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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු  චන්දිම වීරක්ෙකොඩි  මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகார் அவர்கள் [மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ]  
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER  

[THE  HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 
 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
 

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

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XI වැනි 
ෙකොටස; සහ 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් VII වැනි ෙකොටස, හතරවැනි 
කාණ්ඩෙය් IX වැනි ෙකොටස, පස්වැනි කාණ්ඩෙය් IV සහ V වැනි 
ෙකොටස් සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් X, XI සහ XII වැනි ෙකොටස් 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Plantation 
Industries and Leader of the House of Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාෙව්  එකී 

ෙකොටස් මුදණය කළ යුතුය"යි මම  ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
 

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

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2012 වර්ෂය සඳහා ජනාධිපතිවරයාෙග් අරමුදල පිළිබඳ විගණකාධිපතිෙග් 
වාර්තාව.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා] 

 

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

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

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass Media 
and Parliamentary Affairs and Chief Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහා මාර්ග, උසස් අධ්යාපන 

හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය 
සඳහා මාර්ග නඩත්තු භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා  කරමි. 
 

 
 
 

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

 
2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත්  7(2) වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙපබරවාරි 02 දිනැති අංක 1900/3 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය.-  [අධිකරණ හා 
කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා  ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம் - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of 
Plantation Industries) 
Hon. Deputy  Speaker, I present the following 

petitions: 

1. A petition from Mr. B.L.K.U. Priyankara of No. 
987, 4th Lane, Hospital Road, New Town, 
Embilipitiya; 

2. A petition from Mr. C.W.M.H.C. Chandrasekara 
of Marine Insurance Department, Sri Lanka 
Insurance Corporation Limited, No. 21, Vauxhall 
Street, Colombo 02; 
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3. A petition from Mr. H.A.P. Maddevithana of Kuda 
Mathugama, Pareigama; 

4. A petition from Mr. K.L.J. Kumarasiri of Sri 
Lanka Insurance Corporation Limited, 
Avissawella Branch; 

5. A petition from Mr. O.T.M.R.T.D. Bandara of No. 
15 D, Mahinda Mawatha, Batugedara, Ratnapura; 

6. A petition from Mr. R.P.K. Dissanayake of No. 
03, Dematalanda, Wathuragama; 

7. A petition from Mr. S.L. Perera of No. 06, 
Gajabapura Housing Complex, Kolonnawa; 

8. A petition from Mr. W.E. Jayakody of No. 61/D, 
Kalalgoda, Pannipitiya; 

9. A petition from Mrs. G.G.D. Dishanthi of No. 
122/288, Samanalathenna, High Level Road, 
Watareka; 

10. A petition from Mrs. K.V.I.P. Vithanage of No. 
93, Pituwala Road, Elpitiya; 

11. A petition from Mrs. Kanthi Chintha Gunarathne 
of No. 48, Nagahaella Road, Mawilmada; 

12. A petition from Mrs. M.H.S. Pushpalatha of No. 
170/2, Thalawathuhenpita North, Mahara, 
Kadawatha; 

13. A petition from Mrs. N.L. Liyanage of No. 198A, 
Maimbula Nittambuwa; 

14. A petition from Mrs. P.M.K. Hapuarachchi of No. 
30/1, Maduwegedara, Nittambuwa; and 

15. A petition from Mrs. R.M.C.P.K. Rajapaksha of 
No. 92/5, Green Ville Estate, Thekkalanda Road, 
Kundasale. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 4323/'13 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක හා කීඩා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර 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. 
 
 

 
එක්සත් ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 
සහ CRANFORD JOHNSON ROBINSON WOODS සමාගම: 

ගනු ෙදනු 
அெமாிக்க இலங்ைக தரகம் மற் ம் CRANFORD 

JOHNSON ROBINSON WOODS கம்பனி : ெகா க்கல் 
வாங்கல் 

SRI LANKAN EMBASSY IN US AND CRANFORD JOHNSON 
ROBINSON WOODS COMPANY : TRANSACTIONS 

 
4468/’13 

2. ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2010, 2011 හා 2012 යන වර්ෂවලදී එක්සත් 
ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 
Cranford Johnson Robinson Woods නමැති 
සමාගම සමඟ ගනු ෙදනු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ගනු ෙදනු සිදුවී ඇති දින වකවානු 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම ගනු ෙදනු තුළින් ඉටු කර ෙගන ඇති කාර්යය 
ෙහෝ කාර්යයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එමඟින් ලැබී ඇති  පෙයෝජන කවෙර්ද; 

 (v) එම කටයුතු ෙවනුෙවන් කරන ලද ෙගවීම්වල 
වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (vi) ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරනු ලැබූ වැය ශීර්ෂය 
කවෙර්ද; 

 (vii) එම සමාගම සමඟ ගිවිසුම්වලට එළැඹ ඇත්නම්, 
එම ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில் 
ஐக்கிய அெமாிக்காவின் இலங்ைக தரகம் 
Cranford Johnson Robinson Woods எ ம் 
கம்பனி டன் ெகா க்கல் வாங்கல் 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெகா க்கல்வாங்கல் 
இடம்ெபற் ள்ள காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெகா க்கல்வாங்கல் லமாக 
நிைறேவற்றப்பட் ள்ள பணி அல்ல  பணிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 
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 (iv) அதன் லம் கிைடத் ள்ள நன்ைமகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பணிக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ெகா ப்பன களின் ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) அதற்காக  நிதி ஒ க்கப்பட்ட  ெசல த் தைலப்  
யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  கம்பனிக டன் உடன்ப க்ைககள் 
ைகச்சாத்திடப்பட் ப்பின், அந்த உடன்ப க் 
ைககைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Sri Lankan Embassy in the 
United States had transactions with the 
company named Cranford Johnson 
Robinson Woods in the years 2010, 2011 
and 2012; 

 (ii) if so, the period during which such 
transactions have taken place; 

 (iii) the task or tasks accomplished through such 
transactions; 

 (iv) the benefits derived from them; 

 (v) the value of the payments made for the said 
transactions; 

 (vi) the expenditure head under which funds 
were allocated for this purpose; and 

 (vii) if agreements have been entered into with 
that company whether such agreements will 
be tabled? 

(b) If not, why? 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 
(අ)  (i)  ඔව්, 2010 වසෙර්දී ගනු ෙදනු කර තිෙබ්. 

  (ii)  2010 පමණි. 

 (iii) Cranford Johnson Robinson Wood සමාගමට  
අනුව, ඔවුහු ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් මාධ්ය ක ටයුතු  
සිදු කර තිෙබ්.  

   (iv) Cranford Johnson Robinson Wood  සමාගමට 
අනුව  ඔවුහු  එක්සත් ජනපදෙය් පුවත් පත්  සමඟ  
ශී  ලංකාෙව්  පතිරූපය  වැඩි දියුණු කිරීෙම් 
ව්යාපාරයක්  දියත් කර තිෙබ්.  

  නමුත් ඇත්තවශෙයන්ම කිව්ෙවොත්, ෙමවැනි 
කාර්යභාරයක්  කරන්න තානාපති කාර්යාලෙය් 
සුදුසුකම්, පහසුකම්  ති බියදී තමයි ෙම් සමාගමට 
ෙම් කටයුත්ත  භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 (v)     ශී ලංකා  රුපියල්  5,172,750.00 යි. (පණසඑ්ක් 
ලක්ෂ  හැත්තෑෙදදහස ්  හත්සියපණහක්) 

 (vi)    112-02-03-1405(04)  යන වැය  ශිර්ෂය යටෙත්. 

 (vii)   ඇෙමරිකා  එක්සත් ජනපදෙය් ෙවොෂිංටන්හි                 
ශී ලංකා  තානාපති කාර්යාලය  සමඟ එවැනි 
කිසිම ගිවිසුමකට එළැඹ  නැත.   

  ගිවිසුමක් අත්සන් ෙනොකර ෙමම  ෙගවීම  කර 
තිෙබන බව තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.  

(ආ) Cranford Johnson Robinson Wood ෙවෙළඳ සමාගම 
විසින් දූත මණ්ඩලය ෙවත  ෙයෝජනාවක් යවන ලද අතර, 
එය පදනම් කර ෙගන  අත්තිකාරම් ෙගවීමක් සිදු කර ඇත.  

එම නිසා ඔබතුමා අහපු පශ්නය නිසා මටත් පශ්න කිහිපයක් ම 
පැන නැඟී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කිසිම ගිවිසුමක් නැතිව ෙමවැනි ආයතනයකට 
ෙම් මුදල ෙගව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක පශන්යක්. ඒ නිසා  ඒ 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කරලා හැකි තාක් ඉක්මනින්  
තවත් වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න කියලා  මම අමාත්යාංශෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි. මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ෙමම ඇෙමරිකානු සමාගම විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජනපදය 
තුළ ශී ලංකාෙව් පතිරූපය නැංවීෙම් මාධ්ය කටයුතු ෙවනුෙවන්  
මැදිහත් වුණා කියලා තමයි ඔබතුමා පවසන්ෙන්. ඒ ෙවනුෙවන් 
තමයි ශී ලංකා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 51කට අධික මුදලක් වැය 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ලබා ෙදන්ෙන්, ''අපි මාධ්ය කටයුතු 
කළා, අපි ෙම් ජාතිෙය් ඒවා කළා'' කියලා එම සමාගම විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙතොරුතුරු. ඇත්තටම විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය සතුව ඒ සම්බන්ධව තිෙබන ෙතොරතුරු ෙමොනවාද? 
ශී ලංකාෙව් පතිරූපය නැංවීෙම් මාධ්ය කටයුතු ෙවනුෙවන්  අෙප් 
තානාපති කාර්යාලවලට අමතරව  ඇෙමරිකාෙව් සමාගම් මිල දී 
ගන්ෙන් ෙමොකටද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඇෙමරිකාවට 
තඩිබාන්න කථා කරන ආණ්ඩුවක් හිටිෙය්. ෙද්ශෙපේමිත්වය පිළිබඳ 
සළු පිළි ෙපොරවා ගත් ආණ්ඩුවක් හිටිෙය්. ඒ ආණ්ඩුව  ශී ලංකාෙව් 
පතිරූපය නැංවීම ෙවනුෙවන්  ඇෙමරිකාෙව් සමාගම් මිල දී ෙගන 
තිෙබනවා. එතෙකොට, එම ආයතනය කරන ලද කාර්ය භාරය 
ෙමොනවාද කියලා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් කවරක්ද?  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යාංශයට තිෙබන ෙතොරතුරු ෙමපමණයි. නමුත් දැනට මට 
ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, ෙම් තීන්දුව අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් තානාපති ජාලිය විකමසූරිය මහතා  
නිර්ෙද්ශ  කරලා, 2008 ෙදසැම්බර් 19 වැනි දා  ජනාධිපති ෙල්කම් 
ලලිත් වීරතුංග මහතාට ලියපු ලිපියක් අනුවයි. ඒ ලියුමට අමතරව 
ෙවන කිසිම ගිවිසුමක් ෙහෝ ෙතොරතුරක් අපට තවමත් ලබා 
ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය පැත්ෙතනුත් යම් වරදක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. ගිවිසුමක් නැතිව, එවැනි පරීක්ෂාවක් ෙනොකර 
ෙමවැනි සමාගමකට ෙම් මුදල කාෙග් බලපෑම උඩ ෙගව්වාද 
කියන එක අපටත් පශ්නයක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

ෙමයයි. අපි හිතාෙගන හිටිෙය් ෙටන්ඩර් නැතිව තමන්ෙග් 
හිතවතුන්ට විවිධ ව්යාපෘති පදානය කිරීම, විවිධ රාජ්ය මුදල් 
පදානය කිරීම, විවිධ ෙකොන්තාත් පදානය කිරීම ලංකාව තුළ 
විතරයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. දැන් බලන ෙකොට 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් පිහිටි ශී ලංකා තානාපති 
කාර්යාලෙය්ත් ඒ ආකාරෙයන්ම කටයුතු කරලා තිෙබනවා. කිසිදු 
ගිවිසුමක් නැතිව, කිසිදු එකඟතාවක් නැතිව, විෙශේෂෙයන් එම 
සමාගම විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ඒ විධිෙය් කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක් එක් 
සමාගම්වලට පුළුවන්ද, "මට ෙම්ක කරලා ෙදන්න. මට ෙම්ක 
ෙදන්න. මම ෙම් වැඩ ෙකොටස කරන්නම්" කියලා ඉල්ලන්න?                 
ශී ලංකා රජය තමයි තීරණය කරන්න ඕනෑ, ''අපට ෙමෙහම 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා, ඒ අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ඒ සමාගම් 
කැඳවන්න ඕනෑ''ය කියලා. එතෙකොට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
ෙමවැනි අවශ්යතාවක් තිබුණු බව හඳුනා ෙගන තිෙබනවා ද? 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් ෙමම සමාගම ෙතෝරා ගැනීම 
සඳහා යම් ඉල්ලුම් පත කැඳවීමක් කර තිෙබ් ද? 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අපට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව කිසිම ඉල්ලුම් පත 

කැඳවීමක් ෙහෝ මැදිහත් වීමක් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් 
ෙවලා නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම කියන්න කනගාටුයි. දැන් අපට 
ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව වාෙග්ම ඔබතුමා කියන ආකාරයට 
පසු ගිය කාලය තුළ ෙබොෙහෝ විෙද්ශ තානාපති කාර්යාල ඒ ඒ 
තානාපතිවරුන්ෙග් ව්යාපාරික මධ්යස්ථාන බවට පරිවර්තනය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය ඒ අයෙග් බිස්නස් කරෙගන ගියා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. අපට පුළුවන් පරීක්ෂා කරලා තවත් ෙම් 
ෙතොරතුරු ඉක්මනට ලබා ෙදන්න.  

ෙලෝකෙය් තවත් ඉතා වැදගත් රටක තානාපති කාර්යාලයක 
තානාපතිවරෙයක් තමන්ෙග් තානාපති කාර්යාලෙය් ඉඳ ෙගන ඒ 
රෙට් ෙවනත් කණ්ඩායම්වලට අවි ආයුධ සැපයීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙතොරතුරු අද ලැබී තිෙබනවා.  ඒ නිසා ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් 
කැලෑ පාලනය ලංකාෙව් භූමියට පමණක් සීමා ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ.  පිට රටවල තිබුණු අෙප් තානාපති කාර්යාලවලත් ෙම් 
කැලෑ නීතිය ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක වී තිෙබනවා.    

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති 
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංසක්ෘතික 
කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் 
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர், 
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister 
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and 
Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යාංශය, අතුරුදහන් වූ  පුද්ගලයන් අතෙර්යි තිබුෙණ්.  ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 12 වැනි දා විතර තමයි අපි ෙම්ක ආපහු ෙසොයා 
ගත්ෙත්.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පිළිබඳව තවත් පශ්න ගණනාවක් මා ඉදිරියටත් ෙයොමු කර 

තිෙබනවා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. ශී ලංකාෙව් පතිරූපය නැංවීමට යයි කියමින් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් hire  කරන ලද  -ඒ කියන්ෙන් 
සහාය ගන්නා ලද- එකම සමාගම ෙම්කද, තවත් සමාගම් 
ගණනාවක් තිෙබ්ද කියා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.    

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මා දන්නා හැටියට තවත් කිහිපයක් තිෙබනවා. අෙප් නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා, ඊෙය්ත් ඔබතුමාෙග්ම පශ්නයකට, ෙම් වාෙග්ම තවත්  
සමාගමකට ලබා දුන් මුදල් පහසුකම් සම්බන්ධෙයන්  පශ්නයකට, 
පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. අපට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව 
ෙමවැනි  සමාගම් කිහිපයක්ම -සමාගම් 5ක්, 6ක් පමණ තිෙබනවා. 
ඒ ගණන ස්ථිර වශෙයන්ම මට තවම කියන්න බැහැ. Patton 
Boggs ආදී  සමාගම් තිෙබනවා. - ෙමහිදීත්, මහා  බිතාන්යෙය්දීත් 
ෙම් සමාගම් පාවිච්චි කර තිෙබනවාය කියන එකයි අපට ආරංචි. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 5420/' 14 - (2), ගරු අජිත් කුමාර මහතා. 
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ෙපොල් ආශිත නිෂප්ාදන අපනයනය: විසත්ර 

ேதங்காய்சார் உற்பத்திகளின் ஏற் மதி : விபரம் 
EXPORT OF COCONUT-BASED PRODUCTS : DETAILS 
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8. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) 2013 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වා කාල සීමාව 
තුළදී ශී ලංකාෙව් ගෘහසථ් ෙපොල් පරිෙභෝජනය 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම කාල සීමාව තුළදී අපනයනය හා ආනයනය 
කරන ලද ෙපොල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ශී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන 
අපනයනය ඉලක්ක කර ගත් ෙපොල් ආශිත 
නිෂ්පාදනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් නිෂ්පාදනයන්ෙගන් වාර්ෂිකව 
අපනයනය කරනු ලබන පමාණය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 
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(ඇ) (i) ඉහත (අ) හි සඳහන් කාල සීමාව තුළදී  ෙපොල් 
වතුර අපනයනය කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙපොල් වතුර අපනයනය කර 
ඇත්ෙත් ෙපොල් වතුර සව්රූපෙයන්ද; නැතෙහොත්, 
ෙපොල් වතුර ආශිත  නිෂ්පාදනයන් වශෙයන්ද; 

 (iii) ෙපොල් වතුර ෙහෝ ඒ ආශිත නිෂ්පාදන අපනයනය 
කළ රටවල් කවෙර්ද; 

 (iv) එම අපනයනයන්ෙග් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙපොල් වතුර ෙහෝ ඒ ආශිත නිෂ්පාදන අපනයනය 
කිරීම තුළින් ලැබූ මුළු ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙපොල් නිෂ්පාදනය ආරම්භ 
කරන්ෙනකු සඳහා රජය මගින් ලබා දිය හැකි 
සහන කවෙර්ද; 

 (ii) එම සහන ලබා ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදකෙයකු 
විසින් අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 2013ஆம் ஆண் ல் சனவாி ெதாடக்கம் ஒக்ேராபர் 
வைரயான காலப்பகுதியில் இலங்ைகயில் 
மைனசார்ந்த ேதங்காய் கர்  எவ்வள  என்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) குறித்த காலப்பகுதியில் ஏற் மதி மற் ம் 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேதங்காய்களின் அள  
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் 
ஏற் மதிைய இலக்காகக் ெகாண்ட ேதங்காய் 
சார்ந்த உற்பத்திகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறான ஒவ்ேவார் உற்பத்தியி ந் ம் 
வ டாந்தம் ஏற் மதி ெசய்யப்ப ம் அள   
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  (அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 

காலப்பகுதியில் ேதங்காய்த் தண்ணீர் ஏற் மதி 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேதங்காய்த் தண்ணீர் 
ஏற் மதி  ெசய்யப்பட் ள்ள  ேதங்காய்த் 
தண்ணீாின் வ வத்திலா இன்ேறல் ேதங்காய் 
தண்ணீர் சார்ந்த உற்பத்தியாகவா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேதங்காய்த் தண்ணீர் அல்ல  அ சார்ந்த 
உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட நா கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த ஏற் மதிகளின் அள  யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேதங்காய்த் தண்ணீர் அல்ல  அ சார்ந்த 

உற்பத்திகைள ஏற் மதி ெசய்ததன் லம் 
ெபறப்பட்ட ெமாத்த வ மானம் 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) இலங்ைகயில் ேதங்காய் உற்பத்திைய 
ஆரம்பிக்கும் ஒ வ க்கு அரசாங்கத்தால் வழங்க 

மான நிவாரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த நிவாரணங்கைளப் ெபற் க்ெகாள் 
வதற்காக உற்பத்தியாளர் ஒ வர் கைடப்பி க்க 
ேவண் ய ைறைம யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he state the domestic coconut consumption 
during the period  from January to October in the 
year 2013? 

(b) Will he table- 

 (i) the quantity of coconuts that was exported 
and imported during the aforesaid period of 
time, separately; 

 (ii) the export-oriented coconut-based products 
manufactured in Sri Lanka; and 

 (iii) the quantity of each of those products 
exported each year, separately?  

(c) Will he inform this House- 

 (i) whether coconut water was exported during 
the period of time mentioned in (a); 

 (ii) if so, whether the aforesaid coconut water 
was exported in the form of coconut water 
or as coconut water-based products;  

 (iii) the countries to which coconut water or 
coconut water-based products were 
exported;  

 (iv) the quantity of the aforesaid exports; and 

 (v) the total income received from the export of 
coconut water or coconut water-based 
products? 

(d) Will he also state - 

 (i) the concessions that the Government can 
grant to a person who commences coconut 
production in Sri Lanka; and 

 (ii) the methodology that should be adopted by 
a producer to obtain those concessions? 

(e) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) ෙගඩි මිලියන 1,522යි. (එක්දහස ්පන්සිය විසිෙදකයි) 

(ආ) (i) අපනයනය - ෙපොල් ෙගඩි 17,951,000කි. (මිලියන 
දාහතයි දශම නවයයි පහයි එක) 

  ෙපොල් ආනයනය කිරීමක් සිදුකර ෙනොමැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ii)  

 

(iii)  

 

 

 

 

 

ෙපොල් මද ආශිත 
නිෂ්පාදන 

ෙපොල් ෙතල්, නැවුම් ෙපොල් ෙතල්, 
දිසිඳි ෙපොල්, ෙකොප්පරා, ෙගඩි ෙපොල්, 
බීජ ෙපොල්, තැඹිලි, පුන්නක්කු, ෙපොල් 
කීම්, ෙපොල් කිරි පිටි, ෙම්දය ඉවත් 
කළ ෙපොල්, ෙපොල් අරක්කු, විනාකිරි 
හා ෆැට් ඇසිඩ්. 

ෙපොල් කටු ආශිත 
නිෂ්පාදන 

ෙපොල් කටු අඟුරු, සකිය කාබන් සහ 
ෙපොල් කටු පිටි 

ෙකොහු ආශිත අමුදව්ය 
නිෂ්පාදන 

ගුදිරි ෙකොහු, බිස්ටල් ෙකොහු, දඟර 
ෙකොහු 

 ෙකොහු ආශිත නිමි 
භාණ්ඩ 

ෙකොහු ලනු, ෙකොහු කඹ, තවාෂි 
බුරුසු, රබර් මිශිත ෙකොහු හා බුරුසු, 
ෙකොහු කළාල, ෙකොහු පාපිසි, 
ෙකොහුබත්, ෙපොල් ෙලලි කැබලි, 
මිහිසළු, උද්යාන වගා ආශිත 
නිෂ්පාදන 

අෙනකුත් නිෂ්පාදන ෙපොල් ඉ රටු, ෙපොල් ලී ආශිත 
නිෂ්පාදන 

 
(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙපොල් වතුර සව්රූපෙයනි. 

 (iii) ෙහොංෙකොං, ෙලබනන්, පාකිසත්ානය, සිංගප්පූරුව, 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය, ජර්මනිය, 
ෙනදර්ලන්තය, සව්ිට්සර්ලන්තය, එක්සත් 
රාජධානිය, ෙසොල්ෙව්නියාව, කැනඩාව, 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඕසේට්ලියාව. 

 (iv) 2013 වසර වන විට ෙපොල් වතුර සඳහා සථ්ිර ෙක්ත 
අංකයක් ෙනොතිබුණු බැවින් ෙපොල් වතුර පලතුරු 
යුෂ සම්බන්ධෙයන් වූ ෙක්ත අංකයටම අපනයනය 
කර තිෙබ්. ෙපොල් වතුර ෙකොපමණ පමාණයක් 
අපනයනය කර තිෙබ්දැයි නිශච්ිත වශෙයන් කිව 
ෙනොහැකිය.  

 (v)  2014 ජූනි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා - රුපියල් 
මිලියන 64.55යි. 

(ඈ) (i) a).  ෙපොල් හා ෙපොල් ආශිත නිෂ්පාදන ආරම්භ 
කිරීම සඳහා තාක්ෂණික උපෙදස ්හා පාග්ධන 
අවශ්යතා සඳහා මූල්ය පහසුකම් ලබා දීම. 

  b). මූල්ය පහසුකම් සඳහා සහන ෙපොලී ණය 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් මහජන බැංකුෙවන් 
හා පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව මඟින් 
උපරිමය රුපියල් මිලියන 05 දක්වා ණය 
පහසුකම් ලබා දීම. 

අනු 
අංකය 

භාණ්ඩ වර්ගය පමාණය (ෙම.ෙටො) 

21 සකිය කාබන් 36629 (තිස්හයදහස් හයසිය 
විසිනවය) 

22 ෙකොහු ලණු 2002 (ෙදදහස් ෙදක) 

23 ෙකොහු ටුවයින් 5728 (පන්දහස් හත්සිය 
විසිඅට) 

24 තවාෂි බුරුසු (ඒකක) 28204993 (ෙදසීයඅසූෙදලක්ෂ 
හාරදහස් නවසිය අනූතුන) 

25  ෙකොහු හා බුරුසු (ඒකක) 21298535 
(ෙදසීයෙදොෙළොස්ලක්ෂ 
අනූඅටදහස් පන්සිය තිස්පහ) 

26 රබර් මිශ ෙකොහු පෑඩ් හා 
ඇඳන් ෙමට්ට (ඒකක) 

7578408 (හැත්තෑපන්ලක්ෂ 
හැත්තෑඅටදහස් හාරසිය අට) 

27 බුමුතුරුණු හා පාපිසි 
(ඒකක) 

568759 (පන්ලක්ෂ 
හැටඅටදහස් හත්සිය 
පනස්නවය) 

28 ෙකොහු ලණු පැදුරු හා 
බුමුතුරුණු  (වර්ග මීටර) 

11017 (එ ෙකොෙළොස්දහස් 
දහහත) 

29 ෙකොහු බත් 143911 (එක්ලක්ෂ 
හතළිස්තුන්දහස් නවසිය 
එෙකොළහ) 

30 ෙපොල් ෙලලි කැබලි 11815 (එෙකොෙළොස්දහස් 
අටසිය පහෙළොව) 

31 මිහිසළු 3362 (තුන්දහස් තුන්සිය 
හැටෙදක) 

32 උද්යාන වගාවන් සඳහා 
ෙයොදා ගන්නා ෙකොහු 
ආශිත නිෂ්පාදන 

58136 (පනස්අටදහස් එකසිය 
තිස්හය) 

33  ෙපොල් ඉරටු 8375 (අටදහස් තුන්සිය 
හැත්තෑපහ) 

34 ෙපොල් ලී 0.086 (බින්දුවයි දශම බින්දුවයි 
අටයි හය) 

1185 1186 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

අනු 
අංකය 

භාණ්ඩ වර්ගය පමාණය (ෙම.ෙටො) 

01 ෙපොල් ෙතල් 1720 (එක්දහස් හත්සියවිස්ස) 

02 නැවුම් ෙපොල් 
ෙතල් 

2101 (ෙදදහස් එකසිය එක) 

03 දිසිඳි ෙපොල් 28202 (විසිඅටදහස් ෙදසීය ෙදක) 

04 ෙකොප්පරා 71 (හැත්තෑ එක) 

05 ෙගඩි ෙපොල් 21456 (විසිඑක්දහස් හාරසිය 
පනස්හය) 

06 බීජ ෙපොල් 2021 (ෙදදහස් විසිඑක) 

07 තැඹිලි 570215 (පන්ලක්ෂ හැත්තෑදහස් 
ෙදසීය පහෙළොව) 

08 පුන්නක්කු 187 (එකසිය අසූහත) 

09  ෙපොල් කීම් 1591 (එක්දහස් පන්සිය අනූඑක) 

10 ෙපොල් කිරි 12570 (ෙදොෙළොස්දහස් පන්සිය 
හැත්තෑව) 

11 ෙපොල් කිරි පිටි 4702 (හාරදහස් හත්සිය ෙදක) 

12 ෙම්දය ඉවත් 
කළ ෙපොල් 

3619 (තුන්දහස් හත්සිය දහනවය) 

13 ෙපොල් අරක්කු 
(ලීටර්) 

17071 (දහහත්දහස් හැත්තෑඑක) 

14 ෙපොල් විනාකිරි 
(ලීටර්) 

24007 (විසිහතරදහස් හත) 

15 ෆැට් ඇසිඩ් 2447 (ෙදදහස් හාරසිය හතළිස්හත) 

16 ෙමට්ටස් ෙකොහු 53142 (පනස්තුන්දහස් එකසිය 
හතළිස්ෙදක) 

17 බිස්ටල් ෙකොහු 10251 (දහදහස් ෙදසීය පනස්එක) 

18 ට්විස්ටඩ් ෙකොහු 41406 (හතළිස්එක්දහස් 
හාරසියහය) 

19 ෙපොල් කටු 
අඟුරු 

6359 (හයදහස් තුන්සිය 
පනස්නවය) 

20 ෙපොල් කටු හා 
කටු කුඩු 

438 (හාරසිය තිස්අට) 
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  c). සුළු හා කුඩා පරිමාණෙය් කර්මාන්ත සඳහා 
යන්ත, උපකරණ හා ෙමවලම් සහන පදනම 
මත ලබා දීම. 

  d). ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය පමිතිකරණය පිළිබඳ 
විෙශේෂ දැනුවත් කිරීම. 

 (ii) ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරිෙයහි නිෂප්ාදකෙයකු 
වශෙයන් ලියා පදිංචි වීම. 

(ඉ) ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී. 

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

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

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමා ෙමම පශ්නෙය් (ඇ) (v)ට පිළිතුර ෙලස 
සඳහන් කළා, ෙපොල් වතුර අපනයනෙයන් ලද ආදායම. අපි රටක් 
විධියට ගත්තාම ෙකටි කාලයක් තුළ ඒ තුළින් විශාල ආදායමක් 
ලබා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් දළ වශෙයන් ෙගවල් ලක්ෂ 30ක් 
තිෙබනවාය කියා උපකල්පනය කළත්, එක ෙගදරක දවසකට 
ෙපොල් ෙගඩියක් බින්ෙදොත් ෙපොල් ෙගඩි ලක්ෂ 30ක් බි ෙඳනවා. 
හැබැයි, ෙපොල් ෙගඩිය බින්දා, වතුර ටික විසි කළා. ඒ නිසා ෙපොල් 
ෙගඩි ලක්ෂ 30ක වතුර අපෙත් යනවා. එතෙකොට අපනයනය 
කරන්න ෙපොල් වතුර එකතු කරපු කමෙව්දය ෙමොකක්ද?  

සාමාන්යෙයන් අපි දන්න තරමට ෙවන්ෙන්, ෙගවල්වල ෙපොල් 
වතුර විසි කරන එකයි. අපි දන්නවා, දියර කිරි එකතු කිරීෙම් 
කමෙව්දයක් තිෙබන බව. මම කියන්ෙන්, ෙපොල් වතුරත් ඒ විධියට 
එකතු කරන්න පුළුවන් නම් අපට වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් කියලායි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් හැම ෙගදරකටම ගිහින් ෙපොල් වතුර එකතු 

කරන්න කියලාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙනොෙවයි. අපි නිකමට හිතුෙවොත් ගරු 

ඇමතිතුමනි, දවසකට ෙම් රෙට් ලක්ෂ 30ක් ෙපොල් ෙගඩි බි ෙඳනවා 
ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක පාෙයෝගික නැහැ. හැම ෙගදරකටම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම අහන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා එෙහම ෙදයක් ගැන හිතලාවත් 

තිෙබනවාද කියලායි. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොල් වතුර එකතු කරන්න ඊට වඩා මුදල් යනවා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, නැහැ. එෙහම හිතන්න එපා. හැම දාම, හැම 

ෙගදරකටම යන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ ගැන නිර්මාණශීලීව හිතන්න 
පුළුවන්. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැම ෙගදරකටම ගිහින් ෙපොල් වතුර එකතු කිරීම අමාරු 

කාර්යයක්. හැබැයි, ෙමතුමාෙග් ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. නමුත් ඒක 
පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීම තමයි පශ්නය. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මන්තීතුමා කැමැතියි, ෙගවල්වලට ගිහින් එකතු කරන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි,- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
That is a very good idea but the only thing is, there is 

a problem of implementation.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම්ක සැහැල්ලුවට ගන්න, විහිළුවක් ෙලස සලකන්න එපා. 

ෙපොල් ෙගඩි ලක්ෂ 30ක පමණ වතුර  අපි රටක් විධියට දිනපතා 
විසි කරනවා. ඒ, සල්ලි! 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවාද?  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත 

ඇමතිතුමනි, ෙපොල් වතුෙර් රසායනික සංයුතිය ෙබොෙහෝ දුරට 
ෙසේලයින්වලට සමානයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. ඒක මම පිළිගන්නවා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තවමත් අපි රටක් විධියට ෙසේලයින් ආනයනය කරනවා. -දැන් 

ෙමතැන හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුෙමකුත් ඉන්නවා. දැනට ඉන්න 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා.- අෙප් රෙට් ෙසේලයින් නිෂ්පාදනය 
කිරීම සඳහා යම් කිසි ආකාරයකට ෙපොල් වතුර භාවිතයට ගැනීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳව අමාත්යාංශ ෙදක අතර -ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශය සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය අතර- යම් කිසි 
සාකච්ඡාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා ද, එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් 
අනාගතෙය් දී සිදු කිරීමට  සිතලා තිෙබනවාද?  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අෙපන් ඉල්ලීමක් ෙකරුෙවොත්, අපට ඒ 

අවශ්ය කරන ෙපොල් ටික ලබා ෙදන්න පුළුවන්. We can supply 
any number of coconuts if the Ministry of Health and 
Indigenous Medicine requests. We are willing to do that.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් 

ෙවලාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව් සිටින නිසා මම ෙමය එතුමාෙගන් 
දැන ගන්න කැමැතියි.  ෙසේලයින් ෙවනුෙවන් අපි රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක් පිට රටට යවනවා. වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කියනවා 
ෙපොල් වතුර ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ෙම් ගැන යම් 
කිසි මැදිහත්වීමක් ෙවන්න පුළුවන් ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් වැවිලි 

කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார 
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and 
Indigenous Medicine)  
දැනටමත් පැහැදිලිවම මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් 

ෙසේලයින් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සමාගම් කිහිපයක් ලංකාවට 
ඇවිල්ලත් තිෙබනවා. එය සාකච්ඡා මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්. එම 
නිසා  සියලු ඖෂධ ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉදිරි අවුරුදු 03 
තුළදී අවශ්ය පියවර ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙපොල් වතුර ගැන එතුමාට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

පශ්න අංක 9 - 4573/'13-(2), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජෙසේවා, සුබසාධන හා 

පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  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. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13-4473/'13-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් 

සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා 
සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කල් ඉල්ලීමත් දැන් style එකක් ෙවලා ෙන්.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම්ක පුදුම ෙබෝවිල්ලක් ෙන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙයන් අහපු පශ්නයක්. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශය : CHOGM 

සඳහා දරන ලද වියදම 
ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சு: CHOGM 

ெதாடர்பான ெசல  
MINISTRY OF MASS MEDIA AND INFORMATION: MONEY 

EXPENDED ON CHOGM 

4580/’13 

14.ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජනමාධ්ය හා පාර්ලි ෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2013 වර්ෂෙය් පැවති ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය 
නායක සමුළුව ෙවනුෙවන් එවකට පැවති 
ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශය හා ඊට අදාළ 
අෙනකුත් ආයතන විසින් දරන ලද මුළු වියදම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල් සපයා ගනු ලැබූ ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එම මුදල් වැය කරන ලද ආකාරය කවෙර්ද; 
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 (iv) එම සමුළුෙව් මාධ්ය පචාරණ කටයුතු ෙවනුෙවන් 
දැරූ වියදම ෙකොපමණද; 

 (v) පචාරණ කටයුතු ලබා දුන් විද ත් හා මුදිත මාධ්ය 
කවෙර්ද; 

 (vi) එම එක් එක්  මාධ්ය ආයතනය ෙවනුෙවන් ෙගවන 
ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
ெவகுசன ஊடக, பாரா மன்ற அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) 2013ஆம் ஆண் ல் நைடெபற்ற ெபா நலவாய 

அைமப்பின் தைலவர்களின் மாநாட் க்காக 
அப்ேபாைதய ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சு 
மற் ம் அத டன் சம்பந்தப்பட்ட ஏைனய 
நி வனங்களால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல த் 
ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இப் பணத்ெதாைக ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட 
ைற யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இப் பணத்ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட ைற யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நாட் த் தைலவர்களின் 
மாநாட் க்கான ஊடக பிரசாரப் பணிக க்காக 
ஏற்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (v) பிரசாரப் பணிகள் வழங்கப்பட்ட மின்னியல் 
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஊடக நி வனத்தின் 
சார்பி ம் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Mass Media and Parliamentary 

Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total amount of money that was spent on 
the recently held CHOGM in the year 2013 
by the then Ministry of Mass Media and 
Information and the other institutes coming 
under the purview of that Ministry; 

 (ii) the manner by which the aforesaid money 
was raised; 

 (iii) the manner in which the aforesaid money 
was spent; 

 (iv) the total amount of money spent on media 
publicity for the aforesaid Heads of States 
Meeting; 

 (v)  the names of electronic and print media 
through which publicity was given; and 

 (vi) separately  the amount of money that was 
paid to each of the aforesaid media 
institutes? 

(b) If not, why? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශය විසින් ෙමම 
සමුළුව හා සම්බන්ධ මාධ්ය ආවරණ හා පචාරක 
කටයුතු ෙවනුෙවන් දරන ලද මුළු පිරිවැය රුපියල් 
1,177,434,333.46කි. (ආසන්න වශෙයන් බිලියන 
1 මිලියන 177යි.) 

 (ii) භාණ්ඩාගාර පතිපාදන මඟින් මුදල් ෙසොයා ෙගන 
ඇත. 

 (iii) මාධ්ය මධ්යසථ්ානය ඉදිකිරීම් හා පවත්වාෙගන 
යාම ෙවනුෙවන් රුපියල් 828,327,661.88යි. 
(අටසිය විසිඅට මිලියන තුන්සිය විසිහත් දහස ්
හයසිය හැටඑකයි ශත අසූඅටයි. ආසන්න 
වශෙයන් මිලියන 828) 

  විද ත් මාධ්ය ආයතන මඟින් සිදු කරන                     
ලද පචාරක වැඩසටහන් සඳහා රුපියල් 
180,547,649.66යි. (එකසිය අසූ මිලියන පන්සිය 
හතළිස ් හත් දහස ් හයසිය හතළිස ් නවයයි ශත 
හැට හයයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 181යි.) 

  මහජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් පචාරක වැඩසටහන් 
සඳහා රුපියල් 144,477,425.08යි. (එකසිය 
හතළිස ්හතර මිලියන හාරසිය හැත්තෑහත් දහස ්
හාරසිය විසි පහයි ශත අටයි. ආසන්න වශෙයන් 
මිලියන 144යි.) 

  කාර්යාල උපකරණ මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල් 
4,551,707.20යි. (හතර මිලියන පන්සිය පනස ්එක් 
දහස ් හත්සිය හතයි ශත විසස්යි. ආසන්න 
වශෙයන් මිලියන 5යි.) 

  නිල ලාංඡනය නිර්මාණය සහ පුවත් පත් දැන්වීම් 
සඳහා රුපියල් 396,696.00යි. (තුන්සිය අනූහය 
දහස ්හයසිය අනූ හයයි. ආසන්න වශෙයන් ලක්ෂ 
4යි.) 

  ෙද්ශීය විෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන් සඳහා රාතී  
ෙභෝජන ඇතුළු සංගහ කටයුතුවලට රුපියල් 
10,022,905.00යි. (දස මිලියන විසිෙදදහස ්නවසිය 
පහයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 10යි.) 

  ෙචෝගම් ව්යාපෘති කාර්යාල නිලධාරින්ට දීමනා 
දීමට රුපියල් 162,485.00යි. (එකසිය හැට ෙදදහස ්
හාරසිය අසූපහයි. ආසන්න වශෙයන් ලක්ෂ 2යි.) 

  නිලධාරින් සඳහා වූ දීමනාවලට රුපියල් 
343,233.45යි. (තුන්සිය හතලිස ්තුන්දහස ්ෙදසිය 
තිසත්ුනයි ශත හතළිස ්පහයි. ආසන්න වශෙයන් 
ලක්ෂ 3යි.) 

  ෙවනත් වියදම් සඳහා රුපියල් 8,511,095.19යි. 
(අට මිලියන පන්සිය එෙකොෙළොස ්දහස ්අනූ පහයි 
ශත දහනවයයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 9යි.) 

  සම්පූර්ණ වියදම රුපියල් 1,177,434,333.46යි.  
(එක් බිලියන එකසිය හැත්තෑ හත් මිලියන 
හාරසිය තිස ් හතර දහස ් තුන්සිය තිසත්ුනයි ශත 
හතළිස ් හයයි. ආසන්න වශෙයන් බිලියන 1 
මිලියන 177යි.) 

 (iv)  මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් පචාරක 
වැඩසටහන්වලට රුපියල් 144,477,425.08යි. 
(එකසිය හතළිස ් හතර මිලියන හාරසිය 
හැත්තෑහත් දහස ් හාරසිය විසි පහයි ශත අටයි. 
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 144යි.) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  විද ත් මාධ්ය ආයතන ෙවනුෙවන් පචාරක කටයුතු 
සඳහා රුපියල් 180,547,649.66යි. (එකසිය අසූ 
මිලියන පන්සිය හතළිස ්හත් දහස ්හයසිය හතළිස ්
නවයයි ශත හැට හයයි. ආසන්න වශෙයන් 
මිලියන 181යි.) 

  එකතුව රුපියල් 325,025,074.74යි. (තුන්සිය 
විසිපස ්මිලියන විසිපන්දහස ්හැත්තෑ හතරයි ශත 
හැත්තෑ හතරයි. ආසන්න වශ ෙයන් මිලියන 
325යි.) 

(v) 1.  එම්ටීවී/එම්බීසී ෙනට්වර්ක් (MTV/MBC 
Network)  

  (Sirasa TV, MTV Sports, Shakthi 
TV, Sirasa FM, Yes FM, Y FM, 
Legends FM) 

 2. පවර් හවුස ්පයිවට් ලිමිටඩ් (Power House 
(Pvt.) Limited) 

    (Derana TV, Derana FM) 

 3.  කාර්ල්ටන් සේපෝර්ට්ස ්ෙනට්වර්ක්(Carlton 
Sports Network)  

   (CSN TV) 

 4. එම්ජීඑම්ආර් ෙනට්වර්ක් පයිවට් ලිමිටඩ් 
(MGMR Network (Pvt.)  Limited)  

   (Max TV, Max Radio)  

 5.  ආර්ට් ෙටලිවිෂන් ෙබෝඩ්කාසට්ින් පයිවට් 
ලිමිටඩ් (ART Broadcasting (Pvt) 
Limited)  

   (ART TV) 

 6 විස ්ෙබෝඩ්කාසට්ින් පයිවට් ලිමිටඩ්  (VIS 
Broadcasting (Pvt) Limited)  

   (Sinha FM, RED FM) 

 7. ඇෙසට් ෙර්ඩිෙයෝ ෙබෝඩ්කාසට්ින් පයිවට් 
ලිමිටඩ් (Asset Radio Broadcasting (Pvt) 
Limited)  

   (Neth FM) 

 8 ඒෂියා ෙබෝඩ්කාසට්ින් ෙකෝර්පෙර්ෂන් 
පයිවට් ලිමිටඩ් (Asia Broadcasting 
Corporation (Pvt) Limited)  

   (Hiru TV, Hiru FM, Gold FM, 
 Sooryan FM, Sha FM, Sun FM) 

 9 ඊඒපී ෙනට්වර්ක් පයිවට් ලිමිටඩ් (EAP 
Network (Pvt) Limited)  

   (Swarnavahini) 

 10. කලම්ෙබෝ කමියුනිෙක්ෂන් පයිවට් ලිමිටඩ් 
(Colombo Communication (Pvt) 
Limited)  

   (Sri FM, Ran FM, E FM) 

 11. ෙටල්ෂාන් ෙනට්වර්ක් පයිවට් ලිමිටඩ් 
(Telshan Network (Pvt) Limited)  

   (TNL TV, TNL Radio) 

 12. සැලසිෙන් ෙටලිවිෂන් ඉන්සට්ිටියුට් 
(Selacine Television Institute) 

 (vi)  (Rs.) 

  1. MTV/MBC Network  
 68,519,733.32  

  (හැට අට මිලියන පන්සිය දහනව 
 දහස ් හත්සිය තිස ් තුනයි ශත තිස ්
 ෙදකයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 
 69යි.) 

  2 Power House Limited 
 16,916,659.20 

   (දහසය මිලියන නවසිය දහසය දහස ්
 හයසිය පනස ් නවයයි ශත විසස්යි. 
 ආසන්න වශෙයන් මිලියන 17යි.) 

  3. Carlton Sports Limited  
 7,996,799.89 

   (හත් මිලියන නවසිය අනූහය දහස ්
හත්සිය අනූ නවයයි ශත අසූ නවයයි. 
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 8යි.) 

    4 MGMR Networks (Pvt) Limited 
 1,142,400.00 

   (එක් මිලියන එකසිය හතළිස ්ෙදදහස ්
හාරසියයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 
1යි.) 

    5 ART Television Broadcasting  (Pvt) 
Limited  
 1,142,400.00 

   (එක් මිලියන එකසිය හතළිස ්ෙදදහස ්
හාරසියයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 
1යි.) 

    6 VIS Broadcasting (Pvt) Limited 
 3,427,200.94 

    (තුන් මිලියන හාරසිය විසිහත් දහස ්
ෙදසියයි ශත අනූ හතරයි. ආසන්න 
වශෙයන් මිලියන 3යි.) 

    7. Asset Radio Broadcasting (Pvt) 
 Limited   
 11,154,020.06 

    (එෙකොෙළොස ්මිලියන එකසිය පනස ්
හතර දහස ් විසස්යි ශත හයයි. 
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 11යි.) 

    8. Asia Broadcasting Corporation 
 (Pvt) Limited  
 34,262,860.80 

    (තිස ් හතර මිලියන ෙදසිය හැට 
ෙද දහස ් අටසිය හැටයි ශත අසූවයි. 
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 34යි.) 

    9. EAP Network (Pvt) Limited  
 20,563,177.11 

    (විසි මිලියන පන්සිය හැට තුන් දහස ්
එකසිය හැත්තෑ හතයි ශත 
එෙකොළහයි. ආසන්න වශෙයන් 
මිලියන 21යි.) 

    10. Colombo Communication (Pvt) 
 Limited   
 13,708,800.00 

    (දහතුන් මිලියන හත්සිය අට දහස ්
අටසියයයි. ආසන්න වශෙයන් 14යි.) 
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   11 Telshan Network (Pvt) Limited 

    1,713,598.28   

    (එක් මිලියන හත්සිය දහතුන් දහස ්පන්සිය 
අනූ අටයි ශත විසි අටයි. ආසන්න වශෙයන් 
මිලියන 2යි.) 

 

Total   180,547,649.66 

    (එකසිය අසූ මිලියන පන්සිය හතළිස ්
හත්දහස ්හයසිය හතළිස ්නවයයි ශත හැට 
හයයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 181යි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව් 
මාධ්ය ඒකකය කියන්ෙන්,  එහි පධානම අංශයක් ෙනොෙවයි.  එහි 
පධාන වැඩ කටයුතු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයනුත්, ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙයනුත් ෙමෙහයවනු ලැබුවා. මාධ්ය ඒකකය 
කියලා කියන්ෙන් එහි ඉතාම කුඩා ෙකොටසක්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ කුඩා ෙකොටස ෙවනුෙවන් රුපියල් දස ලක්ෂ  
1,117ක වියදමක් දරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
බිලියනයකුත්, මිලියන 117ක්. රුපියල් දසලක්ෂ  1,117ක් රාජ්ය 
නායක සමුළුවක පචාරක වැඩ කටයුතුවලට වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ශී ලංකාව ෙන්. ෙම් මහා යුෙරෝපයක් පුරා පචාරක 
කටයුතු සිදු කරලා ෙනොෙවයි. මහා අර්ධද්වීපයක් පුරා පචාරක 
කටයුතු කරලා ෙනොෙවයි. වර්ග කිෙලෝමීටර 65,610ක් වන                     
ශී ලංකා දූපෙත් පැවැති එක් රාජ්ය නායක සමුළුවක පචාරක 
කටයුතු ෙවනුෙවන් රුපියල් දසලක්ෂ 1,117ක් - රුපියල් ෙකෝටි 
111කට  අධික මුදලක් - වැය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එම මුදල්වලින් 
රුපියල් මිලියන 5යි උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා වියදම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි ෙවන්ෙන් රුපියල් මිලියන 5ක උපකරණ 
පමණයි. ඒවාත් ෙකොෙහොම ගත්තාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 5යි. රුපියල් මිලියන 1,112ක්ම  වැය කරලා තිෙබන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම නාස්ති වන වියදම් හැටියටයි. වර්ග කිෙලෝමීටර 
65,610ක භූමියක් සහිත ෙම් දූපෙත් පවත්වපු ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 
1,117ක් වැය කර පචාරක වැඩ කටයුතු සිදු කිරීම ෙම් රටට, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකයට සාධාරණද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා ෙම් රෙට් ජනතාවත් ඕකට 

උත්තරයක් දීලා තිෙබනවා, ඔය වියදම් දරාගන්න බැරි වීම නිසා.  
මමත් ඔය ගැන ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. සමහර ඒවාෙය් බිල්පත් 
පවා පැහැදිලිව නැහැ. අපට දැන් ඒවා පිළිබඳවත් පරීක්ෂා කරන්න 
සිදුෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජනතාව පරාජයට පත් කෙළේ කවර ආකාරෙය් විනාශකාරී 

පාලනයක්ද කියන එක දැන් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
පශ්නවලින් සහ ඒවාට ලැෙබන පිළිතුරුවලින් ෙපන්නුම් ෙකරමින් 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්න මීට ෙපර ඇහුවා නම් ෙම් විධියට ෙනොෙවයි 

ඒවාට පිළිතුරු ලැෙබන්ෙන්. ෙම්වා හංගන, ෙම්වා යට ගහන, 
පාර්ලිෙම්න්තු බලයත් යටපත් කරන උත්තර හැටියට තමයි 
ලැෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ වුවත් ආණ්ඩුවක් මාරු වුණාට පසුව ෙහෝ 
ෙම් උත්තරවලින් නිවැරදි විස්තර ලැබීෙමන්, ෙම් රෙට් දියත් 
කරමින් තිබූ පාලනය කවරාකාර යක්ෂාගමන පාලනයක්ද, 
කවරාකාර දූෂණෙයන්, නාස්තිෙයන් පිරුණු පාලනයක්ද කියන 
එක ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපන්නුම් ෙකරමින් තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. එහි මාධ්ය ඒකකය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 857ක් 
වැය කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ගහෙලෝකයකද ඒක පැවැත්වුෙණ්?  ෙම්ක ෙම් ශී ලංකා භූමිෙය් 
කාර්යාලයක්. මාධ්ය ඒකකයක්  පවත්වාෙගන යෑම ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 857ක් වැනි අධික මුදලක් වැය කිරීම සාධාරණද 
කියලා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කිසිෙසේත්ම එය සාධාරණ නැති බව ඕනෑම කුඩා දරුෙවකුට 

වුණත් ෙත්ෙරනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් ජනතා මුදල් කාබාසිනියා 
කරන ෙද්වල් පිළිබඳව අමාත්යවරයකු විධියට මින් ඉදිරියට ෙම් 
ගරු සභාව තුළ  පිළිතුරු ෙදන්නට ෙනොලැෙබ්වා කියලාත් මම 
පාර්ථනා කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා ලංකාෙව් හැම 

පුද්ගලයකුම රුපියල් 550ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මාධ්ය ඒකකය සඳහා පමණයි ෙම් වියදම. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. එම 
උත්සවෙය් එක රාති ෙභෝජන සංගහයක වියදම රුපියල් ලක්ෂ 
100යි. ඒ, එක් රාති ෙභෝජන සංගහයක් සඳහා වූ වියදම.                 
එම මාධ්යෙව්දින් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 100ක් වැය කර             
රාති ෙභෝජන සංගහයක් පවත්වා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  එම මාධ්යෙව්දීන්ට කන්න 
දුන්ෙන් රුපියල් 5,000 ෙකොළද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  
රුපියල් 5,000 ෙකොළ මැල්ලුමක්, රුපියල් 5,000 ෙකොළ 
ෙහොද්දක්, රුපියල් 5,000 ෙකොළ තැම්බුමක්ද? ෙම් රෙට් ඈත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගම්වල මිනිස්සුන්ට ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ. දරුවන් අරෙගන 
ළිඳට පනිනවා; ෙකෝච්චියට පනින්න උත්සාහ කරනවා. ඉන්න 
හිටින්න හරි හමන් ෙගයක් ෙදොරක් නැහැ. ෙම් පාලකෙයෝ 
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? රුපියල් ලක්ෂ 100ක් එක                 
රාති ෙභෝජන සංගහයක් ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න එහි menu 
එක ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් ඊළඟ අතුරු 

පශ්නයට පිළිතුර නම්, menu එක පිළිබඳව  පැහැදිලි විස්තරයක්  
ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙදන්න අමාරුයි.  පසුව ෙහොයලා  කියන්න පුළුවන්.  
නමුත් මාධ්යෙව්දීන් විතරක් ෙනොෙවයි, වට පිටාෙව් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් ෙහොඳට කාලා, බීලා තිෙබනවා කියන එක ෙපෙනනවා. 
ජනතා මුදල්ම කාලා තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි වටය. 

පශ්න අංක 3 - 4755/'14- (2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question.   
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කළ විදුලි ඒකක 

පමාණය : විසත්ර  
ேதசிய மின் ைறைமக்கு ேசர்த்த மின் அலகுகள் : 

விபரம் 
UNITS OF ELECTRICITY ADDED TO NATIONAL GRID : 

DETAILS  

5112/’14 
4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு அஜித் 
மான்னப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ajith 
Mannapperuma) 
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2013 සැප්තැම්බර් මස 12 සහ 13 යන දිනයන්හි දී  
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කළ විදුලි ඒකක 
පමාණය පැයට කිෙලෝෙවොට්වලින්, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) ඒ සඳහා වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්, 
රුපියල් මිලියන ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) 2013 සැප්තැම්බර් 11, 12 සහ 13 යන දිනයන්හි 
දීජල විදුලි බලාගාර මගින් උත්පාදනය කර ජාතික 
විදුලිබල පද්ධතියට එක් කර ඇති විදුලි ඒකක 
(පැයට කිෙලෝෙවොට්) සංඛ්යාව එක් එක් දිනය 
අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත සඳහන් එක් එක් දිනයන්හි දීජල විදුලි 
බලාගාර මගින් උත්පාදනය කර ඇති විදුලි ඒකක 
සංඛ්යාව  එකිෙනකට ෙවනස ් වූෙය් නම්, එෙසේ 
වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2013ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் 12 மற் ம் 13ஆம் 
திகதிகளில் ேதசிய மின்சார ைறைமக்கு 
ேசர்க்கப்பட்ட மின்சார அலகுகளின் 
எண்ணிக்ைக மணித்தியாலத்திற்கு கிேலா 
வாற்றின் அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள   என்பைத ம் ; 

 (ii) இதற்குச் ெசலவான ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எத்தைன மில் யன் பாய் என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் 11, 12 மற் ம் 
13ஆம் திகதிகளில் நீர் மின் நிைலயங்களினால் 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்  ேதசிய மின்சார 

ைறைமக்கு ேசர்க்கப்பட்ட மின்சார 
அலகுகளின் (மணித்தியாலத்திற்கு கிேலா 
வாற் )எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாளின் 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள   
என்பைத ம் ; 

 (ii) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்ெவா  தினத்தி ம் 
நீர்மின் நிைலயங்களினால் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட மின்சார அலகுகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒன் க்ெகான்  ேவ பட் 

ப்பின் அவ்வா  நைடெப வதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Energy: 

(a) Will he state- 

 (i) the number of units of electricity added to 
the national grid on 12th and 13th 
September, 2013 in per kilowatt hour 
separately; and 

 (ii) separately, the amount of money spent on 
that in millions? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) separately and on daily basis, the number of 
units of electricity generated by the 
hydropower plants and added to the 
national grid (in kilowatt hours) on 11th, 12th 
and 13th September, 2013 ; and 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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 (ii) if the number of units of electricity 
generated by the hydropower plants on the 
above mentioned dates varied from each 
other, the reasons for that?  

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 
(අ) (i) වර්ෂ 2013 සැප්තැම්බර් මස 12 සහ 13 යන දිනයන්හිදී 

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කළ විදුලි ඒකක පමාණය 
පහතින් දක්වා ඇත. 

 

 
 

 (ii) ඒ සඳහා වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
ෙකොපමණද? 

 

 
 

වැදගත් - ඉහත වැයවූ මුදල ෙලස දක්වා ඇත්ෙත් තාප 
බල ජනනය සඳහා වූ ෙමෙහයුම් වියදම්ය. 

 

(ආ) 

 (i) වර්ෂ 2013 සැප්තැම්බර් 11, 12 සහ 13 යන දිනයන්හිදී ජල 
විදුලි බලාගාර මඟින්උත්පාදනය කර ජාතික විදුලිබල 
පද්ධතියට එක් කර ඇති විදුලි ඒකක සංඛ්යාව එක් එක් දිනය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහතින් දක්වා ඇත. 

 

 

    දිනය විදුලි ඒකක පමාණය 
(GWh) 

1 2013 සැප්තැම්බර් 
මස 12 

                28.538 

2 2013 සැප්තැම්බර් 
මස 13 

                28.623 

      දිනය විදුලි ඒකක 
පමාණය 
(GWh) 

වැය වූ මුදල 
(රු.මිලියන) 

    
1 

2013 
සැප්තැම්බර් 
මස 12 

  28.538       250 

    
2 

2013 
සැප්තැම්බර් 
මස 13 

  28.623       160 

             දිනය  ජල විදුලි බලාගාර තුළින් 
උත්පාදනය කළ විදුලි 
ඒකක පමාණය (GWh) 

    
1 

2013 
සැප්තැම්බර් 
මස 11 

                  21.408 

    
2 

2013 
සැප්තැම්බර් 
මස 12 

                  17.887 

    
3 

2013 
සැප්තැම්බර් 
මස 13 

                  21.556 

 (ii) 2013 සැප්තැම්බර් මස 12 දින ෙකොළඹ පිටත වටරවුම් 
මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු පහසු කරලීම සඳහා බියගම සිට 
පන්නිපිටිය දක්වා දිෙවන ද.ෙවො.220 අධි බලැති සම්ෙපේෂණ 
මාර්ගයට අයත්ව තිබූ සමහර විදුලි කුළුණු ෙවනත් තැනක 
සථාපනය කිරීමට සිදුවිය.  අලුතින් ඉදි කළ කුළුණු මතට 
විදුලි රැහැන් එලීම සඳහා එම විදුලි මාර්ගය විසන්ධිෙකොට 
එමඟින් විදුලිය සම්ෙපේෂණය එදිනට පමණක් තාවකාලිකව 
අත්හිටවන ලදී. 

  ෙමම ෙහේතුව  මත එදිනට සම්ෙපේෂණෙය් තිබූ සීමාවන් නිසා 
ජල විදුලිබල නිෂ්පාදනයද සීමා කරන ලදී.  එබැවින් 2013 
සැප්තැම්බර් මස 12 ජල විදුලි බලාගාර මඟින් උත්පාදනය 
කර ඇති විදුලි ඒකක සංඛ්යාව 2013 සැප්තැම්බර් 11 සහ 13 
යන දිනයන්හි කළ ජල විදුලිබල නිෂ්පාදනයට වඩා අඩු වී 
ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
 

“බිම් සවිය” වැඩ සටහන:  මූලික පරමාර්ථ 
`பிம் சவிய' நிகழ்ச்சித்திட்டம் : அ ப்பைடக் 

குறிக்ேகாள் 
"BIM SAVIYA" PROGRAMME :  OBJECTIVES  
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5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக ) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) :  

(අ) (i) බිම් සවිය වැඩ සටහෙන් මූලික පරමාර්ථ කවෙර්ද;  

 (ii) අධිකරණය මගින් ලබාදුන් තීන්දුවකට පටහැනි 
ෙලස බිම් සවිය වැඩ සටහන යටෙත් ඉඩම් 
මැනීමක් සිදු කිරීමට හැකියාවක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් මැනීම කවර නීති 
පතිපාදනයක්  යටෙත් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ෙහෝමාගම දිසා අධිකරණෙය්, නඩු අංක 2061 
ෙබදුම් නඩුෙව් අවසන් තීන්දුව අනුව ෙකොටස ්
3කට කැබලි කළ ඉඩමක් එම තීන්දුවට පටහැනිව 
බිම් සවිය නිලධාරීන් විසින් ෙකොටස ්2කට කැබලි 
කර ඇති බව දන්ෙන්ද; 

  (ii) එම ඉඩම එෙසේ ෙබදීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) `பிம் சவிய' நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் அ ப்பைடக் 
குறிக்ேகாள்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்ெபான் க்கு 
ரணான வைகயில் `பிம் சவிய' 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் காணிகைள அளைவ 
ெசய்வதற்கு இய மா ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், ேமற்ப  காணி அளைவயான  
எந்தச் சட்ட ஏற்பா களின் பிரகாரம் 
ேமற்ெகாள்ளபட்டெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ஆ) (i) ேஹாமாகம மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், வழக்கு 
எண் 2061 என்ற பிாிவிடல் வழக்கின் தீர்ப்பிற்கு 
இணங்க 3 பகுதிகளாக பிாிக்கப்பட்ட 
காணிெயான்ைற ேமற்ப  தீர்ப்பிற்கு ரணாக 
`பிம் சவிய' உத்திேயாகத்தர்கள் 2 பகுதிகளாக 
பிாித் ள்ளனெரன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிைய இவ்வா  பிாித்தைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Lands: 
(a) Will he state - 

 (i) the objectives of the "Bim Saviya" 
programme;  

 (ii) whether there is a possibility to survey lands 
under the "Bim Saviya" programme 
violating a ruling given by the court; and 

 (iii) if so, the legal provisions under which the 
aforesaid survey of land has taken place? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that a land divided into 
three blocks as per the final decision given 
by the Homagama District court for a 
partition case bearing case number 2061, 
has been divided into two blocks by "Bim 
Saviya" officers violating the aforesaid 
decision; and 

 (ii) of the reason for the aforesaid land to be 
divided in that manner? 

(c) If not, why? 
 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා (ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - காணி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Minister of  Lands)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා. 

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

(අ) (i) 1. මායිම් සහ හිමිකම් පිළිබඳ ගැටලු විසඳා සෑම 
 ඉඩමකටම රජෙයන් පිඹුරක් සහිත හිමිකම් සහතික 
 පතයක් නිකුත් කිරීම. 

  2. ඉඩම් පිළිබඳ ජාතික ෙතොරතුරු පද්ධතියක් ෙගොඩ 
 නැංවීම. 

 (ii) නැත. 

 (iii) මැනීම් කරන අවස්ථාෙව්දී අධිකරණෙය් නඩුවක් පවතින 
බවට කරුණු ඉදිරිපත් ෙනොවීම නිසා මැනුම් කටයුතු සිදු කර 
ඇත.  නඩුවක් පවතින බව දැන ගැනීෙමන් පසුව නඩු 
තීන්දුව අනුව නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) මැනීම් කරන අවස්ථාෙව්දී, ඉඩමට සම්බන්ධ පාර්ශවයන් 
අධිකරණෙය් නඩුවක් පවතින බවට කරුණු ඉදිරිපත් 
ෙනොකිරීම නිසා මැනුම් කටයුතු සිදු කර ඇත.  නඩුවක් 
පවතින බව වාර්තා වීෙමන් අනතුරුව නඩු තීන්දුව අනුව 
නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7-5657/'14-(2), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් 

සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා 
සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 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. 
 
 
 

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය: අතිරික්ත රියැදුරන් 
හා ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් 

இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப : ேமலதிக 
சாரதிகள் மற் ம் நடத் னர்கள் 

SRI LANKA TRANSPORT BOARD: EXCESS DRIVERS AND 
CONDUCTORS  

 
4771/’14 

10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
சார்பாக)  
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ashok 
Abeysinghe) 
අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය යටෙත් දැනට 
ධාවනය වන මුළු බස ්රථ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එහි ෙසේවය කරන අතිරික්ත රියැදුරන් හා 
ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා 
කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) අතිරික්ත රියැදුරන් හා ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන්ෙග් 
සංඛ්යාවට සරිලන පරිදි බස ් රථ ෙගන්වීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) අය වැෙයන් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

1201 1202 
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உள்ளகப் ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின்கீழ் 
தற்ேபா  ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப்ப கின்ற 
ெமாத்தப் ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு பணியாற் கின்ற ேமலதிக சாரதிகள் 
மற் ம் நடத் னர்கள் சம்பந்தமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமலதிக சாரதிகள் மற் ம் நடத் னர்கள் 
எண்ணிக்ைகக்கு ெபா ந் கின்ற வைகயில் 
ேப ந் கைளத் த விப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் அதற்காக 
பணம் ஒ க்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Internal Transport: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the number of buses that are operating 

under the Sri Lanka Transport Board at 
present; 

 (ii) the course of action adopted regarding the 
excess drivers and conductors employed in 
it;  

 (iii) whether action will be taken to import buses 
to suffice the number of excess drivers and 
conductors; and 

 (iv) whether money has been allocated from the 
budget for the aforesaid purpose? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ෙමොෙහොම්මදු ෂරීෆ ්තවුෆික් මහතා (අභ්යන්තර පවාහන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹம்ம  ஷாீப் ெதளபீக் - உள்ளக 
ேபாக்குவரத்  பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohammadu Shareef Thoufeek - Deputy 
Minister of Internal Transport) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර පවාහන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)    දිනකට බස් රථ 5,000ක් පමණ ධාවනය ෙව්. 

 (ii)   රියදුරු හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙග් අතිරික්තයක් 
ෙනොමැත. දිනකට ධාවනය කළ යුතු බස් රථ පමාණය        
ධාවනය කරවීම සඳහා රියැදුරන් හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් 
11,000 බැගින් අවශ්ය වන අතර දැනට ෙසේවය කරනුෙය් 
රියැදුරන් 9,393ක් හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් 9,927ක් 
පමණක් වන බැවින් දැනට රියැදුරු හා ෙකොන්ෙදොස්තර 
හිඟයක් පවතී.  

 (iii)  පැන ෙනොනඟී. 

 (iv)  පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  

කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර්: බදු වැඩි කිරීම 
விவசாய உழ  இயந்திரங்கள் : வாி அதிகாிப்  

AGRICULTURAL TRACTORS : INCREASE OF TAX  
 

5113/’14 
11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මහතා ෙවනුවට)   
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு அஜித் 
மான்னப்ெப ம சார்பாக)   
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ajith 
Mannapperuma) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා, 2014.01.01 දින සිට 
කියාත්මක වූ වැඩි වූ බදු පතිශතය  ෙකොපමණද;    

 (ii) කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා ෙමම බදු වැඩි වීම 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙගොවි ජනතාවට ෙහෝ රටට 
සිදුෙව් යැයි බලාෙපොෙරොත්තු වන යහපත 
කවෙර්ද;  

           යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ආ) 2012, 2013 වර්ෂවලදී සහ 2014 වර්ෂෙය් අෙපේල් මස 
අවසානය දක්වා ලියාපදිංචි කර ඇති ෙරෝද හතෙර් නව 
කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා වන බදු වැඩි කිරීම 
තුළින් ෙගොවි ජනතාවට සහ කෘෂිකර්මාන්තයට 
අයහපත් බලපෑමක් සිදු වී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම අහිතකර බලපෑම වැළැක්වීම 
සඳහා ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

           යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014.01.01ஆம் திகதி தல் அ ல்ப த்தப்பட்ட 
விவசாய உழ  இயந்திரங்க க்காக அதிகாிக் 
கப்பட்ட வாி தம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) விவசாய உழ  இயந்திரங்க க்கான ேமற்ப  
வாி அதிகாிப்ைப அ ல்ப த் கின்றேபா  
விவசாயிக க்கு அல்ல  நாட் க்கு 
ஏற்ப ெமன எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற நன்ைமகள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) 2012, 2013ஆம் ஆண் களி ம் மற் ம் 2014ஆம் 
ஆண் ன் ஏப்பிரல் மாதம் இ தி வைரயி ம் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள திய நான்கு சக்கர விவசாய உழ  
இயந்திரங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) விவசாய உழ  இயந்திரங்க க்கான வாி 
அதிகாிப்பின் ஊடாக விவசாயிக க்கும் 
கமத்ெதாழி க்கும் பாதகமான தாக்கங்கள் 
ஏற்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய பாதகமான தாக் 
கங்கைளத் த ப்பதற்கு எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he state - 

 (i) the percentage of the increase of tax on 
agricultural tractors with effect from 1st 
January, 2014; and 

 (ii) the advantage expected to be accrued to the 
farmer community or the country by 
effecting this increase of tax on agricultural 
tractors? 

(b) Will he also state the number of new four wheel 
agricultural tractors registered in 2012, 2013 and 
up to the end of April 2014 separately? 

(c) Will he state - 

 (i) whether the increase of tax on agricultural 
tractors has had a harmful effect on the 
farmer community or agriculture; and 

 (ii) if so, the measures to be taken to negate that 
harmful effect?  

(d)    If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

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

(අ)   (i)  2013.12.31 දින ෙතක් ආනයනික ෙමන්ම ෙද්ශීයව 
නිෂ්පාදිත කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර්  සඳහා ආනයන තීරු බදු 
(CID), ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු (NBT) හා අගය එකතු 
කළ බදු (VAT) නිදහස් කර තිබූ අතර, 2014.01.01 දින සිට 
ආනයනික කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා පමණක් ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද (2%) හා අගය එකතු කළ බද්ද (12%) 
කියාත්මක කරන ලදී. 

 (ii)  ෙද්ශීය කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීම 
උෙදසා විෙද්ශීයව නිෂ්පාදිත කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර්  
ආනයනය අෛධර්යමත් කිරීම ෙමමඟින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

(ආ)   

 

  මාසය එක් එක් වර්ෂෙය්දී ලියා පදිංචි 
කර ඇති නව කෘෂිකාර්මික 

ටැක්ටර් සංඛ්යාව 
    2012 2013 2014 

1 ජනවාරි 564 316 187 

2 ෙපබරවාරි 628 236 99 

3 මාර්තු 671 279 125 

4 අෙපේල් 585 358  76 

5 මැයි 710 414   

6 ජුනි 451 260   

7 ජූලි 335 213   

8 අෙගෝස්තු 413 234   

9 සැප්තැම්බර් 373 265   

10 ඔක්ෙතෝබර් 624 346   

11 ෙනොවැම්බර් 553 298   

12 ෙදසැම්බර් 314 218   

            එකතුව 6,221 3,437 487 

(ඇ)    (i)  නැත. 

          (ii)  අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඈ)  පසු ගිය වකවානුව තුළ බල පැවැත්වූ නියං තත්ත්වය  ෙහේතුෙවන් 
ෙගොවි ජනතාවෙග් ආදායම් තත්ත්වය පහත වැටීම හා උකස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ දැඩි ෙලස අස්ථාවර වීම ෙහේතුෙවන් රන් භාණ්ඩ උකසට තබා 
අමතර අරමුදල් ආෙයෝජනය සඳහා ෙයොදා ගැනීෙම් හැකියාවද පහත 
වැටීම ෙහේතුෙවන් කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා වන ඉල්ලුම අඩු වී 
ඇත. 

 2011 වසෙර් සිටම වාර්ෂිකව ලියා පදිංචි කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික 
ටැක්ටර් සංඛ්යාව ෙනොකඩවා පහත වැටී ඇත. එනම්, 2011 වසරට 
සාෙප්ක්ෂව 6%කින් 2012 වසෙර්දීද, 2102 වසරට සාෙප්ක්ෂව 45%
කින් 2013 වසෙර්දීද, 2013 වසරට සාෙප්ක්ෂව 42%කින් 2014 
වසෙර්දීද වාර්ෂිකව ලියා පදිංචි කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් 
සංඛ්යාව අඩු වී ඇත.  

 

 

රාජ්ය ෙසේවක මුසල්ිම් බැතිමතුන්ෙග් උම්රා සහ හජ් 
වන්දනාව: වීසා ලබා දීෙම් කමෙව්දය 

உம்ரா மற் ம் ஹஜ் யாத்திைர ெசல் ம் ஸ் ம் 
அரச ஊழியர்கள் : சா நைட ைற 

UMRA AND HAJ PILGRIMAGES FOR MUSLIMS IN PUBLIC 
SERVICE: VISA GRANTING MECHANISM 
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12.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக)    
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා තැපැල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) :  

(අ) (i) රජෙය් ෙසේවෙය් නියුතු මුසල්ිම් ආගමික 
බැතිමතුන් උම්රා සහ හජ් ආගමික වන්දනාව 
සඳහා විෙද්ශගත වීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීමට 
ඉදිරිපත් කරන  අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු 
ෙල්ඛන කවෙර්ද;  

 (ii) අදාළ පුද්ගලයා ගුරුවරයකු වන විට, ඔහුට එම 
වන්දනා ගමන සඳහා වැටුප් සහිත නිවාඩු හිමි 
වන්ෙන්ද; 

 (iii) උම්රා වන්දනාව සහ හජ් වන්දනාව සඳහා 
විෙද්ශගත වන අය සඳහා සරල අයදුම්පත් හා වීසා 
ලබා දීමට කමෙව්දයක් සකස ් කළ යුතු බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා මැදිහත් වීමක් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (v) ඉහත වන්දනා චාරිකාෙව් ෙයෙදන රජෙය් 
ෙසේවකයින් සඳහා අනුමත කරන නිවාඩු දින 
ගණන ෙකොපමණද; 

 (vi) එම දින ගණන පමාණවත් වන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் மற் ம் தபால் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அரசாங்க ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ஸ் ம் 
சமய பக்தர்கள் உம்ரா மற் ம் ஹஜ் 
யாத்திைரக்காக  ெவளிநா  ெசல்வதற்கு 
அ மதி ெபற் க்ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக் 
கின்ற விண்ணப்பப்ப வத் டன் ன்ைவக்க 
ேவண் ய ஆவணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
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 (ii) ஏற் ைடய நபர் ஓர் ஆசிாியராக இ க்கும் 
பட்சத்தில், இவ க்கு ேமற்ப  யாத்திைரக்கு 
சம்பளத் டனான லீ  உாித்தாகுமா 
என்பைத ம்; 

 (iii) உம்ரா யாத்திைர மற் ம் ஹஜ் யாத்திைரக்கு 
ெவளிநா  ெசல்பவர்க க்கு எளிைமயான 
விண்ணப்பப்ப வம் மற் ம், சா வழங்கும் 

ைறைமெயான்  உ வாக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்கான தைலயீ  
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  யாத்திைரயில் ஈ ப கின்ற அரசாங்க 
ஊழியர்க க்கு அ மதிக்கப்ப கின்ற லீ  
நாட்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  லீ  நாட்கள் ேபா மானதா 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Muslim Religious Affairs and 
Posts: 

(a) Will he state - 

 (i) the documents that should be submitted 
together with the application forwarded to 
seek approval to travel overseas for the 
Umra and Haj pilgrimages by Muslim 
devotees employed in the Public Service; 

 (ii) when the relevant individual is a teacher, 
whether he is entitled to leave with pay for 
such pilgrimage; 

 (iii) whether he acknowledges that a simplified 
application and visa granting mechanism 
should be formulated for those who travel 
overseas for the Umra and Haj pilgrimages; 

 (iv) if so, whether an intervention will be made 
in this connection; 

 (v) the number of days of approved leave for 
Public servants undertaking the above 
pilgrimage; and 

 (vi) whether this number of dates is sufficient? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා 

තැපැල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා.  

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

 

(අ) (i)  අදාළ ආගමික වන්දනාව සඳහා නිලධරයා සහභාගි වන 
බවට තහවුරු කිරීමට ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියක් 
ලබා ගැනීම පමාණවත් ෙව්. 

 (ii)  ආයතන සංගහෙය් XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 24.2 උප 
වගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව වැටුප් සහිත විෙද්ශ 
නිවාඩු අනුමත කිරීෙම් හැකියාවක් ඇත. 

 (iii)  නැත. හජ් වන්දනා සඳහා දැනටමත් සරල අයදුම්පතක් 
හඳුන්වා දී ඇති අතර, වීසා ලබා දීම සඳහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
විසින් හඳුන්වා දුන් කමෙව්දයක් අනුගමනය කරනු ලැෙබ්. 

 (iv)  නැත. 

  (v)  නිලධරයා ගුරුවරෙයක් නම් ඉහත ii පිළිතුෙර් ඉදිරිපත් 
කරන ලද නිවාඩුද අෙනකුත් නිලධරයන් ෙවනුෙවන් 
ආයතන සංගහෙය් XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 23 වන 
වගන්තිෙය් විධිවිධානවලට යටත්ව  ඒ ඒ නිලධර ගණය 
හිමිකම් ලබන නිවාඩුද ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඇත. 

 (vi)  ඉහත පිළිතුර අනුව නිලධාරිෙයකුට ලබා ගත හැකි නිවාඩු 
පමාණය ඒ ඒ නිලධාරියා උපයා ගත් නිවාඩු පමාණය මත 
තීරණය වන බැවින් පමාණාත්මකභාවය පිළිබඳව 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පිළිතුරු ලබා දිය ෙනොහැක. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, උම්රා වන්දනාවක නිරත වීමට දින 12ක් සහ හජ් 
වන්දනාවක නිරත වීමට දින 30කුත් වශෙයන් 
වන්දනාකරුෙවකුට නිවාඩු අවශ්ය ෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 15-4772/'14-(2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ෙමොෙහොම්මදු ෂරීෆ ්තවුෆික් මහතා  
(மாண் மிகு ெமாஹம்ம  ஷாீப் ெதளபீக்) 
(The Hon. Mohammadu Shareef Thoufeek) 
Sir, on behalf of the Minister of Internal Transport, I 

ask  two weeks' time to answer  that Question.  

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

 
  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු නිමල් 

සිරිපාල ද සිල්වා මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
I 

රාජ්ය ෙසේවකයන්ට හා විශාමිකයන්ට ලබා ෙදන 
පතිලාභ  

அரச ஊழியர்கள் மற் ம் ஓய் தியர்க க்கான 
நன்ைமகள் 

BENEFITS FOR GOVERNMENT SERVANTS AND PENSIONERS  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the 
Opposition) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය 

යටෙත් ෙමම පශ්නය නැඟීමට අවසර ලබා දීම පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 පසු ගිය රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2015 අය වැය 
ෙල්ඛනය පරිදි රාජ්ය ෙසේවකයින් හට ෙදන ලද විෙශේෂ දීමනා 
ඔවුන්ෙග් වැටුපට එකතු කිරීමටත්, අවම වැටුප මසකට රුපියල් 
15,000 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, කනිෂ්ඨ ෙසේවකයන් හා 
ෙල්කම්වරුන් අතර වැටුප් අනුපාතය 1:4.25 අනුපාතයට පවත්වා 
ගනිමින් වැටුප් වර්ධක වැඩි කිරීමටත් ෙයෝජනා කරන ලද අතර, 
සෑම රජෙය් ෙසේවකයකුටම 2015 ජනවාරි මස සිට ෙගවනු ලබන 
ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 10,000 දක්වා රුපියල් 2,200කින් 
වැඩි කිරීමටත්, ෙම් අනුව රජෙය්  ෙසේවකයින්ෙග් අවම මාසික 
වැටුප රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, විශ්වවිද්යාල 
කථිකාචාර්යවරුන්, ෛවද්යවරුන්, අධිකරණ නිලධාරින් සඳහා 
ෙගවනු ලබන විෙශේෂ දීමනාද අදාළ පරිදි වැඩි කිරීමටත් ෙයෝජනා 
කරන ලද අතර ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් 1 පන්තිෙය් ෙජ්යෂ්ඨ 
නිලධාරින් හා අෙනකුත් දීප ව්යාප්ත ෙසේවා නිලධාරින්ටද, වසර 20 
ඉක්මවූ වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත රාජ්ය නිලධාරින්ටද රුපියල් 
15,000ක වෘත්තීය දීමනාවක් ෙගවීමටත් ෙයෝජනා කරන ලදී. 

ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවල නිල ඇඳුම් දීමනාව රුපියල් 500කින්ද, 
අෙනකුත් ෙසේවාවල නිල ඇඳුම් දීමනාව රුපියල් 300කින්ද වැඩි 
කිරීමටත්, දින 180 ඉක්මවා ඇති අනියම් හා තාවකාලික 
ෙසේවකයින් සඳහා තනතුරු ඇත්නම් ඔවුන් ස්ථිර කිරීමටත් 
ෙයෝජනා ෙකොට ඇත. 

රාජ්ය ෙසේවකයින්ට ණය ගැනීමට හැකි සීමාව වන මූලික 
වැටුෙපන් සියයට 40, දළ මාසික වැටුෙපන් සියයට 40 ෙලස 
සංෙශෝධනය කිරීමටත්, 5වන ෙශේණිෙය් සහ මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව 
රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් දරුවන්ටත් ලබා දීමටද, සියලුම රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට වාරික 10කින් ෙපොලී රහිතව ෙගවිය හැකි වන පරිදි 
රුපියල් 10,000ක ණය සීමාවන් තුළ ජාතික රක්ෂණ අරමුදල ඇප 
සහිතව හදිසි අත්තිකාරම් ලබා ගැනීමට බැංකු කාඩ් පතක් නිකුත් 
කිරීමටද, ශල්යකර්ම හා බරපතළ ෙරෝග සඳහා ෙරෝහල්ගත වන 
රජෙය් ෙසේවකයින්ට ෙදනු ලබන අගහාර රක්ෂණය රුපියල් 
තුන්ලක්ෂ පනස්දහස සිට රුපියල් පන්ලක්ෂය දක්වා වැඩි 
කිරීමටද, පමාණවත් ෙන්වාසික පහසුකම් ෙනොමැති ෙපොලිස් 
ස්ථානවල ෙසේවය සඳහා අනුයුක්ත කරන ලද නිලධාරින්ට 
නිර්ෙන්වාසික දීමනාවක් ෙගවීමටද, රුපියල් 50,000ක සහන මිල 
යටෙත් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ට සහ ෙපොලිස් සැරයන්ට 
යතුරු පැදි ලබා දීමටද ෙයෝජනා කරන ලදී. 

විශාමිකයින් සඳහා 2015 වර්ෂය සඳහා ෙයෝජනා කළ වැටුප් 
ව හයට ගළපමින් විෂමතා ඉවත් කිරීමටද, ස්වයං රැකියා සලසා 
ගැනීම සඳහා රුපියල් 50,000ක ණය මුදලක් විශාම වැටුප ලබා 
ගන්නා බැංකුෙවන් ඇප රහිතව ලබා ගැනීමටද, මසකට රුපියල් 
2,500ක අන්තර් දීමනාවක් ලබා දීමටද, එක් එක් ෙසේවකයාෙග් 
වැටුප හා විශාම වැටුප් ගළපමින් සකස් කළ පසු අදාළ වැටුප් 
විෂමතා හා විශාමික හිඟ වැටුප් සමඟ 2015 ජූලි මස සිට 
මාණ්ඩලික ෙනොවන රාජ්ය ෙසේවකයින්ටත් 2015 සැප්තැම්බර් මස 
සිට මාණ්ඩලික විශාමික රාජ්ය නිලධාරින්ටත් ෙගවීමට ෙයෝජනා 
කරන ලදී.  

ෙමකී ෙයෝජනා සියල්ල සම්මත වූ අතර, ඒ අනුව රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට සහන සලසා දීමට ෙමම රජයද බැඳී සිටී.  

මැතිවරණයට ෙපර ඉදිරිපත් කරන ලද දින සියෙය් 
වැඩසටහන යටෙත් රාජ්ය ෙසේවකයින් සඳහා රුපියල් 10,000ක 
වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීම සහ එකී මූලික පියවර ෙලස වහාම 
කියාත්මක වන පරිදි ෙපබරවාරි මස රුපියල් 5,000ක දීමනාවක් 
ලබා දීමටත්, සියලුම දීමනා ඇතුළත් ෙකොට ඒකාබද්ධ වැටුප් 
නිර්ණය කිරීෙමන් අනතුරුව හිඟ මුදල්ද සහිතව ඉතිරි වැටුප් 
ෙගවීම් ලබා දීම හා ෙමෝටර් බයිසිකල් ලබා දීෙම්දී 
අසාධාරණයන්ට ලක් වූ රජෙය් ෙසේවකයින් ගැන ෙසොයා බලා ඒ 
අයටද එම සහන ලබා දීමටත් ෙපොෙරොන්දු වී ඇත.  

ඒ අනුව පහත සඳහන් පශ්නවලට මා පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. 

1. 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 24ෙවනි දින ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනය 
පකාර රාජ්ය ෙසේවකයින්ට හා විශාමිකයින්ට ලබා දීමට 
ෙපොෙරොන්දු වූ  සහන වැටුප් දීමනාවන් එෙලසම ලබා දීමට 
ෙමම රජය කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

2. දින සියය ඇතුළත කියාවට නංවන ක්ෂණික සහන 
වැඩසටහන තුළින් ඇත්ත වශෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවකයින්ට 
හා විශාමිකයින්ට ලබා ෙදන පතිලාභයන්හි සව්රූපය 
පැහැදිලි කර ෙදන්ෙනහිද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට මුදල් 

ඇමතිතුමා ලංකාෙව් නැති වුණත් ෙමම පශ්නයට මම පිළිතුරු 
ෙදන්නම්.  ඊට අමතරව තවත් කරුණු ඕනෑ නම් ඇමතිතුමා 
ඔබතුමාට ලබා ෙදයි. විෙශේෂෙයන්ම අලුතින් ෙදන දීමනා පිළිබඳව 
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි 11 වන දින, අංක 05/2015 දරන රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛය මඟින් සඳහන් කර තිෙබනවා. මම 
කාරණයක් කියන්නම්. ඔබතුමා සඳහන් කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ 
අය වැෙයන් සාමාන්ය රජෙය් ෙසේවකයාට ශතයක්වත් හම්බ වුෙණ් 
නැහැ. නමුත් කථා කෙළේ අවුරුදු 15ක්, අවුරුදු 20ක්, අවුරුදු 100ක් 
රජෙය් ෙසේවෙය් හිටියා නම් රුපියල් 1,000කින්, 2,000කින් වැඩි 
කරනවා කියා. පසු ගිය අය වැෙයන්වත්, ඊට ඉස්ෙසල්ලා අය 
වැෙයන්වත්, ඊටත් ඉස්ෙසල්ලා අය වැෙයන්වත් සාමාන්ය රජෙය් 
ෙසේවකයාට ශතයක්වත් ලැබුෙණ් නැහැ.  අන්තිමට ආණ්ඩුෙවන් 
ඉවත් ෙවලා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා යටෙත් තමයි  හම්බ වුෙණ්.   

පළමුවැනි වතාවට රජෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් 5,000ක් 
ෙපබරවාරි මාසෙය් හම්බ ෙවනවා.  රාජ්ය ෙසේවෙය් හැෙමෝටම 
හම්බ ෙවනවා.  ඒ එක්කම මම කියන්න කැමැතියි, පුද්ගලික 
අංශයටත් සහන ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා සාකච්ඡා 
කරන්න දැන් වැටුප් මණ්ඩල සියල්ලම  කැඳවා තිෙබන බව.  ඒ 
වාෙග්ම යතුරුපැදි ගැනත් අපි කියා කරෙගන යනවා.  තව ලැබිලා 
තිෙබන සහන ෙමොනවාද? ඇත්ත වශෙයන්ම අද රජෙය් 
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ෙසේවකයන්ට ස්වාධීන අධිකරණයක් තිෙබනවා. ඕනෑම රජෙය් 
ෙසේවකෙයකුට අද ලැබිලා තිෙබන ලාභයක් ඒ.  අද ඉන්ධන මිල 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්ධන මිල අඩු වුණු නිසා අෙනක් 
භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ගෑස් මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  කිරි පිටි මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ටින් මාළු මිල අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා.  පාන් පිටි මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  පාන්, සීනි, 
මුංඇට, හාල්මැසස්න්, ඇතුළු අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 13ක මිල අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා.   

යුද්ධය අවසාන කළාට පසුව බඩු මිල අඩු කරනවා කිව්වාට 
රාජපක්ෂ ෙරජිමයට ඒක කරන්න බැරි වුණා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අපිට සුමාන ෙදකකින් ෙම් ඔක්ෙකෝම 
කරන්න පුළුවන් වුණා. මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙම්ක කරන්න බැරි වුෙණ් 
ඇයි?   ෙරොජර් ෆුඩ් සමාගමට සල්ලි දුන්න නිසාද? දූෂණ සිදු කරපු 
නිසාද? අන්න ඒවා තමයි අපිට අහන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් දරුවන් විශ්වවිද්යාලෙය්  
ඉන්නවා නම්, සරසවි මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය  රුපියල් 5,000 දක්වා 
වැඩි කර තිෙබනවා.  රජෙය් ෙසේවකයන් ෙගොවිතැන් කරනවා නම්,  
ෙමවර වී කිෙලෝව රුපියල් 50කටයි මිල දී ගන්ෙන්. රජෙය් 
ෙසේවකයන් අල වගා කරනවා නම්, අර්තාපල්වල සහතික මිල 
රුපියල් 80 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම් අයට කිරි පට්ටි 
තිෙබනවා නම්, කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් වැඩි කර 
තිෙබනවා. ෙම් ඇතිෙවලා තිෙබන විශාල කැසිෙනෝ උවදුෙරන් 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් භාර්යාවන්, ස්වාමිපුරුෂයන්, දරුවන් සියලු 
ෙදනා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පධාන කැසිෙනෝ ව්යාපාර තුෙන් 
බලපත අෙහෝසි කර තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි. රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් දරුවන් එතෙනෝල්වලින්, කුඩුවලින් ආරක්ෂා 
කරන්න දැන් අපි නීතිය කියාත්මක කර ෙගන යන බව මම 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් රජෙය් ෙසේවකයාෙග් භාර්යාව, 
ස්වාමිපුරුෂයා, නැත්නම් දරුවන් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක වැඩ 
කරනවා නම්, අපි කියන්න කැමැතියි ඒ අයට GSP Plus සහනය 
ලබා ෙදන්න වැඩ කටයුතු කරනවා කියා.  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
ෙගොල්ලන් ණය ෙවලා තිෙබනවා නම්, උපරිම ලක්ෂ ෙදකක 
වටිනාකමින් උකස් කර ඇති රන් භාණ්ඩ සඳහා ෙගවිය යුතු අධික 
ෙපොලිය සහ දඩ මුදල් කපා හැර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විවිධ මූල්ය 
ආයතන මඟින් ෙදන ලද ෙපොෙරොන්දු, Credit Card  ෙයෝජනා හා 
පිරමිඩ් කමය මඟින් රැවටීමට ලක්වීම නිසා පැටවී ඇති ණය පිට 
ණය කපා හැරීමට අවශ්ය කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා.  අද කිසි 
බයක් නැතුව සුදු වෑන් එකක් ගැන හිතන්ෙන් නැතුව රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට කියා කරන්න පුළුවන්.   

ෙමතුමන්ලා අපි ඔක්ෙකොම කථා කරන්ෙන් නැවතත් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරන්න ඕනෑ කියායි.  එතෙකොට ස්වාධීන 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමක් ඇති කරනවා.  ස්වාධීන අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිසමක් ඇති කරනවා.  සව්ාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් ඇති 
කරනවා.  අල්ලස් ගන්න එක නැති කිරීමට ස්වාධීන අල්ලස් 
ෙකොමිසමක් ඇති කරනවා.  ලැෙබන පතිලාභ සමහරක් ගැනයි මම 
සඳහන් කෙළේ. තව සඳහන් කරන්න විශාල ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා.   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් සියල්ලම කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන්ටත්, 
ජනතාවටත් ලැෙබන පතිලාභ. ෙම් රෙට් ජනතාවට ලැෙබන 
විශාලම පතිලාභය තමයි යහ පාලනය.  ඒ වාෙග්ම රෙට් ජනතාවට 
අනාගතය ගැන ස්ථිර බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති වුණා.   

අප අද අහන්න ඕනෑ පශ්න ෙමොනවාද? මහින්ද රාජපක්ෂ 
ෙරජීමයට ෙම්වා ෙදන්න බැරි වුෙණ් ඇයි? මහින්ද රාජපක්ෂ 
ෙරජීමය ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ කාලෙය් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ඇයි 
ෙම් සහන ෙනොදී සිටිෙය්? ෙමොනවාටද ෙම් මුදල් ගිෙය්? සුමාන 
ෙදකකින් ෙම් සහන ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් නම්, අවුරුදු 
5ක් තුළ ඒවා ෙදන්න ඒ ආණ්ඩුවට බැරි වුෙණ් ඇයි? ෙමන්න ෙම් 
පශ්න තමයි ෙම් සභාෙව් මන්තීවරුන් අද අහන්න ඕනෑ කියා මා 
කියන්න කැමැතියි. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා.  
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සාගර ආරක්ෂක ෙසේවෙය් නියුතු ශී ලාංකිකයන් 
මුහුණ පා ඇති ගැටලු 

கடல் பா காப் ச் ேசைவயி ள்ள இலங்ைகயர் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்  

PROBLEMS FACED BY SRI LANKANS IN MARITIME SECURITY 
SERVICE 

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

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

පසු ගිය කාලෙය් ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් ගන්නා ලද 
අත්තෙනෝමතික තීරණ ෙහේතුෙවන් සාගර ආරක්ෂක ෙසේවෙය් 
නියුතුව සිටින ශී ලාංකිකයන් විශාල සංඛ්යාවකට මුහුණ පෑමට 
සිදුවී ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරවනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙසෝමාලියානු මුහුදු ෙකෝල්ලකරුවන්ෙගන් ෙවෙළඳ ෙනෞකා 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ජාත්යන්තර මුහුදු නීතිවලට අනුකූලව, 
ජාත්යන්තර සමුද සංවිධානෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් 2008 වසෙර් 
සිට ජාත්යන්තර මුහුෙද් ෙනෞකා ආරක්ෂක රාජකාරි සඳහා 
ජාත්යන්තර ආයතන ෙලොව පුරා ස්ථාපිත කිරීමට අවසරය ලබා දී 
තිබුණා. 2009 වසෙර් සිට ශී ලංකා සන්නද්ධ ෙසේවාවන්හි ෙසේවය 
කර නීත්යනුකූලව ඉවත් වූ හා නීත්යනුකූලව විශාම ලැබූ              
ශී ලාංකික ෙසබළුන්හට මුහුදු ආරක්ෂකයන් - sea marshals - 
ෙලස එම රැකියාවලට ඇතුළු වීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ෙම් 
ෙවනුෙවන් ඔවුන්හට විෙද්ශීය ෙනෞකා ආරක්ෂක සමාගම් විසින් 
ඉතා විශාල මුදල් පමාණයක් - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,000කට 
2,500කට ආසන්න මාසික වැටුපක්- ෙගව්වා. එම සමාගම්වල 
රැකියා ෙකොන්ෙද්සි අනුව ෙමම සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්ෙග් 
සියලු වියදම් විෙදස් ආයතනයන් විසින් දැරූ අතර රක්ෂණාවරණය 
ෙලස එක් නිලධාරියකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුවෙහොත් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 250,000ක වන්දි මුදලක් හා ෙසෞඛ්යාවරණය ෙවනුෙවන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 100,000ක මුදලක් ද හදිසි අනතුරක දී 
මුහුෙද් සිට ෙගොඩ බිම ෙවත රැෙගන ඒම සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 25,000ක්ද -ෙහලිෙකොප්ටරයකින් ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙව්ගවත් ෙබෝට්ටුවකින් ෙවන්න පුළුවන්, ඔහුව ෙගන ඒමට ඉඩ 
කඩ ලබා දී තිබුණා- ඒ ආදි වශෙයන් ජාත්යන්තර නාවික 
ක්ෙෂේතෙය් සාගර ආරක්ෂක නිලධාරියකුහට හිමි සියලු වරපසාද 
පහසුකම් හිමිව තිබුණා. එෙසේම ෙමමඟින් ඉතා විශාල විෙද්ශ 
විනිමයක් රටට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා.  

ෙම් අතර, 2013 රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්  ඩී.එම්.එස්. දමයන්ති ජයරත්න මහත්මියෙග් -එතුමියෙග් 
දරුවන් ඉෙගනගන්ෙන් ෙකොෙහේද, ඉෙගන ගන්න යැව්ෙව් කවුද, 
ආදායම් ෙමොනවාද, ඒ තරම් ෙද්පළ ෙකොෙහන්ද යනාදිය 
සම්බන්ධෙයන් එතුමිය ගැන විෙශේෂෙයන් ෙසොයන්න කියා 
කියනවා- අත්සනින් යුතු ෙයොමු අංක MODUD/CS/AGMS/SM 
හා 2013.06.18වන දිනැති ලිපිෙයන් හා ෙයොමු අංක MODUD/
CS/AGMS/SM හා 2013.07.24 දිනැති ලිපිෙයන් ෙනෞකා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආරක්ෂක රාජකාරි සඳහා ජාත්යන්තර ආයතනවලට විෙශේෂ 
නිෙයෝගයක් පැනවූවා. රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් 
ජාත්යන්තර ආරක්ෂක සංවිධානවලට විෙශේෂ නිෙයෝගයක් යවනු 
ලැබුවා. ෙමම නිෙයෝගයට අනුව සියලු විෙද්ශීය සමුද ආරක්ෂක 
සමාගම් රක්නා ආරක්ෂක ලංකා හා ඇවන්ට්ගාඩ් මැරිටයිම් 
සර්විසස් යන සමාගම්වල ලියා පදිංචි විය යුතුව තිබුණා. සමාගම් 
ගණනාවක් ෙම් කාර්යය කරමින් තිබුණා. විශාල මුදලක් ඔවුන් අත් 
පත් කරගනිමින් තිබුණා. රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාෙග් උපෙදස් මත එහි සිටි අතිෙර්ක ෙල්කම්වරිය 
රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගමටත්, ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමටත් 
පමණක් ඒ අවසරය ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. එෙසේම ඔවුන්ෙග් 
ආයතනයන්හි ෙසේවය කරන සියලු ශී ලාංකික සාගර ආරක්ෂක 
නිලධාරින් රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය නිර්ෙද්ශ කරන සමාගම් 
ෙදකට අන්තර්ගහණය කරන ෙලස නිෙයෝග ෙකරුණා. ඒ වන 
විටත් වැඩ කරමින් සිටි අය ආපසු ලංකාවට කැඳවලා ෙම් සමාගම් 
ෙදෙකහි පමණක් ලියා පදිංචි විය යුතුයි, එෙසේ කිරීෙමන් පමණක් 
රෙටන් බැහැරව යා යුතුයි කියලා තීරණයක් ගත්තා. මා                   
එම ලිපිවල පිටපත් සභාගත* කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

එම නිෙයෝගයට අනුව විෙද්ශීය සමාගම් කිහිපයක් ෙමම 
ආයතන ෙවත ලියා පදිංචි වුණා. එෙසේ තමන්ෙග් ෙසේවකයන් ෙමම 
සමාගම් ෙදකට අන්තර්ගහණය කළ විෙද්ශ ආයතන නැවත එම 
ෙසේවකයන්ට මසකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,500ත් 4,000ත් අතර 
මුදලක් ෙගව්වා. ෙමම ආයතන ෙදකට එක ෙසබළකු ෙවනුෙවන් 
මාසයකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,500ත්-4,000ත් අතර මුදලක් 
ෙගව්වා. ෙමම මුළු මුදල රක්නා  ආරක්ෂක ලංකා ආයතනය විසින් 
ලබාගත් නමුත් සාගර ආරක්ෂක නිලධාරියකුහට රක්නා  
ආරක්ෂක ලංකා ආයතනය ෙව්තනය වශෙයන් ෙගවනු ලැබුෙව් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 950ත්-1,000ත් අතර පමාණයක්. එම 
විෙද්ශීය සමාගෙමන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,500ත්- 4,000ත් අතර 
පමාණයක් ගන්නවා.        

හැබැයි, වැඩ කරපු ෙසේවකයාට හම්බ වුෙණ් කීයද? 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 950ත්-1,000ත් අතර පමාණයක්. ෙමම 
සමාගම් ෙදකට එක ෙසබෙළකුෙගන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
1,500කටත්, 2,000කටත් වඩා අතිෙර්ක ආදායමක් එක මාසයක් 
තුළ විතරක් ලැබුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒෙකන් 
තමයි විවිධ අය මිලදී ගන්න හැකියාව ලැබුෙණ්. ඒෙකන් තමයි 
හිටපු නාවික හමුදාපතිවරු තිෙදනාම ඔහුෙග් රැකියාලාභීන් බවට 
පත් කර ගත්ෙත්. ඒ අනුව තමයි විෙද්ශීය රටක නාවික 
හමුදාපතිවරෙයකු පවා ඇවන්ට් ගාඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස් සමාගෙම් 
ෙසේවකෙයකු බවට පත් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ඇත්ත 
ෙසබළුන්ට අයිති ධනස්කන්ධයක් ෙම් සමාගම් ෙදක ෙකොල්ල 
කෑවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වැටුප් පතක් මා ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ 
වැටුප් පෙත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? ඒ වැටුප් පත්වලට වංචනික 
ෙලස මූලික වැටුප ෙලස රුපියල් 10,000ක් ඇතුළත් කර ඇති 
අතර, එම මුදලින්ද EPF සහ ETF ෙලස ඔවුන්ෙගන් අඩු කළ 
මුදල්ද ෙමෙතක් ගිණුම්වලට බැර කර නැහැ. ඔවුන්ට වැටුප 
වශෙයන් ෙඩොලර් 1,000ක් දුන්නත් ශී ලංකා මුදලින් එය රුපියල් 
130,000ක් වනවා. හැබැයි, මූලික වැටුප ෙලස නම් කෙළේ රුපියල් 
10,000යි. ඒෙකන් තමයි EPF සහ ETF ෙගව්ෙව්. අපට ලැබී 

තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ඒකත් ෙම් ෙවන ෙකොට ඇතුළු කර 
නැහැ. වැටුෙප් ඉතිරිය ෙලස රුපියල් 117,000කට ආසන්න 
මුදලක් ෙගවා ඇත්ෙත් 'මුහුදු දීමනා' වශෙයනුයි. වැටුප රුපියල් 
127,000යි. නමුත්, 'මූලික වැටුප' ෙලස රුපියල් 10,000ක් 
දමනවා. 'මුහුදු දීමනා' කියලා රුපියල් 117,000ක් දමනවා. ෙමෙසේ 
විෙද්ශීය ආයතනවලින් ලබා ගන්නා ලද මුදලින් ඉතිරි ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් 1,500ත්-3,000ත් අතර මුදලක් සමාගම් ෙදකක ලාභය 
ෙලස විෙද්ශ ගිණුම්වලට බැර කර ගනු ලැබුවා. එෙසේම සාගර 
ආරක්ෂක නිලධාරිෙයකු මිය යාමකදී විෙද්ශීය ආයතන මඟින් 
ෙගවනු ලැබූ ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 250,000ක රක්ෂණාවරණය 
(දළ වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 325ක් පමණ) රුපියල් ලක්ෂ 60ක් 
දක්වා අඩු කළා.  රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ආයතනයයි, ඇවන්ට් 
ගාඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස් සමාගමයි කියන ෙම් ආයතන ෙදක 
ෙහොරා කෑවා විතරක් ෙනොෙවයි, මළ මිනීවලිනුත් ෙහොරා කෑවා.  

එම රක්ෂණාවරණය රුපියල් ලක්ෂ 60ක් දක්වා අඩු කර 
රුපියල් 50,000ක මාසික ෙගවීමක් ඊළඟ භාරකරු ෙවත ෙගවීෙම් 
ගිවිසුමකට එන ෙලසට ශී ලාංකීය සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්ට 
බල කර තිබුණා. ෙකෙනකු මැරුණාම ඒ රක්ෂණ වන්දිය අයිති 
වන්න ඕනෑ, ඔහුට. ඒක තමයි ඔහුෙග් රක්ෂණාවරණය. ඒකත් 
ෙමම ආයතන ෙදක අරෙගන තිබුණා. රුපියල් ලක්ෂ 325ක් වැනි 
මුදලකින් රුපියල් ලක්ෂ 60කට ආසන්න මුදලක් තමයි ඒ 
ෙසේවකයන්ට ෙගව්ෙව්. මළ මිනීවලිනුත් ෙහොරකම් කරපු ආයතන 
ෙදකක් තමයි, රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ආයතනයයි, ඇවන්ට් ගාඩ් 
ෙමරිටයිම් සර්විසස් සමාගමයි.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ විෙද්ශීය නාවුක සමාගම්වලට ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය විසින් ෙගොඩ නඟන ලද ඒකාධිකාරය වන රක්නා 
ආරක්ෂක ලංකා ආයතනයට හා ඇවන්ට් ගාඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස් 
සමාගමට ෙගවීමට සිදු වුණු ෙකොමිස් මුදල ඉතා අධික වූ නිසා එම 
සමාගම් රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ආයතනය හරහා ශී ලංකා 
ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙසේවයට ගැනීම නතර කර දැමුවා. තව 
සමාගම් ෙගොඩක් තිබුණා. ෙම් සමාගම් ෙදකට විතරක් දුන්ෙන් 
ඇයි? ඒ මුදල් ගනුෙදනු වුෙණ් ෙකොෙහන්ද කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ. ෙමෙහම ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙම් 
රැකියා ලබා ෙදන්න බැහැ කියලා අපට හම්බ වුණු ෙවළඳ ෙපොළක් 
අත් හැර දැමුවා. ෙමරට ආෙයෝජනය කළ විශාල විෙදස් ආයතන 
පමාණයක් ආසියානු කලාපෙය් ෙවනත් රටවලට ඔවුන්ෙග් 
ව්යාපාර රැෙගන ගියා. සමහර අය බංග්ලාෙද්ශෙයන් ෙම් සඳහා 
ෙසේවකයින් ෙගන යනවා. දැන් පාකිස්තානෙයනුත් ෙගන යනවා. 
සමාගම් ෙදකකට ඒකාධිකාරිත්වයක් ෙගොඩ නැඟීම හරහා අපට 
ලැබී තිබුණු ඒ ෙවළඳ ෙපොළත් අපට නැති කළා. ෙද්ශීය වශෙයන් 
කියාත්මකව තිබූ කුඩා පමාණෙය් සාගර ආරක්ෂක සමාගම් 
කිහිපයක්ද ෙම් නිසා වැසී ගියා. සාමාන්ය වශෙයන් පටන් ගත් 
සමාගම් නවයක් විතර ෙද්ශීයව තිබුණා. ෙම් හා සම්බන්ධ එක් 
පුද්ගලෙයකු මට හම්බ වුණා. ඔහු තමයි ෙම් ව්යාපාරය ෙහොයා 
ෙගන ආෙව්. ෙම් සමාගම් ෙදකට පමණක් ෙම් ඒකාධිකාරිත්වය 
පිරිනැමීම හරහා ඔහුෙග් ව්යාපාරයත් වසා දමන්න සිද්ධ වුණා. එහි 
පතිඵලය වූෙය් තමන් විසින්ම රැකියා ෙසොයා ගත් 800කට අධික          
ශී ලාංකික සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්හටද, ෙවනත් ෙද්ශීය සාගර 
ආරක්ෂක ආයතනයන්හි රැකියා කළ ශී ලාංකීය සාගර ආරක්ෂක 
නිලධාරින් 300කට අධික පමාණයකටද රැකියා අහිමිවීමයි. ඇයි 
ඒ? ෙමම ආයතන ෙදෙක් කියා කලාපය නිසා වැඩ කරමින් සිටි 
අයට එන්න වුණා. අනික් සමාගම් වහලා එතැනත් 300කට විතර 
රැකියා අහිමි වුණා. එෙසේම වකානුකූලව ෙවනත් ෙද්ශීය 
ආයතනයන්හි ඊ ට අදාළ ෙසේවා සැපයූ 500කට අධික 
පමාණයකටද ෙම් තීරණය නිසා රැකියා අවස්ථා අහිමි වුණා.  

ශී ලංකා නාවික හමුදාව මඟින් රජෙය් භාණ්ඩාගාරයට, නැව් 
නිෙයෝජිතයන්, ෙහෝටල්, පවාහන ගුවන් ෙසේවා, ආගමන විගමන, 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙර්ගුව, වරාය අධිකාරිය වැනි රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශවලට 
ලැෙබන ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් වූ විෙද්ශ ආදායම් අහිමි වීමටද 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්වරයා ඇතුළු ඉහළ 
නිලධාරින් විසින් ගත් ෙමම තීරණය බලපෑවා. 

ෙද්ශ ෙපේමිත්වය  පිළිබඳ සළුපිළි  පටලවාෙගන, යුද්ධ 
ජයගහණය පිළිබඳ සළුපිළි පටලවාෙගන  ෙම් රටට ලැබුණු ඒ 
අතිශය මහත් ධනය ෙකොල්ලකෑවා. තමන්ෙග් හිතවාදී සමාගම් 
ෙදකකට ඒවා පවරා දුන්නා.  

ෙම් අනුව පැන නඟින පහත  ගැටලුවලට  පිළිතුරු අදාළ 
අමාත්යවරයා විසින් ෙමම සභාව  හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

1.  ශී ලංකාව  තුළ පවත්වාෙගන යනු ලබන සාගර ආරක්ෂක 
ආයතන ෙබොෙහොමයක් තිබියදී විනිවිදභාවයකින් හා  
 ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව ආයතන ෙදකකට පමණක් 
රජ්ය අනුගහය  මත අවසර ලබා දීෙම් පදනම කවෙර්ද?  

 එවැනි සමාගම් ගණනාවක් තිබුණා. ඇයි ෙම් සමාගම් 
ෙදකට විතරක් අවසර  ලබා දුන්ෙන්?  ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව  දැන ගන්න  ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් 
කැ  ෙඳව්වා ද? ඉල්ලුම් පත  ඉදිරිපත් කළාද? ෙතෝරා 
ගැනීෙම් පටිපාටියක් අනුගමනය කළා ද? ඒ කිසිවක් නැහැ.  
ධම්මිකා ජයරත්නෙග් හිතුමනාපයට, ආරක්ෂක  
ෙල්කම්වරයාෙග්  නිෙයෝගයට අනුව ෙම් ලිපි ෙදක මඟින්  
ෙම්  සමාගම් ෙදකට විතරක්  අයිතිය ලබා දුන්නා.  

2.     රක්නා ලංකා හා ඇවන්ට්ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විසස ්
ආයතනය  විෙශේෂ  වරපසාද මත දකුණු ආසියා කලාපෙය් 
රටවල සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින් අඩු මුදලකට ෙමරටට 
ෙගන්වා- බංග්ලාෙද්ශෙයන්, පාකිසත්ානෙයන් - ඔවුන් 
විෙද්ශ ආයතන සඳහා ලබා දී  ශී ලාංකිකයන් ෙග්  රැකියා 
අහිමිකර විෙද්ශිකයන්ෙග් ෙසේවා ලබා ගැනීමට රජය 
අවසර ලබා දුන්නාද? එෙසේ නම්,  ඔවුන්  රජයට අය විය යුතු 
බදු  ෙහෝ ගාසත්ු ෙගවා තිෙබ්ද?  ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. 
දැන් එෙහම ඒ  සමාගම් ෙදෙකන් ෙසේවකයන් යවනවා. 

3.  සියලුම ශී ලාංකික සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින් හට ලබා 
දීමට  අවශ්ය  රැකියා අවසථ්ා  ෙමම ෙද්ශීය ආයතන ෙදක 
තුළ  ෙනොමැති  වීම ෙහේතුෙවන්  රැකියා අවසථ්ා 
ලබාගැනීමට ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් බලා සිටීමට සිදුවීම 
පිළිබඳව  වග කිව යුත්ෙත් කවුරුන්ද? 

 ෙම්  ආයතන ෙදක තුළ ඒ තරම් රක්ෂා තිබුෙණ්ත් නැහැ. 
ෙවන දා ඒ අය රැකියා ෙසොයා ෙගන යනවා, සමාගම් 
හරහා. දැන් ඒ අයට ෙම් සමාගම්වල ෙපොෙරොත්තු 
ෙල්ඛනෙය් ඉන්න  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, රක්ෂාවක් 
ෙසොයා  ෙදනතුරු. එවැනි තීරණයක් ගන්නට  ෙහේතු වුෙණ් 
ඇයි?  

4.  ආරක්ෂක අමාත්යාංශ  නිෙයෝග ෙහේතුෙවන් 2013.06.18 
වන දින සිට ෙවනත් රටවල සාගර ආරක්ෂක 
නිලධාරින්ෙග් ෙසේවාව ලබා ගැනීම මත  රැකියා අහිමි  වූ  
සහ ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයන්හි  රැඳී සිටීමට  සිදුව ඇති අප 
රෙටහි  සාගර  ආරක්ෂක නිලධාරින් හට වන්දි  මුදල් ලබා 
දීමට  පියවර ගනු ලබන්ෙන් ද?  

 අද ඔවුන්ෙග් ජීවිතයත් කඩා වැෙටනවා. ඔවුන්ෙග් ආදායම් 
මාර්ග  අහිමි වුණා. ඔවුන්ෙග් රක්ෂා අහිමි වුණා, ෙමම 
සමාගම් ෙදකට  ඒකාධිකාරීත්වය පැවරීම නිසා. ඔවුන්ට 
වන්දි මුදලක් ෙදන්න කටයුතු කරනවාද කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

5.  ෙමම සමාගම් ෙදක විසින්  සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්  
දහස ්ගණනක් විෙද්ශ ආයතන ෙවත විකුණා සහ කුලියට දී  
ඉපැයු   අතිවිශාල  විෙද්ශ විනිමය විෙද්ශ ගිණුම්වලට  බැර 
කිරීෙමන් ලබා ගත්  අතිවිශාල  මුදෙලන්  රජයට  හිමිවිය 

යුතු  බදු මුදල් රජයට ෙගවනු ලැබුෙව්ද? ඒවා නීත්යනුකූල  
ෙලස ගිණුම්  ගත වී ඇත්ද?  ෙමමගින්  රාජ්ය හා මුදල් 
ආෙයෝජන පනත යටෙත් වංචා ෙහෝ දූෂණයක් සිදු වී 
තිෙබ්ද?  

 ෙම් තමයි නූතන වහල් ෙසේවය. රක්නා ලංකා  සමාගමයි,  
ඇවන්ට්ගාඩ්  සමාගමයි  කෙළේ නූතන වහල් ෙසේවය. 
මිනිසස්ු මිලදී අරෙගන විකුණනවා. ඒ මුදලින් වැඩි පංගුවක් 
ඒ සමාගම් තියා ගන්නවා. ඒ ෙසේවකයන්ට ෙසොච්චම් 
මුදලක් ෙදනවා. ෙම් සමාගම් ෙදක නූතන වහල් 
ෙවළඳාෙම් ෙයදුණා. ඒ සමහර මුදල්  ඒ රටවල්වලම  
තැන්පත් කළා. ඒ සමාගම් සල්ලි ෙදනෙකොට ඒ 
රටවල්වලම තැන්පත් කළා. එයින් ශතයක් ෙමහාට ආෙව් 
නැහැ. අඩුම තරමින් ආදායම් බද්දක්වත් පිරිවැටුම්   
බද්දක්වත් ලංකාවට ලැබුෙණ් නැහැ. අෙප් රාජ්ය මුදල් 
පරිහරණය පිළිබඳව තිෙබන පනත් අනුව ෙම්වා ගණනය 
කරන්න පුළුවන්. 

6.  අමාත්යාංශ නිෙයෝග අනුව සමාගම් ෙදකකට අන්තර් 
ගහණය කළ ෙසේවකයන්ට සිදු වී ඇතැයි පැවෙසන 
අසාධාරණකම් හා ඔවුන් මුහුණපාන ගැටලු පිළිබඳව විමසා 
බැලීම සඳහා රජය ගන්නා වූ පියවර කවෙර්ද? 

 ෙමතැන අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට රජය 
ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද? 

7. ආරක්ෂක අමාත්යාංශය මඟින් ගන්නා ලද තීරණය 
සමාෙලෝචනය කර - ෙම් ආයතන ෙදකකට විතරක් 
අධිකාරිත්වයක් ලබා දීම - අප රෙට් සාගර ආරක්ෂක 
නිලධාරින් හට නිදහෙසේ එම රැකියාව කර ෙගන යෑමට හා 
ආෙයෝජකයන් හට ෙපර පරිදි අප රට සමඟ ගනුෙදනු 
කිරීමට ඉඩ සලසන්ෙන්ද? 

 ෙම් ඒකාධිකාරිත්වය බිඳිනවාද කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අද ඇවන්ට්ගාඩ් 
සමාගෙම් පශන්ය පැන නැඟුෙව් එහි මුහුදු ආරක්ෂක 
ෙසේවකයන් පිළිබඳවයි. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම අවි ආයුධ 
ගබඩාවක් පවත්වා ෙගන යෑෙම් පශන්යත් තිෙබනවා. එය 
ජාත්යන්තර මුහුෙද් පවත්වා ෙගන යන අවි ආයුධ 
ගබඩාවක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  
තමුන්නාන්ෙසේෙග් දිසත්ික්කෙය්, ගාලු වරාෙය් අවි ආයුධ 
ගබඩාවක් පවත්වාෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, රක්නා ලංකා 
ආයතනෙය් අවි ආයුධ ගබඩාවක් BMICH ආයතනෙය් 
පවත්වා ෙගන යනවා. මම ෙම්ක ඉතා වගකීෙමන් 
කියනවා. මම ෙම් ගැන මහජන සාමය සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන අමාත්යවරයාටත් කිව්වා. රංගල කියන 
කෑම්ප් එෙක් කන්ෙට්නරයක් ඇතුෙළේ අදත් රක්නා ලංකා 
ආයතනෙය් අවි ආයුධ තැන්පත් කර තිෙබනවා. අවි ආයුධ 
නිදැල්ෙල් හසුරුවන ආයතන ෙදකක් ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා මඟින් ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතළ 
තර්ජනයක් ඇති කර තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ඉදිරිෙය් දී 
මම - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  
ස්වයංකීය ආයුධත්  තියාෙගන ඉන්නවා.  
  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. එෙහම  ආයුධ තමයි තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, මම අද මතු කෙළේ ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමත්, 
රක්නා ලංකා සමාගමත් එක් ෙවලා අෙප් රෙට් මුහුදු ආරක්ෂක 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප ෙකොල්ල කාපු විධියයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම නැවත පශ්න කරනවා, එම ආයතන ෙදක අෙප් රෙට් නීති 
විෙරෝධී ෙලස අවි ආයුධ රැස් කර තිබුණු පමාණය, මුහුදු ගබඩාවල 
තැන්පත් කර තිබුණු පමාණය, හමුදා කඳවුරු ඇතුෙළේ, කන්ෙට්නර් 
ඇතුෙළේ තැන්පත් කර තිබුණු පමාණය ගැන. මම ඒ පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැවත පශ්න නඟන්න සූදානම්. ස්තුතියි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්නයට ෙහට උත්තරයක් ෙදනවා.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා 

 
 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙම් වාර්තාව කල් දැමීම:  

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 

ேபரைவயின் அறிக்ைக ஒத்திைவப் : 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின  

கூற்   
POSTPONEMENT OF REPORT OF UNITED 

NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL : 
STATEMENT BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපබරවාරි 19 වැනි දා 

විපක්ෂ නායකතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් කරන 
ලද පකාශය සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් පිළිතුර ලබා 
ෙදන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පජාතන්ත විෙරෝධී 
කියාවලිය නිසාත්, අවුල් සහගත වූ විෙද්ශ පතිපත්තිය නිසාත්, එම 
රජය විසින්ම එකඟ වන ලද ජාත්යන්තර වගකීම් ඉටු කිරීමට දිගින් 
දිගටම අෙපොෙහොසත් වූ නිසාත් අප රෙට් අභ්යන්තර කටයුතුවලට 
මැදිහත් වීමට අවශ්ය ෙදොරටු පසු ගිය රාජපක්ෂ රජය විසින් 
ජාත්යන්තරයට විවෘත කර දුන්නා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි,  2009 මැයි මාසෙය් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් මහෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහතා සහ එවකට හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණු අවස්ථාෙව්දී, 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාත්යන්තර පමිතීන් අනුව යුද 
අපරාධ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් තැබිය යුතුයි කියලා 
එකඟත්වයක් පළ කළා. නමුත්, එවකට විපක්ෂෙය් හිටපු අප දිගින් 
දිගටම කියා හිටිෙය්, අප රටට එෙරහිව මානව අයිතීන් කඩ කිරීෙම් 
ෙචෝදනා ෙහෝ යුද අපරාධ ෙචෝදනා ඇත්නම් ඒවා පරීක්ෂා කළ 
යුත්ෙත් ස්වාධීන ෙද්ශීය අධිකරණ  පද්ධතියක් තුළ බවයි. 
එපමණක් ෙනොව, ෙමවැනි ෙචෝදනාවලට වරදකරුවන් ඇත්නම් ඒ 

අයට දඬුවම් කළ හැකි නීති පද්ධතියක් අප රට සතු බවද ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අප පකාශ කළා. එදා අප සිටි ස්ථාවරය අදත් ෙවනස් 
වී නැති බවට මා මුලින්ම පකාශ කරන්න කැමැතියි.   

ශී ලංකාෙව් මානව හිමිකම් කඩවීම සම්බන්ධෙයන් එල්ල වී 
ඇති ෙචෝදනා පිළිබඳ ෙසොයා බැලීමට විශ්වාසවන්ත ෙද්ශීය 
පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය යන ස්ථාවරෙය් අපි ඉන්නවා. පසු 
ගිය ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් අප ඉදිරිපත් කළ "ෙවනසකට 
එක්ෙවමු. ෛමතී පාලනයක් 100 දිනකින් අලුත් රටක්." කියන 
ලියැවිල්ෙල් දින සියයක් ඇතුළත කියාවට නංවන සහන 
වැඩසටහන් අතෙර් 93වැනි වගන්තිය යටෙත් අපි ෙමෙසේ සඳහන් 
කළා:  

"ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණය ස්ථාපිත කළ ෙරෝම පඥප්තියට ශී 
ලංකාව අත්සන් තබා නැති නිසා එවැනි ෙචෝදනා ෙවෙතොත් ඒ පිළිබඳ 
යුක්තිය පසිඳලීෙම් කාර්යය ෙද්ශීය ස්වාධීන අධිකරණයක් යටෙත් සිදු 
කිරීම."   

අෙප් අගමැතිතුමාෙග් දූරදර්ශී නුවණට පිං සිද්ධ ෙවන්න 
ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණය ස්ථාපිත කළ ෙරෝම 
පඥප්තියට ශී ලංකාව අත්සන් ෙනොකළ නිසා, එවැනි ෙචෝදනා 
ෙවෙතොත් ඒ පිළිබඳ යුක්තිය පසිඳලීෙම් කාර්යය ෙද්ශීය ස්වාධීන 
අධිකරණයක් යටෙත් සිදු කරන බව අප ඒ පකාශනෙයන් කියා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අප ෙමවැනි ෙද්ශීය යාන්තණයක් පිහිටු වීමට 
කටයුතු කරන්ෙන් ජාත්යන්තරයට ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දුවක් අනුව 
ෙනොව, අප රෙට් ජනතාවට පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ලබා දුන් 
ෙපොෙරොන්දුවක් ඉෂ්ට කිරීමක් වශෙයන් බව මා පැහැදිලිවම පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. අපි හැම විටම වග කියන්ෙන් ජාත්යන්තර පජාවට 
ෙනොව, ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. ෙකෙසේ ෙවතත්, ජාත්යන්තර පජාව 
සමඟ යළි සුහදශීලි පතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් ලබා ගත 
හැකි  වාසි සියල්ල අප රෙට් ජනතාව ෙවත ලබා දීමත් අෙප් මූලික 
අරමුණයි.   

ෙම් වන විට එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට අවශ්ය 
ස්වාධීනතාෙවන් අෙප් අධිකරණ පද්ධතිය නැවතත් ෙපොෙහොසත්ව 
සිටිනවා. ෙලෝකය පිළිගන්නා දක්ෂ විනිසුරුවරුන් අපට ඉන්නවා. 
නීතිවිෙරෝධී ෙලස ධුරෙය් රැඳී සිටි අග විනිසුරුවරයා ඉවත් කර, 
එම  ගරු තනතුර දැරීමට අවශ්ය සියලු සුදුසුකම් සහිත ෙගෞරවනීය 
පුද්ගලෙයක් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිෙය් පධානියා හැටියට ෙම් වන 
විට පත් කර තිබීම තුළින් ඒ විශ්වාසය නැවත වතාවක් ෙගොඩ නැඟී 
තිෙබනවා. ෙම් නිසාම  'කැන්ගරු උසාවියක' තත්ත්වයකට පත් වී 
තිබූ අප අධිකරණ පද්ධතිය නැවතත් ෙද්ශීය වශෙයනුත්, 
ජාත්යන්තර වශෙයනුත් ඒ ෙකෙරහි ඇති විශ්වාසය යළි තහවුරු 
කර තිෙබන බව අප සතුටින් කියනවා. ෙද්ශීය ස්වාධීන 
අධිකරණයක් ෙම් සඳහා පිහිටුවීෙම්දී අවශ්ය ජාත්යන්තර 
තාක්ෂණික සහෙයෝගය ලබා ගන්නත් අපි සූදානම්. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සමඟ විතරක් ෙනොෙවයි, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව අයිතීන් කවුන්සිලය සමඟ පමණක් ෙනොව, 
ෙසසු ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන සමඟ සහෙයෝගෙයන් 
ගනුෙදනු  කරන්නත් අපි ලැහැස්ති බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරනවා.  

මානව හිමිකම් කඩවීම පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට  හා ඒ 
පිළිබඳව විශ්වාසවන්ත ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට අවශ්ය 
යන්තණය ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් අපි සාකච්ඡා 
කරමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා අපට තව සුළු කාලයක් අවශ්යයි. පසු 
ගිය රජය ජාත්යන්තර පජාව හමුෙව් ෙපොෙරොන්දු වූ ආකාරයට 
ෙමවැන්නක් සඳහා උනන්දුවක් දැක්වූවා නම් ඇත්තටම ෙම් 
පශ්නය ෙමතරම් දුර ගමන් කරන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදී අපට 
ජාත්යන්තරය අමතක කර කටයුතු කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. 
කුඩා රටක් හැටියට හුදකලා ගමනක් අපට නැහැ.  බැහැර කිරීම 
ෙවනුවට ෙලෝකය වැලඳගැනීම අෙප් පතිපත්තියයි. ඒ නිසා  
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ජාත්යන්තරයත් සමඟ ගනුෙදනු කරන්න අපි සූදානම්. 
ජාත්යන්තරයත් එක්ක ගනුෙදනු  කිරීෙමන් පතිලාභ හිමි ෙවන්ෙන් 
අෙප් රටටත්, අෙප් රෙට් ජනතාවටත් බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  
ශී ලංකාවට පිටතින් දියුණු ෙලෝකයක් ඇති බව අපි විශ්වාස 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට දියුණු  කිරීමට, ඒ දියුණු ෙලෝකෙය් 
සහෙයෝගය අවශ්යයි කියන කාරණයත් අපි රජයක් හැටියට 
පිළිගන්නවා.  

අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය තීරණය ෙවන්ෙන් දෘෂ්ටිවාදයන් මත 
පදනම්ව ෙනොෙවයි. පැහැදිලිවම එය තීරණය ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් අවශ්යතා මතයි. ෙමන්න ෙම්කයි, සරලවම කිව්ෙවොත් 
අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය ඒ තරම් සරල 
එකක්. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාවට සරිලන විෙද්ශ පතිපත්තියක්; පාෙයෝගික විෙද්ශ 
පතිපත්තියක්.  

විශ්වසනීය, ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම මගින් අෙප් 
ආරක්ෂක අංශවලට, හමුදාවන්ට අහිමිව තිබුණු පිළිගැනීම, 
ෙගෞරවය යළි ලබා ගත හැකිය. ෙලෝකෙය් ඕනෑම හමුදාවක වැරදි 
කරන අය ඉන්න පුළුවන්. සියයට 100ක් සම්පූර්ණ මිනිසුන් කිසිම 
තැනක කිසිම ආයතනයක නැහැ. ඒ නිසා වැරැද්දක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම ලජ්ජාවට කරුණක් 
ෙනොෙවයි; භය ෙවන්න කාරණයක් ෙනොෙවයි. ඒක පාවාදීමක් 
ෙනොෙවයි. ෙපේමවතී මනම්ෙප්රි ඝාතනය, කිශාන්ති කුමාරස්වාමි 
ඝාතනය සම්බන්ධව සිදු කළ පරීක්ෂණය වැනි අතීත උදාහරණ 
ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒ නිසා එක අතකින් ෙම්ක අලුත් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අෙප් වීෙරෝදාර හමුදාවෙග් කීර්ති නාමය 
ෙකෙලසන, එෙමන්ම කීර්ති නාමය ෙකෙලසීමට අණ දුන් අය 
කවුදැයි ෙහළි කිරීම තුළින් අප තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් 
කීර්ති නාමය යළි යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට අප රජයට 
පුළුවන් ෙවනවා. 

මීට ෙපර සිටි පාලකයන් එක් පවුලක බල අවශ්යතාව 
ෙවනුෙවන් සමස්ත ආරක්ෂක අංශවලම කීර්ති නාමය, ෙගෞරවය 
ෙබොෙහොම නිර්ලජ්ජිත විධියට පාවා දුන්නා. ඒ තුළ   අෙප් ආරක්ෂක 
අංශ, හමුදාවන් දිහා ෙලෝකය බැලුෙව් ෙබොෙහොම පසුගාමි 
විධියටයි. රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් අවසන් කාලෙය්දී අෙප් රණ 
විරුවන් එළවලු විකුණන, පාරවල් අතුගාන, ටුවරිස්ට් ෙහෝටල් 
පවත්වා ෙගන යන වහල් ෙසේවයක් බවට පත් වුණා. අපි උත්සාහ 
කරමින් සිටින්ෙන් ඒ අහිමි වුණු, බිඳ වැටුණු කීර්ති නාමය නැවතත් 
අෙප් තිවිධ හමුදාවට ලබා දීමටයි; ඒ කීර්ති නාමය යළි 
ෙගොඩනැංවීමටයි. 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාම හමුදාවන් සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු 
කරද්දී නැවත වතාවක් අෙප් හමුදා නිලධාරින්ට, ෙසබළුන්ට ඒ 
අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහාත් සාකච්ඡා අප ෙම් වන විටත් 
පවත්වාෙගන යනවා. මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙකොළඹ ෙප්ව්මන්ට් 
හද, හදා, තණෙකොළ ගලව ගලවා, එළවලු විකුණ, විකුණා හිටපු 
අෙප්  වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් ලබා දීමට 
දැනටමත් අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ෙම් හරහා ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම තැනකට ගිහින් තම හැකියා ෙපන්වීෙම් අවස්ථාව අෙප් 
හමුදා සාමාජිකයන්ට වැඩි කල් ෙනොෙගොස් ලැෙබනවා කියලා අප 
විශ්වාස කරනවා. 

අපි තිවිධ හමුදාෙව් නැති වූ කීර්ති නාමය යළි ලබා දීම ෙමන්ම, 
අප රජෙය් ඒකායන අධිෂ්ඨානය වී ඇත්ෙත් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ජනතාවට ෙමන්ම ෙබෞද්ධ, හින්දු, කිස්තියානි හා ඉස්ලාම් ආගම 
අදහන සියලු ජනතාවට ශී ලාංකිකයන් හැටියට අභිමානවත්ව 
ජීවත් විය හැකි අලුත් ශී ලංකාවක් නිර්මාණය කිරීමයි.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයා පත් වී ඇත්ෙත් ද එක 
ජන ෙකොටසකෙග් ඡන්දෙයන් පමණක් ෙනොව, සමස්ත                  
ශී ලාංකිකයන්ෙග් ඡන්දෙයන් ය. දශක ගණනාවකට පසුව අද 

අපට ශී ලාංකිකයන්ෙග් ජනාධිපතිවරෙයක් සිටින බවට 
ආඩම්බරෙයන් පකාශ කරන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවැනි පසු බිමක් තුළ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියපු කථාවක් පසු ගිය දා පුවත් පත්වල දුටු 
විට මා පුදුම වුණා. උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාවෙග් ඡන්ද අයිතිය 
ලබා දුන්ෙන් තමන් බවත්, උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාව ඡන්දය 
ෙනොදුන්නා නම් දිනන්ෙන් තමන් බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා පසු ගිය 17වැනි දා තංගල්ල නගර සභා ශාලාෙව් තිබුණු 
වෘත්තීය සමිති සම්මන්තණයක දී කියා තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ පකාශය අනුව හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා 
සිටින්ෙන්, එතුමාට ජයගත හැක්ෙක් ඊළමක් තිෙබන ලංකාවක 
පමණක් බවයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ට ඡන්ද 
අයිතිය තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ඡන්ද අයිතිය නැති ෙවන්ෙන් ෙම් රට 
ෙදකඩ වුෙණොත් විතරයි. අන්න එෙහම නම් මම හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙගන් අහනවා, "ඔබතුමා දැන් පිළිගන්නවාද, 
ෙමතැනදී කියන්ෙන්, එක්සත්, ෙනොෙබදුණු ශී ලංකාවක් තුළ 
මහින්ද රාජපක්ෂට නැවතත් බලයට එන්න බැහැ කියන එකයි" 
කියා. ෙම් තුළින්වත් සැබෑ ඊළාම්වාදීන් කවුදැයි කියා ෙම් ගරු 
සභාව හඳුනා ගනු ඇතැයි කියා මා හිතනවා. 

හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ෙම් රට අනතුෙර් ෙහළීමට මාන 
බලන සිංහල ෙද්ශ ෙපේමීත්වෙයන් තම නිරුවත වසා ගන්නා 
ඊළාම්වාදීන් පරාජය කර, සංහිඳියාවක් ෙම් රට තුළ ඇති කිරීමට 
අපි ෙම් හිමිව ඇති අවස්ථාව උපරිම ෙලස පෙයෝජනයට ගත 
යුතුයි. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ පතිඵලයත් සමඟ ජාතිවාදයට, 
ආගම්වාදයට තවදුරටත් ෙම් රෙට් ඉඩක් ෙනොමැති බවට ජනතාව 
පාඩමක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සංඥාව හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
වාෙග්ම විපක්ෂයත් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

අන්තවාදයට තවදුරටත් අපි ඉඩ දිය යුතු නැහැ. ශිෂ්ට ෙලෝකය 
ඒවා බැහැර කරනවා. ඒවායින් වින්ද දුක් පීඩා දැන් ෙහොඳටම ඇති. 
ඒ නිසා සිංහල අන්තවාදය ෙමන්ම, ෙදමළ හා මුස්ලිම් 
අන්තවාදයත් අපි සියලු ෙදනාම බැහැර කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලාංකිකයන් හැටියට ෙම් රෙට් අනාගතය හා 
දියුණුව ෙවනුෙවන් අපි සියලු ෙදනාටම ඉතා ධනාත්මක 
මැදිහත්වීමක් ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිදු කළ හැකියි. ඒ සඳහා 
ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් අද එළඹ තිෙබනවා. නිදහසින් පසුව 
තවමත් අපට බිහි කර ගත ෙනොහැකි වූ ශී ලාංකික අනන්යතාව 
නිර්මාණය කර ගැනීමට සුදුසුම ෙමොෙහොත අද එළඹ තිෙබනවාය 
කියලා මා හිතනවා. දශක ගණනාවකට පස්ෙසේ රෙට් සියලු ජන 
ෙකොටස් නිෙයෝජනය කරන ජනාධිපතිවරෙයක් රටට ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙවන් අපි උපරිම පෙයෝජනය ලබා 
ගැනීම වැදගත්. 

ජනවාරි 08 වැනි දින සිදු වූ ෙද්දුනු විප්ලවය තවත් අර්ථ 
ගන්වමින් එයට තවත් වටිනාකම් එක් කරමින් යහ පාලනය, සමාජ 
සාධාරණත්වය, පජාතන්තවාදය ගරු කරන ශිෂ්ට රටක් බිහි කිරීම 
උෙදසා ෙම් රෙට් සියලු ජන ෙකොටස්හි සහාය සමඟින් ඉදිරියට 
යන්න අප රජය සූදානම් බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ කරනවා.  

ගරු විපක්ෂනායකතුමාෙග් පකාශෙය් අවසානෙය් තිබූ පශ්න 
කිහිපයට පිළිතුරු මම ෙමම ආකාරයට සපයන්න කැමැතියි.  

 

01.  ඔව්. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් මහ 
ෙකොමසාරිස්වරයා ෙවත මා විසින් යවන ලද ලිපිය ෙම් 
අවසථ්ාෙව්දී මම සභාගත කරන්නට කැමැතියි.  එම ලිපිය 
මම යැව්ෙව් ඉංගීසි භාෂාෙවන්. එම ඉංගීසි ලිපියත්, එහි 
සිංහල පරිවර්තනය සහ ෙදමළ පරිවර්තනයත් -භාෂා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුෙනන්ම සකසන ලද ලිපි- මම ෙමම අවසථ්ාෙව්දී 
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ලිපිෙය් 
ඇති වැදගත්කම නිසා සම්පූර්ණ ලිපියම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පළ 
කරන ෙලස මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

02.  දින සියෙය් වැඩසටහෙන්  93 වැන්ෙන් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවයි. 

"ජාත්යන්තර යුද  අපරාධ අධිකරණය ස්ථාපිත කළ ෙරෝම 
පඥප්තියට ශී ලංකාව අත්සන් තබා නැති නිසා එවැනි 
ෙචෝදනා ෙවෙතොත් ඒ පිළිබඳ යුක්තිය පසඳලීෙම් කාර්යය 
ෙද්ශීය ස්වාධීන අධිකරණයක් යටෙත් සිදු කිරීම"  

ඒ අනුව, අප රජය ෙද්ශීය ස්වාධීන යන්තණයක් සකස් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ජනතාවට ලබා දුන්න තවත් 
ෙපොෙරොන්දුවක් ඉටු කිරීමට මිස ජාත්යන්තරයට ලබා දුන් 
ෙපොෙරොන්දුවක් ඉටු කිරීමට ෙනොවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි.  

03.   අදාළ ලිපිය මම දැනටමත් සභාගත කර තිෙබනවා. 

04.  විශව්ාසනීය සව්ාධීන යන්තණයක් ෙද්ශීය වශෙයන් 
සථ්ාපිත කිරීම තුළින් යම් යම් පුද්ගල කණ්ඩායම් තුළ ඇති 
අවිශව්ාසය තුරන් කිරීමට හැකි ෙවනු ඇතැයි මම විශව්ාස 
කරමි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අප රජය ෙකෙරහි විශව්ාසය 
තබමින් කටයුතු කරන ෙලස විෙශේෂෙයන්ම අෙප් උතුෙර් 
සිටින සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙගන්, පළාත් සභාවල පළාත් 
සභා මන්තීවරුන්ෙගන්, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් සහ අෙප් 
සෙහෝදර ජනතාව ඇතුළු අපෙග් සියලු පාර්ශව්යන්ෙගන් 
අප ඉල්ලා සිටිනවා. අප ෙකෙරහි විශව්ාසය තබලා කටයුතු 
කරන්න. අප කියපු හැම ෙදයක්ම ඒ ආකාරයටම ඉටු 
කරනවා.  

05.  ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා විසින් පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණ අවසථ්ාෙව් දී පකාශයට පත් කළ පතිපත්ති 
පකාශනෙයන් ෙපොෙරොන්දු වූ ආකාරයට අවශ්ය කියාමාර්ග 
ගනු ඇත.   

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය කාලය තුළ -ෙම් 
දින 38 තුළ- අප රජය ඉටු කළ ෙපොෙරොන්දු සම්බන්ධෙයන් විශාල 
විස්තරයක් අගමැතිතුමා ඔබතුමන්ලාට ලබා දුන්නා.  

ඒ අනුව රෙට් පජාතන්තවාදී ආයතන ශක්තිමත් කිරීම, 
පකාශනෙය් නිදහස තහවුරු කිරීම, නීතිෙය් පාලනය ශක්තිමත් 
කිරීම, යහ පාලන භාවිතාව, ජාතික මානව හිමිකම් ෙකොමිසම 
ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය කරන කියා මාර්ග ගැනීම ෙමන්ම, මානව 
හිමිකම් මහ ෙකොමසාරිස්වරයාට ආමන්තණය කරන ලද ලිපිෙය් 
සඳහන් අෙනකුත් කාරණා සම්බන්ධෙයන්ද ෙම් ෙවනෙකොට කියා 
කරන්නට කටයුතු ආරම්භ ෙකොට ඇති බවද පකාශ කරමින්  මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
වරපසාද පශ්න. ගරු අජිත් කුමාර මහතා. 

 

වරපසාද : ෙදපානම කාර්යාලයට 
බලහත්කාරෙයන් ඇතුළුවීම  

சிறப் ாிைம: ெதபானம காாியாலயத்தி ள் 
அத் மீறி ைழந்தைம 

PRIVILEGE: INTRUSION INTO OFFICE AT 
DEPANAMA 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වරපසාද උල්ලංඝනය වීම 

පිළිබඳ පශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා හට අවස්ථාව දීම ගැන ගරු 
කථානායකතුමාටත්, ඔබතුමාටත්, ෙම් ගරු සභාවටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ෙපබරවාරි මස 19වැනි දා රාතී 7.00ට පමණ පන්නිපිටිය, 
ෙදපානම, කැන්දෙහේනවත්ෙත් පළමු මාවෙත්, අංක 42/31දරන 
ස්ථානෙය් පිහිටි මාෙග් නිල කාර්යාලයට ආගමන විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් යැයි පවසාගත් තිෙදෙනකු හා 
ෙපොලිස් නිල ඇඳුමින් සැරසුණු පස් ෙදෙනකු බලහත්කාරෙයන් 
ඇතුළු වී තිෙබනවා. එම අවස්ථාෙව් මාෙග් කාර්යාලෙය් මාෙග් 
මාධ්ය ඒකකෙය් සහ කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලෙය් තිෙදෙනක් සිටි 
අතර, ඔවුන්ෙගන් අනන්යතාව විමසා තිෙබනවා. ඒ පැමිණි එක් 
අෙයකු පවසා ඇත්ෙත් ඔවුන් ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින් බවයි. 

 ෙමහිදී මාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය අනන්යතාව තහවුරු කරන 
ෙලස ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලා ඇතත්, ඔවුන් එය පතික්ෙෂේප කර ඇත. 
එහි එක් නිලධාරිෙයක් මීට ෙපර ද මාෙග් කාර්යාලයට පැමිණි 
අෙයකු වන අතර, ඔහු බණ්ඩාර නැමැත්ෙතකු බව මාෙග් 
කාර්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයන් මා ෙවත පකාශ කරන 
ලදී. 

ඔවුන් පැමිණිෙය් කුමන කරුණකටද යන්න මාෙග් 
කාර්යාලෙය් සිටි අය විමසා ඇති අතර එම බණ්ඩාර නමැති අය 
පකාශ කර ඇත්ෙත් කුමාර් ගුණරත්නම් ෙසොයා ගැනීමට පැමිණි 
බවයි. ඒ අවස්ථාෙව් කුමාර් ගුණරත්නම් නමැති අය ෙමම 
ස්ථානෙය් ෙනොමැති බවත්, ෙමය අජිත් කුමාර මන්තීවරයාෙග් 
කාර්යාලය බවත්, යමක් විමසීමට ඇත්නම් මන්තීවරයාෙග් 
දුරකථනයට අමතන ෙලසත් දන්වමින් එම නිලධාරියාට මාෙග් 
දුරකථන අංක කාර්යාලෙය් සෙහෝදරයින් විසින් ලබා දී ඇත. 

නමුත් ඔවුන් මා ෙවත ඇමතුමක් ලබා ෙදනු ෙවනුවට 
කාර්යාලය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය බව පකාශ කර ඇත. එහිදී 
ඔවුන්ට කාර්යාලයට ඇතුළුවීම සඳහා අධිකරණ නිෙයෝගයක් ෙහෝ 
ෙවනත් කිසිදු නීත්යනුකූල ලියවිල්ලක් ඇත්දැයි විමසා ඇතත්, 
ඔවුන් ඒ කිසිවක් මාෙග් කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයින්ට ඉදිරිපත් 
කර නැත. 

ඉන් පසු ඔවුන් කාර්යාලය පරීක්ෂා කිරීමට සූදානම්  වීෙම්දී 
කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයින් සිය විෙරෝධය දක්වා ඇත. එහිදී අත් 
අඩංගුවට ගන්නා බව හා තවත් දෑ පකාශ කරමින් මාෙග් කාර්ය 
මණ්ඩල සෙහෝදරයින් පුටුවල හිඳුවා තර්ජනය කරමින් 
කාර්යාලෙය් සියලු කාමර හා මුළුතැන්ෙගය පරීක්ෂාවට ලක් කර 
ඇත. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙවත දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීමට 
කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයන් විසින් උත්සාහ ෙගන ඇති අතර, 
කිසිෙවකුට ඇමතුම් ෙනොගන්නා ෙලස පැමිණි අය තර්ජනයක් ද 
කර ඇත. පසුව මාෙග් කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයන්ෙගන් 
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[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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බලහත්කාරෙයන් පකාශයක්ද ලබා ෙගන ඇත. පකාශ ලබා 
ගැනීෙමන් අනතුරුව පැමිණි අය පිටව ගිය පසු මෙග් කාර්ය 
මණ්ඩල සෙහෝදරයන් මා ෙවත දුරකථනෙයන් ෙමම සිදු වීම දැන්වූ 
අතර, පසුව මාෙග් උපෙදස් මත ඔවුන් විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
මහරගම ෙපොලිස් ස්ථානෙය් පැමිණිලි අංක CIB 3/120/154 
යටෙත් පැමිණිල්ලක්ද කර ඇත. තවද, ඊෙය් රාතී මා විසින් ෙම් 
පිළිබඳව ෙපොලිස්පතිතුමාට ෆැක්ස් මගින් ලිඛිත පැමිණිල්ලක් ද 
කෙළමි. එම ලිපියද   සභාගත* කරමි.  

ෙමයට අමතරව අද උදෑසන මා විසින් මහරගම ෙපොලීසියට 
පැමිණිලි අංක CIB 2/94/262 යටෙත්ද පැමිණිල්ලක්   කෙළමි. මා 
විසින් පැමිණිල්ල සිදු කිරීමට ෙපොලිස් ස්ථානයට ගිය අවස්ථාෙව්දී 
මහරගම ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිතුමාෙගන් මා කළ විමසීෙම්දී 
ඔහු පකාශ කෙළේ ෙමවැනි පරීක්ෂා කිරීමක් පිළිබඳව ෙහෝ ඒ සඳහා 
තම ෙපොලිස් සථ්ානෙය් සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලීමක් 
ෙහෝ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තමන්ට ඉදිරිපත් කර 
ෙනොමැති බවයි. ෙම් පිළිබඳව කිසිවක් ෙනොදන්නා බව එතුමා 
පකාශ කළා. සාමාන්ය කමෙව්දය අනුව යම් වැටලීමක් ෙහෝ 
පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු කිරීෙම්දී අදාළ පෙද්ශෙය් ෙපොලිස් ස්ථානය 
දැනුවත් කළ යුතු මුත්, එවැනි කියා මාර්ගයක් ෙමහිදී අනුගමනය 
කර නැත. ඒ පිළිබඳව ද මා තුළ මතු වන්ෙන් බරපතළ සැකයකි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මාධ්ය 
ෙවත පකාශයක් නිකුත් කර තිෙබනවා, ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක 
ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි අජිත් ෙරෝහණ මහතා. ඔහුෙග් 
පකාශෙයනුත් ෙම් පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් මතු ෙවනවා. 
එතුමා පවසා ඇත්ෙත් අදාළ සිදුවීමට ෙපොලීසිෙය් කිසිදු ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයකුෙග් සම්බන්ධ යක් ෙනොමැති බවයි. ෙපොලිස් මාධ්ය 
පකාශකවරයාෙග් ෙමම පකාශය ෙවබ් අඩවි ගණනාවකත්, 
මාධ්යවලත් පළ වී තිබුණා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
sinhala.adaderana.lk ෙවබ් අඩවිෙය් පළ වූ පවෘත්තිය ඔබතුමාට  
සභාගත*කරනවා. 
 

එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ෙකෙසේ වුවද ෙම් ගැන ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි 
අජිත් ෙරෝහණ මහතාෙගන් විමසා සිටි අවස්ථාෙව්දී ඒ මහතා කියා සිටිෙය් 
ඔය කියන සිද්ධිය හා ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති 
බවයි." 

ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකවරයාෙග් ෙමම පකාශය සිදු කරන්ෙන් 
වගකීම් සහගතව නම්, එයින් අදහස් වන්ෙන් ෙපොලිස් නිල ඇඳුමින් 
සැරසුණු ආයුධ සන්නද්ධ කල්ලියක්  ද ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට 
ෙම් පාලනය යටෙත් කියාත්මක වන බවයි. එය ඉතා බරපතළ 
කරුණක් වන අතර, ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකවරයාෙග් පකාශය 
සත්යයක් නම් වහාම ඔවුන් කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙහළිදරව් කරගත යුතුයි. ෙමබඳු 
තත්ත්වයක් පවතින්ෙන් නම් එය මාෙග් ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට 
හා මාෙග් අදහස් දැක්වීමට වාෙග්ම මාෙග් ජීවිතයට බරපතළ 
තර්ජනයක් හා මාෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීමක්. 
ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකවරයා කියන විධියට ෙපොලීසිෙය් ෙනොවන 
කණ්ඩායමක්, කිසිදු අවසරයකින් ෙතොරව, ආයුධ සන්නද්ධව, 
ෙපොලිස් නිල ඇඳුමක් ඇදෙගන මාෙග් නිල කාර්යාලයට පැමිණීම 
බරපතළ පශ්නයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන මාෙග් කාර්යාලයට ෙම් 
ආකාරයට නීති විෙරෝධී අයුරින් ඇතුළුවීම, අවහිර කිරීම, 

බලහත්කාරී තර්ජනය කිරීම මඟින් හෘදය සාක්ෂිය අනුව මා දරන 
ෙද්ශපාලන මතවාදයක් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීම හා  ඒ ෙවනුෙවන් 
කියාත්මක වීමට එෙරහිව වත්මන් පාලනය විසින් පජාතන්ත 
විෙරෝධී ෙලස මැදිහත් ෙවන බව ෙපෙනනවා. ෙමම කියාවලිය 
දැඩි අපසාදයකින් යුතුව පතික්ෙෂේප කරන අතරම, ෙමය මාෙග් 
ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය හා මහජනතාව විසින් මා ෙවත පවරා 
ඇති වගකීම් ඉටු කිරීමට අදාළව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු 
ෙලස මා හට හිමි වරපසාද කඩ කිරීමක් බවද සිහිපත් කරනු 
කැමැත්ෙතමි.  

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ කාලෙය් සහ ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
වර්තමාන පාලකයන් පජාතන්තවාදය හා යහපාලනය ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටි බව දිවුරා පකාශ කරමින් සිටින තත්ත්වයක් තුළ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන මා හට ෙමවැනි තත්ත්වයකට 
මුහුණ දීමට සිදු වන්ෙන් නම්, පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය්දී ෙමන්ම 
වර්තමාන පාලකයන්ෙග් බලය යටෙත්ද රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට 
අත්වන ඉරණම පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිය.  

එබැවින් ෙමම සිදුවීමට අදාළව නීති විෙරෝධී ෙලස හා අයුක්ති 
සහගත ෙලස මැදිහත් වූ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද යන්න සහ ඔවුන්ට 
එම නිෙයෝග ලබා දුන්ෙන් කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
පවත්වා ඔවුන්ට එෙරහිව නීතිය හා යුක්තිය කියාත්මක කිරීමට 
මැදිහත් වන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි.  

 මාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන ෙලසත්, විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස මහජනතාව විසින් මා හට 
පවරා ඇති වගකීම් ඉෂ්ට කිරීමට ඒ වරපසාදය, ඒ අයිතිය ලබා 
ෙදන ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පළමු වැනි සිදුවීම 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය රජය කාලෙය්ත් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියලා පරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහා කිසිදු 
දැනුම් දීමක් නැතුව මා  ඉෙගන ගත් පාසලට ඇවිල්ලා තිබුණා. 
තවමත් ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයකුත් නැහැ. මට ෙමවැනි සිද්ධියක් 
වුණු පළමු වැනි අවස්ථාව ෙමය ෙනොෙවයි. වරපසාද කඩවීම් 
සම්බන්ධ ෙමවැනි සිද්ධි ගණනාවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු 
ගිය රජය සමෙය්දීත් ආරක්ෂක හමුදා සහ ෙපොලීසිය විසින් කරපු 
අත්තෙනෝමතික කියා පිළිබදව මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කිසිවක් ගැන තවම පරීක්ෂණයක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම්කත් ෙම් නව රජය පත් වුණාට පස්ෙසේ ඇති වූ අලුත් 
තත්ත්වයක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැදිහත් වීම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 මා ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාෙග් වි ෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. අද දින කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් මා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. එයත් ෙම් පශ්නයට බලපෑවාද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අය වැය ඡන්ද විමසීම අ වස්ථාෙව්දීත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම විතරක් එයට විරුද්ධව ඡන්දය පකාශ 
කළා. ෙම්වා පිළිබද පශ්න තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

 අද මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව පැයකට සීමා කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විපක්ෂ නායකතුමාෙග්ත්, සියලු පක්ෂ නායකයන්ෙග්ත් අවධානය 
ෙයොමු කරනවා. ෙම් ර ෙට් බරපතළ පජාතන්ත විෙරෝධී තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය කරන්න, විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුවට එෙරහි මත දක්වන 
අයට එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ 
නිසා අද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සඳහා පැය ෙදකක කාලයක්වත් 
ලබා ෙදන්න කියලා මා ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. වරපසාද 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න 
කියලාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනවා.  
 
 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 
Hon. Deputy Speaker, I move, 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and 
the motion agreed to by Parliament on 07.04.2011, the hours of 
sitting this day shall be 1.30 p.m. to 8.30 p.m. At 7.30 p.m. Standing 
Order No. 7(5) shall operate." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1.  දුම්ෙකොළ 

හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම. ගරු ෛවද්ය රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී  කවුරුන් ෙහෝ  ගරු 
මන්තීවරයකු ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய 

அதிகாரசைப (தி த்தம்) சட்ட லம்  
NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND 

ALCOHOL (AMENDMENT) BILL 
 

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

 

[අ.භා. 2.53] 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார 
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and 
Indigenous Medicine)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර 

පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත දැන් 
ෙදවන වර කියැවිය යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ෙම් පිළිබඳව ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. එම නිසා එහි 
ඉතිහාසයත්, පසු බිමත් පිළිබඳව පකාශ කරමින් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට මා ලැහැස්තියි. ශී ලංකාව ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් දුම්ෙකොළ පාලනය පහසු කිරීම පිළිබඳ 
සම්මුතියට, -WHO Framework Convention on Tobacco 
Control කියන සම්මුතියට- 2003 වසෙර් ෙනොවැම්බර් මස 
11වැනිදා පථම ආසියාතික රට වශෙයන් අත්සන් තැබුවා. ෙමය 
2005 වසෙර් සිට බලාත්මක වුණා. එදා රටවල් 40ක් 
පාර්ශ්වකරුවන් වුණු ෙමම සම්මුතියට රටවල් 153ක් 
පාර්ශ්වකරුවන් වශෙයන්  ඇතුළත් වුණා.  

ශී ලංකාව 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර පිළිබඳ 
ජාතික අධිකාරිය පනත නමින් ජාතික මට්ටමින් දුම්ෙකොළ 
පාලනය කිරීම සඳහා පනතක් 2006 ජූලි මාසෙය් 05වැනිදා  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සම්මත කර ගත්තා. එහි අරමුණ වුෙණ් 
"මහජන ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂා කිරීෙම් අදහසින් දුම්ෙකොළ හා 
මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් හඳුනාෙගන කියාත්මක 
කිරීෙම් කාර්ය සඳහාද, දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනය හා මධ්යසාර 
නිෂ්පාදනය, අෙළවිය හා පරිෙභෝජනය තක්ෙසේරු කිරීෙමන් හා 
සමීක්ෂණය කිරීෙමන් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර ආශිත හානි තුරන් 
කිරීම සඳහා සහ තැනැත්තන්, විෙශේෂෙයන් ළමුන් දුම් පානයට හා 
මධ්යසාර පාවිච්චියට ෙයොමු වීම අෛධර්වත් කිරීෙම් විධිවිධාන 
ඇතුළත් කිරීම පිණිස ඔවුන් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනවලට සහ 
මධ්යසාර නිෂ්පාදනවලට පෙව්ශ වීමට ඇති කියාමාර්ග හීන 
කිරීෙම් කියාමාර්ග සැලසීම සඳහා දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ 
ජාතික අධිකාරියක් පිහිටුවීම පිණිස විධිවිධාන සැලැස්වීම" යි. 

ඒ අනුව  තමයි ෙම් දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය පිහිටුවන්නට  විධි විධාන සැලැස්වුෙව්. දුම්ෙකොළ පාලන 
සම්මුතිෙය් 11වන වගන්තිය අනුව ෙමම සම්මුතිය ස්ථිර ෙවන්නට 
අවුරුදු තුනක් ගත ෙවනවා.  2005 වර්ෂෙය් දී තමයි ෙම් සම්මුතිය 
වලංගු නීතියක් බවට පත් වුෙණ්. 2008 වසෙර් දී තමයි ෙම් 
සම්මුතිය පිළිබඳ ෙරගුලාසි අෙප් රෙට් කියාත්මක වන්නට 
තිබුෙණ්. දුම්ෙකොළ භාවිතය, දුම් පානය  පිළිබඳව  රූපමය ෙසෞඛ්ය 
අවවාද  දුම්වැටි අසුරණවල පදර්ශනය කරන්නට තිබුෙණ්  2008 
වර්ෂෙය් දීයි.  නමුත් ඒ කටයුතු එම  කාලෙය් දී  කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ.   
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පසු ගිය රජෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය මඟින් ෙම් පිළිබඳව පත් 
කරන ලද තාක්ෂණික කමිටුව සහ දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ 
ජාතික අධිකාරිය යන ඒ ෙදෙකන්ම  ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ අනුව 
2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය පනෙත් 30, 34 වන වගන්ති පකාරව දුම්වැටි අසුරණවල 
පදර්ශනය කළ යුතු  රූපමය ෙසෞඛ්ය  අවවාද පිළිබඳ ෙරගුලාසි 
සකස්  කර කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා.  ඒ ෙවලාෙව් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අපිත් හිටියා. එදා ෙම් පිළිබඳව  සංවාදයක් 
ඇති වුණා.  එහිදී අෙප් හිටපු  ගරු අමාත්ය  බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ෙම් පනතට විරුද්ධව දිගින් දිගටම කරුණු සැල කළ 
ආකාරය  ඒ අවසථ්ාෙව් එහි සිටි  සියලුම ඇමතිවරුන්ට මතක ඇති 
කියලා මා හිතනවා.  "ෙම්ක සංචාරක ව්යාපාරයට බලපානවා; 
ෙම්ක ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට බලපානවා ; බදු කමයට බලපානවා" 
කියමින්  ඒ පිළිබඳව  දීර්ඝ ෙලස කරුණු දැක්වුවා.   එවකට  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාත් ඒක අල්ලා ෙගන කිව්වා,  "ෙම් වාෙග් ඒවා ෙගන 
ආෙවොත් ෙම් රටට සුද්ෙදක් එන එකක් නැහැ,  සිගරට් එකක් 
ෙබොන්න බැරි රටකට සුද්ෙදක් එනවාද" කියලා.  ඒ ෙවලාෙව් 
මමත්, ගරු චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත්, අපි ෙදෙදනාම ෙම්  
පනතට එකඟව අෙප් අදහස් පකාශ කළා.  මම පැහැදිලිවම කිව්වා, 
"ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙම්ෙක් දුම් බීම තහනම් කරලා නැහැ.  
ෙම්ෙකන් අවවාදයක් කරලා තිෙබන්ෙන්.  තමන්ෙග් ෙපනහැල්ල, 
තමන්ෙග් අෙනකුත් අවයව විනාශ කර ගන්නට කැමැති නම් ඕනෑ 
ෙකෙනකුට  ෙබොන්න පුළුවන්.  හැබැයි ෙම්වා විනාශ ෙවන හැටි 
ෙපන්වලා දීලා තිෙබනවා" කියලා.   නමුත් ඒවා කිසි ෙදයක් 
ඇහුෙව් නැහැ.  ඒ කිසි ෙදයක් අහන්ෙන් නැතිව එදා පැවැති 
කැබිනට් මණ්ඩලය  බලය පාවිච්චි කරලා,  ඒ ඓතිහාසික 
කැබිනට් පතිකාව සම්මත කරන්නට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.   

අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා - වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා-  
එතැනින් නැවතුෙණ්  නැහැ.  එතුමා 2012 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 8වැනිදා ෙම් රූපමය ෙසෞඛ්ය අවවාද ඇතුළත් ෙරගුලාසි 
ගැසට් පතෙය් පළ කළා.  එතුමා එය පළ කෙළේ,  "2012 අංක 1 
දරන දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන ෙල්බල් කිරීෙම් සහ ඇසුරුම් කිරීෙම් 
නිෙයෝග" වශෙයන් හඳුන්වලායි. එතුමා එම අවවාද පනතක් 
වශෙයන් ෙගෙනන්ෙන් නැතිව ගැසට් කළා. එම ෙරගුලාසි ගැසට් 
කරලා, ඒවා කියාත්මක කිරීමට දුම්ෙකොළ සමාගම්වලට මාස 
තුනක කාලයක් ලබා දුන්නා. නමුත් දුම්ෙකොළ සමාගම් එම 
ෙරගුලාසි කියාත්මක කෙළේ නැහැ. දුම්ෙකොළ සමාගම් ඇවිත් 
සාකච්ඡා කරලා තවත් මාස තුනක් කල් ඉල්ලා ගත්තා. ඒ අනුව  
ගැසට් පතය සංෙශෝධනය කරලා  2013 මාර්තු මාසෙය්  
පළමුවැනිදා ෙවනතුරු දුම්ෙකොළ සමාගම්වලට කල් දුන්නා, ෙම් 
රූපමය අවවාද ලබා ෙදන්න.      

2013 ෙපබරවාරි මාසෙය් 15වැනි දා ෙම් අලුත් ෙරගුලාසිය 
පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කළා. ඒ නිකුත් කරපු ගැසට් 
නිෙව්දනයට විරුද්ධව 2013. 02.20 වැනිදා  දුම්ෙකොළ සමාගම් 
අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියට ගිහින් අතුරු තහනම් නිෙයෝගයක් 
ඉල්ලුවා, ෙම්ක කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා. නමුත් එය 
පතික්ෙෂේප වුණා. එය පතික්ෙෂේප  වුණාට පසුව එක්තරා දිනයක 
අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට - වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට- 
හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙගන් කැඳවීමක් ලැබුණා, ජනාධිපති නිල 
නිවසට පැමිෙණන්න කියලා. එතුමා උෙද් වරුවක එහි ගියා.  ඒ 
අවස්ථාෙව් ජනාධිපති නිල නිවෙසේ දුම්ෙකොළ සමාගෙම් 
සභාපතිවරයා ඇතුළු ඔක්ෙකොම නිලධාරින් එහි වාඩි ෙවලා සිටියා.  
ඒ අය එක පැත්තකින් තියලා, අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාව 
හතරවැනි තට්ටුෙව් දී පශ්න කරනවා වාෙග් පශ්න කිරීමකට ලක් 
කළා.  එතෙකොට පැමිණිලිකරුවන් වුෙණ්  කවුද? දුම්ෙකොළ 
සමාගම. වගඋත්තරකරු වුෙණ් අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා 
වන හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා.  එතැන දී ඒ දුම්ෙකොළ සමාගෙම් 
අය මීටර් ෙදකහමාරක විතර දිග තීරුවක් ෙගනැවිත් ෙපන්වා අසා 

තිෙබනවා, "ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙම්වාෙය් අඩංගු දව්ය, ෙම්වා 
සියල්ලම ෙම් පැකට්ටුෙව් සඳහන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" 
කියලා. එතෙකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් සියල්ලම එක 
පැකැට්ටුවක සඳහන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අසමින්, ඔවුන් 
කියපු ෙද්වල් සියල්ලම අනුමත කරමින් තමයි කථා කර තිබුෙණ්.  
ඒ අවස්ථාෙව්  අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා, 
"සිගරැට්වල තිෙබන ෙද්වල් ගැන සඳහන් කරන්න  ෙනොෙවයි 
කියලා  තිෙබන්ෙන්,  ෙමහි පදර්ශනය කරන්න කියලා තිෙබන්ෙන් 
රූපමය අවවාද.  ෙම් රූපමය අවවාද අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි 
අෙනක් රටවලත් පදර්ශනය කර තිෙබනවා" කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙපන්වපු ෙබෝඩ් එෙක් ෙමොනවාද තිබිලා තිෙයන්ෙන්? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ  ෙපන්වා  තිෙබන්ෙන් සිගරැට්වල තිෙබන නරක දව්යවල 

ලැයිස්තුවක්.  ඒවා සිගරැට් පැකට් එකක  සඳහන් කරන්න බැහැ 
කියන එකයි කියලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා, "ඒක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.  
ෙවන රටවල වාෙග් අෙප් රෙට්ත් සිගරැට් ෙපට්ටිෙය් රූපමය 
ෙසෞඛ්ය අවවාද පදර්ශනය කිරීමටයි කියන්ෙන්.  ෙම්  දුම්වැටි 
පාවිච්චි කිරීෙමන්  ඇති වන පතිවිපාක පිළිබඳව  පින්තූර ඇතුළත්  
ෙසෞඛ්ය අවවාද සඳහන් කරන්න" කියලා. එතෙකොට හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා අසා තිෙබනවා,"අෙනක් රටවලට නැති රුදාවක් 
අපට ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද?" කියලා.  

තවදුරටත් එතුමා අහලා තිෙබනවා, "ඉන්දියාෙව් නැහැ. 
පාකිස්තානෙය් නැහැ. අනික් රටවල සියයට 40යි තිෙබන්ෙන්. 
සියයට80ක් ෙමොකටද?" කියලා. එතෙකොට අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා, "ඉන්දියාෙව්, පාකිස්තානෙය් මිනිසුන් 
මැෙරන එක ගැන ඒ රෙට් ආණ්ඩුවට පශ්නයක් නැත්නම් මට ඒ 
ගැන කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත් ෙම් ෙහේතුව නිසා අෙප් රෙට් 
දවසකට මිනිසුන් 25ෙදෙනක් මැෙරනවා. එම නිසා ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා වශෙයන් මට ෙම්ක පශ්නයක්. ඒ අයට පතිකාර 
කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරනවා. මිනිස්සු මිය 
යනවා. අෙප් පැත්ෙතන්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ඔවුන්ට 
කිසිම අවවාදයක් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා තමයි මා ෙම්ක 
ෙගනාෙව්" කියලා. එතෙකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියා 
තිෙබනවා, "නැහැ, නැහැ. ඒක ඕනෑ නම් ෙගෙනනවා" කියලා 
අනික් පැත්ත හැරිලා දුම්ෙකොළ සමාගෙම් කට්ටියට කිව්වා, "ඔය 
තිෙබන්ෙන් උසාවිය. ඔය ෙගොල්ලන් උසාවියට යන්න" කියලා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ උසාවියට ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකොම දන්නවා, 
අෙප් රෙට් තිබුණු උසාවිය ෙමොකක්ද කියලා. අතුරු තහනම් 
නිෙයෝගයක් ඉල්ලා සිටීම පතික්ෙෂේප කිරීමට විරුද්ධව  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මත ඔවුන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ඒ 
උසාවිෙය්දී ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම අනුමත ෙවලා තහනම් නිෙයෝගය 
ලැබුණා. ඔවුන් නැවත අභියාචනාධිකරණයට ගියා, ෙම්  පිළිබඳව 
තීන්දුව ගන්න. තහනම් නිෙයෝගයක් දුන්නා, ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයාට මීට පස්ෙසේ ෙම් ගැන කියා කරන්න බැහැයි කියලා. 
ෙම් පිළිබඳව අවසාන තීන්දුවක් ලැෙබන තුරු තහනම් නිෙයෝගයක් 
දීලා 2014 මැයි මාසෙය් 12වන දා අභියාචනාධිකරණෙයන් තීන්දු 
කළා, ෙම්ෙක් සියයට 50 සිට සියයට 60 දක්වා අවවාද අඩංගු 
කරන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉල්ලීම කෙළේත් සියයට 60යි. 
සියයට 80ක් බැහැ, සියයට 60ක් අවවාද අඩංගු කරන්නම් කිව්වා. 
ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීමටත් අඩු කරලා තීන්දුව දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ෙවන 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට -වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාට- තිබුෙණ් - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පනත නීතිගත කළාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. කැබිනට් 

මණ්ඩල ෙයන් එය පතික්ෙෂේප කළා. අද මට වාෙග් එතුමාට පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න ලැබුෙණ් නැහැ. එදා හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය එය පතික්ෙෂේප කළා. 
අපි ෙදෙදෙනක් පමණක් කථා කළා. හැබැයි අපරාෙද් කියන්න 
බැහැ, බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිවරයාත්, තවත් ඇමතිවරයකුත් 
හැෙරන්නට අනික් කිසිම ඇමතිවරෙයක් හිටපු ජනාධිපතිවරයා 
ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ නැහැ. අනික් සියලුම ඇමතිවරු නිශ්ශබ්දව 
සිටියා. එදා එතැනින් ඒක ෙලොප් වුණා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අනික් ඇමතිතුමා කවුද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
සරත් අමුණුගම හිටපු ඇමතිතුමා. ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් 

ෙගන ඒෙමන් ඇති විය හැකි ආදීනව පිළිබඳව ඒ ෙදෙදනා තමයි 
කථා කෙළේ. ඒ අනුව සියයට 50 සිට සියයට 60 දක්වා අවවාද 
අඩංගු කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙවලාෙව්ත් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
ඒෙක් උපරිමය සියයට 60 දක්වා වැඩි කරන්න ෙරගුලාසි ෙගන 
ඒම සඳහා 2014 මැයි මාසෙය් 27වන දා නැවත ගැසට් පතයක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒකට එෙරහිවත් දුම්ෙකොළ සමාගම නැවතත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ඒ අය ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිෙය්  ෙම් 
සඳහා මාස 3ක කාලයක් මදි, තව කල් ඕනෑ කියලා කියන්න. 
එවකට සිටි ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා දැන ගත්තා, ෙම් නඩුව ගිෙයොත් 
ෙම් නඩුවත් පරාද ෙවනවා, ඊට වඩා ෙහොඳයි ඔවුන් සමඟ 
එකඟතාවකට එන එක කියලා. උසාවිෙය්දී දුම්ෙකොළ සමාගෙම් 
නීතීඥවරයා කිව්වා අමාත්යාංශයත් සමඟ කථා කරලා අපි ෙම් 
පිළිබඳව එකඟතාවකට එන්න ලැහැස්තියි කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නීතිඥවරයා මාරු වුණාද? දුම්ෙකොළ සමාගම ෙවනුෙවන් ඒ 

කාලෙය් කථා කර කර හිටිය නීතිඥවරයා මාරු වුණාද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් ෙශේෂ්ඨා ධිකරණෙය් සිටි අග 

විනිශ්චයකාරවරයාම පත් ෙවලා හිටියා, ඒ සමාගම ෙවනුෙවන්. 
ඉන් පසුව නඩුව ඇහුෙවත් එතුමා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒක තමයි 
අපි කියන්ෙන්. එෙහම නඩු අහන්ෙන් නැහැ සාමාන්යෙයන්, 
ඉස්සර නම්. ඔය අග විනිශ්චයකාරවරු ෙමොනවාද කරන්ෙන්? මට 
මතකයි ජී.පී.එස්. ද සිල්වා අගවිනිශ්චයකාරවරයාට මෙග් ෙගදර 
රාතී ෙභෝජන සංගහයකට ආරාධනා කළ අවස්ථාෙව්, එතුමා 
මෙගන් ඇහුවා තව කවුද එන්ෙන් කියලා. මම කිව්වා, ෙම් ෙම් 
ෙද්ශපාලනඥයින්  එනවා කියලා. එතුමා කිව්වා, "අෙන් බැහැ. මම 
එෙහම එන්ෙන් නැහැ. ෙවනත් දවසක මම ඔබතුමාෙග් ෙගදර 
එන්නම්. එෙහම නැත්නම් අෙප් ෙගදර කෑම කන්න එන්න. අපි 

ෙදන්නා ෙපෞද්ගලිකව කථා කරමු" කියලා. මම එදත් ෙම් කථාව 
කිව්වා. එතුමා මෙග් ළඟටයි දිගටම පතිකාර සඳහා ආෙව්. නඩු 
නිමිත්තක් තිෙබන ෙකෙනක් ඒ ෙභෝජන සංගහයට සහභාගි ෙවයි 
කියලා ඒ විධියටයි එදා ඒ අග විනිශ්චයකාරවරයා හැසිරුෙණ්. 

ෙකෙසේ ෙහෝ අන්තිමට කර ගන්න ෙදයක් නැතිව එවකට සිටි 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා අසරණ වුණා.  ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් කටයුත්ත 
කරන්නත් ඕනෑ නිසා එතුමා දුම්ෙකොළ සමාගෙම් නීතිඥවරුන් 
සමඟ කථා කරෙගන මාස තුන ෙවනුවට මාස හයක කාලයක් 
දීමට එකඟ වුණා. එෙහම නැතිව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා නම් 
මාස හයකදීවත් ෙම්ක කර ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
එකඟතාව අනුව ඔවුන්ට ෙම් රූපමය අවවාද ලබා ෙදන්නට 
තිබුෙණ් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 01ෙවනි දාටයි. ඒ වන විට ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් විතරයි. 
ඒ වන විට අපි සියලු ෙදනාම ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් එළියට බැහැලා. 
ඒ දිනෙය් සිට එය කියාත්මක වුණා. ඒ තීන්දුවට අනුව තිබුණා, 
2015.01.31 දිෙනන් පසු දැනට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින රූපමය 
ෙසෞඛ්ය අවවාද අඩංගු ෙනොවන ෙතොග විකිණීම, විකිණීම සඳහා 
ඉදිරිපත් කිරීම, ගබඩා කිරීම, ෙබදා හැරීම සහ පවාහනය ෙනොකළ 
යුතුයි කියලා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 01 ෙවනිදාට තිබුණු තීන්දුව 
අනුවයි එය කියාත්මක කරන්නට තිබුෙණ්. ඒ අනුව ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් කළා. දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පෙත් 23ෙවනි වගන්තියට අනුව 
පාර්ශ්වකාරයින්ෙග් එකඟතාව මත මාර්ෙගෝපෙද්ශනයන් සකස් 
කළා,  ෙමය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඇත්තටම කියනවා 
නම්, ෙම් වන විට ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල්  plain packaging  
පවණතාව අනුවත් ෙමය කියාත්මක කරන්නට ගියා. ඕස්ෙට්ලියාව 
දැනටත් ඒක කියාත්මක කරනවා. ඇත්තටම එදා හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාට ෙම්ක ෙත්රුෙණ් නැති වුණාට, ෙම් 
කාලපරිච්ෙඡ්දෙය්දී තමයි අෙනක් රටවල් එකින් එක ෙම් තහනම 
පටන් ගත්ෙත්.  

2012 වර්ෂෙය්දී බංග්ලාෙද්ශය රූපමය අවවාද සියයට 40ක් 
ඇතුළත් කළා.  ෙම්ක තමයි ෙපන්නුෙව් හිටපු ජනාධිපතිවරයා. ඒ 
දුම්ෙකොළ සමාගම් කිව්වා බංග්ලාෙද්ශෙය් විතරයි තහනම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒෙකත් සියයට 40යි කියලා.  ඒක හින්දා තමයි අෙප් 
හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාෙගන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇහුෙව් ඒ 
රෙට් සියයට 40යි නම් අපි සියයට 80ක් දාන්ෙන් ඇයි කියලා.  
නමුත් මතක තියා ගන්න, අපි රූපමය අවවාද ෙගනාවට පස්ෙසේ 
2013 වර්ෂෙය්දී තායිලන්තය සියයට 85ක් ෙගනාවා. 2014 
වර්ෂෙය් ෙමෝදි අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ඉන්දියාව සියයට 
85ක් රූපමය අවවාද ෙගනාවා. ෙන්පාලෙය් සියයට 90ක් රූපමය 
අවවාද ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝක තත්ත්වය ෙදස 
බැලුෙවොත් උරුගුෙව් සියයට 80ක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා.  
බෲනායිවල සියයට 75යි.  ඕස්ෙට්ලියාෙව් එක් පැත්තක සියයට 
82.5යි,  තවත් පැත්තක සියයට 75යි,  අෙනක් පැත්ෙත් සියයට 
99ක් වශෙයන් පැකැට්ටුෙව් පැති තුනක රූපමය අවවාද 
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙලෝක පවණතාවක් රූපමය අවවාද 
සම්බන්ධෙයන් ආවා. ඒ පවණතාව එන්න කලින් ජාත්යන්තර 
වශෙයන් දුම්ෙකොළ පාලනය සම්බන්ධෙයන් ලංකාව තිබුෙණ් 47 
වන ස්ථානෙය්. ෙම් ගත්ත කියා මාර්ගය නිසා අපි 47 වන 
ස්ථානෙය් ඉඳලා ෙලෝකෙය් ෙදවැනි ස්ථානයට පත් වුණා.  
කීර්තිමත් තත්ත්වයට පත් වුණා.  මම හිතන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් 
ජාත්යන්තර වශෙයන් කීර්ති නාමයක් ලැබුණා නම්, ඒ අවස්ථා 
එකකදී නැත්නම් ෙදකකදී පමණයි ලැබුෙණ්. අෙනක් සෑම 
එකකම ජාත්යන්තර වශෙයන් අපි පරාජයට පත් වුණා. 
ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් අෙප් රට ෙබලහීන තත්ත්වයකට පත් වුණා. 
ජාත්යන්තර වශෙයන් අපිට කීර්තියක් ලැබුණු අවස්ථාවක් තමයි 
ෙම් අවස්ථාව. ඒ අනුව හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට ෙම් කරපු 
ෙශේෂ්ඨ කර්තව්ය ෙවනුෙවන් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය මඟින් 
විශාල පදානයක් ලබලා දුන්නා.  අපි ඒකට සහභාගි වුණා.  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාත් ඒකට සහභාගි වුණා. ෙම් කරපු ෙද්වල්වලට 
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ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය මඟින් එතුමාට විශාල කීර්ති නාමයක් 
ලබා දුන්නා.  

ෙම් රූපමය අවවාදවල තිෙබන වැදගත්කම ෙමොකක්ද?         
සිගරට් පැකට්වල තිෙබනවා අකුරින් ලියපු අවවාද. කැනඩාෙව් 
පර්ෙය්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණය අනුව මිනිස්සු 
1,700 වාරයක් සිගරට් පැකට්ටුෙව් තිෙබන අකුරින් ලියපු අවවාද 
කිෙයව්වත් ඒ අවවාදය එච්චර පිළිපැදීමක් නැහැ. නමුත් ඒ 
පර්ෙය්ෂණෙය් තිෙබනවා අකුරින් ලියපු අවවාදය දහස් වතාවක් 
කියවනවාට වඩා වැඩි බලපෑමක් ෙම් එක රූපමය අවවාදයක 
තිෙබනවා කියලා. ඒෙකන් තැති ගන්නා මිනිස්සු දුම්බීෙමන් ඉවත් 
ෙවනවා.  ඒක තමයි ෙම් රූපමය අවවාදවල තිෙබන වැදගත්කම.   

අනිත් කාරණාව තමයි ෙම් දුම්බීම නිසා හෘදය ෙරෝග ඇති 
ෙවනවා, පිළිකා ඇති ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, passive 
smoking නිසා ගැබිනි මව්වරුන්ට ෙනොෙම්රූ දරුවන් බිහි ෙවනවා. 
අපි සිගරට් ෙබොනවා, දුම් ෙබොනවා.  ඒක නිසා අනික් අයට ෙලඩ 
ෙරෝග හැෙදනවා.  මට මතකයි, එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 
වශෙයන් සිටි ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා පසිද්ධ 
ස්ථානවල දුම්පානය තහනම් කරමින් එදා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනාවා.  එදා මම විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් විනාඩි 45ක කාලයක් කථා කළා.  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එදා මම එතුමාට ස්තුති කර, රජයට ස්තුති කර  
විපක්ෂෙය් හිටියා.  එදා මම විනාඩි 45ක්  කථා කර කිව්වා, "ෙම්ක 
ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පතක්" කියා.  ඒ තමයි පළමුෙවනි 
පියවර. අපි දුම් ෙබොන්ෙන් නැහැ. නමුත් අනික් පුද්ගලයන් 
දුම්ෙබොනෙකොට අපි ඒ දුම් බීලා ෙපණහල්ෙල් ෙලඩ හදා ගන්නවා.  
ඒකට  කියන්ෙන් passive smoking. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා.  අද ලංකාෙව් ජනතාවෙගන් පෙහන් එකකට  
තිෙබන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග.  එකක් තමයි දුම් බීෙමන් ඇති 
වන ෙරෝග.  ෙම් සඳහා අපි රුපියල් ෙකෝටි ගණනක්  වැය 
කරනවා.  සමහරු කථා කරන්ෙන් දුම්ෙකොළ සමාගෙමන් ලැෙබන 
බදු පමාණය ෙකොපමණද කියායි. අපිට ෙමපමණ බදු මුදල් 
ලැෙබනවා කියායි. නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අපිට ලැෙබන බදු 
පමාණයට වඩා අෙප් ජනතාවට හැෙදන ෙලඩවලට අපි ෙකෝටි 
ගණනක මුදලක් වියදම් කරනවා. එෙහම ගත්තාම ෙම් ගහන 
බදුවලට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක් අෙප් ෙරෝහල් නඩත්තු 
කරන්නට, ෙරෝගීන්ට පතිකාර ලබා ෙදන්නට අපි වැය කරනවා. 
ෙම්වා ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප්  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 15 වන ව්යවස්ථාෙව් (7) අනු ව්යවස්ථාව යටෙත් 
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"12 වන ව්යවස්ථාවන්, 13 වන ව්යවස්ථාෙව් (1) වන හා (2) වන 
අනුව්යවස්ථාවලින් සහ 14 වන ව්යවස්ථාෙවන් පකාශ ෙකොට පිළිෙගන 
ඇති සියලුම මූලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳිය හැක්ෙක්ද, කියාත්මක විය 
හැක්ෙක්ද, රාජ්ය ආරක්ෂාවද, රෙට් යථා පැවැත්මද, තහවුරු කිරීම 
පිණිසත්, මහජන ෙසෞඛ්ය ෙහෝ සදාචාරය ආරක්ෂා කිරීම පිණිසත්, 
අන්යයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් හා නන් වැදෑරුම් නිදහස නිසි පරිදි පිළිගන්නා 
බවට සහ ඊට නිසි පරිදි ගරු කරන බවට වග බලා ගැනීම පිණිසත්, 
පජාතන්තවාදී සමාජයක ෙපොදු සුබසාධනය සඳහා යුක්තිසහගතව අවශ්ය 
දෑ සපුරාලීම පිණිසත්, නීතිෙයන් නියම කරනු ලැබිය හැකි සීමාකිරීම්වලට 
යටත්වය.  ෙමම අනු ව්යවස්ථාෙව් කාර්ය සඳහා "නීතිය" යන්නට මහජන 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව තත්කාලෙය් අදාළ වන නීතිය යටෙත් සාදන ලද 
නිෙයෝග ද ඇතුළත් වන්ෙන් ය."  

ඒ අනුව ඊට පක්ෂපාත ආකාරයට නීති සැකසීමට අවසර 
පවතින බවද තවදුරටත් පකාශ කරනවා.  

 අද අපි ෙගන එන ෙම් සංෙශෝධන මඟින් සිගරට් 
පැකැට්ටුෙව් පැති තුනක සියයට අසූවක රූපමය අවවාද 
ඇතුළත් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාස 6කට වරක් ෙම් 
ෙයොදන රූපමය අවවාද ෙවනස් කර, roster  කරන්න ඒ 
සමාගම්වලට නිෙයෝග ලබා ෙදනවා. ෙම්වා සිගරට්වලට 

විතරක් ෙනොෙවයි, බීඩි සහ සුරුට්ටු පැකට්වලටත් අදාළ 
ෙවනවා. ඒ ආකාරයට පැකට්වල සඳහන් කරනවා වාෙග්ම 
ෙම්වා ෙවළඳාම් කරන හැම තැනකම අවවාදාත්මක billboards 
දමන්නට ඕනෑ. එෙහම ෙනොදමන හැම ෙකෙනකුටම රුපියල් 
50,000ක දඩයකුත් වසරක සිර දඬුවමකුත් ෙම් ෙගෙනන නීති 
ෙරගුලාසිවලින් නියම ෙවනවා. ඒ නිසා අපි අද ඉතාමත් 
ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි ෙගෙනන්ෙන්.  

පසු ගිය රජෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමා දුම් පානය වළක්වන්නට 
කියා කළා. ඊළඟට ජාතික ඖෂධ පතිපත්ති පනත් ෙකටුම්පත 
බලමු. ෙම් සඳහා ෙපෙර්දා සුපිම් උසාවිය මඟින් අනුමැතිය 
ලැබුණා. ෙමෙහම හිරෙවලා තිබුණු ඔක්ෙකෝම දැන් අපි 
ෙගෙනනවා. අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්ය එනම් වර්තමානෙය් අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙගනාපු ඖෂධ පනත එන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මම  ෙගෙනනවා. මෙග් ගුරුවරයා වූ මහාචාර්ය 
ෙසේනක බිබිෙල් මහතා එදා නිර්මාණය කරපු, පසුව ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය පිළිගත්තා වූ නමුත් අෙප් රෙට් ෙනො පිළිගත්තා 
වූ ජාතික ඖෂධ පතිපත්ති පනත් ෙකටුම්පත මම එන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එනවා. ඒ අනුව ෙමම ඓතිහාසික පනත් 
ෙකටුම්පත් ෙදක සම්මතවීමත් සමඟින් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් විශාල විප්ලවයක් ෙවයි කියා මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 මීළඟට විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දී 
තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 3.15] 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the 
Opposition) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රූපමය අවවාද ඇතුළත් 

කරමින් දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට 
සංෙශෝධන ෙගන එන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එකී සංෙශෝධනයන් 
පිළිබඳව අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය හා පසාදය ලබා ෙදන බව 
පළමුෙවන්ම පකාශ කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම  හිටපු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ෙලසත්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් 
සභාපති පදවියට ෙමන්ම එහි විධායක සභාෙව් සභාපති පදවියට 
පත් වූ පථම ආසියානු ජාතිකයා ෙලසත්  මට ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය තුළ දුම්වැටි හා මධ්යසාර පිළිබඳ ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
ෙසේවාවක් කිරීෙම් අවස්ථාව ලැබුණා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙනෝර්ෙව් අගාමාත්ය වශෙයන් කටයුතු කළ 
ෙගෝ හාර්ලම් බෘන්ඩ්ලන්ඩ් මැතිනිය ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ එම විධායක 
සභාෙව් මා ගත කළ අවුරුදු 10 තුළම විවිධ ක්ෙෂේතයන්හි -
සභිකයකු ෙලස, උපසභාපතිවරයා ෙලස, පසු කාලයක 
සභාපතිවරයා ෙලස- කටයුතු කර ෙම් පිළිබඳව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය තුළ ආරම්භ කරන ලද මූලික කටයුතුවලදී එතුමියට 
විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දීෙම් අවස්ථාව මට හිමි වුණා. ෙමය 
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ඉතාම වැදගත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය වැනි ස්ථානයක පවා දුම් ෙකොළ සමාගම්වලට 
එෙරහිව ෙගන ගිය සටන ෙල්සි වුෙණ් නැහැ. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානෙය් විධායක සභාෙව් සාමාජිකයන් අතර පවා ෙම් 
පිළිබඳව විවිධ මත ඇති වුණා. ඖෂධ සමාගම් ෙමන්ම දුම් ෙකොළ 
සමාගම් ඒ සඳහා විවිධ බලපෑම් ඇති කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගෙනන්න හදපු එංගලන්තෙය් මාගට් තැචර් මහත්මියටත් ඖෂධ 
සමාගම්වලින්, ඒ වාෙග්ම දුම් ෙකොළ සමාගම්වලින් ඇති වූ බලපෑම 
නිසා එය අත හැර දමන්න සිදු වූ බව. ඒ කාලෙය් අපි තැචර් 
මහත්මියට කිව්ෙව් “Iron Lady” කියායි. ෙද්ශපාලන ෙලෝකෙය් 
යකඩ ගැහැනිය කියායි එතුමියට කිව්ෙව්. නමුත් ඒ යකඩ 
ගැහැනියත් අභිභවා දුම් ෙකොළ සමාගම් ෙම් කාරණාවලදී වැඩ 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ඉතිහාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාවට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
ඉතාම කීර්තිමත් වූ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. මා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානෙය් විධායක සභාෙව් සිටි කාලෙය් තමයි එක්සත් 
ජාතින්ෙග් සංවිධානය දුම් වැටි, මත්පැන්වලට එෙරහිව කටයුතු 
කිරීමට අදාළ වූ අන්තර්ජාතික ගිවිසුමට අත්සන් කරන්න කියා 
ෙලෝකෙය් රටවලට ආරාධනා කෙළේ. ෙලෝකෙය් රටවල් අතුරින් 
4වැනියාට තමයි අප අත්සන් කෙළේ. ෙලෝකෙය් රටවල් එකසිය 
ගණන අතරින් 4වැනියාට අත්සන් කර අපි කීර්තියක් දිනා ගත්තා. 
ආසියාෙව් පළමුවැනි රට හැටියට එයට අත්සන් කර අපි කීර්තියක් 
දිනා ගත්තා. අෙප් රට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ විවිධ දර්ශක අනුව 
ආසියාකරෙය් කැපී ෙපෙනන රටක් වනවා වාෙග්ම අෙප් ජනතාවට 
ලබා දී තිෙබන පහසුකම් සහ නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව මත 
ෙලෝකෙය් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය අතින් විශාල කීර්තියක් ද අත් 
කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම් ෙකොළ, දුම් වැටි හා සම්බන්ධ 
ක්ෙෂේතයට අදාළ ෙම් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යෑම පිළිබඳව ද 
අපි මුල සිටම විශාල කීර්තියක් අත් කරෙගන සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රූපමය අවවාද පිළිබඳව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමාත්,                     
සිසිර ද ආබෲ විනිශ්චයකාරතුමාත්, පියන්ත ජයවර්ධන 
විනිශ්චයකාරතුමාත් ලබා දුන් තීන්දුව මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් 
තීන්දුව එදා Court of Appeal එක මඟින් දුන්නු තීන්දුවට වඩා 
හාත්පසින් ෙවනස් වූ තීන්දුවක්. ඒ අවස්ථාෙව්දී අධිකරණය 
පකාශයට පත් කළා,  trademark rights තිෙබන නිසා රූපමය 
අවවාද සම්බන්ධෙයන් සියයට 80 දක්වාම යන්න බැහැ; රූපමය 
අවවාද පළ කරනවා වාෙග්ම  ඒ සමාගම්වලටත් තමන්ෙග් ෙද්වල් 
පළ කරන්න අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නඩු  තීන්දුව ගැනත් මම 
කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් නඩු තීන්දුව ඉතාම ඕනෑකමින් අධ්යයනය 
කළා. ෙමහිදී  ජාතික පතිපත්තියට - national policy එකට- මුල් 
තැනක් ලබා ෙදමින්, ජාතික පතිපත්තිය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව -
රජය- ෙගන එන තීරණය ෙශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් ෙවනස් 
ෙනොකළ යුතුය කියන පදනම මත තමයි ෙමය අනුමත කෙළේ.        
ඒක සාධනීය ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා අපි ෙම් තීන්දුව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
අපි ගරු කරනවා. ෙමොකද, අපි හැම ෙවලාෙව්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්වාධීනතාව පිළිබඳව කථා කරන අය; පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්වාධීනතාවට කිසි ආකාරයකින් බාධාවක් පමුණුවන්න එපාය 
කියන අය. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙදන තීන්දු අනික් පැත්තට 
හැරවීමත් වැරදියි. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් -ෙම් රෙට් 
ජනතා නිෙයෝජිතයින් මඟින්- ඉදිරිපත් කරනු ලබන ජාතික 
පතිපත්ති ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අනුමත කළ යුතුයි. ඒ සංකල්පය ෙම් 
නඩු තීන්දුව තුළින් මනාව ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි 
සතුටු වනවා. ෙමොකද, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එක්ක, අධිකරණය එක්ක 

ව්යවස්ථාදායකය වශෙයන් අපට හැප්පීමට වුවමනාවක් නැහැ. 
එෙහම වුෙණොත් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යෑමට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යෑමට නම්, අපි ඒ කියන 
සහජීවනෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි. හැබැයි, සහජීවනෙයන් 
කටයුතු කිරීෙම්දී අෙප් වැඩ කටයුතුවලට ඒ අය ඇඟිලි ගහන්න 
ගිෙයොත්, ඒ අයෙග් වැඩ කටයුතුවලට අපි ඇඟිලි ගහන්න ගිෙයොත්, 
ඒ සහජීවනය ඉදිරියට ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
සංෙශෝධනය ෙගන ඒමත් සමඟම නීතිඥයකු වශෙයන් මා 
කියන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුකම හා සම්බන්ධ නීති ක්ෙෂේතෙය් ඉතා 
ඉදිරියට ගිය නඩු තීන්දුවක් හැටියට ෙම් නඩු තීන්දුව අපට දක්නට 
ලැෙබන බව. ඒක අපට දක්නට ලැෙබන සාධනීය ලක්ෂණයක්.  

රූපමය අවවාද පිළිබඳව -විෙශේෂෙයන්ම passive smoking 
පිළිබඳව- ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතා කිව්වා. දුම්ෙකොළ හා මදසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
පනත් ෙකටුම්පත ඒකමතිකව සම්මත කරන්න අපට පුළුවන් 
වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී කවුරුත් ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් 
නැහැ. ඒකත් අෙප් ජයගහණයක්. ඊට පස්ෙසේ පසිද්ධ ස්ථානවල 
දුම් බීම වැළැක්වීම යනාදී වශෙයන් අපි හුඟක් වැඩ කටයුතු කළා. 
ඒ වාෙග්ම වයස අවුරුදු 18ට අඩු අයට දුම් වැටි විකිණීම තහනම් 
කිරීම සම්බන්ධ නීතියක් අපි ෙගනාවා. ෙම් තුළින් දුම් වැටි පාවිච්චි 
කිරීමට එෙරහිව ෙම් රෙට් විශාල මතයක් ෙගොඩ නැඟුණා. අපි 
survey එකක් කරලා බැලුවා නම්, ෙවනදාට වඩා දුම් වැටිවලට 
ඇබ්බැහි වන තරුණ ජනතාව ඉතාම අඩුයි කියලා දැන් 
ෙපෙනනවා. ඉස්සර දුම් වැටි පාවිච්චි කිරීම, දුම් බීම ජීවිතෙය් style 
එකක් හැටියට, cult එකක් හැටියට හුඟක් තරුණ තරුණියන් 
හිතුවා. නමුත්, දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. දුම් 
වැටි විෙරෝධී ව්යාපාර කර ෙගන යන අෙප් රෙට් රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධානවලට ඒ ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුති කරන්න ඕනෑ. 
මට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඕල්කට් ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
මතක් වනවා. ෙම් පිළිබඳ පැහැදිලි ජන මතයක් ඇති කිරීම සඳහා 
එතුමන්ලා ෙම් ක්ෙෂේතෙය්දී විශාල ෙසේවාවක් කළා. ඒ නිසා ෙමය 
අපට සතුටු වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ වාෙග්ම අපි ෙමතැනින් 
නතර වන්න වුවමනාවක් නැහැ.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙලෝක 
බැංකුව මඟින් ආසියාෙව් හා තුන්වන ෙලෝකෙය් රටවල 
දුප්පත්කමට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව 
සමීක්ෂණ රාශියක් කරලා තිෙබනවා. ෙම් සමීක්ෂණවලදී ඉතා 
පැහැදිලිවම ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා, දුප්පත්කමට ෙහේතුව ආදායම් 
මාර්ග නැතිකම ෙනොෙවයි කියන කාරණය. ෙබොෙහෝ අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල්වල අය තමන්ෙග් ආදායම දුම් වැටි සහ 
මත්පැන් සඳහා වියදම් කිරීමට ඇබ්බැහි වීම තුළින් තමයි 
දුප්පත්කම තවතවත් වැඩි වන්ෙන්. ෙමොන තරම් පතිලාභ ලබා 
දුන්නත් ෙම් දුප්පත්කම අඩු වන පාටක් නැහැ. ෙම් තත්ත්වය 
ලංකාෙව්ත් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සමෘද්ධිලාභී පවුල් අරෙගන 
බලන්න. අද සමහර සමෘද්ධිලාභී පවුල්වලට ෙකොපමණ සමෘද්ධිය 
දුන්නත්, ආණ්ඩුෙවන් ෙමොනවා දුන්නත්, රජෙයන් ෙමොන උපකාර 
කළත් අද ඔවුන් ඒ මුදල් දුම් වැටිවලටයි, මත්පැන්වලටයි, කසිප්පු 
ෙබොන්නයි තමයි වියදම් කරන්ෙන්. ඒ නිසා සවි බල ගැන්වීමක් 
කරන්න බැහැ. ඔවුන් සවි බල ගැන්වීම කිරීම අමාරුයි. දැන් අපට 
ඒ දුම් වැටිවලට, මත්පැන්වලට ඇබ්බැහි වුණු උදවිය එතැනින් 
ගලවා ගැනීම එතරම් ෙලෙහසි වන්ෙන් නැහැ. 

එම  නිසා දීර්ඝ කාලීන  වැඩ පිළිෙවළක්  තමයි  ෙම් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්.  දීර්ඝ කාලීන  වැඩ පිළිෙවළක් තුළින් අෙප් 
තරුණ පරපුර, පාසල් දරු දැරියන් ෙමයින් අප ගලවා ගන්නට  
ඕනෑ. ෙම් අනුව කාලයක් යනෙකොට අනාගත පරම්පරාව  මත් 
දව්යවලට ෙගොදුරුවීම වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. දුම් බීමට  
ෙපළඹුණු,  මත්පැන්  බීමට ෙපළඹුණු වයසක අයට - ඕවාට  පුරුදු 
වුණු   මිනිහාට-  ඕවා නැතිවම බැරිෙවනවා. ඒක හරි අමාරුයි.  
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ඒක  ෙවනම පශ්නයක්.  නමුත් අපි  ඊළඟ පරපුර දුම්පානෙයන් 
සහ අධික මත්පැන් පානෙයන්  ගලවා ගත යුතුයි. එවැනි ජාතික 
ව්යපාරයක් අවශ්යයි. ඒ සඳහා අවශ්ය වන පසු බිම ෙමම පනත  
මඟින්  සැලෙසනවාය කියන එක පකාශ කරන්නට  ඕනෑ.  

දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් රටක ආර්ථික  සංවර්ධනය  උෙදසා, ඒ 
වාෙග්ම ජනතාවෙග්  ආර්ථික වර්ධනය උෙදසා ෙම් පනත  
උපෙයෝගී ෙවනවා. දුම් වැටි හා මත්පැන්වලට ඇබ්බැහිවීම 
වැළැක්වීම තුළින්, තමන්ට ලැෙබන  මුදල ඉතිරි කර ෙගන  ඒවා 
තමන්ෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන්ෙග්  සුභ සිද්ධිය  ෙවනුෙවන් කැප  
කිරීම  සඳහා අවස්ථාවක් ලැෙබනවා.  එම නිසා  හුෙදක් ෙම් පනත 
තුළින් ශාරීරික   ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් 
ආර්ථික ෙද්හය, ආර්ථික ෙසෞඛ්යය පිළිබඳවත් ෙහොඳ, ශක්තිමත් 
පදනමක් දැමීමට අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා. එම නිසා  
විෙශේෂෙයන්ම  ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් ඇති කිරීමට  ෙමම 
පනත උපෙයෝගී ෙවනවා. දැන් අපට ශී ලංකාව පිළිබඳව  ආඩම්බර  
වන්නට පුළුවන්. අෙප් ජීවත්වීෙම් ආයු කාලය - life expectancy - 
දීර්ඝ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රටට නිදහස ලැෙබනෙකොට ෙම් රෙට්  
ජනතාවෙග්  ආයු කාලය අවුරුදු 50යි. අද ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ආයු කාලය අවුරුදු 74යි; 76 යි. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
දියුණු  වූ රටවල ජනතාවෙග් ආයු කාල යට ළං කරමින් අෙප් රට 
ඉදිරියට   ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය  වඩාත් වර්ධනය කර 
ගැනිමට නම්,  ජනතාව පිළිකා  ෙරෝග  වැනි ෙරෝගවලට ෙගොදුරු 
වීම අනිවාර්යෙයන්ම වළක්වන්නට  ඕනෑ.   

පිළිකා ෙරෝගය පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, පිළිකා ෙරෝගීන් 
ෙවනුෙවන්  සෑම රජයකින්ම   විශාල  මුදල්  පමාණයක්  ෙවන් 
කරන්නට සිදු වී   තිෙබන බව හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරෙයකු 
හැටියට   මා දන්නවා. ඊට ෙහේතුව, පිළිකා ෙරෝගවලට ෙගෙනන 
ඖෂධවල  මිල ගණන් ඉතාම වැඩියි. එෙසේ වුණත් ෙකෙනකු ෙරෝගී 
තත්ත්වය ට පත් වුණායින් පස්ෙසේ, දුම් බීම නිසා ෙරෝගය හැදුණාය  
නැත්නම් ෙවන ෙදයක් නිසා ෙරෝගය හැදුණාය කියා ඒ  ෙරෝගියා 
අපට ෙවන් කරන්නට  පුළුවන්කමක් නැහැ; ෙකොන් කරන්නට 
පුළුවන් කමක් නැහැ; පතිකාර ෙනොදී ඉන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. 
අනිවාර්යෙයන්ම පතිකාර කරන්නට ඕනෑ.  

බීමත්ව රිය පදවා ෙගන ගිහින්  වාහන හප්පා   ෙගන අද  
Accident Ward  එකට ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් එනවාද?  
ෙකොපමණ සංඛ්යාවක්  ICUවල ඉන්නවා ද?  අෙප් ජාතික 
ධනෙයන් විශාල මුදල් පමාණයක්  එක එක්ෙකනාෙග්  බීමත්කම  
නිසා  පතිකාරවලට  වැය කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  එම 
නිසා ඒවා වැළැක්වීම තමයි ඉතාමත්ම ෙයෝග්ය ෙවන්ෙන්. එම 
නිසා ෙම් සංෙශෝධනය ෙගන  ඒම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  ෙම් පිළිබඳව  ජනාධිපති ෛමතීපාල  සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් සිටම ගත්  
උත්සාහය අපි අගය කරනවා. ඒ උත්සාහය මල් ඵල ගැන්වීමට 
සහෙයෝගය දීමට අපට අවසථාවක් ලැබීම ගැන සතුට පකාශ 
කරමින් ම ෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි,  මම අද දවෙසේ ෙම් විවාදයට 

සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් ඉතාමත් සතුටකින් සහ අභිමානයකින්. 2006  
අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර  පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
පනත  සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට 
මතක්  ෙවනවා, ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවස්ථා පහකදී මම 
කථා කර තිෙබන බව.  

හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් මෙග් කථා  සඳහන් වී තිෙබන දිනයන් 
මම ෙම්  අවස්ථාෙව්දී කියන්න  ඕනෑ. 221වන  කාණ්ඩෙය්  4වන 
කලාපෙය් 2013 ෙනොවැම්බර් 25වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 632 
තීරුෙව් සිට ඉදිරියට සඳහන් ෙවනවා. 222වන කාණ්ඩෙය් 11වන 
කලාපෙය් 2013 ෙදසැම්බර් 13වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 2139 
තීරුෙව් සිට  ඉදිරියට සඳහන් ෙවනවා. 223වන කාණ්ඩෙය්  8වන 
කලාපෙය් 2014  ෙප බරවාරි 19වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 923වන 
තීරුෙව් සිට ඉදිරියට සඳහන් ෙවනවා. 223 කාණ්ඩෙය්  10වන 
කලාපෙය් 2014 ෙපබරවාරි 21වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1166 
තීරුෙව් සිට ඉදිරියට සඳහන් වන අතර, තවත් එක් අවස්ථාවක මා 
ෙම් පිළිබඳව කථා කර තිෙබනවා.  

මා දුම්වැටි ගැන කථා කරන්නට කලින් මද්යසාර පිළිබඳව 
කථා කරන්නට කැමතියි.   පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසාන වශෙයන් 
තිෙබන 2010  වර්ෂෙය් සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව, මධ්යසාර නිසා 
අක්මාව ආශිත ෙරෝගීන්  වර්ෂයකට 9183 ක් ෙරෝහල් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා.මද්යසාර නිසා මානසික ෙලඩුන් බවට, පිස්සන් බවට -  
තම අතින් සල්ලි දීලා, තම අතින් කාලා - පත් ෙවලා තිෙබනවා 
7492ක්. ෙමන්න ආසියාෙව් ආශ්චර්යය. අක්මාව ආශිත 
ෙරෝගවලින් 2010දී විතරක් මිය ගිය සංඛ්යාව 973ක්. තමන්ෙග් 
අතින් බීලා, අනුන්ෙගන් බීලා, පිනට බීලා, සතුට වැඩිකමට බීලා, 
මළ ෙගයක් වුණාම දුකට බීලා, 2011 දී රිය අනතුරු නිසා මිය ගිය 
සංඛ්යාව 2721යි.  

මත්පැන් නිසා අංශභාග ෙරෝගයට ෙගොදුරුවන ෙකනකුට  දින 
තුනක් පතිකාර කරන්න ලංකාෙව් ෙරෝහලක් රුපියල් 5,800ක් 
වියදම් කරනවා. මද්යසාර නිසා හෘදය අකර්මන්යතා ඇති වුණු 
ෙරෝගියකුට දින හතරකට  පතිකාර කරන්න අෙප් ජාතික 
ධනෙයන් රුපියල් 9,100ක් වියදම් කරනවා. දුකට බීපු,  සතුටට 
බීපු,  සල්ලි වැඩිකමට බීපු, සල්ලි නැතිකමට බීපු, ඇ ෙඟ් 
මහන්සියට බීපු උන්  සනීප කරන්න ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බදු 
සල්ලිවලින් එක්ෙනකුට රුපියල් 9,100ක් ෙගවනවා. ඒ වාෙග්ම 
හෘදයට රුධිරය සැපයීම අඩුවීම නිසා කරන පතිකාරවලට 
එක්ෙකෙනකුට වියදම දවසකට රුපියල් 6000යි.  ෙම් තමයි, 
මද්යසාර නිසා ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය.  

දැන් අපි දුම් ෙකොළවලට එමු. වසරකට රෙට් සමස්ත 
ෙරෝහල්වල ඇඳන් සංඛ්යාෙවන් සියයට 15ක් ෙවන් කරන්ෙන් දුම් 
වැටි සහ දුම් ෙකොළ ආශිත ෙරෝගවලින් පීඩාවට පත්වන අය 
ෙවනුෙවන්. දැන් මා  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් හිටපු ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මෙග් පශ්නයකට දුන් පිළිතුරක්.  
පිළිකා ෙහෝ දුම් වැටි ආශිත ෙවනත් ෙරෝග සඳහා එක්  
පුද්ගලයකුට දළ වශෙයන් කරන වියදම රුපියල් මිලියනයයි. ඒ, 
අෙප් සල්ලිවලින්.   හාල්වලට, පරිප්පුවලට, ලාම්පුෙතල්වලට, 
උම්බලකඩ කෑල්ලට, ෙපොඩි එකාට අරන් ෙදන ෙටොෆියට, 
ෙලොන් සින්ජරයට, ෙකොපි ෙපොතට, පෑනට ජනතාව ෙගවන 
බද්ෙදන් තමයි ඒ මුදල ෙගවන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් ඒ මුදල 
ෙගවන්ෙන් ෙම් ෙමොෙහොෙත් උපන්, ඊළඟ ෙමොෙහොෙත් උපදින 
දරුවාත් ෙලෝකයට ණයකාරයන්  කරලා ගන්න ණය ආධාරවලින් 
-අෙප් භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලිවලින්- රුපියල් මිලියනයක් ෙගවන්න 
ඕනෑ. අපි, රෙට් සමස්ත ජනතාව ෙම් ෙමෝඩයන්ෙග්  සිගරැට් ඉරීම 
සහ දුම්ෙකොළ භාවිතය ෙවනුෙවන් එතරම් මුදලක් ෙගවන්න ඕනෑ.  
ෙම්ක සාධාරණද කියලා මම අහනවා.  

දුම් වැටි සහ දුම් ෙකොළ ආශිත ෙරෝග නිසා වාර්ෂිකව ලංකාෙව් 
පුද්ගලයන්  20,000ක් මිය යනවා. ඒ ගණන දවස් 365න් ෙබදුවාම 
දවසකට මැෙරන සංඛ්යාව 54.7යි. අපි ගණන්වලදී යම් ගණනක් 
ආසන්න පූර්ණ සංඛ්යාවට වටයනවා. 54.7 ආසන්න අගයට 
වටයවපුවාම එන අගය 55යි. ඒ කියන්ෙන් දුම් වැටි සහ දුම් ෙකොළ 
ආශිත ෙරෝගවලින් දවසකට මැෙරන සංඛ්යාව 55යි.   
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ෙම් රෙට් තිබුණා, තිස ් අවුරුදු යුද්ධයක්. අපි කථා කරන අද 
ෙපබරවාරි 20වැනි දා. තිස් අවුරුදු යුද්ධය තුළ ෙපබරවාරි 
20වැනිදාවල් 30ක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒ දවස් 30 තුළ එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් මරපු සංඛ්යාෙව්  සාමාන්යය - average -   
බැලුෙවොත් 40යි. දළ වශෙයන් 40යි. පහු ගිය අවුරුදු තිෙහේ 
ෙපබරවාරි 20වැනිදාවල් තිහක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒ ෙපබරවාරි 
20වැනිදාවල මැරුණු සංඛ්යාව average එකක් විධියට බැලුෙවොත් 
40යි. හැබැයි,   දුම් ෙකොළ සමාගෙම් දුම් වැටි ආශිතව, බීඩි ආශිතව, 
සුදු බීඩි ආශිතව ෙවනත් දුම් ෙකොළ නිෂ්පාදන  ආශිතව හැම 
දවසකම මැෙරන සංඛ්යාව 55යි. ෙලොකුම තස්තවාදීන් බවට පත් 
වුෙණ් එල්ටීටීඊ එක. ඒ ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. එල්ටීටීඊ එක 
මිනීමරු තස්තවාදීන්. ඔවුන් අෙප් පක්ෂෙය් නායකයන් ගණනාවක් 
මැරුවා. එල්ටීටීඊ එක ගැන අෙප් විෙව්චනෙය් ෙවනසක් නැහැ. 
හැබැයි මම කියන්ෙන්, ඊට වඩා දුම් ෙකොළ සමාගම භයානක  
බවයි.  හැබැයි,  "ගන්න අෙප් ෙද්" කියලා සිංහ ඔළුවකුත් දමලා 
පතෙය් දැන්වීම් දමන්ෙන් ලංකා දුම් ෙකොළ සමාගෙමන්. මුන්ට 
ලංකාවක් නැහැ. ෙම් අවජාතක දුම් ෙකොළ සමාගම දවසකට 55 
ෙදෙනක් මරනවා. එෙහම නම් අපි මිනීමරු එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයටත් වඩා ඔවුන්ට දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට අපි බදු 
සහන ෙදනවා. ඔවුන්ට අපි ඉඩම් ෙදනවා.  දවසකට 55 ෙදෙනක්  
මරන ෙම්ෙගොල්ලන්ටද  අපි ඉඩම් ෙදන්න ඕනෑ? ඔවුන් දිනකට 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයටත් වඩා 15 ෙදෙනක් මරනවා. එෙහම නම් 
අෙප් රෙට් සහන ෙදන්න ඕනෑ  දුම් ෙකොළ සමාගමටද, එෙහම 
නැත්නම් ගෙම් ෙගොවියාටද? ඒ ගැන අෙප් හෘදය සාක්ෂිෙයන් 
පශ්න කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ විධියට දුම් ෙකොළ සමාගම ආකාර තුනකින් ෙම් රටට 
ෙකොකා ෙපන්වනවා. පළමුවැනි එක මිනීමරු තස්තවාදියකු 
විධියට. මම ඒක සංඛ්යා ෙල්ඛන සහිතව ෙම් ගරු සභාවට ෙහොඳට 
ෙපන්වලා දුන්නා. ෙදවැනි එක, දුම් ෙකොළ සමාගම කියන්ෙන් 
ෙනොම්මර එෙක් බදු ෙකොල්ලකාරෙයක්. එෙහම ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා මම කියන්නම්. තුන්වැනි එක, දුම් ෙකොළ 
සමාගම කියන්ෙන් අධිකරණය හමුෙව් නඩු පැවරිය හැකි 2006 
අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
පනෙත් 36(1) (ආ) වගන්තිය කඩ කරන සංවිධානයක්. ඒක 
ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන් කියලා මම කියන්නම්.  

දුම් ෙකොළ සමාගම එල්ටීටීඊ තස්තවාදියාටත් වඩා මිනීමරු 
තස්තවාදියකු වන්ෙන් ඇයි කියන පළමුවන කාරණය මා පැහැදිලි 
කළා. දුම් ෙකොළ සමාගම ෙකොෙහොමද බදු වංචාකාරයකු බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන ෙදවන කාරණය මා දැන් ෙපන්වන්නම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි , ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදිරි 
ෙප්ළිවල ඉන්නවා ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරු, මන්තීවරු. ඒ අයෙග් පුංචි 
කාලෙය් ඉඳලා අහලා තිෙබන විධියටත්, අපි හැම දාම අහලා 
තිෙබන විධියටත් නිෂ්පාදන වියදම නිසා දුම් ෙකොළ සමාගම 
සිගරට්ටුවක මිල වැඩි කළා කියලා ෙනොෙවයි සඳහන් කරන්ෙන්. 
නිෂ්පාදන වියදම වැඩි නිසා සිගරට් මිල වැඩි වුණා කියලා 
පත්තරයක ෙකොෙහේවත් පළ කරන්ෙන් නැහැ. අපට අහන්න 
ලැෙබන්ෙන්, අපට පත්තරවලින් කියවන්න ලැෙබන්ෙන්, "දුම් 
ෙකොළ සමාගම නිෂ්පාදනය කරන සිගරට් මත බදු වැඩි කළා" 
කියලායි. එෙහමයි පළ ෙවන්ෙන්.  

මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා තමයි ෙභෞතෙව්දය 
පිළිබඳව මෙග් ආචාර්යවරයා. මා එතුමාට ගරු කරනවා. මා හිතන 
විධියට අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 225ක් මන්තීවරුන් අතරින් 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙගන් ඉෙගන ගත්ත 
එකම ශිෂ්යයා මා ෙවන්න ඇති. එතුමා 2011 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා.  එතැනට ආවා, ආචාර්ය නිශාන් 
ද ෙමල් මහතා. ඔහු දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික 

අධිකාරිෙය් උපෙද්ශකවරෙයක්. ඔහු ෙපන්වා දුන්නා, ඔහු කරපු 
අධ්යයනයක පතිඵලයක්. ඒ අනුව, අවුරුදු 10ක කාලයක් රෙට් 
සමස්ත බදු ආදායෙමන් පතිශතයක් විධියට බලනෙකොට සිගරට් 
මත බද්ද සියයට 10.6 සිට කමිකව අඩු වී තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද 
අඩු වන්ෙන්?  2000 වර්ෂෙය්දී සිගරට්ටුවක් සඳහා වූ බදුවල 
පතිශතය  10.6යි.  2001 දී 9.5යි,  2002 දී 9.3යි,  2003 දී 8.7යි,  
2004 දී  8.3යි,  2005 දී 7.9යි, 2006 දී 7යි,  2007 දී 6.2යි,  2008 
දී  6.4යි,  2009 දී 6.1යි,  2010 දී 5.6යි,  2011 දී  6.1යි,  2012 දී  
5.8යි.  ඒ අනුව, 2000 වර්ෂෙය් ඉඳලා ෙම් බදු පතිශතය 5.8 දක්වා 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඇත්තටම සිගරට්ටුවක බදු වැඩි වුණා කියලා දුම් ෙකොළ 
සමාගම කිව්වාට, ඒ බදු වැඩි වීෙම් සමස්ත පතිඵලය 
භාණ්ඩාගාරයට එන්ෙන් නැහැ. එයින් ෙකොටසක් දුම් ෙකොළ 
සමාගම   pickpocket ගහනවා. ෙම් කරුණ මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කිව්වාම දුම් ෙකොළ සමාගම මට කිව්වා, "උඹ පුළුවන් නම් එළියට 
ඇවිල්ලා ඒක කියපං" කියලා. මා එළියට ගිහිල්ලාත් ඒක කිව්වා, 
පුළුවන් නම් මරපන්, පුළුවන් නම් මට විරුද්ධව නඩු දමාපන් 
කියලා. හැබැයි, අද වනතුරු දුම් ෙකොළ සමාගම මා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය් කියපු ෙදයට විරුද්ධවත් කට ඇරිෙය් 
නැහැ. මට විරුද්ධව නඩු දමනවා කියලා විතරක් "Ceylon 
Today"  පත්තරයට නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. ඒ නිසා ඉතා 
පැහැදිලියි, ආචාර්ය නිශාන් ද ෙමල් කරපු අධ්යයනය අනුව, ෙම් 
රෙට් දුම් ෙකොළ සමාගම භාණ්ඩාගාරයට යන්න ඕනෑ සල්ලි 
රුපියල් බිලියන 100ක්  ගසා කාලා තිෙබන බව; ෙහොරා කාලා 
තිෙබන බව; pickpocket  ගහලා තිෙබන බව;  යටි මඩි ගහලා 
තිෙබන බව.   සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතිවයි මා ෙම්වා කියන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් බිලියන 100ක් 
කියලා කිව්වාට ෙම් ගණන  කාටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මා 
කියන්නම්, ෙම් රුපියල් බිලියන 100ක් කියන්ෙන් ෙකොපමණද 
කියලා. ෙම් රෙට් සිදු වුණ මහා වැට් බදු වංචාෙව් පමාණය රුපියල් 
බිලියන 3.52යි. හැබැයි, සිගරට් සමාගම අවුරුදු 10කදී 
භාණ්ඩාගාරයට අහිමි කරපු මුදල බිලියන 100යි. එතෙකොට දැන් 
ඒ වංචාෙව් තරම හිතා ගන්න පුළුවන්.  

මහවැලිය හදන්න ගිෙය් රුපියල් බිලියන 73යි. දුම් ෙකොළ 
සමාගම අවුරුදු 10ක් තුළ අෙපන් උදුරා ගන්න පමාණය රුපියල් 
බිලියන 100යි. එෙහමනම් මහවැලිය හදන්න ගියාටත් වඩා 
මුදලක් අවුරුදු 10කදී දුම් ෙකොළ සමාගම අෙපන් උදුරා ෙගන 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පාසල් දරුවන්ට නිල ඇඳුම් ෙදන්න 
අවුරුද්දකට යන්ෙන් රුපියල් බිලියනයයි.  ඒ කියන්ෙන්, එක 
ළමයකුට අවුරුද්දට uniforms 100ක් ෙදන සල්ලි සිගරට් 
ෙකොම්පැනිය අෙපන් උදුරා ෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා 
භාණ්ඩාගාරයට යන්න තිබුණු සල්ලි. අෙප් රෙට් සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ෙදන්න යන්ෙන් රුපියල් බිලියන 9යි. සමෘද්ධි 
සහනාධාරය දස ගුණයකින් වැඩි කරන සල්ලි දුම් ෙකොළ සමාගම 
අපට අහිමි කර තිෙබනවා.   

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය පින්නදූෙව් ඉඳලා මාකුඹුර දක්වා 
හදන්න ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 44යි. ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඒ මාර්ග ගාල්ල දිස්තික්කය දක්වා 
හදන්න ගිය සල්ලි පමාණය වාෙග් ෙදගුණයකට වැඩි සල්ලි 
පමාණයක් සිගරට් ෙකොම්පැනිය භාණ්ඩාගාරයට අහිමි කරලා 
තිෙබනවා.  

මා තව කියන්නම්. ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පළමුවැනි අදියර ඉදි කරන්න ගිය මුදල රුපියල් බිලියන 21යි. 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් පහක් හදන සල්ලි දුම් ෙකොළ සමාගම අපට 
අහිමි කර තිෙබනවා. මාගම්පුර වරාෙය් ෙදවන අදියරට ගිහිල්ලා 
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තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 90යි. මාගම්පුර වරාෙය් ෙදවන 
අදියරට ගිය සල්ලි පමාණයට වඩා සල්ලි පමාණයක් දුම්ෙකොළ 
සමාගම අපට අහිමි කර තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට යන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
20යි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය පස් ගුණයකින් වැඩි කරන සල්ලි ෙම් 
සිගරට් ෙකොම්පැනිය අෙපන් උදුරා ෙගන තිෙබනවා. එෙහම නම්  
එක පැත්තකින් සිගරට් ෙකොම්පැනිය තස්තවාදයට වඩා භයානක  
මනුෂ්ය ඝාතකෙයක්. අෙනක් පැත්ෙතන්, බිලියන 100ක් ගසා 
කාපු,  වැට් බදු වංචාවට වඩා වංචා කරපු ආර්ථික ඝාතකෙයක්.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මීට කලින් මම ෙපන්නුවා, හාල් මිල වැඩි 
වීෙම් pattern  එක ෙමොකක්ද කියලා;  අර්තාපල්වල මිල වැඩි වීෙම් 
pattern එක ෙමොකක්ද කියලා. ඒ pattern එක ගැන බලනෙකොට 
සිගරට් මිල වැඩි වීෙම් pattern එක යන්ෙන් රුවිෙතට. ෙම් රෙට් 
උද්ධමනය අනුව භාණ්ඩ මිල වැඩි වීෙම් pattern එක අනුව 
බැලුවාම හරි නම් අද වනෙකොට සිගරට් එකක මිල රුපියල් 38ක් 
විතර ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි සිගරට් එකක් ඊට වඩා අඩු මිලකට 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආණ්ඩුෙවන් ෙම් සම්බන්ධව දැන්වීම් 
දමනවා. මහ බැංකුෙව් සමහර නිලධාරින් ෙම්කට සම්බන්ධයි, 
සමහර මාධ්යෙව්දීන් ෙම්කට සම්බන්ධයි, සමහර මාධ්ය ආයතන 
ෙම්කට සම්බන්ධයි, සමහර ෙද්ශපාලනඥයින් ෙම්කට සම්බන්ධයි. 
අපි භය නැතිව කියනවා, පසු ගිය කාලෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
ඉඳලා අලුත්කෙඩ් උසාවිෙය් කළු ෙකෝට් ඔක්ෙකොම කළු දුම් 
ෙකොළවලට වැහිලයි තිබුෙණ් කියන එක. අලුත්කෙඩ් උසාවිෙය් 
කිහිප ෙදෙනක් හැෙරන්න, හිටපු මහ එකාෙග ඉඳලා ෙබොෙහෝ 
ෙදනකුෙග් කළු ෙකෝට් කළු දුම් ෙකොළවලින් වැහිලායි තිබු ෙණ්: 
කටවල්වල කළු දුම් ෙකොළ හිර ෙවලායි තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම රෙට් 
රාජ්ය නායකයන්ෙග්ත් කෙට් කළු දුම් ෙකොළ හිර ෙවලායි තිබුෙණ්. 
ඒ සල්ලිවලට කටවල් වැහිලා තමයි, 'ෙබොග්, ෙබොග්' ගගා  හිටිෙය්. 
ඒ සල්ලි නිසා තමයි ෙම් පනත්වලට සංෙශෝධන ෙගෙනන්න 
පරක්කු වුෙණ්. ඒකයි ඇත්ත. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලකයින්, මහ 
බැංකුෙව් නිලධාරින් සහ අලුත්කෙඩ් සමහර විනිශ්චයකාරයන්ෙග් 
කටවල්වල කළු දුම් ෙකොළ හිර ෙවලා කථා කර ගන්න බැරුවයි 
සිටිෙය්. ඒ නිසායි අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවන්ෙන්.  

තුන් වන කාරණය ෙම්කයි. දුම් ෙකොළ සමාගම ෙකොෙහොමද, 
මම කියපු විධියට 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර 
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනෙත් අංක 36 (1)(අ) වගන්තිය කඩ 
කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. හරි නම් දුම්ෙකොළ සමාගම ෙහට වුණත් 
උසාවියට ෙගෙනන්න පුළුවන්ය කියා මම එතුමාට කියනවා. ඇයි 
මම එෙහම කියන්ෙන්? පනත අනුව ෙම්ක ඉතා පැහැදිලියි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා 
මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනෙත් 36(1)(අ) උප වගන්තිය 
උල්ලංඝනය කරමින් තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද, උල්ලංඝනය කර  
තිෙබන්ෙන්? 36(1) (අ), (ආ) උප වගන්තිවල ෙම්  විධියට 
සඳහන්ව තිෙබනවා: 

"(අ)  යම් අධ්යාපනික, සංස්කෘතික, සමාජ ෙහෝ කීඩා සංවිධාන  පවර්ධන 
යම් කියාකාරකම් ෙහෝ උත්සව අවස්ථාවන් සම්බන්ධෙයන්; 

 (ආ)  ඒ දුම්ෙකොළ  නිෂ්පාදනෙය්  ෙහෝ මධ්යසාර  නිෂ්පාදනෙය් නිෂ්පාදකයා, 
ආනයනකරු ෙහෝ ෙබදා හරින්නා විසින් ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන් යම් 
මුල්යාධාරයක් ෙහෝ  ෙවනත් සහායක් ඒ සංවිධානය,  කියාකරකම 
ෙහෝ උත්සව අවස්ථාව සඳහා දී  තිෙබන බව ෙපන්නුම් කරන ෙහෝ 
දැනුවත් වන  ආකාරෙයන් ෙයොදා ෙනොගත යුතු ය. "  

පනෙත් එෙහමයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙයොදා ගන්නවා නම් 
ෙදන දඬුවම පිළිබඳව 36 (2)  උප වගන්තිෙය් ෙම් විධියට කියා 
තිෙබනවා:   

  "(2) (1) ...  මෙහස්තාත්වරයකු ඉදිරිෙය් පවත්වනු ලබන ලඝු 
නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු  ලැබීෙම් දී රුපියල් 
පනස්දහසකට ෙනොවැඩි  දඩයකට ෙහෝ අවුරුදු ෙදකකට 

ෙනොවැඩි කාලයක් සඳහා වූ බන්ධනාගාරගත කිරීමකට  
ෙහෝ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත  කිරීම යන ෙදකටම ෙහෝ 
යටත් විය යුතු ය." 

ඒෙකන් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් දුම් ෙකොළ ෙකොම්පැනිවලට, 
සිගරට් ෙකොම්පැනිවලට, බියර් ෙකොම්පැනිවලට CSR - Corporate 
Social Responsibility - funds  පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියන 
එකයි. මම ඒ ගැන කියන්නම්.  

මාන්කුලම ෙපොලීසිය හැදුවා. දුම් ෙකොළ ෙකොම්පැනිය තමයි 
මාන්කුලම ෙපොලීසිය හැදුෙව්. ෙම් පනත අනුව දුම් ෙකොළ 
ෙකොම්පැනියට මාන්කුලම ෙපොලීසිය හදන්න බැහැ. කවුද, ඒ 
ෙපොලීසිය විවෘත කරන්ෙන්? ඒ එවකට හිටපු අගාමාත්ය දි.මු. 
ජයරත්න මැතිතුමා. ඒවාෙය් ඡායාරූප තිෙබනවා. මම ඒ ඡායාරූප 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී සභාගත කර තිෙබනවා. 2013 ෙදසැම්බර් 13 
වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 2143 තීරුෙව් ඒ බව සඳහන්ව 
තිෙබනවා. 

ෙම් පනත අනුව මාන්කුලම් ෙපොලීසිය හදන්න දුම් ෙකොළ 
ෙකොම්පැනියට සල්ලි ෙදන්න බැහැ. හැබැයි, දීලා තිෙබනවා. ඒක 
එතැනින් නැවතිලා නැහැ. 2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් පළමුවැනි දා 
දුම් ෙකොළ සමාගම 'දිනමිණ' පුවත් පෙත් දැන්වීමක් පළ කර 
තිෙබනවා. ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. මම එතුමාට කියනවා, ඒ ගැන පරීක්ෂණයක්  කරන්නය 
කියා. ෙමොකක්ද, 2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් 01 වැනිදා ඒ පුවත් පත් 
දැන්වීෙමන් කියා තිෙබන්ෙන්?  

 "ලංකා දුම්ෙකො ළ සමාගම  වාණිජ පරමාර්ථෙයන් ඇරඹුණත් අද ඔවුන්ෙග් 
කෘෂි සංවර්ධන වැඩසටහන පශංසනීය කාර්ය භාරයක."  

"වාණිජ පරමාර්ථෙයන් ඇරඹුණත් පශංසනීය කාර්යභාරයක" 
කියලා කියනවා. දවසට 55 ෙදෙනක් මරන එකද, පශංසනීය 
කාර්ය භාරය? දවසකට 55 ෙදෙනක් මරන මිනීමරුවායි ආණ්ඩුෙව් 
පත්තරවලයි ෙම් දැන්වීම් දමන්ෙන්. අවුරුදු 10ක් රුපියල් 
බිලියන100ක් ගසා කාපු ආර්ථික ඝාතකයා. ෙම්වා කෙළේ කවුද? 
කාෙග් අනුගහෙයන්ද?  කවුද ෙම්වාට උල් පන්දම් දුන්ෙන්? ෙම්වා 
ගැන ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒකයි අපි කියන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එන එන කෘෂිකර්ම ඇමති අල්ලා 
ගන්නවා. මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා. ෙම්ක කියාෙගන එනෙකොටම 
නැඟිටලා ගිහිල්ලාද මම දන්ෙන් නැහැ. ඇෙහන තැනක හිටිෙයොත් 
එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඒවිය කියා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මම ෙම් ගැන කියා ෙගන යන්නම්.  

හැම ආණ්ඩුවකම කෘෂිකර්ම ඇමතිවරුන් යටෙත් CSR 
ව්යාපෘති නාමෙයන් දුම් ෙකොළ සමාගම තමන්ට ඕනෑ ෙද්වල් 
කරලා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන කියන්නම්. ෙහේමකුමාර 
නානායක්කාර හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා- එතුමා දැනට 
ආණ්ඩුකාරවරෙයක්. ඒක හරි.- යටෙත් CSR ව්යාපෘති කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. 

අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා පරිවාස ආණ්ඩුෙව් 
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරද්දී වැව් හදන්න දුම් 
ෙකොළ ෙකොම්පැනිය සල්ලි දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,- 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ෙකොච්චර දීලා තිෙබනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගණන ඔබතුමා ෙසොයා ගන්න. 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගණන හරියට කියන්න.  
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයට දීලා නැහැ. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, නැහැ, සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයට දීලා නැහැ.  ෆීලික්ස් 

ෙපෙර්රා මැතිතුමාට මම ගරු කරනවා. අහගන්න. මහින්ද යාපා 
 අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා යටෙත් දුම් ෙකොළ සමාගම වැලිගම 
කියාත්මක වුණා. මාතර දිස්තික්කෙය් වැලිගම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙම් අය CSR ව්යාපෘති කියාත්මක කළා. හැබැයි, 
ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. දුම් ෙකොළ සමාගම එන එන කෘෂිකර්ම ඇමතිව අල්ලා 
ගන්නවා. ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා අද කෘෂි 
කර්මාන්ත විෂය බාරවත් කටයුතු කරනවා කියලා මම හිතනවා. 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතාටත් යම් වගකීමක් තිෙබනවා. අපි 
විශ්වාස කරනවා, ෙම් ආණ්ඩුවවත් ෙම් දුම් ෙකොළ සමාගෙම් 
උප්පරවැට්ටිවලට, මායම්වලට යට ෙවන එකක් නැහැ කියලා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාවට එනවා. මම හිතනවා, මම එතුමාෙග් නම සඳහන් කළ 
නිසා එතුමා මෙග් කාල ෙව්ලාව අරගන්ෙන් නැතුව ෙම් සම්බන්ධව 
පසුව උත්තරයක් ෙදයි කියලා. ෙම් මෑතක් වන ෙතක් දුම් ෙකොළ 
සමාගම වැලිගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් කටයුතු කළා. මම 
ෙම්වා ගැන අදාළ ෙල්ඛන සභාගත කරලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්]- ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අපි කෘෂිකර්ම කටයුතු සිදු කෙළේ. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ආ! කෘෂිකර්ම කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙහොර හරක් පටවා ෙගන යන ෙලොරිෙය් ඉස්සරහ 
ගහලා තිෙබන්ෙන් "බුදු සරණයි - ෙදවි පිහිටයි" කියලා. නමුත් 
ඇතුෙළේ ඉන්ෙන් ෙහොර හරක්. ඒ වාෙග්ම තමයි දුම් ෙකොළ සමාගම 
දවසට 55ෙදෙනකු මරලා ෙගොවීන්ට සල්ලි ෙදනවා. ෙම් 
ෙදපිටකාට්ටු වැෙඩ් ෙමොකක්ද?  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒ දුන්ෙන් ෙගොවීන්ට.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අෙන්! අෙන්! මරණ ගණනට පව් කමා කර ගන්නද? 

ෙගොවීන්ටලු දුන්ෙන්. නැහැ, ඉඩම් ටිකට ෙකළින්න දුන්ෙන්. ඒකයි 

ඇත්ත. ජනාධිපතිෙග් ඉඳලා, අග විනිසුරුෙග් ඉඳලා කවුරුත් ෙම් 
දුම් ෙකොළ ෙකොම්පැනියට යට වුණා. ෙම්වා සංඛ්යා ෙල්ඛන 
එක්කයි මම කිව්ෙව්. මම කියන්ෙන්, ෙම්වා ෙකොළ පාට 
ආණ්ඩුවකින් කළත් වැරදියි; නිල් පාට ආණ්ඩුවකින් කළත් 
වැරදියි; රතු පාට ආණ්ඩුවකින් කළත් වැරදියි. ෙම් දුම් ෙකොළ 
ෙකොම්පැනිවලට යට ෙවනවා කියන්ෙන් ඉතාම වැරදි ෙදයක්. එම 
නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, - 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
දුම් ෙකොළ සමාගම වහන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙකොෙහේද, දුම් ෙකොළ සමාගම වසා තිෙබන්ෙන්? - [බාධා 

කිරීමක්] - අෙන්, අෙන්! වාඩිෙවන්න ගරු මන්තීතුමා. නිල්, 
ෙකොළ ෙදෙගොල්ලම එකතු ෙවලා කළත් ඒවා වැරදියි. එම නිසා 
අපි පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් දුම් ෙකොළ සමාගම ආකාර තුනකින් 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට පහර එල්ල කර තිෙබනවා 
කියන එක.  

මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව්දී  ෙම් සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් 
දුන්නා. දුම් ෙකොළ සමාගම ෙපොෙළොන්නරුව සහ මාතෙල් 
දිස්තික්කවල දුම් ෙකොළ වගා කරන ෙගොවීන්ෙග්  දරුවන්ට ෙපොත් 
පත් ලබා ෙදනවා; පෑන්, පැන්සල් ෙදනවා. ෙම්වා වැරදියි. මම 
කියන්ෙන් ඒකයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම්  'දුම්ෙකොළ 
හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත' යටෙත් ෙමෙහම 
කරන්න බැහැ කියන එකයි. ෙම්ක දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. මම 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, 
කරුණාකරලා අද දිනෙය් ෙම් පිළිබඳව කථා කළ පසුව දුම් ෙකොළ 
සමාගමට, බියර් සමාගම්වලට CSR ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්න 
හදනවා නම්, ඒ අය විවිධ සමාජ ෙසේවා සංවිධානවලට මුදල් ආධාර 
දීලා එෙහම නැත්නම් රාජ්ය අමාත්යවරුන් සම්බන්ධ කර ෙගන 
මුදල් ආධාර දීලා - 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ස්කාගාර වසා දමන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
හරි, හරි. අවුරුදු දහයක් ඇමතිකම් කරලාත් වසා ගන්න 

බැරුවද, දැන් අපට කියන්ෙන්? ලජ්ජයි! වාඩිෙවන්න. ලජ්ජයි! 
අෙප් සීයාෙග් වයෙසේ. කරන්න බැරුව දැන් මඟුලද කියවන්ෙන්? 
ලජ්ජයි! ලජ්ජයි! වාඩිෙවන්න, වාඩිෙවන්න, වාඩිෙවන්න. ලජ්ජයි!  
මම වාෙග් නවක මන්තීවරෙයක් එක්ක බලද්දී ඔබතුමා හිටපු 
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. ලජ්ජයි! ලජ්ජයි! වාඩිෙවන්න. 
වාඩිෙවන්න. ලජ්ජයි! අවුරුදු දහයක් කෙළේ ෙමොනවාද? ෙපොල් 
ගෑවාද? ෙමතැන කියවන්න එනවා. දුම් ෙකොළ සමාගම්වල 
සල්ලිවලට යට වුණු තක්කඩි, ෙහොරු, වංචාකාරෙයෝ.  

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

ඒ සල්ලිවලින් යැපිලා දැන් ෙමතැන කියවන්න එනවා. ලජ්ජයි! 
ලජ්ජයි! ෙම් රෙට් දවසට 55ෙදෙනකු මරණ මිනීමරුවන් 
ෙවනුෙවන් කටවල් ඇෙරනවා. ලජ්ජයි! ලජ්ජයි!  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන් 
රටට ආදරෙයන්. පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව සියලු ෙදනා එකතු 
ෙවන්ෙන් ඒ අරමුණ ෙවනුෙවන්. එම නිසා ෙමය ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ඉපදිලා ඉන්න දරුවන් ෙවනුෙවන් පමණක් ගත්ත තීන්දුවක් 
ෙනොෙවයි, ඊළඟ ෙමොෙහොෙත් උපදින්න ඉන්න දරුවා ෙවනුෙවනුත් 
ගන්නා තීන්දුවක්; රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ගන්නා තීන්දුවක්. 
ෙම්ක ඓතිහාසික තීන්දුවක්. ෙම් වාෙග් තීන්දු ගණනාවක් තව 
එනවා. ඒකයි යහ පාලන ආණ්ඩුවක තිෙබන ෙවනස. ඒකයි යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක තිෙබන පරිවර්තනය. මහාචාර්ය ෙසේනක 
බිබිෙල්ට ඖෂධ පතිපත්තිය ෙගෙනන්න බැරි වුණා. මහාචාර්ය 
ෙසේනක බිබිෙල් මරා ගත්තා. අදටත් ඒ මරණය අභිරහසක්.  

ඇත්තටම ෙම් දවස් සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් සැබෑ සමාජ 
පජාතන්තවාදීන් විධියට අද ගන්ෙන් තවත් එක විප්ලවීය පියවරක්. 
ඒ විප්ලවීය පියවර තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම් 
රෙට් උරුමය ඊළඟ පරම්පරාවට පවරන්නට තිෙබන සාධනීය 
පියවරක්. ඒ නිසා මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, "අපි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනාවට වැඩක් නැහැ. පනෙතන් විතරක් ෙම් තීන්දුව 
ගන්න බැහැ" කියලා. සමහර අය අහනවා, තමුන්ට තිෙබන මුදල 
අනුව සාමාන්යෙයන් සිගරට් එක, ෙදක ගන්න අය ඉන්නවා. 
සිගරට් ෙපට්ටිෙය් රූපමය අවවාද ගහපුවාම, සිගරට් එක, ෙදක 
ගන්න ෙකනා රූපමය අවවාද දකින්ෙන් නැහැ ෙන්ද; සිගරට් 
ෙපට්ටියක් සල්ලිවලට ගන්න ෙකනා විතර ෙන් දකින්ෙන් කියලා. 
ඒක ලස්සන තර්කයක්. මම ඒ ෙවනුෙවන් නිර්මාණශීලී 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] අයිෙයෝ, අහ ෙගන ඉන්න 
ෙකෝ. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] අෙන්, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න 
ෙකෝ. ඔබතුමා මෙග් සීයාෙග් වයෙසේ. වාඩි ෙවන්න. නවක 
මන්තීවරෙයකුට බාධා කරන්න ලජ්ජා නැද්ද? මම තුෙන් පන්තිෙය් 
ඉන්න ෙකොටයි -1983 දී- ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. මම 
නවක මන්තීවරෙයක්. ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් නවක 
මන්තීවරෙයකුට බාධා කරන එකට ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, සිගරට් එක, ෙදක ගන්න පුද්ගලයා 
ඒ රූපමය අවවාද දකින්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට 
නිර්මාණශීලී ෙයෝජනාවක් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙසෞඛ්ය 
ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාල රෙට් තිෙබනවා. ඒවා හරහා සිගරට් 
විකුණන හැම කඩයක්ම ලියා පදිංචි කරන්න. ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ගාස්තුවක් අය කරන්න. එතෙකොට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට අමතර 
ආදායමකුත් ගන්න පුළුවන්. සිගරට් "ලූස්" වශෙයන් විකුණනවා 
නම්, ඒ කියන්ෙන් එක ෙහෝ ෙදක විකුණනවා නම් ඒ කඩවල්වල 
රූපමය අවවාද පැහැදිලි ෙලස ෙපෙනන්නට, ෙමන්න ෙමපමණ 
වපසරියක පදර්ශනය කරන්න කියන්න. සිගරට් විකුණනවා නම් ඒ 
කෙඩ් රූපමය අවවාද පදර්ශනය කරන්න ඕනෑ. ඒ කඩ පාෙද්ශීය 
ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑ. 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුවක් ගන්න. ඒෙකන් රජයට මුදලක් 
එනවා. සිගරට් එක, ෙදක ගන්න කඩයට එන පුද්ගලයාත් 
එතෙකොට අර රූපමය අවවාද දකිනවා. ඒ රූපමය අවවාදත් මාස 
කීපයකට සැරයක් ෙවනස් කරන්න පුළුවන් යාන්තණයක් හදන්න. 
එවිට ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් එනවා. ෙමොකද, ෙගොඩක් අය නගන 
තර්කයක් ෙම්ක. ඒ නිසා මම හිතනවා මෙග් නිර්මාණශීලී 
ෙයෝජනාව ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ආදරෙයන් භාර ගනීවි කියලා.  

සිගරට් ෙපට්ටියක මුදල කීයද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. සිගරට් 
එකක මිල රුපියල් 31ක්, 32ක් වන නිසා රුපියල් 300කට වැඩි 
ඇති. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, සිගරට් එකක් ෙහෝ ෙදකක් 
විකුණන සියලුම කඩ ලියා පදිංචි කරන්න කියලායි. එෙසේ ලියා 
පදිංචි කළාම ඒ පශ්නයටත් අපිට විසඳුමක් ලැෙබන බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා. ඒ ගමන්ම මම තවත් කාරණයක් ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ෙම් 

කාරණාවත් කියා මා කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය ගැන සඳහන් කළා.  

ෙම් විෂය ගැන කථා කරන ෙකොට අපි තවත් අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. බලන්න "ෆුඩ් සිටි" එකට ගිෙයොත්, 
කඩයකට ගිෙයොත් සිගරට් ෙපට්ටි ටික තියන්ෙන් ෙටොෆි, 
ෙලොසින්ජර, ෙචොක්ලට් තිෙයන තැන. පුංචි දරුවන් එන තැන තමයි 
තිෙයන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මම ෙයෝජනා 
කරනවා ෙවලාවක් තිෙබනවා නම් අද හවසට, නැත්නම් ෙහට -
ඔබතුමාට යන්න ෙවලාවක් නැත්නම් නිලධාරිෙයක් යවන්න.- 
පධාන කඩවල්වලට, ඒ වාෙග්ම "ෆුඩ් සිටි"වලට ගිහින් බලන්න 
කියලා.   ෙටොෆි, ෙචොක්ලට්, ෙලොසින්ජර තිෙයන තැන්වල තමයි 
සිගරට් ෙපට්ටි ටික තිෙයන්ෙන්. ෙපොඩි දරුවා ෙටොෆි, ෙලොසින්ජර 
ගන්න යන ෙකොට වැඩිහිටිෙයෝ ඇවිල්ලා සිගරට් ෙපට්ටිය ගන්නවා 
ෙපොඩි දරුෙවෝ දකිනවා.  කුඩා දරුවන්ෙග් පලතුරු, කුඩා දරුවන් 
සඳහා ෙවන් වන රස කැවිලි, එෙහම නැත්නම් ෙටොෆි, ෙලොසින්ජර 
තිෙයන තැන්වල සිගරට් ෙපට්ටි තබන්නට පුළුවන් විධියටයි 
සිගරට් ෙකොම්පැනි ඒ අවශ්ය ෙද්වල් හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
කරුණාකර ඒ තැන්වලින් ඒවා ඉවත් කරන්න අවශ්ය නීතිමය 
පියවර ගන්න. ඒකට පනත් ඕනෑ නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්ය තත්ත්වය 
නිර්මාණය කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් විෂය 
සම්බන්ධෙයන් හය වැනි වතාවටත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත්, දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි දින 
40 ෙගෙවන්නට කලින්ම පසු ගිය කාලෙය් තිරිංග දාපු, පසු ගිය 
කාලෙය් යට වූ, සමහර ෙවලාවට අධිකරණය යට වූ, ෙද්ශපාලන 
නායකෙයෝ යට වූ, නිලධාරින් යට වූ, ඇතැම් මාධ්ය යට වූ, -මම 
ඒකත් වග කීමක් ඇතිව කියනවා. සිගරට් ගැන අපි කරන කථා 
වුවමනාෙවන් සියලුම මාධ්යෙව්දීන් ෙනොවුණත්, සියලුම මාධ්ය 
ආයතන ෙනොවුණත්, ඇතැම් මාධ්ය ආයතන, ඇතැම් මාධ්යෙව්දීන් 
ලියන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපි අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.- ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට දැක් වූ දායකත්වයට සියලු 
පාර්ශ්වයන්ට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
ෙතරුවන් සරණයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.55] 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ 

ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර එය 
අනුමත කිරීමට සූදානම් වන ෙම් ෙවලාෙව්, වර්තමාන ෙසෞඛ්ය හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට සහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම කාර්ය මණ්ඩලයට අප විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ඉතා කඩිනමින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙමම ගරු සභාෙව් දී මා 
රීති පශ්නයක් නඟලා කිව්වා, යම් පනත් ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අමාත්යාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා 
කරලා ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියා. එවිට  ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමා 
කිව්වා, "හරිහැටි දන්ෙන් නැතිව මන්තීවරු කථා කරලා කාලය 
නාස්ති කරනවා" කියලා. හැබැයි, මම කියන්නට කැමැතියි අපි මීට 
දින ෙදකකට කලින් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන ලද 
ධීවර පනත් ෙකටුම්පතත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපෙද්ශක කාරක 
සභාවක සාකච්ඡාවට බඳුන් වුෙණ් නැහැ. ඊෙය් පනත් ෙකටුම්පත 
මීට වර්ෂයකට ෙපර සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණ එකක්. අද දින 
සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙමම පනත් ෙකටුම්පතත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා ෙවලා නැහැ. ෙමයින් අදහස ්
කරන ්ෙන් ෙමයට විෙරෝධයක් පළ කිරීමවත්, ෙවන  ෙමොනම 
ෙහේතුවක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් සම්බන්ධව පක්ෂ නායක රැස්වීම්වල 
යම් තීන්දුවක් ගත්තා නම්  -යම් ෙවනත් තීන්දුවක් ගත්තා නම් 
එෙහම නැත්නම් ෙම් දිනවල උපෙද්ශක කාරක සභා රැසේවන්ෙන් 
නැති නිසා අත්යවශ්යවම කළ යුතු කාර්යයක් නම්; අපිත් 
පිළිගන්නවා කරන්න ඕනෑ කාර්යයන්- ඒවා පිළිබඳ 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. පසු 
ෙපෙළේ  ඉන්න මන්තීවරෙයක් හැටියට රීති පශන්යක් ෙගනාවාම, 
''දන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න එපා'' කියලා ඇමතිවරෙයක් 
කියනවාට වඩා  -එය මාධ්ය තුළ පවා පළ වුණා- නිවැරැදි කමෙව්ද 
භාවිත කරන්නය කියලා විෙශේෂෙයන්ම අප කියනවා.  

ෙම් ගන්නා ෙහොඳ, යහපත් හැම තීරණයකටම අප  සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවා. නමුත් ෙම් ගන්නා වූ තීන්දු තීරණ කියාත්මක කිරීම 
පමාද ෙවලා තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් ඒවා කඩිනමින් කියාත්මක 
කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලායි. පසු ගිය අතුරු අය 
වැෙයන් භාණ්ඩවල මිල අඩු කරන්න තීන්දු කළා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවම ගාමීය පෙද්ශවල ඒ 
භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩු ෙවලා නැහැ. අද උෙද් වරුෙව් ගාමීය 
පෙද්ශවල කිහිප ෙදෙනක් අපට කථා කළා. උකස් තැබූ රත්තරන් 
බඩු සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. බැංකුවල උකසට තැබූ 
ලක්ෂ ෙදක දක්වා වටිනාකමින් යුත් ස්වර්ණාභරණ මත අය කරන 
ෙපොලිය ඉවත් කරනවා කියලා අතුරු අය වැෙය් දී කිව්වාට තවම ඒ 
සම්බන්ධ චකෙල්ඛ බැංකුවලට යවලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධව 
කියාත්මක ෙවලා නැහැ. එම නිසා බැංකු එම ෙවන්ෙද්සි 
තාවකාලිකව අවලංගු කරලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් බැංකුව 
අපහසුතාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. අනිත් පැත්ෙතන් ඒ බඩු 
උගසට තැබූ අහිංසක ජනතාව අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරලා ගන්නා වූ තීරණ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කඩිනමින් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියන 
එක අපි ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් ෙවලාෙව් දී අපි කියන්න ඕනෑ, ෙමම පනත්  ෙකටුම්පත 
ෙගන ඒම සඳහා හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා-වර්තමාන ජනාධිපති 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා- විශාල කැප කිරීමක් කළ 
බව. අප දැක්කා ඒක අවංක උත්සාහයක් බව.  ගාමීය පෙද්ශයකින් 
ආපු මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට,  ෙද්ශපාලන අත් දැකීම් 
තිෙබන පරිණත මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට එතුමා අවංකවම 
එම කාර්ය භාර්ය කළා. ෙම් රෙට් එක් අවුරුද්දකට 2000කට වඩා 
වැඩි පිරිසක් දුම් වැටි භාවිතය නිසා ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවනවා.  එම 
නිසා එතුමාට ඒ ගැන අවංකවම ඕනෑකමක් තිබුණා. ෙම් 
සම්බන්ධව විවිධ ක්ෙෂේතවලින් දැඩි බලපෑම් එල්ල වුණා.  විවිධ 
අභිෙයෝග එල්ල වුණා. ඒ බව අපි දන්නවා. හැබැයි, එම අභිෙයෝග 

සියල්ල ජයගහණය කරෙගන එතුමා ආපු ඒ ගමෙන්දී ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න 
පුළුවන් ශක්තිය නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. එම නිසා  අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන "දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත'' සඳහා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් ඇතුළු සමස්ත මන්තීවරුන්ෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය  
ලැෙබන බව ෙනොඅනුමානයි. 

යාපනය පෙද්ශෙය් ජනතාව දුම් ෙකොළ භාවිතයට එෙහම 
නැත්නම් දුම් වැටි භාවිතයට වැඩිපුරම නැඹුරු ෙවලා සිටින බව 
අපි දන්නවා. එම පෙද්ශයත් ඇතුළුව ලංකාව පුරාම ඉන්න 
ජනතාව ගත්ෙතොත් වැඩිෙයන්ම දුම් වැටිවලට හුරු පුරුදු ෙවලා, 
ඇබ්බැහිෙවලා ඉන්ෙන් ෙකොයි වයස් කාණ්ඩවල අයද, ෙමොන 
පතිශතයක්ද කියලා ඉදිරිෙය්දී කියන්න මා අදහස් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම දුම් වැටි සහ මත්පැන් 
භාවිතය නිසා පවුෙල් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, පුද්ගලයින්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අනාගත පරම්පරාව දුර්වල තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ෙම් ෙහේතුව 
නිසා රටක් හැටියට අපි විශාල වශෙයන් ආපස්සට යනවා. 

ශී ලංකාෙව් අවුරුද්දකට 20,000ක් මැෙරනවා. ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, යුද්ධ කාලෙය්දී මැරුණු 
පමාණයටත් වඩා මිනිසුන් පමාණයක් ෙම් දුම්වැටි භාවිතය නිසා - 
මත්පැන් පැත්තකින් තියන්න -පමණක් මරණයට පත් ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම්වා අවම කරන්න කටයුතු කරන්න. ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන් 
නැති කරන්න අපට බැරි ෙවයි. නමුත් අපි මහජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට ෙම්වා අවම කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් දුම් වැටි භාවිතය වැඩිෙයන්ම සිදු වන යාපනය 
දිස්තික්කෙය් සියයට 42.9ක් දුම් වැටි පාවිච්චි කරනවා. නුවර 
සියයට 38.7යි. ෙකොළඹ සියයට 30.4යි. ෙම් විධියට හැම 
දිස්තික්කයකම විශාල පමාණයක් දුම් වැටි පාවිච්චිය සිදු ෙවනවා. 
යාපනය දිස්තික්කය දුම් වැටි පාවිච්චි කිරීෙමන් පළමුවැනියා 
වනෙකොට, මත්පැන් පානෙයන් පළමුවැනියා වන්ෙන් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
මත්පැන් පානය කරන පමාණය ගත්ෙතොත් විෙශේෂෙයන් බියර් 
කියන දව්ය දළ වශෙයන් එක අවුරුද්දකට ලීටර් ෙකෝටි 20,359ක් 
පාවිච්චි කරනවා.  තව ලක්ෂ ගණන්වලින්  තිෙබන ඒවා ගැන  
කියන්න ගිෙයොත් ෙවලාව ගත වන නිසා මම කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙකෝටි ගණන් තිෙබන ඒවා විතරයි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම වයින් 
වර්ග පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 166ක්. ඒ වාෙග්ම විස්කි 
පාවිච්චි කරනවා,  ලීටර් ෙකෝටි 29ක්. තව ලක්ෂ ගණන් ඒවා ගැන 
කියනවා නම් ෙගොඩක් විස්තර තිෙබනවා. බැන්ඩි පාවිච්චි කරනවා, 
ලීටර් ෙකෝටි 86ක්. ඒ වාෙග්ම ජින් පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 
44ක්. රම් කියන වර්ගය පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 20ක්. ඒ 
වාෙග්ම ෙවොඩ්කා කියන වර්ගය පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 
7ක්.  සාමාන්ය අෙනක් අරක්කු පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 
1,390ක්. ෙම් එක අවුරුද්දකට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් විතරක් 
පාවිච්චි කරන පමාණය.  ගම්පහ දිස්තික්කය තමයි මත්පැන් 
පානය කිරීම තුළින් ෙදවැනි ස්ථානය ගන්ෙන්.  

අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාත් සඳහන් කළා වාෙග් ෙම් මත්පැන් 
පානය කිරීම, දුම් වැටි පානය  කිරීම තමයි අෙප් රෙට් දුප්පත්කම 
අඩු කරන්න තිෙබන බාධාවන්ෙගන් පධානම එක ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා පුළුවන් තරම්  ෙම් වාෙග් රූපමය ෙසෞඛ්ය 
අවවාද ෙගනැල්ලා ෙම් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමත්, 
ජනතාව තුළ ෙම් පිළිබඳව කථා බහක් ඇති කරවමින්, ෙම්වාට 
තරුණයන් සහ අෙනක් පිරිස ෙයොමු වීම පුළුවන් තරම් අඩු කිරීම 
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සඳහා  අප සියලු ෙදනාම එකට අත්වැල් බැඳෙගන කටයුතු කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, ෙම් දුම් වැටි භාවිතයට වයස් කාණ්ඩ අනුව 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබන ආකාරය. වයස අවුරුදු 15-24  අතර  සිටින 
තරුණ පිරිස ගත්ෙතොත් ඒ අයෙගන් සියයට 26.6ක් දුම් වැටි 
පාවිච්චි කරනවා.  ලංකාෙව් වයස අවුරුදු 25-39 අතර සිටින  පිරිස 
ගත්ෙතොත්  එයින් දුම් වැටි පාවිච්චි කරන පමාණය සියයට 36.9යි. 
ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 40ට වැඩි පිරිස ගත්තාම ඒ අයෙගන් සියයට 
38.9ක් දුම් වැටි පාවිච්චි කරනවා.  ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය රටට 
විශාල හානියක්.  දුම් වැටි පාවිච්චි කරන  පිරිෙසන්  සියයට 50කට 
වඩා වැඩි පමාණය ෙම් රෙට් තරුණ ජවයයි; තරුණ ශක්තියයි. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධව වි ෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා ෙම් වාෙග් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම තුළින් අපට ෙම් පමාණය අඩු කර 
ගන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 
ෙම් පතිශතය සියයට සියයක්ම අඩු කරන්න බැරි ෙවයි. හැබැයි 
යම් පමාණයක් දක්වා  අඩු කරගන්න  අපට පුළුවන් ෙවයි කියන 
එකත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

උදාහරණයක් හැටියට  අරෙගන බැලුෙවොත්,  2013 අවුරුද්ෙද්  
සිගරැට්වලින්  රුපියල් මිලියන 62,920ක්, මත්පැන්වලින් රුපියල් 
මිලියන 70,189ක් රාජ්ය ආදායමට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි 
ෙම්  රාජ්ය ආදායමට ලැබුණු මුදලට වඩා,  මත්පැන් සහ දුම් වැටි 
පාවිච්චි කරන අය රැක බලා ගැනීම සඳහා වූ රාජ්ය වියදම වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. පිළිකා ෙරෝගය නිසා  වන්නට පුළුවන්, නැත්නම් 
හෘදයාබාධයක් නිසා වන්නට  පුළුවන්, යම් අයකු  ෙරෝහල්ගත 
කරපු ෙවලාෙව් ඉඳලා ඒ අයට ලබා ෙදන ෙබෙහත් ෙහේත්, ඒ සියලු 
ෙද්වල් ෙවනුෙවන් ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව තුළ විශාල වැය 
බරක් දරන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් ගත්තාම, 
ෙම් දුම් වැටි සහ මද්යසාර පාවිච්චි නිසා ඇති වන පතිවිපාක  අෙප් 
රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට තිෙබන පබල තර්ජනයක් කියන එකත් 
අපි මතක් කරන්න කැමැතියි.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා හැටියට රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමා ඒ කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක, නීති අංශ එක්ක, ඒ සියලු 
ෙදනාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉතාම කඩිනමින් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම ගැන අපි 
නැවත වතාවක් එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් -අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්- 
සිහිනයක් ෙවලා තිබුණු; විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙවලා තිබුණු 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙම් කටයුත්ත කඩිනමින්  
කියාත්මක  කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළ 
කරමින්,  ඒ සඳහා අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා කියන 
එකත් මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  මීළඟට, ගරු ඉරාන් 

විකමරත්න නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.06] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස ්අධ්යාපන 
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள், 
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட்  ஊக்குவிப்  பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of 
Highways, Higher Education and Investment Promotion) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ 

ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් මමත් 

කරුණු කිහිපයක් එකතු කරන්නට කැමැතියි. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම කාලීන යයි කියන්නත් බැහැ. ෙම්ක මීට 
පථමෙයන් ෙම් ගරු සභාවට ෙගනැල්ලා අනුමත කර ගන්න 
තිබුණු සංෙශෝධනයක්. නමුත් ෙනොෙයකුත් ෙහේතු නිසා ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා - වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා - ෙගන ගිය සටන 
සහ එතුමා ඒ සඳහා දැරූ වෑයම ගැන අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කළා.  ඒ වාෙග්ම ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා එතුමාව 
වර්ණනා කරමින් කථා කළ ආකාරයත් අපි අහෙගන හිටියා. ඒක 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට 
ෙමපමණ කාලයක් ගත වීම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්.  ඒ 
වාෙග්ම  -   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Perumal Rajathurai to take the Chair? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 
and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI  took the Chair. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
දුම් ෙකොළ සමාගම් ෙම් සටන ෙගන යන්ෙන් ලංකාෙව් විතරක් 

ෙනොෙවයි. ෙම් ජාත්යන්තර බහුජාතික සමාගම් ෙලෝකය වෙට්ම 
ෙමවැනි සටනක් ෙගන යනවා. ඇත්තටම දුම් ෙකොළ සමාගෙම් 
ලාභය බැලුෙවොත් 2008 - 2013 දක්වා  අවුරුදු පහක කාලය තුළ 
රුපියල්  ෙකෝටි 460 ඉඳලා රුපියල් ෙකෝටි 1,534ක්  දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශුද්ධ ලාභය රුපියල් ෙකෝටි 276 
ඉඳලා  රුපියල් ෙකෝටි 914ක්  දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. තව 
විධියකට කිව්ෙවොත් අවුරුදු පහක කාලය තුළ දී ශුද්ධ ලාභය 
සියයට 250කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  අවුරුද්දකට සියයට 
40කට, සියයකට 50කට වාෙග් පමාණයකින් තමයි ශුද්ධ ලාභය 
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දුම් ෙකොළ සමාගෙම් වාර්තාවලින්ම 
උපුටා ගත් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව තමයි මම ෙම් සඳහන් කරන්ෙන්.   

මහ බැංකු වාර්තාව අනුව ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙසෞඛ්ය 
සඳහා වැය වුණු රජෙය් වියදම රුපියල් ෙකෝටි 745 සිට  රුපියල් 
ෙකෝටි 1,195ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දුම් ෙකොළ සමාගෙම් 
ලාභය සියයට 40කට, සියයට 50කට වැඩි වනෙකොට අපි ෙසෞඛ්ය 
සඳහා  වියදම් කරන පමාණය සියයට 10කින් නැත්නම් ඊට 
ආසන්න පමාණයකින් තමයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ඇත්තටම ෙම් ගණන් හිලව් දිහා බලනෙකොට ඒ පිළිබඳව එක 
එක විධියට කථා කරන්නට පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ඇත්තටම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ දත්ත  එෙහම සසඳන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියලා සමහර අය 
හිතන්න පුළුවන්.  නමුත් ෙම් විවාදය තුළ දී ෙනොෙයකුත් 
මන්තීවරුන් එක එක ගණන් හිලවු අරෙගන ඒවා එක එක 
ආකාරයට සසඳනවා මා දැක්කා. ෙම් ගණන් හිලවු පිළිබඳව හැම 
පැත්ෙතන්ම බලන එක සුදුසුයි කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, 
ලාභය දිහා බැලුවාම ෙම් රෙට් පධාන දුම් ෙකොළ සමාගමකට 
තිෙබන්ෙන් එක දුම් ෙකොළ සමාගමක් පමණයි. ඒ සමාගම ලබන 
ලාභෙය් පමාණය දිහා බැලුවාම අෙනක් සමාගම් ෙබොෙහොම කුඩා 
සමාගම්. ඒ නිසා ෙම් සමාගම එක්ක තමයි අපි ෙමය සසඳන්නට 
ඕනෑ.   

ෙසෞඛ්ය සඳහා අපි වියදම් කර තිෙබන මුදල් පමාණය 
ෙබොෙහොම අඩුයි.  පසු ගිය දශකය තුළ දී ෙසෞඛ්ය සහ අධ්යාපනය 
යන ෙදකටම රාජපක්ෂ ෙරජිමය වියදම් කර තිබුෙණ් හුඟක් අඩු 
මුදලක් බව අපි දන්නවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ෙවන් කරන 
පමාණය කම කමෙයන් අඩු ෙවලා,  ෙසෞඛ්ය  සහ අධ්යාපනයට 
ෙවන් කර තිබුෙණ් ෙබොෙහොම අඩු මුදල් පමාණයක්. ඒ වාෙග්ම 
රජයට දුම් ෙකොළ සමාගෙමන් නැත්නම් සිගරැට්වලින් ලැෙබන 
ආදයම දිහා බැලුෙවොත් එය රුපියල් ෙකෝටි 372 සිට රුපියල් 
ෙකෝටි 585ක් දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් 
අවුරුදු පහක කාලය ගත්ෙතොත්, දුම් ෙකොළ සමාගෙමන් ලැෙබන 
ආදායම සියයට පනහකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. වසරක කාලය 
ගත්ෙතොත්, දුම් ෙකොළවලින්, නැත්නම් සිගරැට්වලින්  ලබා ගත්  
ආදායම සියයට 8ක් පමණ ෙවනවා.  ෙකොයි විධියට බැලුවත් 
ලංකාෙව්ත්, ෙලෝකය වෙට්මත් තිෙබන දුම් ෙකොළ සමාගම් ඒ 
අයෙග් ලාභය වැඩි කරෙගන තිෙබන ආකාරය අපිට ෙපෙනනවා. 
ෙසෞඛ්ය සඳහා වැඩි මුදලක්  වැය  කරන්න රජයට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

නමුත් අෙප් රට වාෙග් ආදායම අඩු රටක වියදම අඩුයි. ඒ 
කියන්ෙන් අය වැෙයන් ෙවන් කරන මුදල ඇත්තටම හුඟාක්ම 
අඩුයි. ඒ නිසා අපට ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි අහන්න 
ඕනෑ පශ්න කිහිපයක්ම තිෙබනවා. ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරන මුළු 
මුදල අනුව ශුද්ධ ලාභය පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, ෙම් 
අවුරුදු පහක කාලය තුළදී එය සියයට 3.7 ඉඳලා සියයට 7.6 දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. තව විධියකට කිව්ෙවොත්, ෙසෞඛ්යයට වියදම් 
කරන මුදල අනුව බලන විට ෙම් අවුරුදු පහක කාලය තුළදී ලාභය 
ෙදගුණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතරතුෙර්දී ෙසෞඛ්යයට වියදම් 
කරන පමාණය ශීඝෙයන්ම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ලාභය බදු 
ආදායෙම් පතිශතයක් හැටියට බැලුෙවොත් අවුරුදු පහක කාලය 
තුළදී එය සියයට 7 සිට සියයට 16 දක්වා ෙදගුණයකට වඩා වැඩි 
ෙවලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා.  ඇත්තටම ෙම් සඳහා වග 
කියන්න ඕනෑ දුම් ෙකොළ සමාගම ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා රජයයි වග 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, බදු පතිපත්තිය හරහා ෙම්ක නිරාකරණය 
කර ගන්න රජයට අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් රජය ඒක 
නිරාකරණය කර ගත්ෙත් නැහැ.  

අද මන්තීවරුන් කථා කරන ෙකොට දුම්ෙකොළ සමාගමටත්, ඒ 
වාෙග්ම මැති ඇමැතිවරුන්ටත්, නිලධාරින්ටත් ෙනොෙයකුත් 
ෙචෝදනා එල්ල කළා. ෙලෝකය වෙටන්ම ෙම් ෙචෝදනා  තිෙබනවා. 
බහු ජාතික සමාගම්, විෙශේෂෙයන්ම දුම් ෙකොළ හා මද්යසාර 
සමාගම් ෙම් ආකාරයට කියා කරනවා කියලා ෙනොෙයකුත් 
ෙචෝදනා තිෙබනවා. අපට හරියට පතිපත්තියක් නැති නිසා ෙම් 
ෙචෝදනා සත්යයයි කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. අවුරුද්ෙද් 
යම් කිසි කාල සීමාවකදී - නිශ්චිත දවසක - අපි ෙම් දුම් ෙකොළ 
පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම මද්යසාර පිළිබඳව ගන්නා බදු පතිපත්තිය 
කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. We must have time consistency. 
ෙම් පතිපත්තියට එනෙකොට නිශ්චිත කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ.  

2013 ජූලි මාසෙය්දී අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් යම් තීරණ 
ගත්තා. 2014 ඔක්ෙතෝබර් 09 වැනිදාත් යම් යම්  තීරණ ගත්තා. 
ඔක්ෙතෝබර් 24 වැනිදා තවත් තීරණ ගත්තා. බදු පිළිබඳව ෙම් 
වාෙග් තීරණ අරෙගන බදු පතිශතය වැඩි කරන්ෙන් අෙප් ආදායම 
වැඩි කර ගන්නයි. නමුත් බදු පතිශතය වැඩි කරන ෙකොට අපි එය 
සිගරට්ටුෙව් මිල සමඟ සසඳා බලන්නට ඕනෑ. අපි බදු වැඩි කළ 
සමහර අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් සමාගමට ලැබුණු ලාභෙය් 
පතිශතයට වඩා අපට ලැබුණු ලාභෙය් පතිශතය අඩුයි. අපි ෙම් 
ගැන සමබරව බලලා නැහැ. රජයට ආදායම ලබන අරමුෙණන් 
බැලුවත්, ඒකත් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ කියලා සඳහන් කරන්නට 
ෙවනවා.  

සිගරට් පරිෙභෝජනය -භාවිතය- ෙදස බැලුෙවොත්, 2013 
වසෙර්දී  බිලියන 4ක් තිබුණා. 2012 වසර සමඟ බලන විට 2013 
වර්ෂෙය්දී  සියයට 6.7ක පසුබෑමක් තිබුණා. 2005 ඉඳලා 2009 
ෙවනකල් බැලුෙවොත් සිගරට් භාවිතෙය් සියයට 14ක පසුබෑමක් 
තිබුණා. නමුත් 2010, 2011 වර්ෂ ෙදස බැලුවාම සිගරට් භාවිතෙය් 
වැඩි වීමක් තිබුණා. මම ෙම් සඳහන් කරන්ෙන්, දුම්ෙකොළ භාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් බැලුවාම දුම් ෙකොළවලට පනවන බදු පතිපත්තිය 
හරියාකාරව සිදු ෙනොවුණු බවයි. 

 හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා නැඟිටලා තර්කයක් ඉදිරිපත් 
කළා, "ඔබතුමන්ලා ෙමෙහම විෙව්චනය කරනවා නම්, දුම් ෙකොළ 
සමාගම වහලා දමන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?" කියලා. වසවිස 
ගන්නවා නම් ඕනෑම රටක ඒ වසවිස තහනම් කරන බව අපි 
දන්නවා. නමුත් සමහර ෙවලාවට වසවිසවලින් පෙයෝජනයක් 
තිෙබනවා. ඒවා ගන්නා පමාණය අනුව පෙයෝජනයක් තිෙබන්නට 
පුළුවන්. ඒවා ලබා ෙදනවා නම් ඒ සඳහා පාලනයක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ. ෙබෙහතක් වුණත් හරි පමාණයට ගත්ෙත් නැත්නම් ඒක 
වසවිසක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක පාලනය කරන්න කමයක් 
තිෙබනවා. ඒක අනුමත කරන්නට සුදුසු පුද්ගලයන්ට ඒ බලය දීලා 
තිෙබනවා. දුම් ෙකොළ කියන්ෙන් වස විසක්. නමුත් ෙම්ක ෙම් 
දශකෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අවුරුදු දහස් ගණනක ඉඳලා 
තිෙබන පශ්නයක්. ඒවා තහනම් කරන්ෙන් නැති වුණාට අපි 
ඒවාෙය් භාවිතය අවම කරෙගන යන්නට ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳව 
රජයට පැහැදිලි පතිපත්තියක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  අපට තිෙබන 
පතිපත්තිය රජෙය් ආදායම වැඩි කරන එක ෙනොෙවයි. අෙප්  
පතිපත්තිය විය යුත්ෙත් ඇත්තටම දුම් ෙකොළ භාවිතය, නැත්නම් 
සිගරැට් භාවිතය අඩු කිරීමයි.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට සඳහන් 
කළා, ඔහුට දුම් ෙකොළ සමාගෙමන් යම් කිසි තර්ජනයක් ඇති 
වුණා කියලා. ඒක ෙම් ගරු සභාව තුළත්, ෙම් ගරු සභාෙවන් පිටත් 
ඔහු සඳහන් කර තිෙබනවා. ඇත්තටම එෙහම එකක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒක ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  ඒක ගැන ෙසොයා 
බලන්න. කිසිම ෙකෙනකුට තර්ජනයක් කරන්න බහු ජාතික 
සමාගමකට පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකුට තර්ජනය කරන්නට බැහැ. මුදලට යට ෙනොවන 
මන්තීවරු ෙම් ගරු සභාව තුළ සිටිනවා. අපි දන්නවා, ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා සඳහන් කළා වාෙග් ෙම් එක එක 
සමාගම්වලයි, බහු ජාතික සමාගම්වලයි CSR කියලා, නැත්නම් 
"සමාජ සමාගම් වගකීම" කියලා වැඩසටහන් තිෙබනවා කියලා. 
ෙම් පනතින් ඒක කරන්නට බැරි ෙවනවා. නමුත් මම ෙම් 
පනතටත් වැඩිය ඉදිරියට යන පතිපත්තියක් ෙයෝජනා කරන්නට 
කැමැතියි. ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා අද ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. ඒ නිසා ඔහු ඉදිරිපිටදීම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්න මම කැමැතියි. අපි දුම් ෙකොළ ගැන කථා කරනෙකොට, 
ඒෙක් දිශානතිය ගැන හිතනෙකොට, තව අවුරුදු 10කින් ෙවන්නට 
පුළුවන් ඇත්තටම අපි යන්නට ඕනෑ දුම් ෙකොළ භාවිතය අවම 
කරන පතිපත්තියටයි. සමහර රටවල ෙම් කටයුත්ත කරලා 
තිෙබනවා. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

ඕස්ෙට්ලියාව ගත්ෙතොත්, plain packaging කියලා 
පතිපත්තියක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. Plain packaging 
පතිපත්තිය අනුව  සිගරැට් පැකට්ටුෙව් brand එකත් ෙබොෙහොම 
අඩුෙවන් දාන්න තමයි නීතිෙයන්ම තීරණය කර  තිෙබන්ෙන්. ඒ 
විධියට සිගරැට් පැකැට්ටුෙව් තිෙබන ආකර්ෂණ බලය අවම 
කරන්නට ඒ රටවල් කියා කරෙගන යනවා.  ඒ රටවල් එක්ක 
සසඳනෙකොට අපි අඩු ආදායම් සහිත රටක් ෙවන්නට පුළුවන්. 
නමුත් අපි අෙප් ආකල්පවලින් අඩු ෙවන්නට ඕනෑ නැහැ. අපි අඩු 
ආදායම් රටක් වුණත් අපට ෙම් වෙග් පතිපත්තියක් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා අනාගතෙය්දී බදු පතිපත්තිය 
හරහා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ වා ෙග්ම අද ඉදිරිපත් කළ දුම්ෙකොළ 
හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පතිනුත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා plain packaging වෙග් 
පතිපත්තියකට අපි යා යුතුයි කියලා. එම ෙයෝජනාව කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 

[4.20 p.m.] 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, this National Authority on 

Tobacco and Alcohol (Amendment) Bill, which we are 
debating today, should have been brought in long time 
back.   

According to the WHO Report, 600,000 non-smokers 
are dying from breathing second-hand smoke. The most 
alarming part of this is the statistics given in the research 
papers I have here with me, which states that the Jaffna 
District - a little while ago, a Member spoke about it - has 
recorded the highest percentage of current tobacco usage 
in Sri Lanka, which is 42.9 per cent, districtwise.  No 
wonder, we have a Cancer Hospital in Jaffna which  is 
always full; not only that but even the Cancer Hospital at 
Maharagama is always full.  A notable feature here is that 
30 per cent of them belong to the 15 - 24 years age group 
while a little over 30 per cent belong to the 25 -39 years 
age group.  So, I think the Hon. Minister of Health and 
Indigenous Medicine has brought in this Bill at the right 
time.   

ைகபி க்கும் ெப ம்பாலாேனாைரப் ைகயிைல அல்ல  
சிகரட் ெகாைல ெசய்கின்ற . அ  மாத்திரமன்றிப் ைக 
பி த்தல் பழக்கம் இல்லாேதாைர ம் இ  பாதிக்கின்ற . 
இதற்குக் காரணம் மற்றவர்களின் ெபா ப்பற்ற நடவ க்ைக 
யாகும். உலகளாவிய ாீதியில் 10 தமான இைளஞர்களின் 
மரணத்திற்குக் காரணமாக அைமவ  இந்தப் ைகபி த்தல் 
பழக்கமாகும்.  வ டாந்தம் உலகில் சுமார் 6 மில் யன் மக்கள் 

ைகயிைலப் பாவைன ெதாடர்பான ேநாய்களினால் 

இறக்கின்றனர்.  அ மாத்திரமன்றி, ைகயிைலப் பழக்கமற்ற 
6 இலட்சம் ேபர்  ைகபி ப்பவர்களால் பாதிக்கப்பட்  
இறக்கின்றனர். அதாவ  மற்றவர்கள் ைகபி க்கும்ேபா  
அப் ைகையச் சுவாசிப்பதால் இவ்விழப்  ஏற்ப கின்றெதன 
WHO தன  அறிக்ைகயில் குறிப்பி கின்ற . இலங்ைகயில் 
எதிர்வ ம் இரண்  தசாப்தங்களில் ைகத்த னால் 
ஏற்படக்கூ ய மரணங்களில் ச தியான அதிகாிப்   நிகழக் 
கூ ம் என உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் எச்சாித்தி க் கின்ற .  
இதைனத் த ப்பதற்கு ன்ெனச்சாிக்ைககள் மற் ம் 
பா காப்  நடவ க்ைககள் உடன யாக ஆரம்பிக்கப்பட 
ேவண் ம். இல்ைலேயல் வரவி க்கும் உயிாிழப் க்கைளத் 
தவிர்க்க யாத அவலநிைல ஏற்ப ம்.   

சுகாதார ேசைவப் பணிப்பாளராக இ ந்த ைவத்திய 
கலாநிதி மஹிபால அவர்கள் கூ ைகயில், சிகரட் மற் ம் 

ைகயிைல லம் இலங்ைகயில் எதிர்வ ம் இரண்  
தசாப்தங்களில் ஆண் க்குச் சுமார் 40,000 வைரயிலான 
இறப் க்கள் நிகழக்கூ ம் எனக் குறிப்பிட் ள்ளார். தற்ேபா  
இலங்ைகயில் ஆண் க்கு 20,000 மரணங்கள் பல்ேவ பட்ட 
சுகாதாரக் காரணங்களினால் ஏற்ப கின்றன.  ைகபி ப்பதன் 

லம் நாெளான் க்கு 57 ேபர் மரணிக்கின்றனர்.  ேம ம் 600 
ேபர் நாளாந்தம் மாரைடப்  ேநாய் என ைவத்தியசாைலயில் 
அ மதிக்கப்ப கின்றனர். ைகபி ப்பதன் ல ம்  
ம பாவைன ல ம் குடல் ற் ேநாய் மற் ம் வாய்ப் ற்  
ேநாய் இலங்ைகயில் அதிகாித்தவண்ண ள்ள . இந்நிைல 
ையப் ேபாக்குவதற்குப் ைகயிைல மற் ம் ம  பாவைன 
யிைனச் ச தியாகக் குைறக்கக்கூ ய நடவ க்ைககள் உடன் 
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ம். 

இலங்ைகயில் சுமார் 39 தமான ஆண்க ம் 2.6 தமான 
ெபண்க ம் ைகபி க்கும் பழக்கத்திற்கு உட்பட்டவர்களாகக் 
காணப்ப கின்றனர் என Tobacco Control in Sri Lanka (2009) 
எ ம் அறிக்ைக குறிப்பி கின்ற .  2009இன் பின்னர் 
யாழ்ப்பாணத்தில் ம பாவைன அதிகாித் ள்ள . அதாவ , 
சாராயம்- arrack பாவைன 2009இல் 5 இலட்சம் லீற்றராக 
இ ந்  2010இல் 1.6 மில் யன் லீற்றராக உயர்ந்த . இ  
2013இல் 2 மில் யன் லீற்றராக அதிகாித்த .  பியர் பாவைன 
யாழ்ப்பாணத்தில் 4 மில் யைன எட் ள்ள .  பியர் மற் ம் 
சாராயம் இரண்ைட ம் ேசர்த்தால் 6 மில் யன் லீற்றர் அங்ேக 

கரப்ப கின்ற .  அதற்கப்பால் கள்  - toddy 5 மில் யன் 
லீற்றர் கரப்ப கின்ற . எல்லாவற்ைற ம் ேசர்த்தால் 
கிட்டத்தட்ட 110 இலட்சம் லீற்றர் ம பான வைக 

கரப்ப கின்ற . ஆனால் யாழ். மாவட்டச் சனத்ெதாைக 
6,10,600 ஆகும். ஆகேவ, ஆண்  ஒன் க்கு சராசாித் தனிநபர் 
ம  கர்  18.15 லீற்றர். Per capita consumption of alcohol 
in Jaffna is 18.15 litres. யாழ். குடாநாட் ல் ம பாவைன 
அதிகாித் க்ெகாண் க்கும் நிைலயில், கடந்த 2013ஆம் 
ஆண்  மட் ம் 40,56,999 லீற்றர் பிய ம் 20,18,434 லீற்றர் 
சாராய ம் அ ந்தப்பட் ள்ளதாக ம வாித் திைணக்களத்தின் 
தர களில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 

யாழ். மாவட்டத்தில் 2009ஆம் ஆண்  ேபார் நிைற 
வைடந்த பின்னர் ம  மற் ம் ைகயிைலப் பாவைனயான  
ச தியாக அதிகாித் ள்ளைமயான  அங்கு பாாிய பிரச்சிைன 
யாக ள்ள .  இைளஞர்கள் மட் மல்லாமல் பாடசாைல 
மாணவர்கள், தனியார் கல் ாி மாணவர்கள் என ம  
பாவைனயாளர்களின் பரப்  விாிவாக்கப்பட் ள்ளதாக 
ஆய் கள் சுட் க்காட் யி க்கின்றன.  இதன்ப  பாடசாைல 
மாணவர்க ைடய ம பாவைன அதிகாித் ள்ள நிைலயில், 
அதைனத் த ப்பதற்குப் ரணமான நடவ க்ைக 
இ வைரயில் எ க்கப்படவில்ைல எனத் ெதாடர்ச்சியாகச் 
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சுட் க்காட்டப்பட்  வ கின்ற .  இந்நிைலயில், ம பக்கம் 
சில தரப் களினால் பாடசாைல மாணவர்க க்கிைடயில் ம ப் 
பாவைன ஊக்குவிக்கப்ப வதாக ம் குற்றச்சாட் க்கள் 
எ ப்பப்ப கின்றன. இத்தர களின் அ ப்பைடயில் யாழ். 
மாவட்டத்தில் 2009ஆம் ஆண்  சாராயமான  567,756 
லீற்றர் அ ந்தப்பட் ள்ள . ஆனால், அதன் பின்னர் 2010 
ஆம் ஆண்  அ  16,20,398 லீற்றராக மாறி, 2013ஆம் ஆண்  
20,18,434 லீற்றராக அதிகாித் ள்ளதாகத் தர கள் 
குறிப்பி கின்றன. இேதேபான்ேற 'பியர்' மற் ம் கள்  
ேபான்ற ம பானங்களின் பாவைன ம் 2009ஆம் ஆண் ன் 
பின்னர் ன்  மடங்காக அதிகாித்தி ப்பதாகத் தகவல்கள் 
சுட் க்காட் யி க்கின்றன. 2014ஆம் ஆண்  
நிைறவைடந் ள்ள நிைலயில் அவ்வ ட ம் அதன் பாவைன 

ன்னைரவிட அதிகளவில் இ க்குெமன எச்சாிக்கப் 
பட் ள்ள டன், இந்த விடயம் ெதாடர்பாகப் ெபா ப்  
வாய்ந்த தரப் க்களின் ைமயான கவனம் ேதைவ என ம் 
சுட் க் காட்டப்பட் ள்ள .  
 

இேதேவைள இலங்ைகயின் ெமாத்தத் ேதசிய 
வ மானத்தில் சுமார் 12 தம் ைகயிைலப் ெபா ட்கள் 
விற்பைன லம் கிைடப்ப டன் இலங்ைகயி ள்ள 

ைகயிைல உற்பத்தி மற் ம் விற்பைன நி வனங்கைளக் 
கடந்த அரசாங்கத்தில் அங்கத் வம் ெபற்ற அைமச்சர்கள் சிலர் 
ைகயகப்ப த்தியி ப்ப  ஒ  க்கிய விடயமாகும். 
இந்நிைலயில் இலங்ைகயின் மற்ைறய மாகாணங்கைள 
விட ம் வடக்கில் ம பானம் மற் ம் ைகயிைலசார் 
உற்பத்திகள்  அதிகளவில் விற்பைன ெசய்யப்ப வ டன் 
அவற்ைற அ ந்த ம் ெகாள்வன  ெசய்ய ம் மக்க க்கு 
அதிகள  ண் தல் வழங்கப்ப வதாக ம் பல நி வனங்கள் 
மற் ம் அைமப் க்கள் கூறி வ கின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கில் ம ப்பாவைன மற் ம் ைகபி த்தல் 
பழக்கமான  என் மில்லாதவா  அதிகாித்த 
வண்ண ள்ள டன் இ  பாாிய ச க, கலாசார, கு ம்பப் 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனகைள ம் ேதாற் வித் ள்ள . 
உதாரணமாக, இலங்ைக ம வாித் திைணக்கள 
அறிக்ைகயின்ப  யாழ். மாவட்டத்தில் மட் ம் நாள் ஒன் க்குச் 
சுமார் 15,000 லீற்ற க்கும் அதிகமான ம பானம் 

கரப்ப வதாகக் குறிப்பிடப்ப கின்ற . இவ்வாறான திடீர் 
அதிகாிப்பான  ச கத்தில் பாாிய தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த்தவல்லதாகும். ஒட் ெமாத்தமாக ேநாக்குகின்றேபா  
கடந்த வ டம் சாராயம் மற் ம் 'பியாி'ன் கர்  சுமார் 6 
மில் யன் லீற்றராக ம் கள்  5 மில் யன் லீற்றராக ம் 
காணப்ப கின்ற . ஆனால், சனத்ெதாைகயான  சுமார் 6 
இலட்சமாக ள்ள ஒ  மாவட்டத்தில் ஆண் க்கு 11 மில் யன் 
லீற்றர் ம பான வைககள் கரப்ப வதாயின் சராசாியாக 
ஒ வர் ஆண்  ஒன் க்கு 18.33 லீற்றர் ம பானம் என்ற தலா 

கர்வாக அல்ல  மாதம் ஒன் க்கு நபர் ஒ வர் 1.53 லீற்றர் 
ம பானம் கர்வதாக இத்தர கள் லப்ப த் கின்றன. 
இப்ேபாக்கான  தைலகீழான ெபா ளாதார நகர்விைனேய 
காட் கின்ற .  

இலங்ைகயில் ஆண்  ஒன் க்குச் சராசாியாகத் தனிநபர் 
ஒ வாின் ம பான கர்  11.2 லீற்றர் என உலக சுகாதார 
ஸ்தாபனம் எச்சாித் ள்ள . இ  ரஷ்யா ேபான்ற நா க க்கு  
அ த்த நிைலயில் உள்ள . ஆனால், யாழ் மாவட்டத்தின் 
நிைல - 18.33 லீற்றர் என்ற அள  -மிக ேமாசமானதாகேவ 
உள்ளெதன ஆய்வாளர்கள் சுட் க்காட் கின்றனர். 

இவ்வாறான ேபாக்கான  த்த காலப் பகுதியிேலா  அதற்கு 
ந்திய காலப் பகுதியிேலா காணப்படவில்ைல. இவ்வாறான 

ேபாக்ைக த்தத்தின் பின்னரான, அதாவ  2009 இன் பின் 
அரசாங்கத்தின் சட்டம், ஒ ங்கு நைட ைறக்கு வந்த பின்னர், 
ஏற்பட்ட விைள களாகக் ெகாள்ளலாம். அேதேநரம் 
இந்நிைலைம ேம ம் ேமாசமைடயக்கூ ய சாத்தியேம 
காணப்ப கின்ற . பிரதான ம ப் பாவைனயாளர்களாக 
இளம் வய  வா பர்கேள அதிகம் காணப்ப கின்றனர். 
இதற்குச் சான்றாகக் குறித்த ஒ  பாடசாைலயில் நைடெபற்ற 
கிாிக்ெகட் ேபாட் யின்ேபா  இடம்ெபற்ற ைககலப்பில் 
உயிாிழப்  ஏற்பட்டைதக் கூறலாம். இ  மிக 
வ ந்தத்தக்கதாகும்.  

ம பாவைனயி ந்  மீள்வதற்கான சிகிச்ைச நிைலயம், 
னர்வாழ்  நிைலயம் மற் ம் ைறசார் ஆளணியினர் 

ேபான்ற ேதைவப்பா கைள யாழ். மாவட்டம் ேவண்  
நிற்கின்ற . இதற்கு ன் ாிைமயளித்  நாட் ன் 
இைளஞர்கைள நல்ல ைறயில் வழிநடத்த ேவண் ய 
ெபா ப்  அரசாங்கத்திற்குாியதாகும். 2013 சம்பாில் Alcohol 
and Drug Information Centre இனால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ஆய்வின்ப , இலங்ைகயில் இரண்டாவ  அதிகூ ய ம ப் 
பாவைனையக் ெகாண்டதாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் 
காணப்ப கிற . அதாவ  அங்கு 34.4 சத தமான மக்கள் 
ம ப்பழக்கம் ெகாண்டவர்களாகக் குறிப்பிடப்பட் ப்ப  
கவைல த வதாக ள்ள . ஏற்ெகனேவ, த்தத்தால் மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிைடேய காணப்பட்ட 
ேவைலயின்ைம, வ ைம, ச க மற் ம் உளத் தாக்கங்கேள 
இந்நிைலைமக்குக் காரணமாகக் ெகாள்ளப்ப கின்ற . சட்டம் 
ஒ ங்கு, ச கநலத்திட்டம், வ ைமைய ஒழித்தல் 
என்பவற்றின் லம் இந்நிைலைமைய மாற்ற ம். வ ைம 
மட்டமான ,  கிளிெநாச்சியில் 12.7 த ம் மன்னாாில் 20.1 

த ம் ல்ைலத்தீவில் 28.8 த மாகக் காணப்ப கின்ற . 
ேவைலயின்ைமயான , கிளிெநாச்சியில்  09 த ம் 
மன்னாாில் 8.1 த ம் ல்ைலத்தீவில் 20 த மாகக் 
காணப்ப கின்ற .  

ெதான்ைமயான வரலாற்ைற ம் கலாசாரப் பாரம்பாியத் 
ைத ம்ெகாண்ட எம  தாய்நாட் ன் ெப ைமக்குாிய 
பண்பாட்  வி மியங்கைளப் பா காத்  ெம கூட் , கால 
மாற்றத் க்ேகற்ப இன் வைர அதன் அ ப்பைட மாறா  
வளர்த்ெத க்கப்பட ேவண் ம் என்பதில் நீங்கள் அைனவ ம் 
என் டன் ஒன் ப ர்கள் என்பதால், நான் திடமான 
நம்பிக்ைக டன் இந்த விபரங்கைளச் சமர்ப்பித் ள்ேளன். 
ஆய்வின் பிரகாரம் கிைடத்த மதிப்பீட் ன்ப  எங்க ைடய 
பிரேதசத்தி ள்ள அத்தைன ேபைர ம் - அ  இைளஞர்களாக 
இ ந்தாெலன்ன,  தியவர்களாக இ ந்தாெலன்ன ம ப் 
பழக்கம், ைகப்பி த்தல் உட்பட எல்லாவற்றி ந் ம் 
காப்பாற்ற ேவண் ம். கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் 
காலத்தில் ெவகுேவகமாக அதிகாித்த ம ப்பாவைன, ஏைனய 
தைடெசய்யப்பட்ட ேபாைதப்ெபா ள்களின் பாவைன என்பன 
எம  ச க ஒ ங்கில் பாாிய பாதிப் க்கைள ஏற்ப த்தி 
யைமைய நீங்கள் அறி ர்கள். இந்த ரதி ஷ்டவசமான 
நிைலைமயின் தாக்கத்தி ந்  நா  இன் ம் ற்றாக 
வி படவில்ைல என்பைத மிக ம் மன ேவதைன டன் நான் 
இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

Sir, during 2009 - 2010, liquor licences were given for 
the North and the East. In 2009, 40 licences were given 
and in 2010, it was 51.  It is an unusual practice.  I do not 
think that licences have been given like this in any part of 
the country.  One has to study this as to how many liquor 
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licences have been given for the last three years.  The 
statistics are there. Everywhere, in every nook and corner 
in Jaffna, you find a licensed taverns.  We have a number 
of liquor shops with licences in the vicinity of the 
University of Jaffna, schools, temples, and all over.  This 
has to be considered very seriously and you will have to 
withdraw their licences. These licences were given for big 
money, for making business. It maybe true that the 
revenue from liquor, cigarettes, et cetera is higher in the 
budget - nearly 3 per cent - but that does not mean that 
that should be encouraged for making revenue.  They are 
giving targets to the Excise Department.  It does not mean 
that they must go and do marketing there and sell those to 
the public.  If you compare the sales in the Jaffna District 
with the other districts, it is higher in the Jaffna District.  
The records are available.    

வடபகுதி பைன வளம் மிகுந்த  என்பைத நீங்கள் 
அறி ர்கள். பைன உற்பத்திகைளச் சாியாகப் பயன்ப த்  
வதன் லம் கணிசமான வ வாைய ஈட்ட ம். 
பனம்ெபா ள் உற்பத்தியில் கள்  ஒ  பிரதான இடத்ைத 
வகிக்கிற . ைத, மாசி, பங்குனி மாதங்களில் பனங்கள்  
அபாிமிதமான அளவில் உற்பத்தியாகும். இதில் ஒ  பகுதி 
ேபாத்த ல் அைடத்  விற்கப்பட்டா ம், ெப மள  கள்  
பாவைனக்கு உட்ப த்தப்படாமல் ெவளிேய ஊற்றப்பட்  
விரயமாக்கப்ப கின்ற . அேதேவைள, வடமராட்சியி ள்ள 
திக்கம் என்ற இடத்தில் கள்ளி ந்  சாராயத்ைத வ க்கும் 
ஒ  ெதாழிற்சாைல இ ந்தேபாதி ம், அங்கு உற்பத்தி 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல.  

Sir, we have three distilleries in Jaffna. They are in 
Thikkam, Warani and in Walikamam. The distillery in 
Thikkam was not operating and people lost their jobs. 
But, I understand that last week they were given the 
licence to continue. That is good news. The present 
Government has given permission to run the distillery in 
Thikkam again. Therefore, a number of jobs will be 
created. We have been asking for this for more than two 
years. Some private sector people were trying to get into 
it to make more money. Fortunately, people prevented it 
and now the Government has given the licence. We must 
appreciate that.  

எனேவ, எம  பைன உற்பத்திகைளச் சாியான ைறயில் 
பயன்ப த் வதன் லம் ெபா ளாதார அபிவி த்திைய 
ஊக்குவிப்ப டன், அத்ெதாழில் சம்பந்தப்பட்ட மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த ம் என்பைத ம் நான் 
இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைளயில் ம ப்பாவைன, ேபாைதவஸ் ப் 
பாவைன ேபான்றவற்றி ந்  மாணவர்கள் உட்பட 
இைளஞர்கைளப் பா காக்கேவண் ய அவசிய ேதைவ 
எமக்குண் . ேபாைதவஸ்  வியாபாாிகைள ம் இைளஞர் 
கைள ம் ம ப்பழக்கத் க்கு அ ைமயாக்கும் வைகயில் 

ண் தல் ெகா க்கும் ெத ேவாரக் கூட்டங்கைள ம் 
சல்லைடேபாட் த் ேத ப்பி த் , ெபா ஸார் அவர்கைளத் 
தண்டைனக்கு உட்ப த்தி, அவற்ைறக் கட் க்குள் 
ெகாண் வரேவண் ம். இவ்விடயத்தில் ெபா ஸார் 
தீவிரமாகச் ெசயற்ப வார்கேளயானால் ெபா மக்கள் 

ணிந்  ஒத் ைழப்ைப வழங்குவார்கள். எப்ப யி ப்பி ம், 

ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின்  இந்த இனம் ெதாியாத 
நபர்கெளனக் கூறப்பட்ட, சகல தீைமக க்கும் தைல 
ெகா க்கும் நபர்கள் அரங்கி ந்  காணாமல் ேபாய் 
விட்டனர். ஆனா ம் ெகாள்ைளகளி ம் ெகாைலகளி ம் 
ஈ பட்  சுகேபாகம் அ பவித்த இந்த நபர்கள் ஓய்ந்  
விடப்ேபாவதில்ைல. அவர்கள் த ணத் க்காகக் காத் க் 
கிடந்  ேவெறா  வ வத்தில் வந்  தங்கள் ைகங்காியங் 
கைளத் ெதாடர்வார்கள். அதற்கு அவர்கள் இந்த ம ைவேய 
ஓர் ஆ தமாக பயன்ப த்தக்கூ ம். எனேவ, ம ப் 
பாவைனையக் கட் க்குள் ெகாண் வர ம் ம ேபாைதயால் 
ஏற்ப ம் ச கச் சீர்ேக கைள ற்றாக இல்லாமற் ெசய்ய ம் 
ேபாைதப்ெபா ள் விற்பைன, பாவைன என்பவற்ைற 

ற்றாகேவ நாட் ல் இல்லாமல் ெசய்ய ம் திய அரசு உாிய 
நடவ க்ைககைளக் காத்திரமான ைறயில் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். ெபா ஸார் இதில் 
தீவிரமாக இறங்கும்ேபா , ெபா மக்க ம் அச்சமின்றி 
ஒத் ைழப்ைப வழங்குவார்கள் என்பைத மீண் ம் 
வ த்திக் கூ கின்ேறன். 

இேதேபான்  ைகபி த்தலா ம் பாாிய தீங்குகள் 
விைளகின்றன. ெபா  இடங்களில் ைகபி க்கக்கூடா  
என்ப  சட்டமாக இ ந்தேபாதி ம்கூட ைகபி ப்ேபார் 
ெதாைக குைறந்தபா ல்ைல. இ மட் மன்றி இைளய 
தைல ைறயினர் இதற்கு அ ைமயாகும் ேவகம் 
அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்ற . எனேவ, ெபா  இடங் 
களில் ைகபி த்தல் கூடா  என்ப ம் 18 வய க்குக் 
குைறந்ேதார் ம பானம், ேபாைதப்ெபா ள், ைகத்தல் 
ேபான்ற பழக்கங்க க்கு ஆளாகக்கூடா  என்பைத ம் 
க ைமயான ைறயில் நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் சட்டத்தின் லம் நடவ க்ைக எ க்கேவண்  
ெமனக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எம  ெதான்ைம 
வாய்ந்த வரலாற் ப் ெப ைமமிக்க பண்பாட்  வி மியங்கள், 
ேபாைதப் ெபா ள்களா ம் அவற்றின் பக்க விைள களா ம் 
அழிக்கப்பட் விட அ மதிக்கக்கூடா  எனக்ேகட் க் 
ெகாண் , என  உைரைய நிைற ெசய்கிேறன். நன்றி.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Then, the Hon. Ajith Mannapperuma. You have 12 

minutes.  
 

[අ.භා. 4.40] 
  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

දුම් වැටි හා මද්යසාර භාවිතය නිසා ඇති වන ගැටලු ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයට සෘජුවම බලපානවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය කියන්ෙන් 
මිනිසුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවයයි; quality එක ඉහළ නැංවීමයි.  
මිනිසුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය - quality එක - ගැන හිතන්ෙන් 
නැතිව, වරායවල්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, පාරවල් හරිගස්සලා, 
ඒක තමයි සංවර්ධනය කියලා ෙපන්වලා, මිනිස් ජීවිත කබෙලන් 
ළිපට ඇද දමපු අවස්ථා පසු ගිය රජය කාලෙය් අප දැක්කා.  

අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ අය මිය යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට් 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙබොෙහොමයක් පවතිනවා. අප දන්නවා ෙම් 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට විෙශේෂෙයන්ම වැරැදි ආහාර පුරුදු, දුම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පානය, ව්යායාම ෙනොමැතිකම, මද්යසාර භාවිතය හා මානසික 
ආතතිය ෙහේතුවන බව.  ෙමයින් වැඩි ෙරෝග පමාණයක් හට ගන්න 
ෙම් දුම් පානය සහ මද්යසාර භාවිතය විෙශේෂෙයන්ම ෙහේතු වනවා 
කියන එක අප දන්නවා; අසා තිෙබනවා. පිළිකා, හෘදයාබාධ, රුධිර 
පීඩනය, දියවැඩියාව ආදියත් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට අයත් 
ෙවනවා. ෙම් ෙරෝග විෙශේෂෙයන්ම දුම් පානය හා මද්යසාර භාවිතය 
නිසා ඇති වන ඒවායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම් පානය සහ මද්යසාර 
භාවිතය නිසා වසරකට ශී ලාංකිකයන් 20,000කට අධික පිරිසක් 
මිය යනවා.  ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානයත් ෙම් බව පකාශ කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම NATA ආයතනය මඟිනුත් එය තහවුරු කර 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් වැඩිම සංඛ්යාවක් මිය යන්ෙන්, මිය ගිෙය් 
යුද්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම් දුම් පානය හා මද්යසාර භාවිතය නිසායි. 
ෙම් දුම් පානය නිසා දවසකට 50කට 60කට ආසන්න සංඛ්යාවක් 
මිය යනවා. ෙම් විධියට දවසකට 50ක්, 60ක් මිය යන ෙකොට දුම් 
ෙකොළ සමාගම්වලට, නැත්නම් ෙම් ආයතනවලට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ස්ථාවරය තබා ගන්න ෙනොහැකි ෙවනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි, 
දවස ගණෙන් ඒ අයෙග් customersලා  50ක්, 60ක් මිය යෑම. 
එතෙකොට ඒ අය දැඩි උත්සාහයක ෙයෙදනවා ෙම් අය රඳවා 
ගන්න. ඒ සංඛ්යාව වැඩිදියුණු කර ගන්නත් ඔවුන් උත්සාහ 
කරනවා; රඳවා ගන්නත් උත්සාහ කරනවා. දවසකට පුද්ගලයන් 
75ක්, 100ක්  ෙම් සඳහා ෙයොමු කර ගන්න අලුත් අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළවල් ෙම් දුම් ෙකොළ සමාගම් ෙයෝජනා කරනවා; ඒවා 
කියාත්මක කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අලුත් වැඩ පිළිෙවළවල් 
තුළින් ෙම් අය ගහණය කර ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් තරුණ 
ළමයින්. තරුණයන්, ළමයින් වැනි අය තමයි ගහණය කර ගන්න 
ඔවුන් විෙශේෂෙයන්ම උත්සාහ ගන්ෙන්. අලුත් customersලා 
100ක්, 150ක් හදා ගන්නත්, ෙම් ඇබ්බැහි ෙවලා ඉන්න 
කණ්ඩායම රැක ගන්නත් ෙම් අය විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් ෙලෝකය 
පුරාවට කියාත්මක කරනවා.  

සාමාන්යෙයන් දුම් වැටියක් රුපියල් 30ක් විතර ෙවනවා. දුම් 
පානය කරන ෙකෙනක් දුම් වැටි 10ක් නම් ෙලෙහසිෙයන්ම 
ෙබොනවා. ඊට වඩා ෙබොන අයත් ඉන්නවා. දුම් වැටි 10ක් ෙබොන අය 
දවසකට රුපියල් 300ක් දුම් වැටි සඳහා පමණක් වියදම් කරනවා. 
ෙසෞඛ්යයට අහිතකර ෙම් කියාවලිය සඳහා, දුම්වැටි පානය සඳහා 
පුද්ගලෙයක් රුපියල් 9,000කට අධික මුදලක් මාසයකට වැය 
කරනවා. ෙම්  සල්ලි ඔහුෙග් දරුවාෙග් අධ්යාපනයට, ඔහුෙග් 
දරුවාෙග් ෙසෞඛ්ය ගැටලුවලට, ඔහුෙග් දරුවාෙග් ෙපෝෂණය 
ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න පුළුවන්. එක අතකින් දුම් පානය නිසා 
ෙම් පුද්ගලයා ෙලඩ ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ පවුල ආර්ථික 
වශෙයන් කඩා වැෙටනවා.   

දුම් පානය හා මද්යසාර නිසා වසරකට පවුල් 20,000කට 
ගෘහමූලිකයා අහිමි ෙවනවා. වසරකට  පවුල් 20,000ක 
ගෘහමූලිකයා අහිමි වුණාම, කාන්තාවට,  ෙම් පවුෙල් අම්මාට  
තමයි  පවුල නඩත්තු කරමින් ඉදිරියට අරෙගන යන්න සිද්ධ 
වන්ෙන්. එතෙකොට ඇය සමාජය ඉදිරිෙය් අසරණ ෙවනවා. තම 
දරුවන් රකින්ෙන් ෙකොෙහොමද යනාදී වශෙයන් ආර්ථික, සමාජයීය 
ෙලොකු ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න ඇයට  සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම, දරුවන්ට හව්හරණක් නැති වනවා. දුම් පානය නිසා 
අවුරුද්දකට ගෘහමූලිකයන් 20,000ක් අෙප් පවුල්වලින් නැති 
ෙවලා යන විට, ඒ දරුවන්ද දැඩි අසරණතාවකට පත් ෙවනවා. 

එදා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
වශෙයන්, ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරා ෙගන යන්නට, 
ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රට බවට පත් කරන්නට දැඩි ෙවෙහසක් 
ගත්තා. එදා වරාය හැදුවා, පාර හැදුවා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා, 
මිනිසුන් ණයකරුවන් කළා. නමුත් ෙම් රට ආශ්චර්යය කරන්න 

පුළුවන් ඒවායින් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් අවුරුද්දකට විනාශ 
ෙවලා යන පවුල් 20,000 ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ආණ්ඩුෙවන් එළියට බැස්ෙසේ. 
පැවැති ව හය තුළ, පසු ගිය රජය තුළ ෙම් වැෙඩ් කරන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා තමයි ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා එක්ක එකතු ෙවලා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ආණ්ඩුෙවන් එළියට බැස්ෙසේ. එෙහම නම්, අද ෙම් 
සංෙශෝධන පනත කියාත්මක කිරීෙම් -ෙම් සංෙශෝධන කියාත්මක 
කිරීෙම්- හැකියාව සහ අවස්ථාව ෛමතී- රනිල් රජය තුළින් ගරු 
රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාට හිමි ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම දුම් පානය නිසා වර්ෂයකට ෙම් රෙට් පවුල් 
20,000ක් අතර මං වනවා නම්, දවසකට පවුල් 60ක් 70ක් අතරමං 
වනවා නම්, දුම් පානයට එක්වන පුරුද්ද වළක්වා ගන්න 
ඉලක්කයක් තිෙබන්න ඕනෑ. එතෙකොට සංවර්ධන ඉලක්කයක් 
ඔස්ෙසේ අෙප් රෙට් යහ පාලනයක් ඇති ෙව්වි.  රටක සංවර්ධනය 
පැත්ෙතන් බැලුවත් එතැන සම්බන්ධයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා,  
දුම්පානෙය් නිරත පුද්ගලයන් එයින් ගලවා ගන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම, ඒ සඳහා අලුතින් එකතු වන අය වළක්වා ගන්න ඕනෑ.   
ඒ තුළින් රට තුළ විශාල පගතියක් ඇතිකර ගන්න පුළුවන්.    

රටකට ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් අවශ්ය වනවා. රෙට් 
ජනතාව ෙලඩුන් නම්, රෙට් ජනතාව රුධිර පීඩනෙයන් 
ෙපෙළනවා නම්, රෙට් ජනතාව දියවැඩියා ෙරෝගෙයන් 
ෙපෙළනවා නම්, රෙට් ජනතාව පිළිකා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවා 
නම් අපට ෙම් රට සමෘද්ධිමත් රටක් බවට පත් කරන්න බැරිව 
යනවා. එෙහම නම් රජයක පධාන ඉලක්කයක් බවට පත් කරන්න 
ඕනෑ, දුම් පානය සහ මත් දව්ය නිවාරණය කිරීම.  

දුම් ෙකොළ සමාගම් ෙවෙළඳ උපකම ෙයොදා ගන්ෙන් කුඩා 
දරුවන් ආකර්ෂණය කර ගන්නයි; තරුණයන් ආකර්ෂණය කර 
ගන්නයි. ඒ සඳහා තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ පසු ගිය කාලෙය්  
ෛවවාරන්න සිගරැට් පැකට් නිකුත් කෙළේ. ඒවා ඉතා ලස්සනයි; 
ආකර්ෂණීයයි. ආදි කාලෙය් අපි ඒවාෙය් ෙත්රුම දන්ෙන් නැහැ. 
අපිත් ඒවාට රැවටුණා. අෙප් පාසල්වල ගුරුවරු ඒවාට රැවටුණා. 
කුඩා දරුවන්ෙග් ෙදමවුපිෙයෝ ඒවාට රැවටුණා. කුඩා දරුවන් 
සිගරැට් පැකට්වලින් කරන විවිධ කීඩාවලට ෙපලඹුණා. ඒවා 
සමාජය තුළට එකතු වුණා. ඒ කාලෙය් සිගරැට් පැකට්වලින් කරන 
කීඩා තිබුණා. ෙමොකද, ඒ සිගරැට් පැකට් එක එතරම් ලස්සනයි. 
එතරම් ආකර්ෂණීයයි, ඒ සිගරැට් පැකට් එක. ඒ වාෙග්ම කුඩා 
දරුවන් සිගරැට් පැකට්  එකතු කරන සමාජයක් තිබුණා. ෙමොකද, 
ඒ පැකට් එතරම් ආකර්ෂණීයයි; ලස්සනයි. ෙම් අසුරනය - 
packaging එක- ඉතා ලස්සනයි. ඒ වාෙග්ම පාසල්වල 
අත්වැඩවලට ඒවා ෙයොදා ගත්තා. සමහර විට ගුරුවරයා කියනවා, 
පාසෙල් අත්වැඩවලට  සිගරැට් පැකට් අරෙගන එන්න කියලා. 
පාසෙල් අත්වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා,  සිගරැට් පැකට්වලින්. ෙම් 
ආකර්ෂණය තුළ අපට ඒවා ඉතාම සමීප ෙදයක් බවට පත් වුණා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර වැඩිහිටිෙයෝ  සිගරැට් පැකට් එක 
අෙනක් අයට ෙපෙනන්න සාක්කුෙව් දමා ෙගන යනවා අපි දැක 
තිෙබනවා.  ඒක හරි අභිමානයක්, සමාජෙය් ෙලොකුකමක් කියලා 
හිතපු කාලයක් තිබුණා. ඔක්ෙකොටම ෙපෙනන්න සිගරැට් පැකට් 
එක අෙත් අරෙගන යනවා. ඇයි? එය එතරම් විචිත සිගරැට් පැකට් 
එකක්, ලස්සන සිගරැට් පැකට් එකක්, ආකර්ෂණීය සිගරැට් පැකට්  
එකක්. ඒක ෙපන්වා ෙගන අනික් අය හම්බ ෙවන්න යනවා, 
ඉදිරියට යනවා. ඒෙකන් අභිමානයක් නිර්මාණය කර ගත්තා. ඒ 
කාලෙය් ෙම් රෙට් ජනතාවට එවැනි මානසිකත්වයක් ඇති කරලා 
තිබුණා.  

ෙමය ෙලෝකෙය්ම තිබුණු පශ්නයක්. එම නිසා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය 2008 වර්ෂෙය්දී පඥප්තියක් සම්මත කර ගත්තා. 2008 
වර්ෂෙය්දී Framework Convention on Tobacco Control - 
FCTC - එකට ශී ලංකාව අත්සන් කළා. FCTC පඥප්තිෙය් 11වන 
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වගන්තිෙය් විෙශේෂෙයන් නිර්ෙද්ශ කරලා තිබුණා, "දුම් 
ෙබොන්නන්ට අපසන්න වන ආකාරෙයන් රූපමය අවවාද සිගරැට් 
පැකට්වල ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරන්න"යි කියලා. සිගරැට් 
පැකට් එෙක් ඉස්සරහ පැත්ෙත්, පිටි පස්ස පැත්ෙත් තමයි අවවාද 
සහ රූපමය අවවාද ඇතුළු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඇත්තටම 
ජාතිය ගලවා ගන්න, ජාතිය ෙවනුෙවන් ඒ කටයුත්ත ඉෂ්ට කරන්න 
ගිහින් තමයි එදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට එතුමාෙග් ඇමති 
ධුරයයි, පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් ධුරයයි අත්හැරලා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ෙගන එළියට එන්න සිද්ධ වුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම රූපමය අවවාද දුම් පානය අෛධර්යවත් 
කරන අවවාද ෙවන්න ඕනෑ; දුම් පානය නිසා ඇති වන ෙසෞඛ්ය 
ගැටලු ෙපන්වන, දුම් පානය අපිය කරන අවවාද ෙවන්න ඕනෑ. 
ජනතාව අපිය කරන කැත පින්තූර ෙම්වාට ෙයොදන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට අර කියපු විධියට අභිමානයට සාක්කුෙව් දමා ෙගන 
යන්ෙන් නැහැ; කාටවත් ෙපෙනන්න අභිමානයට  සිගරැට් පැකට් 
එක අරෙගන යන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට, ඒක හරි නැහැ; ෙගන 
යන්න බැහැ,   ෙමය සමාජයට ෙපන්නන්න බැරි ෙදයක් කියලා 
ෙත්රුම් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම, පාසල් දරුවන් ෙම් සිගරැට් පැකට් 
එකතු කරන්ෙන් නැහැ. පාසල් දරුවන් ෙම්  සිගරැට් පැකට් එෙකන් 
ෙසල්ලම් කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒවා පාසල් දරුවා ආකර්ෂණය 
වන ෙදයක් බවට පත් වන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ඒ කමෙව්දය 
අනුගමනය කරන්න අපට සිද්ධ වනවා.  

අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් සම්මත කර ගන්ෙන් සිගරැට් 
පැකැට්ටුෙව් පෘෂ්ඨය මත මතු පිට - ඉදිරිපස හා පිටුපස- සියයට 
80ක්  රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරන්නයි. ෙම් රූපමය අවවාද 
විශාල වන්න ඕනෑ. ෙමය සියයට 60ක් දක්වා අඩු කරලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ; සියයට 40ක් දක්වා අඩු කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. 
මා හිතන හැටියට සියයට 80ක් කියන එකත් මදියි.  ෙමය සියයට 
80ක් කළ යුතුමයි. එෙහම ෙනොකෙළොත් ෙමය නිකම් නාම 
මාතිකව කරන ෙදයක් විතරක් බවට පත් වනවා. සියයට 80ක් 
වශෙයන් සඳහන් කර තිබුණත්, සියයට 60ක් වශෙයන් සඳහන් 
කර තිබුණත් ෙමහි අකුරුවලිනුත් පැහැදිලිව අවවාද  දීලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට රූපය තිෙබනවා. එය කැත රූපයක්; 
අපසන්න රූපයක්; ෙම් තුළින් හැෙදන ෙලඩ ෙරෝග ගැන විස්තර 
කරන රූපයක්. ඒ වාෙග්ම අවවාදයක් අකුෙරන් ලියලාත් 
තිෙබනවා. ෙම් රූප ඇතුළත් කරන පමාණය සිගරැට් 
පැකැට්ටුෙවන් සියයට 60ක් වුෙණොත්, එෙහම නැත්නම් සියයට 
80ට වඩා අඩු වුෙණොත් ෙම් රූපය ෙපොඩියටයි ෙපෙනන්ෙන්. 
එතෙකොට ඒක ඇඟට දැෙනන ෙදයක් වන්ෙන් නැහැ. එම නිසාම 
තමයි ඕස්ෙට්ලියාව, නවසීලන්තය වැනි රටවල් ෙමය plain 
packaging system එකකට දියුණු කර තිෙබන්ෙන්. පැකැට්ටුෙව් 
මුළු පෘෂ්ඨෙය්ම තිෙබන්ෙන් රූපමය අවවාද.  Trademark එක, 
ෙකොම්පැනිෙය් නම ගහන්න තැනක් නැහැ. ඒවා ෙවන ෙකොෙහේ 
ෙහෝ ගහ ගන්න ඕනෑ. පැකැට්ටුෙව් පෘෂ්ඨෙය් ඒවා සඳහන් කරන්න 
බැහැ. පෘෂ්ඨෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම රූපමය අවවාද  ඇතුළත් කරලා  
දුම් පානෙයන් ඇතිවන අපසන්න පතිවිපාක ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ.  

දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර භාවිතය පිළිබඳව කියාත්මක වන 
ආයතනයක් අප රෙට්  තිෙබනවා. ඒ තමයි National Authority 
on Tobacco and Alcohol  - NATA. 2006 අංක 27 දරන 
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත යටෙත් 
තමයි NATA එක ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි දැක්ක විධියට පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් ආයතනෙයන් ෙම් ගැටලු ගැන එච්චර 
අවධානයක් ෙයොමු වුෙණ් නැහැ. ෙම්  ගැටලු ගැන හරියට 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙම් ආයතනය පැත්තකින් තියලා 
නාමිකව තිබුණා විතරයි. ඒ ආයතනයට කියාත්මක ෙවන්න 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ආයතනය සඳහා විටින් විට 
සභාපතිවරුන් පත් වුණා. නමුත් ඒ ආයතනයට හරියට staff එකක් 
හිටිෙය් නැහැ; වැඩ කරන්න කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කරලා 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආයතනයට වැඩ කරන්න  මුදල් 

තිබුෙණ් නැහැ. මුදල් නැතිව වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් 
ආයතනයට වාහනයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් වාෙග් පශ්න හරහා ෙම් 
NATA එක අසරණ කරලා තිබුණ බව අපි දැක්කා. නමුත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නව රජෙය් නව පතිපත්ති අනුව, 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් දැක්ම අනුව, 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් දැක්ම අනුව ඉදිරිෙය්දී ෙම් ආයතනය 
ශක්තිමත් ආයතනයක් බවට පත් කරන්නට. ඒ කාරණය 
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කර සිටිනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම තව කාරණයක් කියනවා. දුම් ෙකොළ සහ 
මද්යසාරවලින් අපි විශාල බදු පමාණයක් අය කරනවා. ඒක 
පමාණවත් නැහැ. නමුත් විශාල බදු පමාණයක් අය කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

ඒ අය කරන බදුවලින් අඩු තරමින් සියයට 2ක් ෙම් NATA 
එකට ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒ අයත් ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යයි. 
එෙහම නැතිව ෙම් ආයතනය නාමික ආයතනයක් හැටියට 
තිබුණාට වැඩක් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම "Healthy Lanka" ආයතනය වාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ආයතන තිෙබනවා. ඒවා ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන. ෙම් 
ආයතනවලින් විශාල වැඩසටහන් කරලා තිෙබනවා. මා ළඟ 
තිෙබනවා, The Foundation for Innovative Social 
Development - FISD - විසින් නිකුත් කරන ලද සමීක්ෂණ 
වාර්තාවක්. ෙම් ආයතනෙය් සමීක්ෂණ වාර්තාෙවන් කියලා 
තිෙබනවා, NATA ආයතනෙය් කටයුතු ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ 
කියලා.  

මූලානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, The Foundation for 
Innovative Social Development  විසින් නිකුත් කළ "Research 
Report on the Sale of Alcohol and Cigarettes to Minors" 
නමැති සමීක්ෂණ වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා. 

අෙප් නීතිෙය් තිෙබනවා, අවුරුදු 21ට වඩා අඩු අයට දුම් වැටි 
විකිණීම තහනම් කියලා. නමුත් ෙම් සමීක්ෂණ වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා, ඒ විධිෙය් නීති තිබුණාට අෙප් රෙට් අවුරුදු 21ට   අඩු 
දරුවන්ට දුම් වැටි ගන්න පුළුවන් පවණතාව සියයට 75ක් වන බව. 
ඒ වාෙග්ම මද්යසාර ලබා ගැනීෙම් පවණතාව සියයට 90ක් වන බව 
කියනවා. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නට ශී ලංකාෙව් 
ෙපොලීසිය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් 
ඉන්නවා, ෙම්වාට අදාළ නීති කියාත්මක කරන්න. ඒ වාෙග්ම 
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් කියා කරන ආයතන තිෙබනවා. නමුත් අද 
ෙම් රාජ්ය ව හය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම 
ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාතිෙය් පණාමය පිරිනමන ගමන්, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට  -පක්ෂය මාරු කරලා  ෙහෝ පජාතන්තවාදය 
තිෙබන ෙද්ශපාලන ව හයකට එකතු ෙවලා- එතුමාෙග් සංකල්පය  
අනුව ෙම් කටයුත්ත ඉටු කිරීම ගැන ශුභාශිංසනය පළ කරනනවා.  

රාජ්ය නිලධාරි යාන්තණය කියාත්මක කිරීමටත්,  NATA  එක 
සහ ෙම් යාන්තණය ශක්තිමත් කිරීමටත් ෙම් හා සමානව කටයුතු 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙම් සිහිනය 
සැබෑ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.54] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි.  අද අපි සාකච්ඡා 

කරන්ෙන් අප රෙට් ජනතාවට බලපාන ඉතාම වැදගත් පශ්නයකට 
සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳවයි. ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයන්ට 
පමණක් ෙනොෙවයි අප ආර්ථිකයටත්, සමාජෙය් පවුල්වලටත් 
හානියක් වන පශ්නයක් පිළිබඳවයි.  විෙශේෂෙයන්ම අපට  දුම් 
පානය පාලනය කිරීමට විශාල සටනක් ෙගන යන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා,  බහු ජාතික සමාගම්වල පචාරක යාන්තණය හරහා 
ජනතාව ඇබ්බැහිවීමකට ඇද ගැනීෙම් බලයට විරුද්ධව. 

ෙමවැනි අවස්ථාවකදී ෙම් පනත සංෙශෝධනය කිරීෙමන්, 
දුම්පානෙය් පතිවිපාක ගැන වැඩි අවෙබෝධයක් ඇති ෙවන්න, ඒ 
වාෙග්ම ජනතාව තුළ දුම් පානය ගැන භයක්, සැකයක් ඇති 
ෙවන්න අවශ්ය පදර්ශනය ඒ packet එෙක් ඇති කිරීමට, නැත්නම් 
ඒ සිගරට් තිෙබන භාජනෙය් ඇති කිරීමට මඟ සැලැස්වීම වැදගත් 
පියවරක් කියලා අපි කවුරුත් සලකනවා. ෙමෙසේ ෙවනස් කිරීම 
 ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක්.  

දුම්බීමට ඇබ්බැහිවීම අප සමාජය තුළින් නැති කරලා ඒ හරහා 
ඇති වන හානිය අවම කිරීමට කියාත්මක කිරීම පහසු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් කාර්ය වඩාත් සාර්ථකව ඉදිරියට කියාත්මක කරපු 
තරමටම එහි සාර්ථක පතිඵලත් ලැෙබ්වි. නමුත් ඒක පමණක් 
සෑෙහයි කියලා හිතාෙගන කටයුතු කෙළොත් අපි වැෙටන්ෙන් වැරැදි 
තැනකටයි. අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම් සිගරට් තුළ Nicotine කියන 
රසායනික දව්ය තිෙබන නිසා දුම්පානයට ඇබ්බැහිවීමක් සිද්ධ 
වනවා කියලා. ඒ ඇබ්බැහිවීම වැඩි ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න සිගරට් 
පානය කිරීම වැඩි ෙවනවා. එක පැත්තකින් ඒ තුළින් වියදම වැඩි 
වනවා. එය පවුෙල් ආර්ථිකයට බලපානවා. සමහර විට ෙම් 
ඇබ්බැහිවීෙම් පුරුද්ද නිසා ඒ පුද්ගලයා තමන්ෙග් ආදායෙමන් 
අඩක් පමණ දුම්පානය සඳහා වැය කරනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
පවුෙල් ළමයින්ට සහ මවට විශාල පශ්නයක් ඇති වනවා. ඒ 
එක්කම ෙසෞඛ්ය පශ්නත් තිෙබනවා. කාලයක් ගියාට පස්ෙසේ 
දුම්පානය තුළින් විශාල ෙසෞඛ්ය පශ්න ඇති ෙවනවා කියලා අපි 
දන්නවා. ෙමහි භයානකකම පැහැදිලි කරනවා නම්, ෙපනහැලි 
පිළිකා මරණවලින් සියයට 95කටම ෙහේතුව ෙවන්ෙන් දුම්පානයයි. 
සියලු පිළිකා වර්ගවලින් සියයට 43කට ෙහේතුව වන්ෙන් 
දුම්පානයයි. මුඛෙය් පිළිකා ඇතිවීමට ෙහේතු වනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, ශබ්දය පිටවන vocal cordsවලට, දුම් සෘජුව බලපාන 
උගුර, ගලනාලය වැනි ශරීරෙය් ෙකොටස්වලටත්, මුඛයට දුරින් 
පිහිටි අවයවවලටත්, උදාහරණයක් හැටියට මුතා ෙබොක්කට වුණත් 
පිළිකා ඇති වීමට දුම්පානය ෙහේතු වනවා.   

අපි කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් ෙවනත් ෙරෝග තත්ත්වයන් 
රාශියක් ඇතිවීමටත් ෙම් දුම්පානය ෙහේතු ෙවනව බව ෙපෙනනවා. 

හෘදයාබාධ ඇති ෙවනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 
ඇෙමරිකාෙව් heart attacks  නැත්නම් ෙල් මදිකම නිසා ඇති වන 
හෘදයාබාධවලින් සියයට 20ක්ම සිද්ධ වන්ෙන් දුම්පානය නිසා. ඒ 
වාෙග්ම රුධිර නාලවලට ෙම්ක බලපානවා. ඒ තුළින් strokes 
නැත්නම් cerebrovascular accidents ඒ කියන්ෙන් අංශභාග 
ෙරෝග ඇතිවීමත් සිද්ධ වනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් බැලුවාම 
ලංකාෙව් ඒ පිළිබඳව හරි සංඛ්යා ෙල්ඛන නැහැ. ඒ නිසා මම 
ඇෙමරිකාෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛන කියන්නම්.   

ඇෙමරිකාෙව් ෙම් ෙරෝග තත්ත්වයන්ෙගන් සියයට 15ක්ම 
ඇති වී තිෙබන්ෙන් දුම්පානය නිසායි. ෙම් නිසා ශරීරෙය් විවිධ 
බරපතළ තත්ත්වයන් සහ ෙලඩ ෙරෝග තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා. 
මිය යෑම පමණක් ෙනොෙවයි, කාලයක් ෙරෝහල්ගත ෙවලා පතිකාර 
ලබා ගැනීමටත් ෙමය ෙහේතු වනවා. ඒ නිසා ෙමය ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයට බරක් පමණක් ෙනොෙවයි, වියදමත් වැඩිවන තත්ත්වයක් 
වනවා.  

දුම් පානය නිසා ෙපණහලු පිළිකා පමණක් ෙනොෙවයි, විවිධ 
ආසාධන තත්ත්වයන් ද ඇති වනවා. එකක් තමයි chronic 
bronchitis  කියන ෙරෝගී තත්ත්වය. ඒ ෙරෝගී තත්ත්වය කල් 
පවතිනෙකොට ෙපණහැල්ෙල් ඔක්සිජන් සහ කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් 
හුවමාරු කිරීෙම් ෙකොටස්වල දියවීමක් සිද්ධ වනවා. ඒකට ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කියනවා, emphysema කියලා. ඒ තත්ත්වය 
ෙහේතුෙකොටෙගන මරණය පවා සිද්ධ වනවා. එෙසේ සිදු වන 
මරණවලින් සියයට 82ක්ම සිද්ධ වන්ෙන් දුම් පානය 
ෙහේතුෙකොටෙගනයි.   

ඇදුම තිෙබන ෙලඩුන්ෙග් ඇදුම තත්ත්වයත් දුම් පානය නිසා 
වැඩි වනවා. ගර්භිණී මවකෙග් ෙසෞඛ්යයටත් දුම්පානය 
බලපානවා. ඒ වාෙග්ම ගර්භිණී කාලය තුළ දුම් පානෙයන් 
ලැෙබන්න ඉන්න දරුවාෙග් වර්ධනයටත් බාධාවක් ඇති වනවා. 
පර්ෙය්ෂණ මඟින් ෙපන්වා දී තිෙබනවා, මව දුම්පානය කරනවා 
නම් ඇයට ඉපෙදන දරුවන්ෙග් බර හුඟක් අඩු වන බව.  

දුම්පානය ආමාශයටත් තදින් බලපානවා. Gastric and 
duodenal ulcers   වැඩි වීමටත් ෙමය ෙහේතුවක් වනවා. ෙම් ෙලඩ 
ෙරෝග තත්ත්වයන් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය පශ්න අතෙර් පධාන 
පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

දුම්පානය ලිංගික කියාකාරිත්වයටත් බලපාන බව අපි 
දන්නවා. මානසික ෙරෝගී තත්ත්වයන් තිෙබන අයට දුම්පානය 
කිරීෙම් වැඩි වුවමනාව ඇති වනවා. ඒ නිසා ඒ අය තුළත් අතුරු 
ආබාධ වැඩි වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් හැර, ඍජුව දුම් 
පානය කරන අයට ඇති වන ෙරෝග තත්ත්වයන් පමණක් 
ෙනොෙවයි, දුම් පානය කරන අය අවට සිටින දුම් පානය ෙනොකරන 
අයටත් ෙම් නිසා පශ්න ඇති වනවා. ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙම්කට 
passive smoking  කියලා කියනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් ෙම් කියන ලද 
ෙරෝග තත්ත්වයන් පවා ඇති ෙවන්න පුළුවන්. පමාණය අඩු 
වුණාට සැලකිය යුතු ෙරෝගී තත්ත්වයක් සිද්ධ වනවා. ෙම් 
ආකාරයට බැලුවාම දුම් පානය නිසා ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් අප 
සමාජයට විශාල හානියක් සිද්ධ වන බව අපට පිළිගන්න පුළුවන්.  

පසු ගිය අවුරුදු 10 දී ලංකාෙව් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවල 
පමාණය සෑෙහන්න වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  සියයට 5 සිට සියයට 
36 දක්වා ඒ පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. JICA ආයතනය 
මඟින් කරන ලද සමීක්ෂණයකින් ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා, 
ලංකාෙව් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවල වැඩි වීමට පධාන ෙහේතුවක් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් දුම් පානයයි කියලා. අෙප් සමාජය දිහා 
බැලුවාමත් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ඇති  පිරිස සෑෙහන්න වැඩි වීමට 
දුම් පානය ෙහේතුවක් වනවාය කියන එක අපට පිළිගන්න සිදු 
ෙවනවා. දුම් පානය නිසා ඇති වන ෙරෝගාබාධ ෙහේතුෙවන් 
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දිනපතා 60ෙදනකුෙග් පමණ ජීවිත නැති ෙවනවා. මීට අවුරුදු 
ෙදකකට ෙපර සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන බැලුවාම, ඒ අනුව 
අවුරුද්දකට 22,600ක් පමණ මිය ගිහින් තිෙබනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
Sir, I have been given an extra five minutes by the 

Hon. Dinesh Gunawardena. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
But, you have only two minutes left.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
He gave me extra time.  The Hon. Dinesh 

Gunawardena gave me his time.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You have already taken 12 minutes.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
I had 10 minutes to begin with and then the Hon. 

Dinesh Gunawardena gave me his time also. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
No, from the start of your speech, you have taken 12 

minutes.  
 

ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
What I am trying to tell you is, the Hon. Dinesh 

Gunawardena  was scheduled to speak but  now he has 
transferred his time to me.  Therefore, please give me that 
extra time also.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
He has given only five minutes to you and the balance 

five minutes will be given to the Hon. Felix Perera. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
Okay, sorry.  Then, I will conclude soon.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මත්පැන් පශ්නය පිළිබඳව  
අප ගන්නා පියවර සම්බන්ධෙයන් කල්පනා කර බලනෙකොට බීර 
සහ අරක්කු සම්බන්ධෙයන් යම් නීති කියාත්මක කරන්නට  
ඉදිරිපත් වුණත්,  කසිප්පු පිළිබඳව  විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම  සිගරැට් ගැන කල්පනා කරලා කටයුතු කරනවා වාෙග්ම  
අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතු තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි 
බීඩි පශ්නය.  සිගරැට් ෙවනුවට දැන් පාවිච්චි කරන ලාභම දුම්වැටි 
වර්ගය තමයි බීඩි.  ඒ ගැනත්  ඉදිරි කාලෙය් දී අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිගරැට් පාවිච්චි කරන අය ඊට 
ඇබ්බැහි වූ පමාණය අනුව, තමන්ෙග් ආදායම අනුව සිගරැට් 
පැකට් හැටියට ගැනීෙම් පවණතාව වැඩි ෙවනවා කියලා අපි 
දන්නවා. ෙම් ෙගන එන නීතිය කියාත්මක කිරීම ඒ අයෙග්  
සිගරැට් භාවිතය අඩු කරන්නට ගත හැකි වැදගත් පියවරක් 
ෙවනවා. නමුත් දුම් පානය මුලින්ම පටන්ගන්නා අය සිගරැට් අඩු 
පමාණයක් භාවිත කිරීෙමන් තමයි එය පටන්ගන්ෙන්. ඒ අය 
ගිහිල්ලා සිල්ලර කඩවලින්  loose සිගරැට් හැටියට ඒවා ලබා 
ගන්නවා. එෙහම ලබා ගන්න ෙකොට තිෙබන පශ්නය තමයි, 
සිගරැට් පැකැට්ටුෙව් මතු පිට පදර්ශනය කර තිෙබන දුම්වැටි 
භාවිතය  මඟින් ෙසෞඛ්යයට ඇති වන අනතුර ගැන කිසිම 
අවෙබෝධයක් ඒ පුද්ගලයාට ෙනොලැෙබන එක.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කලින් කියපු කාරණය මමත් 
අනුමත කරනවා. සිගරැට් අෙළවි කරන හැම පුද්ගලයකුම ලියා 
පදිංචි කළ යුතුයි. එෙසේ ලියා පදිංචි කරපු හැම පුද්ගලයාම දුම් 
පානය පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීෙම් notice එකක් පින්තූර  සහිතව 
තමන්ෙග් ෙවළඳ සැෙල් පදර්ශනය කරන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නවා දුම් 
ෙකොළ සමාගම අවුරුදු පතා විශාල ලාභයක්  ලබන බව. රුපියල් 
බිලියන 83ක පමණ ලාභයක් ලබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 83,000ක් ලාභය හැටියට අවුරුදුපතාම ලබා ගන්නවා. ඒ 
කියන්ෙන් දවසකට රුපියල් මිලියන 230ක්. අෙප් බදු ආදායෙමන් 
සියයට 3ක් පමණ අපි ෙම් තුළින් ලබා ගන්නවා. නමුත් ඊට වැඩි 
බදු අය කිරීමක් ෙම් අයෙගන් ලබා ගත යුතුයි කියලා මම හිතනවා. 
එෙලස විශාල බදු ආදායමක් ලබා ගත්ෙතොත් තමයි දුම් පානය 
නිසා ෙසෞඛ්ය හානිවලට ෙගොදුරු වන ජනතාවට නිසි ෙසෞඛ්ය 
පතිකාර ලබා දීම සඳහා අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය වැඩිදියුණු කළ හැකි 
වන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙයදවීමට ෙම් අයෙගන් වැඩි බදු  මුදලක් ලබා 
ගැනීම අවශ්යයි කියලා මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Karuppaiah Velayudam.  

You have 12 minutes.   
 
[பி.ப. 5.11] 

 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம் - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of 
Plantation Industries) 
I thought I had been allotted 15 minutes, Sir.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
2006ஆம் ஆண் ன் 27ஆம் இலக்க ைகயிைல மற் ம் 
ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத் தி த்த 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  சில க த் க்கைள 
ன்ைவப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைதயிட்  நான் 

மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இத்தி த்தச் சட்ட லமான , 
ைகயிைல உற்பத்தி, இறக்குமதி மற் ம் விற்பைன ேபான்ற 

ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள் ம்ேபா , அதனால் ஏற்ப ம் 
சுகாதாரக் ேக கள், மரணத்ைத அதிகாிக்கும் அபாயகரமான 
நச்சுத்தன்ைம ேபான்ற விைள கைள எச்சாிக்ைக 
ெசய்வேதா , அைதப் பாவிப்பதனால் ஏற்ப ம் சுகாதாரக் 
ேக கைள விளக்கி, ெபா மக்க க்கு அறி ட் ம் வைகயில், 
அவ் ற்பத்திப் ெபா ட்கள் அைடக்கப்பட் க்கும் 
ெபட் களில் ன் ம் பின் ம், அதன் இ  பக்கங்களி ம், 
ெதளிவாக விளங்கிக்ெகாள் ம் வைகயில் label 
இடப்படேவண் யதன் அவசியத்ைத வ த்தி நிற்கின்ற . 
அத் டன் இச்சட்டத் தி த்தக் கூ கைளக் கைடப்பி த்  
அ ல்நடத்தத் தவ கின்றவர்க க்கு - உற்பத்தியாளர்கள், 
விற்பைனயாளர்க க்கு  - எதிராக நீதிமன்றத்தில் 
வழக்குத்தாக்கல் ெசய்யப்பட் , குற்றவாளியாகக் காணப்ப ம் 
பட்சத்தில் 50 ஆயிரம் பாய் தண்டப் பண ம் ஒ  
வ டத்திற்கு ேமற்படாதவா  சிைறத்தண்டைனைய ம் 
அ பவிக்க ேநாி ம் என்பைத வ த் கின்ற .   

இலங்ைகயின் மரண எண்ணிக்ைகையப் 
பார்க்கின்றெபா , அதிகளவான மரணங்கள் ைகயிைல 
பாவித்தல் மற் ம் ைகப்பி ப்பதால் ஏற்ப கின்ற 
நச்சுத்தன்ைமயால் ஏற்ப கின்றெதனப் ள்ளிவிபர 
அறிக்ைககள் கூ கின்றன. இலங்ைகயில் வ டத்திற்கு 40,000 
ேபர் ைகயிைல பாவைனயின் லம் மரண அபாயத்திற்கு 

கம்ெகா த்  வ வதாகக் குறிப்பிடப்ப கின்ற . 
அவ்வாேற, வ டந்ேதா ம் ைகயிைல பாவைனயினால் 
20,000 ேபர் மரணித்  வ கின்றனர். இ  மிக ம் ேமாசமான 
நிைலைம என்பைத நாங்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
இலங்ைகயில் ைகயிைல பாவிப்பதன் லம் 13.3 
சத தமானவர்கள் வாய்ப் ற்  ேநாயா ம் ெதாண்ைடப் 

ற் ேநாயா ம் பாதிக்கப்பட்  வ கின்றனர். வ டந்ேதா ம் 
சுமார் 20,000 ேபர் ைகயிைல காரணமான ேநாயினால் 
மரணிப்பதாக ம் நாளாந்தம் குைறந்தபட்சம் 20 ேபர் இ தய 
ேநாயினால் மரணிப்பதாக ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . 
அேதேவைள, நாளாந்தம் 600க்கு ேமற்பட்டவர்கள் இ தய 
ேநாய் காரணமாக ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக் 
கப்ப கின்றனர்.   
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.   
 

අනතුරුව ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may continue. 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
எனேவ, இந்த விதமாக மக்க க்கு நச்சுத் தன்ைமைய 

ஏற்ப த்தி பலவிதமான சுகாதாரக் ேக கைள ம் 
விைளவிக்கும் இத்தைகய ெபா ட்களால் மக்கள் பல்ேவ  
அெசளகாியங்க க்கு கங்ெகா க்கின்றனர். ெபா ப் ள்ள 
அரசாங்கம் என்ற வைகயில் அம்மக்கைளப் பா காப்பதற்கு 
உாிய நடவ க்ைககைள எ க்க ைனவ  
பாராட்டத்தக்கதாகும்.  

2007ஆம் ஆண்  சிகெரட் வாி லம் அரசாங்கத்திற்கு 
கிைடத்த வ மானம் 31,437 மில் யன் பாயாகும். 2013ஆம் 
ஆண்  அத்ெதாைக 62,920 மில் யன் பாயாக, இ  மடங்கு 
அதிகாித்தி க்கிற . அேதேபான் , 2007ஆம் ஆண்  
ம பானத்தின் லம் அரசுக்கு கிைடத்த வாி 23,723 
மில் யன் பாயாகும். 2013ஆம் ஆண்  அ  70,189 
மில் யன் பாயாக ம்மடங்கு உயர்ந் ள்ள . 2014ஆம் 
ஆண்  ைகயிைல உற்பத்தி லம் அரசாங்கத்திற்கு 73.6 
பில் யன் பாய் வ மானமாகக் கிைடத்தி க்கிற . 
ஆயி ம், இந்த வ மானத்ைத மாத்திரம் ைமயமாகக்ெகாண்  
ெசயற்படா  இலவச ம த் வ வசதிகைள ஏற்ப த் வதற்கு 
எத்தைன மில் யன் பாைய - அந்த வ மானத் க்கும் 
அதிகமான ெதாைகைய - வ டந்ேதா ம் அரசாங்கம் இழந்  
வ கின்ற  என்பைத ம் கணக்கிற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

2013ஆம் ஆண்  4,035 மில் யன் சிகெரட் கள் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. அதன் லம் அரசாங்கத் க்கு கிைடத்த 
வ மானம் 58.5 பில் யன் பாயாகும். இலங்ைகயில் 

ைகயிைல பாவிப்பதன் காரணமாக வாய்ப் ற்  ேநாய் 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . இலங்ைகயின் 10 
மாவட்டங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வி டாக 
யாழ்ப்பாணத்தில் 42.9 சத தமானவர்க ம், க த் ைறயில் 
24.6 சத தமானவர்க ம், ெகா ம்பில் 30.4 
சத தமானவர்க ம், ைகயிைல பாவைனக்கு அ ைமயாகி 
உள்ளார்கெளனத் ெதாிய வ கின்ற . 2004ஆம் ஆண்  34.5 
மில் யன் லீற்றராக இ ந்த சாராய உற்பத்தி 2007ஆம் 
ஆண்  82.8 மில் யன் லீற்றராக அதிகாித்தி க்கிற .  
2013ஆம் ஆண்  164.5 லீற்றர் மில் யனாக அ  ேம ம் 
உயர்ந்தி க்கிற . 2004ஆம் ஆண்  ம பான விற்பைன 
அ மதிக் கட்டணம், நீதிமன்றத் தண்டப்பணம் 
ேபான்றவற்றி டாக 291 மில் யன் பாய் அரசுக்கு 
வாியாகக் கிைடத்த . அத்ெதாைக 2013ஆம் ஆண்  1,600 
மில் யன் பாயாக அதிகாித்தி க்கிற . இத்தைகய 
வ மானங்களினால் கடந்த கால அரசாங்கங்கள் ம பானம் 
அல்ல  ைகத்தல் சம்பந்தமான  கட்டைளகைளத் 
தளர்த் வதற்கான அல்ல  அவற்றின் பாவைனையத் 
த ப்பதற்கான நைட ைறகைள ேமற்ெகாள்ளத் 
தவறியி ந்தன. அதனால்தான் அன்ைறய சுகாதார 
அைமச்சராக இ ந்த இன்ைறய ஜனாதிபதி அவர்கள் 
ெகாண் வந்த இந்த தி த்தச் சட்ட லம் அவரால் அன்  

ன்ென க்க யாதவா  தைட விதிக்கப்பட்ட .  

2013ஆம் ஆண்  ரம், பியர், கள் , சாராயம் ேபான்ற  
உற்பத்திகளில் சாராயம் மாத்திரம் 12,97,95,927 லீற்றர் 
அ ந்தப்பட் ள்ளதாக அறிக்ைககள் ெதாிவிக்கின்றன. 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் ம  அ ந் பவர்களின் 
எண்ணிக்ைக அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . ெப ந் 
ேதாட்டத் ைற சனத்ெதாைகயில் 78 சத தமானவர்கள் ம  
அ ந் வதாகக் கணக்ெக க்கப்பட் ள்ள . ெப ந்ேதாட் 
டத் ைற மக்களின் ெமாத்த வ மானத்தில்  40 சத தம் 
ம பானத்திற்ேக ெசலவிடப்பட்  வ வதாக ம் அறிய 
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கின்ற . தீபாவளி ேபான்ற உற்சவ காலங்களில் இந்த ம  
பாவைன மிக ம் அதிகமாகக் காணப்ப வைத நாங்கள் 
அவதானித்தி க்கிேறாம்.    

ம ப் பாவைனையக் கட் ப்ப த்தி அதி ந்  மக்கைளக் 
காப்பாற்ற ேவண் ய அரசியற்கட்சித் தைலவர்கள்,  அதற்கு 
மாறாக ேதர்தல் காலங்களில் தங்க ைடய வாக்குகைள 
அதிகாித் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ேநாக்ேகா  மக்கள் 
மத்தியிேல ம ப் பழக்கத் க்கு உற்சாக ட்  இலவசமாக 
ம ப் பாவைனைய ஊக்குவித் , அவர்க ைடய 
நிைலைமைய ேம ம் ேமாசமாக்கி வ கின்றார்கள்.  இவ்வா  
ம பானத் க்கு அ ைமயாகின்ற  நிைலைய வ ப்ப த்தி 
வ கின்றைம ேவதைனக்குாியெதான்றாகும். எனேவ, 
மக்கைள வழிநடத்த ேவண் ய அரசியல் தைலவர்கள், 
ேவட்பாளர்கள் அவர்கைளத் தவறான வழிக்கு  
இட் ச்ெசல்வைத எதிர்காலத்திலாவ  நி த்திக்ெகாள்வ  
ச கத் க்கு அவர்கள் ெசய் ம் மிகப்ெபாிய பணியாகும்.  

வெர யா மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ம  விற்பைன 
சம்பந்தமாகக்  குறிப்பி ைகயில், அங்கு 216 ம  விற்பைன 
நிைலயங்கள் இ ப்பதாக ம் இலங்ைகயில் வெர யா 
மாவட்டத்திேலேய அதிகூ ய அளவில் ம விற்பைன 
நிைலயங்கள்  இ ப்பதாக ம் அங்குள்ளவர்கள் வ டத்திற்கு 
5,800 மில் யன் பாய் ெப மதியான சாராயம் ேபான்ற 
ம பானங்கைள அ ந்திவ வதாக ம்  ெதாிவித்தி க்கின்றார். 
ஆனால்,  வெர யா மாவட்ட அபிவி த்திக்காக 1,500 
மில் யன் பாேய வ டந்ேதா ம் ெசலவிடப்பட்  
வ வைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அங்ேக 
அ மதிெபற்ற ம  விற்பைன நிைலயங்க க்கு 
ேமலதிகமாகச் சட்டவிேராதமான கசிப்  விற்பைன 
நிைலயங்கள் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன சாராய விற்பைன 
நிைலயங்கள் பல உண்  என ஆய்வாளர்கள் கூ கின்றார்கள். 
இலங்ைகயில்  அதிகள  ம க்கு அ ைமப்பட்ட ச கமாக 
மைலயக ச தாயேம உள்ளெதனப் பல ஆய் க ம் 
சுட் க்காட் கின்றன.  

அ மட் மன்றி, 15-19 வய க்குட்பட்ட பாடசாைல 
மாணவர்கள் ம பானம், ைகத்தல் ஆகிய பழக்கங்க க்கு 
அ ைமயாகி ள்ளார்கள் என்பைத வ த்தத் டன் 
குறிப்பிடேவண் ள்ள . ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் 
காணப்ப கின்ற அ மதிெபற்ற மற் ம் அ மதியற்ற 
ம பான விற்பைன நிைலயங்கைள வதற்கு அரசு 

ன் ாிைம ெகா க்கேவண் ம். அதாவ , 
ெப ந்ேதாட்டங்க க்கு மத்தியிேலேய பல இடங்களில் 
ம பானக் கைடக க்கு அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள . இ  
ேம ம் அவர்கைள அந்த ாீதியில் ஊக்குவிப்பதற்கு - 

ண் வதற்கு காரணமாக இ க்கின்ற . வெர யா, 
ப ைள, பசைற, ம ல்சீைம ேபான்ற பகுதிகளில் ேதாட்டத்ைத 
ைமயமாகக் ெகாண்  பல ம பானக் கைடகள் இ க்கின்றன. 
அதற்கு அரசாங்கம் அ மதி வழங்கியி க்கின்ற . எனேவ, 
ேதாட்டத்தின் ைமயத்தி க்கின்ற ம பானக் கைடக ைடய 
licence கைள இரத் ச்ெசய்  அவற்ைற அங்கி ந்  
அப் றப்ப த்தி, ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கைள அதிகமான 
ம பாவைனயி ந்  காப்பாற் வதற்கான 
நடவ க்ைககைளச் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
ேகாாிக்ைக வி க்க வி ம் கின்ேறன்.  

அண்ைமயில் நான் ம கஸ்தலாவ என்ற கிராமத் க்குச் 
ெசன்றி ந்ேதன். அ  ேதாட்டங்கைள அண்மித்த ஒ   பகுதி. 
அங்கு கூ யி ந்த தமிழ் மக்க ம் ேதாட்டப் ற மக்க ம் 
சிங்கள மக்க ம் என்னிடம் வி த்த ஒேரெயா  ேகாாிக்ைக, 

"எங்கள  இன்ேனாரன்ன அபிவி த்திகைளப் பற்றிப் 
ேபசுவைதவிட, எல்ெடப் ேதாட்டத் க்கு மத்தியி க்கின்ற 
ம பானக் கைடைய வதற்கு நடவ க்ைக எ ங்கள்!" 
என்ப தான். அந்தள க்கு இன்  அந்தச் ச க ம் 
மாற்றமைடந்தி க்கின்ற . இன்  சில பகுதிகளி ள்ள 
ஒ சில 'பார்' களிேல மாதாந்தம் ெச த் ம் வைகயில் கடன் 
அ ப்பைடயிேல ம  விநிேயாகம் நைடெப கின்ற . 
இதனால் நிைனத்த டன் அவர்கள் அங்கு ெசன்  அதைனப் 
ெபற் க்ெகாள்கிறார்கள்.  எனேவ, அவற்ைற வதற்கு 
அரசாங்கம் உடன் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.  
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க ைடய ேநரம் வைடந் விட்ட .  

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
இன் ம் ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்.  

ேம ம், ச ர்த்தி உதவி ெப பவர்கள், அரசாங்கத்தின் 
நிதி தவியில் வாழ்கின்றவர்கள் அந்தப் பணத்ைதப் 
ெபற்ற டன் அதில் அதிகளைவச் ெசலவழிப்ப  இவ்வாறான 

ைகத்தல், ம பானம் பாவித்தல் ேபான்றவற் க்ேக! 
இதனால், ச கத்திேல வ ைமநிைல ஏற்ப கின்ற ; 
கு ம்பத்திேல சச்சர கள் நில கின்றன; 
இனங்க க்கிைடயிேல அ க்க  ரண்பா கள் 
ஏற்ப கின்றன. இவற்ைறத் தவிர்ப்பதற்கு இந்த அதிகாித்த 
ம பாவைனையத் தைடெசய்ய ேவண் ம்.  

எனேவ, இதற்கு இந்தச் தி த்தச்சட்ட லத்ைதக் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ற எங்கள  சுகாதார அைமச்சர் 
அவர்கள் எ க்கின்ற ன்ென ப் க்கள் மிக க்கியமானைவ. 
இந்தச் சட்ட லம் இன்ைறய நிைலக்கு மிகமிக அவசியமான  
என்பைத நான் வ த் கின்ேறன். ைகயிைல லம் 
கிைடக்கின்ற வ மானத்ைதவிட இரட் ப்  மடங்கான 
பணத்திைன ம ந் க க்காகச் ெசலவிட 
ேவண் யி க்கின்ற .  இவற்ைற உணர்ந்  இந்த ம ப் 
பாவைனையக் குைறக்கக் கூ ய ாீதியில் நைட ைறச் 
சட்டங்கள் உ வாக்கப்படேவண் ம்.  குறிப்பாகக் 
கிராமங்கள், ேதாட்டங்கள் ேபான்றவற்றிேல நிைனத்த டன் 
சாராயத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற வசதிகைளக் 
குைறக்கேவண் ம். இத டாக ச கத்திற்கு குறிப்பாக 
இைளஞர்கள் மத்தியிேல நல்ல விழிப் ணர்ைவ 
ஏற்ப த்தேவண் ம்.  

பாடசாைல மாணவர்கள் நாளாந்தம் ம ப்பழக்கத்திற்கு  
உள்வாங்கப்பட்  வ கின்றார்கள்.  இ  ஒ  ச கப் 
ேபரழிைவ ஏற்ப த் கின்ற நிகழ்வாக இ க்கின்ற .  எனேவ, 
இவற்றி ந்  இவர்கைளக் காப்பாற்றேவண் ய  ஒ  
ெபா ப் ள்ள அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும்.  எனேவ, இந்தத் 
தி த்தச் சட்ட லம் காலத்திற்கு உகந்ததாக இ க்கிற  எனத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , அரசாங்கம் பல மட்டங்களி ம் 
ம ப்பாவைன சம்பந்தமான விழிப் ணர் க் க த்தரங்குகைள 
ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். ன்ைனய அரசாங்கம் இதைன 

ன்ென ப்பதற்குத் தைட விதித்தி ந்தைம, அதற்கு ஆர்வம் 
காட்டாமல் இ ந்தைம ஏெனன்  எனக்ேக ாியவில்ைல. 
அந்தவைகயில் அ  மிக ம் ேவதைனக்குாியெதன்  கூறி, 
இச்சந்தர்ப்பத்திைன வழங்கியைமக்கு நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன்.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.25] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාව හංසයාට 

කතිරයක් ගහලා ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට පත් කර ගත් අයට දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපිත් එකතු  
ෙවලා ෙලොකු  වගකීමක්  භා ර  දුන්නා. නමුත් අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනා ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාව තුළ නැහැ, 
ගරු අගමැතිතුමාත් නැහැ, ගරු සභානායකතුමාත් නැහැ, මැති 
ඇමතිව    රුනුත් නැහැ. ඒ ගැන මම ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා. 
එම නිසා ජනතාව දුන් වගකීම දින සියෙයන් ෙනොෙවයි, දින 
දාහකින්වත් ඉටු කරන  ඕනෑකමක්, වගකීමක් තිෙබනවාය කියා 
මා හිතන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමාට මා කියන්නට කැමැතියි, ෙම් දිනවල ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයට අභිෙයෝගයක් තිෙබන බව. මැෙල්රියා ෙරෝගයට 
සමාන ෙරෝගයක් පැතිරී යන බව කියනවා. විවිධ විද ත් නාලිකා 
තුළින් ඒ බව විකාශය කරනවා ම ට ඇහුණා. අපි  මැෙල්රියා 
ෙරෝගය ෙම් රෙටන් තුරන් කරලා අවුරුදු තුනක් ෙවනවා. ෙම් 
අලුත් මැෙල්රියා ෙරෝගය තායිලන්තය, ඉන්දියාව හා තවත් රටවල් 
කිහිපය ක පැතිර ගිහින් තිෙබනවා. ෙම්  ෙරෝගයට තිෙබන ෙබෙහත  
ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන්  නැති බව කියනවා. එවැනි අභිෙයෝගයක් 
තිෙබන ෙමොෙහොතකදීයි මම ෙම් කාරණය ගරු ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්ෙන්. මැෙල්රියා ෙරෝගය 
මර්දනය කිරීෙම් අභිෙයෝගෙයන් අපි ජය ගත්තාට ෙම් අලුත්  
මැෙල්රියා ෙරෝගය, ෙම් වසංගතය අෙප් රටටත් එන්නට පුළුවන්. 
ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසා එතුමාෙග් 
හිස් පුටුවට මම ෙම් කාරණය කියනවා. එෙසේ නැත්නම් ෙම් සභා 
ගර්භෙය් නිලධාරි කුටිෙය් සිටින මහත්වරුන්ට මම කියනවා, ගරු 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙම් ගැන දැනුවත් කරන්නය කියා. රටට 
අභිෙයෝගයක් වශෙයන්  තිෙබන ෙම් කාරණය පිළිබඳව මහජන 
නිෙයෝජිත යකු හැටියට මා මතක් කරන අවස්ථාෙව්  ගරු ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමා සභාව තුළ ෙනොමැති වීම ගැන මම ෙබොෙහොම 
කනගාටු ෙවනවා.  ජනවාරි 8 වන දා ජනතාව කතිරයක් ගහලා ෙම් 
වගකීම භාර දීම ගැන මා කියන්ෙන්  එපමණයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා, එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා හැටියට සිටි කාලෙය් 
මතින් ෙතොර රටක් බිහි කිරීම අරමුණු කර ෙගන  පකාශයට පත් 
කළ ෙපොත් පිංෙච්, "නුතන මානව ශිෂ්ටාචාරෙය් ෙවෙසන අපි ලබා 
ඇති  ජයගහණ  ෙබොෙහෝය. විවිධ ජයගහණයන් නිතිපතා මානව 
සංහතියට එක් ෙවමින් පවතී.  එෙසේ වුවද, මිනිසාෙග් පරාජය සහ 
විනාශය ඉක්මන් කරන දෑ මිනිසා විසින්ම නිර්මාණය  කර තිබීමද 
අතිශය කනගාටුදායකය. මත් උවදුරද එවන් භයංකර නිර්මාණයක් 
වශෙයන්  සමස්ත ෙලෝකයම අද වනවිට පිළිෙගන ඇත" යනුෙවන්  
සඳහන් වනවා. ඒ අදහස ඉතාම වැදගත්. ඒ වාෙග්ම එම ෙපොෙත්, 
"ෙමම වැඩසටහන 'මතින් ෙතොර රටක් බිහි කිරීෙම් ජාතික වැඩ 
සටහන 2014' ෙලස නම් කර ඇත. ෙමම ජාතික වැඩසටහනට 
අතිගරු  ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙදන මග 
ෙපන්වීම සහ නායකත්වය මම ඉතාම අගය කරමි" යනුෙවනුත් 
සඳහන් වනවා. ගරු ඇමතිතුමා  ෙමම විවාදය ආරම් භෙය්දී විවිධ 
ෙද්වල් කිව්වා.  

සියයට අසූවක pictorial warnings සහිත  සිගරට් පැකට් එක  
සමාජයට ෙග්න්න කටයුතු කරද්දී එදා ෙසෞඛ්ය ඇමති ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් එක්ක නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට මමත් අභියාචනාධිකරණෙය් බංකුෙව් වාඩි ෙවලා සිටි 
අතීතය මට මතකයි. එම නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම 
සතුටු ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා, ෙම් දුම් ෙකොළ උවදුෙරන් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීෙම් 

අභිෙයෝගය භාර ෙගන කටයුතු කළ නිසා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානයට අයත් රටවල් 194 අතරින්  2013 ෙලෝක දුම් වැටි 
විෙරෝධි දිනෙය් ජගත් විශිෂ්ටතා සම්මානය එතුමාට පිරිනැමුණා. 
ආදර්ශවත් සකිය නායකත්වයත්, දුම් ෙකොළ ආශිතව හට ගන්නා 
ෙබෝ ෙනොෙවන ෙරෝග මර්දනය සඳහා කැප වී කටයුතු කිරීමත්, දුම් 
ෙකොළ පාලන පනත සඳහා වූ සංෙශෝධන සහ දුම් වැටි ඇසුරුම්වල 
රූපමය අවවාද ඇතුළත් කිරීමට නීති ෙරගුලාසි සකස් කිරීමත් ආදී 
කරුණු මීට ෙහේතු පාදක වුණු බව කියනවා.  ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට ඒ වගකීම භාරෙගන ඒ විධිෙය් වැඩ කිරීම නිසා තමයි 
එතුමා අද ජනාධිපතිවරයා  හැටියට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම 
නිසා මම අලුත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාටත් කියනවා, ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ආදර්ශයට අරෙගන වගකීෙමන් 
කටයුතු කරන්නය කියා. විෙශේෂෙයන් අපි කරුණු කියන විටදීවත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කවුරුවත් නැහැ. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාව සිටි 
කාලෙය් කටයුතු කළ ආකාරය ආදර්ශයට ගත යුතුයි. එතුමා 
අගමැතිවරයකුත් ෙනොවී අද ජනාධිපති ධුරයට පත් වීම අපි  අගය  
කරනවා. එතුමා නිසා තමයි ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අත් 
උස්සලා සහාය දීමට අපි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩි බලයක් තිෙබන්ෙන් අපිටයි. එකසිය හතළිහක් අද හතළිහ 
දිහා බලාෙගන ඉන්නවා. එකසිය හතළිහක බලයක්  තියාෙගන 
කටයුතු කරන අපෙග් ඒ විශ්වාසය ජනතාව ෙවනුෙවන් තහවුරු 
කරන්නටය කියා ඔය ඉදිරි ෙපෙළේ හිස්ව තිෙබන ආසනවල වාඩි 
ගන්නා ෙකොටසට මම කියනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක්. 
ෙම් කරුණුවලට ඇහුම්කන් ෙදන්න, ෙම්වා සටහන් කර ගන්න, 
ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් තමයි ඇමතිතුමාට ෙම් අපි කියන ෙද්වල්  
බලා ගන්න ෙවන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම පචාරය මඟින් නව පරපුරත් දුම් පානයට 
ෙයොමු කර ගන්නවා. ඒක නැති කරන එක තමයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් වැදගත්කම. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
සියයට 80 දක්වා රූපමය අවවාද ඇති කිරීම නිසා තවත් 
ෙකොටසක් දුම් පානයට ඇබ්බැහි වීම වළක්වා ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒක නිසා ෙමය ඉතාම වැදගත්.  උසාවිය 
අභිෙයෝග කරන්ෙන් නැතිව ඒ පනතට ෙම් සංෙශෝධනය ෙගන 
එන්න පුළුවන්කම ලැබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

සිගරැට් සහ මද්යසාර බදු ෙලස රජය ජාතික ආදායෙමන් 
සියයට 12ක්  ලබා ගන්නවා. නමුත් රජය ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට 
ෙවන් කරන මුදල් පතිපාදනවලින් සියයට 22ක් සිගරැට් සහ 
මද්යසාර නිසා මිනිස් සිරුෙර් ඇති වන්නා වූ හානිවලට පතිකාර 
කිරීම සඳහා වැය කරනවා. ෙකෙනක් කියනවා නම් සිගරැට්වලට 
බදු අය කරන එක ෙහොඳයි කියලා, ඒ  බද්ෙදන් වැඩක් නැහැ.  මම 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය් මට මතකයි, අෙප් 
රජෙයන් රුපියල් බිලියන 187ක් විතර ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට 
ෙවන් කළා කියලා. එයින් සියයට 22ක් ෙවන් වන්ෙන් ෙම් සිගරැට් 
සහ මද්යසාර නිසා ඇති වන ෙරෝගවලට පතිකාර කරන්නයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දුම් වැටි නිසා ඇති වන 
හානිකරභාවය බලන්න. දුම් වැටියක දිග ෙසන්ටි මීටර් කිහිපයක් 
වුණාට, එය ඉතා කුඩා ෙදයක් වුණාට ෙම් තුළ මිනිස් සිරුරට 
අහිතකර විෂ රසායන දව්ය 4000ක් පමණ අඩංගු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා හිටපු ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට 
මම සමාජයට කියන්න කැමැතියි, ෙපෞරුෂය රැක ගන්න, 
අභිමානවත් බව ෙපන්වන්න ඔබ උරන ෙම් ෙසන්ටි මීටර් 
කිහිපයක් දිග දුම් වැටිය තුළ ඔෙබ් ශරීරයට අහිතකර විෂ රසායන 
දව්ය 4000ක් තිෙබන බව. දුම් පානය වස ෙබොනවා හා සමානයි. 
ෙමහි පිළිකා ඇති කරන රසායන දව්ය 43ක් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඔබතුමා ෙහොෙරන්වත් දුම් 
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ෙබොන්ෙන් නැති බව මම දන්නවා. ඒක වැදගත්. ෙමොකද, දුම් 
වැටියක් පාවිච්චි කරනවා නම් විස රසායනික දව්ය 4000ක් ශරීරය 
තුළට යනවා. ඒ වාෙග්ම පිළිකා ඇති කරන රසායන දව්ය 43ක් 
ශරීරය තුළට යනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
ෙහොඳින් කරුණු ෙපන්වා දී තිෙබනවා. අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කරන්න ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය  
"මතින් ෙතොර රටක්" කියන පචාරක දැන්වීමක් ගැහුවා.  මිනිස්සු 
මරණයට පත් කරන ෙරෝග, විදුරුමස් ෙරෝග, ඇෙසේ සුද, ආඝාතය, 
කන් ඇසීම දුර්වල වීම, මුඛ පිළිකා, ස්වරාල පිළිකා, පියයුරු 
පිළිකා, වඳ භාවය, මුතාශ පිළිකා, ආමාශෙය් තුවාල, නිදන් ගත 
ස්වසන ෙරෝග, රුධිර සංසරණය අඩු වීම, අක්මා ෙරෝග වැනි ෙරෝග 
විශාල  සංඛ්යාවක් ෙම් ෙපෞරුෂය ෙපන්වන්න තත්පර කිහිපයක් 
තුළ උරන සිගරැට් එක තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක ඉතාම නරක 
ෙදයක්.  දුම් පානය වැළැක්වීම සඳහා වත්මන් ජනාධිපතිතුමා එදා 
උසාවියට ගිහිල්ලා කළ කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගන යමින් ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම අපි අගය 
කරනවා.   

ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් යම් අය විවිධ මත ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්.  "ෙම් පැකට් එක විසි කරනවා, සිගරැට් එකයි ගන්ෙන්, ඒ 
නිසා ෙම් තුළින් පෙයෝජනයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ"යි කියන්න 
පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දැනුවත් කිරීම 
ෙහේතුෙවන් ස්වීඩනෙය් ජනතාවෙග් දුම් වැටි භාවිතය සියයට 5 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ස්වීඩනය කියන්ෙන් දියුණු රටක්. 
එෙහම නම් ෙම් පචාරන කටයුත්ත ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඒ 
තුළින් සමාජෙය් දුම් වැටි පානය අඩු කරන්නට, ඒ සඳහා අලුතින් 
ෙයොමු වන ෙකොටස අඩු කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ෙලෝකෙය්  
මරණවලින් සියයට 63ක් සිදු වන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලිනුයි. 
ඒ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැලඳීෙම් වැඩි පවණතාවක් ෙම් දුම් පානය 
තුළ තිෙබනවා. දුම් පානය අඩු කර ගත්ෙතොත් පිළිකා වැනි ෙරෝග 
අඩු වීෙමන් සියයට 63ක්  වන ඒ මරණ අනුපාතය අවම කර ෙගන  
අෙප් ජීවන චකය දීර්ඝ කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම්ක ඉතා වැදගත් ෙවනවා.  

තව එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් මමත් නිෙයෝජනය කළ එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධාන රජෙය් අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා හිටපු 
ඇමතිතුමා තමයි 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර 
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත ෙගනාෙව්.  ෙම් පනත  ෙගන ඒම 
තුළ දුම් ෙකොළ සහ මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් හදා 
ෙගන තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම අපි දුම් ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරියක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ අධිකාරිෙය් නිර්ණායක අනුව 
තමයි අද ෙම් සිගරට් ෙහෝ ෙවනත් දුම් ෙකොළ නිෂ්පාදන අඩංගු සෑම 
පැකැට්ටුවක, ඇසුරුමක ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක ම ඉදිරිපස 
සහ පිටුපස ෙදපැත්ෙත් ම ඉහළ මතුපිට පෘෂ්ඨෙය් සියයට 80ක 
පෙද්ශයක් ආවරණය වන පරිදි මුදිත දැන්වීම ෙයොදන්න ඕනෑය 
කියා සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්ෙන්.  

2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය පනෙත් 31.(1)  උප වගන්තිෙය් තිෙබනවා, වයස අවුරුදු 
21ට අඩු අය සිගරට් භාවිතය, නැත්නම් සිගරට් විකිණීමට, 
පදර්ශනයට ෙහෝ ෙමොනවත් ෙද්කට ෙයොදා ගන්න බැහැ කියා.  එම 
පනෙත් 31. (2) උප වගන්තිෙය් තිෙබනවා, ඉහත 31 (1) වන උප 
වගන්තිෙය් සඳහන් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කෙළොත් රුපියල් 
4,000ක දඩයකට යටත් විය යුතු ය කියා.  

ෙම් පනෙත් 32 වගන්තිෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහ ජනයාට 
ඇති පෙව්ශය පිළිබඳව සඳහන් වනවා. ඒ කියන්ෙන් අපට යම් කිසි 
යන්තයකට කාසි ඇතුළු කර ලබා ගත හැකි සමහර බීම වර්ග 

තිෙබනවා. ඒ වාෙග් මහ ජනයා පෙව්ශ වන තැන්වල දුම් ෙකොළ 
නිෂ්පාදන ෙහෝ මද්යසාර නිෂ්පාදන පදර්ශනය කරන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම එදා ෙම් පනත යටෙත් දුම් ෙකොළ මාධ්ය පචාරණය අපි 
නවත්වා තිෙබනවා. ඒ ෙද්වල් සඳහා අනුගහය දැක්වීම නැවැත්වීම 
තුළිනුත් අපි විශාල සමාජ ෙමෙහවරක් කර  තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් 
කියන්ෙන් ෙම් කටයුත්ත අපි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන 
රජය යටෙත් ආරම්භ කළ බවයි. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා හැටියට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු කැප කිරීමක් කළා. ඒ කැප කිරීෙම් 
පතිඵලය අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ජනතාවට ලැබීම ගැන අපි 
සතුටු වනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි අත 
උස්සා ඡන්දය දීපු එෙක් පතිලාභ ඒ අනුව ලැෙබනවා.  

මම නැවත වතාවක් මතක් කරන්ෙන් ඒ පතිඵලය ජනතාව 
අතරට යවන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙම් ගරු ඇමතිතුමන්ලා, 
මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් රැදී සිට අපි කියන අදහස්වලට 
ඇහුම් කන් දුන්ෙනොත් පමණයි කියන කාරණයයි. ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙය් ඉදිරි ෙපෙළේ එක අසුනකවත් කවුරුත් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි කනගාටු වනවා. එෙහම නම්, ජනවාරි අටවැනි 
දා ජනතාව ලබා දුන් විශ්වාසය නැවත වතාවක් දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවළින් කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
මතක් කරමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.37] 

 
ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைப 
(தி த்தம்) சட்ட ல விவாதத்திேல உைரயாற் வதற்குச் சந்தர் 
ப்பமளித்ததற்காக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக, ஒவ்ெவா  சிகெரட் ெபட் யின் 
அட்ைடயி ம் 80 சத தத் க்கு எச்சாிக்ைகப் படங்கள் 
இ த்தல் ேவண் ம்; அ  உடல்நல ஆபத் க்கைள ம் 
தீங்குகைள ம் விதந் ைரக்கக்கூ யவா  சுட் க் 
காட்டப்ப தல் ேவண் ம்; அந்த எச்சாிக்ைகப் படங்கள் 6 
மாதங்க க்கு ஒ ைற மாற்றியைமக்கப்ப தல் ேவண் ம்; 
இதற்கான அதிகாரசைபயின் இ வட் க்களின் படங்கைளப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம் ேபான்ற அ ப்பைடயான 
அம்சங்க டன் இந்தத் தி த்தச் சட்ட லம் இன்  சைபயிேல 
விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற .  

ைகயிைல உற்பத்திகள் ெபா வாக மனித உட க்குக் 
ேக  விைளவிக்கின்றன என்ப  ெதாிந்த தான். மனித 
உயி க்குப் ேபராபத்ைத ஏற்ப த் ம் ெபா ட்களில் மிக ம் 
ெகா யதாக சிகெரட் அல்ல  ேபாைதப்ெபா ட்கைள 
நாங்கள் அைடயாளம் காண்கின்ேறாம். ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
உலகளாவிய ாீதியிேல 6 மில் யன் ேபா ் ைகயிைலப் 
பாவைன லம் ஏற்ப ம் ேநாயினால் மரணத்ைதத் 
த கின்றனர்; ேம ம் ைகபி ப்பவர்களின் அ கில் 
நிற்பதால் ஏற்ப ம் பாதிப்பினா ம் ஏறத்தாழ 6,00,000 
ேப க்கு மரணம் ஏற்ப கின்ற . இலங்ைகயிேல சராசாியாக 
நாெளான் க்கு 57 ேபர் இதனால் பாதிக்கப்பட்  
இறக்கின்றார்கள். வ டெமான் க்கு ஏறத்தாழ 20,000 ேபர்  

ைகயிைல பாவைனயினால் உயிாிழக்கின்றார்கள் என்ப  
தகவலாகும்.  இலங்ைகயிேல ஒ  நாைளக்கு சிகெரட் க்காக 
208 மில் யன் பாய் ெபா மக்களால் ெசலவழிக்கப் 

1271 1272 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ப கின்ற . கடந்த 2011ஆம் ஆண்  இலங்ைகப் ைகயிைலக் 
கம்பனியின் நிகர வ மானம் 761 ேகா ையத் 
தாண் நிற்கின்ற .  

நாங்கள் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிையப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ற வைகயிேல, 
அங்குள்ள பிரேதசங்களின் வியியல் காலநிைலத் தன்ைம ம் 
இந்தப் ேபாைதப்ெபா ட்கைளப் பாவிப்பதில் இைளஞர் 
களிடம் தாக்கத்ைதச் ெச த் கின்ற  என்பைத அறிேவாம். 
இந்த நிைலயிேல, கடந்த மாதம் தலவாக்கைலயில் மரணித்த 
இைளஞன் 'பா ல்' விற்பைனயாளர் என் ம் அவாிடம் கஞ்சா 
இ ந்ததாக ம் கூறி, ெபா ஸார் ரத்தியதன் பயனாக அவர் 
ெகாத்மைல ஓயாவில் பாய்ந்  தன் யிைர மாய்த் க் 
ெகாண்டைத நாங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக அறிந்ேதாம். 
அதைன யா ம் மறந் விட யா .  ைகயிைல மற் ம் 
ம சாரம் ெதாடர்பான இந்தத் தி த்தச் சட்ட லமான  
ெப ம்பா ம் ெப ந்ேதாட்ட மக்களால் வரேவற்கப்படக்கூ ய 
ெதான் .  ெபா வாக இந்தச் சட்ட லத்ைதக் கடந்த 
காலங்களிேலேய அ ல்ப த்தியி ந்தால் ற் க்கணக்கான 
இைளஞர்கைளக் காப்பாற்றியி க்கலாம்.  

ெப ம்பா ம் ெதாிந் ம் ெதாியாம ம் இைளஞர் 
களிைடேய காணப்ப கின்ற இத்தைகய ைகயிைல மற் ம் 
ம சாரக் கலாசாரம் அரசியல்வாதிகளா ம் ஊக்குவிக்கப் 
ப கின்ற  என்ப தான் உண்ைம. ேதர்தல் காலங்களில் 
மக்களின் வாக்குகைளக் கபடத்தனமாக ஏமாற்றி வாங்குவதற் 
காக பிரேதச சைப உ ப்பினர் தற்ெகாண்  மாகாண சைப 
உ ப்பினர் வைர ம் ஏன், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள்கூட, 
ேநர யாக ம் மைற கமாக ம் ம பானங்கைள 
விநிேயாகித்  வ கின்றார்கள்.   

ெப ம்பா ம் மைலயகப் பகுதிகளிேல ஹற்றன், 
ெபாகவந்தலாவ, தலவாக்கைல, வெர யா, ெகாட்டகைல 
ேபான்ற பகுதிகளில் ம பானக் கைடகளின் எண்ணிக்ைக 
யான  மிக ம் அதிகம்.  உதாரணமாக ெபாகவந்தலாவ நகைர 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு வாகனங்க க்கு எாிெபா ள் 
நிரப் வதற்கு ஓர் எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயத்ைதக்கூட 
எம்மால் காண யா .  ஆனால், மனித உயிர்கைளக் 
ெகால் ம் பல ம பானக் கைடகைள அந்த நகாிேல நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம். கடந்த மாதங்களில் ஹற்றனி ள்ள 'ெசனன்' 
ேதாட்டத்தில் ம பானக் கைட ெயான்ைற மா  ேகாாி 
அங்குள்ள ெபண் ெதாழிலாளர் களால் ஒ  பாாிய 
ஆர்ப்பாட்டெமான்  ன்ென க்கப் பட்ட . இவ்வாறான 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் ச க ஆர்வலர்களால், பாதிக்கப்பட்ட 
ெபண்களால், இைளஞர்களால், பாடசாைல மாணவர்களால், 
அவ்வப்ேபா  ன்ென க்கப்பட்  வந்தா ம்கூட 
அம்ம பானக் கைடகளின் எண்ணிக்ைகையக் குைறக்க 

யாதி ப்ப  ரதி ஷ்டேம. 

ெதாற்றா ேநாய்கள் எனக்கூறப்ப கின்ற - non-
communicable diseases - உடல்நிைற அதிகாித்தல், இரத்த 
அ த்தம், ற் ேநாய், ைரயீரற் ண் ேபான்ற பல ேநாய்கள் 

ைகயிைல மற் ம் ம சாரப் பழக்கவழக்கங்களால் 
ஏற்ப கின்றன என்  சுகாதார அறிக்ைககள் கூ கின்றன.  

வெர யா மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் கிராமப் 
றங்கைள ம் நகரப் றங்கைள ம்விட, ேதாட்டப் 
றங்களிேலேய ைகயிைல மற் ம் ம பானப் பாவைன 

அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . ெபா ஸ் பிாி களில் தாக்கல் 
ெசய்யப்ப கின்ற வழக்குகள் ெப ம்பா ம் ம பானப் 

பாவைன மற் ம் விற்பைன ெதாடர்பானைவகளாகேவ 
இ க்கின்றன.  ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் நாளாந்த வாழ்க்ைக 
யில் பல பிரச்சிைனக க்கு அ ப்பைடக் காரணமாக ம் 
இம்ம பான மற் ம் ைகயிைலப் பாவைன 
காணப்ப கின்ற .   

சில ச தாய விஷமிகள் பாடசாைல மாணவர்கைள ம் 
இவ்வாறான ெகட்ட ெசயல்க க்குப் பயிற் விப்ப  
கண் க்கப்படக்கூ யெதான்றாகும். குறிப்பாக இலங்ைக 
யிேல பல இலட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளர் பைடெயான்  
மாதாந்தச் சம்பளமின்றி நாட்சம்பளத்திற்குத் ெதாழில் 

ாிவதால், இத்ேதாட்ட மக்களின் ெசலவினத்ைதக் குைறப் 
பதற்கு இச்சட்ட லம் ஒ  சிறந்த க்தியாக ேநாக்கப்ப ம் 
என்பதில் எவ்வித ஐய ம் இல்ைல எனலாம்.  
நகர்ப் றங்களிேல இைளஞர்கள் மற் ம் ெபண்கள் 

ைகயிைல மற் ம் பான்பராக்  ேபான்ற பல ேபாைத 
தரக்கூ ய ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய்வைதத் த க்க 
ேவண் ம்.  சி ைகத்ெதாழில் மற் ம் ெதாழில் யற்சிகள் 
ெதாடர்பான அைமச்சுக்களின் லம் நல்ல ைறயில் 
ச கத்திற்குப் பயன்தரக்கூ ய ெகளரவமான ெதாழில்கைள 
இைளஞர்கள் ெசய்வதற்கு ஊக்குவிக்கேவண் ம் என்ப  
என  எதிர்பார்ப்பாகும்.   

எம  நா  இலவச சுகாதாரத்திைனச் சிறப்பாக 
அ ல்ப த் வதற்கு இம்ம பாவைன, ைகயிைலப் பாவைன 
ேபான்றைவ ட் க்கட்ைடயாக உள்ளன. காரணம் 
ம பாவைனயினால் பாதிக்கப்ப கின்றவர்க க்குச் 
சிகிச்ைசக்காக ஆண் ேதா ம் பல மில் யன் பாைய 
இலங்ைக அரசாங்கம் ெசல  ெசய்கின்ற . அத் டன் 
குறிப்பாக கர்ேவார்களால் இவற்றின் பாவைனக்காகச் 
ெசலவழிக்கப்ப ம் ெதாைக நாெளான் க்கு 208 மில் யன் 

பாய் என இலங்ைகப் ைகயிைலக் கம்பனியின் அறிக்ைக 
கூ கின்ற .  எனேவ, அபிவி த்தியைடந்  வ ம் எம  நா  
இத்தைகய ஒ  பாாிய ெதாைகைய இதற்காகச் ெசலவிட்டால் 
சிறந்த அபிவி த்திையப் ெபற யா  என்ப  நாம் 
அறிந்தேத.  த்தபிரானின் ெபளத்த தர்மத்தின்ப  பஞ்ச 
மாபாதகங்க ள் அடங்குகின்ற கள் ண்ணல், சூ  
ேபான்றைவ தீய பழக்கங்கள்.  அைவ மக்களால் விலக்கப்பட 
ேவண் யைவ என்  கூறப்பட் ள்ள .  அரச சார்பற்ற 
நி வனங்க ம் தம  ெசயற்றிட்டங்களில் சுகாதாரத் 
திற்காக ம் ைகயிைல மற் ம் ம பான பாவைனைய 
மக்களிடமி ந்  அகற்றி அவர்கள  வாழ்வாதாரத்ைத 
அதிகாிக்க ம் பல மில் யன்கைள ஒ க்குகின்றன. இந்  
ச த்திரத்தின் த்  என்  வர்ணிக்கப்ப ம் நா  எம  
இலங்ைக. ஆனால் இன்  ேபாைதப்ெபா ள் ைகமாற்றப்ப ம் 

க்கிய இடமாக இ  மாறி ள்ளைம எமக்கு ெவட்கத்ைதத் 
தரக்கூ ய . இ வா ஆசியாவின் ஆச்சாியம்? என மக்கள் 
ேகள்வி ேகட்கின்றார்கள்.   

மக்களின் உயிர்கைளப் பறிக்கும் இந்தப் ேபாைதவஸ்  
கைளப் பிரபல அரசியல்வாதிகள் மற் ம் அவர்கள  
ஆதரவாளர்கள் பயமின்றித் ெதாடர்ந்  விற்பைன ெசய்  
வ கின்றனர். எனேவ,  இதைன அரசாங்கம் எவ்வித 
பாகுபா மின்றி நி த்த ேவண் ம்.  

ேபாைதப்ெபா ள்கள் கடத்தல் ெதாழி ல் க்கிய 
ெப ம் ள்ளிக க்கு ெதாடர்  இ ப்பதனால், அவற்ைற 

ன்வந்  த ப்பதற்கு மக்கள் மத்தியிேல பய ணர்  
காணப்ப கின்ற . இந்த நிைல ெகா ம்பில் மட் மல்ல, 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளி ம் காணப்ப கின்ற . அங்கு 
குறிப்பிட்ட அரசியல்வாதிகளால் ேபாைதப்ெபா ள் வியா 
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பாரங்க க்கு இைளஞர்கள் பயன்ப த்தப்ப வ  ேவதைனக் 
குாிய விடயமாகும். அரசியல் ெசய்வதற்காக மக்களின் 
நன்மதிப்ைபச் சம்பாதிக்கத் திைரமைறவிேல இதற்கு 
உடந்ைதயாகச் ெசயற்ப பவர்களால் ேபாைதப்ெபா ள் 
பாவைன விஸ்தாிக்கப்ப கின்ற . மைலயகப் பகுதிகளி ம் 
கள்ளச் சாராயம் மற் ம் ேபாைதப் ெபா ட்கைளத் 
த ப்பதற்கான நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் ெபா ஸாாின் 
உதவி டன் ன்ென க்க ேவண் ம். அேதேநரம் நீதித் ைறச் 
சுதந்திரத்ைத உ திப்ப த்த ேவண் ம். கடந்த காலங்களிேல 
ேபாைதப் ெபா ள் வர்த்தகர்களால்  ெபா ஸார் மற் ம் 
அரசியல்வாதிக க்கு ேநர யாக ம் மைற கமாக ம் 
ெவகுமதிக ம் கப்பங்க ம் வழங்கப்பட்டன. மக்கைள 
வழிநடத் ம் அரசியல்வாதிகேள நாட்ைட ஏமாற் பவர்களாக 
இ க்கும்ேபா ,  மக்கைள யார் காப்பாற் வ ?  

மைலயகப் பிரேதசங்களிேல ம பானக் கைடகளால் 
ெப மளவான ேதர்தல் பிரசாரங்கள் வாராந்த இ தி 
நாட்களில் ன்ென க்கப்ப கின்றன. அவர்கள் மக்கைளக் 
கு ேபாைதக்கு அ ைமயாக்கி, அரசியல் விழிப் ணர் கைளச் 
சிைதத்  அரசியல்வாதிகளின் இ ப்ைபத் தக்கைவத் க் 
ெகாள்ள ைனகின்றனர். பணம் இ ந்தால் அரசியல் 
ெசய்யலாம் என்ற ேபாக்குக் காரணமாக ம பானக் கலாசாரம் 
மைலயக மக்கைளக் கட் ப்ேபா கின்ற . எனேவ, இந்தச் 
சட்ட லத்தினால் மைலயகப் ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் 
அரசியல் வளர்ச்சியி ம் சிந்தைனயி ம் கு ெகாண் க் 
கின்ற ேபாைதப் ெபா ள் அரசியல் கலாசாரம் நீங்க ேவண் ம் 
என்பேத என  இலக்கு.  

கடந்த காலங்களில் இலங்ைகயில் ற் க்கணக்கான 
கிேலா ெஹேராயின் மற் ம் கஞ்சா ேபான்றைவ சுங்க மற் ம் 
ெபா ஸ் அதிகாாிகளினால் ைகப்பற்றப்பட்டன. எனி ம், 
கடந்த ஆட்சியிேல அவற் க்கான விசாரைணகள் 
மந்தகதியிேலேய ன்ென க்கப்பட்டன. சந்ேதக நபர்கள் 
ெபா ஸாரால் ைக ெசய்யப்ப வ ம் பின்  பிைணயில் 
வி தைல ெசய்யப்ப வ ம் வழைமயாக இ ந்த . ஆனால், 
ைகப்பற்றப்பட்ட ேபாைதப்ெபா ட்க க்கு என்ன நடந்த ? 
அைவ எங்ேக? என்ெறல்லாம் ேகள்விகள் எ கின்றன. அைவ 
பல மில் யன் பாய் என மதிப்பிடப்பட் ள்ளன. அதற்கு யார் 
ெபா ப் க் கூ வ ? ெகா ம்ைபத் தளமாகக் ெகாண்  
இயங்கும் சில அரசியல்வாதிகளால் ேபாைதப்ெபா ட்கள் 
ைகமாற்றப்ப கின்றன என்  ஊடகங்கள் மற் ம் ெபா ஸா 

க்குப் பல ைற தகவல்கள் கிைடத் ம் அ  ெதாடர்பான 
விடயங்களிேல கடந்த அரசாங்கம் என்ன நடவ க்ைகைய 
ேமற்ெகாண்ட  என்ப  ாியாத திராகேவ இ க்கின்ற . 
எனேவ, அ  ெதாடர்பான விசாரைணகைள அரசு 

ாிதப்ப த்த ேவண் ம். அதில் அரசியல் தைலயீ  இல்லாமல் 
இ ப்ப  சிறந்ததாகும்.  

மத்திய வ மான ைடய நா களின் வாிைசயிேல 
இலங்ைக பயணிக்கும்ெபா   ேபாைதப்ெபா ள் மற் ம் 

ைகயிைல ம பானக் கலாசாரங்கள் ெதாடர்பான  
விடயங்களால் அதன் ெபய க்குக் களங்கம் வரலாம். ஆனால், 
இவ்வாறான சட்ட லங்கள் ஊடாக நாம் சர்வேதச 
சமவாயங்களின் ஒப்பந்தங்கைள மதிப்பதன் லம், அவற்ைற 
ஏற்  அ ல்ப த் கின்ற ஒ  நல்ல நா  என்  
பார்க்கப்ப கின்ற ஒ  நிைலைய உ வாக்க ேவண் ம். 

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபத் 
தி த்தச் சட்ட லத்தினால் குறிப்பாக மக்களின் ணான 
ெசலவினத்ைதத் த க்கலாம்; அபாய எச்சாிக்ைககள் மற் ம் 
கட் ப்பா கள் ேபான்றவற்றால் மக்கள் சற்  
விழிப் ணர்வைடவார்கள்; ஏைழ மக்கள் ம ப் பாவைனையக் 
குைறத் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்க ம்; குறிப்பாக 

ெப ந்ேதாட்டப் ெபண்கள் மற் ம் கிராமப் றப் ெபண்களால் 
இச்சட்ட லம் ெவகுவாக வரேவற்கப்ப ம்; உலக நா களின் 
வாிைசயிேல இலங்ைகயின் சுகாதாரம் ேமன்ைமயைட ம்; 

ணான மரணங்கைளத் த க்கலாம்; இைளஞர்கள் ெகட்ட 
பழக்கங்க க்குத் ைணேபாவைதத் த க்கலாம்; ம ப் 
பாவைன குைற மானால் ம பான நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் குைறயக்கூ ய வாய்ப்  இ க்கின்ற . 
அத் டன், ம பானங்கைள நம்பி அரசியல் நடத் கின்ற 
அல்ல  பிைழப்  நடத் கின்ற கூட்டம் குைற ம். இந்தத் 
தி த்தச் சட்ட லத்தினால் ட்  வன் ைறகள் - domestic 
violence குைறயக்கூ ய சந்தர்ப்பங்கள் இ க்கின்றன. 
ேம ம், ம க்காகச் ெசலவி கின்ற ெதாைகையப் 
பிள்ைளகளின் கல்விக்காகச் ெசலவிடக்கூ யதாக இ க்கும்; 
இைளஞர் கைளச்  சிறப்பாக ஒ ங்குப த்தலாம்; இ தியிேல 
ஓர் ஆேராக்கியமான மனித வளத்ைதக்ெகாண்ட 
ச தாயத்ைதக் கட் ெய ப்பலாம் என்  கூறி, இந்த 
விவாதத்திேல எனக்கும் க த் க்கைளக் கூறச் 
சந்தர்ப்பமளித்த  உங்க க்கு மீண் ம் நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்  
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කාරණයත් මාතෘකාවක් විධියට උපෙයෝගී කරෙගන තමයි 
 වත්මන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙව්දිකාවල කථා කෙළේ. 
ෛවද්යවරයකු වුණු ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පමුඛත්වයක් ෙගන කියා කිරීම ගැන මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඇත්තටම නිෙරෝගී ජන සමාජයක් උෙදසා ෙමය කාලීන 
සංෙශෝධනයක් විධියටයි අප දකින්ෙන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීවරුන් ෙම් ෙවලාෙව් එළියට ගිහිල්ලා ෙවන්න ඇති. 
කවුරුවත්ම ෙම් ෙවලා ෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, රූපමය අවවාදවලින් විතරක් ෙම් කාර්යය 
කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මට තිෙබන පශ්නය.  ෙම් දුම් 
වැටි තහනම රූපමය අවවාදවලින් පමණක්  කරන්න පුළුවන් ද 
කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා.  භාවිතය අඩු කරන්න 
දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතැනින් පමණක් ෙම් ෙද් නතර 
කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ක 
සමාජ විද්යාත්මක පශ්නයක්. පළමුෙවන්ම  බලන්න ඕනෑ දුම් 
ෙබොන්ෙන් කවර පුද්ගලයින් ද කියන එක.  ඒක තමයි මූලික ෙද්. 
ෙදවනුව පාරිෙභෝගික පමාණය අඩු කර ගන්න ඕනෑ. ඒක 
විෙශේෂෙයන්ම කර ගන්න ඕනෑ.  මෙනෝ විද්යාඥයකු කිව්ව 
කථාවක් මට ෙම් ෙවලාෙව් මතක් ෙවනවා. මා සමාජ ෙසේවා 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියදී, එතුමා මට ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා 
දුන්නා.  මවු කිරි ෙනොබී හැෙදන දරුවන් දුම් පානය සඳහා 
ෙපළැඹීමක් වන බව මෙනෝ විද්යාඥයින්ෙග් මතයක්.  
ළදරුවකුෙග් ජීවය පධානම වශෙයන් තෘප්තිමත් වන්ෙන් මවු කිරි 
බීෙමන් සහ අපදව්ය බැහැර කිරීෙමන්. ඒ කියන්ෙන්, මල මුත 
බැහැර කිරීෙමන්. මවෙගන් කිරි උරා බීමට අවකාශය 
ෙනොලැෙබන දරුවන් කුඩා කල ෙනොලබන එම තෘප්තිය තරුණ 
විෙය්දී දුම් පානය මඟින් සපුරා ගන්නා බව ඒ අය උපකල්පනය 
කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ෙලොකු විස්තරයක් මට කිව්වා. මට 
ලැබී  තිෙබන්ෙන් සීමිත කාලයක් නිසා වැඩි විස්තර  පකාශ 
කරන්න බැහැ. නමුත් ෙම් කාරණය ගැන බලන්න ඕනෑ.  
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සමහර මවුවරු සිරුෙර් හැඩය ෙවනස් ෙව්වි කියන භය නිසා 
මවු කිරි ෙදන්ෙන් නැහැ. නිසි ෙපෝෂණයක් නැතිකමිනුත් මවු කිරි 
ෙදන්ෙන් නැහැ. මවු කිරි දීම හිතා මතාත් පතික්ෙෂේප කරනවා.  
ෙවලාව නැතිකම, රැකියාවට යාම වැනි කරුණුත් එක්තරා ෙහේතු 
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අපි අහලා තිෙබනවා,  
දරුවකු බිහි වුණාම  පළමුෙවන්ම ෙහොඳට මවු කිරි දුන්ෙනොත් 
ෙකොලස්ටම් කියන දව්යය ෙහොඳට ලැෙබන නිසා ඒ ළමයාට ඕනෑම 
ෙරෝගයකට ඔෙරොත්තු දීෙම් හැකියාව තිෙබනවා කියන එක.  මා 
හිතන විධියට ෙම් ස්ථානෙය්  අමාත්යාංශෙය්  නිලධාරින් ඇති.  
පරීක්ෂා කර බලන්න. එෙහම තමයි කියලා තිෙබන්ෙන්.  ජීවිතය 
පුරාවටම ෙලඩ ෙරෝගවලට  එෙරහිව සටන් කිරීම සඳහා 
පතිශක්තීකරණයක් ඒ තුළ තිෙබනවා.  

අෙනක තමයි  ආතතිය. අපි දැකලා තිෙබනවා ෙබොෙහෝ 
ෙදනකු ආතතියක් ඇති වුණාම -ඒක සමාජ විද්යාත්මක පශ්නයක්-  
සිගරට් එකක් බීලා කල්පනා කරනවා.  දුම්වැටිය උරලා දුම ඇරලා 
තමයි මනසින් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කල්පනා කරන්න 
ෙපළැෙඹන්ෙන්. ෙමවැනි කරුණු කාරණා ෙගොඩක් තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා උපෙද්ශනයත් අවශ්යයි. පුංචි කාලෙය් ඉඳලාම ෙම්ක 
අවශ්යයි.   

මම අද එද්දී  හිස් සිගරට් පැකට් එකක් අරෙගන ආවා. ෙම් 
සිගරට් පැකට් එෙක් රූපමය අවවාදය ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන් 
පැකට් එෙක් පියනටත් -කැෙඩන ෙකොටසටත්- එක්කයි. ෙමම 
පැකට්ටුෙව් පහළට ෙවන්න ෙහොඳට ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් ඉඩ 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෙම්ක පාෙයෝගික ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් සිගරට් බීම එක පැත්තක්. ෙම්ෙකදී තවත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මා අෙත් ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙගෝල්ඩ්ලීෆ් කියන සිගරට් 
පැකට් එක.   තව ෙගෝල්ඩ් සීල් කියන filter  එක ෙගෙනනවා.  
මීගමුෙව් හැම තැනම තිෙබනවා. දැන් අපි සිගරට් ගන්න ගියාම 
පැකට් පිටින් ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. පැකට් එක කඩලා තුනක්, 
හතරක් ඉල්ලනවා.  සිගරට් එකක් රුපියල් 30ක් ෙවනවා. සමහර 
ෙවලාවට රුපියල් 150ක් දීලා පහක් ගන්නවා. එතෙකොට 
ෙකොෙහොමද ෙම් රූපමය අවවාදය ඒ පුද්ගලයාට ෙදන්ෙන්. 
එතෙකොට සිගරට් එක කෙට්, ෙපට්ටිය කෙඩ්. ඕක තමයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. 

ඊළඟට, ෙගෝල්ඩ් සීල් කියන  සිගරට් එක ෙගනැල්ලා ෙම් 
පැකට්වලටත් පුරවලා විකුණන කමයක් තිෙබනවා. ඒෙකන් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  ඒෙකන් ෙවන්ෙන් එක පැත්තකින් බදු 
ආදායම සම්පූර්ණෙයන්  නැතිව යන එකයි. වැරදි වැඩකුත් 
ෙවනවා.  විශාල ලාභයක් ඒ අය ගන්නවා.  ඒ නිසා ෙම් කමය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. අධික නීති-රීති 
ෙගනැල්ලා ෙහොෙරන් සිගරට් ෙගන්වන අයටත් දඬුවමක් ෙදන්න 
කියලා මා කියනවා. ඕක තමයි මෙග් එක ෙයෝජනාවක් වන්ෙන්. 

ඊළඟට, දුම් පානෙය්දී අපි ආශ්වාස කරන, ඇතුළට ඇද ගන්නා 
දුමත් සමඟ නිෙකොටීන්, තාර වැනි අහිතකර ෙද්ත් ශ්වසන 
පද්ධතියට ඇතුළු ෙවනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙම්ක අවම 
කරන්න තමයි filter එකක් දාලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් බීඩිවල 
filters තිෙබනවා ද? සුරුට්ටුවල තිෙබනවා ද? අද මිනිස්සු බීඩි 
මිටියක් ගන්ෙන්. සුරුට්ටු ෙවනම ගන්නවා. සිගරට්වලට වාෙග් 
රසකාරක ෙනොදැම්මත් ඒවා ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අද  
දුම් පානය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, නීති විෙරෝධී 
අරක්කු ගැන බලනවා වාෙග් ෙම්වා ගැනත් කල්පනා  කරලා 
බලන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතා ෙහොඳ එකක්.   

ඔක්සිජන් අඩු වීම නිසා තමයි ඉන්දියයන්ෙග් කියාකාරිත්වය 
අඩු ෙවන්ෙන්. ශරීරෙය් අභ්යන්තර ඉන්දියයන්වල තාර ෙකොටස් 
තැන්පත් වුණාම  පිළිකා  හැෙදනවා.   

දුම් ෙකොළ නිෂ්පාදනවලින් 2007 දී ලැබුණු ආදායම රුපියල් 
මිලියන 31,437යි. 2008 දී   රුපියල්  මිලියන  37,288යි.  2009 දී 
රුපියල් මිලියන 37,601යි.  2010 දී රුපියල් මිලියන  40,675යි. 
2011 දී  රුපියල්  මිලියන 49,000යි. 2012 දී ආදායම රුපියල් 
මිලියන  58,653ක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම බලනෙකොට ආදායම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙබොන දුම් වැටි පමාණය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ආදායම වැඩි ෙවලා, ෙබොන දුම් වැටි පමාණය අඩු 
ෙවලා  තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  2007 දී තිබුණු දුම් වැටි 
පමාණය මිලියන 4670යි. 2013 ෙවද්දී ඒ පමාණය මිලියන 
4035ට බැහැලා තිෙබනවා. නමුත් ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

දුම් වැටියක් ෙබොන තැනක හිටියාම ඒ දුම අනික් අයටත් 
ආශ්වාස  පශ්වාස  කරන්න ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම, තාත්තා 
ෙකෙනක් දරුවන්  ඉන්න තැන සිගරට් බිව්වාම, ඒ දරුවන්ටත් ෙම් 
දුම් ඉෙබ්ම ශරීරගත ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්වා නැති  කරන්න 
පුළුවන්ද කියන එකත් කල්පනා කරන්න  ඕනෑ. සමහර  රටවල 
කුඩු ෙබොන එක නවත්වන්න ගංජා ෙබොන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙගන් ඇහුෙවොත් ඒ ෙකොෙහේද 
කියලා කියයි. එතුමාත් ඒ ගැන මට පකාශ කළා. ඇත්තටම 
ඇෙමරිකාෙව් පාන්ත ෙදකක  ඒ විධියට  ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
ඕලන්දෙය් ඉඩ දීලා තිෙබනවා.   

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමාෙග් මතය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මෙග් මතය ෙනොෙවයි, මම ෙම් කියන්ෙන් ෙම් සමාජෙය් හැටි. 

සමාජ විෂමතාව ගැනයි මම කියන්ෙන්. නීතිඥවරයකු වශෙයන් 
ඔබතුමා මතක තියා ගන්න  සමාජ විෂමතාවක් තිෙබනවාය කියන 
එක. සුද්ෙදෝ ෙම් රටට එන්ෙන් ෙමොකටද? මත්පැන්  නැත්නම් 
සුද්ෙදො එනවාද? සිගරට් එකක් ෙබොන්න බැරි නම් සුද්ෙදක් 
එනවාද? සංචාරක ව්යාපාරය  දියුණු කරන්න කියලා අපි කියනවා.  
එත් ඒ වාෙග් පශ්නත් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, මත්පැන් ගැන කථා කරනෙකොට, රුසියාෙව් කවුද 
ෙවොඩ්කා ෙබොන්ෙන්   නැත්ෙත්?   හැම ෙකෙනක්ම ෙබොනවා. 
ඒකයි ඇත්ත.  බියර් බිව්වාම ෙමොකද  ෙවන්ෙන්?  විෙශේෂෙයන්ම, 
බියර්වල ෙපෝටීන් තිෙබනවා. බියර්වල අඩු මත්දව්ය පමාණයක් 
තිෙබන නිසා හුඟක් ෙදෙනක්  ෙබොනවා. නමුත් ෙපෝටීන් වැඩි 
වුණාම ඒක වකුගඩු ෙරෝගවලට මුල් ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාට මම කියන්නම්. අනුරාධපුරෙය් විතරක් වකුගඩු 
ෙරෝගීන් 27,000ක් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෛවද්යවරෙයක්. ඒ අය මරණය ෙපනි ෙපනී ඉන්නවා. බියර් බීලා 
ෙනොෙවයි ඒ.  වතුරවලින් ඒ වාෙග්ම වගාවට දමන ෙපොෙහොර 
පමාණය  වැඩිවීෙමන් තමයි ඒක ෙවන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
වශෙයන් ඔබතුමා ඒ හැම පැත්තම බලලා ෙහොඳ පියවරක් ගන්න. 
කිසි දවසක අපි ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒවාට පශංසා 
කරනවා. ඒ සඳහා  අලුත් කමෙව්ද තිෙබනවා.  

වකුගඩු ෙරෝගය නිසා වසරකට 40,000කට අධික පමාණයක් 
මිය යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. අනුරාධපුරෙය්, ''වකුගඩු ෙරෝඩ්'' 
කියලා පැත්තක් තිෙබනවා. ඒ  පැත්ෙත් ඉන්න අය මරණය ෙපනි 
ෙපනී තමයි  ජීවත් ෙවන්ෙන්.  

අනික් අතට දුම් බීම  නිසා හෘදය ෙරෝග අවදානමත් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම් ෙකොළ මුඛ පිළිකාවලටත් මුල් ෙවලා 
තිෙබනවා. පිළිකා  ෙරෝගීන් අතරින් සියයට 13.3ක් මුඛ පිළිකා 
ෙරෝගීන්. හුණු එක්ක බුලත් විට කෑවාම ඒෙකනුත් මුඛ පිළිකා 
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හැෙදනවා ෙන්. පිළිකා හැෙදන්න දුම් ෙබොන්නම ඕනෑ නැහැ. 
ෙම්වාත් පශ්න. සාක්ෂරතාව  සියයට 97ක්  විතර ෙවන අෙප් රෙට් 
ෙම් පශ්නවලින් මිෙදන්න කරන්න තිෙබන ෙහොඳම ෙද් තමයි  
පාසල්වලදී  දරුවන් දැනුවත් කරන උපෙද්ශනය ලබා ෙදන එක. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ උපෙද්ශනය ලබා ෙදන්න නම්  ඔබතුමාට 
පුළුවන් සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා  
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න. දැනුවත් කිරීෙමන් තමයි ෙම්  
දුම් පානය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ මිස, තහනෙමන් විතරක් ඒක 
කරන්න බැහැ. සිගරට් පැකට් එෙක් ෙම් රූප මුදණය කිරීෙමන් 
විතරක්  ඒක කරන්න බැහැ.  

"ෙගෝල්ඩ් ලීෆ්" වාෙග්ම "ෙගෝල්ඩ් සීල්" කියලා සිගරට්  
වර්ගයකුත් තිෙබනවා. "ෙගෝල්ඩ් සීල්" මීගමුෙව් පිරිලා; 
ෙබ්රුවලත් තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය 
කරන පෙද්ශෙය්ත් තිෙබනවා. ඒවා ෙම් පැකට්වල දමලා තමයි 
විකුණන්ෙන්.  එෙහම වුණාම ඒ ෙහොරකම  කරන්න  ඒ 
ෙගොල්ලන්ට  නීතිෙයන් ලැෙබන ආවරණයක් ලැෙබනවා. ෙම්වා 
ගැන බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විතරක් 
ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ. සමාජෙය් අනික් ෙකොටසුත් එකතු 
කර ෙගන ෙහොඳ කියා මාර්ගයක් ගන්න,  අපි  ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවාය කියන එකත් පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

දැනට වයස අවුරුදු 15 - 24 අතර සිටින අයෙග් පමාණය 
සියයට 26යි. වයස අවුරුදු 25- 39 අතර අයෙග් පමාණය සියයට 
35යි.  වයස අවුරුදු 40ට වැඩි  අයෙග් පමාණය සියයට  36.7යි. ඒ 
සියයට 36.7න් වැඩි පිරිසක් -සියයට 42.9ක්- ඉන්ෙන් යාපනෙය්. 
ඇයි යාපනෙය් මිනිස්සු බිව්ෙව්? ඒ කාලෙය් යුද්ධය තිබුණා. ඒ 
නිසා මිනිසුන්ට පශ්න තිබුණා. මිනිස්සු බීඩි ෙබොනවා, සිගරට් 
ෙබොනවා. මිනිස්සු ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආතතිය 
නිසා. ඒක ෙවනස් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලනවා.  

පුද්ගලයන්ෙගන් සියයට 70ක් දිනපතා දුම් ෙකොළ ආශිත 
නිෂ්පාදන භාවිතයට ගන්නා බව සමීක්ෂණයක් කෙළොත් අපට 
ෙපෙනනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙහොර අරක්කු ගැනත් කියන්න ඕනෑ. සීනි මිල 
අඩු කළාම දැන් ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සීනි මිල අඩු 
කළාම එක පැත්තකින් මිනිස්සු කසිප්පු ෙපරන්න පටන් අරෙගන. 
ඒවා තහනම් කරන්න; ඒවා අල්ලන්න. දැන් මම නිෙයෝජනය 
කරන ආසනය කසිප්පු ස්කාගාරයක් ෙවලා. ඒ වාෙග්ම අල්ලපු 
ආසනයත් කසිප්පු ස්කාගාරයක් ෙවලා. දැන් හැම තැනම කසිප්පු. 
ඔන්න අද තත්ත්වය. ෙම් නිසා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  

දැන් සාමාන්ය අරක්කුවල මද්යසාරය තිෙබන්ෙන් සියයට 33යි. 
ඉතිරි ටික වතුර. ඊෙත්න්, මීෙත්න් කියලා මද්යසාර වර්ග ෙදකක් 
තිෙබනවා. හරියට පමිතියට ෙපරුෙව් නැත්නම් මීෙත්න් පමාණය 
වැඩි වනවා. මීෙත්න් කියන්ෙන් වස. ඊෙත්න් කියන්ෙන් ෙබොන්න 
පුළුවන් - potable - ෙද්. ෙම්වා අරෙගන යන්ෙන් ෙමොෙක්ද? 
නීත්යනුකූලව ෙම් ව්යාපාරවල ෙයෙදන මිනිස්සු අරක්කු ටික, බියර් 
ටික ෙලොරිෙයන් අරෙගන යද්දී ෙහොර අරක්කු අරෙගන යන්ෙන් 
BMW එෙක්යි, Benz එෙක්යි. ඇයි ඒ? ෙපොලීසිය රවටන්න. ෙහොර 
අරක්කු ටික ෙගන යන්ෙන් BMW එෙක්යි, Benz එෙක්යි. 
නීත්යනුකූල අරක්කු ටික අරෙග යන්ෙන් ෙලොරිෙය්. ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම සමාජ පශ්න. ෙම් සමාජ පශ්න අපට එක දවසින් 
විසඳන්න බැහැ. ෙම් සමාජ පශන් පිළිබඳව කතිකාවතක් ඇති 
කරලා, පාසෙල් සිට උපෙද්ශනය පටන් අරෙගන කටයුතු කෙළොත් 
අෙප් පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන්.  

අද මිය යන සංඛ්යාෙවන් වැඩි සංඛ්යාවක් මිය යන්ෙන් ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝගවලින්. නමුත්, අෙප් ෙසෞඛ්යය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
අපි අද සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුවට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ගිය ආණ්ඩුවටත් අපි ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ.  

අද ජීවිත අෙප්ක්ෂාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පිරිමි පාර්ශ්වෙය් 
ජීවිත අෙප්ක්ෂාව සියයට 72කින් සහ කාන්තා පාර්ශ්වෙය් ජීවිත 
අෙප්ක්ෂාව සියයට 76කින් පමණ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මම 
සමාජ ෙසේවා අමාත්ය ධුරෙය් කටයුතු කරන කාලෙය් ඒ ගැන 
තක්ෙසේරුවක් කරලා බැලුවා. එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපි 
ෙසෞඛ්යයට ලබා ෙදන පතිපාදන සහ  ෙනොමිෙල් කරන ෙසේවාව 
නිසායි. එම නිසා ඒ අමාත්යාංශයට තවත් පතිපාදන වැඩි කරන්න 
ඕනෑ. අපි ෙබෙහත්වලට පතිපාදන ෙවන් කරනවාට වඩා ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට පතිපාදන ෙවන් කෙළොත්, දැනුවත් කිරීම්වලට 
පතිපාදන ෙවන් කෙළොත් වඩාත් පෙයෝජනවත් ෙවනවා.  

දැන් බලන්න, වී නිෂ්පාදනෙය්දී කරන ෙද්. අපි ෙගොයම්වලට 
දමන ෙපොෙහොර පමාණය බලන්න. වී නිෂ්පාදනෙය්දී ආසියාෙව් 
අපි තමයි වැඩිෙයන්ම ෙපොෙහොර දමන්ෙන්. ෙම්කට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ඒ ෙපොෙහොරවලින් ෙගොයම් ගහට අල්ලන පමාණයක් 
තිෙබනවා. භූගත ෙවන පමාණයකුත් තිෙබනවා. ඒ වැඩි පමාණය 
පරිෙභෝජනය වුණාම තමයි අෙප් ජීවිත අකාලෙය් ෙලඩ 
ෙරෝගවලට පාත ෙවන්ෙන්. අද වන විට chemicals ගහන්ෙන් 
නැති හාල්වලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් කිව්ෙවොත් අද කළු හීනටි, කුරුළු තුඩ හා මඩ තාවුළු 
කියන හාල් වර්ග තුනට ෙලොකු ඉල්ලුමක්  තිෙබනවා. ඒ හාල්වල 
මිල රුපියල් 200යි, 250යි. විදයම් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඒ 
හාල් ගන්නවා. ජපානෙය් sashimi මාළු wasabi sauce එක්ක 
කන්ෙන් - අමු මාළු කනවා වාෙග් - රුපියල් 8,000ක්, 10,000ක් 
දීලා. ඒ වාෙග් තමයි, සල්ලි තිෙබන මිනිහාෙග් ජීවිතය ෙහොඳයි. 
දුප්පතා තමයි මිෙලන් අඩු ඒවා ගන්ෙන්. වැඩිෙයන්ම සිගරට් 
ෙබොන්ෙන්ත් අඩු ආදායම් ලබන මිනිස්සු  කියන එක අපි කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා රැසක් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ජනතාව අද ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් පාවිච්චි කරනවා කියන එකත්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙකොකාෙකෝලා. දැන් බලන්න, පුංචි ළමෙයකුෙග් දතක් 
ෙකොකාෙකෝලා වීදුරුවකට දැම්මාම පසු දා උෙද් ෙවන ෙකොට දත 
දිය ෙවලා. සාමාන්යෙයන් වතුර ෙගන යන ජල නළයක් 
හදිසිෙය්වත් block වුෙණොත් ෙලොකු ෙකොකාෙකෝලා ෙබෝතලයක් 
ෙහොඳට ෙසොලවලා ඒ නළයට දැම්මාම ශුද්ධ ෙවලා යනවා. ඒ 
තරම් power එකක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙකොකාෙකෝලා තහනම් 
කරලා නැහැ ෙන්. සමහර රටවල ෙකොකාෙකෝලාත් තහනම් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා ගැනත් බලන්න. ෙසෞඛ්ය ෙහොඳට හදා 
ගන්න ඕනෑ නම්, ෙම් පාෙයෝගික පශ්න දිහාත් බලන්න. ෙවස් වලා 
ගත්ත advertisementsවලින් මිනිසුන් රවටාගන්න ෙදන්න ෙහොඳ 
නැහැ කියන එක තමයි මෙග් මතය. තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල්  
කියන්න තිෙබනවා.  

ඊළඟට,  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කසිප්පු ජාවාරම ගැන නම් 
බලන්න ඕනෑ. කුඩු ජාවාරම ගැනත් කියන්න ඕනෑ. සිගරට් එකක් 
බීලා, අඩියක් ගහලා ඉන්න එක ෙවනම එකක්. නමුත් කුඩුකාරයා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? කුඩු ටික ඊයම් ෙකොළයක ඔතලා lighter 
එකක් අරෙගන යාන්තම් heat කරලා, ඒ එන දුම අදිනවා. ඒ දුම 
ඇද්දාට පස්ෙසේ ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  ළමෙයක් කුඩු ගැහුෙවොත් 
නිදා ගන්නවා. එතෙකොට අම්මා හිතන්ෙන් ළමයා නිදි කියලා. 
නමුත් ටික කාලයකින් ෙගදර බඩු ෙහොරකම් කරන ෙකොට තමයි 
ෙත්ෙරන්ෙන් ළමයා කුඩුකාරෙයක් කියලා.  

මම සමාජ ෙසේවා ඇමති වශෙයන් කටයුතු කරන කාලෙය්දී 
අපි එක ෙදයක් ගහණය කර ගත්තා. සමහර පාසල්වල cigarette 
lighters toilet එෙක් වැටිලා තිබුණා. ඒ පාසල් ෙමොනවාද කියලා 
මම කියන්න කැමැති නැහැ. Cigarette lighters ෙමොකටද  toilet 
එකට ෙගන යන්ෙන්? ෙම්ක තමයි ඇත්ත. සමහර සංගීත 
සංදර්ශන අවසන් ෙවලා පසු දා උදෙය් භූමිය ශුද්ධ පවිත කරන 
ෙකොට lighters දහයක්, පහෙළොවක්, විස්සක් තිෙබනවා. ඒ  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමතකවීමක් ෙනොෙවයි. Lighters වලින් කුඩු රත් කරලා දුම් 
ඇද්දාට පස්ෙසේ lighter එක බිම වැටිලා. ඔන්න යථාර්ථය.  ෙම්වා 
ගැනත් කල්පනා කරන්න කියලා මම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාට කියනවා. ෙම් හැම පශ්නයක් ගැනම බලන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කුඩු උවදුර නැති කරන්න ඕනෑ. කුඩු උවදුර 
නැති කරන්න සමහර රටවල් කරලා තිෙබන්ෙන් ගංජාවලට ෙපොඩි 
ඉඩක් දීලා තිෙබන එකයි. ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මැතිතුමාත් ඒ 
දවස්වල ෙද්ශීය ෛවද්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් ඒ ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. සමහර රටවල ගංජාවලට 
ෙපොඩි ඉඩක් දීලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ, ඉඩක් ෙදන්න  
කියලා. නමුත් ෙම්ක තමයි තත්ත්වය.  

ඊළඟට, පිට රටින් එන විස්කි ෙබොන මිනිස්සු අසනීප ෙවනවා 
අඩුයි. අනිත් ඒවා ෙබොන මිනිස්සු අසනීප ෙවනවා වැඩියි. ෙම්කට 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙහේතුව තමයි, ඒවා වැරදි විධියට ෙපරීෙම්දී  
නිපදෙවන මීෙත්න් පමාණෙය් වැඩිවීම. ෙමන්න ෙම්වා ගැනත් 
කල්පනා කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

දැන් මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවක් ගත වුණා. උත්සවයකටත් මම ෙවලාව දා ෙගන 
තිෙබනවා.  

මම කියන්ෙන්, ෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙහොඳයි: 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි සතුටු වනවා; ඒ 
ගැන පශංසා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණය පාවිච්චි 
කළා, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය් දී. ඒ ගැන ජනතාව 
අවධානෙයන් හිටියා. නමුත් පනතක් වශෙයන් පමුඛත්වය දීලා දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ පළමුෙවන්ම ෙම් කාර්ය කිරීම ගැනත් 
මෙග් පශංසාව පිරිනමමින්, ෙම් සංෙශෝධනවලට අෙප් එකඟතාව 
ලබා ෙදන බව පකාශ කරනවා.  

සිගරට් පැකට් එෙක් අවවාද සඳහන් කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් ගැන ඊටත් වඩා ටිකක් ගැඹුරින් විද්යාත්මක පැත්ෙතනුත් 
කල්පනා කරන්න කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - உண ப் 
பா காப்  அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of Food 
Security) 
සිගරට් පැකට් එක ඇතුළට "අලි ෙඩොං" කෑල්ලක් දැම්මා නම් 

හරි. 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
"අලි ෙජෝන්" ද කියන්ෙන්? 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අලි ෙඩොං. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
හක්කපටස් දැම්මා නම් ඊට වඩා ෙහොඳයි. ඕනෑ නම් හක්කපටස් 

කෑල්ලකුත් දාන්න. අලියා ආබාධිත ෙවන්ෙන්, හක්කපටස් වැදිලා 
ෙන්. සිගරට් පැකට් එෙක් ගහලා තිෙබනවා, "ෙජෝන් ප්ෙල්යර්" 
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් ෙජෝන් මහත්තයාවත් හැම සිගරට් 
පැකට් එෙකන්ම මතක් කර තිෙබනවා.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් මිතයා හීෙනනුත් 

කියනවා ලු, "ෙජෝන්, ෙජෝන්" කියලා. ඇඳට ගිහින් ෙනෝනාටත් 
කියනවා ලු, "ෙජෝන්, ෙජෝන්" කියලා. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
නැහැ, නැහැ. 

 

[අ.භා. 6.05] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එෙහම නම් "ෙජෝන් ප්ෙල්යර්" කිය කියා ඉන්ෙන් ෙමොකද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
ඉතාම අර්ථවත් පනත් ෙකටුම්පත ගැන ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා 
හදවතින්ම, අවංකවම කථා කළා. ඒ ගැන මා සතුටු වනවා. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කිසිම වාද විවාදයක් නැතුව 
ඔබතුමන්ලා ෙමයට සහාය ෙදන බවත් අපි දන්නවා.   

එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව් -අපි විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳලාත්-  අපි සියලු ෙදනාම 
එක්කාසු වුණා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය 
ඇමති විධියට ඒ අවස්ථාෙව්දී සිටිෙය් දකුණු පැත්ෙත් පළමුවන 
ආසනෙය්. ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙගනා ෙවලාෙව් අපි සියල්ෙලෝම 
කිසිම වාද විවාදයක් නැතුව සිගරැට් පැකට් එෙක් රූපමය අවවාද 
ඇතුළත් කිරීමට  'දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
පනත් ෙකටුම්පත'  ඒකච්ඡන්දෙයන් අනුමත කළා. එදා 
ඒකච්ඡන්දෙයන් අනුමත කෙළේ, සිගරට් ෙහෝ ෙවනත් දුම් ෙකොළ 
නිෂ්පාදන අඩංගු සෑම පැකට්ටුවක, ඇසුරුමක ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ් 
ෙපට්ටියක සියයට 80කින් යුතු පතිශතයක් ආවරණය වන පරිදි 
ෙසෞඛ්ය අවවාදයක්ද සමඟ පැහැදිලිව මුදණය කර, පකටව 
ෙපෙනන ෙලස පදර්ශනය කිරීමට ඉඩ සැලැසව්ීමටයි. නමුත් 
අභිරහසක් ෙලස ෙමොකක්ද ඒකට වුෙණ්? අප තුළ කුතුහලයක් 
ඇති කරමින් එක පාරටම තවත් සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා, එම 
රූපමය පතිශතය 65කට අඩු කරන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කවුරුවත් 
සිහිෙනන්වත් හිතුෙව් නැතුව ඇති, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ජනපති 
අෙප්ක්ෂක විධියට එයි කියලා. එතුමා ෙගොවි පුතෙයක්. මහාමාන්ය 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙගොවි ජනපද ඇති කරලා- 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Deputy Speaker will now take the 

Chair. 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, කථාව කරන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට හිෙතන හැටියට 

ඔබතුමාට ඊෙය් රෑ "වාද පිටිය"ට ගිහින් හුඟක් මහන්සි ඇති. මෙග් 
නාලන්ෙද් මිතයා, අපි එකම ෙකොම්පැනිෙය්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම 
ඔබතුමන්ලා කවුරුවත් හිතුෙව් නැහැ, ෙගොවි පුතෙයක් ජනාධිපති 
ෙවයි කියලා.  එදා ෙඩොනෙමෝර්  ආණ්ඩු කාලෙය්, මහාමාන්ය 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ජනපද ඇති කරද්දී, අෙප් අය කැලෑ 
එළි කරලා, වැව් රාජ්ය නැවත හදලා ඒ ජනපදවල ජනතාව ගිහින් 
පදිංචි කරද්දී ෙජ්යෂ්ඨ වාමාංශිකයන් ෙමොකක්ද, පකාශ කෙළේ? 
"ෙමොකටද සිංහල මිනිසුන් ගිහින් පදිංචි කරවන්ෙන්? සිංහල 
මිනිසුන් කාක්ෙකෝ වාෙග් ඉන්න මැෙල්රියා මදුරුවන්ට පූජා 
කරනවා; ඒ මිනිස්සු මැෙරනවා. ඒ පළාත්වල පදිංචියට 
කම්කරුවන් ෙලස දකුණු ඉන්දියාෙවන් ෙදමළ අය ෙගෙනන්න" 
කිව්වා.  

ෙකෙනකු නායකයකු වශෙයන් පත් කරන්නට ඔහුට පැහැදිලි 
දර්ශනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. තමාෙග් රෙට් හා ජාතිෙය් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් රට ෙගනි යන මාර්ගය ගැන දැක්මක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
නායකෙයක් කියන්ෙන්, ෙමොන බාධක ආවත්, ෙනොසැලී හිමින් 
සීරුෙව් යන ගමනක් ඇති ෙකෙනක්. ඒක තමයි කෘතහස්ත 
නායකත්වය කියන්ෙන්.  

එදා මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ඇති කළ 
ජනපදයක, දරුෙවෝ ෙදොෙළොස් ෙදෙනකු හිටපු ෙගොවි පවුලක එක 
ෙගොවි පුතෙයක් අෙප් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා. නියරවල් රැහැපු, 
හරකා බානෙගන් කුඹුර හාපු, ඒ ෙගොවි පුතයා අධිෂ්ඨානෙයන් 
කියා කරලා, ගාම ෙසේවකයකු ෙලසට ෙසේවය කර තිෙබනවා. 
එතුමා ෙපොෙළොන්නරුෙව් Royal Central College එකටයි ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා කළ කථාවකට මා සවන් දී ෙගන හිටියා. 
එතුමා පකාශ කළා, "ගාම ෙසේවකයකු ෙලස සිට මා එදා 
ෙසේවෙයන් අස් ෙවද්දි, අද වර්තමාන ආරක්ෂක ෙල්කම් එතෙකොට 
ඒ පළාෙත් දිසාපති වශෙයන් ෙසේවය කළා" කියලා. "ඇයි, ඔබ අද 
ෙසේවෙයන් අස් ෙවන්ෙන්?" කියලා එතුමාෙගන් දිසාපතිතුමා 
ඇහුවාලු. "මට රටට ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන්" කියලා ෙමතුමා 
කිව්වාලු. "එතෙකොට ඔබට ජීවත් ෙවන්න ආදායමක් නැහැ ෙන්" 
කියලා ඇහුවාලු. "ඔව්. මට ජීවත් ෙවන්න ආදායමක් නැහැ තමයි" 
කියලා කිව්වාලු. එතුමා කිව්වාලු, "නැවත සලකා බලන්න" කියලා. 
ඒ කථාවට සවන් දී ෙගන හිටියා නම් ඒ ෙගොවි පුතයා අද  ෙමවැනි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි කවුරුත් අවංක ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමය වාද ෙභ්දයක් ෙනොෙවයි. කියමනක් තිෙබනවා,  "මඩ 
ෙසෝදා ගත් කල ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" කියලා.  ඒ උත්තම 
ෙගොවි පුතයා තමයි, අද ජනාධිපති ධුරයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
එතුමා නිහතමානීව කිව්වා, "අවුරුදු 800කට පසුව, ඒ රජ යුගෙයන් 
පසුව, ජනතාව   ෙපොෙළොන්නරුෙවන් පත් කළ රාජ්ය නායකයා 
මමයි" කියලා.  

එදා එතුමා අවංකවම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා. එයට 
අපි සියලු ෙදනාම ඡන්දය දුන්නා. ෙදවන වතාෙව්දී එම පනතට 
සංෙශෝධන ෙගන එද්දි එතුමාෙග් මුහුණ ඇඹුල් ෙවලා ගිය හැටි 
මම එදා දැක්කා. එතුමා ෙබොෙහොම නිශ්ශබ්දව බිම බලා ෙගන 
ඉන්න හැටි මම දැක්කා. එදා  ඇතිවුණු ඒ ෙව්දනාව, ඔබතුමන්ලා 
අපි කවුරුවත් සිතුෙව් නැති විධියට, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙවනසක් 
ඇති කිරීමට ෙම් රෙට් ජනාධිපති බවට පත් වීමට මූලික වුණා. ඒ 

ආකාරයට ෙගොවි පුතයාට ජනාධිපති ෙකනකු වන්න පුළුවන්නම් 
ඒ තමයි වාසනාවන්තකම. 

මාෙග් සෙහෝදර ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා ෙහොඳට ෙමය මතක 
තියා ගන්න. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී එතුමාෙග් කටුක අත් දැකීම් 
ගැන එතුමා ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කිව්වා. එතුමා කිව්වා " 
'දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත' ෙම් ආකාරෙයන් මම ෙගනාවා. මම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවැනි වතාෙව්දී ෙගනාවාම අරලියගහ මන්දිරෙය්දී 
අපහාසාත්මක ෙලස බැණලා මට අපහාස කළා" කියලා. එතුමා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී ෙබොෙහොම ෙව්දනාත්මකව එය කිව්වා. 
අභිරහසක්ව පැවැති              ඖෂධ පනත ගැනත් එතුමා ෙබොෙහොම 
ෙව්දනාත්මකව කිව්වා. එම නිසා දින සියයක් තුළ ෙවනසක් ඇති 
කරනවා කියලා අපි ජනතාව ට කිව්වා. ෙම් ෙවනසක් කරනවා 

කියන තැන ඉඳන් තමයි ෙමම        ඓතිහාසික පනත -අද ජනාධිපති 
ෙවලා ඉන්න එදා ෙසෞඛ්ය ඇමති විධියට ඉදිරිපත් කළ පනත් 
ෙකටුම්පත- අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අපි සියලු ෙදනාෙග්ම 
ආශිංසනය තුළින් නැවතත් සියයට 85ක රූපමය අවවාද 
පදර්ශනය කිරීමට අවසර ලබා දීමට ඒකඡන්දෙයන් අනුමත කරමු.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාටත්, ඔබතුමන්ලාටත් මතක 
ඇති, 1970-1977 යුගය. මම ඒ යුගය ටිකක් මතක් කරලා 
ෙදන්නම්. ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මම ෙබොෙහොම 
ගරු කරන ෙකෙනක්; පතිපත්තියක් තිෙබන ෙහොඳ ෙකෙනක්. මම 
එතුමියට ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. මම ඒ කාලය දැක්ෙක් 
ෙබොෙහොම කටුක කාලයක් විධියටයි. අඟහරුවාදා, සිකුරාදා බත් 
කෑම තහනම් ෙකරුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, හාල් 
ෙසේරු ෙදකක් පාෙර් ෙගනියන්න දුන්ෙන් නැහැ. එෙලොව ෙපෙනන 
ෙරදි කෑල්ලක් ඇඳ ෙගන යන්න ෙවලා තිබුෙණ්. භාණ්ඩාගාරෙය් 
සල්ලි නැහැ, හිස්.  භාණ්ඩාගාර නිලධාරින් Ceylon Tobacco 
Company එකට ගිහිල්ලා ඒ සමාගෙමන් සල්ලි අරෙගන ඇවිල්ලා 
එදා රට ෙගන ගිෙය්. එවැනි ඒකාධිකාරයක් තිබුණු මහා බලවත් 
විෙද්ශ සමාගමක් තමයි ලංකාෙව් තිබුණු Ceylon Tobacco 
Company   එක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් හස්තෙයන් කරකවලා 
අඹරලා දමපු අෙප් ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී මුල් 
පුටුෙව් සිට බිම බලාෙගන කථා කළ ඒ ෙව්දනාව අපි දැක්කා. 
අපිත් ෙව්දනාත්මකව එතුමාෙග් ඒ කථාවට සවන් දී ෙගන සිටියා. 
එතුමා ඖෂධ පනත ගැනත් කිව්වා. අපි ෙග්නවා, ඖෂධ පනතත්. 
ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව සූරා කන්න ෙදන්න බැහැ. මට කලින් 
කථා කරපු ජා-ඇළ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් රට සමාජෙය් 
විනාශකාරී තත්ත්වයකට යන්ෙන්.  

මම ෙම් කථාව කරන්න කලින් අද මට සිදු වුණා, මෙග් 
ආසනෙය් මා පටන් ගත් විකමශීලා මධ්ය මහා විද්යාලෙය්ත්, 1987 
පටන් ගත්ත පන්නල මධ්ය මහා විද්යාලෙය්ත් උත්සව ෙදකකට 
සහභාගි ෙවන්න. එයට අධ්යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මැතිතුමාත් ආවා. එම උත්සව ෙදකටත් ගිහිල්ලා මම ෙබොෙහොම 
ෙව්ගෙයන් ආෙව් ෙම් ගැන කථා කරන්න අවසාන ෙමොෙහොෙත් දී 
ෙහෝ මට අවස්ථාවක් ලැෙබ්වි කියලා. ෙමොකද, එම ආසනයට 
ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මට සතුටුයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
රටකට හරියන්න නම් රටක සමාජයක තිෙබන බාහිර ආෙටෝපය 
අපි ඈත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සංස්කෘතියක් තිෙබනවා; අවුරුදු 
5,000ක් පැරණි ෙබෞද්ධ දර්ශනයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඡන්දයට ඉස්ෙසල්ලා පැවති 
අවසාන පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් වාරෙය්දී ඔබතුමා නි ෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමා වශෙයන් කාරක සභා අවස්ථාෙව් ඉන්න ෙවලාවක 
මා කථා කළා ඔබතුමාට මතක ඇති. මම විපක්ෂෙය් ඉදිරි ෙපළ 
ඉඳෙගන කථා කරන ෙවලාෙව් කිව්වා, "ෙම් ඡන්දය තියන්න එපා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිබ්ෙබොත් ජනාධිපතිතුමාට ඉතිහාසෙය් ෙඛ්දනීය තත්ත්වයකට පත් 
ෙවනවා. එතුමාට කළු ලපයක් ඇති ෙවනවා" කියලා.  මම ඒක 
කිව්ෙව් නිකම් ෙනොෙවයි. මෙග් හිතට ආපු යම් ගුප්ත ෙදයක් 
ඔබතුමාට ඒ විධියට කිව්ෙව්. ඔබතුමාට ඒක මතක ඇති. මම ඊෙය්, 
ෙපෙර්දා දවසකත් ඔබතුමාට ඒක මතක් කළා.   

ඒ ෙමොකද? ෙම් රෙට් ජනතාව අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙම් රෙට් ජනතාව උතුම් කියන එක අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ 
නැහැ. ෙහොඳ මිතෙයෝ ෙමතැන ඉන්නවා. ෙමතැන අවංක අය 
ඉන්නවා. තමන්ෙග් ජනතාව අමතක කරලා, ධන නිධානවලට මුල් 
තැනක් දීලා, තමන්ෙග් පරම්පරාවට  මුල් තැනක් ෙදන්න යනවා 
නම්, අන්න විනාශය ආරම්භ ෙවනවා. මම දැක්කා, සිද්ධ වුණ 
ෙද්වල්.  

මම ෙම් ෙද්වල් කිව්වාට කමක් නැහැ. කැබිලිත්ත ෙද්වාලය 
සම්බන්ධ සිද්ධියක් ගැන මම විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳෙගන කථා 
ෙකරුවා.  කැබිලිත්ෙත් තිෙබන කතරගම ෙදවියන්ෙග් රූප 
ඔක්ෙකෝම -එක එක්ෙකනා පූජා කරපු ඒවා- වනජීවි නිලධාරින්ට 
කියලා ෙපෝර බෑග්වලට දාලා ෙවනත් තැනකට ගිහිල්ලා දැම්මා. 
ගරු සුෙම්ධා ජයෙසේන මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියත් ඒ ගැන දන්නවා 
ඇති. මම ෙමතැනදී හිටපු වනජීවි ඇමතිතුමාට කිව්වා, "ඔය ශාපය 
වදිනවා. ඇයි, ෙම් වාෙග් ෙමෝඩ වැඩ ෙකරුෙව්" කියලා. හිටපු 
වනජීවි ඇමතිතුමා කියනවා, "අෙන්! මම ෙනොෙවයි කෙළේ, මෙග් 
නිලධාරින්" කියලා. මම කිව්වා, "නිලධාරින්ට ෙදොස් කියන්න 
එපා" කියලා. බලන්න, අසුබ ලකුණුවල ෙපරනිමිති. මාස ෙදකයි 
ගත වුෙණ්.  

කවුරුත් හිතා ගන්න ඕනෑ, බලය තාවකාලිකයි කියලා. අපිත් 
හිතා ගන්නම්. ඔබත් හිතා ගන්න ඕනෑ. ජනතාවයි මුලික ෙවන්න 
ඕනෑ. තමන්ෙග් ආගම අනුව ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් සමාජෙය් 
මත් කුඩු තිබුණා. ඒවා හැම තැනම ව්යාප්ත වුණා. ඒවායින් සමාජය 
විනාශ ෙවලා යනවා. ෙම් ෙභ්දකාරි තත්ත්වය ෙවනස් කෙළේ 
නැත්නම් ෙම් සමාජය තිරිසන් සමාජයක් ෙව්වි. අපට ඕනෑ එවැනි 
ෙදයක් කරන්නද? අපි කථා කරන්න ඕනෑ වන්ෙන්, ෙම් වාෙග් 
ලස්සන ෙගොඩනැඟිලි ගැනද? නැහැ. මනුෂ්යත්වය අගයන, මනුෂ්ය 
ධර්මය තුළ ජීවත් වන සමාජයක් අපි බිහි කරන්න ඕනෑ. ෙමන්න 
 ෙම්කයි, මුල් සිද්ධාන්තය ෙවන්න ඕනෑ. ෛමතී යුගය කියන්ෙන් 
අන්න ඒකයි. 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා බිම බලාෙගන 
ෙව්දනාෙවන් අපට ෙමෙහම කථාවක් කිව්වා. මම ෙම්වා කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් ගරු සභාෙව්. ඒවා රහස් ෙනොෙවයි. එතුමා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? අවුරුදු 20ක් එතුමා ඇමති ධුර දැරුවාලු. කෘෂිකර්ම ඇමති 
විධියට හිටියාලු. වාරි මාර්ග ඇමති විධියට හිටියාලු. ෙසෞඛ්ය ඇමති 
විධියට හිටියාලු.  වී ගැන කථා කරද්දී එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 
කැබිනට් මණ්ඩලයට මම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි 
ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා, ෙගොවි ජනතාවට වී කිෙලෝවකට රුපියල් 
50ක සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරද්දී එතුමා 
මූලාසනෙය් ඉඳෙගන ෙමෙහම කියනවා. එතුමා කියනවා, "මම 
ෙමච්චර කල් -අවුරුදු 20ක්- ඉවසීෙමන් කරන්න ෙදයක් නැතුව 
බිම බලාෙගන හිටියා.  වී ගැන කථා කරද්දී, හාල් ගැන කථා 
කරද්දී මම කවදාවත් කථා කරන්න ගිෙය් නැහැ. ෙම්වා ගැන අද 
මම කථා කරනවා. මම අද රෙට් ජනාධිපති. ෙම් රෙට් ජනාධිපති 
විධියට, ඒ ෙද්වල්වලදී මෙග් ඥාතිකම්, සෙහෝදරකම් කිසි ෙදයක් 
නැහැ. මම ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ඈත් ෙකෙරව්වා. පරිසරයටත් අත 
ගහන්න ෙදන්ෙන් නැති ෙවන්න මම ඒ අමාත්යාංශයත් මෙග් 
යටතට ගත්තා." කියලා. 

ෙම් රටට ඕනෑ, කථාවට විතරක් කියන, කියාෙවන් ෙනොකරන 
නායකත්වයන්ද? නැහැ. ෙම් රටට ඕනෑ, අර්ථෙයන්, 
පතිපත්තිෙයන් කියාත්මක ෙවන අවංක හදවතක් තිෙබන 
නායකයන්. එවැනි සමාජ රටාවකට අපි ඔක්ෙකෝම එක්කාසු 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් තුළයි අද අපි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 
ෙම් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත ඓතිහාසික- 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විනාඩිය පමාණවත්. මම අද රැස්වීමට ආෙව් පුදුම ෙව්ගයකින්. 

දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පස්ෙසේ එය ඓතිහාසික පනතක් 
ෙවනවා. අපි දන්නවා, දුම් ෙකොළ සමාගම්, ධනපති සමාගම් අපව 
පරද්දන්න -හංසයා පරද්දන්න- බිලියන ගණන් වියදම් කරපු බව. 
බිලියන ගණන් වියදම් ෙකරුවත් ජනතාව නැමුෙණ් නැහැ. 
ජනතාව ෙපන්නුවා, තමන්ෙග් ඡන්දය නැමති ඒ උත්තම ආයුධය. 
අවි ආයුධයට වඩා බලවත් ආයුධෙයන් ජනතාව අපට වරම 
දුන්නා.  

අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර 
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත විතරක් 
ෙනොෙවයි, විධායක ජනාධිපති කමයත් නැති කරලා ආසන 
මන්තීකම ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් දූෂණය, භීෂණය, වංචාව 
අපි ඔක්ෙකෝම එළි කරනවා. අවංක අයට පශ්නයක් නැහැ. අපි 
සහතිකයක් ෙදනවා, කාෙගන්වත් පළිගන්ෙන් නැහැ කියලා.  

අගමැතිතුමා යටෙත් නීතිඥයින්, ෙපොලීසිෙය් විෙශේෂඥයින් 
ඇතුළු කණ්ඩායමක් පත් කරලා දැන් වැඩ ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා කියන විපක්ෂය ෙනොෙවයි; රතු, ෙකොළ, 
කහ, නිල් කියලා ෙනොෙවයි. හැම ෙදයක් ගැනම ෙහොයලා ෙම් 
රෙට් යහ පාලනයක් ඇති කරන්න,  ශී ලංකාද්වීපයක් විධියට,            
ශී ලාංකිකයින් විධියට ෙම් සමාජය තුළ ආඩම්බරෙයන් කියන්න 
පුළුවන් දැහැමි සමාජයක් බිහි කරන්න පුළුවන් මාර්ගය අපි 
ෙමතැනින් ආරම්භ කරනවා. අපි ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවමු. 
එක්කාසු ෙවලා ෙම් ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පත අනුමත කරලා 
ෙදමු. පන්සල, පල්ලිය සහ ෙකෝවිල කියන ෙම් සියල්ල එකතු 
ෙවලා තරුණ පරම්පරාවට අපි ෙම් කාරණය පිළිබඳව අවෙබෝධ 
කරලා ෙදමු. සමාජෙයන් ෙම් දුම් වැටිය ඈත් කරමු. සමාජය යහ 
මඟට ෙගෙනමු.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව තත්පරයක් ලබා 
ෙදන්න. මෙග් නිවුන් සෙහෝදරයා මා එක්ක කිකට් ගැහුවා. ෙහොඳ 
fast bowler ෙකෙනක්.  ඒ කණ්ඩායෙම්  අයෙගන් කීප ෙදෙනකු 
ෙහොඳට සිගරැට් බිව්වා.  ඔවුන්ට හති වැෙටනවා. ඒ අයට play 
කරන්න බැහැ. මම ඒවා දැක්කා. අරක්කුවලට වඩා භයානක 
තත්ත්වයක් සිගරැට්වල තිෙබන බව මම දැක්කා. ඒ නිසා ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම අපි සමාජෙයන් ඈත් කරමු. අරක්කුත් නවත්වන්න 
ඕනෑ. මම අරක්කුවලටත් විරුද්ධයි. ෙම්වා සියල්ල තුළින් සමාජය 
විනාශ වනවා. ආණ්ඩුවට ෙකෝටි ගණනක් ලැබුණත්, එයින් 
සමාජය විනාශ ෙවලා, ජනතාව ෙරෝගීන් බවට පත් වනවා. ඒ 
කමය අපි ෙවනස් කරමු. මට ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න නියමිත 
ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හදිසි වරපසාද පශ්නයක්.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හදිසි වරපසාද පශ්නයක්. 

ගරු ජයන්ත කැ ටෙගොඩ මන්තීතුමා දැන් ටික ෙවලාවකට 
ඉස්ෙසල්ලා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට telephone 
මඟින් කථා කරලා කිව්වා, ඔහුෙග් ෙග් අවට පිරිසක් ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා, ඒ අය සමාන ආකාරයකට ඇඳ පැළඳෙගන ඉන්න 
පිරිසක්, ඔහු ඉන්නා වූ මන්තී ධුරෙයන් අස් විය යුතු බවට ඔහුට 
බල කරමින් ඉන්නවාය කියලා. [බාධා කිරීමක්] එතුමා  ෙග් 
ඇතුෙළේ. එතුමා ෙග් ඇතුෙළේ ඉඳෙගන telephone කෙළේ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙකොට මා සහ 

ගරු කථානායකතුමා  ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් අවධානයට ඒ කාරණය 
ෙයොමු කළා. ෙපොලිස්පතිතුමා විසින් එතුමාෙග් ආරක්ෂාව 
පිළිබඳවත්, නිවෙසේ ආරක්ෂාව පිළිබඳවත් පියවර ෙගන ඇති බවට 
ගරු කථානායකතුමා සහ මා දැනුවත් කර තිෙබනවා. මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරනවා.  

මීළඟට ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා. 
 

[අ.භා. 6.21] 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාමත්ම ඓතිහාසික, 

වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම 
පිළිබඳව සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳවත්, ගරු ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳවත් ගාමිණී ජයවිකම 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා කරපු කථාව මම සම්පූර්ණෙයන්ම අනුමත 
කරනවා. එතුමා හැම දාම ඉතාමත් ෙහොඳින් කාරණා වටහාෙගන 
කටයුතු කරන අමාත්යවරෙයක් බව මම ෙහොඳින්ම දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 
විධියට  හිටපු අවධිෙය් මම ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
විධියට හිටියා.  

මම දන්නවා, ඒ කාලය තුළ එතුමා ෙමොන තරම් ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් මහන්සි වුණාද කියලා. දුම් පානය වළක්වන්න 
එතුමා විශාල උනන්දුවක් දැක්වුවා. ෙපෞද්ගලිකව දින ගණනාවක් 
ෙම් ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණා. නිලධාරින් නැතිව ෙවනමම ෙම් 
ගැන කථා කළා. මා එක්කත් කථා කළා.  ඇති වුණු සිද්ධීන් 
පිළිබඳවත්, එතුමා කනගාටුවට පත් වුණු අවස්ථාවන් සම්බන්ධවත් 
මා සමඟ කථා කළා.  ඒ කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

 අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්නත්, ෙම් ෙපරළිය ඇති කරන්නත් මම  හිතන්ෙන් ෙම් 
කාරණය එක ෙහේතුවක් වුණා කියලායි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

අමාත්යතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට ඉදිරිපත් ෙවන්න 
ෙහේතු කීපයක් තිබුණා.  ෙම් කාරණය එයින් එක ෙහේතුවක්. අනික් 
ෙහේතුව තමයි ජාතික ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න  බැරි වීෙම් ෙහේතුව. එතුමා එළියට එන ෙකොට 
එතුමා එක්කම ආපු, එතුමා සමඟ සමීපවම හිටපු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා තමයි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමාටත් අපි සුබ පතනවා. මම 
හැම දාම කියන ෙදයක් තමයි, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරය 
කුමක් වුණත්, එතුමා ෙමොන පක්ෂයට ගියත්, ෙමොන නායකයා 
ළඟ හිටියත් ෙවනස් වුෙණ් නැහැ කියන කාරණය. කථා කරන්න 
ඕනෑ තැන එතුමා ඒ ෙවනුෙවන් කථා කළා. අපිට සමහර 
ෙවලාවට කරන්න බැරි වුණු ෙද්වල් එතුමා කළා. ඒ පිළිබඳව 
මන්තීවරෙයකු විධියට වාෙග්ම මහජන නිෙයෝජිතෙයකු විධියට 
අපි එතුමාට සුබ පතනවා. එතුමන්ලා ගත්ත තීන්දුව නිවැරැදි වුණා.  
ඒ තීන්දුෙව් පතිඵලයක් විධියට  තමයි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගන එන්ෙන් කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දුම් පානය, දුම් වැටි 
පිළිබඳව කථා කරනෙකොට අපට  පාසල් ගිය කාලය සිහිපත් 
ෙවනවා. අපි පාසල් ගිය කාලෙය් බලපු චිතපටවල හිටපු වීරයා 
තමයි සිගරැට් එක බිව්ෙව්. ඒක දැකලා පාසල්වල හිටපු ශිෂ්යයන් 
වීරයා ෙවන්න සිගරැට් එක ෙබොන්න පටන් ගත්තා. එතෙකොට 
අෙනක් අය ඒ ශිෂ්යයා දිහා බැලුෙව්ත් වීරෙයක් විධියටයි. හැබැයි 
පසු කාලීනව ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් වුණා. පසු 
කාලය වන විට චිතපටෙය් දුෂ්ටයා තමයි සිගරට් එක ෙබොන්න 
පටන් ගත්ෙත්. පසු කාලීනව ෙම් තත්ත්වය  ෙවනස් කරන්නට,  ඒ 
කියන්ෙන්  චිතපටයක දුෂ්ටයා සිගරට් එක ෙබොන මට්ට මට එය 
ෙවනස් කරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාව, ආණ්ඩු, බහු ජන සංවිධාන 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිබුණු දුම් වැටිවලට විෙරෝධී විවිධ සංවිධාන 
මුල් වුණා කියන එකත් අපි දන්නවා. ඒ සියලු සංවිධානවලටත් අපි 
අෙප් පශංසාව පළ කරන්නට ඕනෑ. ඒ අයත් ෙම් කාරණය 
ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් සිදු කළා, මහන්සියක් ගත්තා.  

සිගරැට් පැකට්ටුව මතුපිට ෙසෞඛ්ය අවවාද සහිත ඡායා රූප පළ 
කිරීම ෙහොඳයි. එවැනි දැනුවත් කිරීමක් කරන එක ඉතාමත් 
ෙහොඳයි. දුම් පානය වැළැක්වීම සඳහා පසු ගිය රජයන් විසින් ගත් 
හැම තීන්දුවක් පිළිබඳවම අපි සතුටු වන්න ඕනෑ. ඒක රජයට 
ආදායමක් අහිමි වීමට ඍජුවම බලපාන කාරණයක්. එක යුගයක 
මහා භාණ්ඩාගාරය සිගරැට්වලින් එන ආදායම දිහා බලා ෙගන 
හිටියා කියලා ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා. ඒ 
අවදානම අර ෙගන තමයි සියලුම රජයන් ෙම් කාරණාවලට අත 
ගහලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රජයත් ඒ අවදානම දරන බව අපි 
ෙහොඳටම දන්නවා. 

 පසු ගිය කාලෙය්  සිගරැට් සමාගම්වලින්  කීඩාවට අනුගහය 
දක්වා තිෙබනවා.  නමුත්  මෑත කාලෙය් දී ජනතාවෙග් ඉල්ලීම 
මත ඒ අනුගාහකත්වය ලබා ෙනොෙගන සිටීමට රජයට තීන්දු 
ගන්න සිදු වුණා. ඊට පසුව සිගරැට්වලින්, අරක්කුවලින්, 
බියර්වලින් කීඩාවට අනුගාහකත්වය ලබා ගන්නා අවස්ථා මෑත 
කාලීනව අපට දකින්න ලැබුෙණ් නැහැ.  ඒ පිළිබඳව අපි ඒ සියලු 
පාර්ශවවලට පශංසා කරන්නට ඕනෑ.  

 තව කාරණයක් පිළිබඳවත් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් සිගරැට් 
නිෂ්පාදනය කරන අයෙගන්  නිල වශෙයන් කරන ඒ කටයුතු 
සඳහා බද්දක් අය කරනවා. හැබැයි බදු  ෙගවන්ෙන් නැතුව ෙම් 
ර ටට සිගරැට් විශාල පමාණයක් ෙගන එනවා. බදු ෙගවන්ෙන් 
නැතුව විශාල වශෙයන් ෙහොෙරන් සිගරැට් ෙගන එන බව අප 
ෙහොඳින්ම දන්නවා. සිගරැට් කන්ෙට්නර් පිටින් ෙගෙනනවා; 
ෙකෝටි ගණන් ෙගෙනනවා. හැබැයි යම් ආකාරයකට ෙර්ගුෙව් 
සමහර නිලධාරින්ෙග් සම්බන්ධතා මත තමයි ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන් 
කියන එක පිළිබඳවත් අපට ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කන්ෙට්නර් කිහිපයක් ෙගනාවාම ඒවායින් එකක් අල්ලාෙගන දඩ 
ගහනවා.  සිගරැට් ටික පුළුස්සා දමනවා. හැබැයි ඒවා ෙගන ඒම 
වැළැක්වීම සඳහාත් ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. 
සිගරැට් පැකට්ටුෙව් මතුපිට ෙසෞඛ්ය අවවාද සහිත ඡායාරූප පළ 
කිරීම ආදී ෙද්වල් සමහර ෙවලාවට ෙම් රටින් ෙගෙනන සිගරැට් 
පැකට්වල නැති ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒවා ෙවනම පරිහරණය 
ෙවනවා. ඒ පිළිබදවත් අවධානය ෙයොමු කිරීම අත්යවශ්යෙයන්ම 
කරන්න ඕනෑ.  

දුම්වැටි භාවිතය අඩු කරන්නට කටයුතු කළාම ඒ මඟින් රජයට 
ලැෙබන tax  එක අඩු වීම තුළින්  රජෙය්   ආදායම අඩු වීමක් සිදු 
ෙවනවා තමයි. හැබැයි ඒක පශන්යක් ෙනොෙවයි. රජයට ඒක 
ෙලොකු ආෙයෝජනයක් විධියට සලකන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම්  
දුම් වැටි පාවිච්චිය නිසා විශාල පිරිසක් ෙලඩ ෙරෝගවලට ෙගොදුරු 
ෙවනවා. රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ෙනොමිෙල් තමයි ඒ ෙලඩ 
ෙරෝගවලට පතිකාර ලබා ෙදන්ෙන්. අෙප් රෙට් තිෙබන 
විෙශේෂත්වයක් තමයි  සියලුම රජෙය් ෙරෝහල්වලින් අවශ්ය 
ෙබෙහත් තවමත් ෙනොමිෙල් ලබා දීම. ෙසම්පතිශ්යාවක් ඇති ෙවලා 
ෙරෝහලකට පතිකාර ගන්න ගියත්, bypass සැත්කමකට ගියත් 
අෙප් ෙරෝහල්වල මුදල් අය කිරීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව නිසා අද අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ආයු කාලය වැඩි 
ෙවලා තිෙබන බවත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද අෙප් 
රෙට් ළදරු මරණ අනුපාතය  ඉතාමත් අඩු මට්ටමකට පත් කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්  පැවැති විවිධ රජයන් ඒ 
ෙවනුෙවන් කරපු කැප කිරීම නිසායි. ෙම් රජයත්, ෙම් 
අමාත්යතුමාත් ඒ ආෙයෝජනය, එෙහම නැත්නම් ඒ කටයුතුවලට 
අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන ලබා දීම සිදු කරයි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

 තවත් කාරණයක් පිළිබඳව අපි ෙම් ෙවලාෙව් සාකච්ඡා කළ 
යුතු ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි,  සිගරැට්වලින්, මත්පැන්වලින් සිදු ෙවන 
හානිය වාෙග්ම කෘතිම ආහාර පාන වර්ග ලබා ගැනීම  තුළින්  
දරුවන්ට ඇති වන ෙලඩ ෙරෝග පිළිබඳව.  විෙශේෂෙයන්ම අද ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝග විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒවාෙය් මට්ටමක් නැහැ. දියවැඩියාව, නැත්නම් අධික රුධිර 
පීඩනය, ෙකොලස්ටෙරෝල් වාෙග් ෙලඩ ෙරෝග හැෙදන්ෙන් 
වැඩිහිටියන්ට කියලායි අපි ඉස්සර අහලා තිබුෙණ්. දැන් පාසල් 
දරුවන්ට පවා ෙම් ෙලඩ ෙරෝග හැෙදන තත්ත්වයක් නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට එක ෙහේතුවක් තමයි අෙප් කාර්ය 
බහුලතාව සහ අෙප් ආහාර රටාෙව් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනස. 

අද පාසලකට ගිහිල්ලා ඒ පාසෙල් ආපනශාලාෙව් විකුණන 
ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා බලන්න. ෙමය ගරු අමාත්යතුමාෙග් දැඩි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු  කාරණයක්.  සමහර පාසල්වල 
ආපනශාලා තිෙබනවා, එහි එක දවසකට ෙඩෝනට්ස්  3,000ක් 
පමණ විකිෙණනවා. දවසකට ෙකොකා ෙකෝලා වැනි පැණි බීම 
ෙබෝතල් දහස් ගණනක් විකිෙණන ආපනශාලා පාසල් තුළ 
තිෙබනවා. විවිධ පැණි රස ආහාර, විවිධ රසකාරක ෙයදවූ ආහාර 
පාසල්වල ඇති ආපනශාලා තුළ තිෙබනවා. එතෙකොට දරුවා 
පාසලට ගිය තැන ඉඳලාම, එතැනින් ඊළඟට ටියුෂන් පන්තියට 
ගියාමත්,  ඒ හැම තැනකදීම ෙම් රසකාරක ෙයදවූ විවිධ කෑම 
ගැනීමට පුරුදු ෙවනවා.  කුඩා කාලෙය් ඉඳලාම ෙම් ආහාර 
පානවලට හුරු වීම නිසා  ඔවුන් ෙබෝ ෙනොවන ෙලඩ ෙරෝගවලට 
ලක් ෙවනවා. 

අද ආහාර පාන පිළිබඳව විවිධ ෙවෙළඳ දැන්වීම් තිෙබනවා. 
රූපවාහිනිය දිහා බැලුවාම දරුවන්ට ආශා හිෙතන විධියට, දරුවන් 
ඉල්ලා සිටින තරමට සමහර කෑම බීමවලට පචාරයන් ලබා 

ෙදනවා. ෙවෙළඳ දැන්වීම් හරහා ෙසොෙසේජස් වර්ග ෙපන්නලා 
කියනවා, ඒ ෙසොෙසේජස් කෑෙවොත් තමයි කිකට් ගහන්න පුළුවන් 
කියලා; කීඩා කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්  කියලා. අෙප් ගම්වල 
දරුෙවෝ ෙගදර ඇති කරන කිකිළි දමන බිත්තරය කෙඩ්ට 
ෙගනිහිල්ලා විකුණලා ෙසොෙසේජස් පැකට් එකක් ෙගනැල්ලා කන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. තව කට්ටියක් කියනවා, මාරි 
බිස්කට් කෑවාම ෙමොෙළේ වැෙඩනවා කියලා. ඉතින් අෙප් දරුෙවෝ 
ෙගදර හැෙදන ෙකෙසල් ෙගඩිය, පැෙපොල් ෙගඩිය කන්ෙන් නැහැ.  
ඒ දරුවන්ෙග් අම්මලා ඒවා කෙඩ්ට ෙගන ගිහිල්ලා විකුණලා 
බිස්කට් පැ කට් එක දරුවන්ට ෙගනැල්ලා ෙදන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙගදර තිෙබන කිරි 
ටික ෙබොන්ෙන් නැහැ. ෙගදර තිෙබන කිරි ටික ෙගනිහිල්ලා 
විකුණලා දාලා ෙවෙළඳ දැන්වීෙම් ෙපන්වන කිරි පැකට් එක 
ෙගනැල්ලා ෙබොන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි 
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි ඒ දැනුවත් කිරීම 
කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම රූපවාහිනිෙයන්, ඒ වාෙග්ම ගුවන් විදුලිෙයන්  
විකාශය වන ෙවෙළඳ දැන්වීම්, පුවත් පත්වල පළ වන ෙවෙළඳ 
දැන්වීම් පිළිබඳව  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අනිවාර්යෙයන්ම 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ඒවාෙය් 
ෙපන්වන ගුණ අගුණ එම නිෂ්පාදනවල තිෙබනවාද, හිතකර 
ෙද්වල්ද ඒවායින් ෙවන්ෙන්, අහිතකර ෙද්වල්ද ඒවායින් ෙවන්ෙන් 
කියන එක පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අපට 
ජනමාධ්ය ආයතනවලට ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. ඒ අයට ෙවෙළඳ 
දැන්වීම් ලැබුණාම ඒවා භාර ගන්නවා. ලබා ෙදන ෙවෙළඳ 
දැන්වීම ඒ විධියටම පළ කරනවා.  සමහර කෑම බීමවල ඒ කියන 
ගුණ අගුණ නැහැ. සමහර ඒවා එක එක ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා 
ෙහොඳයි කියලා කියනවා. දැන් සමහර ෙබෙහත් වර්ග පවා දැන්වීම් 
පළ කර  විකුණන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
කියනවා, ෛවද්යවරයකුෙග් නිර්ෙද්ශ අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ, 
ෙම්ක අහවල් ෆාමසි එෙකන් ගන්න පුළුවන්, ෙම්ක පාවිච්චි කළාම 
ෙම් ආකාරෙය් ෙලඩ ෙරෝග සුව ෙවනවා කියලා. ඒ පිළිබඳවත් 
අවධානය ෙයොමු කිරීම අත්යවශ්යයි කියන කාරණය පිළිබඳව මම 
ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කර වන්නට කැමැතියි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් එක්කම ඔබතුමාට තවත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න වාසනාව ලැෙබනවා. ඒ තමයි ෙම් 
රෙට් ජනතාව අෙප්ක්ෂා කළ, ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් 
පාර්ථනය වුණු, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා විධියට සිටියදී සකස් කළ ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාවත් 
ඔබතුමාට තමයි හිමි ෙවන්ෙන්. ෙම් කාර්යයන් පහසු කාර්යයන් 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා කරන ෙකොට හැප්ෙපන්න ෙවන්ෙන් ෙලෙහසි 
කණ්ඩායම් එක්ක ෙනොෙවයි කියන එක අපි දන්නවා. ෙම් රෙට් 
තිෙබන ආයුධ සපයන සමාගම් වාෙග්ම බලවත් ෙම් රෙට්  තිෙබන 
ෙබෙහත් සපයන සමාගම්. එම සමාගම් රටවල ෙද්ශපාලන 
නායකෙයෝ ෙතෝරන මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත විනාශ කරන්න පුළුවන් මට්ටමට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. පාතාලය ෙමෙහයවන්න පුළුවන් මට්ටමට ෙම් සමාගම් 
පත් ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙලෝකෙය්ම තත්ත්වය ඒකයි. 
ලංකාවට ඒක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ලංකාවටත් ඒ තත්ත්වය 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම්වා පහසු කාර්යයන් ෙනොවන බව. 

දුම්ෙකොළ සමාගම් පිළිබඳව ෙම් ගත් රැඩිකල් තීන්දුව, 
නැත්නම් එඩිතර තීන්දුව වාෙග්ම ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත  සම්මත කිරීෙම්දීත් ඒ තීන්දුවම 
ගන්න ඔබතුමන්ලාට ශක්තිය ලැෙබන්න කියලා අපි පාර්ථනා 
කරනවා. ඒක අපහසුයි. අපි දන්නවා, ඒක ෙලෙහසි වැඩක් 
ෙනොවන බව. ඒකට  අනිවාර්යෙයන්ම විවිධ බාධා එල්ල ෙවනවා. 
නමුත් ඒ ෙමොන බාධා ඇති වුණත් රෙට් අහිංසක ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙම් වැදගත් තීන්දුව ගනීවි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. 
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අපි දන්නවා, ඔබතුමන්ලාට අභිෙයෝග තිෙබන බව. මා  

නිෙයෝජ්ය ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා විධියට හිටපු කාලෙය් ෙකොච්චර 
නම් අභිෙයෝග තිබුණාද, ෙකොච්චර නම් වර්ජනවලට මුහුණ ෙදන්න 
වුණාද, ෙකොච්චර නම් අපවාදවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණාද, 
ෙකොච්චර අවලාදවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණාද කියලා මම 
දන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙමොන අවලාද නැඟුවත්, ෙමොන අපවාද 
අහන්නට ලැබුණත් ඔබතුමන්ලා ගන්නා නිවැරදි තීන්දු එක්ක ෙම් 
රෙට් සමස්ත ජනතාව ඉන්නවාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් සිටින මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
එක්ක පක්ෂ, පාට ෙභ්දවලින් ෙතොරව ෙම් වාෙග් ෙහොඳ 
කාරණාවලට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා කියන විශ්වාසය පළ 
කරමින්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට  අපි එක අතක් ෙනොෙවයි අත් 
ෙදකම ඔසවා සහෙයෝගය ලබා ෙදන බවත් සිහිපත් කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  මීළඟට,  ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 

මහතා. 
 
[අ.භා. 6.35] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2006 අංක 27 දරන 

දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට 
සංෙශෝධන ෙගන එන ෙම් අවස්ථාෙව්දී වචන කිහිපයක් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව පුරවැසිෙයකු විධියට 
ෙපෞද්ගලිකව ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් 
ජනගහනෙයන් අවුරුද්දකට 125,000ක් පමණ මිය යනවා.  
ෙමයින් වැඩිම ෙකොටසක් -යුද්ධය පැවැති කාලෙය් වර්ෂයකට මිය 
ගිය පමාණයට වඩා- මිය යන්ෙන් දුම් පානෙය් සෘජු බලපෑම 
නිසායි.  ඒ වාෙග්ම, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ රිය අනතුරු නිසා 
වාර්ෂිකව 2,500ත් - 3,000ත් අතර පමාණයක් මිය යනවා.  මම 
හිතන හැටියට සව්ාභාවික මරණවලට අමතරව වැඩිම පමාණයක් 
මිය යන්ෙන් දුම් පානය නිසායි. මුළු ෙලෝකෙය්ම පවණතාව 
ෙම්කයි.  

මීට දශක කිහිපයකට ෙපර ෙකොළරාව, පාචනය වැනි ෙබෝ වන 
ෙරෝග පිළිබඳව අභිෙයෝගයට අප මුහුණ දුන්නා. නමුත් මුළු 
ෙලෝකය වාෙග්ම අෙප් රටත් අද ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳ 
අභිෙයෝගයට  මුහුණ පා තිෙබනවා. ඊට පධානතම ෙහේතුව වන්ෙන් 
සමස්ත ෙරෝගීන්ෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව සියයට 72ක්ම ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝගවලින් ෙපළීමයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා වැඩිම 
බලපෑමක් ඇති කරන්ෙන් දුම් පානය සහ මද්යසාර කියන එක 
අමුතුෙවන් සඳහන් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ.  

ෙම් පිළිබඳව අෙප් රෙට් අවසාන වතාවට 2008 වර්ෂෙය් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය සමීක්ෂණයක් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
පිරිමින්ෙගන් සියයට 22ක් දුම් පානය කරන බවට වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. කාන්තාවන්ෙගන් සියයට දශම 9ක් පමණයි ඒ 

පමාණය වාර්තා වී තිෙබන්ෙන්.  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් ෙම් 
දිනවල කර ෙගන යන ඒ සමීක්ෂණෙය් පතිඵල තව මාසයකින් 
පමණ එළිදක්වන බව අපට දැන ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ නව 
සමීක්ෂණෙය් පතිඵල අනුව දුම් පානය පිළිබඳව ෙපරට වඩා අඩු 
පතිශතයක් ඇතැයි යන විශ්වාසයක් පාෙයෝගිකව අපට තිෙබනවා.  
පැවැති සියලුම රජයයන් දුම් පානය වැළැක්වීම සඳහා විවිධ 
උත්සාහයන් ගත්තා; විවිධ නීති-රීති හඳුන්වා දුන්නා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ 
ජාතික අධිකාරිය පනත මඟින් ෙමය මුල් කර ෙගන නීති-රීති 
කිහිපයක් අලුතින් ෙගනාවා.  ඒ අනුව වයස අවුරුදු 21ට වඩා අඩු 
අයට දුම්වැටි විකිණීම තහනම් කළා, ස්වයංකීය යන්ත මඟින් 
අෙලවි කිරීම තහනම් කළා, පචාරක දැන්වීම් තහනම් කළා,  
පසිද්ධ ස්ථානවල දුම්බීම තහනම් කළා, ෙනොමිලෙය් ෙබදා හැරීම 
තහනම් කළා.  

පාසැල් කීඩා සහ කීඩා සඳහා දුම්ෙකොළ සමාගම් විසින් විශාල 
වශෙයන් පචාරක අනුගහයන් ලබා දුන්නා. පසු ගිය කාලෙය් 
"බිස්ටල් කිකට් තරගාවලිය" කියලා පසිද්ධ තරගාවලියක් තිබුණා. 
2006  අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳව ජාතික 
අධිකාරිය පනත මඟින්  ඒවා නීතිෙයන් තහනම් කළා. 

සමස්තයක් විධියට අද ෙම් රෙට් ජනතාව ෙපරට වඩා ආගම 
දහමට නැඹුරු ෙවලා තිෙබන බව අප පිළිගත යුතුයි.  අෙප් රෙට් 
සමාජය පිරිහිලා, සංස්කෘතිය පිරිහිලා කියලා කවුරු ෙකොෙහොම 
කථා කළත් ඒ හා සමානවම ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි ෙව්ගයකින් ෙහෝ 
ධනාත්මක පැත්ෙත් අප සිටිය යුතුයි.  ඒ වාෙග්ම ෙපරට වඩා අද 
තරුණ පරපුර දුම් පානෙයන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය 
තුළ අෙප් රෙට් මුළු ජනගහනෙයන් සැලකිය යුතු පතිශතයක් දුම් 
පානෙයන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා; අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියා අපට 
විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

දුම් පානය කරන පිරිමින් සහ කාන්තාවන් සංඛ්යාව අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පමාණය අප තව තවත් අඩු කර ගත යුතුයි. 
ෙලෝකෙය් සමහර දියුණු රටවල් වා ෙග්, ෙම් සංඛ්යාව ඉතාම පහළ 
මට්ටමකට ෙගන ඒම ට කටයුතු කිරීම තමයි අ ෙප් යුතුකම හා 
වගකීම වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අපට තිෙබන පධානම 
පශ්නයක් තමයි, ෙම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳ අභිෙයෝගය. අප 
දුම් වැටිවලින් ලැෙබන බදු ආදායම පිළිබඳව කථා කරනවා. 
නමුත්, ඒ බදු ආදායම ලබා ගනිද්දි, දුම් පානය නිසා වන වියදම 
ඊට වඩා සිය දහස් ගුණයකින් දරන්න අපට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙමොනම ආකාරයකටවත් ඒ ෙද්වල් 
ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ ගන්න ෙහොඳ නැහැ. මද්යසාර සහ දුම් වැටි 
ෙවනුෙවන් ලැෙබන බදු ආදායම පිළිබඳව අප කිසිදු අවධානයක් 
ෙයොමු කළ යුතු වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා පානය කිරීම නිසා ෙම් රට 
තුළ ඊට වඩා සිය දහස් ගුණයක වියදමක් අප දරනවා. එම නිසා 
ෙමවැනි නීති-රීති ෙගන ඒම ඉතාම කාෙලෝචිතයි. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමවැනි කාෙලෝචිත අවශ්යතාවක් හඳුනා ෙගන, ෙම් ආකාරෙයන් 
කඩිනමින් නීති-රීති ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම ගැන වර්තමාන 
ජනාධිපති ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, වර්තමාන 
ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාටත් අප 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.   

අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර මන්තීතුමා සඳහන් කළ පරිදි 
විෙශේෂෙයන්ම කෘතිම ආහාර වර්ගත් ෙම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
වැළඳීමට ෙබෙහවින් ෙහේතු ෙවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උපෙද්ශක කාරක සභා ගණනාවකටම අවුරුදු ෙදකහමාරක් 
තුනක් තිස්ෙසේ මම ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් රටට ආනයනය කරන පලතුරුවලට මිශ කරන රසායනික 
දව්ය නිසා අද අෙප් රෙට් ජනතාව ෙසෞඛ්යමය වශෙයන් විශාල 
පශ්නවලට මුහුණ පානවා. ශී ලංකා පමිති ආයතනයට, ඒ වාෙග්ම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අදාළ බලධාරින්ට උපෙද්ශක කාරක 
සභාවලදී අප ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, ඒ කිසිදු 
ආයතනයක් ෙහෝ අමාත්යාංශයක් ඒවා නියාමනය කිරීම සඳහා නීති
-රීති ෙගන එනවා කියලා ෙහෝ ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා 
ෙහෝ අපට දැන ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
පිළිබඳව අප වැඩි වැඩිෙයන් අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු ෙම් 
අවස්ථාෙව්, ෙම් දුම් වැටි පිළිබඳව නීති-රීති ෙගන එනවා වාෙග්ම 
සිගරැට් පැකැට්ටුෙව් ඒ රූපමය අවවාද ඇතුළත් කිරීමත් ඉතාම 
කාෙලෝචිතයි. ඒ සංෙශෝධනය ෙගනැත් ඒ නීතිය කියාත්මක කිරීම 
ඉතාම වටිනා කාර්ය භාරයක්.  

රසායනික දව්ය මිශ කර ආනයනය කරනු ලබන පලතුරු අද 
අප රෙට් විශාල පිරිසක් පරිෙභෝජනය කරනවා. ෙම් පලතුරු 
වර්ගත් දුම් වැටි හා මත් දව්ය හා සමානයි කියන කාරණයයි මම 
ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් අප විෙශේෂ 
අවධානයක් අනිවාර්යෙයන්ම ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ජනතාව දැනුවත් කිරීම තුළින් අපට ෙම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
වැළඳීම අවම කර ගන්න පුළුවන්. අෙප් ජීවිතයට නිවැරදි හුරු 
පුරුදු ඇතුළත් කර ගත්ෙතොත් ෙම් ෙලඩ ෙරෝගවලින් ඈත් ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝ වන ෙරෝග වළක්වා 
ගැනීමට අපහසුතාවක් තිබුණත්, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම තුළින් සහ නීතිරීති හඳුන්වා දීම 
තුළින් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අභිෙයෝගය ජය ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් හා සමානවම අද අෙප් රෙට් 
ෙසෞඛ්යය දියුණු තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නැහැයි 
කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ළදරු මරණ 
අනුපාතය, මාතෘ මරණ අනුපාතය, ආයු කාලය වැනි කරුණු දිහා 
බැලුවාම ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් අෙප් රට ෙලෝකෙය් දියුණුම රටවල් 
හා සමාන මට්ටමකට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පධාන 
ෙරෝහල්වල විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් දායක වුණා වාෙග්ම ගෙම් 
පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාව කරන ෙසේවය මා හිතන හැටියට ෙමොනම 
ආකාරයකටවත් අවතක්ෙසේරු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙප් 
රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙම් මට්ටමට දියුණු වීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම 
ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙසේවය, ෙරෝහල්වලට යන්ත සූත, ෙභෞතික 
සම්පත්, ෙගොඩනැඟිලි ලැබීම වාෙග්ම ගෙම් පවුල් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවිකාවෙගන් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට ලැෙබන ෙසේවය අපි 
ඉතාමත් උසස් මට්ටමින් අගය කළ යුතුව තිෙබනවා. සමස්තයක් 
විධියට අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්යය දියුණු මට්ටමකට ෙගන ඒමට එය 
පධාන සාධකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් 
කරුණු පිළිබඳව අප සියලුෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු කර ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් නීතිරීති ෙගන එනවා වාෙග්ම එම නීතිරීති 
පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීෙම්දී ඊට අදාළ සියලුෙදනාම වග 
කීමකින් කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. නීතිරීති, පනත් ෙගන ඒම 
තුළින් පමණක් පශ්න සඳහා විසඳුම් ලැබී අවසානයි කියා කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ෙම් ෙගෙනන නීති පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීම තමයි අද 
තිෙබන අභිෙයෝගය විධියට අපි දකින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම නීති 
විෙරෝධි මත් දව්ය, දුම් වැටි වැනි දෑ අෙප් රටින් සදහටම තුරන් 
කිරීම සඳහාත්; ඒ වාෙග්ම ෙම් තුළින් ජනතාවට සිදු වන හානිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කිරීම සඳහාත් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
විධියට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය, දායකත්වය ලබා ෙදන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 6.48] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 

පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් දුම් බීෙම් ආදීනව, දුම් වැටි 
විකිණීෙම් ව්යාපාරය, ඒ වාෙග්ම ඒ හා සම්බන්ධව විවිධ              
සංඛ්යා ෙල්ඛන සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ දීර්ඝව 
සාකච්ඡා වුණා. ඒ කාරණා පිළිබඳව මෙග් එකඟත්වය පළ කරන 
අතර එම කරුණු නැවත නැවත කීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට පාදක වුණු නීතිමය කියාදාමය, 
ෙද්ශපාලන කියාදාමය සහ අධිකරණමය කියාදාමය ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් ලියෙවනවා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට පාදක වුණු රූපමය අවවාදය සියයට 
80ක් දක්වා විය යුතුයි කියන කරුණු අන්තර්ගත වූ 
සවිස්තරාත්මක ෙරගුලාසිය ඇතුළත් ගැසට් පතය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ 
පිළිබඳව වාද කරලා, දැනුවත් ෙවලා, ඒකමතිකව ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කළා. නමුත් ඒ වන විටත් ෙම් රෙට් දුම්ෙකොළ 
සමාගම -ෙම් රෙට් නීත්යනුකූලව දුම් ෙකොළ ෙවෙළඳාෙම් 
ෙයෙදන්ෙන් එක සමාගමක් පමණයි.- යම් යම් නීතිමය කියා 
මාර්ග සඳහා පියවර ෙගන තිබුණා. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇති බලය පකාරව, අමාත්යවරයා විසින් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර 
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත යටෙත් ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් කළ 
විට ඒ පිළිබඳව නඩුවක් විභාග වුණත් නැතත්, ඒ ෙරගුලාසි විවාද 
ෙකොට බාර ගැනීම ෙහෝ පතික්ෙෂේප කිරීම කළ හැකියි. ඒ අනුව 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව එම ෙරගුලාසි, -ඉතාම වැදගත් වූ ෙරගුලාසි, 
ඉතාම විද්යානුකූල වූ ෙරගුලාසි- ෙලෝකෙය් ඇතැම් රටවල් 
දැනටමත් සම්මත කරෙගන කියාත්මක කරන්නා වූ ඒ පමිතීන් 
අනුමත කළා. මමත් ඒ විවාදෙය්දී කථා කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් සාමාන්යෙයන් 
කියාත්මක ෙනොවන, ෙම් රෙට් නීති කියාදාමයට සාමාන්යෙයන් 
අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන සුවිෙශේෂ ආකාරෙය් නඩුකර අධිකරණෙය් 
පැවෙරනවා. එම නඩුකර පැවරීමත්, එම නඩුකරවලදී ලබා   
ගන්නා වූ නිෙයෝග පිළිබඳවත් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව්දී, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මීට ෙපර කථා කර තිෙබනවා. විධායකයත්, 
අධිකරණයත්, ආත්මාර්ථකාමී ව්යවසායකෙයෝත් එක්ව  ෙම් රෙට් 
මහජන යහපතට එෙරහි කියාදාමයක ෙයෙදන බව අපි කාටත් 
ෙත්රුණා. ලක්ෂ ගණනක් මළත්, ෙරෝගී වුණත්, පතිකාර උෙදසා 
ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් ධනය රුපියල් බිලියන ගණනක් වියදම් 
වුණත් දුම් ෙකොළ සමාගෙම් පතිලාභ, ඔවුන්ෙගන් ලැෙබන 
රුපියල් ෙහෝ ෙඩොලර්වලට යට ෙවන ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ෙම් රෙට් 
හිටියා; විනිශ්චයකාරවරෙයොත් ෙම් රෙට් හිටියා. ඒක තමයි සත්ය 
තත්ත්වය. සාමාන්ය කාර්ය පටිපාටියට ඔබ්ෙබන් ෙගොස් නඩුකර 
පැවරීමත්, අධිකරණය සතු බලය ඉක්මවා යමින් පතිපත්තිමය 
කාරණා පිළිබඳව තීරණය කිරීමත් අපි දුටුවා. පතිපත්තිමය 
කාරණා පිළිබඳ තීරණය කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් විධායකයට 
සහ ව්යවස්ථාදායකයට. සියයට 20ද, 30ද, 40ද, 50ද ,60ද, 70ද, 
80ද එෙහම නැත්නම් සියයට 100ක්ම ද කියන කාරණා, පතිපත්ති. 
පතිපත්තිෙය් හරි වැරැද්ද පිළිබද තීරණය කරන්නට අධිකරණයට 
හැකියාවක් නැහැ. අධිකරණය ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් 
ෙනොෙවයි. අධිකරණයට ජනතාව ගැන වගකීමකුත් නැහැ, 
ජනතාවට අධිකරණය ෙකෙරහි පාලනයකුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
කාරණය ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම විෂයක් පිළිබඳව 
පතිපත්තිෙය් හරි වැරැද්ද පශ්නෙය්දී නම් ෙම් රූපමය අවවාද 
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සියයට 80ක් තිෙබන්නට ඕනෑද, සියයට 70ක් තිෙබන්නට ඕනෑද, 
සියයට 60ක් තිෙබන්නට ඕනෑද, සියයට 55ක් තිෙබන්නට ඕනෑද, 
එෙහම නැත්නම් ඕනෑම නැද්ද කියන කාරණා, පතිපත්තිමය 
කාරණායි.  

පතිපත්තිය පිළිබඳ තීරණය කිරීම පනත් ෙකටුම්පතක් නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, ඒක ගැසට් නිෙව්දනයක් නම් විධායකෙය් 
නිෙයෝජිතයා වන අමාත්යවරයාටත් අයිති කාර්යයක්. අමාත්යවරයා 
සතු රාජකාරි අධිකරණය භාර ගන්න බැහැ. ඒවා පිළිබඳ කාරණා 
නඩුවල විෂය විය යුතුත් නැහැ. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය ෙගන ඒෙම් 
යම් කාර්ය පටිපාටිමය ෙදෝෂයක් තිබුණා නම්, ඒ ගැසට් නිෙව්දනය 
විසින් ආවරණය කරන පරාසය අමාත්යවරයාෙග් බල පරාසය 
ඉක්මවා ගිය කාරණයක් නම් එවිට එම ගැසට් නිෙව්දනය ෙහෝ ඉන් 
ෙකොටසක් අෙහෝසි කරන්නට ෙහෝ බල ශුන්ය කරන්නට 
අධිකරණයට හැකියාව තිෙබනවා. නමුත් ෙමහිදී සිදු වුෙණ් ඒක 
ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය මතු වුණාම ෙම් රෙට් දුම් වැටිවලට 
එෙරහිව හිතන, පතන, කථා කරන අපිට ෙම් පිළිබඳව කථා 
කරන්න සදාචාරාත්මක අයිතියකුත් තිෙබනවා.  

ජීවිතෙය් කිසිම දවසක දුම්වැටියක් පානය ෙනොකළ ෙකෙනක් 
හැටියට ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න මට විෙශේෂ අයිතියක් 
තිෙබනවා.  නමුත් දුම්වැටි පානය කළා කියලා ෙම් පශ්නය ගැන 
කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය නැති ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. ඒ අයිතිය මම පිළි ගන්නවා.  නමුත් මට විෙශේෂ 
අයිතියක් තිෙබනවා ෙම් කාරණාව ගැන කථා කරන්න. ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව අධිකරණ නඩු තීන්දුව ඉදිරිපත් වුණාම එවකට 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා -ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා-  ඉතා 
අසරණ තත්ත්වයකට පත් වුණු ෙව්ලාෙව් "ද අයිලන්ඩ්" පුවත් 
පෙත් ශමින්ද ෆර්ඩිනැන්ඩු මැතිතුමා මට දුරකථනෙයන් කථා 
කරලා ඇහුවා,"හරිම අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ගැන 
කුමක්ද කළ හැක්ෙක්" කියලා. මම එවිට එතුමාට පකාශ කළා 
"කරන්න තිෙබන්ෙන් එක ෙදයයි. ඒ තමයි ෙමම ගැසට් 
නිෙව්දනෙය් අන්තර්ගත කාරණා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙලස ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කර ගැනීම" කියලා. 
එය කළ හැකියි. ෙමොකද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පූර්ණ ඒකමතියක් 
තිබුණා. එම නිසා එය කර ගත යුතුයි කියා මම කිව්වා.                      
"ද අයිලන්ඩ්" පුවත් පෙත් පධාන පුවත ෙලස මෙග් මතය පළ 
වුණා. මම ඒ කාරණය පිළිබඳව සඳහන් කරන්ෙන් ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනය පනත් ෙකටුම්පතක් දක්වා පැමිණි කියාදාමය තුළ 
මුල්ම අවස්ථාෙව් මෙග් දායකත්වයක් තිෙබනවා කියන කාරණය 
ෙම් රෙට් ඉතිහාසය තුළ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් වාර්තාගත විය යුතු 
නිසා පමණයි.   

ඒ වාෙග්ම මම හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා වන වත්මන් 
ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත් ෙම් පිළිබඳව 
දැනුම් දුන්නා, ෙමවැනි විසඳුමක් ගත හැකියි කියා. නමුත් ඊට 
පස්ෙසේ තවත් ෙබොෙහෝ ෙද් සිද්ධ වුණා; ෙද්ශපාලනය පිළිබඳ 
ෙලොකු ෙවනස්කම් සිද්ධ වුණා. පසුගිය කාලය තුළ විධායකෙය් 
පධානියා වූ හිටපු ජනාධිපතිවරයා දරන මතය සමඟ ෙවන 
කිසිෙවකුට තරග කරන්නට ෙනොහැකි, වාද කරන්නට ෙනොහැකි, 
තාසජනක වාතාවරණයක් ර ෙට් ෙගොඩ නැගිලා තිබුණා; භයානක 
වාතාවරණයක් රෙට් ෙගොඩ නැගිලා තිබුණා. ෙමවැනි කාරණාවලදී 
ජනාධිපතිවරයාෙග් මතයට එෙරහිවීම ජීවිතයත් මරණයත් අතර 
පශ්නයක් බවට රෙට් පත් ෙවලා තිබුණා.  එවැනි තත්ත්වයක් තුළ 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිටුපසට ගියා. නමුත් ජාතිෙය් පිනකට ඒ 
විෂයභාර අමාත්යවරයා -අසාධාරණයට ලක් වුණු අමාත්යවරයා, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා- මහජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙම් 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා වුණා.  ඒ නිසාම එදා මම මුල් අවස්ථාෙව්දී 
ෙයෝජනා කළ පරිදි ෙමම කාරණා පනත් ෙකටුම්පතක් ෙලස අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා කිසිෙවක් විරුද්ධ ෙවන එකක් නැහැ 
කියලා මම විශව්ාස කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව වූ ෙම් 
කියාදාමය ටිකින් ටික විකාශනය ෙවමින් පවතිනවා. අපි  පසුගිය 

ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාවට වුණු ෙපොෙරොන්දුව, 
ජනතාව පිළිගත්ත ෙපොෙරොන්දුව අනුව යමින් අපිට ජාතික ඖෂධ 
පතිපත්තිය තව සති ෙදකක කාලයක් ඇතුළත ෙම් රෙට් සම්මත 
කර ගැනීමට හැකි ෙවයි කියන කාරණය මම විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් රාජ්ය පරිපාලනය තුළ මූල්යමය දූෂණ සිදුවීම 
වළක්වන රාජ්ය විගණනය උෙදසා බලය පවරන ජාතික විගණන 
පනත සම්මත කර ගැනීමට අපිට හැකි ෙවයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ශක්තිමත් කරන, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට රාජ්ය පරිපාලනය තුළ වූ 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉවහල් වන්නා වූ, ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැදගත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් අපි ඊෙය් සම්මත කර ගත්තා. ෙම් රෙට් ඉතාමත් 
වැදගත් ක්ෙෂේතයක් වන අපරාධ යුක්තියට අදාළව 
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහ වින්දිතයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව 
පනත් ෙකටුම්පතක් අපි ඊෙය් සම්මත කර ගත්තා. එනම් 
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ 
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පතයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් ජයගහණයන් අපට ලබා ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් යුතුව අපි කළ සාමකාමී අරගළය නිසායි.  එම 
නිසා ෙම් අරගළය ඉදිරියට ෙගන යන්නට අවශ්ය සහාය 
විපක්ෂෙය් ඉන්න අෙප් බුද්ධිමත්, උගත් මන්තීවරුන්ෙගන් 
තවදුරටත් ලැෙබයි කියන අෙප්ක්ෂාෙවන් මම නතර ෙවනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.59] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් 

නැහැ. ෙම් විවාදෙය්දී පැන නැඟුණු පශ්න කිහිපයකට උත්තර 
දීලා, මම ෙම් පනතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා.  ෙම් 
විවාදෙය්දී පැන නැඟුණු එක පශ්නයක් තමයි සිගරට් ලිහිල්ව - 
loose ෙලස - විකිණීම;  පැකැට්වලින් ෙතොරව  සිගරට් 
විකුණනෙකොට ෙම් රූපමය අවවාදය පිළිබඳව පැන නඟින 
පශ්නය.  නමුත්  සිගරට් විකුණන හැම තැනකම  ෙම් රූපමය 
අවවාදය පදර්ශනය කිරීමට අපි  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒවා 
ෙනොකරන අයට නියම කරන දඩය සහ සිර දඬුවම් ෙම් 
සංෙශෝධනෙය් පැහැදිළිවම සඳහන් වනවා. ඒ නිසා ඒක ඒ තරම් 
පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම  ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරන 
මුදල පිළිබඳවත් පශ්න ඉදිරිපත් වුණා.  අපි දැනට ෙසෞඛ්යයට 
වියදම් කරන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.7යි.  නමුත්  
ෙම් වසර අවසානෙය්දී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් පැහැදිලිවම එය සියයට 3ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අපි 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා ෙසෞඛ්යයට එන වාරෙය් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් වැඩි මුදලක් ෙවන් වනවා. එෙසේ ෙවන් 
කරනු ලබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යය සම්බන්ධ පශ්න 
විසඳීම සඳහායි. තුන්ෙවනි කාරණය ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය. 
ඊෙය් හවස තමයි අපිට එහි සිංහල සහ ෙදමළ පරිවර්තන 
ලැබුෙණ්.  එෙහම නැතිනම් මම හිටිෙය් අද එය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පිළිගන්වන්නටයි. එන පාර්ලිෙම්න්තු වාර ෙය්දී එය පිළිගන්වලා ඒ 
පාර්ලිෙම්න්තු වාරෙය්දීම අපි ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියත් සම්මත 
කර ගන්නවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' -[ ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [ மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)ராஜித ேசனாரத்ன ] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne.] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
 
 

1 වන වගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය හා  
කියාත්මක වීෙම් දිනය) 

வாசகம் 1.- (சு க்கப் ெபய ம் நைட ைறக்கு வ ம் 
திகதி ம்) 

CLAUSE 1.- (Short Title and date of operation) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"1 වන පිටුෙව්, 5 වන සහ 6 වන ෙප්ළි ඉවත් කරන්න." 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
1 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

2 වන වගන්තිය.- (2006 අංක 27 දරන පනෙත්           
34 වන වගන්තිය පතිෙයෝජනය කිරීම) 

வாசகம் 2.-  (2006ஆம் ஆண் ன் 27ஆம் இலக்கச் 
சட்டத்தின் 34ஆம் பிாிைவ மாற்றீ  ெசய்தல்) 

CLAUSE 2.- (Replacement of section 34 of Act, No.27 of 2006) 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
1 වන පිටුෙව්, (1) 15 වන ෙප්ළිෙය් සිට 25 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ 

ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

  "ඇතුළත් වන - 

(අ) සෑම පැකැට්ටුවක, ඇසුරුමක ෙහෝ 
කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක ම, ඉදිරිපස සහ 
පිටුපස යන ෙදපැත්ෙත් ම ඉහළ මතුපිට 
පෘෂ්ඨය මත, 34අ වන වගන්තිෙය් 
විධිවිධානවලට යටත්ව, නියම කරනු 
ලැබිය හැකි පරිදි වූ ෙසෞඛ්ය අවවාද; සහ 

(ආ) සෑම පැකැට්ටුවක්, ඇසුරුමක් ෙහෝ 
කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක් මත ම, එහි ඇති 
එක් එක් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනෙය් අඩංගු 
තාර සහ නිෙකොටින් පමාණය නිශ්චිතව 
දැක්ෙවන ෙල්බලයක් ෙහෝ පකාශයක්, 

 පැහැදිළිව මුදණය කර පකටව ෙපෙනන ෙලස පදර්ශනය කිරීමට 
සලස්වා තිබිය යුතු ය." 

 

(2) 26 වන ෙප්ළිය සහ 27 වන  ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

  (2)   "දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන අඩංගු සෑම පැකැට්ටුවක, 
ඇසුරුමක ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක ම, (1) (අ) උප 
වගන්තිෙය් විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි වන ෙසෞඛ්ය අවවාද 
සහ (1) (ආ) උපවගන්තිෙය් විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි වන 
ෙල්බලයක් ෙහෝ පකාශයක්, පැහැදිළිව මුදණය කර පකටව 
ෙපෙනන ෙලස පදර්ශනය කර ඇත්නම් මිස, යම් තැනැත්තකු 
විසින්, දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන අඩංගු පැකැට්ටුවක්,ඇසුරුමක් 
ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක් විකිණීම, විකිණීම සඳහා 
ඉදිරිපත් කිරීම, සැපයීම, ෙබදා හැරීම ෙහෝ ගබඩා කිරීම ෙනො 
කළ යුතු ය." 

 

(3) 2 වන පිටුෙව් 1 වන ෙප්ළිෙය් සිට 10 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි                  
(ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කරන්න:- 

(4)   11 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

 
"(3) (1) වන උපවගන්තිෙය් ෙහෝ (2) වන උපවගන්තිෙය් 

විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන." 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට 34අ වගන්තිය 
ඇතුළත් කිරීම) 

வாசகம் 3.-  ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 34அ 
என் ம் திய பிாிைவ உட் குத் தல்) 

CLAUSE 3.- (Insertion of new section 34A in the principal enactment) 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
3 වන පිටුෙව් (1)  1 වන ෙප්ළිෙය් සිට 5 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 

ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 
"(2)සිගරට් සහ ෙවනත් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන 
භාවිතය මඟින් සිදු විය හැකි ෙසෞඛ්යයට 
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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අනතුරුදායක තත්ත්වයන් සහ හානිකර 
බලපෑම් පිළිබඳ ඉහත උප වගන්තිෙය් සඳහන් 
කර ඇති ෙසෞඛ්ය අවවාදවල, නියම කර ඇති 
ආකාරෙයන් දක්වා තිබිය යුතු ය." 

  

(2)   18 වන ෙප්ළිය සහ 19 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 
"ඇති ෙසෞඛ්ය අවවාද, සෑම ෙශේණියකම නියමිත ෙසෞඛ්ය 

අවවාද යටෙත් වූ සියලු නියමිත වර්ගවල." 

 

(3)  "3 වන පිටුෙව්, 23 වන ෙප්ළිෙය් සිට 25 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ 
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:  

 
'අධිකාරිෙයන් පමණක් නිකුත් කරනු ලබන නියමිත ෙසෞඛ්ය 

අවවාද ඇතුළත් සංයුක්ත තැටිය භාවිත කළ යුතු ය.' " 
 
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 4 ordered to stand part of  the Bill. 

 
 

 
 

5 වන වගන්තිය.- (අන්තර්කාලීන විධිවිධාන) 
வாசகம் 5.- (நிைலெபயர்கால ஏற்பா கள்) 

CLAUSE 5.- (Transitional provisions.) 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

 

"4 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය සහ 2 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 
'දැනට පවතින දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන ෙතොගවල 

නිෂ්පාදකයන්ට.' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

6 වන වගන්තිය.- (ව්යාවර්තන) 
வாசகம் 6.- (ேபணல்கள்) 

CLAUSE 6.- (Savings) 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"4 වන පිටුෙව්,  6 වන ෙප්ළිෙය් සිට 10 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 
''6. ෙම් පනත කියාත්මක වීෙම් දිනයට ෙපරාතුව, 

පධාන පඥප්තිෙය් 34 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 
30 වන වගන්තිය යටෙත් සාදන ලද නිෙයෝග ෙම් 
පනෙත් විධිවිධානවලට අනනුකූල ෙනොවන තාක් දුරට, 
ෙම් පනත කියාත්මක වන දින සිට අඛණ්ඩව බලාත්මක 
ව පවතින්ෙන් ය.' '' 

 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
 

6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
7 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදි. 
7ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 7 ordered to stand part of  the Bill. 

 
 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී. 

 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අජිත් 

කුමාර මහතා.   
 
 

ශී ලංකාව තුළ සමාජ කටයුතුවල නිරතවීෙම් අයිතිය  
இலங்ைகயில் ச க நடவ க்ைககளில் 

ஈ ப வதற்கான உாிைம 
RIGHT TO ENGAGE IN SOCIAL ACTIVITIES IN SRI LANKA 

 
[අ.භා.7.06] 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"පසු ගිය කාලෙය් රෙට් පජාතන්තවාදය පිළිබඳ පශ්න ගණනාවක් උද්ගත 
වී තිබිණි. ආණ්ඩු පක්ෂයට වඩා ෙවනස් මත දරන ෙද්ශපාලන 
කියාකාරීන්ට, මාධ්යෙව්දීන්ට, කලාකරුවන් ඇතුළු තවත් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට ජීවිත තර්ජන එල්ල විණි. සුදු වෑන් කල්ලි හරහා සිදු කරන 
පැහැර ගැනීම්, අතුරුදන් කිරීම් හා ෙද්ශපාලන ඝාතන සාමාන්යකරණය 
වන තත්ත්වයක් ෙගොඩනැඟී තිබිණි. ඇතැම් අය අතුරුදන් වූ අතර, තවත් 
අය ඝාතනයට ලක් විය. තවත් ඇතැම් අයට ජීවිතය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා 
විෙද්ශගතවීමට සිදු විය. ෙම් වන විටත් එෙලස රටින් පිටවූ මාධ්යෙව්දීන්, 
ෙද්ශපාලන කියාකාරීන් විශාල පමාණයක් ෙවනත් රටවල ජීවත් ෙවමින් 
සිටී.  

පැවැති පජාතන්ත විෙරෝධී තත්වය හමුෙව් ඔවුන්ට ජීවිත ෙබ්රාෙගන රටින් 
පිටවීම සඳහා විවිධ කම අනුගමනය කිරීමට සිදු විය. ඒ අතරින් ඇතැම් 
අයට රෙටන් පිටවීම සඳහා පවතින ආගමන විගමන නීතියට පටහැනිව 
කියා කිරීමට ද සිදු විය. ෙමෙසේ ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත හා පැවැති 
පජාතන්ත විෙරෝධී තත්වය නිසා රෙටන් පිටවූ සියලු ෙදනාටම නැවත 
ලංකාවට පැමිෙණන ෙලස නව ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ විගස විවෘත 
ආරාධනාවක් කෙළේය. නමුත් එෙසේ ලංකාවට පැමිෙණන්නන් සඳහා ඔවුන් 
මුහුණ පෑ ජීවිත අවදානම සහ ඔවුන්ට රෙටන් පිටවීමට සිදු වූ කමෙව්දයන් 
ද සලකා නීතිමය රැකවරණයක් ලබා දීමට කිසිදු කමෙව්දයක් ෙම් දක්වා 
සකස් කර නැත.  

ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන මණ්ඩල සභික කුමාර් 
ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා ද එෙලස පැවැති පජාතන්ත විෙරෝධී තත්වය 
හමුෙව් විෙද්ශගතවීමට බල ෙකරුණු වාමාංශික කියාධරෙයකි. ඔහු 
ලංකාවට පැමිණීෙමන් අනතුරුව ඔහුට රෙටන් පිටවීමට සිදු වූ ෙද්ශපාලන 
ෙහේතු කිසිවක් ෙනොසලකා ආගමන විගමන නීති කියාත්මක කිරීෙම් 
මුවාෙවන් ඔහුෙග් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය උදුරා ගැනීමට හා ඔහුව 
රටින් පිටුවහල් කිරීමට කටයුතු ෙකෙරමින් තිෙබ්. ෙම් සඳහා රාජ්ය 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු රාජ්ය 
ආයතන ගණනාවක් උපෙයෝගී කර ගනිමින් තිෙබ්. මර්දනය නිසා 
විෙද්ශගත වූ සියල්ලන්ට නැවත ලංකාවට පැමිෙණන ෙලස කළ 
ආරාධනය හා ෙමම කියාමාර්ග අතර විශාල පරස්පරයක් ඇත. 

කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයාටත් ඒ ආකාරයට පසු ගිය කාලෙය් 
විෙද්ශගත වීමට සිදු වූ සියලුෙදනාටත් නැවත ලංකාවට පැමිණීෙම් හා 
ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත වීෙම් අයිතිය හිමි විය යුතුය. 
එෙහත් එම අයිතිය ආරක්ෂා කිරීෙම්දී පවතින නීති රීතිවලින් එයට එල්ල 
වන බාධාවන් ඉවත් කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවරක් ගැනීම අවශ්ය ෙව්. 

එබැවින් පසුගිය කාලෙය් පැවැති මර්දනකාරී හා පජාතන්ත විෙරෝධී 
තත්වය තුළ විවිධ කම උපෙයෝගී කර ගනිමින් ලංකාෙවන් පිටවීමට සිදු වූ 
සියලු ෙදනාෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා ෙකෙරන කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතු 
යැයි ද, ඔවුන් සියලු ෙදනාට නීතිමය රැකවරණයක් හා ලංකාව තුළ 
ජීවත්වීෙම්ත් ෙද්ශපාලන ෙහෝ මාධ්ය කටයුතුවල නිරතවීෙම්ත් පූර්ණ 
අයිතිය ලබා දිය යුතු යැයි ද ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රට 
තුළ පජාතන්ත විෙරෝධි තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ පජාතන්ත විෙරෝධි 
තත්ත්වය හමුෙව් විවිධ ෙද්ශපාලනඥයන්ට, ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරවලට, වෘත්තිකයන්ට, කලාකරුවන්ට, මානව හිමිකම් 
සංවිධානවලට, ජනමාධ්ය ආයතනවලට ආදි වශෙයන් විවිධ අයට 
විවිධ තර්ජන තිබුණා. ඒක රහසක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
රට මිලිටරීකරණය කිරීෙම් කියා මාර්ග ගණනාවක් ගනිමින් 
තිබුණා. සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් තිබුණා. පැහැර ගැනීම්, 
අතුරුදහන් වීම්, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ඝාතනය කිරීම් ආදි 
වශෙයන් පළිගැනීම් ගණනාවක් ෙකරුණා. අපි ඒ පිළිබඳව පසු 
ගිය කාලෙය් දීර්ඝව ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. විෙශේෂෙයන් ඒ 
ෙවලාෙව් විපක්ෂෙය් සිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ, අපි, ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තුළ සිටි 
පාර්ශ්ව  පවා ෙම් පිළිබඳව දැවැන්ත විෙව්චනයන් එල්ල කළා. ඒ 
විෙව්චනයම පසු ගිය දිනවල වූ බල මාරුව සඳහාත් බලපෑවා. ඒ 
විෙව්චනෙය් මූලික ඉදිරිපත් කිරීම තමයි, "පජාතන්ත විෙරෝධි 
පාලනය ෙපරළමු. යහ පාලනය ෙගෙනමු." කියන එක.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය 

සඳහා ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න. 
  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු අතාවුද 

ෙසෙනවිරත්න මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
යහ පාලනය ෙවනුෙවන්, පජාතන්ත විෙරෝධි පාලනය 

ෙවනුවට පජාතන්තවාදි පාලනයක් ෙවනුෙවන් ෙම් ෙවලාෙව් 
ආණ්ඩුෙව් සිටින පාර්ශ්වයත් එදා බරපතළ සාකච්ඡාවක් කළා.     
විෙශේෂෙයන් ඔවුන් පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය් ආරාධනා කළා 
පසු ගිය පජාතන්ත විෙරෝධි තත්ත්වය හමුෙව් විෙද්ශගත වූ අයට 
නැවත එන්න කියලා.    
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ගාල්ල දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ජනමාධ්ය හා 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා වන අෙප් හිතවත් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාෙව් රැඳී සිටීම පිළිබඳව මම 
විෙශේෂෙයන් සතුටු වනවා. එතුමා ජනවාරි මාසෙය් 19 ෙවනි දා 
වැඩ භාර ගත් ෙවලාෙව් කරපු පකාශ යක් "Daily News" පුවත් 
පෙත් තිෙබනවා, "Please come back and work" කියලා. මම ඒ 
පුවත් පත් දැන්වීම් ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම 
සඳහා සභාගත* කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම, එතුමා මල්වතු පාර්ශ්වෙය් මහනාහිමි හමු වූ 
ෙවලාෙව් මහනුවරදී කළ පකාශයක් 2015.01.26 ෙවනි දා 
"ලක්බිම" පත්තරෙය් ෙමෙසේ වාර්තා කරනවා.  

"පසු ගිය පජාතන්ත විෙරෝධී පාලනය හමුෙව් රට අත් හැර ගිය 
මාධ්යෙව්දීන් ඇතුළු ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දීන් සියලු ෙදනාට රටට එන්න 
ආරාධනා කරනවා." 

එතුමා එෙහම ආරාධනා කිරීමක් කරනවා. නමුත්, දැන් 
ෙමොකක්ද වන්ෙන්? දැන් රටට එන්න බලා ෙගන මාධ්යෙව්දීන්, 
කලාකරුවන්, වෘත්තිකයන්, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලනඥයන් විෙද්ශ 
රටවල ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන් සරණාගතයන් විධියට ෙද්ශපාලන 
රැකවරණ ලබමින් ඉන්න, ලංකාවට -මව් බිමට- එන්න 
කැමැත්ෙතන් ඉන්න මාධ්යෙව්දීන් ඒ ගාස්තු ෙගවා ගන්න බැරිව 
ෙන්පාලෙය් සිටින බව අපි දැක්කා. නමුත්, දැන් ෙමොකක්ද 
වන්ෙන්? ඒ අයට එන්න කියලා එෙහම අත වනන අතෙර් ආපහු ඒ 
අයට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
තත්ත්වය හරි පැහැදිලියි. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය කියලා 
ෙදොරටුවක් විවෘත කරන්න ෙයෝජනා කරපු අයෙගන් අපි ෙම් ෙද් 
අහනවා. ඔබතුමන්ලා ආරාධනා කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනය 
ෙනොකරන අයට එන්න කියලාද? එෙහම නැත්නම්, ඔබතුමන්ලාට 
එෙරහි ෙද්ශපාලනය ෙනොකර, ඔබතුමන්ලා කැමැති පාෙර් යන 
අයට එන්න කියලාද? ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ.  

ෙම් සමාජෙය් සිටින අප හැම ෙදනාම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, 
ඒ වාෙග්ම අපි ඉල්ලුවා, පජාතන්ත විෙරෝධී සුදු වෑන් සංස්කෘතියත් 
එක්ක කවුරු හරි ෙම් රෙටන් බැහැර වුණා නම්, ඔහු ගිෙය් ෙමොන 
කමයටද කියලා නීති ෙපොත් ෙපරළ ෙපරළා ෙහොයන්ෙන් නැතිව 
ඔවුන්ට ෙම් රටට ඇවිල්ලා ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලනය, වෘත්තීය 
කටයුතු, ජනමාධ්ය කටයුතු කරන්න ඉඩකඩ ෙදන්න කියලා. එය 
ෙම් රෙට් කවුරුත් ෙයෝජනා කළා; ෙම් ආණ්ඩුවත් ෙයෝජනා කළා. 
නමුත් දැන් ෙමොකක්ද වන්ෙන්?  

කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 
ඔහු ලංකාෙවන් ගිෙය් ෙමොකද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔහු ලංකාෙවන් ගිෙය් ෙද්ශපාලනය කිරීම නිසා ඇති වූ පශ්න 
එක්ක. එෙහම නැතිව ඔහු ෙම් රෙට් ව්යාපාර කරලා නැහැ. ඔහු ෙම් 
රෙට් ෙවනත් අපරාධ කරලා නැහැ. ඔහු ෙද්ශපාලනය කළා. 
ෙද්ශපාලනය කරපු නිසා ඔහුට ෙමොකක්ද වුෙණ්? කාලාන්තරයක් 
තිස්ෙසේ ඔහු මර්දනයට ලක් වුණා. මට ඒකට ඕනෑ තරම් උදාහරණ 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත්, දැන් ෙම් සභාෙව් ඒ සඳහා 
ෙවලාව නැහැ. ඔහුට ෙද්ශපාලන වශෙයන් පහාරයක්, තර්ජනයක් 
තිබුණාය කියන එක ඔප්පු වුණා. 2012 අෙපේල් මාසෙය් හත්වැනි දා 
ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂෙය් සමුළුවට දවස් ෙදකකට කලින් සුදු 
වෑන් එකකින් ඇවිල්ලා ඔහු පැහැර ගත්තා.  මම ෙම් ෙවලාෙව් එක් 

ෙදයක් මතක් කරනවා. ඒ පැහැර ගැනීම වුණු ෙවලාෙව් එවකට 
විපක්ෂ නායකතුමා වූ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමා, රවි කරුණානායක මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ඒ පැහැර ගැනීමට විරුද්ධව මැදිහත් වුණා. අපි 
එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්තව එය මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට තවත් පුවත් 
පතක ෙකොටසක් ඉදිරිපත් කරනවා. 2012 අෙපේල් 09 ෙවනි සඳුදා 
"ලක්බිම" පත්තරෙය් ෙමෙසේ වාර්තා වනවා: 

"පැහැරෙගන යෑම් සහ අතුරුදහන්වීම් ෛදනික ජීවිතෙය් අංගයක් ෙවලා"  

එවකට විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එදා එෙසේ 
පකාශ කළා. එතුමා ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? එතුමා එදා එම 
පුවත් පතට ෙමෙසේ කියනවා: 

"ජන අරගළ ව්යාපාරෙය් කියාකාරී නායකයන් ෙදපළක් වූ ෙපේමකුමාර 
ගුණරත්නම් මහතා සහ දිමුතු ආටිගල මහත්මියෙග් අතුරුදන්වීම 
සම්බන්ධව අපෙග් බලවත් සැලකිල්ල ෙයොමු වී ඇත."  

ෙම් කුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන් කවුද? ඔහු පැහැර ගත්තා. 
ඔහු පැහැර ගත්ෙත්  වංචාවක් කළ නිසාද? එෙහම නැත්නම් නීති 
කඩලාද? නැහැ. ඔහු පැහැර ගත්ෙත් ෙද්ශපාලනය කරපු නිසා. 
ෙමතුමන්ලා  ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. ෙමතුමන්ලා ඒ ගැන 
කථා කළා. අපි ඒක ස්තුතිපූර්වකව මතක් කරනවා. එදා විපක්ෂ 
නායක අද අගමැතිතුමා. එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. එදා 
කරු ජයසූරිය මැතිතුමා කථා කළා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
කරනවා කියලා නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති අනුර ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් තුනක් ගියා 
කිව්වා. නමුත්, ඒ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල අදටත් නැහැ. මහජන 
සාමය පිළිබඳ ඇමතිතුමනි, ඔහු පැහැර ගත් එක පිළිබඳව 
පරීක්ෂණෙය් පතිඵල අදටත් නැහැ. ඒ පරීක්ෂණය පටන් ගන්න 
කියලා මම ඔබතුමාට මතක් කරනවා. කුමාර් ගුණරත්නම් පැහැර 
ගත් සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්ෙන් නැතිව, ඔහුට 
ලංකාවට එන්න කියලා ආරාධනා කළ ආණ්ඩුවම ඔහු ලංකාවට 
ආවාට පස්ෙසේ  වහාම පිට වන්න කියලා නීති ෙපොත් ෙපරළන්ෙන් 
ඇයි? ඔහුට එන්න කියලා පිහිෙයන් අනිනවා. ඒ නිසා අද ලංකාවට 
එන්න ඉන්න අයට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මාධ්යෙව්දිෙයකු වන සනත් බාලසූරිය මහත්මයා 2015 
ෙපබරවාරි 15 ෙවනිදා "ජනරළ" පුවත් පෙත් පිටුවක් පුරා ලියා 
තිබුණා, "ෙතොටුපෙළේ සිට එන්න කියලා අත වනනවා" කියලා. 
එන්න කියා අත වනලා ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න 
හදන්ෙන් කියලා එතුමා පශ්න කරනවා. දැන් කියනවා, කුමාර් 
ගුණරත්නම් ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයි ලු. කුමාර් ගුණරත්නම් 
ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයිද? 1982 ඉඳලා අපි කවුරුත් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ කියන ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙය් වැඩ කළා. ඔහු 
ඒ සඳහා පරිත්යාගශීලිව වැඩ කළා. ඔහු ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයිද?  

මම ෙම් අවස්ථාෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා  
ෙම් වාර්තා ටික ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමන්න, ෙපේමකුමාර් 
ගුණරත්නම්ෙග් උප්පැන්න සහතිකය. ෙමන්න, 1970දී ඔහු 
පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළත් වූ සහතිකය. ෙමන්න, ඔහු 
ශිෂ්යත්වය සමත් වූ සහතිකය. ෙමන්න, ඔහු විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළත් වූ ෙවලාෙව් දීපු identity card එෙක් ඡායා පිටපත. 
ෙමන්න, ඔහුෙග් මහෙපොළ උසස් අධ්යාපන ශිෂ්යත්ව සහතිකය. 
ෙමන්න, විපක්ෂ නායක අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට 
ෙපේමකුමාර් ගුණරත්නම් සහ රංජිදම් ගුණරත්නම් අතුරුදහන් වූ 
ෙවලාෙව් ඉදිරිපත් කරපු ලිපිය. ෙමන්න, විපක්ෂ නායක අනුර 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් එවූ ලිපිය. ෙමන්න,  

1303 1304 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශ ෙය් කියාන්විත මූලස්ථානෙයන් එවපු  
ලිපිය. ෙපේමකුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන් ලාංකිකෙයක් කියලා 
සහතික කරන්න ඕනෑ තරම් කරුණු තිෙබනවා. 

ෙමන්න  විෙදස් ගමන් බලපතය. ෙම් සියලු ෙල්ඛන ෙතොග 
පිටින්, මිටි පිටින් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. එෙසේ නම් ඔහු ලාංකිකෙයක්. ඊළඟට ඔහුෙග් උපාධි 
සහතික, O/L,  A/L සහතික ෙම් සියල්ල මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
එකතු කරන්න සභාගත*  කරනවා.  

ඔහු ලාංකිකෙයක්. ඔහුට ලංකාෙවන් පිට ෙවන්න සිදු වුෙණ්, 
ෙම් රෙට් තිබුණු පජාතන්ත විෙරෝධී තත්ත්වය නිසා. ඔහු 2015 
ජනවාරි මාසෙය්  01වන දා ලංකාවට එනෙකොට ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මමයි ගිෙය්, පාලකවරයා හමු 
ෙවන්න. මාස ගණනක් තිස්ෙසේ ඔහුට visa  නිකුත් ෙනොකර 
ඉන්නෙකොට visa  ඉල්ලන්න ගියාම එතුමා කිව්වා, "Visa 
ෙදන්නම්. ඔහු කලින් ආපු ෙවලාෙව් visa කාලය ඉකුත් ෙවච්ච 
නිසා, දඩය ෙගවන්න." කිව්වා. "දඩය ෙගවන්නම්, ලියුමක් 
ෙදන්න" කිව්වා. මා එම ලියුම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම  
සඳහා  සභාගත* කරනවා.  

එම ලියුෙම් පැහැදිලිව කියනවා, ඔහු ලංකාෙවන් ගිෙයත් 
ෙද්ශපාලනය නිසා, ඔහු ලංකාවට ආපසු එන්ෙන්ත් ෙද්ශපාලනය 
නිසා කියලා.  ෙම්, රෙට් නීතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
ෙවලාවක් ය කියා ෙමතුමන්ලා කියනවා. ඔහු ලංකාෙවන් ගිෙයත් 
ෙද්ශපාලනය කරන නිසා, එන්ෙන්ත් ෙද්ශපාලනය කරන නිසා 
කියලා ඒ ලියුෙම් කිව්වා. Visa දුන්නා. දැන් අහනවා, " ඇයි, 
ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන්?" කියා. මූලාසනාරුඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔහු ෙද්ශපාලනය කළ නිසා පැහැර ගත්ෙත්. ඔහු 
ෙද්ශපාලනය කළ නිසා තමයි ඔහුට තාඩන, පිඩන එල්ල වුෙණ්. 
එම නිසා ඔහුෙග් වැඩය ෙද්ශපාලනය කරන එක. ඔහුව ඕනෑ 
ඒකට. ඔහු ලාංකිකෙයක්. එම නිසා ෙමොකද  කෙළේ?  

ෙම් පිළිබඳව ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පකාශය 
ෙදන්නට කිව්වාට පස්ෙසේ දවස් ෙදකක් ගිහිල්ලා - මාත් ගිහිල්ලා- 
පකාශ දුන්නා. ඒෙක්ත් ඔහු කිව්වා, "මම ලාංකිකෙයක්. මම 
ලංකාෙව් ඉන්න  ඕනෑ. මට ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඉන්න ඕනෑ නැහැ. 
ඕස්ෙට්ලියා වට යන්න වුෙණ් ෙම් රෙට් තිබුණු මර්දනය නිසා" 
කියලා.  එම නිසා දැන් නීති ෙපොත් ෙපරළා ෙසොයන්න එපා.  ගිෙය් 
ෙමොකද, මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඒ ෙවලාෙව් කුමාර් 
ගුණරත්නම් කියා පාස්ෙපෝට් එකක් හදා ෙගන, visa හදා ෙගන, 
බෑග් එකට බඩු ටික දා ෙගන, ගමන් මල්ලත් එල්ලා ෙගන යන්න 
පුළුවන් නිදහසක් තිබුණා නම් අපි යනවා ෙන්. එෙහම නම් යන්න 
ඕනැත් නැහැ ෙන්. එෙහම ගිෙය්, නිසි විධියට යන්න බැරි නිසා 
ෙන්. ඔය ගිය අය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එෙහමයි ගිෙය්.           
එක්ෙකෝ ෙබෝට්ටුෙවන් ගිෙය්, එක්ෙකෝ නම් මාරු කරලා ගිෙය්, 
එක්ෙකෝ ෙහොර පාස්ෙපෝට් එකකින් ගිෙය්. ෙමතුමන්ලා කිව්වා,                        
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය තිබුෙණ් නැහැ කියලා. දැන් 
කියනවා,"පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි, නීතිෙය් පශ්නයක් ය" 
කියලා. එෙසේ නම් ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා ද, එදා 
පජාතන්තවාදය තිබුෙණ් නැහැ කියා? පජාතන්තවාදය තිබුෙණ් 
නැහැ කියා පිළිගන්නවා නම් ඒ පජාතන්ත විෙරෝධී තත්ත්වය 
 ඇතුෙළේ රෙටන් ගිය අයට එන්න දැන් බාධා කරන්ෙන් ඇයි? නීති 
ෙපොත් ෙපරළන්ෙන් ඇයි?  

ඊට  පස්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව අපි කී ෙදනකුට කිව්වා ද? මම 
හැෙමෝටම කිව්වා. මම අගමැතිතුමාට ෙදවරක් කිව්වා; ලිඛිතව 
දුන්නා. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට ලිඛිතව දුන්නා. තවම 
එතුමාෙගන් උත්තරයක් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ  එතුමාට පුද්ගලිකව 
කිව්වා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට  ෙදවරක් කිව්වා. නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාට මා ෙම් පිළිබඳව 
කාරුණිකව කිව්වා. ඊළඟට සභානායක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
අමාත්යතුමට කිව්වා. අධිකරණ අමාත්යතුමාට හා අධිකරණ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට කිව්වා. මා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න මහන්සි වුණු , ඒ ෙවනුෙවන් කථා 
කළ අෙප්  ෙගෞරවනීය මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙම් 
පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට ලියුම් යැව්වා. 
උන්වහන්ෙසේ ෙමොකක් ද කියා තිෙබන්ෙන්? උන්වහන්ෙසේ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් ෙද්වසිරි මහතා, චන්දගුප්ත 
ෙත්නුවර ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්යතුමා, කලාකරුවන්, විද්වතුන්, 
මානව හිමිකම් සංවිධාන නිෙයෝජිතයන් ගණනාවක් අත්සන් කර 
ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යැව්වා. ෙමොනවා ද කියා තිෙබන්ෙන්? 

"වත්මන් රජෙය් නිෙයෝජිතයන් මාධ්යවලට පළ කළ 
අදහස්වල දී එවැනි පිරිස්වලට නැවත රටට ආරාධනා කරනු ලැබූ 
අතර එම ආරාධනය තුළින් ඉහත සඳහන් පජාතන්ත ලැදි 
ජනතාවෙග් බලා ෙපොෙරොත්තු ෙවත යම් සාධනීය බලපෑමක් සිදු 
ෙකරුණි.  ... ඔවුන්ට ෙම්  රටට පැමිණ ෙද්ශපාලනය කිරීමට ඇති 
අයිතිය තහවුරු කිරීම වත්මන්  පාලනය ෙවත පැවරී ඇති 
වගකීමක් බව අපි අවධාරණය කරමු. ෙම් ෙමො ෙහොත වන විට ඔහු - 
කුමාර් ගුණරත්නම් - ඉලක්ක කර ගනිමින් කියාත්මක ෙවමින් 
ඇති නීතිමය කියාමාර්ගය මගින් ඔහු අත් අඩංගුවට ෙගන රඳවා 
තබා ගැනීම ෙහෝ ඔහු රටින් නැවත පිටුවහල් කිරීම ෙහෝ වැනි 
උත්සාහයක් පවතින්ෙන් නම් එය ඉහත සඳහන් කළ 
පජාතන්තවාදී බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ දැමීමක් වනු ඇත."  

ආදී වශෙයන් මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු 
කීප ෙදෙනක් අත්සන් කර ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යැව්වා. ෙම් 
කියන්ෙන් නීති ෙපොත් ෙපරළන්න කියා ෙනොෙවයි, ෙමතුමන්ලාම 
කියපු විධියට ඔවුන්ට ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය ෙදන්න 
කියායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් 
පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙටන් පිට ෙවච්ච සිය 
ගණනාවකට දැන් තීන්දු කරන්න තිෙයනවා, ලංකාෙව් 
පජාතන්තවාදී පාලනයක් තිෙබනවාය කියා ෙමතුමන්ලා 
කියනෙකොට ඒ යටෙත් ලංකාවට එනවා ද නැද්ද කියන පශ්නය.  
ඔවුන්ට ඒ පශ්නය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. මාධ්යෙව්දින් අපට කථා 
කර කියනවා, "ෙම් විධියට ආෙවොත් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ නීති ෙපොත් 
ෙපරළලා අපවත් හිෙර් විලංගුෙව් දමාවි" කියා. එම නිසා ඒ පශ්නය 
ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් ර ෙට් තිෙබන සියලුම මාධ්ය සංවිධාන -
නිදහස් මාධ්ය ව්යාපාරය, ශී  ලංකා වෘත්තිය ජනමාධ්යෙව්දින්ෙග් 
සංගමය, මාධ්ය ෙසේවක වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනය, ෙදමළ 
ජනමාධ්යෙව්දින්ෙග් සංගමය, පජාතන්තවාදය උෙදසා මාධ්ය 
ව්යාපාරය -පසු ගිය දා වැඩ කෙළේ කා ෙවනුෙවන් ද කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, "ෙම් වැඩය වැරදියි" කියා ෙම් සියලුම 
මාධ්ය සංවිධාන අත්සන් කර ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යවා 
තිෙබනවා කියා. 

එම නිසා මා විතරක් ෙනොෙවයි, -මා පුද්ගලිකවත් ඉල්ලුවා.- 
ෙම් සියලුම ෙදනාත් ඉල්ලුවා, "ෙම්ක කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් 
පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්, පජාතන්තවාදී අයිතිය 
උල්ලංඝනය ෙවලා, ඒ මර්දනය හමුෙව් ෙම් රෙටන් බැහැර ෙවච්ච 
අයට සිදුෙවන පශ්නයක්. ෙම් පශ්නය විසඳන්න රජය නීති ෙපොත් 

1305 1306 

[ගරු අජිත් කුමාර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙපරළන්ෙන් නැතිව, ෙද්ශපාලන තීරණයක් අර ෙගන ඒක ෙවනස් 
කරන්න මැදිහත් ෙවන්න" කියා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා හැම 
තිස්ෙසේම කිව්වා, "මම ඕස්ෙට්ලියාෙව් පුරවැසිභාවය අතහරින්න 
ලැහැස්තියි" කියලා. ඒක ලිඛිතව දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකා පුරවැසි පනත යටෙත් ඒ 
පිළිබඳව බලය තිෙබන්ෙන් අමාත්යවරයාටයි; ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සිටින වර්තමාන අමාත්යවරයා ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමායි. එම 
පනෙත් 8වැනි වගන්තිය යටෙත්, "පරම්පරාගත ලංකා පුරවැසි 
තත්ත්වය නැවත ලද බවට සහතිකයක් ඉල්ලීම" කියන කරුණ 
යටෙත් අපි ආයාචනයක් කළා; ඉල්ලීමක් කළා. ෙම් වන ෙතක් 
ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඒ වගන්තිය යටෙත් ෙම් අවස්ථාව 
ෙදන්න පුළුවන්. එතුමන්ලා එන්න කියන අයට ෙදන්න පුළුවන් 
කමයක් නීතිය ඇතුෙළේ තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ෙද්ශපාලන 
තීරණයක් ගැනීෙම් වගකීම ෙම් රජයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඒෙකන් ගැලෙවන්න බැහැ. පසු ගිය කාලෙය් කියපු යහ පාලනය, 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන්න අවස්ථාව දැන් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් අපට අහන්න ෙවනවා, 
"තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය ෙකෝ?" 
කියන පශ්නය. ඒක විවෘත කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට එකඟ 
ෙද්ශපාලනයක් කරන අයට විතරද; තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැති 
පාෙර් යන අයට විතරද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලනය 
විෙව්චනය කරන්න ඉන්න, විෙව්චනය කරපු, කරන අයට ඒ පාර 
විවෘත නැද්ද? ඒකද ෙම් කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා අපි බරපතළ 
විධියට පශ්න කරනවා. අපි විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙම් පාලකයන් 
බලයට ෙගනාපු සංවිධාන, මාධ්ය, කලාකාරුවන්, විද්වතුන්, 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා අද ඒ පශ්නය අහනවා. ෙහට අනිද්දාට ඒ 
පශ්නය තව වැඩිෙයන්, මීට වඩා සද්ෙදට ඇෙහේවි. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට උත්තරයක් දිය යුතුයි.  

අපි ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
පිළිබඳව අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගිහිල්ලා මූලික කරුණු තුනක් කිව්වා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් වුණත් ඔහු 
ලාංකික පුරවැසිභාවය අතහරින්න සූදානම් වුෙණ් නැහැයි කියන 
එක කිව්වා. ඊළඟට ඕස්ෙට්ලියාෙව් පුරවැසිභාවය ලංකාෙව් 
පුරවැසිභාවයට පශ්නයක් නම් ඒක අතහරින්න ලැහැස්තියි කිව්වා. 
ඒ වාෙග්ම සරණාගතයකුට වුණත් අයිතියක් තිෙබනවා, රටක 
පුරවැසිකම නැතත් මැදිහත් ෙවන්න. ෙම් කරුණු කිව්වා. නමුත් 
ආණ්ඩුව, රජය ෙවනුෙවන් රජෙය් නීතිඥවරයා කරුණු දක්වමින් 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් සැලකුෙව් ඒ කාරණය 
විතරයි. ඒ සැලකුව කරුණ ෙමොකක්ද? අපි ඉදිරිපත් කළ කරුණු 
පතික්ෙෂේප කෙළේ නැහැ. ඔහු ෙමෙහම කරුණක් කිව්වා. ආගමන 
විගමන පනත සහ පුරවැසි පනෙත් වගන්ති ගණනාවක් උද්ධෘත 
කරමින් රජෙය් නීතිඥවරයා කරුණු කිහිපයක් කිව්වා. ඒ කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? ෙමහි බලය තිෙබන්ෙන් ඇමතිවරයාට. ඇමතිවරයා 
තමයි තීන්දු කරන්ෙන්. වීසා දීර්ඝ කරනවාද, පුරවැසිකම ෙදනවාද 
කියලා තීන්දු කරන්ෙන් ඇමතිවරයා. ඔහු ඒ පශ්නය අහපු එක 
ෙහොඳයි. අපි කියනවා, ෙම්ක තීරණය කරන්න අමාත්යවරයාට 
බලය තිෙබනවා කියලා. දැන් අමාත්යවරයා ඒක පැත්තකට විසි 
කරනවා. එෙහම කරන්ෙන් ඇයි කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාම කියපු කරුණු දැන් ඔබතුමන්ලාම උල්ලංඝනය 
කරමින්, කඩමින් ඉන්නවා.  

ඒ නිසා ෙම්ක කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් විතරක් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙම් රෙට් පැහැර ගැනීම්වලට, ඝාතනවලට, 
තර්ජනවලට බෙය් රට ගිය අයෙග් පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි. 
තව පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අවස්ථාෙව් 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා, ෙපෝද්දල ජයන්ත, සනත් බාලසූරිය, 

ශාන්ත ආදී වශෙයන් මාධ්යෙව්දීන් ගණනාවක් විෙද්ශගත ෙවලා 
ඉන්නා බව. එතුමන්ලා ගැන තමයි ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා 
කියන්ෙන්. ඒ සියලු ෙදනාට එන්න ආරාධනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන්, අතුරුදහන් 
වූවන්, පැහැර ගත්තවුන්, මරා දැමූවන් පිළිබඳ පශ්න ගණනාවක් 
ෙම් රෙට් තිබුණ බව. ඇයි, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් වැඩි වුෙණ්? 
ඇයි, මිනිස්සු පැහැර ගත්ෙත්? ඇයි, මිනිස්සු මරා දැම්ෙම්? ඇයි, 
ලලිත්ලා, කූගන්ලා අතුරුදහන් වුෙණ්, ලසන්තලා, පගීත්ලා 
ඝාතනය වුෙණ්?  ඒ පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු පජාතන්ත විෙරෝධී 
තත්ත්වයන් නිසා. ඒ මූලය, එකම මූලයක් තිබුෙණ්. 
පජාතන්තවාදයට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම කියන එකම මූලයක් 
තිබුෙණ්. ඒ එකම මූලය විසින් පැන නැඟුණු පශ්න තමයි තිබුෙණ්. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ; අතුරුදහන් වූවන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ; 
මරා දැමූවන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ; පැහැර ගත්තවුන් ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ; මර්දන ඉස්සරහ ෙම් රටින් විෙද්ශ ගත වුණු 
අය ආපසු එන ෙකොට බාධා කරනවා. එෙහම නම්  
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන්ෙන්ත් පරණ වැෙඩ් ඒ විධියටම 
කරන්නද? යහ පාලනය කියලා කරන්න හදන්ෙන් ඒකද? 
කරුණාකරලා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය කුමාර් 
ගුණරත්නම්ට විතරක් ෙනොෙවයි, උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, 
නැ ෙඟනහිරත්, බටහිරත් ඇතුළු සිව් ෙකොෙණ්ම මිනිස්සුන්ෙග් 
වර්ගය, ලිංග ෙභ්දය, ආගම් කිසිවක් ෙනොසලකා ඕනෑම 
ෙකනකුෙග් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය ෙදන්න. කුමාර් 
ගුණරත්නම් කියන්ෙන් ලාංකිකෙයක් බව මුළු ෙලෝකයම දන්නවා. 
එෙහම දැන දැන ඇයි, ෙම් විධියට වංචා කරන්ෙන්?  ඇයි,  ඔහුට 
විරුද්ධව ෙමෙහම නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්? ඇයි, ඔහු 
පස්ෙසන් ෙපොලිස් බල ඇණි යවන්ෙන්? 

 ඊෙය් මෙග් කාර්යාලයටත් ෙපොලීසිය පැන්නා. ෙපොලිස් මාධ්ය 
පකාශකවරයා කියනවා, ෙපොලීසිෙයන් ආෙව් නැහැයි කියලා. 
ඇයි, කාර්යාලවලට පැනලා තර්ජනය කරන්ෙන්? ඇයි, 
බලහත්කාරකම් කරන්ෙන්? අර්ජුන් මෙහේන්දන් කියන සිංගප්පූරු 
ජාතිකයකුට පුරවැසිභාවය ෙදන ෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙම්වා 
ෙසව්ෙව් නැද්ද?  ඔහු මහ බැංකුෙව් අධිපති කරන ෙකොට ෙම් 
පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ. ෙම් රෙට් පධාන මූල්ය ආයතනයක 
පධානියා බවට අර්ජුන් මෙහේන්දන් පත් කරන ෙකොට ඔහු ෙකොෙහේ 
පුරවැසිෙයක්ද කියලා ඇහුෙව් නැහැ. ෙම් රෙට් හිටපු මිනිෙහක්; 
ෙද්ශපාලනය නිසා මර්දනයට ලක් ෙවච්ච මිනිෙහක්; ඒ මර්දනය 
නිසා ෙමොකක් හරි කමයකින් ජීවිතය ෙබ්රා ගත් මිනිෙහක් නැවත 
ෙද්ශපාලනය කරන්න "මට ඕස්ෙට්ලියාව එපා, ලංකාවට එන්න 
දීපන්" කියන ෙකොට අහනවා, පුරවැසිභාවය ෙමොකක්ද කියලා. 
ෙකොෙහොමද ගිෙය් කියලා අහනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය නීතිෙයන් 
ෙබ්රන්න බැහැ. ෙම්ක යුක්තිය පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ නිසා නීතිය 
විතරක් ෙනොෙවයි, යුක්තියත් සලකන්න ඕනෑ.  යුක්තිය සැලකුෙව් 
නැත්නම් මිනිස්සු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය යුක්තිය පසිඳලනතුරු 
ඉන්ෙන් නැහැ.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නීතිය බලාවි. අධිකරණවල 
නීතිය බලාවි. ඔබතුමන්ලා පනත්වල රිංගාෙගන බලාවි. හැබැයි, 
ජනතාව යුක්තිය පසිඳලයි පාෙර්. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට දවස් 
සියයක් ගත ෙවන්නත් කලින් දින සියෙය් වැඩ සටහෙන් 
පළමුවැනි වැෙඩ් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන් 
කුමාර් ගුණරත්නම් අත් අඩංගුවට අරෙගන පිටුවහල් කරන එක 
නම් අපි අහනවා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් ඕකද කියලා. ඒ නිසා 
කරුණාකර, කියාපු ෙද්යි කරන ෙද්යි අතර ෙවනසක් තිෙබනවා 
කියලා ෙපන්වන්න එපා. කියාපු ෙද්ම කරන්න. එෙහම කරලා 
කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා ඇතුළු ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාට 
ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය ෙදන්න. අර සියලු මාධ්යෙව්දින්ට 
එන්න ඉඩ කඩ හදලා ෙදන්න. සියලු විෙදස්ගත වුණු අයට එන්න 
ඉඩ  ෙදන්න. ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන්න. පැහැර 
ගත්ත අය ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. ඝාතනය වූවන් ගැන 
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පරීක්ෂණ කරන්න. සුදු වෑන් සංස්කෘතිය ෙවනත් විධියකට 
ෙගෙනන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙම් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? නීතියට මුවා ෙවලා මර්දනය කරන්න හදනවා. ඒකට  
ඉඩ ෙදන්න එපා. අද වර්තමාන ආණ්ඩුෙව්, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් අවංකවම ෙම් ෙවනුෙවන් අරගළ කරපු, 
කථා කරපු මන්තීවරුන්ෙග් හෘද සාක්ෂිය ෙම් කියන කාරණයට 
එකඟ ෙව්වි. ෙම්ක කරන්ෙන් කිහිප ෙදනකුෙග් උවමනාවටද, 
එෙහම නැත්නම්  ෙම්ක රජෙය් පතිපත්තියද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
ඒක බලා ගන්න ෙවන්ෙන් ඉදිරිෙය් කියාකාරිත්වයත් එක්කයි. ඒ 
නිසා කරුණාකර, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම්, මත වාදයක් 
දැරීෙම් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න කියලා මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
කරනවා. කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයාට විරුද්ධව ෙම් ෙවලාෙව් 
කරන කියාදාමය නවත්වලා ඔහුට ඔබතුමන්ලාෙග් නීතිෙය් 
හැටියට අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්කම තිබියදී, ඒ අවස්ථාව ෙනොදී 
ඉන්න එපා. ඒ අවස්ථාව ෙදන්න. ඒක ඔහුට ෙදන අයිතියක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් අරගළ කරපු 
පජාතන්තය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් ෙදන 
අවස්ථාවක් කියන එක මතක් කරමින් ඒ සඳහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු කරමින් ඒ සඳහා මැදිහත් 
ෙවන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා, පජාතන්තවාදෙය් නාමෙයන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථීර 

කරනවා. මට ෙවලාව ෙකොච්චර තිෙබනවා ද? ෙමොකද, මා විනාඩි 
ෙදකක් ෙදන්න ඕනෑ ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මන්තීතුමාට. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විනාඩි 10කට කිට්ටු කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා.7.26] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කියන්න ඕනෑ 

ෙබොෙහෝ කරුණු ෙහෝ සියලුම කරුණුම පාෙහේ ගරු අජිත් කුමාර 
මන්තීතුමා කියන්න ෙයදුණා. නීත්යනුකූලව රටින් පිට වී යාමට 
බැරි තත්ත්වයන් යටෙත් ෙම් රටින් ගිය හැටදහසක් විතර මිනිස්සු 
ඉන්දියාෙව් ඉන්නා බව අපි දන්නවා. ඒ ඉන්දියාෙව් ඉන්නා 
හැටදහසක්  පුද්ගලයින් හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වලට අලුතින් එකතු 
වුණු සාමාජිකයනුත් ඇතුළත්ව ලංකාවට ෙගන්වා නැවත පදිංචි 
කිරීම පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් කරනු ලැබුවා.  එහිදී හම්බ වුණු 
දරුවන්ට අවශ්ය පුරවැසිභාවයත් ලබා දීලා ලංකාවට ෙගන්වූවා. 
ඊට පහසුකම් සැලැස්සුවා ෙචන්නායිවල තිෙබන තානාපති 
කාර්යාලය. 

ඒ වාෙග්ම ෙම් කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාත් ෙම් රටින් පිට වී 
ගිෙය් නීත්යනුකූල මාර්ගයකින් ෙනොෙවයි. නමුත් නීත්යනුකූල 
මාර්ගයකින් පිට වී යාමට බැරි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙම් රටින් පිටවී 
ගිය නිසා ඔහුෙග් ලාංකීය පුරවැසිභාවය, ලාංකීය පාරම්පරික 
අයිතිය එතුමාට අහිමි කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා         
ෙම් අවස්ථාෙව් ඇමතිතුමාට තිෙබන අභිමතය, අධිකරණමය 
ඥානෙයන් යුතුව - judiciously -  පෙයෝජනයට ගනිමින් 
තීරණයක් ගත යුතු වනවා. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වුණත් ෙම්ෙක් අභිමතය තිෙබන්ෙන් 
ඇමතිතුමාටයි කියලා කිව්වාට, අභිමතය ෙකොෙහොමද භාවිත 
කරන්ෙන් කියන එක, එය භාවිත කරන තත්ත්වයන් හා පසුබිම 
අනුව විමසා බලන්නට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙහේතු තත්ත්වයන් 
තිබුණා කියලයි මා හිතන්ෙන්. නමුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ පසුබිම් 
හා පසුතලය ෙහොයන්න ගිෙය් නැහැ. ෙම්ෙක් ඇත්ත කථාව 
ෙම්කෙන්. පසු ගිය ඡන්ද ෙය්දී ඔබතුමන්ලාට උදව් කරපු මිනිෙහක් 
ෙනොෙවයි කුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් 
පැත්තට උදව් කරපු උදවියෙග් සමහර පාර්ශ්වකරුවන්ට විරුද්ධව 
මතවාද ෙගොඩ නැඟූ ෙකනකු තමයි කුමාර් ගුණරත්නම්  
කියන්ෙන්. එතුමා අයිති ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයටයි.  එතුමා 
ෙවනම තරග කළා.  ඔවුන්ට තිබුණු පධාන පතිවිෙරෝධය කුමක්ද 
කියලා ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා.  

පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී  ඔබතුමන්ලාට උදව් කරමින් 
සහාය වූ කණ්ඩායමක් ඔබතුමන්ලාට ෙම් ෙකෙරහි බලපෑමක් 
කළාය කියා ෙම් රෙට් ඉතා සාධාරණ මතයක් තිෙබනවා. ඒක 
අසත්යයක්ය කියා  ඔබතුමන්ලාට කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාට ඉඳගන්න කකුල් ෙදකක් නැහැ.  එතුමා ෙම් රෙට්  
පාරම්පරික ලාංකිකෙයක්. ෙම් රෙට් ඉස්ෙකෝලයකට ගිහින් 
ඉෙගන ෙගන උපාධියක් ලබා ගත්තු, ෙම් රෙට් හැදිච්ච, යම් අමාරු 
තත්ත්වයන් යටෙත්  පණ ෙබ්රා ෙගන ෙම් රෙටන් පැනපු එතුමා 
අන්තිමට ෙම් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එෙසේ ඒමට යම්කිසි ගමන් 
බල පතයක් අවශ්ය  නිසා, ඒ පැනලා හිටපු කාලයට ඉන්න 
යම්කිසි ආවරණයන් වුවමනා නිසා ඔහු ඕස්ෙට්ලියාෙව්  
පුරවැසිභාවය ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඔහු ෙම් රටට ඇවිල්ලා,               
ඒ රෙට් පුරවැසිභාවය අත් හරින්න වුවමනා කඩදාසි                  
පුරවා, ඕස්ෙට්ලියානු තානාපති කාර්යාලයට ෙගන ෙගොස් 
ෙදන්නට ඕස්ෙට්ලියානු තානාපති කාර්යාලයට දැනුම් දීලා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇවිල්ලා කිව්වා, "මම මෙග්  ලාංකීය 
පුරවැසිභාවය ඉල්ලනවා"ය කියා. සද්භාවෙයන්  කරන ඒ ඉල්ලීම  
පතික්ෙෂේප කිරීමට, ඔහුට එල්ල කළ හැකි ෙවනත් කිසිම 
ෙහේතුවක්, ෙචෝදනාවක්, ෙදෝෂාෙරෝපණයක් ඇත්ෙත් නැහැ. ෙදබිඩි 
කථා කරන්න එපා; බෙඩ් බිජු  තියා ෙගන කථා කරන්න එපා.  මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ඇත්ත කථාව එළියට දමලා කථා 
කරන්නය කියා.  

කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් පශ්නෙය්දී ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙහයෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන යහ 
පාලන සද්භාවෙය් රූපය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇතුෙළන් කුණු 
ෙවලා ඕජස් ගලනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලනය  ෙරද්ද 
පල්ෙලන් ෙබ්ෙරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙවලාෙව්  ෙම් 
පිළිබඳව  කියා කරන ආකාරය ෙලෝකයම බලා ෙගන ඉන්නවා.  
ඒක මතක තියාගන්න. යහ පාලනයයි කියා ෙගන 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් කර ෙගන යන අනිකුත් කියාවන් අතෙර් 
ෙමවැනි පළිගැනීම්වලට,  දඩයම්වලට -victimization වලට-  ෙම්  
වාෙග් ෙවනස්කම් කිරීම්වලට තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙපළෙඹනවා.  
පාස්කරලිංගම් ගිෙය් ෙකොෙහොමද? දැන් පාස්කරලිංගම් කවුද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අගමැතිතුමාෙග් උපෙද්ශකයා. ඔහු              
ආෙව් ෙකොෙහොමද? ඔහු ඒ  තානාන්තරයට පත් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  තමුන්නාන්ෙසේලා ඇයි  ෙම් විධිෙය් ෙදපිටකාට්ටු  
ආකාරයකට කියා කරන්ෙන්? හුෙදක් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විරුද්ධවාදිෙයක් දඩයම් කිරීමට, 
ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදී මතයක් උඩ කුමාර් ගුණරත්නම්ට 
ලංකාෙව්දී ලැබිය යුතු ලාංකීය පුරවැසිකෙම් අයිතිය  
තමුන්නාන්ෙසේලා පතික්ෙෂේප  කරන්ෙන් අන්තිම ජඩ විධියටයි.   
ඒ බව මම කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා  අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහට දිනෙය්දීවත් ෙම් ගැන නැවත කල්පනා කරනවා නම්  
ෙහොඳයි කියා මම කියනවා.   

එදා කුමාර් ගුණරත්නම් ෙම් රෙටන් පිට කරලා යවන 
ෙවලාෙව්  අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්, මම ඒ  පැත්ෙත්  හිටියත් මම 
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ඒකට විරුද්ධව  මෙග් අදහස කිව්වා.  එතුමා ෙම් රටට නැවත  
ආවායින් පසුව නැවත ෙම් රෙට් ඉන්නට ලැබුණු කාලෙය්  
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇස් පියාෙගනද හිටිෙය්? එතුමා ෙකොච්චර 
කාලයක් ෙම් රෙට් හිටියාද? ඒ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. ඒ නිසා  තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ 
ගැන යමක්  කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ හිටපු කාලය 
අෙප් ආණ්ඩුවක් තිබුණු කාලයයි. අෙප් ආණ්ඩුව කුමාර් 
ගුණරත්නෙග් පැමිණීම ගැන විරුද්ධත්වයක් ෙනොදැක්වූ බව අපි 
දන්නවා.  ඒවා රහස් ෙනොෙවයි. ඊටපසුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුවක් ආපු හැටිෙය්  එතුමාෙග් ඕස්ෙට්ලියානු ගමන් බල 
පතයයි, වීසා කාලයයි පිළිබඳ පශ්නය තමුන්නාන්ෙසේලා එළියට 
ඇදලා දඩයම පටන් ගත්තා. ඒකයි ඇත්ත කථාව. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලනය අනුව හිතන්ෙන් නැහැ; අපි 
ඔක්ෙකොම  සාධාරණවයි හිතන්ෙන්; අපට පක්ෂ ෙබ්දයක් නැහැ; 
අපට විරුද්ධවාදීකමක් නැහැ; අපි විරුද්ධවාදින්ෙගන් පළි ගන්ෙන් 
නැහැයි කියා  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විධිෙය් ෙලොකු සුදු හුණු 
ගෑමක් කර ෙගන යනවා, තමන්ෙග් පතිරූපයට. අජිත් ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා වාෙග් අය  එදා කථා කරපු ස්වරෙය් හඬ අද 
ෙගොළු ෙවලා.  ඒ හැ ම එකකින්ම ෙත්ෙරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
අද ඉන්ෙන් ෙකොතැනකද කියන එකයි. කන්න ඕනෑ වුණාම  
කබරෙගොයා, තලෙගොයා බවට පරිවර්තනය කර ගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආණ්ඩු පාලන පතිපත්තිය, ෙම් 
ආකල්පය  ෙම් රටත්, ෙම් ෙලෝකයත් ෙහළා දකින බව මතක තියා 
ගන්න. මෙග් කථාව ෙමෙතකින් අවසන් කරනවා. මෙග් 
ෙවලාෙවන් ෙකොටසක් ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මන්තීතුමාට 
ෙදනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා. 

 
[අ.භා.7.34] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මැතිතුමා මා ගැන සඳහන් කරපු නිසාත්; ඒ වාෙග්ම ඒ කියන 
කරන ෙද් ගැන සඳහන් කරපු නිසාත්,  ෙම් විවාදෙය් කථා කිරීමට 
මට විෙශේෂ අයිතියක් ෙගොඩනැඟුනා. එෙසේ නැතත් මම කථා 
කරන්නයි සිටිෙය්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි. 
මූලධර්ම අනුව ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය 
කිරීමට තිෙබන අයිතියත්, ෙම් රෙට් උපන් මිනිසුන්ට ෙම් රටට 
නැවත එන්න තිෙබන අයිතියත් අප පිළිගන්නවා. ඒ අයිතිය ගැන 
කිසිම වාදයක් තිෙබන්න බැහැ. ඒක මම විපක්ෂෙය් සිටියත් එකයි, 
ආණ්ඩුෙව් සිටිනෙකොටත් එකයි. එම නිසා ඒ මූලධර්මය ගැන 
සාකච්ඡා අවශ්ය නැහැ.  ෙම් පිළිබඳව අජිත් කුමාර මන්තීතුමා මා 
සමඟ කථා කළා.  අපි ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වයන් ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒ කථා කළ හැම 
ෙදයක්ම පසිද්ධිෙය් කියන්න අවශ්ය නැහැ. සමහර ෙද්වල් 
ෙපෞද්ගලිකයි, සමහර ෙද්වල් පසිද්ධයි. ෙම් රෙට් ඉපදුණු 
පුද්ගලෙයකුට ෙම් රට තුළ නීත්යනුකූලව කටයුතු කර ෙගන යෑමට 
අවශ්ය කරන වාතාවරණය ෙනොතිබීම සහ ඒ නිසා මතු ෙවලා 
තිෙබන දුෂ්කරතාව ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒ  සම්බන්ධෙයන් 
කිසිම අඩු වැඩියක් නැහැ. අපිට විරුද්ධව ෙද්ශපාලනය කළත් 
නැතත්, ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධයක් නැතත් ඒක තමයි 
මූලධර්මය. ඒ නිසා ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ.   

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
තලෙගොයා, කබරයා ගැන මතක් කරලා යම් යම් ෙද්වල් කිව්වා.  
ඔය කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා ලංකාවට පැමිණි මුල් අවස්ථාෙව් ඒ 
මහත්මයාව පැහැර ෙගන යන්න සුදු වෑන් එක එව්ෙව් ඔබතුමාෙග් 
මිත - ඔබතුමා විසින් නැවත අගමැතිවරයා වශෙයන් පත් කර 
ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන - මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුවයි. එතුමා විධායකෙය් පධානියා නිසා - [බාධා කිරීමක්]  
අහගන්න, අහගන්න. මම ෙම්වා කියන්ෙන් වාර්තා ෙවන්නයි. 
එතුමා විධායකෙය් පධානියා වූ නිසාත්, එතුමා ආරක්ෂක 
ඇමතිවරයා වූ නිසාත් අජිත් කුමාර මහත්මයාෙග් නායකයාව සුදු 
වෑන් එක එවා පැහැර ෙගන යන්න කටයුතු කෙළේ; පැහැර ෙගන 
ගිෙය්; නීති විෙරෝධිව රඳවා ෙගන සිටිෙය් ෙවන කවුරුවත් යටෙත් 
ෙනොෙවයි.  ඕස්ෙට්ලියානු තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් ෙවලා ඒ 
මනුෂ්යයාෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරන ෙතක් ඔහු 
ජීවිතය පිළිබඳ අනතුරකට මුහුණ දීලා තිබුෙණ් ෙවන කවුරුත් 
යටෙත් ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
යටෙත්යි. එෙහම පැහැර ෙගන ගිහින් මරා දමපු මිනිසුන් ගැන 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දන්නවා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එෙහම පැහැර ෙගන ගිහින් කකුල් කඩපු මිනිසුන් ගැන 

ඔබතුමා දන්නවා ඇති. එෙහම පැහැර ෙගන ගිහින් තර්ජනය කිරීම 
නිසා ජීවිතය ෙබ්රා ගන්න රෙටන් පැන ගිය මිනිසුන් ගැන 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති. ඒ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
පාලන කාලෙය් ෙම් රට අතහැර ගිය අයටත්, ඊට කලින් අෙප් 
ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය් ෙම් රට අතහැර ගිය අයටත්, ඊටත් කලින් 
ෙවන ෙමොනයම් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා එෙසේ ගිහින් තිෙබනවා නම් 
ඒ අයටත්,  සිංහල වුණත්; ෙදමළ වුණත්; මුස්ලිම් වුණත්; ෙමොන 
ෙද්ශපාලන මතය දැරුවත් නැවත ෙම් රටට එන්නට තිෙබන 
අයිතිය අප පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් තනතුරු දරන 
අතරතුරම අපි  ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ඒක අමතක කරන්න 
එපා. එම නිසා සැහැල්ලුවට ලක් කරලා “ෙරද්ද පල්ෙලන් 
ෙබ්ෙරනවා” වාෙග් කථා කියන්න එපා. ෙමොකද, ඔෙහොම කථා 
කළාම අප වාෙග් මිනිසුන්ට ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සටන් කරන්න 
තිෙබන අයිතිය නැති ෙවනවා. ඒ අවස්ථාව නැති ෙවනවා. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, පාෙයෝගික ෙද්ශපාලනෙය් 
තිෙබන කාරණා ඔබතුමාත් දන්නවා. එම නිසා ෙම් පශ්න ගැන 
සංෙව්දි මිනිසුන්, ෙම් පශ්න ගැන ෙවනස් විධියකට බලන මිනිසුන් 
ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේත් ඉන්නවා කියන කාරණය ඔබතුමා ෙත්රුම් 
ගත යුතුයි. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙබොෙහොම පළපුරුදු ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මා පාසල් යන්න පටන් 
ගන්න අවධිෙය්ත් ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. එම නිසා 
ෙම්වා දිහා පරිස්සමට බලන්න. හැෙමෝම එක ෙගොඩට දමලා “ෙම් 
ඔක්ෙකෝම එකයි” කියලා ඔෙහොම කියන ෙකොට ෙම් බල 
ෙද්ශපාලනය තුළ සමහර  ෙද්වල් කියන්න, සමහර ෙද්වල් 
කරන්න අපටත් සිදු ෙවනවා.  

ෙම් පශ්න ගැන අෙප් සංෙව්දිකමක් තිෙබනවා. යම් යම් අය 
අතර ෙම්වා ගැන හිතන විධිෙය් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. ඒ කාරණා 
ගැන ඔබතුමාත් ෙහොඳටම හිතන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා. 
අජිත් කුමාර මන්තීතුමාව ෙපෞද්ගලිකව ඈඳා ගන්ෙන් නැතුව ෙම් 
පශන්ය ගැන කථා කරන්න. එතුමාෙග් නඩුව  එතුමා කිව්වා. 
එතුමාට ෙහොඳ නඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නඩුෙව් පශ්නත් තිෙබනවා. 
විෂය භාර අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වය 
පැහැදිලි කර දුන්නා. නමුත් එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හැටියටත් අප ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඔබතුමා 
කියපු ආකාරයටම ෙම් රෙටන් නීත්යනුකූලව පිට වී ගිහින් නැවත 
ෙම් රටට එන්න බැරිව සිර වී සිටින මිනිසුන්ටත්, නීති විෙරෝධිව 
ෙම් රටින් පැන ගිහිල්ලා ෙවනත් රටවල රැඳී සිටින අයටත්  - 
සමහරවිට ඒක ෙද්ශපාලනික ෙහේතුවක් ෙවන්නත් පුළුවන්; 
ආර්ථික ෙහේතුවක් ෙවන්නත් පුළුවන්. සමහර අය ආර්ථික ෙහේතු 
මතත් ගියාෙන්. - ඒ සියලු ෙදනාටම ෙම් රටට ඒමට අවශ්ය කරන 
ෙද්ශපාලනික පරිසරය සහ නීතිමය වටපිටාව සකස් කිරීමට අවශ්ය 
කියාමාර්ග ගත යුතුයි. පශ්න තිෙබනවා. දැන් ෙමතැන ඇති ෙවලා 
තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද?  

දැන්  ෙම් ඔක්ෙකෝම පටලවාෙගන කථා කරන්ෙන්. එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලනය කැමැති නැති අයටත් තර්කයක්, වාදයක් හදා ගන්න 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්, ඒ පුද්ගලයාෙග් අනන්යතාව පිළිබඳ 
පශ්නය නිසායි. ඒ නඩුෙව් ඉදිරිපත් වුණු කාරණා මා දන්ෙන් 
නැහැ. මා දන්නා එකම ෙද්, නඩුව අසාර්ථක වුණා කියන එකයි.  
මුලින් දීපු අත් හිටුවීෙම් නිෙයෝගය ගැන මම ඇත්තටම සතුටු 
වුණා. සාමාන්යෙයන් අත් හිටුවීෙම් නිෙයෝගයක් ෙදන්ෙන් නඩුවක 
බැලූ බැල්මට සාධක - prima facie -  තිෙබන ෙකොටයි. පසුව 
නඩුව නිෂ්පභ වනවා දැක්කාම මට කනගාටුවක් ඇති වුණා. 
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය ඉතාම පහසුෙවන් අධිකරණමය කියාදාමයක් 
හරහා විසඳා ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒ පශ්නය අමාත්යවරයාට 
තිෙබන බලය මත විසඳා ගැනීමට අවකාශ තිබුණාද, ඒ අවකාශය 
තිබියදී අධිකරණය ෙවත යන්න ෙපොඩ්ඩක් ඉක්මන් වුණාද කියන 
කාරණය මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එහි පසු බිම හා 
අවස්ථාගත කරුණු මා ෙනොදන්නා නිසා. ඒ කුමක් වුණත් ෙම් 
පශ්නයට අදාළ කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයාටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
හා සමාන පශ්නවලට මුහුණ දීලා ඉන්න මාධ්යෙව්දීන් ඇතුළු 
විශාල පිරිසකටත්, ආර්ථික ෙහේතූන් මත ෙම් රටින් ගිය මිනිසුන්ටත් 
- ආර්ථික ෙහේතුන් මත ජපානයට ගිය කට්ටිය, ඕස්ෙට්ලියාවට ගිය 
කට්ටිය, යුෙරෝපයට ගිය කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ අයටත් ලංකාෙව් 
 උරුමය පිළිබඳව දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා.- ද්විත්ව පුරවැසිභාවය 
ඉල්ලන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
අනන්යතාව ෙවනස්. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ඕනෑ. මෙග් 
ෙයෝජනාව නම්, ෙම් පශ්නයට විසඳුම් දීම සඳහා ඉතා ඉක්මනින්ම 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනා යුතුයි කියන එකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් අනන්යතාව- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ඇමතිතුමාෙග් අභිමතය. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මෙග් මතය අහන්න ෙකෝ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා කට්ටි පනින්න හදනවා ෙන්. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
කට්ටි පනින්ෙන් ෙමොකටද? 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Supreme Court එක ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඇමතිතුමාෙග් අභිමතය. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පටු ෙද්ශපාලනය පැත්ෙතන් 

කල්පනා කරන ෙකොට ඒක එක කථාවක්. නැත්නම් ෙම් විවාදයට 
සම්බන්ධ ෙවන්න මට ඕනෑ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා උත්තරයක් 
ලෑස්ති කර ෙගන ඉන්නවා. මෙග් මතය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කියලා හැන්සාඩ්ගත කරන්ෙන් ජනමාධ්යෙව්දීන්ට ඇෙහන්නයි; 
රටට ඇෙහන්නයි;  මෙග් පක්ෂෙය් නායකයාට ඇෙහන්නයි. 
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්න ඕනෑ නිසායි.   ෙම්ක කුමාර් 
ගුණරත්නම්ෙගන් ඉවර ෙවනවාද?   

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ෙම්ක කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, සියලු 

ෙදනාටම අදාළ පශ්නයක්. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඇත්ත. ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට එකඟයි. 

ඔබතුමාෙග් ස්වරයට, ඔබතුමා කියපු කාරණාවලට මා එකඟයි. 
ඒකයි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
රජයක් විධියට කමෙව්දයක් හදන්න. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
හරියට හරි. අන්න ඒකයි කළ යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා ෙම් වැදගත් විවාදය  ඕනෑ නැති පැත්තකට             
අරෙගන ගියා. අපටත් ඕනෑ ෙම් පශ්නය විසඳන්නයි. ඒ             
මනුෂ්යා ෙද්ශපාලනය කළාය කියලා ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරෙළනවාද? 
නැහැ. ඒ මනුෂ්යා ෙද්ශපාලනය කළාම ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් ෙවනවා. ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විකල්ප මතයක් දරනවා. පසුගිය දා ඉදිරිපත් කළ 
අතුරු අය වැයට  එතුමා පමණයි විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙන්. 
එතුමාට ෙකොන්දක් තිබුණා, එයට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න.  
පජාතන්තවාදය තුළ අපි එය  අගය කරන්නට ඕනෑ. අපි රූකඩ 
ෙනොෙවයි. තනතුරු ලැබුණයි කියලා අපි ඔබතුමන්ලා වාෙග් 
නගුට අස්ෙසේ ගහෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. අපට ආත්ම ගරුත්වයක් 
තිෙබනවා,  ඒක මතක තබා ගන්න. තනතුරු දීලා තිෙබන්ෙන් 
රටට වැඩ කරන්නයි. ඒ නිසා අහ ෙගන ඉන්න.  

ෙම් විධියට අනන්යතාව නැති වුණු දහස් ගණනක් මිනිසුන් 
ඉන්නවා. ෙහොර passportවලින් විෙද්ශගත වුණු අය, ෙහොර 
උප්පැන්න සහතික හදා ෙගන විෙද්ශගත වුණු අය ඉන්නවා.  පිට 
රටවල ෙවනත් නම්වලින් ජීවත් වන මිනිසුන් ඉන්නවා. රජය දැන් 
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පතිපත්තියක් පකාශයට පත් කර 
තිෙබනවා. ඒ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පතිපත්තිය රජය 
පකාශයට පත් කළාට ඒ අයට ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාෙව් 
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භූමියත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න බැහැ. ෙමොකද, දැන් තිෙබන 
passport එෙක් නමයි, ඔවුන් ලංකාෙව් භාවිත කරන නමයි 
ෙවනස්. ඒ අතරතුර තිෙබන්ෙන් ෙවනත් පැහැදිලි කරන්න බැරි 
කූට ෙල්ඛන. ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම 
කියන්ෙන් - 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
පුරවැසි පනෙත් 8වැනි වගන්තිය යටෙත් අපි අයදුම්පතක් 

ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ යටෙත් ඇමතිවරයාට කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. අලුත් නීතියක් අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත 

පුද්ගලයකු පිළිබඳ පශ්නයට ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි. මම ඒ ගැන 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් මෙග් ආණ්ඩුෙවනුත්, කාෙගනුත් මම 
අහන්ෙන් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන එකයි.  ෙම් පශ්නයට මැදි 
වුණු දහස් ගණනක් ෙදනා ෙවනුෙවනුත්, ෙම් පශ්නයට මැදිහත් 
ෙනොවුණු සියලු ෙදනා ෙවනුෙවනුත් - අවස්ථාවක් මතු වුණු 
ෙවලාෙව් මම ෙම් කියන්ෙන් -  ෙම් පිළිබඳව පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගනා යුතුයි කියන එකයි මම කියන්ෙන්. අපි විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය විධියට කියන්ෙන්, විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්න 
පුද්ගලයන්ට ලංකාවට පැමිෙණන්න ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ කියන 
එකයි.  එෙහම ෙද්ශපාලන පරිසරයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා කියලා 
කියනවා. එෙහම නම් ඒ අනන්යතාව අහිමි වුණු මිනිසුන්ට  අවශ්ය 
කරන නීතිමය පරිසරය හදලා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය වන 
හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක් ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් එකතු 
ෙවලා ෙගනා යුතුයි. ඒක ෙබොෙහොම සරල පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ගැන ෙලොකු විවාදයක් තිෙබන්න බැහැ. ඉතාම 
ඉක්මනින් අපි ඒ පනත් ෙකටුම්පත හදලා ෙම් කාරණය ඉෂ්ට කර 
ගනිමු. යම් අවාසනාවකට කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයාට ෙම් 
රෙටන් එළියට යන්න වුණත්, එතුමාට සතියකින්, ෙදකකින්, 
තුනකින් නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනය 
කරන්න අවශ්ය කරන ඒ නීතිමය වාතාවරණය හදලා ෙදන්න 
අවශ්ය කරන ඒ නව පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මනින් ෙගෙනන්න.  

එක එක පුද්ගලයන්ට තමන්ෙග් අභිමතය අනුව කටයුතු 
කරන්න භාර ෙදන්ෙන් නැතිව එෙහම කරමු. අභිමතය පිළිබඳව 
පශ්නෙය්දී ෙමතැන අනතුරක් තිෙබනවා. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 
තමන්ෙග් අනන්යතාවය අහිමි වුණු, ෙම් භූමියත් එක්ක තිෙබන 
නීතිමය සම්බන්ධතාවය අහිමි වුණු දහස් ගණනක් මිනිසුන්ට 
නැවත ෙම් රෙට් පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න, රෙට් ෙද්ශපාලනය 
කරන්න, රෙට් ව්යාපාර කරන්න, රෙට් සාමාන්ය විධියට ජීවත් 
ෙවන්න අවශ්ය නීතිමය වාතාවරණය හදලා ෙදන්න අපි ඒ ෙද් 
කරමුයි කියන කාරණය මතක් කරමින්, ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න 
අවශ්ය පඥාව හා අවෙබෝධය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම 
නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා.7.44] 

 

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர) 
(The Hon. Reginold Cooray) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහලා තිෙබනවා 

කියමනක්, "ජනනී ජන්ම භූමීශ්ව ස්වර්ගාදපි ගරී යසී" කියලා. ඒ 
කියන්ෙන්, "යම් කිසි ෙකෙනකුට ස්වර්ග රාජ්යයටත් වඩා තමන් 
උපන්නා වූ ජන්ම භූමිය වටිනවා"ය කියන එකයි. එතෙකොට ජන්ම 
භූමිෙයන් ජනිත වූ භූමි පුතෙයක් විෙයෝ වීම, මව් කුසෙයන් දරුවා 

විෙයෝ වීම වාෙග් උහුලන්නට බැරි අස්වාභාවික විකෘති ෙදයක්. 
එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත්ත් ෙම් රෙට් උපන්න මිනිස්සු විවිධ 
කාරණා මත තමන්ෙග් ජන්ම භූමිය අත්හැර යනවා. මීට වඩා 
ෙහොඳ සුරපුරක් ෙසොයා ෙගන, නිල්ල ෙසොයා ෙගන නීති විෙරෝධීව 
හා නීත්යනුකූලව විෙද්ශගත වන අය ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තවත් 
සමහර අය ඉන්නවා, තමන් දරන්නා වූ ෙද්ශපාලන මතවාදය ෙහෝ 
ෙවන යම් කාරණයක් නිසා ෙහෝ ජීවිතයට ඇති තර්ජන ෙහේතුෙවන් 
ජීවිතය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා මව් බිෙමන් විෙයෝ වී ඈත් වී යන 
උදවිය. ඒ වාෙග්ම ෙලෝක ඉතිහාසෙය්, ලංකා ඉතිහාසෙය් 
තිෙබනවා, නීතිෙය් දඬුවමක් විධියට රජයක් විසින් සමහර උදවිය 
රටින් පිටුවහල් කළ බව. ලංකා සම සමාජ පක්ෂයත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කරපු  බ්ෙර්ස්ගර්ඩ්ල් කියන ෙද්ශපාලනෙය් 
ෙයදුණු විමුක්තිකාමියාව පිටුවහල් කරන්න සුදු ආණ්ඩුව කටයුතු 
කළා. සුදු ආණ්ඩුව කටයුතු කළා ශී විකම රාජසිංහ, ඇහැෙළේෙපොළ 
වැනි අයව පිටුවහල් කරන්න. ඒ, ඔවුන් කරන ලද වරදකට 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් විමුක්තිය උෙදසා, 
ස්වාධීනත්වය උෙදසා, නිදහස උෙදසා කරපු සටෙන් පතිඵලයක් 
හැටියට ඔවුන්ට ලැබුණු ත්යාගය තමයි රටින් පිටුවහල් කිරීම.  

කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
කාරණය ගැන සාකච්ඡා කරද්දි අපට උදාහරණ කිහිපයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය තුළ ආණ්ඩුෙව් භීෂණයට ඔෙරොත්තු 
ෙදන්න බැරිව ෙම් රටින්  පිට වුණු අය ඉන්නවා. විමුක්ති ව්යාපාර 
යැයි කියා ගත්තු ඇතැම් උදවිය නිසා, ඡන්දය දාන අයෙග් අත 
කපපු උදවිය නිසා, විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
භීෂණය නිසා ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න බැරිව සරණාගතයන් 
හැටියට පිට රට ගිය අය ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් දවිඩ 
රාජ්යයක් ෙගොඩනගන්න තවත් විමුක්ති සංවිධානයක් හැටියට 
පටන් ෙගන පැසිස්ට්වාදෙයන් ෙකළවර කරපු ඒ භීෂණය නිසා ෙම් 
රටින් පිටව ගිය අයත් ඉන්නවා. ෙම් ෙනොකී කරණා නිසා                    
ශී ලංකාව තුළින් පිට වී විෙද්ශගත වුණු, පිටුවහල් කරපු අය 
අනන්තයි, අපමාණයි. 

ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොතිබුණු   -ෙපර ෙනොවූ විරූ- 
අපූරු ෙද්ශපාලන සන්දර්භයක් හා සංස්කෘතියක්, ආකෘතියක් 
පථම වතාවට දැන් ෙගොඩ නැගී තිෙබන ෙවලාෙව් යහ පාලනය 
කියන කාරණය අපි උඩටම අරෙගන තිෙබනවා. ඒ යහ පාලනය 
තුළ පජාතන්තවාදී අයිතිය පිළිබඳ විශාල ඉඩකඩක් ගැන අපි කථා 
කරනවා. එම නිසා ඉතිහාසෙය් තිබුණු සියලු වැරැදි නිවැරැදි 
කිරීෙම් ෙගෞරවණීය කාර්ය භාරය කරන්න පැවරුණු ෙමම දින 
100 ඇතුළත ෙම් වාෙග් පශ්නයක් ආවාම,  ඒ කටයුත්ත කළ 
යුත්ෙත් ඒ දින 100 වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙගෞරවය, කීර්ති කදම්භය 
පැතිෙරන විධියටයි, ගුණ සුවඳ පැතිෙරන විධියටයි  කියලා මම 
අවංකවම විශ්වාස කරනවා. ෙම් පිළිබඳව විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්, නීති 
රීති සකස් කිරීම අවශ්යයි. නමුත් එම නීති රීති සකස් කිරීෙම් 
අවශ්යතාෙව් බරපතළකම ෙහොඳින් දැෙනන්න, උද්දීපනය ෙවන්න 
මතු කරන ලද එක අවස්ථාවක් තමයි ෙම් කුමාර් ගුණරත්නම් 
මහතාෙග් සිද්ධිය. එම සිද්ධිය අනිත් ෙද්වල්වලට වඩා බරපතළ 
විධියට බලපා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දීන්ට නැවත  එන්නට කියලා 
ආරාධනා කරලා තිෙබනවා. විෙද්ශගත ෙවච්ච සියලුම අයට 
එන්න කියපු ෙම් වකවානුව තුළ ෙමතුමාෙග් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අපි අෙප් ෙද්ශපාලන පරිඥානය හා ෙද්ශපාලන 
බලය අනුව නීතිය ඇතුෙළේ යම් කිසි ඉඩකඩක් තිෙබනවා නම් ඒක 
භාවිත ෙනොකිරීම යම් කිසි අඩු ලුහුඬුවක් ෙවනවාය කියලායි මම 
කියන්ෙන්. නීති රීති සකස් කරන්න. සමස්තය පිළිබඳව ඒ කටයුතු 
කරන්න. දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළකට මුල පුරන්න. නමුත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් කටයුත්ත කිරීම කල් හැරීම ෙහොඳ නැහැ කියන 
එකයි මෙග් අවංක විශ්වාසය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි දන්නවා, මීට වඩා වැරැදි වැඩ කරපු අය අද ආණ්ඩුවල 
ඇමතිවරු ෙවලා ඉන්නවා. විෙද්ශගත ෙවලා ඇවිල්ලා ආපහු පක්ෂ 
නායකෙයෝ ෙවලා ඉන්නවා. ෙසෝමවංශ අමරසිංහ මහත්තයා 
ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනාවලට, ෙනොෙයකුත් පශ්නවලට අල්ලා ගන්න 
හිටපු ෙකෙනක්. එතුමා පැනලා ගියා. පැනලා ගිහිල්ලා නැවත 
ඇවිල්ලා පක්ෂයක සභාපති ෙවලා, එහි ෙද්ශපාලන කටයුතු 
ෙමෙහයවමින් කටයුතු කරනෙකොට අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉඩ දීලා 
හිටියා. පැරැණි වැරැදි අවුස්සාෙගන ඒ ෙගොල්ලන්ට දඬුවම් කරන්න 
ගිෙය් නැහැ. එෙසේ ෙනොකිරීම තුළ අද ෙම්කට වර්ගවාදී 
ස්වරූපයකුත් ඇතුළත් කරන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙසෝමවංශ 
අමරසිංහ මහත්තයාලා ෙමෙහම ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන් නිදහෙසේ 
ෙද්ශපාලනය කරනවා, නමුත් කුමාර් ගුණරත්නම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙමෙහම කටයුතු කරනවා කියලා අපට ඇති ෙවලා තිෙබන 
ෙචෝදනාවලට තව වැරැදි අර්ථ කථනයකුත් එකතු ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා ඓතිහාසිකව ෙම් නිර්මාණය කරන ලද අවස්ථාෙව්දී 
පුළුවන් තරම් ෙහොඳ උදාහරණ, ආදර්ශ රටට දායාද කළ යුතු 
වකවානුවක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා කියලා මා කල්පනා 
කරනවා. ඒ නිසා ඇමතිතුමාට තිෙබන අභිමතානුසාරි බලය 
පාවිච්චි කරන්න.  

මට මතකයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධායක ජනාධිපති 
කමෙය් වැරැදි තිෙබනවා කියපු ආකාරය. විධායක ජනාධිපති කමය 
ගැන බරපතළ විධියට විරුද්ධව කථා කරපු ඒ අය අවුරුදු ෙදකක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන ෙවලාෙව්, ඒ ආණ්ඩුව 
විසුරුවා හරින්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බල කරනෙකොට, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙගනාපු එක තර්කයක් තමයි, "ෙම් දුෂ්ට 
විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලය එක වරක්වත් රෙට් ෙසේවය 
සඳහා  ෙයොදවන්න ෙම් ආණ්ඩුව විසුරුවා හරින්න" කියපු එක. ඒ 
වාෙග් ෙවනසක් කරන්න ඒ ෙගොල්ලන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ නිසා අද 
ෙම්  කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා ෙම් ඉල්ලීම කරනවා. ෙම් රටට 
ඇවිල්ලා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙවන ෙකොට පශ්නයක් 
වුෙණ් නැහැ, තරඟ කරන ෙකොට පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ, 
ෙද්ශපාලන මතවාදයක් ෙගන යන ෙකොට ඒක පශ්නයක් වුෙණ් 
නැහැ, ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ෙම් කටයුතු 
කරන්ෙන් නරක, වැරැදි ෙද්ශපාලන පසු බිමක් උඩය කියන කළු 
ලපය තියා ගන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා.  

 
[අ.භා.7.51] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා 
කළමනාකරණය හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த 

காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்  
அைமச்சர்)   
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Public Order, 
Disaster Management and Christian Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙත්ෙරනවා, අෙප් මිතයා -

අජිත් කුමාර මන්තීතුමා- ෙමොන තරම් මහන්සි ෙවනවාද කියලා 
ඔහුෙග් නායකයා ෙවනුෙවන්. මම කනගාටු ෙවන්ෙන් ෙම් 
කාරණය නිසායි. එතුමා ෙම් පිළිබඳව සුපිම් උසාවියටත් ගිහිල්ලා 
ෙම් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරලා ඒක නිශ්පභ කරලා 
තිෙබනවා. දැන් මෙග් අත පය බැඳලා. උසාවි ෙනොගිහින් අපි එක්ක 
කථා බහ කරලා ෙබ්රුම් කර ගත්තා නම් ඒක ෙවනම ෙදයක්. 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කථා ෙකරු වා ෙන්. මම දැන් කථා 
කරන්ෙන්. ෙම්  මෙග් අවස්ථාව. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ. 
උසාවි නිෙයෝගයක් තිෙබද්දී ඇමතිවරයාට උසාවිය අබිබවා යන්න 
බැහැ. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන තර්කය. ඒකයි කනගාටුව. නැත්නම් 
අපි ලැහැස්තියි, ශී ලාංකිකෙයකුට උදවු කරන්න. ඔයිට වඩා පශ්න 

තිබුණු අය ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. තව අයත් එන්න 
බලාෙගනත් ඉන්නවා. රෙට් විවිධ ආකාරෙය් කැරලි ෙකෝලාහල, 
මිනී මැරුම් කරලා රෙටන් පිටුවහල් ෙවලා ඉන්න අයත් එන්න 
බලාෙගන ඉන්නවා. ඒකත් අපි ෙවනම බලා ගනිමු. අෙනක් එක 
මම අජිත් කුමාර මැතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය අහන්න කැමැතියි. 
කුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන් කවුද? එතැනින් ගියාම ෙනොෙයල් 
මුදලිෙග් කියන්ෙන් කවුද? මට ෙමතැන ෙපොඩි පටලැවිල්ලක් 
තිෙබනවා. නම් ෙදකක් තිෙබනවා. මම දැන ගන්න කැමැතියි, 
පාස් ෙපෝට් ෙදකක් තිෙබනවාද, ෙම් පුද්ගලෙයෝ ෙදන්ෙනක්ද, 
නැත්නම් එක්ෙකෙනක්ද කියලා.  

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පාස්ෙපෝට් ෙදකක් ෙනොෙවයි, පාස්ෙපෝට් 

4ක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
හතරක් තිෙබනවා? ඒකම වැරැද්දක් ෙන්.  
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ඇයි එෙහම කරන්න වුෙණ්? කුමාර් ගුණරත්නම්ට ලංකාෙව් 

වැඩ කරන්න බැරි නිසා- 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඇයි, ඒ නියම නමින් ආෙව් නැත්ෙත්? 
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැද්ද, කුමාර් ගුණරත්නම් නමින් ගියා නම් 

යන්න බැහැ කියලා. කුමාර් ගුණරත්නම් කියලා යන්න ගියා නම් 
යන්න ෙදන්ෙන් නැති බව ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගැන ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
ෙගෝඨාභයෙග් මර්දනය ගැන ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
ඔබතුමාට ඒක මතක නැහැ. ඔබතුමා අර 'පීෙක්' චිතපටිය 
බලන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නාන්ෙසේ කථා කළා ෙන්. මම උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව 

වාඩි ෙවනවා, ඕනෑ ෙදයක් කර ගන්න කියා. සීමාවක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට 

කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔබතුමාට උත්තරය ඕනෑ නැත්නම් මම නිකම් ඉන්නවා. නම් 

ෙදකක් තිෙබන එකත් මට පටලැවිල්ලක්. මම ආගමන විගමන 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන් ඇහුවා, "ෙනොෙයල් මුදලිෙග් කියන 
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මහත්තයා කවුද, කුමාර ගුණරත්නම් කියන මහත්තයා කවුද?" 
කියා. ඔය නිසා ෙවන්න ඇති උසාවිය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ඉල්ලීමත් නිෂ්පභා කරන්න ඇත්ෙත්. ඔබතුමන්ලා උසාවියට 
ෙනොගිහිල්ලා හිටියා නම් ෙම් පිළිබඳව කථා බහ කර, සාධාරණව 
අපිට එය විසඳා ගන්න තිබුණා. දැන් මෙග් අභිමතාර්ථය ගැන කථා 
කරනවා. ෙමොන අභිමතාර්ථයක්ද? උසාවි තීන්දුවක් තිබියදී මම 
ඒක උල්ලංඝනය කෙළොත් උසාවියට අරෙගන ගිහිල්ලා මට දඬුවම් 
කරන්න පුළුවන්. ෙම් තත්ත්වය උඩ තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඔය 
නායකයා පිළිබඳව කරන ලද ඉල්ලීමට ෙම් ෙවලාෙව් කටයුතු 
කරන්න අවස්ථාවක් ෙනොලැබීම ගැන අපි කනගාටු වනවා. දැන් 
අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහත්මයාත් ෙබොෙහොම ලස්සනට ඒ 
කාරණය පැහැදිලි කළා. මම දන්ෙන් නැහැ, අෙප් වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමා නම් කියනවා, ෙමය යහ පාලනෙය් 
පශ්නයක් කියා.  නමුත් ඒ ෙවලාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ සුදු වෑන් 
එෙක් දාලා පිටත් කර හැරියා, - [බාධා කිරීමක්] ෙම් ආණ්ඩුව 
තිබුණු නිසා අඩු තරෙම් අද ඒ පුද්ගලයාට ඇවිල්ලා උසාවියට 
යන්නවත් නිදහස තිබුණා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක මම පිළිගත්තා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔබතුමා එය පිළිගත්ත එක ෙහොඳයි. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ 

කාරණය පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන් මම සන්ෙතෝෂ වනවා. මම 
කියන්න හදන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ 
පුද්ගලයාට උසාවියට යන්න පවා නිදහස තිබුණා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ෙග්ට්ටුව වැහුවා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
මම ෙග්ට්ටුව  වහලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ අධිකරණයට 

ෙචෝදනා කරන්ෙන් ඇයි? ස්වාධීන අධිකරණයක් හදන්න අපි 
උත්සාහ කරන ෙකොට එදා ෙද්ශපාලනය කර තිබුණු අධිකරණය - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
You are speaking against your conscience.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
You are talking through your hat. You do not know what 

you are saying. You have to be reasonable in your 
arguments. You cannot give false interpretations to what has 
taken place. That is my point.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙනකුට පුරවැසිභාවය 
පරම්පරාෙවනුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ලියාපදිංචි 
වීෙමනුත් පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒවාට නීති - රීති 
තිෙබනවා. 1948 අංක 18 දරන පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පනත සහ 
1987 අංක 45 දරන පුරවැසිභාවය පිළිබඳ (සංෙශෝධන) පනත 
අනුව ෙරගුලාසි  සහ නීති තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි අපි කටයුතු 
කරන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය අවසන් වන අවස්ථා ද 
ෙමම පනත මගින් සඳහන් කර තිෙබනවා. මම ඒ කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය අත්හැරීම 
ෙහේතුෙවන්, ෙවනත් රටක පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම ෙහේතුෙවන්, 
ලියාපදිංචිෙයන් පුරවැසියකු විය හැකි අයකු ඒ සඳහා ලියාපදිංචි 
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය අවසන් විය හැකියි. 
ෙම්වා තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන නීතිය. 

තවද ෙමම පනතට අනුව ෙමරට පුරවැසියකු ෙවනත් රටක 
පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීෙම්දී ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය අෙහෝසි 
ෙවනවා. ඒක ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය 
අෙහෝසි වී ඇති අවස්ථාවක එම පුරවැසිභාවය අෙහෝසි වූ 
පුද්ගලයාට නැවත ලංකාවට පැමිණීමට ද පනත සහ එහි ෙරගුලාසි 
මගින් පහත දක්වා ඇති අයුරින් අවස්ථාවන් සලසා තිෙබනවා. මම 
ෙම් පනත ගැන ෙපොඩි අවෙබෝධයක් අෙප් අජිත් කුමාර 
මන්තීතුමාට ලබා ෙදන්න  ඕනෑ. ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
එතුමා හුඟක් මහන්සි වීම ගැන මම කනගාටු වනවා. 

එක කාරණයක් තමයි, විෙද්ශිකෙයකු ෙලස වීසාවක් ෙගන 
පැමිණීම. ඔහු ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශිකෙයකු හැටියට 
වීසාවක් අරෙගන. ඔහු ඕස්ෙට්ලියානු පාස්ෙපෝට් එකක් තිෙබන 
පුද්ගලෙයක්. ෙදවැනි කාරණය තමයි, ශී ලංකාෙව් ද්විත්ව 
පුරවැසිභාවය - dual citizenship - ලබා ගැනීම. ෙම්ක ෙමතුවක් 
කල් තිබුණු ෙදයක් ෙන්. ඒවා ෙහොෙරන් කාටවත් ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියා නවත්වලා පිටු පස්ෙසේ ෙදොෙරන් ෙදදාහකට දීලා තිෙබනවා. 
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් පුද්ගලයාටත් ගන්න බැරි වුෙණ් ඇයි කියා. 
තුන්වැනි කාරණය තමයි, විෙද්ශ රෙටහි පුරවැසිභාවය අත්හැර 
නැවත ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම. ෙම්වා තමයි නීතිය. 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. එෙහනම් මම 
උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ, නිකම් ඉන්නවා. ඉවරයි ෙන්. මට කථා 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම් මම වාඩි ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට එතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා විනාඩි 25ක් විතර කථා 
කළා ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නාන්ෙසේට උත්තරයක් ඕනෑ නම් මට කථා කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න. නැත්නම් මම වාඩි ෙවනවා. මම නැගිටලා යනවා යන්න. 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න. මම කිව්ෙව් ඒක ඉල්ලා තිෙබනවා 

කියා.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉල්ලා තිෙබන එක තමයි ෙම් කියන්න හදන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා සමඟ ඒ ගැන ෙවනම සාකච්ඡා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
උසාවි ෙනොගියා නම් ඉල්ලා තිබුණු එක ෙදන්න තිබුණා. 

උසාවි ගිහිල්ලා ඒක නිෂ්පභා කළා. අපට තිෙබන පශ්නය ඒකයි. 
ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒක ෙවනම ගරු ඇමතිතුමා සමඟ 

සාකච්ඡා කර ගන්න. ෙමතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීමට දැන් ඉඩ 
ෙදන්න.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
මම තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, ආෙයත් වතාවක් සුපිම් 

උසාවියට ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කරන්න කියා.  
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් වාඩි ෙවන්න. දැන් ෙමතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් එතුමා 
සමඟ ෙපෞද්ගලිකව පසුව සාකච්ඡා කර ගන්න. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. 

වැඩක් නැහැ. ෙමතුමා කියන ෙද් අහ ගන්ෙන් නැත්නම් එතුමාටම 
කථා කරන්න දීලා ඉන්නවා.  [බාධා කිරීමක්] 

මම දැන් ෙපන්නුෙව් නීතිෙය් තිෙබන තත්ත්වය. ඕස්ෙට්ලියානු 
ගමන් බලපත අංක N1016123 භාවිතා කරමින් ෙනොෙයල් 
මුදලිෙග් යන අය දින 30කට වලංගු සංචාරක වීසාවක් මඟින් 
2015.01.01 දින ලංකාවට පැමිණ තිෙබනවා. දැන් ෙම් ෙනොෙයල් 
මුදලිෙග් සහ කුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන් එක් පුද්ගලෙයක්ද 
කියායි මම ඇහුෙව්. ගුණරත්නම් සමඟ මම වැඩිය ආශය කර නැති 
නිසායි ඇහුෙව්. [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් හරි අර්බුදකාරි පශ්නයක්.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අර්බුද මවනවා. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙමොකක්ද කියා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. දින 30කට වලංගු වූ 

වීසාවක් අර ෙගනයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඔහුෙග් 
ඉල්ලීම පකාරව එම වීසාව මඟින් ඔහුට අවසර දී තිෙබන්ෙන් 
ඥාතීන් හමු වීමට සහ හිතමිතාදීන් හමු වීමට පමණයි. ඒ කටයුත්ත 
සඳහා තමයි ඒ ෙවලාෙව් ලංකාවට එන ෙකොට වීසා එක දීලා 
තිබුෙණ්. ඔහු විසින් ලංකාවට පැමිණි පසු ඊට පරිබාහිරව කටයුතු 
කරමින් ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත වී ඇති බව 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාක්ෂි සහිතව වාර්තා වී තිෙබනවා. ආගමන 
හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මට දීලා තිෙබන විස්තර අනුවයි 
මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ අනුව ආගමන විගමන පනෙත් විධිවිධාන, 
ෙරගුලාසි සහ අදාළ වීසා ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය කරමින් රට 
තුළ රැඳී සිටීම ෙහේතුෙවන් සිදු කරන ලද විමර්ශන අවසානෙය්දී 
ඔහු ෙම් රටින් ඉවත් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරමින් පැවතිණි. 
ඔහුව අත් අඩංගුවට අර ෙගන පිටුවහල් කරන්න ෙහේතු තමයි ෙම් 
ෙපන්වා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කියාව අභිෙයෝගයට ලක් කරමින් ෙම් 
පුද්ගලයා උසාවියට නඩුවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. වැරදීමකිනුයි මම ඇපෑල් උසාවිය කිව්ෙව්. ඇපෑල් 
උසාවියට ඉදිරිපත් කළා නම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඇපෑලක් 
ඉදිරිපත් කර ෙහෝ අපට ෙම්ක හදා ගන්න තිබුණා. ඉහළම 
උසාවියට ගිහිල්ලා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 2015.02.18 වන දින 
එය පතික්ෙෂේප කරන ලදී. ෙම්කයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. 
නැත්නම් ෙවන ෙහේතුවක් නැහැ.  

කුමාර් ගුණරත්නම් නැත්නම් ෙනොෙයල් මුදලිෙග් කියන්ෙන් 
මෙග් කවුරුවත් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලාෙග් විරුද්ධත්වයකුත් නැහැ. 
ෙමොන කැරලිකාර වැඩ පිළිෙවළක් කළත් ඒක අපට පශ්නයක් 
නැහැ. නමුත් ෙම් කියාමාර්ගය  සම්බන්ධව  උසාවි ගිහිල්ලා, එය 
නිෂ්පභා වුණා. මම ෙම් පශ්නයට විසඳුමයි ෙදන්ෙන්. ද්විතීයික 
පුරවැසිභාවය පිරිනැමීම සම්බන්ධෙයන් දැනට පවතින කමෙව්දය 
සංෙශෝධනය කරමින් අදාළ පරිපාලන විධිවිධාන සකස් කරමින් 
පවතිනවා. පසු ගිය කාලෙය් පිටි පස්සා ෙදොෙරන් 2,000කට වඩා 
ද්විතීයික වීසා දීලා තිෙබනවා; පුරවැසිභාවය දීලා තිෙබනවා. 
අෙනක් අයට කිව්ෙව්, "අපි ෙදන්ෙන් නැහැ, කාටවත් ෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියා. වැඩිෙයන්ම දීලා තිෙබන්ෙන් දවිඩයන්ටයි, මුස්ලිම් 
ජනතාවටයි, ඕස්ෙට්ලියාෙව් සහ ඇෙමරිකාෙව් සිටින අයට. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් ඒ ආණ්ඩුෙව් 
සිටියා. ඒ කාලෙය් හැෙමෝම අෙපන් අහනවා, "ද්විතීයික 
පුරවැසිභාවය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි, ඒක නවත්වලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි?" කියා. කිසිම කමෙව්දයක් නැතුව මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 
ආණ්ඩුව තුණ්ඩු කෑල්ලට 2,000කට වඩා ද්විතීයික වීසා දීලා 
තිෙබනවා. මෙග් ළග ඒ ලැයිස්තුව තිෙබනවා. තවත් සමහර අය 
ඉල්ලුම් කර, සල්ලිත් ෙගවලා තිෙබනවා.  

ඒවා ලබා ගන්න ඒ දවස්වල  කමෙව්දයක් තිබුණා. ඉල්ලුම් 
පතයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඉල්ලුම් කරන්න සුදුසු 
ෙකොන්ෙද්සි තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ කමිටුවක් පත් කර තිබුණා. ඒ 
කමිටුව ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔහුෙග් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර තමයි වීසා 
දුන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් ඒවා ෙමොකුත් නැතුව, කාටවත් පුරවැසිභාවය 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියමින් පිටුපස ෙදොෙරන් තුණ්ඩුවලට පුළුවන් 
තරම් පුරවැසිභාවය දීලා තිෙබනවා. රුපියල්වලට දුන්නාද, 
ෙඩොලර්වලට දුන්නාද, ෙකොෙහොම කළාද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. මම ෙම් අවස්ථාෙව් කනගාටුෙවන් වුණත් ඒකත් මතක් 
කරනවා. 

ෙකෙසේ වුවත්, ද්විතියික පුරවැසිභාවය පිරිනැමීම 
සම්බන්ධෙයන් දැනට පවතින කමෙව්දය සංෙශෝධනය කරමින් 
අදාළ පරිපාලන විධාන සකස් කරමින් තිෙබනවා. ඒකයි අද 
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පවතින තත්ත්වය ගැන මම කිව්ෙව්. නවත්වලා තිෙබන එක අපි 
නැවත පටන් ගන්න හදනවා. කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයා සහ 
ෙනොෙයල් මුදලිෙග් කියන්ෙන් ෙදන්ෙනක් නම් ෙම් යටෙත් ඒ 
ෙදන්නාටම පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. මම දන්ෙන් නැහැ 
නම් ෙදකක් දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 

ෙමම නව සංෙශෝධන කමෙව්දය අනුව විවිධාකාර වූ ෙහේතූන් 
මත ඔය කියපු විධියට විෙද්ශගත ෙවලා විෙද්ශ රටවල 
පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම නිසා ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහිමි වූ 
පුද්ගලයන්ට -අන්න, ෙම් පුද්ගලයාත් ඒ ගණයට වැෙටනවා- 
නැවත ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඉදිරිෙය්දී 
හිමි ෙවනවා. ෙම් කමෙව්දය ළඟදීම කියාත්මක කරනවා. අපි ෙම් 
සඳහා හරියාකාරව කමිටුවක් පත් කරලා කවුද ෙම් සඳහා ඇතුළත් 
කරගන්න සුදුසු සහ නුසුදුසු කියලා ෙසොයා බලනවා. එතෙකොට 
ඔය පුද්ගලයාට ආපහු  එන්න පුළුවන්. අජිත් කුමාර මන්තීතුමා 
නිකම් කෑ ගහන්න එපා, අපරාෙදෙන් තමුනාන්ෙසේ ෙපටල් 
පුච්චගන්ෙන්. 

ඉහත කමෙව්දය කියාත්මක වීම මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු            
මන්තී අජිත් කුමාර මහතා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කරන ෙයෝජනා ව මඟින් මතු කරන ගැටලු විසඳාගන්න පුළුවන්. 
ෙම්ක ෙබොෙහොම ෙපොඩි පශ්නයක්. ෙම් ද්විතියික පුරවැසිභාවය 
ලබා දීෙම් කමය අපි ළඟදීම කියාත්මක කරනවා. හැබැයි නිකම් 
ෙනොෙවයි, කීයක් හරි ෙගවන්න ෙවයි. ඒ පනත මඟින් ඉල්ලන 
සුදුසුකම් සපුරා තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබන්න 
ඕනෑ; නීතිෙය් ආධිපත්යයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. එෙහම නැතුව 
ආවාට ගියාට ෙම්වා කරන්න බැහැ. ෙම් රෙට් පශ්න ඇති කරන 
මිනිස්සු, එෙහම නැත්නම් මිනී මරලා, විවිධාකාර මං ෙකොල්ල 
කෑම්වලට සම්බන්ධ මිනිස්සු ආපහු ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් පශ්න ඇති 
කරලා තිෙබනවා නම් අපට ෙම් ෙද් කරන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒෙක් ෙකොන්ෙද්සි මාලාවක් දාලා තිෙබනවා, ෙම් ෙම් සුදුසුකම් 
තිෙබන්න ඕනෑ, ෙමච්චර මුදලක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. ඒවාට 
අනුකූලව පුරවැසිභාවය ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා කුමාර් 
ගුණරත්නම් කියන්ෙන් ෙබොෙහොම යහපත් පුද්ගලෙයක් ෙවන්න 
ඇති; කිසිම ෙචෝදනාවකට සම්බන්ධ නැති පුද්ගලෙයක් ෙවන්න 
ඇති කියලා. ඒ නිසා කලබල ෙවන්න එපා, අවස්ථාව තිෙබනවා. 
මට දැන් ෙම්ක නවත්වන්න බැහැ, උසාවිෙය් නඩුවක් පවතින 
නිසා. දැන් ෙම්ක නවත්වන්න ගිෙයොත් සුපිම් උසාවිය මට විරුද්ධව 
ruling එකක් දාලා මෙග් නීතිඥකමත් නැති කරලා දාලා, මෙග් 
මන්තීකමත් නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒක නිසා මෙග් අත බැඳලා තිෙබනවාය කියන එක 
ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් වුණත් මම මතක් කරනවා.  ෙමම 
කාරණයට අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ෙබොෙහොම මහන්සි ෙවනවා. 
අෙප් වැරැද්දකින් ෙනොෙවයි ෙම්ක නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
ලැහැස්තියි ශී ලාංකිකයින්ට පුරවැසිභාවය ලබා ෙදන්න. නමුත් ඒ 
සඳහා කමෙව්දයක් තිෙබනවා; ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. අපි 

නීතිෙය් ආධිපත්ය සුරකින්නයි යන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් තමයි 
කිසි ෙදයක් අහන්ෙන් බලන්ෙන් නැතුව ෙබල්ෙලන් අල්ලලා සුදු 
වෑන් එකක දාලා, අහස් යානෙය් දාලා රටින් පිටත් කෙළේ. එෙහම 
පිටත් කරපු පුද්ගලයන්ට තමයි අද ලංකාවට ඇවිල්ලා උසාවි 
ගිහිල්ලා නඩුවකුත් කියන්න නිදහස ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
තමයි වටිනාකමක් හැටියට පිළිගන්න ඕනෑ. 

ෙමම ෙයෝජනාව ෙගනාපු අජිත් කුමාර මන්තීතුමාට මම 
කියනවා, ආපහු ගිහිල්ලා ද්විතියික පුරවැසිභාවය - dual 
citizenship එක - එෙහේ ඉඳලා ඉල්ලුම් කරන්න කියා ඒ 
පුද්ගලයාට කියන්න කියලා. එතැනදී අපි support එකක් 
ෙදන්නම්. එතුමාෙග් තත්ත්වය අර කියන ෙරගුලාසිවලට අනුකූල 
නම්, එහි තිෙබන ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූල නම් පශ්නයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මට ඕනෑ ඕනෑ හැටියට visa ෙදන්නත්, මට ඕනෑ 
ඕනෑ හැටියට විවිධ උදවිය ලංකාවට ෙගන්වන්නත් මට බලයක් 
නැහැ. ආගමන විගමන නීති රීති අනුව තමයි මම කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. අපි නීති රීති අනුව කටයුතු කරන්ෙන් නැත්නම් නැවත 
මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයට යනවා වාෙග් වැඩක් ෙවනවා. ඒකට මම 
සූදානම් නහැ; අෙප් ආණ්ඩුව සූදානම් නැහැ. අෙප් රට නීති ගරුක 
රටක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීම දැන් පමාණවත්. ෙව්ලාව 

ගතෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙහොඳයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් මෙග් 

කථාව අවසාන කරන්නම්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. අවසානෙය්දී 
කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයාටත් ද්විතියික පුරවැසිභාවය ලබා 
ගැනීෙම් පශ්නයට විසඳුම තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඉල්ලුම් පතයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ ෙවලාෙව්දී අපි ඒ සඳහා උදවු කරන්නම්. ඒ 
කියන්ෙන් ඒ සඳහා ඇති ෙකොන්ෙද්සිවල කිසිම පටහැනිභාවයක් 
නැත්නම් ද්විතියික පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 8.10ට, 2015 මාර්තු 03 වන 

අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 8.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2015 மார்ச் 03, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 8.10 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

03rd March, 2015. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා 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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හැන්සාඩ් වාර්තා ෙකොළඹ 5 කිරුළපන මාවෙත් රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන 
කාර්යාංශෙයන් මිල දී ගත හැක. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஹன்சாட் பிரதிகைள ெகா ம்  5, கி லப்பைன மாவத்ைதயி ள்ள அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் 
அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்  பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


