ம் 
வாயைடத் ப் ேபாய் இ க்கின்ேறாமா என்  ேகட்கின்ற ஒ  
நிைலவரம் காணப்ப கின்ற . இன்  இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற நீதி நியாயத்ைத வி ம் கின்ற எல்ேலா ம் 
இைதப் பற்றிக் ேகட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

குறிப்பாக, ஸ் ம்க ைடய ன்றாவ  மிக க்கிய 
மான னிதத் தலமாகக் க தப்ப கின்ற அல்-அக்ஸாைவக் 
கூடத் தாக்குகின்ற அள க்கு இன்  இந்த நிைலவரம் 
ேமாசமைடந்தி க்கின்ற . அதி ம் ேநான்  மாதத்திேல 
இவர்கள் இவ்வாறான ஓர் அநியாயத்ைதச் ெசய்தி க் 
கின்றார்கள். இ  எல்லா மதத்தவர்க ம் மதி்க்கின்ற ஒ  
தலமாகும். ெஜ சேலம் என்ப  தனிேய ஸ் ம்க க்குச் 
ெசாந்தமான ஓர் இடம் மாத்திரமல்ல, கிறிஸ்தவர்கள், தர்கள், 

ஸ் ம்கள் ஆகிய வினத்தவ க்கும் ெசாந்தமான 
னிதமானேதார் இடம். ஸ் ம்க ைடய மிக க்கியமான 

ஒ  னித தலமான இந்த அல்-அக்ஸா தாக்கப்பட்டைம 
குறித்த ஒ  ெசய்திைய இன்  இங்ேக ெகளரவ அஸ்வர் 
அவர்கள் ெசான்னார். எனக்கு அ  பற்றிய சாியான, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உண்ைமயான விபரங்கள் ெதாியாதேபாதி ம்கூட இந்த 
விஷயம் சம்பந்தமாக என் ைடய பலத்த கண்டனத்ைதத் 
ெதாிவிக்கின்ற அேதேவைள, இதற்கு அெமாிக்க 
ஏகாதிபத்தியம் ைணேபாவ  குறித் ம் எங்க ைடய மிகக் 
க ைமயான கண்டனத்ைதத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறாம் 
என்  கூறி, என் ைடய உைரைய நிைற  ெசய்  
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' - [ ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Rauff Hakeem.] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සිට 3 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I move,  

"That the Bill be now read the third time." 
      

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I move, 

"That the Parliament do now adjourn." 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ධීවර ඉන්ධන සහනාධාර 

மீனவர்  எாிெபா ள் மானியம் 
FUEL SUBSIDY FOR FISHERMEN 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 "ශී ලංකාව තුළ ධීවර දිස්තික්ක 15ක් ආවරණය වන ධීවර පරීක්ෂක 
ෙකොට්ඨාස 149ක් තුළ විසිරී සිටින ධීවර කාර්මිකයන්ෙග් බහුදින යාතා, 
එක්දින යාතා, පිටට සවි කරන ලද එන්ජින් සහිත කුඩා ෙබෝට්ටු සහ 
පිටත සවි කරන ලද එන්ජින් සහිත ඔරු සඳහා නිකුත් කරන ලද ඉන්ධන 
සහනාධාරය ලබා දීම 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස සිට නවතා ඇත.  

ෙමම ඉන්ධන සහනාධාරය නතර කිරීම තුළ ධීවර කාර්මිකයා පාඩු 
ලබන කර්මාන්තයක් ෙලස ෙමහි නියැළී ඇත. එෙමන්ම විවිධ 
දුෂ්කතාවට පත් වී ඇති එම ධීවර කාර්මිකයා එම කර්මාන්තෙය් නියැළීම 
නතර කිරීම පවා සිදු වී ඇති බැව් දන්වනු කැමැත්ෙතමි. එබැවින් වහාම 
කියාත්මක වන පරිදි නවතා ඇති ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීමට 
පියවර ගන්නා ෙලස ෙමම ගරු සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මම 
ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට ධීවර දිස්තික්ක 
15ක ධීවර පරීක්ෂක ෙකොට්ඨාස 149ක ධීවර පවුල් 185,000ක්, ඒ 
වාෙග්ම යැෙපන්නන් දස ලක්ෂයකට ආසන්න පමාණයක් කරදිය 
ධීවර  කර්මාන්තෙය් නියැෙලනවා.  ධීවර පජාවට ලබා දුන්නු 
ඉන්ධන සහනාධාරය වර්තමාන රජය කප්පාදු කිරීම නිසා දස 
ලක්ෂයකට ආසන්න ධීවර ජනතාව දැඩි අසරණභාවයකට පත් 
ෙවලා සිටිනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ධීවර ජනතාවට ෙම් කරපු මහා 
කප්පාදුව විශ්මය ජනක සිද්ධියක් ෙනොෙවයි. ධීවර ක්ෙෂේතය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරපු මුදල් රාජ  වියදෙම් පතිශතයක් හැටියට 
බැලුෙවොත් 2010 සිට 2013 දක්වා කමකමෙයන් එය කප්පාදු 
කරලා තිෙබනවා. 2010 වර්ෂෙය් දශම හයයි ෙදකයි. 2011 
වර්ෂෙය් දශම හතරයි පහයි. 2012 වර්ෂෙය් දශම ෙදකයි හතරයි. 
2013 වර්ෂෙය් දශම ෙදකයි. හැබැයි මම හිතන්ෙන් ඇමතිවරයා 
ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහලාද ෙකොෙහේෙදෝ 2014 වර්ෂෙය් ෙම්ක දශම 
ෙදකයි නවය දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ෙදන බහු දින යාතා අෙප් රෙට් 
තිෙබනවා, 5,478ක්. එක්දින යාතා තිෙබනවා, 1,253ක්. පිටත 
එන්ජින් සහිත ෆයිබර් ග්ලාස් යාතා තිෙබනවා, 19,703ක්. පිටත 
එන්ජින් සහිත යාන්තික පාරම්පරික යාතා තිෙබනවා, 1,842ක්. 
ඔක්ෙකෝම යාතා 28,276කට ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා.  

875 876 

[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන රජය ධීවර 
ජනතාවට ලබා  දුන්නු සියලුම ෙපොෙරොන්දු කප්පාදු කර තිෙබනවා. 
කිසිම ෙපොෙරොන්දුවක් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. මම විෙශේෂෙයන්ම 
"දිනවමු ශී ලංකා" සහ "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" පතිපත්ති 
පකාශනෙය් තිෙබන කරුණුවලින් ෙම් කාරණය පැහැදිලි 
කරන්නට කැමැතියි. ධීවරයන්ට  සහනදායි කමය යටෙත් වසර 
තුනකදී බහුදින යාතා 500ක් ලබා ෙදනවාය කියලා කිව්වා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කර නැහැ. ආපදාවට ලක් වුණු අයට දැල් සහ 
ආම්පන්න සහනාධාර කමය යටෙත් ලබා ෙදනවා කිව්වා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරලාත් නැහැ. ධීවර වරායවල් සහ නැංගුරම් 
ෙපොළවල් 100ක් වැඩි දියුණු කරනවාය කිව්වා. ඒ ෙපොෙරොන්දුවත් 
ඉෂ්ට කරලා නැහැ. 2006 දී ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදනවා කියලා 
කිව්වා. ඒ ෙපොෙරොන්දුව කියාත්මක වුෙණ් 2012 දීයි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, කරදිය සහ මිරිදිය ඉස්සන් වගාව සඳහා කලාප 10ක 
අලුත් ෙගොවි ෙපොළවල් 150ක් ආරම්භ කරනවා කිව්වා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුවත් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. මම ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ 2005 
"දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති මාලාව හරහා ඉදිරිපත් කළ 
ෙපොෙරොන්දු ටිකයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2010 දී නැවත වරක් ධීවර ජනතාවට 
විවිධාකාර ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. මහා පරිමාණෙය් ශීතාගාර 10ක් ඉදි 
කරනවා කිව්වා. බහුදින යාතා සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 100කට 
ෙනොවැඩි සහන ෙපොලී ණය කමයක් ඇති කරනවා කිව්වා. ඈත 
දියෙඹ් ධීවර කර්මාන්තය කරන්නට මව් යාතා කමය හඳුන්වා 
ෙදනවා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම 2010 දී නැවත වරක් කිව්වා "කුඩා 
ධීවරයින් සඳහා වන ඉන්ධන සහනය දිගටම ලබා ෙදන්ෙනමි" 
කියලා. 2006 දී ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ලබා 
දුන්ෙන් 2012 දීයි. නමුත් 2010 පතිපත්ති මාලාෙව් කියනවා, 
දිගටම ලබා ෙදනවා කියලා. ලබා ෙනොදුන් ෙදයක් දිගටම ලබා 
ෙදනවාය කියලා ෙම් පතිපත්ති මාලාෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඉතින් 
ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි?  ධීවර පජාවට අසීමිත බලාෙපොෙරොත්තු දීලා, අහස 
උසට සිහින මාළිගා තනලා ඒවා එකවරම විනාශ කරන්නට 
වර්තමාන රජය කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම කනගාටුදායක 
කාරණාවක්.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවාය කිව්ෙව් 2006 ජනවාරි මාසෙය්යි. නමුත් ඉන්ධන 
සහනාධාරය පටන් ගත්ෙත් 2012 දීයි. මම වගකීෙමන් කියනවා, 
ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන් රජෙය් වුවමනාවකට 
ෙනොෙවයි කියලා. 2012 දී ෙමොකක්ද වුෙණ්? හිටිහැටිෙය්ම ඉන්ධන 
මිල ඉහළ දැම්මා. හලාවත මහා ධීවර උද්ෙඝෝෂණයක්  තිබුණා. 
එහිදී ඇන්ටනී පනාන්දු මහත්මයා ජීවිතය පරිත ාග කළා. 
එතුමාෙග් ජීවිත පරිත ාගය තුළින් රජයට ඉන්ධන සහනාධාරය 
ලබා ෙදන්නට බල කිරීමක් සිදු වුණා. ජනතාව ෙපළ ගැහුණා. 
ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය කළා. ජනතාව ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා 
ගන්නට කළ ඒ සටන ජයගහණය කළ නිසා, ජනතාවෙග් බල 
කිරීම නිසා වසර හයක් මුළුල්ෙල් කඩවුණු ෙපොෙරොන්දුව 
අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක කරන්නට රජයට සිද්ධ වුණා. නමුත් 
ධීවර ජනතාවට ටික කාලයක් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීලා 
නැවත වරක් 2013 දී  එය නතර කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට ඉන්ධන 
සහනාධාරය නතර කිරීම පුදුමයට කාරණාවක් ෙනොෙවයි.  අෙප් 
රෙට් තිබිය යුත්ෙත් සුභසාධන රාජ යක් කියලා අපි පිළිගන්නවා. 
නමුත් ෙම් සුභසාධන රාජ  තුළ ජනතාවට ලබා ෙදන සුභසාධනය, 
ජනතාවට ලබා ෙදන සහන වර්තමාන කාල වකවානුෙව්දී 
වර්තමාන රජය විසින් මහා කප්පාදුවකට, ඓතිහාසික 
කප්පාදුවකට ලක් කර  තිෙබනවා. ජනතාවට ලබා ෙදන ඒ වරදාන, 
වරපසාද, පතිලාභ සියල්ලක්ම කම කමෙයන් ක්ෂය කර 
තිෙබනවා. ජනතාවට ලබා ෙදන සහන ටික අඩු කරලා පාලක 
පැළැන්තිය ෙලොකුම මස් රාත්තල  ෙබදා ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අධ ාපන ක්ෙෂේතය ෙදස 
බලන්න. පාසල් දරුවන්ෙග් දිවා ආහාරය කපලා. පාසල් යන 
දූදරුවන් ලක්ෂ 40කෙගන් ලක්ෂ 10කට විතරයි දිවා ආහාරය 
ෙදන්ෙන්. සියයට 75කෙග් දිවා ආහාරය කපලා සියයට 25කට 
විතරක් දිවා ආහාරය ෙදනවා. අද පාසල්වල විදුලි බිල ෙගවන්ෙන්, 
ජල බිල ෙගවන්ෙන්, ෙඩස්ක්, පුටු ෙම්සවලට මුදල් වැය කරන්ෙන් 
අධ ාපන අමාත ාංශය ෙනොෙවයි; පාසල් යන දුවාදරුවන්ෙග් 
ෙදමව්පියන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? බරපතළ ඖෂධ හිඟයක්, උපකරණ හිඟයක් 
තිෙබනවා. වකුගඩු බද්ධ කරන්නට, හෘදය සැත්කම් කරන්නට 
ෙපෝලිම්වල ඉන්න ෙවනවා. ඒ ෙපෝලිෙම් ඉන්නා අතරතුර 
සාක්කුෙව් රුපියල් ලක්ෂ හතක්, අටක් තිෙබන්නට ඕනෑ ඒ 
සැත්කම කර ගන්නට. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය කඩා වැටිලා. තරුණ 
විරැකියා පතිශතය වැඩි ෙවනවා. සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවා කිව්ෙව් බඩ කට පුරවන සහනාධාරයක් හැටියටයි. නමුත් 
ඒ බඩ කට පුරවන සමෘද්ධි සහනාධාරය අද ෙසොච්චම් තුටු පඬුරක් 
බවට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. දරා ගන්න බැරි විදුලි බිලක් හැම 
ගෘහයකටම ලැෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපලා. ෙපර 
පාසල් දරුවන්ට ෙදන කිරි වීදුරුව කපලා. ගර්භිණී මවුවරුන්ෙග් 
ෙපෝෂණ සලාකය කපලා. ෙම් හැම ෙදයක්ම කපන ෙමොෙහොතක 
අෙප් රෙට්  කරදිය ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ලක්ෂ 10ක් වූ 
පජාවෙග් ඉන්ධන සහනාධාරයත් කපලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රජයක් 
පවතින්ෙන් රජය පත් කරන ජනතාව ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා 
සලකා බලා ඒවා කියාත්මක කරන්නයි. රජයක් පත් කරන්ෙන් 
රෙට් ජනතාවයි. ඒකයි පජාතන්තවාදී කමය. රජයක් පත් වුණාම, 
ජනතාවෙග් ඉල්ලුමට රජය සැපයුම ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  ඒ 
කියන්ෙන්,  supply and demand. ජනතාව ඉල්ලුම් කරනවා. 
රජය සපයනවා. ෙම් ජනතාවෙග් ඉල්ලුම 2005 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඉදිරිපත් කළ  "දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති 
මාලාෙව් පැහැදිලිවම සඳහන් කර තිෙබනවා. ධීවර ජනතාවෙග් 
ජන ජීවිතය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, ධීවර පජාවෙග් ජන ජීවිතයට 
යම් උද්දීපනයක් උදා කිරීම සඳහා ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවාය කිව්ෙව්  වර්තමාන රජයයි. ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා 
දීලා ධීවර පජාවෙග් ජන ජීවිතය ෙසෞභාග වත් ජන ජීවිතයක් 
බවට පත් කරනවා කියලා කිව්ෙව් වර්තමාන රජයයි. හැබැයි, 
2006 දී කරනවායි කිව්ව ෙද් වසර 6ක් මඟ හැරියා;  කල් දම දමා 
හිටියා; අමතක කළා.  ජනතාවට කිව්ව ෙද් කුණු බක්කියට දැම්මා.  
ජනතාවට කිව්ව ෙද් පතික්ෙෂේප කරලා ඉන්න ෙකොට ජනතා 
උද්ෙඝෝෂණය මැද, ජනතා අරගළය මැද, ජනතාවෙග් 
පජාතන්තවාදී විප්ලවය මැද, ෙපොදු මහත් ජනතාවෙග් ෙල් දහඩිය, 
කඳුළු  තුළින් තමයි රෙට් ධීවර පජාව, රෙට් ෙපොදු ජනතාව 
ජයගහණය කර ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ගත්ෙත්. රජයක් 
ඉන්ෙන් ඉල්ලුමට සැපයුම ලබා ෙදන්නයි. හැබැයි, ධීවර ජනතාව 
ඉන්ධන සහනාධාරය ඉල්ලන ෙකොට අද රජය කියනවා, "නැහැ. 
ඉන්ධන සහනාධාරය ෙවනු වට අපි  ධීවර ආම්පන්න ෙදන්නම්" 
කියලා.   

මා හිතවත් ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා 
ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් ඉන්ධන සහනාධාරය ගැන කථා කරන 
ෙකොට කියාපු කාරණා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ හැන්සාඩ් වාර්තා මා සතුව තිෙබනවා. මා ඒ ෙවලාෙව් 
එතුමාෙගන් පුන පුනා ඇහුවා, "ඉන්ධන සහනාධාරය කපලා ද?"  
කියලා.  එතුමා කිව්වා, "කපලා නැහැ. යම් පමාදයක් විතරයි සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්" කියලා. එතෙකොට මා ඇහුවා, "කවදාද ෙම්ක ලබා 
ෙදන්ෙන්?" කියලා. "භය ෙවන්න එපා, ෙම්ක ෙහට අනිද්දාම ලබා 
ෙදනවා"  කියලා එතුමා කිව්වා. මා ෙම් වග කීෙමන් කියන්ෙන්.  
මා ළඟ ඒ හැන්සාඩ් වාර්තා තිෙබනවා. ආෙයත් වරක් ඒවා 
හැන්සාඩ්ගත කරන්නට අවශ  නැහැ. ඉන්ධන සහනාධාරය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ෙදනවා කියලා අෙප් ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන  ඇමතිතුමා ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කිව්වා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර පජාව ඉන්ධන 
සහනාධාරය ඉල්ලන ෙකොට, උපකරණ ලබා ෙදන්ෙන් ඇයි?  ධීවර 
පජාව ඉල්ලන්ෙන් ඉන්ධන සහනාධාරයයි. ඉල්ලන ෙද් 
ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි? ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන් ඉල්ලන ෙද් ෙදන්න 
ෙන්ද? ආණ්ඩුවක් පත් කර ගත්ෙත් අවශ  ෙද්වල් ඉල්ලා ගන්න 
ෙන්ද? ගෙම් පළාත් පාලන ආයතනෙය් ඉඳලා, ජනාධිපති පුටුව 
දක්වා ෙම් රෙට් ජනතාව මහා ජන වරමක් -ඓතිහාසික ජන 
වරමක්- ලබා දුන්නා. ඒ ෙමොනවාටද? යුද්ධය ඉවර කළා වාෙග්ම 
ෙම් රජය ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට ශක්තියක් ලබා ෙදයි කියලා 
ජනතාව විශ්වාස කළා. එෙහම විශ්වාස කරලා තමයි ඉන්ධන 
සහනාධාරය පිළිබඳව ජනතාවෙග් ඉල්ලුමක් නිර්මාණය වුෙණ්.  
නමුත් 2006 දී ඉටු කරනවායි කිව්ව ෙද් 2012 වනතුරු ඉටු 
කරන්ෙන් නැතිව ඉන්න ෙකොට, ජනතාව ඒක ජයගහණය 
කළායින් පස්ෙසේ,  2013 දී කපා හැරලා,  2014 දී නැවත වරක් 
ධීවර පජාවෙග් උද්ෙඝෝෂණය මැද්ෙද් රජය කියනවා "ඉන්ධන 
සහනාධාරය ෙදන්න බැහැ;  අපි උපකරණ ෙදන්නම්; ආම්පන්න 
ෙදන්නම්; දැල් ෙදන්නම්; අරවා ෙදන්නම්; ෙම්වා ෙදන්නම්" 
කියලා. ධීවර කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක  කාරක සභාෙව්දී මම ෙම් 
පශ්නය ගරු ඇමතිතුමාෙගන් විමසුවා. විමසුවාම එතුමා කිව්ෙව්, 
''ධීවර පජාවෙගන් සියයට 85ක්ම කියනවා, ඉන්ධන සහනාධාරය 
අවශ  නැහැ, ඒ ෙවනුවට  උපකරණ දුන්නාම ඇති'' කියලායි. 
එතුමා එෙහම පකාශ කළා. මම හිතන හැටියට ඒක නිවැරදියි. 
ඉන්ධන  සහනාධාරය ෙදනවාට වැඩිය  දැල් ආම්පන්න, උපකරණ 
ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි කියලා ධීවර  පජාව කියනවාලු. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ධීවර  පජාව 
ෙමෝඩයන් ෙකොට්ඨාසයක් හැටියට සලකා, රජය ෙම් වාෙග් තීන්දු 
තීරණ ගැනීම ඉතාම කනගාටුදායක කාරණයක්. ධීවර ක්ෙෂේතයට 
උපකරණ ලබා ෙදනවාය කියන එක මහා අරුම පුදුම අලුත් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. රජය ෙකොෙහොමටත්  ධීවර  පජාවට ඒ ආම්පන්න ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

මට මතක් ෙවනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාල 
වකවානුව. ෙම් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ස්වර්ණමය යුගය 
කියාත්මක වුෙණ්  අෙප්  හිටපු අමාත වරුන් වන දිවංගත ෙෆස්ටස් 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාෙග් සහ ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාෙග්  කාල වකවානුවලදී.  ධීවර  පජාවෙග් ඒ ස්වර්ණමය 
යුගය තුළ දැල් සහනාධාර දුන්නා, බහු දින යාතා දුන්නා, එක් දින 
ෙබෝට්ටු දුන්නා, ඔරු  දුන්නා, ෙමෝටර් දුන්නා, සැටලයිට් දුන්නා, 
සහන දුන්නා.  ඒ හැම සහනයක්ම එවකට පැවති එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජෙයන් ලබා දුන්නා.  එදා උපකරණ සහනාධාර හැටියට, 
ආම්පන්න සහනාධාර  හැටියට ඒවා ලබා  දුන්නා. ආණ්ඩුවක් 
ෙකොෙහොමටත් ඒවා ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව  ඒක ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම්,  ආණ්ඩුවක් 
විසින් ෙකොෙහොමටත් ලබා දිය යුතු උපකරණ සහනාධාර ලබා 
ෙනොදී,  ෙදනවාය කියපු ඉන්ධන සහනාධාරයත්  පැත්තකට විසි 
කරලා, පතික්ෙෂේප  කරලා, උපකරණ සහනාධාරවලට, ආම්පන්න 
සහනාධාරවලට ඉන්ධන සහනාධාරය හිලව් කිරීම සාධාරණද? 
ඒක හරිද?  

මට මතකයි, 2005 දී විතරක් ෙනොෙවයි, 2010 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් ෙව්දිකාවක් ෙව්දිකාවක් පාසා කිව්වා, ධීවර 
පජාවෙග් ජන ජීවිතය ශක්තිමත්  කරන්නට ෙම් රජය ඇප  කැප 
ෙවනවා  කියලා. ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් කරනවාය කියපු හැම 
සංවර්ධන කියාදාමයක්ම ඉටු කරනවාය  කිව්වා. අපි විශ්වාස 
කරනවා, ගරු ඇමතිතුමාට ෙලොකු වුවමනාවක් තිෙබනවා කියලා 
ධීවර ක්ෙෂේතයට ශක්තිය ලබා ෙදන්න. හැබැයි,  එතුමාට ධීවර  
පජාව ෙවනුෙවන් කරන්න තිෙබන ෙසේවාව හැම වසරකදීම ෙම් 

රජයම කප්පාදු කරලා තිෙබනවා; මුදල් කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. 
නිවාස 30,000ක් හදනවාය කිව්වත් අද එතුමාට  හදන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉතා ෙසොච්චම් නිවාස පමාණයක් විතරයි. 
දැනට නිවාස 100ක් විතර හදලා තිෙබනවා.  තව  නිවාස 
29,000ක්  හදන්න තිෙබනවා. ඒක ධීවර ඇමතිතුමාෙග් වරදක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රජය  තුළ මහා අදෘෂ මාන බලෙව්ගයක්  
තිෙබනවා.  ඇමතිතුමාට  ඒ වැෙඩ්  කරන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. 
ධීවර  පජාවට ලබා දිය යුතු සහනාධාර ටික ලබා ෙදන්ෙන්ත් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙමොකක්ද  
සිද්ධ වු ෙණ්? පසු ගිය දවසක ධීවර පජාව මීගමුෙව් 
උද්ෙඝෝෂණයක් කරනෙකොට අතිෙගෞරවනීය කාදිනල්  මැල්කම් 
රංජිත් හිමිපාණන්  ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා පැහැදිලිව  පකාශයක් 
කරලා ඇහුවා, ''රජය ඉන්ධන සහනාධාරය කැපීම තුළින් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ධීවරයන් ෙගොඩබිම ඉඳෙගන ධීවර 
රක්ෂාව කරන එකද?'' කියලා. ධීවර නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
ෙහොඳාකාරවම දන්නවා, අතිෙගෞරවනීය, පූජනීය කාදිනල් 
මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් මාධ  හරහා එවැනි පකාශයක් කළ 
බව. මම ෙනොෙවයි එෙහම පකාශ කෙළේ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 
දැන් ෙම්කට විසඳුමක්  තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
වර්තමාන රජය ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙපො  ෙරොන්දු ෙවලා, ඒ 
සහනාධාරය ලබා ෙනොෙදනවා නම්, මම ධීවර ඇමතිතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා, ෙමන්න ෙම් වාෙග්  ෙදයක්.  එදා ඉන්ධන 
සහනාධාරය  ලබා ෙදනෙකොට, බහුදින යාතාවකට මාසිකව 
රුපියල් 31,200ක් දුන්නා. එක්දින යාතාවකට රුපියල්  19,200ක්, 
පිටත  එන්ජින් සහිත ෆයිබර් ග්ලාස්  යාතාවකට රුපියල් 9,375ක්, 
පිටත එන්ජින් සහිත යාන්තික පාරම්පරික යාතාවකට රුපියල් 
9,375ක් වශෙයන්  මාසිකව ලබා දුන්නා. දැන් රජය කියනවා ෙන්, 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න  බැහැයි කියලා.  රජය පුන පුනා  ඒක  
කියනවාෙන්. 2005, 2010 ජනාධිපතිවරණ ෙව්දිකාවල උගුර  ෙල් 
රහ ෙවනතුරු,  අරක  ෙදනවා, ෙම්ක ෙදනවා, ධීවරයා සුරකිනවා, 
ධීවරයා ආරක්ෂා කර ගන්න වා, ධීවරයා ජීවත් කරවනවා කියලා  
මහා පම්ෙපෝරිය ගහපු ෙම් රජය  දැන් කියනවාෙන් ඉන්ධන 
සහනාධාරය ෙදන්න බැහැ කියලා. එෙහම නම්, මම ගරු 
ඇමතිතුමාට ෙමන්න ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී ඇත්තවශෙයන්ම 
ධීවරයන්ට අවශ  ෙවන්ෙන්  ඩීසල් සහ භූමි ෙතල් ෙන්. ධීවරයන්ට 
සහනාධාර කමයට ධීසල් සහ භූමිෙතල් ලබා ෙදන්නට කමයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ කමය? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සපුගස්කන්ද පිරිපහදුෙවන් අෙප් රෙට් භූමිෙතල් අවශ තාෙවන් 
සියයට සියයක් සපුරාලනවා.  ඒකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පින් 
සිද්ධ ෙවන්න. අෙප් රෙට් බත් දුන් පියා, දිවංගත ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න සපුගස්කන්ද 
පිරිපහදුෙවන් අෙප් රෙට් භූමිෙතල් අවශ තාෙවන් සියයට සියයක් 
සම්පූර්ණ කරනවා.  ඒ වාෙග්ම ඩීසල් අවශ තාෙවන් සියයට 30ක් 
සම්පූර්ණ කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අද ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 
121යි. භූමිෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 106යි. මා ගරු ධීවර 
අමාත තුමාට ෙම් විධියට ෙයෝජනාවක් කරනවා. කිසිම පශ්නයක් 
නැතිව, කිසිම පාඩුවක් නැතිව රුපියල් 121 ඩීසල් ලීටරය  රුපියල් 
90ට ධීවර පජාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාත් 
සමඟ  සාකච්ඡා  කරලා, ඇමති මණ්ඩලයටත් ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා,  කරුණාකර ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න. 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ අහයි, ''ෙකොෙහොමද  රුපියල් 121 ට 
ෙදන ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 90 ට ෙදන්ෙන්  ?''  කියලා. බාල 
ඉන්ධන බද්ද අයින් කෙළොත්, දූෂණ බද්ද අයින් කෙළොත්, ෙහජින් 
අලාභය පියවීෙම් බද්ද අයින් කෙළොත්, දූෂිත මිලදී ගැනීෙම්  
කියාවලිය අයින් කෙළොත් අනිවාර්යෙයන්ම ඩීසල් ලීටරය  
රුපියල් 90ට ෙදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම තමයි  භූමිෙතල්වලටත්. 
දැන් භූමිෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 106ක් ෙවනවා. කිසිම අලාභයක් 
නැතිව, කිසිම බියක්, සැකක් නැතිව, කිසිම ආර්ථික අවදානමක් 
නැතිව  භූමිෙතල් ලීටරය ෙදන්න  පුළුවන් රුපියල් 70ට.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි 

ඔබතුමාට  කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට තව  මඳ ෙවලාවක් 

ෙදන්න,  අපි  ෙව්ලාසනින් විවාදය  පටන් ගත්ත  නිසා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  ඔබතුමා හරහා  ගරු 

ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ  අමාත තුමාටත් ෙම්  කාරණය ෙයෝජනා 
කරනවා. ලබා ෙදනවාය කිව්ව ඉන්ධන සහනාධාරය  ලබා ෙදන්න 
බැරි නම්, කරුණාකර  ධීවර පජාවට  ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 90ට 
ලබා ෙදන්න. භූමිෙතල් ලීටරය රුපියල් 70ට ෙදන්න.  ඇයි ඒක 
කරන්න බැරි  කියලා මා එතුමාෙගන් අහනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර පජාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු  
සියල්ල ෙදස බැලුවාම, ෙම් රජයට අමතක වීෙම් ෙරෝගය 
වැලඳිලාද කියලා මට එක ෙවලාවකට හිෙතනවා. ඒකට 
කියන්ෙන් amnesia  ෙරෝගය කියලා. Amnesia ෙරෝගය වැලඳිලා 
තිෙබන අයට ක්ෂණික විසඳුම්ක් ලබා ෙදන්න  පුළුවන්. අෙප් ගරු 
ෛවද  රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන දන්නවා. අර  
B12  විටමින් එක අඩු වුණාම තමයි amnesia ෙරෝගය ඇති 
ෙවන්ෙන්.  රජෙය් තට්ටමට ෙහොඳ B12 injections ටිකක් ගහ 
ගන්න පුළුවන් නම්, ධීවර පජාවට ලබා ෙදනවාය කියපු නිවාස 
30,000, ඉන්ධන සහනාධාරය, සහනාධාර කමයට බහුදින                     
යාතා ඇතුළුව මම කලින් ඉදිරිපත් කරපු ෙපොෙරොන්දු වට්ෙටෝරුවම 
ලබා ෙදන්න ෙම් රජයට  පුළුවන්  කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා. අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්න  
ඕනෑ. ෙම් රෙට් පංච මහා බල ෙක්න්දයක් හදනවාය කියලා   

ෙම් රජය ෙලෝකයටම පකාශ කර තිෙබනවා. ගුවන් 
මධ ස්ථානය,  බුද්ධි මධ ස්ථානය,  නාවුක මධ ස්ථානය, 
ව ාපාර මධ ස්ථානය හදනවා කියලා. ඒ ඔක්ෙකෝටම ඉස්ෙසල්ලා 
ෙපොදු ජනතාව සංවර්ධනය කිරීෙම්, ජීවත් කිරීෙම්  ෙක්න්දස්ථානය 
ෙගොඩ නගන්න  කියලා මා රජයට  ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේ 
ෙයෝජනා  කරමින් රජෙය් සියලුම පබලයින්ෙගන් මම ඉල්ලීමක්  
කරනවා. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් හරියට "ගිරයට අහු 
වුණු  පුවක්ෙගඩිය''  වාෙගයි. එතුමාට වැඩ කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ; පතිපාදන ෙදන්ෙන් නැහැ;  අවශ  ඒ සවිය  ශක්තිය  ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. මා කළ ෙම් ෙයෝජනාවලට  ඇහුම්කන් දීලා,  
ධීවර පජාවට සහනාධාර ෙදන්න රජය අකමැති නම්, අඩුම 
ගණෙන්  ඩීසල්වල  මිල අඩු කරලා, භූමිෙතල් ලීටරයක මිල අඩු 
කරලා, ධීවරයාට උදා කරනවාය කියපු ඒ ස්වර්ණමය  යුගය උදා 
කරන්න  රජය කටයුතු කරයි කියලා මා  විශ්වාස කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීමට ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට  විනාඩි10 ක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට්  ජාතික ආදායමට 

දායකත්වයක් ලබා ෙදන අෙප් ධීවර කාර්මිකයා අභාවයට යමින් 
තිෙබන ෙමොෙහොතක; ධීවර කර්මාන්තය අභාවයට යමින් තිෙබන 
ෙමොෙහොතක  අෙප් ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමා විසින් ධීවරයන්ෙග්  ෙතල් සහනාධාරය කප්පාදු කිරීම 
පිළිබඳව අෙප් ධීවර සංවිධාන ෙවනුෙවන් ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ස්ථීර 
කරමින්, ඒ පිළිබඳව අදහස් කීපයක් දැක්වීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙතල් සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවා කියලා කිව්ෙව්, 2006 වර්ෂෙය් දීයි. එය අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා දුන් ෙපොෙරොන්දුවක්. 2010 වර්ෂෙය්දීත් එතුමා 
ධීවරයන්ට ෙතල් සහනාධාරය ලබා ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. එදා ෙතල් සහනාධාරය ලබා ෙදනවාය කියලා කියනෙකොට 
ෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 84යි. ඉතින් අෙප් ධීවරයාට ඒ 
සහනාධාරෙය් අවශ තාවක් ඇති වුෙණ් නැහැ. ෙතල් ලීටරය 
රුපියල් 84ක් වුණු නිසා ඒ ධීවර කර්මාන්තය කරෙගන යන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුණා.  ෙතල් ලීටරය රුපියල් 121.30ක් 
වනෙකොට තමයි ධීවරයා අසරණ තත්ත්වයට පත් වුෙණ්. අන්න ඒ 
අවස්ථාෙව් දී තමයි  බහුදින යාතා, එක් දින යාතා, ඒ වාෙග්ම 
outboard motor engine ෙබෝට්ටු, එන්ජිම පිටතින් සවිකළ ඔරු, 
වල්ලම්  යන ඒ සියලුම  ධීවර යාතා මඟින් ධීවර කර්මාන්තය 
කරෙගන යන අෙප් ධීවරෙයෝ උද්ෙඝෝෂණය කරන්න පටන් 
ගත්ෙත්. ඒක ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් කළ උද්ෙඝෝෂණයන් 
ෙනොෙවයි. ඒ උද්ෙඝෝෂණය තුළින් ජීවිත පරිත ාග කරලා ෙතල් 
සහනාධාරය ලබා ගත්තා.  ඒ ෙතල් සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන් 
2012 ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට 2013 මැයි මාසය දක්වා පමණයි. ඒ 
ලබා දුන් ෙතල් සහනාධාරෙයන් තුෙනන් ෙදකක් පමණයි අෙප් 
ධීවර කාර්මිකයන්ට ලැබුෙණ්. අෙනක් තුෙනන් එක ගසා කෑවා.  
ඒ ෙතල් ලබා ෙදන වරාෙය් තිෙබන shed එෙකන්,  ඒ වාෙග්ම 
ධීවර අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් සහ ෙපෞද්ගලික ආයතන ඒ 
සහනාධාරය ගසා කෑවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  shedවලින් ලබා 
ෙදන ෙතල්වලින් තුෙනන් ෙදකක් ධීවරයාට යනෙකොට,  ඉතිරි 
තුෙනන් එක ගසාකෑවා; ෙසොරකම් කළා. අන්න ඒ නිසා අෙප් 
ෙතල් සහනාධාරය අත්හිෙටව්වා.  ඒවා ගැන පරීක්ෂණ කරනවාය 
කිව්වා.  ඒ පරීක්ෂණ කිරීෙමන් පසුව  අෙප් ධීවරයාට  ෙතල් 
සහනාධාරය අහිමි වුණා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද අෙප් ධීවරයා අන්ත අසරණ 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා සිටිනවා. අෙප් රටට ජාතික 
නිෂ්පාදනයක් ලබා දුන් ධීවරයා, අභිමානෙයන් ජීවත් වුණු ධීවරයා 
අද කන්න ෙබොන්න නැතිව අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ධීවරයන් අද ධීවර 
කර්මාන්තය කරන්ෙන් නැහැ.  අද බහු දින යාතා හිමිකරුවන්ෙග් 
එම ෙබෝට්ටුවලින්  භාගයට භාගයක්ම  හැම වරායකම ගැටගසා 
දමා තිෙබනවා.  ඒ ධීවරෙයෝ පළමුවැනි trip එක යනවා; ෙදවැනි 
trip එක යනවා; තුන්වැනි trip එක යන්ෙන් නැහැ,  ෙබෝට්ටුව 
ගැටගසා දමනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, තංගල්ල වරායට ඇවිල්ලා 
බලන්න, රැකියාෙව් ෙයෙදන්ෙන් නැති ෙබෝට්ටු ෙප්ළියට තිස් 
ගණනක් ගැටගසා දමා තිෙබනවා.  ඒ ධීවරයන්ට බැංකු ණය 
ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ.  

ලංකාෙව් තිෙබන DFOවලට  ගිහිල්ලා සමීක්ෂණයක් කරලා 
බලන්න. අද එක ධීවරයකුෙග් ෙගදරකවත් රතන් බඩු කළඳක් 
තිෙබනවාද? නැහැ. ඒවා උකස ් කරලා. අ පි ෙම් ගරු ධීවර 
ඇමතිතුමාට ෙදොස් කියනවා ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා, ෙම් අහිංසක ධීවරයන්ට ධීවර සහනාධාරය ලබා ෙදනවාය 
කියලා. එතුමා ධීවර ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය් 

881 882 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ධීවරයන්ට හැම සහනයක්ම ලබා දුන්නා.  එතුමාට ඉදිරියට යන්න 
ඕනෑ නිසා, අෙප් ලංකාව වටා සිටින ධීවරයන් රවට්ටා ගන්නට 
ඕනෑ නිසා  ඒ අවස්ථාෙව් රුපියල් 50,000ක්, 100,000ක් බැගින් 
මුදලින් නිවාස ආධාර ලබා දුන්නා.  ඒ වාෙග්ම ධීවරයන්ට 
සහනාධාර ලබා දුන්නා, ධීවර ගම්මාන හැදුවා; ධීවර නිවාස හැදුවා.  
නමුත් අද ෙම් ධීවර ඇමතිතුමාට ඒ වැඩ කරන්න අවසර ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ධීවර ඇමතිතුමාට ඒ වැඩ කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අෙප් ගෙම් මනුෂ යා.  එතුමා 
ධීවරයන්ට ඒ තරමටම ආදරය කළා;    ධීවරයන්ට  සහන ලබා 
දුන්නා.  එතුමා අෙප් ගෙම් නායකෙයක්. එතුමා ගැන අපි 
සන්ෙතෝෂ වනවා. එතුමා ධීවර ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු 
කරපු කාලෙය් කරෙගන ආපු ඒ වැඩසටහන කරෙගන යන්න අද 
ෙම් ගරු ඇමතිතුමාටත් අවස්ථාව ලබා ෙදනවා නම්,  ධීවරයන්ට ඒ 
සහන ලබා  ෙදන්න ෙමතුමාටත් හැකියාව ලැෙබනවා.  

ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින මිනිසුන්ට අද ඉන්න හිටින්න 
තැනක් නැහැ. ඔවුන් තමන්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් පවා උගස් 
තියලා. අද සෑම පැත්තකින්ම ධීවර කර්මාන්තය කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. ධීවර ක්ෙෂේතය නැත්තටම නැති ෙවලා යනවා. 
ධීවරෙයෝ අද සෑම අංශයකින්ම බැට කනවා. ෙතල් 
සහනාධාරෙයන් ධීවරයා බැට කනවා. දැල් සහ අනිකුත් ආම්පන්න 
සහන බදු කමයකට ඔවුන්ට ෙදනවා කියලා එදා කිව්වා. අද ඒ කිසි 
ෙදයක් නැහැ. ධීවරෙයෝ ඒ පැත්ෙතනුත් බැට කනවා.  

අද මුහුදු යන ෙබෝට්ටුවලට මාළු අහු වන්ෙන් නැහැ. එයට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ලංකාෙව් මුහුද බදු දීලායි තිෙබන්ෙන්. චීන 
සමාගම්වලට, තායිවාන් සමාගම්වලට, ෙකොරියන් සමාගම්වලට 
මාළු අල්ලා ගන්න, trawl කරන්න අෙප් මුහුද බදු දීලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් අෙප් අහිංසක ධීවරයන් ෙබෝට්ටු 50කින් 
අල්ලන මාළු එක trawler එකකින් trawl කරලා අල්ලාෙගන 
යනවා. අෙප් ධීවරයන් ඒ දර්ශන video කරෙගන, කැමරාගත 
කරෙගන  ඇවිත් අපට ෙපන්වනවා. ඒවා දිහා අෙප් මිනිසුන්  
බලා ෙගන ඉන්නවා. නවීන පන්න කම, දියුණු තාක්ෂණය භාවිත 
කරලා ඔවුන් අෙප් ධීවරයන්ට අයිති මාළු ටික ෙනළා ෙගන යනවා. 
අෙප් ධීවරයන් අසරණ ෙවලා බලාෙගන ඉන්නවා. ෙම් විධියට අද 
අෙප් ධීවර කර්මාන්තය නැත්තටම නැති ෙවමින් යනවා. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය තමයි එදා 
ෙම් රටට ජාතික ධනයක් ෙගනාපු සම්පත. අෙප් ධීවරයා එදා 
ෙබොෙහොම අභිමානෙයන් ජීවත් වුණා. අද ඔවුන් ඉතාම අසරණ 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා සිටිනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. අපට 
කනගාටුයි, ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ෙයදිලා ඉන්න අය ගැන. අපටත් 
බහුදින යාතා තිෙබනවා. අෙප් යාතාත් ගැටගහලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් ධීවරයාට රැකියාව කර ගන්න බැහැ, ෙම් ෙතල් පශ්නය 
නිසා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙතල් පශ්නය විසඳන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදන්නය කියලා අප ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

ධීවරයන්ට ෙපොෙරොන්දු රැසක් දුන්නා. ඔවුන්ට  ෙතල් සහනාධාරය 
ෙදනවාය කියලා 2006 දී කිව්වා; 2010 දී කිව්වා. ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
ෙගවල් 30,000ක් හදනවාය කිව්වා. මව් යාතා 100ක් ලබා 
ෙදනවාය කිව්වා. ෙබෝට්ටු 500කට සහනාධාර ලබා ෙදනවාය 
කිව්වා.   බහුදින යාතා 500ක් ලබා ෙදනවාය කිව්වා. නමුත් අද ෙම් 
කිසි ෙදයක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  

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

අද ධීවරයාෙගන් පළිගන්නවාය කියන එක මම කනගාටුෙවන් 
යුතුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා.    

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් මතු කරනවා. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I always point out that the Hon. Members have to 

study and understand the Standing Orders, if they are 
unaware of it. The Hon. Member, being a senior Member, 
should know that he cannot refer to the conduct of His 
Excellency the President.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ෙග් හැසිරීම, පැවැත්ම හා කියා කලාපය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළ ෙනොහැකියි. ඒ අනුව එම ෙකොටස 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට මා නිෙයෝග කරනවා.  

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
එතුමා අෙප් රෙට් නායකයා; අෙප් ගෙම් නායකයා.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ෙග් 

හැසිරීම, පැවැත්ම හා කියා කලාපය සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළ ෙනොහැකියි.  
 

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ෙහොඳයි. අෙප් ගෙම් නායකයා ගැන, අෙප් පධානියා ගැන අපි 

කථා කරමු. අෙප් පධානියා අෙප් ජනතාවට ලබා දුන් සහන අද 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි මා ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්. සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනාෙව් ධීවරයා සුරකින්නයි. ධීවරයාට ධීවර සහනාධාර ලබා 
ෙදනවාය කිව්වා. ධීවරයාෙග් ආම්පන්නවලට සහන ලබා 
ෙදනවාය කිව්වා. ධීවර නිවාස 30,000ක් ලබා  ෙදනවාය කිව්වා. 
ධීවරයාට බහුදින යාතා 500ක් ලබා ෙදනවාය කිව්වා. ධීවරයාට 
මවු යාතා 100ක් ලබා ෙදනවාය කිව්වා. ඒ දුන්නු ෙපොෙරොන්දු 
කිසිවක් අද ඉෂ්ට කරලා නැහැ. අද ධීවරයාට පාරට බහින 
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන් එම නිසායි.  

විෙශේෂෙයන්ම බහුදින යාතා හිමියන් ගැන කියන ෙකොට - 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

883 884 

[ගරු  දිලිප් ෙවදආරච්චි  මහතා] 
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ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
බහුදින යාතා ගැන කියන ෙකොට, මහ මුහුද බදු දීපු එක නිදහස් 

කරලා, බහුදින යාතා හිමියන්ෙග් ජීවිත රැක ෙදන්න කියා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. වි ෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට මා කියන්න ඕනෑ, ලංකාෙව් තිෙබන 
දරුණුම ශාපය ධීවර ශාපයයි කියලා. ධීවරයාෙග් ෙද් ෙහොරකම් 
කෙළොත්, ධීවරයාෙග් ෙද් මං ෙකොල්ල කෑෙවොත්, ධීවරයාෙග් 
අයිතිය ලබා ෙනොදුන්ෙනොත් ධීවරයා ශාප කරයි. ඒ ශාපය 
වැදුෙණොත් ආණ්ඩු ෙගන යන්නත් බැහැ, ජනාධිපතිකම් කරන්නත් 
බැහැයි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. 

ලංකාෙව් ධීවරයින්ෙගන් සියයට 90ක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ජනාධිපති කරන්න ඡන්දය දුන්නා. අද ඒ ජන ෙකොටස් 
අහිමි ෙවමින් යනවා. ඒකයි මා කියන්ෙන්. එම නිසා අහිංසක 
ධීවරයා රැක ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
අෙප් ධීවරයා රැක ගන්න, ධීවර කර්මාන්තය රැක ගන්න, 
ධීවරයාෙග් ගමන් මඟ ශක්ති සම්පන්න කරන්න අෙප් සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා ධීවරයා ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ ෙමම ෙයෝජනාව නැවත වතාවක් ස්ථිර කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු සරත් කුමාර 

ගුණරත්න නිෙයෝජ  අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

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

පස්ෙසේ මා කථා කරන්නම්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් ඊළඟට ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 

අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 25ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා 

ෙගනාපු ෙයෝජනාව ගැන මා ඉතාමත් සතුටු වනවා. ෙමම අවස්ථාව 
මට ලැබුණු සව්ර්ණමය අවස්ථාවක්. ෙමොකද, දැනුවත්ව ෙහෝ 
ෙනොදැනුවත්ව පකාශ කළ පූර්ණ අසත  සහ අර්ධ අසත වලට 
උත්තර ෙදන්න මට අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා 
දුන්ෙන් කාෙග්වත් ජීවිත පූජාවක් නිසා ෙනොෙවයි. ඉන්ධන මිල 
එදා මධ ම රාතී 12.00 සිට වැඩි ෙවන්නට ෙපරම භාණ්ඩාගාරය 
අපට කථා කරලා කිව්වා, ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ෙදන්නට 
වැඩසටහනක් සකස් කරන්නය කියලා. දවසකට කලින් කිව්ව 

නිසා ජාතික ධීවර මහා සම්ෙම්ලනෙය්  telegrams මඟින් දැනුම් දී 
සියලුම දිස්තික් නායකයන් වහාම ෙකොළඹට කැ ෙඳව්වා. ඔවුන් 
කැඳවා, දුරකථනය ළඟ තබා ෙගන, ධීවර නිෙයෝජිතයන් එක 
පැත්තකිනුත්, අනික් පැත්ෙතන් මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් 
ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතාත් තබා ෙගන වරුවක් තිස්ෙසේ 
සාකච්ඡා කරලා, දිගින් දිගටම ෙක්වල් කරලා තමයි එදා ධීවර 
සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන්. ඒ අතර තුර තමයි හලාවත පැත්ෙත් 
උද්ෙඝෝෂණයක් කරලා මිනී මරා ගත්ෙත්. එෙහේ මිනී මරා ගන්න 
ෙකොට අපි ෙමෙහේ පශන්ය විසඳමිනුයි සිටිෙය්. අනවශ  මරණයක් 
තමයි එදා සිදු වුෙණ්. එම නිසා කාෙග්වත් ජීවිත පූජාවකින් 
ෙනොෙවයි ෙම් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන්. එෙහේ ජීවිත පූජා 
කිරීම සිදු වන ෙවලාෙව් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීම සඳහා අපි 
ෙමෙහේ තීන්දුව අරෙගන ඉවරයි. 102,000ක සාමාජිකත්වෙයන් 
යුක්ත ෙලෝක ධීවර සංවිධානෙය් එකම නිෙයෝජිතයා වශෙයන් 
පිළිගත් ලංකාෙව් ධීවර සංවිධානයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි 
අපි ඒ තීන්දුව ගත්ෙත්. අපි එය කියාත්මක කළා.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කිව්වා, ඉන්ධන සහනාධාරය 
ලබා දීම ජූලි මාසෙය් විතර අතර මඟ නැවතුණා කියලා. මම 
කිව්වා, "ඉතා ඉක්මන් දිනක පටන් ගන්නවා" කියලා. නැවතුෙණ් 
ෙමොකද? ඒෙක්  විශාල මං ෙකොල්ලයක් සිදු වුණා. අපට විශාල 
ෙලස පැමිණිලි ආවා. අපට කිව්වා, නැවත වැඩසටහනක් හදලා 
ෙදන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව නැවත සාකච්ඡා කරන්නටයි 
නැවැත්තුෙව්. අපි ඒ ඉන්ධන සහනාධාරය නැවත ආරම්භ කළා. 
අපි කෙළේ, ෙපෞද්ගලික ඉන්ධන හල්වලින් ෙදන්ෙන් නැතුව ධීවර 
වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් ඉන්ධන හල්වලින් දීමයි. එතෙකොට 
පශ්නයක් ආවා, ෙපෝලිම් ගැසීම සම්බන්ධව. ඒකටත් විරුද්ධව 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් උද්ෙඝෝෂණ ආදී ෙනොෙයකුත් ඒවා 
කරන්නට හැදුවා. අපි ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන ෙතක් ඉන්ධන 
සහනාධාරය දුන්නා. නමුත් ඒ වැඩ පිළිෙවළත් අසාර්ථක වන 
ෙකොට අපි ජාතික ධීවර මහා සම්ෙම්ලනයත් එක්ක කථා කරලා 
විකල්ප ඉන්ධන සහනාධාර වැඩසටහන පටන් ගත්ෙත්. ඒ විකල්ප 
වැඩසටහනට අපි ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 
4,260ක්. ඒක තමයි අපි අවුරුද්දකට ඉන්ධන සහනාධාරය 
ෙවනුෙවන් ෙගවපු මුදල. ඒ රුපියල් මිලියන 4,260 අපි ෙයොදලා 
විකල්ප වැඩසටහනකට ගිෙය් උද්ෙඝෝෂණ නිසා ෙනොෙවයි. 
ගම්පහ දිස්තික්කය පැත්ෙත් තිබුණු උද්ෙඝෝෂණ නිසා ෙනොෙවයි. 
උද්ෙඝෝෂණ කරන ෙකොටත් අපි ඒ තීන්දුව අරෙගන, එය 
කියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරලායි තිබුෙණ්. 

ඉන්ධන සහනාධාරය ලංකාෙව් ධීවර යාතා 28,000ක් පමණ 
ලැබුවා. ඒ ධීවර යාතා 28,000 අපි ෙතෝරා ගත්තා විකල්ප ඉන්ධන 
සහනාධාර කමයට. අපි ධීවරයන් අතර යැව්වා විකල්ප ඉන්ධන 
සහනාධාර කමයට කැමැත්ත අකැමැත්ත විමසලා. ඒ 28,000ක් වූ 
ධීවර යාතා හිමියන්ෙගන් සියයට 82.3ක් විකල්ප ඉන්ධන 
සහනාධාර කමයට කැමැත්ත පකාශ කරලා තිෙබනවා. අෙප් ළඟ 
තිෙබනවා ලිඛිත සාක්ෂි. හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නිහාල් 
ගලප්පත්ති මහත්මයා එෙහේ ෙමෙහේ ගිහින් කෑ ගැහුවාට, 
කුඩාවැල්ෙල් උෙද් 8.00 තියන්න ෙයදුණු උද්ෙඝෝෂණයට හිටිෙය් 
ධීවරෙයෝ 12ෙදෙනයි. 9.45 වන ෙතක් හිටියා. ඊට පස්ෙසේ ගෙම් 
ඉන්න ෙජ්වීපීකාරෙයෝ ඔක්ෙකෝම එකතු කර ෙගන ඇවිල්ලා, 
51ක් වුණා. ෙපොලීසිය මට කිව්වා, 150ක් ඉන්නවා කියලා. ඒෙක් 
සටන් පාඨ කිව්ෙව් හිටපු පාෙද්ශීය සභා මන්තීලා. Boards එල්ලා 
ෙගන හිටිෙය් පාෙද්ශීය සභාවල මන්තීවරු. Scooter-taxiවල දා 
ෙගන ඇවිත් තමයි උද්ෙඝෝෂණයට එකතු කර ගත්ෙත්. ෙම් තරම් 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඇයි කට්ටිය එකතු කර ගන්න එච්චර 
අමාරු? අපට ධීවරෙය් සියයට 82.3ක් විකල්ප වැඩසටහනට 
කැමැත්ත පකාශ කළා. ඒෙකන් ධීවරයන්ට ෙමොකක්ද ලැෙබන 
සහනය? අපි ඉන්ධන සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් එක් 
යාතාවක් සඳහා දුන්ෙන් රුපියල් 9,375 ඉඳලා 31,200 දක්වා. 
විකල්ප ඉන්ධන සහනාධාරය යටෙත් අපි මාස 12ක ඉන්ධන 
සහනාධාර මුදලට සමාන වටිනාකමක් ඇති ධීවර ආම්පන්න 

885 886 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔවුන්ට ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව බහුදින ධීවර යාතාවකට අපි  
රුපියල් 374,400ක ආම්පන්න ෙදනවා. එක්දින පිටත එන්ජින් සවි 
කළ යාතාවකට රුපියල් 112,500ක ආම්පන්න ෙදනවා. එක්දින 
සාමාන  යාතාවකට ෙදනවා රුපියල් 230,400ක ආම්පන්න. ෙම් 
අනුව අපි ඒ අයෙගන් ඉල්ලුවා, ඔයෙගොල්ලන්ට ෙම් මුදලට අවශ  
ආම්පන්න ෙමොනවාද කියලා. ඒෙගොල්ෙලෝ විශාල ලැයිස්තුවක් 
එව්වා. දැල් විතරක් එව්වා වර්ග 500ක්. අපි නැවත ඔවුන්ව 
කැඳවලා සාකච්ඡා කරලා ඒ දැල් පමාණ ය අඩු කර ගත්තා; 
ඒෙගොල්ෙලෝ කැමැති සුළු සුළු පෙභ්ද අයින් කළා. අපි ෙම් වන 
ෙකොට ඒ ආම්පන්න සියයට 75ක් ඇණවුම් කරලා තිෙබනවා.  ෙම් 
වන විට අර්බුද තිබුණ ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මීගමුව පැත්ෙත් හා 
හලාවත අපි දැන් ආම්පන්න ෙබදන්න ආරම්භ කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඉදිරි මාස ෙදක තුළ අපි ඒ සියලුම ආම්පන්න 
ධීවරයන්ට ෙබදා ෙදනවා. දැනටමත් ඒ ආම්පන්න ලංකාවට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මම කියන්නම් ඔවුන් ඉල්ලා තිෙබන 
උපකරණ ෙමොනවාද කියලා. ඔවුන් ඉල්ලා තිෙබනවා, කරමල් 
දැල් වර්ග 500කට අධික පමාණයකින් දැල් ඒකක 2,250,000කට 
අධික පමාණයක්. ඒ දැල් ඒකක 2,250,000 අපි දැන් order කරලා 
තිෙබනවා. මරුවැල් ආම්පන්න, ධීවර එන්ජින්, පිටත එන්ජිම 
සවිකරන ලද ධීවර යාතා, GPS උපකරණ, ජීවිතාරක්ෂක කබා; 
ඒවා තමයි ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සියල්ලම ඇණවුම් කරලා, අපි 
අද වන විට ෙබදා හැරීම ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ඒවා ඇණවුම් කරලා ෙගන්වලා ෙදන්න තිෙබන ෙද්වල්. ඒ 
නිසා ෙනොෙයකුත් කට්ටිය කිව්වා, සහනාධාරය නැහැ; ඔය ෙබොරු; 
සහනාධාරය එන්ෙන් නැහැ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එදා සහනාධාරය ෙදන ෙකොට අපට ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? ඔය එක එක තැන්වල තිෙබන සංවිධාන, ෙජ්වීපී එෙක් 
සංවිධාන ෙමොකක්ද අපට ඇවිල්ලා කිව්ෙව්? "අපි සහනාධාරය 
ඉල්ලුෙව් නැහැ. අපට සහනාධාරය එපා. අපිට ඕනෑ ඉන්ධන මිල 
පහත දමා ගන්න." කියලා ඒ අය කිව්වා. ඒ ෙමොකද? දන්නවා ඒ 
ෙවලාෙව් ඉන්ධන මිල පහත දමන්න බැහැ කියලා. ඒක නිසා 
සහනාධාරයට විරුද්ධව හිටියා. දැන් ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා, 
"ඉන්ධන සහනාධාරය දියව්." කියලා. 

ඒ කට්ටිය ආවා, කෙතෝලික පල්ලිෙය් අෙප් පූජකවරුත් 
අරෙගන. මම ඒ අයට කිව්වා, ''තමුන්නාන්ෙසේලා එදා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංවිධානය එදා කිව්ෙව් ඉන්ධන 
සහනාධාරය එපා කියලා. ඒ ෙමොකද? තමුන්නාන්ෙසේලා දැන 
ගත්තා ෙදන්න පුළුවන් ඉන්ධන සහනාධාරය තමයි, ඉන්ධන මිල 
පහළ දාන්න බැහැ කියලා. අද ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන්? අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා එදා එපා කිව්ව ඉන්ධන 
සහනාධාරය දැන් ෙදන්න කියලා.'' ෙම්වා ෙද්ශපාලන ඉල්ලීම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි  දැන් ආම්පන්න සියල්ල 
ෙබදා ෙගන යනවා. දැන් අපි ෙම්වාට අමතරව ෙම් රජය දීලා 
තිෙබන සහනාධාර ෙමොනවාද කියලා බලමු. 2011 අය වැය 
ෙයෝජනා මඟින් සියලුම ධීවරයින් ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස ්කළා. 
ඒෙකන් රජයට වුණු අලාභය මට තවම ගණනය කර ගන්න බැහැ. 
ෙමොකද, ඒක ගන්න ඕනෑ ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. 
සියලු ධීවර බලපත ගාස්තු නිදහස් කළා. ඒ ධීවර බලපත ගාස්තු 
නිදහස් කිරීම තුළ ඒ අයට විශාල සහනයක් ලැබුණා. මට ෙපන්වා 
ෙදන්න පුළුවන් යාතා ෙකොපමණ ගණනකට බලපත තිෙබනවාද 
කියලා. 2014 වන විට ලියා පදිංචි ධීවර ෙබෝට්ටු 48,082ක් තිබුණා. 
හැම අවුරුද්ෙද්ම ෙම් වාෙග් පමාණයක් ලියා පදිංචි කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම 2014 වර්ෂෙය්දී යාතා 48,082කට ෙමෙහයුම් බලපත 
ගාස්තු නිදහස් කළා. මාදැල් බලපත 800 ගණනක් තිෙබනවා. 
ඒවාෙය් බලපත ගාස්තුත් නිදහස් කළා. සජීව මසුන් ආනයනය සහ 
අපනයනය කිරීම් බලපත 200 ගණනක් තිෙබනවා. හක්ෙබල්ලන් 
සඳහා බලපත එකසිය ගණනක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 

ෙපොකිරිස්සන් සඳහාත් බලපත එකසිය ගණනක් තිෙබනවා. ෙම් 
සියල්ලන්ෙග්ම සියලුම බලපත ගාස්තු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
2011 අය වැය ෙයෝජනාවලින් නිදහස් කරලා දුන්නා. මම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන්, ඉල්ලීම් 4ක් ඉල්ලුවා, එතුමා ඒ හතරම 
දුන්නා.  

අපි "දියවර දිරිය" ණය ෙයෝජනා කමය ගැන බලමු.  දියවර 
දිරිය ණය ෙයෝජනා කමය සඳහා 2012 වර්ෂෙය්දී ලංකා බැංකුව 
හරහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් දුන්නා. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් 
ෙකෝටි 100ක්. ඒ රුපියල් මිලියන 1,000 සඳහා ෙපොලිය ෙලස 
ආණ්ඩුෙවන් සියයට 4ක මුදලක් ෙගවනවා. උතුෙර් ධීවරයින් 
ගන්නා ධීවර ණයවලින් සියයට 25ක් ආණ්ඩුව ෙගවනවා. ෙම්වා 
සහනාධාර ෙනොෙවයිද? සියයට 25ක් ආණ්ඩුව ෙගවනවා. 
ෙකෙනකු රුපියල් ලක්ෂ 4ක ණයක් ගත්තා නම් රුපියල් ලක්ෂ 
3යි ඔහු ෙගවන්ෙන්. අෙනක් රුපියල් ලක්ෂය ආණ්ඩුෙවන් 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම තව සියයට 4ක පමාණයක් ආණ්ඩුෙවන් ඒ 
ණය සඳහා ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවනවා. ධීවර ණය වශෙයන් අපි 
ෙම් රුපියල් මිලියන 1,000ම දුන්ෙන් සියයට 6 ෙපොලියට. 
ලංකාෙව් කිසිම බැංකුවකින් ගන්න පුළුවන්ද ඒ වාෙග් ෙපොලියකට 
ණයක්? ඒ විධියට රුපියල් මිලියන 1,000ක ණය පමාණයක්  
දුන්නා. ෙම් අවුරුද්ෙද් දැනට අපි රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙදමින් 
යනවා. එන අවුරුද්දට ධීවර ණය සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 
3,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 2016 වර්ෂය සඳහා අපි රුපියල් 
මිලියන 5,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. සියල්ෙල්ම එකතුව 
රුපියල් මිලියන 11,000යි. ඒ විධියට අපි ඒ "දියවර දිරිය" ණය 
ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 2012 
වර්ෂෙය්දී "දියවර දිරිය" ණය ෙයෝජනා කමය සඳහා දුන්න 
රුපියල් මිලියන 1,000 ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුෙවන් ෙපොලිය විතරක් 
ෙගව්වත් රුපියල් මිලියන 25ක් ෙවනවා. ෙම් වර්ෂෙය්දී   ලබා 
දීමට නියමිත රුපියල් මිලියන 2,000ට තව රුපියල් මිලියන 50ක්   
ආණ්ඩුෙවන් ෙගවනවා. එතෙකොට රුපියල් මිලියන 75ක් ෙවනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ධීවර බලපත ගාස්තු නිදහස් කිරීෙමන් 
පමණක් රජයට අහිමි වුණු ආදායම රුපියල් මිලියන 65.458ක් 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ධීවර ආම්පන්න 
සහ එන්ජින් සියල්ලම සියයට 100ක් බද්ෙදන් නිදහස් කළා. ඔය 
ස්වර්ණමය යුගය කියලා කිව්ව කාලෙය් ෙම් වාෙග් කටයුතු 
කළාද? සියලුම ධීවර ආම්පන්න, එන්ජින් සම්පූර්ණෙයන් බද්ෙදන් 
නිදහස් කළා. ෙම් විධියට බදු නිදහස් කිරීෙමන් පසුව එන්ජිමක 
මිල රුපියල් 45,000 සිට රුපියල් 39,000 දක්වා බැස්සා. මතක 
තියා ගන්න. ඒවා සහනාධාර ෙනොෙවයිද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ධීවර ආම්පන්නවලට ෙයොදා ගන්නා රැහැන්වල බද්ද සියයට 
15කින් අඩු කළා. ඒ වාෙග්ම, හැෙමෝම අපිට කිව්ෙව් bait එක 
ගණන් වැඩියි, ඇමතිතුමා ෙකොෙහොම හරි අපට මත්ස  ඇම අඩු 
මිලකට ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව අපි මත්ස  ඇම සඳහා තිබුණු 
බද්ද සියයට 15කින් අඩු කළා. ඒ අනුව එය රුපියල් 450 සිට 
රුපියල් 280 දක්වා අඩු වුණා. දැන් අපි  සියයට 15යි ගන්ෙන්. 
අෙනක් සියල්ලම සහන. 

අපි "දිවි නැඟුම" යටෙත් රුපියල් 10,000 ගණෙන් ෙපොලී 
රහිත ණය දුන්නා. අපි සියල්ලම ගිවිසුම්ගත කරලා, ලංකා 
බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඒ කටයුත්ත ලස්සනට කළා. ඒ 
ගත්ත හැම ෙකනාම කරවල හැදුවා, ජාඩි හැදුවා, උම්බලකඩ 
හැදුවා. ඒ අනුව ගිය අවුරුද්ෙද් උම්බලකඩ ආනයනය සියයට 
44කින් අඩු වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් කරවල 
ආනයනය සියයට 26කින් අඩු වුණා. ඒ සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 
16.75ක් වියදම් කළා. මුල් වටෙය්දී පතිලාභි පවුල් 1,675ක් හිටියා. 
අපි ඒ අයෙගන් මුදල් අය කරෙගන තවත් පවුල් 335කට ණය 
දුන්නා. ඒ අනුව ෙම් "දිවි නැඟුම" වැඩ සටහන යටෙත් ලබා දුන් 
ෙපොලී රහිත ණය මඟින් පවුල් 2,010ක් පතිලාභ ලබා ගත්තා.  
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අපි ධීවර ආපදා ගැන බලමු. 2011 වර්ෂෙය්දී ගාල්ෙල්දී සහ 
කළුතරදී ධීවරෙයෝ 4 ෙදෙනකු මැරුණා. ඒ හතර ෙදනාමට 
රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් දුන්නා. 2012 ජුනි මාසෙය්දී 
කප්පරෙතොට 25 ෙදෙනක් නැති වුණා. ඒ 25 ෙදනා ෙවනුෙවන්ම 
එක් අෙයකුට රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ආණ්ඩුෙවන් දුන්නා. 2013 
ජුනිවලදී බස්නාහිරට සහ දකුණට විශාල සුළි සුළං ආවා.  එහිදී 
ධීවරෙයෝ 51 ෙදෙනක් නැති වුණා. ඒ 51 ෙදනා ෙවනුෙවන්ම එක් 
අෙයකුට රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
මා ඉල්ලීමක් කළාම, නැති වූ සියලු යාතා, ආම්පන්න ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 733ක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් එෙකන් 
ෙවන් කරලා දුන්නා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 73.3ක්. ඒ 
ඔක්ෙකෝම දුන්නා. මම අහනවා අර කියපු ස්වර්ණමය යුගෙය්දී 
එක ධීවරයකුට ධීවර අමාත ාංශෙයන් කීයක් දුන්නාද කියලා? 
ඉතිහාසෙය් ශත පහක්වත් දීලා නැහැ. මරණයක් ෙවනුෙවන් හැම 
දාම දුන්ෙන් රුපියල් 15,000යි. ඊට වඩා මුදලක් කිසි දවසක දීලා 
නැහැ. අපි විතරයි, හැම මරණයකටම රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් 
වියදම් කෙළේ. මා එතුමාට කියනවා, ස්වර්ණමය යුගෙය්දී වියදම් 
කරපු පමාණයන් කියන්නය කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි එපා කියද්දී ෙවනත් රටවල මුහුදු 
සීමා උල්ලංඝනය කරලා, නීති කඩලා යන අය හැම ෙකනාම 
ගුවන් ගමන් ගාස්තු ආදි සියල්ල වියදම් කරලා අපි නැවත ෙගන්වා 
ගන්නවා. අවුරුද්දකට රුපියල් ලක්ෂ 50ක් විතර අපි ඒ ෙවනුෙවන් 
විතරක් වියදම් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි ධීවර යටිතල 
පහසුකම් සම්බන්ධෙයනුත්. ඒ යටෙත් වරායන් සහ නැංගුරම් 
ෙපොළවල් හදන්න ෙම් වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 3,000ක් -
රුපියල් බිලියන 3ක්- ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කලමැටිය ධීවර 
වරාය හැදීම, හම්බන්ෙතොට ධීවර වරාෙය් දිය කඩනය ඉදි කිරීම, 
කප්පරෙතොට නැංගුරම් ෙපොළ ඉදි කිරීම, කයිකාවල නැංගුරම් 
ෙපොළ ඉදි කිරීම, ගාල්ල ධීවර වරාය දියුණු කිරීම, ෙබ්රුවල 
මරදාන නැංගුරම් ෙපොළ ඉදි කිරීම, පළඟතුෙර් ෙපෝරුෙතොට ධීවර 
ෙතොටු ෙපොළ සංවර්ධනය කිරීම, මීගමුව කලපුව ආශිතව 
සංවර්ධනය කිරීම, ෙදොඩන්දූව ධීවර වරාය සංවර්ධනය කිරීම, 
හලාවත ධීවර වරාය සංවර්ධනය කිරීම, ෙවන්නප්පුව 
ෙව්ල්ලමන්කර ධීවර වරාය සංවර්ධනය කිරීම කියන ෙම් 
ඔක්ෙකෝටම රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් අපි වැඩ කෙළේ නැහැ කියා කියැවුණා.  මුළු 
නැ ෙඟනහිර ෙවනුෙවන් අපි පළමුෙවන්ම 2011 දී මඩකලපුෙව් 
හැදුවා, පළමුවැනි අභිජනනාගාරය. අපි ඒකට රුපියල් මිලියන 
82ක් වියදම් කළා. ඒ, ඇඟිල්ලන්, ඇසිත්තන් හදන්නයි. ඊට පස්ෙසේ 
ඒෙකන් හදන මාළු පැටවු ටික අරෙගන මඩකලපුෙව් වාකෙර්දී 
මිනිසුන්ෙග් ගම් පළාත්වල හැදුවා, පළමුවැනි මිරිදිය ඉස්සන් ෙගොවි 
ෙපොළ. ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් ආණ්ඩුව වියදම් කළා, රුපියල් මිලියන 
91ක්. කරුණා අම්මාන් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්වා, මුළු 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ආණ්ඩුවක් ෙම් තරම් නැ ෙඟනහිරට වියදම් 
කරලා නැහැ කියලා. ඊට පස්ෙසේ අපි ගියා උතුරට. අපි දැන් උතුෙර් 
කිලිෙනොච්චිෙය්, ඉරණමඩුවල පළමුවැනි අභිජනනාගාරය හදනවා, 
පැටවුන් මිලියන 50ක් හදන්න. ඒක ඇති මුළු උතුරටම. ඒකට අපි 
වියදම් කරනවා රුපියල් මිලියන 400ක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අවුරුද්ෙද් මුහුෙද් මාළු හැදීම සඳහා 
මඩකලපුෙව් කරදිය අභිජනනාගාරය හදන්න ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 135ක්. ෙම් ඔක්ෙකෝම සල්ලි. 
සහනාධාර කිව්වාම ෙම් ඔක්ෙකෝම අයිතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්වාට අමතරව යටිතල පහසුකම් සඳහා අපි වියදම් කරලා 
තිෙබනවා විශාල මුදලක්. ඒක මතක තියාගන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇහුවා, අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. ෙමන්න 
අහගන්න කරපු ඒවා. ෙම් කියන්ෙන් 2010 සිට 2014 දක්වා කරපු 

ෙද්වල් විතරයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා බලයට පත්වූ 2005 
වසෙර් සිටම කරපුවා ෙනොෙවයි. අපි බහුදින යාතා 4ක් දීලා 
තිෙබනවා. පිටත සවි කරන එන්ජිම් සහිත යාතා 1,261ක් 
ධීවරයන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා. පාරම්පරික යාන්තික යාතා 
114ක් දීලා තිෙබනවා. පාරම්පරික යාන්තික ෙනොවන යාතා 
2,291ක් දීලා තිෙබනවා. ධීවර එන්ජින් දීලා තිෙබනවා 1,813ක්. 
දැනට දැල් ඒකක දීලා තිෙබනවා 16,404ක්. අපි තවත් දැල් ඒකක 
ෙදනවා, 22,50,000ක්. ෙම් අවුරුද්ෙද් ධීවර සහනාධාරය 
ෙවනුවට, ඉන්ධන සහනාධාරය ෙවනුවට ෙවනම දැල් කට්ටල 
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම මරුවැල් පන්න දීලා තිෙබනවා, 195ක්. 
ෙම් සැෙර් තවත් ෙදනවා. GPS උපකරණ 434ක් දීලා තිෙබනවා. 
ජීවිතාරක්ෂක කබා 7,495ක් දීලා තිෙබනවා. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ෙබදලා දුන්නා, ජීවිතාරක්ෂක කබා 18,575ක්. තවත් 18,550ක් 
ෙදනවා. ෙමොකද, අපි ජීවිතාරක්ෂක කබා අනිවාර්ය කරලා 
තිෙබනවා. ඒවා අනිවාර්ය කරලා අපි අත ෙසොදා ගත්ෙත් නැහැ. 
ආණ්ඩුෙවන් ෙදනවා, - හැම යාතාවකටම ෙදකක් ෙවන්න - 
ජීවිතාරක්ෂක කබා 37,125ක්. එතෙකොට ෙම් වන විට ලබා දී 
තිෙබන ඔක්ෙකෝම ජීවිත ආරක්ෂක කබා පමාණය 44,620යි. 
මත්ස  අස්වනු අගය එකතු කිරීෙම් උපාංග 1,425යි. ෙවනත් 
උපකරණ 1,444යි. ධීවර පජාශාලා සහ ෙවනත් ධීවර 
ෙගොඩනැගිලි හදලා තිෙබනවා,  59ක්. අපි ධීවර ගම්මාන පිවිසුම් 
මාර්ග 74ක් හදලා තිෙබනවා. නිවාස 226ක් හදලා තිෙබනවා. 
කිමිදුම් කට්ටල 100ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඇහුවා. 
සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් තාත්තා තමයි, ලංකාෙව් මිරිදිය 
ධීවර කර්මාන්තය නැවැත්තුෙව්. අපි ෙම් වන ෙකොට - පසු ගිය 
අවුරුදු 4 තුළ - මිරිදිය ඇඟිල්ලන් දීලා තිෙබනවා, මිලියන 173ක්. 
මතක තියාගන්න. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් වන ෙකොට මිලියන 199ක් 
ෙවන කල්ම මිරිදිය ඇඟිල්ලන් ෙනොමිලෙය්  -ශත පහක්වත් 
ගන්ෙන් නැතිව- ලබා ෙදනවා. ඒක ජනාධිපතිතුමාෙග් තීන්දුව. අප 
මිරිදිය ඇඟිල්ලන් නිකම් දීලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ලටම අපි වියදම් 
කරනවා. ඒවා තමයි, ධීවරයන්ට ෙදන සහනාධාර.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මම තවම ගණන් හැදුෙව් නැහැ. ඊළඟ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න මම ගණන් හදලා තියන්නම්.  ෙම් 
ස්වර්ණමය යුගය. දුන් සහනාධාර පමාණය මා කියන්නම්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමෙතක් කල් යාතා රක්ෂණය කියලා 
පූර්ණ වන්දියක්  දුන්ෙන්  යාතාව විනාශ වුෙණොත්  - total 
damage එකක් වුෙණොත් - විතරයි.  සියලුම රක්ෂණ සමාගම් මා 
ෙගන්වූවා. ෙගන්වලා කිව්වා, "අර්ධ හානි රක්ෂණය ෙදන්න, 
නැත්නම් සියලුම උදවිය මා blacklist කරනවා"යි කියා. ෙම් 
වතාෙව් ජනවාරි 1 වන දා සිට අර්ධ හානි  රක්ෂණය ෙදනවා.  
2013දී යාතා කීයද, රක්ෂණය කෙළේ? 2578යි.  2014දී  ෙම් වන 
විට යාතා 11,301ක් රක්ෂණය කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 338ක්. තවම ඉවර නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 
ජූලි ඒවා ෙම් අවුරුද්ෙද් ජූලි කරන්ෙන්. ෙම් වන විට 11,301ක් 
එනවා. ඒවා සහන ෙනොෙවයිද? අප ලබා දී තිෙබන්ෙන් සහන 
ෙනොෙවයිද? මම දැන් කියවපු ඒවා විතරක් ෙනොෙවයි. තව විශාල 
වශෙයන් වියදම් කරපුවා තිෙබනවා. මන්නාරම පෙද්ශෙය් 
අභිජනනාගාර හදපු ඒවා ගැන - ඒ සියලුම ඒවා ගැන - මා 
කියන්ෙන් නැහැ.  ෙම් ටික විතරක් එක්කාසු කර බලන්න. ෙම්වාට 
මුදල්වලින් විතරක් - රක්ෂණ ඒවා ෙම්වා හැෙරන්න -මිලියන 
5400ක් - බිලියන පහ හමාරක් විතර - වියදම් කර තිෙබනවා.   

අෙප් දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා චීන යාතා ගැන කිව්වා. 
එකම යාතාවක්වත් ෙම් මුහුෙද් නැහැ. මතක තියා ගන්න. ඒකට 
අවසරය ලැබුෙණ් 2002 දී අපි හිටපු යූඑන්පී ආණ්ඩුෙවන්. ඒ 
ආණ්ඩුෙව් මමත් හිටියා. BOI එක තමයි, ඕනෑම විෙද්ශ 
යාතාවකට ලංකාවට ඇවිත් ලංකාෙව් ෙතොටුෙපොලවල් පාවිච්චි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා ජාත න්තර මුහුදට ගිහින් මාළු අල්ලාෙගන ලංකාවට 
ෙගනැවිත් අපනයනය කිරීෙම් අයිතිය - අවසරය -ලබා දුන්ෙන්.  
අන්න ඒ BOI ගිවිසුම යටෙත් තමයි, අවසරය දීලා තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, අපි  විෙශේෂ උපෙදසක් දීලා තිෙබනවා. අපි කියා 
තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙකොඩිෙයන් යන්න බැහැ,  අෙප්                        
ශී ලංකා ධජය දමන්න ඕනෑය කියා. ෙමොකද, එතෙකොට අෙප් 
නීතිරීතිවලට යටත්. අපට ඕනෑ ෙවලාවක cancel කරන්න පුළුවන්. 
මම කියනවා, කවුරු ෙහෝ camera කර තිෙබනවා නම් 
ෙගෙනන්නය  කියා. ෙගනැවිත් ෙපන්නන්න. අෙප් මුහුෙද් අෙප් 
EEZ එක ඇතුළත යාතාවක් තිෙබනවා නම් මා වහාම ඒ උදවිය 
cancel කරන්නම්. GPS points බලලා මට දන්වනවා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ මාළු අල්ලන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඉන්දුනීසියාව හා 
මැෙල්සියාව පෙද්ශවල. අද ඒෙකන් අෙප් රටට විශාල ආදායමක් 
ලැෙබනවා. ඇයි, අපි ෙම් කියා මාර්ගය ගත්ෙත්?    අෙප් ඉන්දියන් 
මුහුෙද් සියයට 48ක් මාළු ටික අල්ලා ෙගන යන්ෙන් යුෙරෝපය. 
ඔය කථා කරන මහ ෙලොකු වාමාංශිකෙයෝ එක් ෙකෙනක්වත් අද 
වන තුරු ෙම් ගැන එක වචනයක් කථා කරලා නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ෙලොත් සමඟ තරග කරන්නට අපට යාතා නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ  ෙමටික් ෙටොන් 900, 1000  අල්ලන විට අපට  
ලැෙබන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 10යි  15යි.  ඒෙකන් ෙම් තරගය 
යන්නට බැහැ. ෙම් කමය පටන් ගත්ෙත් මම ෙනොෙවයි. ෙම් රටට 
තායිවානෙය් යාතා ආෙව් 1991 ඉඳලා. ඒ කාලෙය් ෙජෝශප් මයිකල් 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමන්ලා හිටිෙය් නැද්ද?  ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි, 
ෙම්ක ආරම්භ කෙළේ.  ඒක මතක තියා ගන්න.  ඊට පසු අෙප් 
යූඑන්පී ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු හිටියා.  ෙම්ක ඕනෑ. මම අද  ෙග්නවා.   
ෙම්වා නැත්නම් අපට ෙකලවල්ෙලෝ අපනයනය කරන්න බැහැ. 
ඒෙකන් අපට කර්මාන්තය ෙගන යන්න බැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ - 
තායිවාන් අයත් - මාළු අල්ලා ෙගන එන්ෙන්  ජාත න්තර 
මුහුෙදන්. ජාත න්තර මුහුෙදන් ෙගනැවිත් ෙමෙහේ ඉඳන් 
අපනයනය  කරනවා.  එතෙකොට සියලුම විෙද්ශ විනිමය අපටයි 
එන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි, අපි ෙඩොලර් මිලියන 300ක් විතර හම්බ 
කරන්ෙන්.   

තායිවානයට අමතරව ජපානයට, චීනයට ෙනොෙවයි ඕනෑම 
රටකට අපි ඉඩ ෙදනවා, ෙමතැනට එන්න. ඇවිත් ජාත න්තර 
මුහුදට යන්න. ගිහින් මාළු ටික අරෙගන එන්න.  එතෙකොට අපට 
විෙද්ශ විනිමය හම්බ ෙවනවා.  වරාය ගාස්තු හම්බ ෙවනවා.  වරාය 
berthing charges හම්බ ෙවනවා. ෙම් සියල්ලම හම්බ ෙවනවා.  
ඉතින් ඇයි, ෙම්කට විරුද්ධ වන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ලන්ට කියන්ෙන් 
"Distant Fishing Nations" කියලායි. බටහිර යුෙරෝපීය රටවලට 
"Distant Fishing Nations" කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඇවිත් ෙම් ටික අරෙගන ගියාම සත පහක්  ඉන්දියන් 
සාගරෙය් කිසිම රටකට හම්බ වන්ෙන් නැහැ.  අද ෙම් කමය 
යටෙත්  ඒ සියලු මුදල් ටික අපට ලැෙබනවා;  ඒෙක් වටිනාකම 
අපට එනවා.  අෙප් විෙද්ශ සංචිතය ඉහළ යනවා.  එෙහම නම් 
ෙමොකක්ද, ෙම් කථා කරන අසත ? ෙම්වා ගැන ධීවරෙයෝ කථා 
කරන්ෙන්  නැහැ. ෙමොකද, මම හැම මාසෙය්ම වරුවක් ෙම් රෙට් 
ධීවරෙයොත් සමඟ, ධීවර නායකෙයොත් සමඟ  වාඩි ෙවනවා.  ඊට 
අමතරව අෙනක් සංවිධාන සමඟත් කථා කරනවා. අද උෙද් 7.00ට 
මා දැල් සංවිධානෙයන් කථා කරලා කිව්වා, "ඇමතිතුමනි, 
සංවත්සර සභාව තිෙබනවා, ෙම් වතාෙව් මීගමුෙව් තිෙබන්ෙන්, 
දිනයක් ෙදන්න"යි කියා. මම එතැනට යනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
සමිතිවලට යනවා. ඒවා අෙප් ජාතික ධීවර සම්ෙම්ලනෙය්  ඒවා 
ෙනොෙවයි. ෙවනත් ඒවා.  බහුදින ධීවර යාතා සමිතිවලින් එනවා . 
මා සමඟ කථා කරනවා.   

තව සමිති කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවා ෙද්ශපාලන සමිති. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලා ෙබෝඩ් අල්ලනවා. අපත් එක්ක කථා කරන්න 
ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ තාවක් නැහැ. ඒ නිසා, එක එක්ෙකනාෙග් 
සටන් පාඨවලට රැවෙටන්න එපා. විපක්ෂය; එක්සත් ජාතික 

පක්ෂය  කවදා හරි අපි නැති දවසක ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව හදන 
පක්ෂය. සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා වැඩි කල් යන්නට ඉස්ෙසල්ලා  
ෙම් රෙට් නායකෙයක් වන පුද්ගලෙයක්. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආපු දවසට කරන්නට බැරි ෙද්වල් ගැන 
කථා කරන්න එපා. ෙම් රෙට් ධීවර කර්මාන්තය විනාශ ෙවලාලු. 
ධීවර කර්මාන්තය විනාශ ෙවලා නම්, 2010 දී ෙමටික් ෙටොන් 
339,000ක්ව තිබුණු මත්ස  අස්වැන්න 2013 ෙදසැම්බර් වන 
ෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 512,000 දක්වා වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? 
මට කියන්න. ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන මෙග් ඒවා ෙනොෙවයි. ෙම්වා 
මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කළ ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ ා ෙල්ඛන. එතෙකොට 
ධීවරයින් සංඛ ාව 170,000 සිට 221,000 දක්වා වැඩි වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා මට කියන්න. ධීවර යාතා සංඛ ාව 48,000 සිට 
63,000 දක්වා වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා මට කියන්න. මම 
ඇමතිවරයා විධියට පත් ෙවන ෙකොට සියයට 28.1ක්ව තිබුණු 
ෛදනික මත්ස  පරිෙභෝජනය ගිය අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට සියයට 
41 දක්වා වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා මට කියන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්. ධීවරයින් කලකිරිලා නම්, 

ධීවරයින් අරාජික ෙවලා නම් ෙම්වා වැඩි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
[බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කියාත්මක කරන්න පුළුවන් සූතයක් මම 

ඔබතුමාට දුන්නා. ඒ තමයි ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 90ට ලබා ෙදන 
සූතයයි, භූමි ෙතල් ලීටරය රුපියල් 70ට ලබා ෙදන සූතයයි. 
ඔබතුමාට ඒක කියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ධීවරයින් අෙප් සූතයකට එකඟ ෙවලා ඒ අනුව ෙබදන්න දැන් 

බඩුත් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙකොෙහොමද තව සූත 
දාන්ෙන්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ. ෙම් කියන්ෙන් ඉන්ධන සහනාධාරයක් 

ෙනොෙවයි. ෙම් කියන්ෙන් සහන කමයට භූමි ෙතල් සහ ඩීසල් 
ලබා ෙදන කමයක්. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කවදා හරි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවක් එනවා ෙන්. මෑත 

කාලයක නැත්නම් ඈත කාලයක. අන්න  එතෙකොට ඔය සූතය 
කියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන්. 
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතෙකොට ඔබතුමාත් අෙප් පැත්ෙත ෙන්. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා, කථාව අවසන් කරන්න ඔබතුමාට තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ධීවරයිනුත් එක්ක කථා කරලා; පැය ගණන් සාකච්ඡා කරලා 

ෙහොඳ නරක කථා කරලා අෙප් සූතය අපි කියාත්මක කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ධීවර පෙද්ශවල නැවත තරග කරන්නෙකෝ. ඔය 
කියන විධිෙය් තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ 
පෙද්ශවල මහා විශාල ජයගහණයක් කරන්න බැරි ඇයි? අපරාෙද්, 
ෙම් කාලය තුළ ධීවර පෙද්ශවල පළාත් සභා මැතිවරණයක් 
තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. ගිය සැෙර් දකුණු පළාත් සභා ඡන්දය 
පැවැත්වූවා. ජයගහණය කරන්න බැරි වුණාෙන්. සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්මයා වාෙග් පබලෙයක් සටන් කරලාත් ජයගහණය කරන්න 
බැරි වු ණා. ඒක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තවම ඔය කියන 
තත්ත්වයක් නැහැ. සමහර පක්ෂ  තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට  ඕනෑ 
ෙමොනවා ෙහෝ කියන්න. ඒවා ෙද්ශපාලන කථා. ඒ කථා කිව්වාට 
යථාර්ථය හැටියට මුහුෙද්, ෙපොෙළොෙව්, වරාෙය් ඒ විධිෙය් 
තත්ත්වයක් තවම ඇති ෙවලා නැහැ. අපි තවමත් ධීවරයන් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. මතක තියා ගන්න, 
සැප්තැම්බර් මාසය පහු ෙවන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔය 
සියලු සටන් පාඨ නැති ෙවන්න අපි තවත් සහන ලබා ෙදනවා. ඒ 
සහන ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තවත් 
ෙපරමුණක් අවසන් ෙවනවා කියලා මම කියනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවරයන්ට ඉන්ධන 

සහනාධාරය ලබා දීම සම්බන්ධව සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
විවාද කරන අවස්ථාෙව් ඊට අදහස් කිහිපයක් එකතු කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ධීවර පජාව කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙගොවියා 
වාෙග්ම ජාතික නිෂ්පාදනයට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන අය. 
එෙහම නැතුව නිකම් ඉන්න අය ෙනොෙවයි; නිකම් කන අය 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් මුහුදු ගිහින් නිෂ්පාදනය කෙළොත් එක පැත්තකින් 
රටත් ෙගොඩ, අෙනක් පැත්ෙතන්  ඔවුන්ෙග් ජීවිතත් ෙගොඩ. 

අෙප් රටට වටිනා මුහුදක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෛධර්ය සහ 
ජවය තිෙබන ධීවර පජාවක් ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන 
කටයුතු කරන්න ඔවුන්ට අවශ  ආරක්ෂාව, ඔවුන්ට අවශ  
පහසුකම්, ඔවුන්ට අවශ  සහෙයෝගය ෙම් රෙට් පාලනෙයන් 
ලැෙබනවාද කියන එක තමයි පශ්නය. අමාත තුමා උත්සාහ කළා 
ඒක ඒ විධියට ලබා ෙදනවා කියලා කියන්න. ඒක එෙහම නැහැ 
කියන්න  විපක්ෂය පැත්ෙතන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මම  ඒ ගැන 

වැඩිදුර කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද අපි විශ්වාස කරනවා,  නැව් 
"ෙටෝක්" දුන්නාට ෙම් පාලනයට හබලක්වත් නැහැ, මීට වඩා 
ඉස්සරහට යන්න බැහැ කියලා. ඔය කරනවාට වඩා එහා ෙදයක් 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි එක එක සූත දාන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් පශ්නයකුත් 
ෙනොෙවයි. මම ෙම් පශ්නය ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී අහන්න කැමැති 
වුෙණත් නැහැ. ෙමොකද, ඒ අමාත ාංශෙයන් අධීක්ෂණයක් ෙහෝ 
ෙමොකක් ෙහෝ ෙදයක් කරන එක පමණයි ෙකෙරන්ෙන්.  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අවසාන වගකීම දරන්ෙන් මුදල් අමාත ාංශය. 
විෙශේෂෙයන්ම පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමා පසු ගිය සාකච්ඡාෙව්දී 
ධීවරයන්ට ෙපොෙරොන්දු වුණා තවත් සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිෙය්දී 
විධිමත් සැලැස්මක් ෙදනවා කියලා. දැන් ෙම් ඒ ගැන තමයි 
සාකච්ඡා ෙවන්ෙන්. කරුණාකර, සහනාධාර ෙදනවා කියලා 
ධීවරෙයෝ හෑල්ලු කරන්න එපා. ධීවරයා සහනාධාර ඉල්ලුෙව් 
නැහැ. ඇමතිතුමා කියපු එක හරි. ෙතල් මිල වැඩි වුණු ෙවලාෙව්  
සහනාධාර ඉල්ලුෙව් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා කියන එක වැරදියි. ෙයෝජනාෙවන් කියැෙවන්ෙන් 

සහනාධාරය දියව් කියලායි.  
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
මම සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඒ විධියට ස්ථීර 

කරන්ෙන් නැහැ. මම කියන්ෙන් මෙග් කථාවක් ෙනොෙවයි, 
ධීවරෙයෝ කියන කථාවක්. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් සියයට 83 
කථාව ෙමොකක්ද කියලා. කරුණාකර, එක පැත්තකින් සහනාධාර 
කියලා කියන්න එපා. ධීවරයන් ඉල්ලන්ෙන් ඔවුන්ෙග් කැපවීම 
ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන දායකත්වය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් 
අයිතිය ෙදන්න කියලායි. ෙම් රෙට් සහනාධාර ගන්න මැති 
ඇමතිවරු, රාජ  නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ නිකම් කන අය. ධීවරයා 
නිකම් කන අෙයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා එෙහම කියලා හෑල්ලු 
කරන්න එපා. සහනාධාර ඉල්ලුෙවත් නැහැ. ඔවුන් අදත් 
කියන්ෙන්, සහනාධාර එපා, ඔවුන්ෙග් අයිතිය ෙදන්න කියලායි. 
දැන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? කවුද, සහනාධාර ෙයෝජනා කෙළේ? 
ඇමතිතුමා කිව්ව ෙද් හරි. ඒක ඇත්ත. එතුමා කිව්වා, සහනාධාර 
ෙයෝජනා කෙළේ ෙම් රජය කියලා. ධීවරයා ඉල්ලුෙව් නැහැ. 
ධීවරයා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  ධීවරයා කිව්ෙව්,  ෙතල් මිල වැඩි 
කරන්න එපා කියලායි. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙයෝජනාවක් කළා, තිබුණු මිලට ෙතල් ෙදන්න කියලා. 
ධීවරයනුත් දිගටම කිව්ෙව් ඒක. තිබුණු මිලට ෙතල් ෙදන්න 
කියලා තමයි උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ. ඒ උද්ෙඝෝෂණයට තමයි ෙම් 
රජය පහාරයක් එල්ල කෙළේ.  

ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, ජූලි 
වර්ජකයන් ගැන. ජුලි වර්ජකයන්ෙග් පවුල් ෙවනුෙවන් ෙශෝකය 
පකාශ කළා. එෙහම ෙශෝකය පකාශ කරන ආණ්ඩුවක්, ඒ වැරදි 
ගැන සාකච්ඡා කරන ආණ්ඩුවක් එයින් පස්ෙසේ කරපු වැරදි ගැන, 
අපරාධ ගැන වග කියන්ෙන් නැහැ.  ඒවා කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා වහලා තිෙබන්ෙන්.  ඇන්ටනි මැරුෙව්, උද්ෙඝෝෂණය කළ 
අයට ෙවඩි තිබ්ෙබ් ඔවුන් සහනාධාර ඉල්ලලා පාරට බැහැලා 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් ඉල්ලුෙව් තිබුණු මිලට ෙතල් ෙදන්න කියලායි. 
සහනාධාරය දුන්ෙන් ආණ්ඩුව. අදත් ධීවරයන් ඉල්ලන්ෙන් ඒක. ඒ 
නිසා ඒ ධීවරයන්ෙග් උද්ෙඝෝෂණ, ඔවුන්ෙග් විෙරෝධය සමහන් 
කරන්න ආණ්ඩුව මැදිහත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
සාකච්ඡාව ෙවනම ගන්න ඕනෑ. ඒකට  ෙවලාව ෙමය ෙනොෙවයි.  
දැන් ආණ්ඩුවට ෙමොකුත් ෙනොකර ඉන්න බැරි තැන තමයි ඔය 
සහනාධාර ෙබොරුව දුන්ෙන්. ඒකයි මම කිව්ෙව්, නැව් "ෙටෝක්" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දුන්නාට හබලක්වත් නැහැ කියලා. ආණ්ඩුවට ෙමොකුත් ෙදන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ෙමොකුත් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් නැති, වැඩ 
පිළිෙවළක් නැති පාලනයකට ඊට එහා යන්න බැහැ.  ඒ නිසා 
වැෙඩ් ඇනහිටියා. ආපහු සැරයක් ධීවරයන්ෙග් විෙරෝධතාව එන 
ෙකොට දැන් අලුත් සූතයක් දාලා තිෙබනවා. මම ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී 
ඇහුවා, ඒ සූතෙයන් දිගටම උපකරණ ෙදනවාද  කියලා. නැහැ. 
එක පාරයි ෙදන්ෙන්.  

අෙනක් කරුණ, ධීවරයන්ට ආම්පන්න, උපකරණ ෙදන එක 
පාලනෙය් වගකීමක්. ඒක කරන්න ඕනෑ. නමුත් දැන් පශ්නය 
ෙමොකක්ද? දැන් ආම්පන්න ෙදන්න යනවා සහනාධාර ෙවනුවට. ඒ 
ෙදන්න යන්ෙන් කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් රෙට් වියදම් කරන, 
නාස්ති කරන මුදල් කපලා, බදු  කපලා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න මන්තීතුමා.  
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
විපක්ෂෙය් ෙව්ලාව තිෙබනවා. ඒ ෙව්ලාව මට ගන්න පුළුවන් 

ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

නාස්තිකාර වියදම් කපා හැරලා  ෙම් ජාතික නිෂ්පාදනයට 
දායකත්වය ෙදන අයට තිබුණු මිලට ෙතල් ෙදන්න. ෙදන්න 
පුළුවන්. ඔවුන් ඉල්ලුෙව් ඒ  ඉල්ලීම ෙන්. ඔවුන් ඉදිරිපත් කෙළේ ඒ 
ෙයෝජනාව ෙන්.  

දැන් ඇමතිතුමා කිව්වා, ධීවර යාතා හිමියන්ෙගන් සියයට 
82.3ක් විකල්ප ඉන්ධන සහනාධාර කමයට කැමැත්ත පළ කර 
තිෙබන  කථාවක්. මම දන්නා විධියට  ධීවර ජනතාවෙගන් 
ඇහුෙව්; "ඉන්ධන සහනාධාරය  ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ කථා ඉවරයි 
සෙහෝදරවරුනි. ෙමන්න දැන් ෙදන්න තිෙබන එක. ඒක  
ගන්නවාද, නැත්නම් නිකම් ඉන්නවාද?" කියලායි. මම ෙම් කිව්ෙව් 
ධීවර ජනතාවට කිව්ව ෙදය. එෙහම ඇහුවාම, 82.3ක් "හා" 
කියනවා. නමුත් ඉල්ලන ෙද් ෙදන්ෙන් නැහැ. “ෙම්ක ෙදනවා.  
ගන්නවාද?” කියලා අහනවා.   

මම ෙම් ෙවලාෙව්දී ගරු කරනවා, ඒකට එකඟ ෙනොවුණු අයට. 
ෙමොකද, ඔවුන් මුල සිට ඔවුන්ෙග් ස්ථාවරෙය් හිටියා. දැනුත් 
ඉන්නවා. ඒ සථ්ාවරය තමයි,  "සහනාධාර එපා. අෙප් අයිතිය 
ෙදන්න. තිබුණු මිලට ෙතල් ෙදන්න" කියන එක. ඒ නිසා දැන් ෙම් 
උපකරණ දීලා වැඩක් නැහැ.  උපකරණ විතරක් දීලා ආපහු 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  ඔවුන්ට  ෙතල් මිල  දරා ගන්න බැරි පශ්නය 
තිෙබනෙකොට ෙබෝට්ටුව ගැට ගහලා, ඔරුව ගැට ගහලා වැල්ලට 
ෙවලා කාඩ් ගහ ගහ ඉන්න ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා නැවත වතාවක් අපි 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් ධීවරයන් ඉල්ලා සිටි ඒ අයිතිය ඔවුන්ට 
ෙදන්න කියලායි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ මන්තීවරෙයක් ගරු ශියානි විෙජ්විකම 
මන්තීතුමියෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය  මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  took the Chair. 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස 

මැතිතුමා විසින් අද ඉදිරිපත් කරන ලද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් මට ෙපර කථා කළ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සහ 
විෂය භාර ගරු අමාත තුමා කරුණු  ඉදිරිපත් කළා. ෙම් රෙට් 
මහින්ද රාජපක්ෂ රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ධීවර ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කරන ලද විශාල ෙසේවාව සම්බන්ධෙයන් ධීවර හා 
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා දීර්ඝ විගහයක් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2005ට ඉස්ෙසල්ලා -මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට පැමිෙණන්නට ඉස්ෙසල්ලා- 
අෙප් රට අවුරුදු 30ක කාලකණ්ණි යුද්ධයක් එක්ක බද්ධ ෙවලායි 
හිටිෙය්. ඒ අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවති කාලකණ්ණි යුද්ධෙය්දී 
ෙලොකුම පශ්නය ඇති ෙවලා තිබුෙණ්  ෙම් රෙට් ධීවරයින්ටයි. අෙප් 
රෙට් හුඟක් ඉන්ෙන් සංකමණික ධීවරෙයෝයි. සමස්තයක් හැටියට 
ගත්තාම මුළු  රෙට්ම ධීවරෙයෝ පුරුදු ෙවලා ඉන්නවා, කාල 
සීමාවන් අනුව ෙබදා ෙගන වලාල කාලයට ධීවර රස්සාෙව් 
ෙයෙදන්න. මුහුද රළු වන කාලය එන විට ඒ මුහුද රළු වන 
පැත්ෙතන් අනික් පැත්තට ගිහිල්ලා ධීවර රස්සාෙව් ෙයෙදනවා. ඒ 
විධියට  අවුරුද්ෙද් මාස ෙදොළෙහන්, මාස හය, හය  ෙබදාෙගන 
තමයි සංකමණික ධීවරෙයෝ ධීවර රස්සාෙව් ෙයෙදන්ෙන්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පින්සිද්ධ වන්න, එතුමා මිනී මරු 
ෙකොටි තස්තවාදය අවසන් කිරීෙමන් පස්ෙසේ ෙම් සංකමණික 
ධීවරයින් අවුරුද්ෙද් වැඩි කාලයක් ධීවර රස්සාෙව් ෙයෙදනවා. 

ඊට කලින් ෙම් සංකමණික ධීවරයින් අවුරුද්ෙද් මාස හයක් 
දරුවන් කුසගින්ෙන් තියාෙගන සිටිෙය්. ඒ කාලෙය් ඔවුන්ට 
අවුරුද්ෙදන් මාස හයක් රස්සාව කර ගන්න අවසථ්ාව නැතිව 
ෙමොන සහනාධාරද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි? අද ෙම් අය 
සහනාධාර ගැන කථා කරනවා. ඒ කාලෙය්  ෙමොන සහනාධාරද? 
ඒ කාලෙය්  භූමිෙතල් ෙබොන්නද? ඉන්ධන ෙබොන්නද? ඒ කා ලෙය් 
මාස හයක් තිස්ෙසේ ඔවුන්ට රස්සාව නැහැ. ඒ කාලෙය් අවුරුද්ෙද් 
මාස හයක් තමන්ෙග් දරුවනුත් එක්ක ඇඬූ කඳුළින් තමයි ජීවත් 
වුෙණ්. අවුරු ද්ෙදන් මාස හයයි ඔවුන් ධීවර රස්සාව කෙළේ. මාස 
හයක් ඔවුන්ට රස්සාව නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය 
අවසන් කළාට පස්ෙසේ අද අෙප් පෙද්ශවල ජීවත් වන ධීවර 
ජනතාව තමන්ෙග් පෙද්ශවල මුහුද රළු වන ෙකොට උතුරු පළාතට 
ෙහෝ නැ ෙඟනහිර පළාතට ගිහිල්ලා මුහුදු රස්සාව කරනවා.  

අද ෙම් විවාදයට එන්නට  ඉස්ෙසල්ලා අෙප් ධීවරෙයෝත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරන්න මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී මම 
ඒ ධීවර ජනතාවෙගන් ෙකළින්ම ඇහුවා, "තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මහින්ද රාජපක්ෂ රජය යම්කිසි ෙදයක් කරලා නැද්ද?" කියලා. 
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මහින්ද රාජපක්ෂ රජය තමයි ධීවරයින් ෙවනුෙවන් ෙම් භූමිය 
නිදහස් කරලා දීලා, ෙම් ධීවරයින්ට ෙදන්න  පුළුවන් ෙලොකුම 
සහනය ලබා දුන්ෙන්. තමන් ජීවත් වන කාලෙයන් -තමන්ෙග් 
ෙසේවා කාලෙයන්- හරි අඩක් සම්පූර්ණෙයන්ම අඩ පණ ෙවලා, 
ෙකොඳු නාරටි කඩලා දමා තිබුණු ඒ ආදරණීය ධීවර ජනතාව අද මුළු 
අවුරුද්ෙද්ම ධීවර රස්සාෙව් ෙයෙදනවා. ඒක නිසා කාටවත් 
කියන්නට බැහැ, මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ධීවරයින් ෙවනුෙවන් වැඩ 
කටයුතු කෙළේ නැහැයි කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ධීවරයින්ට 
කළ ෙලොකුම ෙද් තමයි යුද්ධය අවසන් කරලා, ඒ භූමිය අත් පත් 
කර දීලා, ඔවුන්ට අවුරුද්ද පුරාම ධීවර රසස්ාව කරන්න අවස්ථාව 
ලබා දීම.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙපර කථා කළ අජිත් 
කුමාර මන්තීතුමා ධීවර සහනාධාරය ගැන කථා කරද්දී  කිව්වා, 
ෙම් සහනාධාරය ධීවර ජනතාව ඉල්ලුෙව් නැහැයි කියලා. හැබැයි, 
වග කිව යුතු රජයක් හැටියට අපි සියලු ෙදනා දන්නා කාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙතල් නැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය. අපි ෙතල් 
ආනයනය කරන රටක්. ෙලෝකෙය් ෙගෝලීය අර්බුදත් එක්ක ගැට 
ගහෙගන, කළමනාකරණය කරෙගන තමයි ෙතල් සම්බන්ධෙයන් 
වැඩ කටයුතු කරන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ධීවරයින් සඳහාත් 
රජෙය් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ගරු අමාත තුමාෙග් 
විෙශේෂ ඉල්ලීමත් එක්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් සහනාධාරය 
ලබා දුන්නා. ෙම් ජනතාවට දිගින් දිගටම සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවාය කියන කාරණය අද වන ෙකොට කවුරුවත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. කවුරුවත් එෙහම හිතුෙව් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා වාෙග් කවුරුවත් එෙහම ඉල්ලුෙව්ත් 
නැහැ. හැබැයි, රජය ෙම් ජනතාව ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරලා ඒ අවශ  කරන සහනාධාරය ලබා දුන්නා. මැරුණු 
ඇන්ටනි ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා අද කථා කරනවා.  අජිත් කුමාර 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ නම් අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් 
එළියට ඇවිල්ලා ෙවනත් පක්ෂයක සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මැරුණු ඇන්ටනිෙග් පවුල දංෙකොටුව 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙගන්වලා මෙග් අතින් රුපියල් 
ලක්ෂයක් දුන් මන්තීවරෙයක් මම. ෙහට තමුන්නාන්ෙසේලා 
ගිහිල්ලා ඇන්ටනිෙග් පවුෙල් අයත් එක්ක කථා කෙළොත්, ඒ අයට 
සැලකුෙව් කවුද කියන එක දැන ගන්න ලැෙබ්වි. ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියන එකත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙහෝ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙහෝ  ගිහිල්ලා කිඹුල් කඳුළු ෙහළා  
ෙමොනවාද කෙළේ කියන එකත් ඒ පවුෙල් අය දන්නවා. ඒක නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම මීට වැඩිය කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 

අද ධීවර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්න ෙම් රජය 
දැවැන්ත ආෙයෝජනයක් කරලා තිෙබනවා. අද මාර්ග සංවර්ධනය 
ගත්තාමත්, අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව ගත්තාමත් ඒවාත් ධීවර 
ක්ෙෂේතයට බලපානවා. අෙප් ධීවර පෙද්ශ ගත්තාම ඒ පෙද්ශවල 
පාසල් ටික දියුණු කිරීමත්  ධීවරයින්ට බලපානවා. පාරවල් ටික 
හදනවා කියන්ෙන්, එයත් ධීවරයින්ට බලපානවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අද "දැයට කිරුළ" හරහා ෙවන්නප්පුෙව් සති ෙපොළ 
හදනවා; bus stand එක හදනවා. ඒවාත් ධීවරයින්ට බලපානවා. 
ෙමොකද, ඒවා ධීවර පෙද්ශ. අද ඇමතිතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ 
සඳහා මැදිහත් ෙවලා සිටිනවා. 1970 පැවැති ආණ්ඩුෙවන් 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙවන්නප්පුව ධීවර වරායට 
මුල්ගල තැබූවා. හැබැයි, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තැබූ 
මුල්ගල හිටපු ධීවර ඇමතිවරෙයකු වූ දිවංගත ෙෆස්ටස් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා -මම මැරුණු අයට අෙගෞරව කරනවා ෙනොෙවයි-  ගලවා 
වීසි කර දැම්මා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. අද ඒ ඉතිහාසය 
නැවතත් නිර්මාණය වනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආශිර්වාදෙයන් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා ධීවර නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාෙග් සහෙයෝගෙයන් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 
අද ෙවන්නප්පුව ධීවර වරාය ඉදි කරනවා. දික්ඕවිට ධීවර වරාය 

කියන්ෙන් අද දකුණු ආසියාෙව් තිෙබන පධානම ධීවර වරායක්. 
ෙම් රජෙයන්  දකුණු පළාෙත් ධීවරයින්ට විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරලා තිෙබනවා. සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. මම ෙම් 
ෙවලාෙව්දී ඇමතිවරුන්ට සුදු හුනු ගාන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අෙප් 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා වැඩ කරන හැටි අපි දැක්කා. රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා නිලධාරින් එක්ක වැඩ කරන හැටි අපි 
දැක්කා.  ධීවරෙයෝ ෙගනැල්ලා, ධීවර සම්ෙම්ලන පවත්වා, 
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ධීවරෙයෝ එකතු කර 
ෙගන ඇවිල්ලා ඒ අයෙග් පශ්න සාකච්ඡා කරලා -අෙප් ධීවර 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත ් ඒ සඳහා විශාල කැප කිරීමක් කළා- ෙම් 
අමාත ාංශය ෙගොඩ ගන්න, ෙම් ධීවරෙයෝ ෙගොඩ ගන්න විශාල 
වැඩ ෙකොටසක් කළා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. කාටවත් 
එය එෙසේ ෙනොෙවයි කියලා කියන්න බැහැ.  

අද දවෙසේ "අද" පත්තරෙය් තිෙබනවා, සමස්ත ලංකා ෙපොදු 
ධීවර සම්ෙම්ලනෙය් ජාතික සංවිධායක, "රත්න ගමෙග්" කියලා 
නමක්. නමුත්, ෙම් පුද්ගලයා ෙග් තනතුර දමන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පුද්ගලයා  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් පළාත් සභා                       
මන්තී ෙකෙනක්. ෙම් පුද්ගලයා  කියලා තිෙබන්ෙන් පට්ටපල් 
ෙබොරු ෙබ්ගල්. ෙම් පත්තරය අරෙගන කියවද්දි ඒ බව 
ෙත්ෙරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ධීවරෙයෝ සඳහා ධීවර 
නැංගුරම් ෙපොළවල්, ධීවර වරායන් ඉදි කරනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල 
වශෙයන් මුහුදු ඛාදනයට ලක්වන ධීවර ජනතාවෙග් ඉඩම්, ධීවර 
ජනතාවෙග් නිවාස ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න දැවැන්ත වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් රජය යටෙත් කියාත්මක වනවා. 1994 වර්ෂෙය් 
සිට 2002 වර්ෂය දක්වාත් 2005 වර්ෂෙය් සිට ඉදිරියටත් ඒ 
වර්ධනය තවත් ෙව්ගවත් කරලා ඒ අයෙග් භූමිය ආරක්ෂා කරලා 
ෙදන්න වැඩ කටයුතු රාශියක් අපි කියාත්මක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් රජය උතුරු 
නැ  ෙඟනහිර නිදහස් කර දී ධීවරයින්ට විශාල ශක්තියක් ලබා දුන් 
නිසා පාරිෙභෝගිකයන්ටත් අද ෙලොකු සහනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා පාරිෙභෝගිකයින්ට තමන්ට අවශ  මාළු අඩු මිලකට ලබා 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඉන්ධන 
සහනාධාරය ගැන කථා කරන ෙකොට එක කරුණක් මම කියන්න 
ඕනෑ. රජය අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට ෙයොමු 
ෙවමින් තිෙබනවා. කියමනක් තිෙබනවා, "මාළු අල්ලන ෙකනාට 
බිලී පිත්ත ලබා දීම" කියලා. එෙහම නැතිව මාළු ලබා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් රෙට් සිටින්ෙන් හැම දාමත් සහනාධාරවලින් යැෙපන 
ජනතාවක් ෙනොෙවයි. අපට මතකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව සමහර අවස්ථාවට ෙම් රෙට් ජනතාවට කන්න ෙදන්න 
ණය ගත්තා. හැබැයි, අපි එෙහම ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. අද අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ධීවර ජනතාවෙග් මාළු 
අස්වැන්නට ස්ථිර මිලක් ලබා දීම සඳහා අද වැඩ කටයුතු රාශියක් 
සලස්වා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව කතිකාවක් ඇති කර ෙගන අප අද 
කටයුතු කරනවා. ධීවර ආම්පන්න ලබා දීම අපි දිගටම කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, ධීවර ආම්පන්න ලබා ෙදන්න ඕනෑ කාලෙය්දී 
අපි ධීවර ආම්පන්න ලබා ෙදනවා. ෙම් අමාත ාංශෙය් පමණක් 
ෙනො ෙවයි, අපි පළාත් ධීවර ඇමතිවරු ෙවලා ඉන්න ෙකොට, ඒ 
පළාත් ධීවර අමාත ාංශවලදීත් ඒ කාර්යය සිදු කළා. ඒ වාෙග්ම 
වර්තමානෙය්දී පවා අපි ඒ කාර්යය සිදු කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, තව එක කරුණක් 

කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රජය ෙම් යන ගමන පියවෙරන් පියවර යන 
ගමනක්. ෙමහිදී එක පාරට හාසක්ම් බලාෙපො ෙරොත්තු වන්න එපා. 
හැබැයි, අප එක ෙදයක් කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, අෙප් ජනතාව අමාරුෙව් වැෙටන හැම 
අවස්ථාවකදීම අප මැදිහත් ෙවනවා. එෙහම අවස්ථාවක දුන්න 
ෙදයක් තමයි ධීවර සහනාධාරය. දැන් ධීවර සහනාධාරය ෙවනුවට 
ධීවරයන් සහ අෙප් රෙට් පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කර ගන්න අපි 
කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා. ස්තුතියි.  

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාධ ෙව්දීන්  වැඩි පිරිසක් හිටියා නම් ෙහොඳයි 
කියලා. ෙමොකද, ෙහොඳ පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව්, අපි ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙහොඳ පිළිතුරක් ලබා ෙදන ෙවලාෙව් ජනතාවට ඒ 
පණිවුඩය ෙදන්න, අෙප් වැඩ පිළිෙවළ  පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවක්  එළැඹිලා තිෙබන නිසා.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කළා.  ෙම් 
ඉන්ධන සහනාධාරය දීම තුළින් ධීවරයාෙග් ආර්ථිකය 
ෙගොඩනඟන්නයි එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එතුමා ඇහුවා, 
''ෙම් බඩු දීලා ෙමොනවා කරන්නද?'' කියලා. ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙම් සහනාධාරය දීෙම්දී පශ්න 
ගණනාවක් වුණා, නිලධාරින් ෙහොරකම් කළා, ධීවරයන් ෙහොරකම් 
කළා, ෙෂඩ්කාරෙයෝ ෙහොරකම් කළා කියලා. ෙකොෙහොමද 
ෙහොරකම් කෙළේ? ෙහොරකම් කළා කියන්ෙන්, ෙම් fuel card  එක 
අනිසි පිළිෙවළට පාවිච්චි කළ එකයි. නුවරඑළිෙයනුත් ෙම් ධීවර 
fuel cards  හම්බ වුණා.  ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි 
පකාශයක් කළා, ධීවරයාෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න කියලා. ෙතල් දීලා වැඩක් නැහැ. ධීවරයාෙග් 
ෙබෝට්ටුව මුහුදට යන ෙකොට, කුම්බලා දැල් තිෙබන එක්ෙකනාට 
කුම්බලා දැල විතරක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. එයාට ඉස්සන් දැල 
තිෙබන්න ඕනෑ; හාල් මැස්සන් දැල තිෙබන්න ඕනෑ; හුරුල්ෙලො 
දැල තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් විධියට දැල් වර්ග ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ධීවරයාට එක දැල් කූට්ටමක් තියාෙගන සාලෙයෝ අහු ෙවන 
කාලයට සාලෙයෝ විතරක් අල්ලලා, හුරුල්ලන්, කුම්බලාවන් 
අහුෙවන කාලයට ෙගදර ඉන්න බැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙම් ෙතල් සහනාධාරය තුළින් ධීවරයාෙග් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ, ෙම් ක්ෙෂේතෙය්  පශ්න 
ගණනාවක් තිෙබනවා, ඒකට විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න" 
කියලා. ඒ විකල්ප වැඩ පිළිෙවළ ගැන අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
පැහැදිලිව කිව්වා. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ පළමුෙවනි පතිකාවත්, ඒ 
සඳහා පිරවිය යුතු අයදුම් පතයත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම 
සඳහා මා සභාගත* කරනවා.  

එතෙකොට ඕනෑ ෙකෙනකුට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කෙළේ 
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ නිසා එතුමා ඒ කියපු කරුණු මා නැවත විගහ 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ෙකොෙහොමද ධීවරයාෙග් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්ෙන්? ධීවරයාට අවශ  කරන ෙද්වල් 
ෙසොයා බලලා, ඒ අවශ  ගණනට forms  පුරවලා, ඒ අවශ  කරන 
දැල් ආම්පන්න, එන්ජින්, ෙබෝට්ටුව  ආදී සියලු  ෙද්වල් දීලා 
ධීවරයන් ශක්තිමත් කරලා ඔවුන් නඟා සිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
හදන්න ඕනෑ.  

ෙමතුමන්ලා මව් යාතා ගැන කථා කළා. රුපියල් මිලියන 
332ක් වියදම් කරලා  මව් යාතා ෙදකක් ෙම් වන විට එනවා. එතුමා 
කිව්වා මව් යාතා 100ක් ෙදන්න කියලා. ලංකාවට මව් යාතා 100ක් 
ෙමොනවා කරන්නද?  බහුදින යාතාවලින් අල්ලන සියලුම මාළු 
එකතු කරලා මව් යාතාවකට අරෙගන,  ධීවරයන්ට මුහුෙද් 
ඉඳෙගන හතර පස් සැරයක් අසව්නැන්න ෙනළා ගන්න අවකාශ 
සලසා ෙදන්නයි මව් යාතා අවශ  වන්ෙන්.  වැඩිපුර අවශ  වන 
කාලයට අපි ඒවා තව තව වැඩි කරනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ධීවර සමිති සමඟ කළ සාකච්ඡාෙව්දී 
ධීවරයන් අෙප් ඇමතිතුමාට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "ඇමතිතුමනි, 
අපට ෙම් තීරු බදු  අඩු කරලා ෙදන්න" කියලායි. ගරු ඇමතිතුමා 
දැන් කිව්වා තීරු බදු අඩු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. එතුමාට 
කියන්න බැරි වුණු තව කාරණයක් තිෙබනවා.  දැල් සහ අනිකුත් 
ආම්පන්නවල මිල ගණන් අඩු කිරීමට අමතරව කුඩා ෙබෝට්ටුවක 
එන්ජිමක් ෙම් වන විට රුපියල් 40,000කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, කාදිනල්තුමාෙග් කථාව ගැන 

කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ඉන්න, මම ඒ ගැනත් කියන්නම්. උන්වහන්ෙසේ අෙප් ආගමික 

නායකයකු හැටියට මීගමුව කියන පුංචි පුරවරයට ගිහින් ඒ 
මිනිසුන්ෙග් පශ්නයට මැදිහත් වුණා. ඔය පියතුමන්ලා මා සමඟ 
කථා කර තිෙයද්දී, ඒ සියලුම ෙදනා ෙම් කාරණා පිළිෙගන 
තිෙයද්දී තමයි ෙමතුමන්ලා ෙම් පශ්නය මතු කරන්ෙන්. ඊට 
අමතරව පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමා එකඟ වුණා, "එෙහම නම් ෙම් 
සහනාධාරය අපි බැංකුවක දමලා ෙදන්නම්" කියලා. ෙම් ෙසේරම 
දැනෙගනයි ෙම් පශ්නය ඇති කෙළේ.  අර කුරුටුගාමීද, ෙපරටුගාමීද 
කියලා කට්ටියක් ඉඳෙගන තමයි පාෙර් බුදියා ගත්ෙත්. ඒ 
ෙපරටුගාමී, කුරුටුගාමී එෙක් වැඩ නිසා අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? 
අන්තිෙම්දී අර අහිංසක ධීවරයන් පාරට බැස්සා. ඒ අය අෙප් 
ෙයෝජනා ෙසේරටම කැමැති ෙවලා හිටපු ධීවරයන් කුලප්පු කළා.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, රතුපස්වලදී ෙමොකද වුෙණ්? 
රතුපස්වලදී ඒ කරපු උද්ෙඝෝෂණය පිටුපස හිටපු මිනිස්සු අද 
අඬනවා. ෙබොරු කරලා රැවැට්ටුවා කියනවා.  ඒ කර්මාන්තශාලාව 
වැහුණා. ධීවරයාෙග් ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න නම්, අප සියලු 
ෙදනා එකතු ෙවලා බලන්න ඕනෑ, ධීවරයාෙග් ආර්ථිකය නංවන 
කමය ෙමොකක්ද කියලා .  ධීවරයාට අවශ  කරන ෙබෝට්ටුවලට, 
දැල් ආම්පන්නවලට, එන්ජින්වලට, ඇමට ෙම් වන විට තීරු බදු 
අඩු කර තිෙබනවා. තීරු බදු අඩු කරලා තිෙබන නිසා අද 
ධීවරයන්ට අවශ  ෙද්වල් ඉතා අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්. ඊට 
අමතරව අද බලපත ගාස්තු සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කර 
තිෙබනවා.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Madam, I rise to a point of Order. 

899 900 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ඔබතුමා මෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. මට විනාඩි 

ගණනයි තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙහොඳයි. ෙම්ක රීති පශ්නයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමියනි, මහින්ද චින්තනෙයන් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවාය කියපු එක ෙමතුමාට අමතක ෙවලාද?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
අපි ඒ ෙවලාෙව් ධීවරයාට ආර්ථික ශක්තියක් දුන්නා. ඒ 

ආර්ථික ශක්තිය ෙදගුණ කරන්න තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
කිව්ෙව්, දැල් ආම්පන්න ෙදන්න, තීරු බදු අඩු කරන්න, ෙබෝට්ටු 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ තමයි ''ධීවර දිරිය" වැඩ 
සටහන. ගිය සුමානෙය් මාත්, අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත්, මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිතුමාත් මීගමුෙව් ඒ බැංකු නිලධාරින් ෙගන්වලා 
සාකච්ඡාවක් කළා. කුඩා ෙබෝට්ටුවක් මිලදී ගැනීම සඳහා කිසිම 
ඉඩමක් ඇපයට තියන්ෙන් නැතුව ණය ගන්න කමයක් සකස් කර 
තිෙබනවා. ෙමච්චර කල් කුඩා ෙබොට්ටු හිමියකු විධියට හිටිෙය් 
සල්ලි තිෙයන අයයි. Central Bank එෙක් අධිපතිතුමා  -කබ්රාල් 
මැතිතුමා- අෙප් බැංකු නිලධාරින් ෙගන්නලා සාකච්ඡා කරලා 
"ධීවර දිරිය" වැඩසටහන යටෙත් කුඩා ෙබෝට්ටු මිලදී ගැනීම සඳහා 
කිසිම ඇපයක් නැතුව - කිසිම ඉඩමක් තියන්ෙන් නැතුව- ණය 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  නැත්නම් හැම දාම පුළුවන් කාරයා 
විතරයි ෙබෝට්ටුවක් ගත්ෙත්. ඒෙකන් භාගයක් හම්බ ෙවනවා, 
ෙබෝට්ටු අයිතිකාරයාට. ඉතිරි භාගය තමයි ගැණිකාරයන්ට හම්බ 
ෙවන්ෙන්. අද මම බැංකු නිලධාරින් එක්ක මීගමුවට  ගිහිල්ලා ඒ 
තීරණය පකාශයට පත් කළා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා දක්ෂයා. 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ඒක තමයි කියන්ෙන්. ඒ දක්ෂකම නිසා තමයි ධීවරයා ෙගොඩ 

නඟන- 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ වුණාට වැඩ කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
නැත්නම් ෙකොෙහොමද ෙම් සල්ලි ෙදන්ෙන්?  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
සල්ලි දීලා ඉවරයි.  ගරු ධීවර ඇමතිතුමාෙග් මාර්ගෙයන් 

මීගමුව කළපුවට විතරක් මට ලක්ෂ පන්දාහක් ලබා දුන්නා. මම 
ගිය සුමාෙන් ඒ වැඩ පටන් ගත්තා. ෙම් වැඩ කරන්ෙන් අය 
වැයෙයන් දුන්නු මුදල්වලට අමතර මුදල්වලින්. ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නඟන්න ඕනෑම project එකක් ෙගනාෙවොත් අපි සාර්ථකව එය 
කරනවා.  

ෙම් කළපුවයි, මුහුදයි විතරක් ෙනොෙවයි, අද අපි මුළු ලංකාෙව් 
වැව්, ෙපොකුණු ෙම් සියල්ලම -[බාධා කිරීමක්] අහගන්න 
ෙපොඩ්ඩක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙහොඳම ෙද් තමයි 
ධීවරයාට ස්ථාවර මිලක් ලබා දීම. ෙම් වන විට කිසිම ඇපයක් 
නැතුව ලක්ෂ පහක  ණයක් ෙදන්න "ධීවර දිරිය" ණය කමය 
යටෙත් අපි කථා කරලා තිෙබනවා. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් තාත්තා 
උළු ටිකක් තියලා ෙබොරුවට ෙගවල් ගණන වැඩි කර ගත්තා 
වාෙග් ෙනොෙවයි. අද අපි ෙම් වන විට පැහැදිලිව ධීවරයාට ෙවනම 
නිවාස කමයක් සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිෙබනවා. ලක්ෂ 20 
දක්වා සියයට හෙය් ෙපොලියට ණයක් ෙදනවා කියලා ෙමතුමා 
කිව්වා. ලක්ෂ 20 ඉඳලා එහාට ධීවරයන්ට  සියයට අෙට් ෙපොලියට 
ණය ෙදන්නත්, අපි එයින් සියයට හතරක්  දරන්නත් කටයුතු 
කරනවා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙපොලිය නැතිව ෙදන්න. 
 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ෙහොඳම ෙද් ෙමොකක්ද කියලා මම කියනවා, අහගන්න. අද 

ෙකොෙහොමද ෙගොවියා ෙගොඩ නැඟුෙණ්? ෙගොවියාෙග් වීවලට 
ස්ථාවර මිලක් දුන්නා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කියලා 
තිෙබනවා, මාළුවලටත් ස්ථාවර මිලක් ලබා ෙදන්න කියලා. 
මීගමුෙව් සමහර දවස්වල උෙද් රුපියල් ෙදසීයට විකුණපු 
හුරුල්ලා හැන්දෑෙව් රුපියල් 50ට විකුණන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා 
කිව්වා ධීවරයාෙග් ආර්ථිකය නංවන්න නම් ස්ථාවර මිලක් ෙදන්න 
කියලා. ෙම් වන විට අපි හුරුල්ලා, කුම්බලාවා, පරවා, ෙතෝරා 
වාෙග් පාරිෙභෝගියාට අවශ  කරන මාළු සියල්ලටම ස්ථාවර 
මිලක් ෙදනවා. එතෙකොට හැන්දෑෙව් හතට මුහුදු ගිහින්-  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කවුද ෙදන්ෙන්? 
 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ධීවර සංස්ථාව. මාළු ගන්න ධීවර සංස්ථාවට ෙම් වන විට මුදල් 

ෙවන් කරලා ඉවරයි. විෙශේෂ මුදලක් ෙවන් කරලා දුන්නා. මිලියන 
250ක් ෙවන් කරලා, ශීතාගාර අලුතින් හදලා, තිෙබන ශීතාගාර 
නවීකරණය කරලා අවශ  කරන ගබඩා පහසුකම් සියල්ලම ලබා 
දුන්නා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අසත  කියන්න එපා. 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
අසත  කියලා අපට තෑගි ගන්න ඕනෑ නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙහම නම් මැතිවරණයක් ආවාම පුළුවන් අප 
පරද්දන්න. ෙම් වැඩ කරන හන්දායි ජනතාව අපට ඡන්දය 
ෙදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා විශ්වාස කරන්ෙන් නැති නිසායි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය ෙනොෙදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ අර 
කියපු injection එක ගහන්න නායකයාට. නායකයාට ඒ injection 
එක ගැහුෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේ කියන ෙමොෙළේ  එතුමාට පෑෙදයි. 
ධීවරයාට අපි ෙදන සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළට අමතරව ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න කටයුතු කරනවා. ෙමන්න ෙම්කයි අපට 
අවශ  ෙවලා තිබුෙණ්. ස්ථාවර මිලක් ලබා දීම නිසා මුහුෙදන් 
ෙගොඩට එන ධීවරයා ෙබොෙහොම ශක්තිවන්තව ෙගොඩට එනවා. 
"මම ෙගොඩට ආපුවාම කුණු ෙකොල්ලයට මෙග් මාළු ටික 
විකුණන්න අවශ  නැහැ ෙන්" කියලා ඒ ධීවරයා හිතනවා.  

ධීවර සංසථ්ාෙව් ගබඩා පහසුකම් වැඩි කරන්න, මාළු මිල දී 
ගන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවශ  මුදල් ලබා දීලා ති ෙබනවා.  
මම එදා ඉඳලා දරපු මතය ඒක. දැන් ඇමතිතුමායි, මායි ෙදන්නාම 
එකතු ෙවලා ධීවර සංස්ථාෙවන් මාළු මිලදී ගන්න තැනට පත් 
කරලා තිෙබනවා. ධීවර සංසථ්ාව ෙවෙළන්දා  ළඟට ෙනොෙවයි, 
මාළු අල්ලන එක්ෙකනා ළඟට -අෙප් ධීවර සෙහෝදරයා ළඟට- 
ගිහිල්ලා මාළු මිලදී ගන්නවා. ධීවර අෙළවි සැල් 112ක් අලුෙතන් 
හදන්න මුදල් අමාත ාංශය මුදල් දුන්නා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒත් කියනවා, ධීවර නිෙයෝජ  ඇමති නිමල් ලාන්සා කියලා. 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
අපි හරියට වැඩ කරන ෙකොට මිනිස්සු අපත් එක්ක ඒවි. සරත් 

ගුණරත්න එක්ක කවුරුත් සමඟිෙයන් ඉන්නවා. ගිය සුමාෙන් 
මීගමු ව නගර සභාෙව් කාන්තා වැඩසටහනක් කළා. එතැන 
කාන්තාවන් පිරිලා උතුරන්න හිටියා. මාත් එක්ක මිනිස්සු 
ඉන්නවා, අපි හරියට වැඩ කරලා තිෙබන නිසා. ධීවරයාෙග් වැෙඩ් 
අපි හරියට කරලා තිෙබනවා. මම ගරු මන්තීතුමාටත් එදා කිව්වා, 
ඔය ෙපරටුගාමී අය එක්ක ගිහිල්ලා නිකම් අපරාෙද් මිනිස්සු 
කුලප්පු කරන්න එපා, රතුපස්වල මිනිසුන්ට කරපු ෙද් ධීවරයන්ටත් 
කරන්න එපා කියලා.  ධීවරයාට ෙමොනවා හරි ෙදනවා කියපුවාම 
ධීවරයා එකතු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] එදා ඔය සිද්ධිය ෙවන 
ෙවලාෙව් මම හිටිෙය්ත් නැහැ, ෙමතුමා හිටිෙය්ත් නැහැ. ඒ 
ෙවලාෙව් මම කියලා ගියා, "අනවශ  පශ්නවලට රැවෙටන්න එපා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න අපි 
සූදානම් කරලායි තිෙබන්ෙන්" කියලා. එදා එතැන බුදිය ගත්ත 
අයත් කවුද කියලා මම දන්නවා. ඕනෑ නම් මම නම් වශෙයන් 
කියන්නම්. ඔබතුමා හිනා ෙවන්න එපා. ඔබතුමාත් දන්නවා ඒක. ඒ 
නිසා ඒ වාෙග් කඩාකප්පල්කාරී වැඩ කරලා ධීවරයා කුලප්පු 
කරන්න එපා. අපට අවශ  වන්ෙන් ධීවරයාෙග් ආර්ථිකය 
ෙගොඩනඟන්නයි. එෙහම නැතුව ෙවන ෙවන ෙද්වල් කරලා, 
ෙහොරකම් කරලා කටයුතු කරන්න අපි ධීවරයාට උගන්වන්න 
අවශ  නැහැ.  

භූමිෙතල් පශ්නය ෙවලාෙව්  ධීවරයා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහොර 
නාමයකට අහුෙවන තත්ත්වයකට පත් කළා. ඇයි, අපි අෙප් 
ධීවරයාට එෙහම කරන්ෙන්? අපි ධීවරයා ෙගොඩ නඟන්න නම් 
ධීවරයාෙග් ආර්ථික ශක්තිය ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමාට යන්න ලැබුෙණ් නැති නිසා එතුමා ෙවනුෙවන් මම 
ගිය සතිෙය්  හලාවත ඉස්සන් ෙපොකුණු සංගමෙය් 10වැනි 
සංවත්සරයට ගියා. කියන්න ආඩම්බරයි. අපි මඩකලපුෙව් කරන  
ඒවාට අමතරව, අද වන විට මුළු හලාවත ඉඳලා එහා ෙකළවරට 
යන ෙතක් ෙපොකුණුවල ඉස්සන් කර්මාන්තය නැවත පටන් අර 
ෙගන අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ෙගන ඒෙම් මහා ජයගාහී 
අභිමානයට පැමිණ තිෙබනවා. මිරිදිය මත්ස  කර්මාන්තය ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කළා. එන්න ෙපන්වන්න, දිවි නැඟුම 
හරහා ගෘහ කර්මාන්තයක් විධියට  වයඹ සහ කළමැටිය පෙද්ශෙය් 
මිරිදිය ඉස්සන් ෙපොකුණු ඇති කිරීෙම් විශාල වැඩ පිළිෙවළ ඇති 
කරලා ධීවර පවුල්වල ආර්ථිකය ෙගොඩනඟලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
අපි මාලදිවයිෙනන් උම්බලකඩ ෙගන්වීම සීමා කළා.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කාෙග් දිවියද ෙගොඩනඟන්ෙන්? 
 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
පවුලක දිවිය ෙගොඩනඟන්න, පවුල්වල ආර්ථිකය 

ෙගොඩනඟන්න, මුහුදට යන, කළපුවට යන ධීවරයා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙගදර ඉන්න ධීවර කාන්තාවට අවශ  කරන පහසුකම් 
දීලා තිෙබනවා. මම ෙම් 29වැනිදා පළමුවැනි කණ්ඩායම විධියට 
74 ෙදෙනක් කලාවැෙව් පුහුණුවට ෙගන යනවා. ෙමොකක්ද ෙම් 
ෙදන පුහුණුව? අන්න, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට පවරා තිෙබන "දිවි නැඟුම" වැඩ සටහන 
ගමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ධීවර අංශෙය් අපට ෙම් වසර අවසාන 
ෙවන්න ඉස්සරෙවලා ගම්මානවල වැව්, ෙපොකුණුවල මිරිදිය 
කර්මාන්තය දියුණු කරලා මුහුදට, කළපුවට යන ධීවරයා විතරක් 
ෙනොෙවයි ගෙම් ඉන්න ධීවරයාවත් ෙගොඩනඟන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කර තිෙබනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා,  
ඔබතුමාෙග් තාත්තා නැති කළ මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ෙම් වන 
විට ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ෙග්න්න අප කටයුතු කර තිෙබනවා.   
සෑම ධීවරෙයක්ම, සෑම ධීවර පවුලක්ම සම්බන්ධ කර ෙගන                    
ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්න වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර 
තිෙබනවා. විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් තුළ- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙවලාව අවසානයි.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
තව විනාඩි විස්සක් තිෙබනවා. ඇයි, පස්  වරු 6.30 වන ෙතක් 

ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්.  
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනය ඒක ෙහොඳට දන්නවා.  

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
 අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ජාත න්තරව අපට තිබුණ සියලුම කළු 

ලප අයින් කර ජාත න්තර කීර්තියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ජාත න්තර කීර්තියයි, ශී ලංකාෙව් ධීවර අභිමානයයි ෙදකම 
ෙගොඩනඟනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් කඩාකප්පල්කාරී ෙද්වලට 
ධීවරයා පටලවන්ෙන් නැතිව අපත් එක්ක එකතු ෙවලා ධීවරයාෙග් 

ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්න එකතු ෙවන්නය කියන ආරාධනාව 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.10ට, 2014 ජූලි 25වන 

සිකුරාදා අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 6.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014 ைல 25, 
ெவள்ளிக்கிழைம பி. ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.10 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 25th 
July, 2014. 
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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 අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


