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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  
 කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ]  
தைலைம வகித்தார்கள்.   

The Parliament met at 9.30 a.m. 
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] 

in the Chair. 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, 
අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ   
“සාක්” පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය්  

ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැසව්ීම  
ெபா நலவாய பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத் ப் 

பாரா மன்ற ஒன்றியம் மற் ம் 'சார்க்' பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் சங்கம் என்பவற்றின   இைணந்த 

விேசட ெபா க்கூட்டம்  
JOINT ANNUAL GENERAL MEETING OF THE 

COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION,   
INTER PARLIAMENTARY UNION AND SAARC 

PARLIAMENTARIANS’ ASSOCIATION  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම අවසන් වීෙමන් පසුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 1 දරන කාරක සභා කාමරෙය්දී 
පැවැත්ෙවන ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය                       
(ශී ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා 
කණ්ඩායම) සහ  “සාක්” පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී  ලංකා ශාඛාව) 
නමැති සංගම්වල ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැසව්ීම පැවැත්වීමට 
නියමිත බැවින් ඊට සහභාගි වන ෙලස සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට මම දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාර 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පස්වැනි කාණ්ඩෙය් III වැනි 
ෙකොටස සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් IX වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

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

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

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් ජාතික 
අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අයවැය සහාය 
ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද 
පරිපූරක ෙවන්කිරීම -2014.- [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 
 
 

2009 අංක 20 දරන ශී ලංකා විදුලිබල පනෙත් 54 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යවරිය විසින් ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ මත විදුලිබල (විදුලි පරීක්ෂකවරුන්ෙග් 
කාර්යය, කර්තව්ය හා කාර්ය පටිපාටි) සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2014 
ඔක්ෙතෝබර් 10 දිනැති අංක 1883/12 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝග.- [විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමිය ෙවනුවට ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]    
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 

ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம - இைளஞர் அ வல்கள், 
திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 
and Skills Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික තරුණ 

ෙසේවා සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන  
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

3203 3204 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Petroleum Industries)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවල්පල්ල, ගණන්කැෙට් යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ඩී. රංජන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
මම පිළිගන්වමි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මහර පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙසේවය කළ 

ඩී.ඩී. සීතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
සුගතදාස කීඩාංගනය : නවීකරණය  

சுகததாச விைளயாட்டரங்கு : ந னமயப்ப த்தல் 
 SUGATHADASA STADIUM  : REFURBISHMENT 

 

2762/’12 
1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2012 ජූනි මස පැවැත්වූ ආසියාතික කනිෂ්ඨ මලල 
කීඩා උෙලළ සඳහා සුගතදාස කීඩාංගනෙය් 
නවීකරණ ෙකොන්තාත්තුව ලබා දුන් සමාගම ඊට 
අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා තිබුෙණ්ද;  

 (ii) එම සමාගම, ධාවන පථෙය් නවීකරණය නිසි 
පමිතිෙයන් යුතුව සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එම සමාගම විසින් මින් ෙපර ෙබෝගම්බර 
කීඩාංගනෙය් සිදු කළ ඉදි කිරීම් පමිතිෙයන් ෙතොර 
බවට එල්ලවූ  ෙචෝදනාවල සත්යතාවයක් තිෙබ්ද; 

 (iv) සුගතදාස කීඩාංගනෙය් නවීකරණ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් විසින් නිසි අධීක්ෂණයට 
ලක් කෙළේද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?   
 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2012 ன் மாதம் நடத்தப்பட்ட ஆசிய கனிஷ்ட 

ெமய்வல் னர் விைளயாட் ப் ேபாட் களின் 
நிமித்தம் சுகததாச விைளயாட்டரங்ைக 
ந னமயப்ப த் வதற்கான ஒப்பந்தம் ைகயளிக் 
கப்பட்ட கம்பனி அதற்குத் ேதைவயான 
தைகைமகைள நிைற  ெசய்தி ந்ததா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனி ஓட்டப் பந்தயப்பாைதயின் 
ந னமயப்ப த்தைல உாிய தரத் ட ம் 
தி ப்தியைடயக்கூ ய விதத்தி ம் ேமற்ெகாண் 

ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  கம்பனி இதற்கு ன்னர் ேபாகம்பர 

விைளயாட்டரங்கில் ேமற்ெகாண்ட நிர்மாணிப் 
கள் உாிய தரத்ைதக் ெகாண் க்கவில்ைல 

என வி க்கப்பட்ட குற்றச்சாட் களில் 
உண்ைமேய ம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) சுகததாச விைளயாட்டரங்கின் ந னமயப் 
ப த்தல் நடவ க்ைககைள அைமச்சின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் உாிய ைறயில் ேமற்பார் 
ைவ ெசய்தார்களா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he inform this House, whether - 

 (i) the necessary qualifications had been met 
by the company to which the contract had 
been awarded for refurbishing the 
Sugathadasa Stadium for the Asian Junior 
Athletics meet held in June 2012; 

 (ii) the company had done the refurbishment of 
the track in a satisfactory standard; 

 (iii) there is truth in the allegations that the 
constructions undertaken by the same 
company at the Bogambara Stadium were 
lacking in standard; and 

 (iv) the refurbishment work of the Sugathadasa 
Stadium was properly supervised by the 
officials of the Ministry? 

(b) If not, why? 

3205 3206 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக - விைளயாட் 

த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Sports ) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ)   (i)   ඔව්. 

       (ii)   ඔව්. 

       (iii)  නැත. 

       (iv)  ඔව්. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. 

එතුමා විසින් ෙදනු ලැබූ පිළිතුරු මට පිළිගැනීමට අපහසුයි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙමම නවීකරණ ෙකොන්තාත්තුව 
ලබා ෙදන විට යම් කිසි පමිතියක් අනුගමනය කළා. ඒ පමිතිය 
තමයි, පථම පන්තිෙය් ජාත්යන්තර- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පමිතිය ගැන විසත්ර කරන්ෙන් නැතිව පශ්නය අහන්න, ගරු 

මන්තීතුමා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්නය තමයි අහන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ. මටත් ෙත්ෙරනවා. පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙකොන්තාත්තුව ලබා ෙදනු ලැබූ සමාගම සම්පූර්ණ කළ යුතු 

සුදුසුකමක් තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ තමයි ජාත්යන්තර 
මට්ටෙම් කීඩාංගන- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම දැන් එක සැරයක් ඔබතුමාට කිව්වා. ඔබතුමා පමණක් 

ෙනොෙවයි ෙමම ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන්. අපට කාලයක් තිෙබනවා. 
එම නිසා පශ්නය අහන්න ෙකටිෙයන්. විස්තර පසුව කරන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ෙම් තුන්ෙවනි වතාවටත් පළමුෙවනි පශ්නය අහන්ෙන්. 

මම එතුමාෙගන් අහන පශ්නය තමයි, ෙකොන්තාත් සමාගම ඒ 
අවශ්ය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තිබුෙණ් නැද්ද කියලා ඇහුවා නම් ඉවරයි ෙන්? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ජාත්යන්තර මට්ටෙම් ධාවන පථ පහක් සකස් කිරීෙම් සුදුසුකම 

නැතිව ඇයි ඒ සමාගමට ෙමම ෙකොන්තාත්තුව භාර දුන්ෙන්?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, එම සුදුසුකම තිබුෙණ් නැත්නම් ෙදන්ෙන් 

නැහැ. ෙමහි තාක්ෂණ කමිටුවක් තිබුණා; ෙටන්ඩර් කමිටුවක් 
තිබුණා.  ජාත්යන්තර ධාවන පථ එළලා තිබුණු  ඒවා ෙය් ෙතොරතුරු 
ෙගනාවා.  

Website එකට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, එම සමාගම ආසියානු 
කලාපෙය් එවැනි ආකාරෙය් ෙකොපමණ ධාවන පථ පමාණයක් 
එළලා තිෙබනවාද කියලා ඒ ඔක්ෙකොම විස්තර ඔබතුමාට බලා 
ගන්නට පුළුවන් ෙවයි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා සඳහන් කරනවා නම් ෙම් තරම් දක්ෂ සමාගමක් 

කියලා, පතිසංස්කරණය කළාට පසුව ඒ ධාවන පථෙය් ගැටිති මතු 
වුෙණ් ෙමොකද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, ගැටිති මතු වුෙණ්  අපි දාපු material එෙක් 

වරදක් නිසා ෙනොෙවයි.  ආසියානු කණිෂ්ඨ මලල කීඩා උෙළල 
ආසන්නෙය් අප ෙම්ක සවි කෙළේ.  ඒක අපට කඩිනම් කරන්නට 
ඕනෑ වුණා.  වැසි සහිත, තද කාලගුණයක් තිෙබන ෙවලාෙව්දී 
තමයි ඒක ඇෙලව්ෙව්. වැස්ස ෙවලාෙව් අලවන්නට ෙහොඳ නැහැ. 
ඒක තමයි මූලික ෙහේතුව. ෙමය තනිකරම ෙකොන්තාත්කරුෙග් 
වරදක්. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමා, අප ඔහුව blacklist කර 
තිෙබනවා. රුපියල් ලක්ෂ 200ක මුදල ෙගවීමත් නවත්වා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම, අප ඔහුට විරුද්ධව නඩු දමා තිෙබනවා.  ඒ 
වනෙකොට සිටි කාර්මික නිලධාරියා ඉවත් කර තිෙබනවා; 
සභාපතිවරයා අයින් කර තිෙබනවා.  ඒ සමාගම දැන් අපට ලියා 
එවලා තිෙබනවා, ඒ මුදලින්  නැවත ෙමය සම්පූර්ණෙයන් 
පතිසංස්කරණය කර ෙදනවාය කියලා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ධාවන පථය පතිසංස්කරණය 

කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 1,130ක් ෙවන් කර තිබුණා.  රුපියල් 
මිලියන 113යි, ලක්ෂ 1,130යි. ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා, ෙම් 
සමාගම අන්ත දූෂිත, වැරැදි කියාවක් කළ සමාගමක් කියලා.  ඒක 
ෙන් blacklist කෙළේ. මම අහන්නට කැමතියි, අලුතින්                   
ඒක පතිසංස්කරණය කරන්නට ඔබතුමන්ලා අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා හරහා අලුතින් පතිපාදන ඉල්ලන්ෙන් ඇයි කියලා. 
සල්ලි ගත්තා නම් ඒක පතිසංස්කරණය කර ෙදන්න කියලා ඒ 
වැරැදි කාර්යය කරපු සමාගෙමන් ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, අප තවම අවසන් තීරණයක් අරෙගන නැහැ.  

ඒ සමාගම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා ඒ මුදලටම ෙම්ක 
පතිසංස්කරණය කරලා ෙදන්න.  ඒ අතරතුර,  රුපියල් මිලියන 7ක් 
වැඩිපුර ෙගවලා  අලුතින්ම layer කරන්න පුළුවන් ඊට වැඩිය 
ෙහොඳ සමාගමකුත් තිෙබනවා. අප දැන් බලනවා, පරණ වෙළේ 
ආපසු වැෙටනවාද, නැතිනම් ෙම්ක අලුතින් දානවාද කියලා.  
නමුත් තවම අප අවසන් තීරණයක් අරෙගන නැහැ. ෙමහි 
guarantee කාලයක් තිෙබනවා. ඒ කාලසීමාව ඇතුළත ඔවුන් ඒක 
හදන්නට ඕනෑ.  ඒ මුදලින් ඔවුන්ට ඒක හදන්නට කටයුතු කරන්න 
කියලා තමයි අමාත්යාංශය හැටියට අපි දැනට උපෙදස් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
අධ්යාපන විද්යාපීඨ: අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල  
கல்வியியற் கல் ாிகள்: கல்விசாரா பணியாளர் 

COLLEGES OF EDUCATION: NON-ACADEMIC STAFF  
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3.  බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) දිවයින පුරා පිහිටි අධ්යාපන විද්යාපීඨ සඳහා 
අනුමත අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙම් වන විට එම කාර්ය මණ්ඩලවල පවතින්ෙන් 
අතිරික්තයක්ද; නැතෙහොත්, ඌනතාවක්ද;  

 (iii) එම අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලවල එක් එක් 
තනතුර සඳහා හිමි වැටුප් සහ දීමනා ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) நாெடங்கி ள்ள கல்வியியற் கல் ாிக க் 
ெகன அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்விசாரா 
பணியாட்ெடாகுதி எண்ணிக்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  பணியாட்ெடாகுதிகளில் 
மிைக அல்ல  பற்றாக்குைற காணப்ப கிறதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கல்விசாரா பணியாட்ெடாகுதியில் 
ஒவ்ெவா  பதவிக்கு ாிய சம்பளங்கள் மற் ம் 
ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாெதன் 
பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the approved number of members of non-
academic staff for Colleges of Education 
situated throughout the island;  

 (ii) whether there is a shortage or else an excess 
of the aforesaid staff at present; and 

 (iii) the salaries and allowances which each post 
of that non-academic staff is entitled to, 
separately? 

(b) If not, why? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

(අ)     (i)   දිවයින පුරා පිහිටි අධ්යාපන විද්යාපීඨ සඳහා 
අනුමත අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 1,471ක් ෙව්. 
ඒ පිළිබඳ විසත්ර ඇමණුම I හි දැක්ෙව්.  

       (ii)  එම කාර්ය මණ්ඩලවල ගිලන්හල් ෙසේවකයන්ෙග් 
සුළු අතිරික්තයක් පවතී. රාජ්ය කළමනාකරණ 
සහකාර (I, II, III) තනතුරු හැර අෙනක් සියලුම 
තනතුරුවල පවතින්ෙන්  ඌනතාවකි.  

          ෙදපාර්තෙම්න්තුගත තනතුරු සඳහා සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ  පැවැත්ෙවමින් තිෙබ්. ඒ අනුව           
2014 ෙදසැම්බර්  31 වන විට පුරප්පාඩු පිරවීමට 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

         ඒකාබද්ධ ෙසේවා තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම             
සඳහා රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය ෙවතින් 
ඉල්ලීමක් කර ඇත.  

         (iii)    එම අනධ්යයන කාර්ය  මණ්ඩලවල එක් එක් 
තනතුර සඳහා හිමි  වැටුප් සහ දීමනා  ඇමුණුම 

IIහි සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පසු ජනවාරි මාසෙය් සිට ඒ 
වැටුප් හා දීමනා සියල්ලම ඉහළ ෙගොස ්තිෙබනවා.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annexes tabled: 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන විධියට දිවයින පුරා 
පිහිටි සියලුම අධ්යාපන විද්යාපීඨයන්හි අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල 
පුරප්පාඩු පිරවීම ෙම් වසෙර් ෙදසැම්බර් 31 වන විට අවසන් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කිව්වා, අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලවල 
පුරප්පාඩු පිරවීමත් ෙදසැම්බර් 31 වන විට අවසන් ෙවනවා කියලා. 
ඒ එක්කම දැන් ෙම් සියලුම පීඨවල පාඨමාලා, ජාතික 
ශික්ෂණෙව්දී ඩිප්ෙලෝමා කියන තැනින් උපාධි කියන තැනට 
යනවාත් එක්කම ඒ සඳහා අලුෙතන් ඇති වන අධ්යයන සහ 
අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලවල පුරප්පාඩු පිරවීමත් ෙම් වසෙර් 
ෙදසැම්බර් වන විට අවසන් ෙවනවාද, නැත්නම් ඒකට තවත් 
අවුරුද්දක් යනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තව අවුරුද්දක් යන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 

අලුෙතන් පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. විද්යාපීඨවල 

ගුරුවරුන්ට ෙමෙතක් කාලයක් තිස්ෙසේ ඓතිහාසික 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු තුනක ඩිප්ෙලෝමාවක් 
පමණයි ඒ අයට ෙදන්ෙන්. ඒ අනුව අපි පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අර 
ෙගන තිෙබනවා, Z-score එෙකන් ෙතෝරා ගන්නා දරුවන්ට 
පාෙයෝගික හා න්යායාත්මක පුහුණුවක් ලබා දීෙමන් පසු අවුරුදු 
හතෙරන් උපාධිය ලබා ගන්න අවස්ථාව ෙදනවා කියලා.                        
ඒ පතිපත්තිමය තීන්දුව අනුව කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබා ෙගන ඒ උපාධි පාඨමාලා 
සඳහා අවශ්ය කරන අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු පිරවීම 
ලබන වර්ෂය තුළදී තමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
පළමුවැනි වර්ෂෙය්දී ෙනොෙවයි උපාධිය ලබා ෙදන්ෙන්. අවුරුදු 
හතරකට පස්ෙසේ තමයි උපාධිය ලබා ෙදන්ෙන්. අපි පතිපත්තිමය 
තීන්දුව ගත්ෙත් ෙම් අවුරුද්ෙද්. උපාධිය ලැෙබන්ෙන් අවුරුදු 
හතරකින්.  

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ සාකච්ඡා  කර,   
සුදුසුකම් අනුව රජෙය් ගැසට් පතෙය් නිෙව්දන පළ කර  නියමිත 
පටිපාටිය අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා ඒ උපාධි පාඨමාලාව 
සඳහා අවශ්ය කරන අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල  විනිවිද ෙපෙනන 
ආකාරයට බඳවා ගන්නවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එතුමා  දුන්න පිළිතුෙරන් තමයි මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

පැන නඟින්ෙන්. ජාතික ශික්ෂණෙව්දී ඩිප්ෙලෝමාව උපාධියක් 
බවට පත් ෙවද්දී එහි ඇති වන පරිවර්තනයට ගැළෙපන විධියට 
විද්යා පීඨ තුළ  ෙභෞතික සම්පත් සහ විෙශේෂෙයන් පුස්තකාල, 
නූතන තාක්ෂණික පරිගණක ඇතුළු ෙම් සියල්ෙල්  පරිවර්තනයක්  
ෙවන්න ඕනෑ.  ඒ සඳහා ෙමොන වාෙග් සූදානමකද අමාත්යාංශය  
ඉන්ෙන්? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අවශ්යෙයන්ම පරිවර්තනයක් ෙවනවා. ඒ  සඳහා අය වැය 

ෙල්ඛනය සකස් කරන්න ෙපරාතුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  විසින් 
විද්යා පීඨ සඳහා රුපියල් මිලියන 750ක් ෙවන් කර  තිෙබනවා. 
අතිෙර්ක පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්  
කර  තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන සියලු උපකරණ                  
හා අනිකුත් ඉෙගනුම් ඉගැන්වීෙම් කි යාවන් සම්පූර්ණ  කරනවා.  
විද්යා පීඨ ෙදකක් අලුතින්ම ආරම්භ කරනවා. කළමනාකරණය 
සහ ව්යවසායකත්වය පිළිබඳ විද්යා පීඨය මහරගමදී                
ෙදසැම්බර්  31ට ෙපර පටන් ගන්නවා. ඒ සඳහා ශිෂ්යයන් 300ක්    
Z-scoreවලින් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. ඒ, ව්යවසායකත්ව හා 
කළමනාකරණ විද්යා පීඨයයි. තාක්ෂණෙව්දය සඳහා ෙකොරියන් 
රජෙයන් ලැබුණු ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  මිලියන 13ක -රුපියල් 
ලක්ෂ 16,000ක- ආධාරෙයන් අලුතින් විද්යා පීඨයක් ආරම්භ  
කරනවා. 2017දී ඒ විද්යා පීඨෙය් ඉගැන්වීම පටන් ගන්නවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

විද්යා පීඨ සඳහා ඇතුළත් වන ගුරු ශිෂ්යයන්ෙග් දීමනාව උපාධි 
අෙප්ක්ෂකයන්  බවට පත් ෙවද්දී - සාමාන්යෙයන් විශ්වවිද්යාලවල 
ඉෙගන ගන්නා උපාධි අෙප්ක්ෂකයන්ට ෙගවන්ෙන් නැහැ. දැන් 
ඉන්ෙන් ඩිප්ෙලෝමා අෙප්ක්ෂකයන් ෙන්. එතෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන් 
උපාධි අෙප්ක්ෂකයන් බවට  පත් ෙවනවා ෙන්.- ඒ  දීමනාව  වැඩි 
ෙවනවාද? එෙහම නැත්නම් අෙහෝසි කරනවාද?   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ජනාධිපතිතුමා මට ඉතා පැහැදිලිව උපෙදස් දුන්නා,        

ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්නය කියා. මම දැනුම් දුන්නා.          
සියලුම විද්යා පීඨවල උපාධි අෙප්ක්ෂකයන් ෙහෝ ඩිප්ෙලෝමා 
අෙප්ක්ෂකයන් සියලු ෙදනාට  මසකට රුපියල් 4,000ක දීමනාවක් 
ජනවාරි  මාසෙය් සිට ෙගවනවා.  

 
උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල නැවත පදිංචි 

කිරීම්: විසත්ර 
வடக்கு, கிழக்கு பிரேதச மீள்கு ேயற்றம் : விபரம் 
RESETTLEMENT IN NORTHERN AND EASTERN AREAS : 

DETAILS  
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4. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) 2013 වර්ෂෙය් අෙගෝසත්ු මාසය වන විට උතුරු, 
නැෙගනහිර පෙද්ශවල නැවත පදිංචි කළ, 

 (i) පවුල් සංඛ්යාව; 

 (ii) එම පවුල්වලට අයත් සාමාජික සංඛ්යාව; 

 (iii) ඒ අතර සිටින කාන්තාවන් සංඛ්යාව; 

 (iv) ළමුන් සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත පරිදි නැවත පදිංචි කිරීම සිදු කළ නිවාස අතරින් 
වැසිකිළි පහසුකම් සහිත නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

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

(அ) 2013ஆம் ஆண் ன் ஆகஸ்ட் மாதமளவில் வடக்கு, 
கிழக்கு பிரேதசங்களில் மீள்கு ேயற்றப்பட்ட, 

 (i) கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) ேமற்ப  கு ம்பங்க க்குாிய உ ப்பினர்களின் 
ெதாைக; 

 (iii) இவர்கள் மத்தியில் உள்ள ெபண்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iv) சி வர்களின் எண்ணிக்ைக 

 எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமேல குறிப்பிட் ள்ளவா  மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்யப்பட்ட களில் மலசலகூட வசதிகைள 
ெகாண்ட களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Resettlement:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of families resettled in the 
Northern and Eastern areas by August in the 
year 2013; 

 (ii) the number of persons in those families; 

 (iii) the number of women in those families; and  

 (iv) the number of children in those families? 

(b) Will he state the number of houses with toilet 
facilities among the houses of the families 
resettled as mentioned above? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා (නැවත පදිංචි කිරීෙම්  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான் - மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர்) 
(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 
Resettlement)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
 

(අ)   (i),     (ii),      (iii) ,  (iv) 2013  වර්ෂෙය් අෙගෝසත්ු මාසය 
වන විට උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල නැවත පදිංචි කළ 
පවුල් පිළිබඳ විසත්ර :          

 
(ආ) ඔව්. 
 

 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

දිස්තික්කය පවුල් 
සංඛ්යාව 

සාමාජික 
සංඛ්යාව 

කාන්තාවන් 
සංඛ්යාව 

ළමුන් 
සංඛ්යාව 

උතුරු 

කිලිෙනොච්චි 40,517 130,921 42,767 49,146 

මුලතිව් 39,619 126,808 65,132 48,637 

වව්නියාව 15,363   51,892 19,259 13,222 

මන්නාරම 23,883   90,612 44,377 14,423 

යාපනය 31,188   97,052 49,967 23,837 

නැ ෙඟනහිර 

අම්පාර   4,379   14,642   7,718   3,289 

මඩකලපුව 37,282 126,737  39,246 52,330 

තිකුණාමලය 35,074 123,639  44,478 20,183 

දිස්තික්කය වැසිකිළි පහසුකම් සහිත  
නිවාස සංඛ්යාව 

උතුරු 

කිලිෙනොච්චි 34,494 

මුලතිව් 20,140 

වව්නියාව 4,033 

මන්නාරම 18,483 

යාපනය 17,294 

නැ ෙඟනහිර 

අම්පාර 2,695 

මඩකලපුව 29,423 

තිකුණාමලය 8,171 

3213 3214 
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ළමයින් සහ කාන්තාවන් අතරින් 
ෙදමව්පියන් අහිමි වුණු ළමයින් සංඛ්යාව සහ වැන්දඹුභාවයට පත් 
වුණු කාන්තාවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා ඔබතුමාට කියන්න 
පුළුවන්ද? මම දන්ෙන් නැහැ, එෙහම සංඛ්යාවක් කියන්න 
ඔබතුමාට හැකියාවක් තිෙබනවාද කියලා.   

 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
ඒක ෙවනම පශ්නයක් හැටියට ඇහුෙවොත් සංඛ්යා  ෙල්ඛන 

එක්කම මම උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය හරහා වැන්දඹු 

කාන්තාවන් සහ ෙදමව්පියන් අහිමි වුණු දරුවන් ෙවනුෙවන් 
ෙවනම වැඩසටහනක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
අෙප් අමාත්යාංශය තුළ එවැනි වැඩසටහනක් නැහැ.   

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
දැන් කිව්ව සංඛ්යා අනුව පවුල් 230,000ක් විතර නැවත පදිංචි 

කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, වැසිකිළි පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම්, ඔබතුමාෙග් ෙල්කම්තුමාම 
කියලා තිෙබනවා ෙම් ෙවන ෙකොට  පවුල් 80,000කට පමණ 
දැනටත් පානීය ජලය සහ වැසිකිළි පහසුකම් නැහැ; එහි හිඟයක් 
තිෙබනවා කියලා.   

 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
වැසිකිළි සංඛ්යාෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා.  නමුත් දැනට අපි 

හදාපු නිවාස සංඛ්යාවට වැසිකිළි ලබා දීලා, ඒවා සම්පූර්ණ කරලා 
තිෙබනවා. ඉදිරි කාල ෙය් නව නිවාස ෙගොඩ නැඟීෙම්දී සියලු 
නිවාස වැසිකිළියක් සහිතව ෙගොඩ නඟන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.   

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

වැසිකිළි සම්බන්ධෙයන් ෙමපමණ හිඟයක් තිබියදී, 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය විසින් වැසිකිළි 5,000ක් පමණක් සෑදීමට 
කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් අනුමැතිය ලබා ගත්තා.  ඒකට ෙමවර  
අය වැෙයන් රුපියල් 1,025,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, වැසිකිළි 80,000ක හිඟයක් තිබියදී ෙමයින් 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
ගරු කථානායකතුමනි, යම් ෙව්ලාවක ඒ මුදල් පතිපාදන 

පමාණවත් නැති නම්, අමාත්ය මණ්ඩල පතිකාවක් මඟින් නැවත 
මුදල් ඉල්ලන්න පුළුවන්. අපි ඉල්ලපු සෑම ෙව්ලාවකම 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම සඳහා ඒ මුදල් අපට ලැබිලා 
තිෙබනවා.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමිය, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. 

 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳාකාරව දන්නවා, පවුල් 

2,30,000න් ෙම් වන ෙකොටත් සියයට 90කට පමණ වැසිකිළි 
පහසුකම් නැහැයි කියලා. වැසිකිළි 80,000ක් පමණ අවශ්යයි 
කියලා -[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අනවශ්ය පශ්න සභාෙවන් එළියට ගිහිල්ලා අහන්න.  

 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මා අහන පශ්නය, -[බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් 

ෙල්කම්තුමාම කියද්දී වැසිකිළි -[බාධා කිරීමක්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. අතුරු පශ්න තුනම අහලා ඉවරයි, උත්තර දීලාත් 

ඉවරයි.  
 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මට අතුරු පශ්නය අහන්න පුළුවන්ද, ගරු කථානායකතුමනි? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමිය දැන් ඇහුවා ෙන්.  
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මා ඇහුෙව් නැහැ. මා අහන්ෙන්, වැසිකිළි 80,000ක් අවශ්යයි 

කියා තිබියදී, වැසිකිළි 5,000ක් සඳහා පමණක් කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඇයි කියලායි. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
වැසිකිළි 1,000ක් එක වර හදන්න බැහැ ෙන්. කමානුකූලව 

ඒවා හදන්න ඕනෑ. ඒක පාෙයෝගික නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -4624/'13- (1), ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා. 
 

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

 
 

උසස ්අධ්යාපන අමාත්යාංශය : පත්කිරීම් 
உயர் கல்வி அைமச்சு: நியமனங்கள் 
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2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ෙමම අමාත්යාංශයට 
ෙහෝ අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති අන් කවර ෙහෝ 
ආයතනයකට/ කාර්යාලයකට විෙශේෂඥ 
උපෙද්ශකවරෙයකු, අනුශාසකවරෙයකු ෙහෝ 
ෙවනත් එබඳු නිලධාරිෙයකු පත් කරනු ලැබ 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පත්වීම්ලාභීන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් 
පත් කරන ලද දිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඔවුන් පත් කිරීෙම් පරමාර්ථය කවෙර්ද; 

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් මාසයකට වැය වන මුළු මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වර්ෂ 2009 සිට 2011 දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළ ඉහත (අ) (i) හි ආකාරෙය් පත්කිරීම් කවරක් 
ෙහෝ සිදු ෙකොට තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙම් වන විට එම පත්වීම් කියාත්මකව පවතීද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය සුදුසුකම් ෙහෝ ඔවුන් 
පත් කිරීම සඳහා සලකා බලන ලද ෙවනත් යම් 
නිර්ණායකයන් තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
( அ) (i )  2012 மற் ம் 2013ஆம் ஆண் க க்கான, 

அைமச்சில்  அல்ல  அைமச்சின் கீ ள்ள ேவ  
ஏேத ம் நி வனத்தில்/ அ வலகத்தில் 

ைறசார் நி ணர், ஆேலாசகர் அல்ல  
இவ்வைகயான ேவ  அதிகாாி எவேர ம் 
நியமிக்கப்பட்டனரா என்பைத ம்; 

 ( i i )  அவ்வாறாயின், அவ்வா  
நியமிக்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
அவர்கள் எப்ேபாதி ந்  நியமிக்கப்பட்டனர் 
என்பைத ம்; 

 ( i ii )  அவர்களின் நியமனங்களின் ேநாக்கத்ைத ம்; 
 ( i v )  ஒ  மாதத்திற்கு அவர்க க்காக ஏற்ப ம் 

ெமாத்த ெசல  ஆகியவற்ைற ம் 
 அவர் கூ வாரா? 
( ஆ) (I )  ேமேல (அ) (i) இல் உள்ளவா   2009 ஆம் 

ஆண்  ெதாடக்கம்  2011ஆம் ஆண்  வைர  
ஏேத ம்  நியமனம்  வழங்கப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 ( i i )  அவர்கள் இப்ேபா ம் பணி ாிகின்றார்களா 
என்பைத ம்; 

 ( i ii )  அவ்வாறாயின், அவர்கைள  நியமிப்பதற்கு 
க த்திற் ெகாள்ளப்பட்ட  ெதாழில்சார் தகுதிகள் 
அல்ல  ேவ  தக திறன்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Higher Education:  

(a) Will he state - 

 (i) whether any expert consultant, adviser or 
other official of similar category has been 
appointed to the Ministry or any other 
institution/office under the Ministry for the 
years 2012 and 2013; 

 (ii) if so, the names of said appointees and from 
when they have been appointed,  

 (iii) the purpose of their appointments; and 

 (iv) the total cost incurred on them per month? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether any appointment as of (a)(i) has 
been made during the years from 2009 to 
2011;  

 (ii) whether they are functioning as of now; and 

 (iii) if so, their professional qualifications or any 
other criteria considered for appointing? 

(c) If not, why? 
 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස ් අධ්යාපන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 
Higher Education)  
ගරු කථානායකතුමනි, උත්තරය ෙදන්න පුළුවන්. 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
උත්තරය සභාගත කරන්නත් පුළුවන්.  

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
උත්තරය ෙදන්න ඕනෑද? සභාගත කරන්න ඕනෑද? ෙදෙකන් 

එකක් කරන්න පුළුවන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටෙය්දී උත්තරය සභාගත කරන්න පුළුවන්කම 

තිෙබනවා. ඕනෑ නම් උත්තරය කිෙයව්වත් කමක් නැහැ. 
 

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ඔව්. 

  (ii)  ඇමුණුම 1හි තීරු අංක 01 යටෙත් දක්වා ඇත.  

  (iii)  ඇමුණුම 1හි තීරු අංක 02 යටෙත් දක්වා ඇත. 

  (iv)  ඇමුණුම 1හි තීරු අංක 03 යටෙත් දක්වා ඇත. 

(ආ)  (i)  ඔව්. 

  (ii)  ආචාර්ය ජී. නිමල් ගුණතිලක මහතාෙග් පත්වීම 
පමණක් කියාත්මකව පවතී. 

  (iii)  ඔව්. අදාළ විසත්ර ඇමුණුම 2හි තීරු අංක 04 
යටෙත් දැක්ෙව්. ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் க்கள் : 
   Annexes tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂඥයන් පත් කරලා 
තිෙබනවාද? ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල සමීක්ෂණය කරන්න ෙහෝ 
ඒවාෙය් පරිපාලනය ෙගන යෑමට එවැනි විෙශේෂඥයන් පත් කරලා 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ෙම් ෙගොල්ලන්ව පත් කර තිෙබන කාරණා ෙමම ඇමුණුම්වල 

සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට ඒවා බලන්න පුළුවන්. එම 
ඇමුණුම් සභාගත කළා ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම දන්නවා. නමුත් මට දැන් ඔය ඇමුණුම් ෙපෙනන්ෙන් 

නැහැ ෙන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
පරිපාලනය කිරීමට විෙශේෂඥයන් පත් කරලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ෙම් පත් කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන් සමස්ත විශ්වවිද්යාල 

පද්ධතියටමයි. එක එක විශ්වවිද්යාලයට පමණක් ෙනොෙවයි. එෙසේ 
පත් කර තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාත් දන්නා, සුදුසුකම්වලින් ඉතාම 
පරිපූර්ණ පුද්ගලයින්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නය වන්ෙන්,  

ආණ්ඩුවත් පිළිෙගන තිෙබන ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවල 
පරිපාලනය ෙගන යෑමට ඔය විෙශේෂඥයන් පත් කරලා තිෙබනවාද 
යන්නයි.  

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඒක අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම 

පශ්නයක් අහන්න. ඔබතුමා අසා තිෙබන්ෙන් රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිෙය් පත් කිරීම් සම්බන්ධවයි. ඒ සඳහා අමාත්යාංශය පත් කර 
තිෙබන නිලධාරින් ගැනයි ඔබතුමා අසා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධව මම උත්තර දුන්නා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විෙශේෂඥයන් කියලා මම අසා තිෙබන්ෙන් මුළු අමාත්යාංශයම 

සම්බන්ධවයි. ෙවන ෙකොටසක් ගැන මම අහලා නැහැෙන්. මම 
අහලා තිෙබන්ෙන් අමාත්යාංශයට - 

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
විෙශේෂඥයන් ෙලස පත් කර තිෙබන අය ගැන තමයි ෙම් 

කිව්ෙව්. ෙම් පත් කර සිටින අය හැරුණු ෙකොට ෙවන කවුරුවත් 
නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම අහන්ෙන් එෙසේ පත් කර 

තිෙබන අයෙගන් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවල පරිපාලනය ෙගන 
යෑමට විෙශේෂඥයන්  සිටිනවාද කියලායි. 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
එෙහම එකක් තවම නැහැ.  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් පශ්න තුනක් ඇසුවා වාෙග්. ඔය කථා කරන විධියට මට 

පශ්න ගණන ෙසොයා ගන්නත් අමාරුයි. අවසාන පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොඳමයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට 

කියන්න පුළුවන්ද, ෙම් පත් කර තිෙබන විෙශේෂඥයන් pension 
ගියපු අය ද, එෙහම නැත්නම් අද ෙසේවෙය් සිටින අය ද කියලා? 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඒ සියලු ෙදනාම ෙසේවෙය් ඉන්නා අයයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එයින් එක්ෙකෙනකුවත්? 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ගරු මන්තීතුමනි, ශිෂ්ය කටයුතු පිළිබඳව පත් කරලා තිෙබන 

මාවැල්ලෙග් මහත්මයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 
මන්තීවරෙයක්. එතුමා උපාධිධාරිෙයක්. එතුමාට අවශ්ය සුදුසුකම් 
තිෙබනවා. සුනිල් ගුණවර්ධන මහත්මයා ෙම් රෙට් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම දන්න පුද්ගලෙයක්. ආචාර්ය ගුණතිලක 
මහත්මයා විශ්වවිද්යාල ආචාර්ය උපාධියක් ලබපු, අධ්යයන කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් ෙකෙනක්.  
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6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அகில விராஜ் 
காாியவசம் சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 
Viraj Kariyawasam)  
අධ්යාපන ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) පාසල් සිසුන් සඳහා 'සිසු සම්පත' නමින් රක්ෂණ 
කමයක් කියාත්මක කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ෙම් වන විට එම රක්ෂණ කමය සඳහා 
දායකත්වය ලබාෙගන සිටින පාසල් සිසුන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) 2014 වර්ෂෙය්දී එම රක්ෂණ කමය යටෙත් සිසුන්ට 
ලබා දී ඇති පතිලාභවල සමසත් වටිනාකම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 'සිසු සම්පත'රක්ෂණ කමය කියාත්මක කිරීමට 
සම්බන්ධ වී ඇති රක්ෂණ සමාගෙම් නම කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 

கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பாடசாைல மாணவர்க க்காக `சிசு சம்பத' 
எ ம் ெபயாில் காப் தித் திட்டெமான்  
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், தற்ேபா  ேமற்ப  காப் தித் 
திட்டத்திற்கான பங்களிப்ைபப் ெபற் ள்ள 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iii) 2014 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  காப் தித் 
திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்க க்கு 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள நலன்களின் 

ெமாத்தப் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) `சிசு சம்பத' காப் தி திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வதில் ெதாடர்  ெகாண் 

ள்ள காப் தி நி வனத்தின் ெபயர் 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education Services:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an insurance scheme has been 
implemented for the school children by the 
name of "Sisu Sampatha"; 

 (ii) if so, the number of school children who 
have subscribed for that insurance scheme; 

 (iii) the total value of the benefits given to the 
students under that insurance scheme in the 
year 2014; 

 (iv) the name of the insurance company that 
joined to implement the "Sisu Sampatha" 
insurance scheme? 

(b) If not, why? 
 

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

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන ෙසේවා අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) ෙනොමැත 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව් 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව් 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව් 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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7. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අෙනෝමා ගමෙග් 
මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு (தி மதி) 
அேனாமா கமேக சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Anoma Gamage)   
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) දිවයින තුළ පවත්වාෙගන යන කුඩා ජල විදුලි 
බලාගාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ජල විදුලි බලාගාර තිෙබන දිසත්ික්කය, 
සථ්ානය, ඊට සම්බන්ධිත ජල මාර්ගය හා ඒවා 
මඟින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්වන විදුලි 
ධාරිතාව ෙවන්  ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් කුඩා ජල විදුලි බලාගාර අතර රජය 
යටෙත්  කියාත්මක වන බලාගාර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කුඩා විදුලි බලාගාර ආරම්භ 
කිරීම සඳහා අනුමතිය ලබා දීෙම්දී අනුගමනය 
කරනු ලබන කියා පිළිෙවත කවෙර්ද; 

 (iv) එම බලාගාර ඉදිකිරීම නිසා පරිසරයට සිදුවන 
බලපෑම පිළිබඳව පසු විපරමක් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එය සිදු කරන ආකාරය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

வ , சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) நாட் ள் ேபணிவரப்ப கின்ற சிறிய நீர் மின் 

உற்பத்தி நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நீர் மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் உள்ள 
மாவட்டம், இடம், அத டன் ெதாடர் ைடய 
நீேராட்டம் மற் ம் அவற்றின் லம் ேதசிய 
மின்வ  ைறைமக்கு ெபற் க் 
ெகா க்கப்ப கின்ற மின்சாரக் ெகாள்ளள  
ஆகியன தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட சிறிய நீர் மின் உற்பத்தி 

நிைலயங்களில் அரசாங்கத்தினால் ெசயற் 
ப த்தப்ப கின்ற மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் 
உள்ளனவா  என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) தனியார் ைறயின் சிறிய மின் உற்பத்தி 

நிைலயங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கு அங்கீகாரம் 
வழங்கப்ப கின்றேபா  
கைடப்பி க்கப்ப கின்ற ெசயல் நைட ைற 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  மின் உற்பத்தி நிைலயத்ைத 
நிர்மாணிப்பதன் காரணமாக சூழ க்கு 
ஏற்ப கின்ற தாக்கம் பற்றி பின்னாய்  
ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  எவ்வா  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power and Energy:  

(a) Will she table this House - 

 (i) the number of small hydroelectric power 
stations currently operating in the Island; 
and 

 (ii) separately the districts and the locations of 
those power stations, the names of 
watercourses connected to those power 
stations and the capacity of those power 
stations which are connected to the national 
grid? 

(b) Will he state - 

 (i) whether small hydroelectric power stations 
which are operated under the Government 
are also included in the aforesaid power 
stations; 

 (ii) if so, the names of such power stations; 

 (iii) the procedure that is adopted in granting 
approval for small hydroelectric power 
stations of the private sector; 

 (iv) whether follow-up action will be taken to 
assess the impact that is caused to the 
environment by the construction of such 
power stations; and 

 (v) if so, the manner in which such action is 
taken? 

(c) If not, why? 
 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ , சக்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Power and Energy)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

(අ) (i) 2014.10.31 දින වන විට විදුලිබල පද්ධතියට සන්ධි කර ඇති 
ෙමගාෙවොට් 10කට අඩු ධාරිතාවෙයන් යුත් කුඩා ජල විදුලි 
බලාගාර සංඛ්යාව 143කි. 

 (ii) ඇමුණුම 1හි* සඳහන් කර ඇත.  

(ආ) (i) කිසිවක් නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) 2007 අංක 35 දරන ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති පනෙත් 16, 
17, 18 විධිවිධාන යටෙත් දැක්ෙවන කාර්ය පටිපාටිය 
අනුගමනය කරමින්, ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිෙය් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ලබන වර්ෂ එකකට 
වලංගු ෙකටි කාලීන බලපතයක් සහ ෙකටි කාලීන 
බලපතෙය් වලංගු කාලය තුළ නිකුත් කරනු ලබන අවසර 
බලපතයක් මඟිනි. අදාළ විධිවිධානවල උද්ධෘතයක් 
ඇමුණුම 2 හි* දැක්ෙව්. 

 (iv) ඔව්. 

 (v) ෙමම පසු විපරම් කියාවලිය පරිසර බලපතය යටෙත් මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය විසින් කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 5639/'14 - (1), ගරු තලතා අතුෙකෝරල 

මහත්මිය. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා මාස ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා. 

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා 

ඔබතුමාට නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වනවා. මම ඔබතුමාෙග් 
අවසරය ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කීප විටක් ඉල්ලා සිටියා, සුපිම් 
උසාවිෙය් තීන්දුව, එෙහම නැත්නම් opinion එක ෙමොකක්ද කියන 
එක දැනුම් ෙදන්න කියලා. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත් 
කිව්වා, එතුමා ළඟත් ඒක නැහැ කියලා. ''අවසර තිෙබනවා'' කියන 
එක තමයි නමුත් එතුමාත් කිව්ෙව්. නමුත් අද මට ෙසොයා ගන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ඒ තීන්දුව. ගරු කථානායකතුමනි, ඒක 
ඔබතුමාටයි ඉසේසල්ලාම එන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ තීන්දුව අද අපට 
ලැබිලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තීන්දුව ලියලා 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 10වැනි දා.  

ඒෙක් පිටු 29ක් තිෙබනවා. ඒ පිටු 29හි, ඉදිරිපත් කරන ලද 
විවිධ තර්ක, නඩුකාරයන්ෙග් මතිමතාන්තර සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ හැර, ඒකට සුපිම් උසාවිෙය් නඩුකාරයන් 10 
ෙදෙනක් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. මට ෙම්  ඔක්ෙකෝම කියවා 
ගන්න ෙවලාවකුත් නැතුව ගියා. ෙකෙසේ ෙවතත් මම කල්පනා 
කළා, අදින් පසුව පාර්ලිෙම්න්තුව කිහිප දවසකට රැස් ෙවන්ෙන් 
නැති නිසා, ඔබතුමාෙග්ත්, සියලු ෙදනාෙග්ත් -ෙම් රෙට් සියලු 
පුරවැසියන්ෙග්ත්- දැන ගැනීම සඳහා ෙමය සභාගත කරන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාත් ෙම් තීන්දුව 
දැකලා නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. එෙහන් කියපු එක එතුමා 
ෙමහාට ඇවිල්ලා කිව්වා. ඒකට කමක් නැහැ. එතුමා ඒ නීති 
පිළිපදින්න ඕනෑ. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් ෙම් තීන්දුව 
දැකලා නැතුව ඇති. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ඔක්ෙකෝම 
කියවලා ඔබතුමාෙග් වටිනා කාලය නාස්ති කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, අද මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව වාද 
විවාද කිරීමට තිෙබන  නිසා. ඒ නිසා පළමුෙවන්ම මම ෙම් 
ලියැවිල්ල සභාගත* කරනවා. 

ෙදවනුව, මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ලියැවිල්ල හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළු විය යුතුයි කියලා. ෙමොකද, සිරිලක ජනතාව බලා 
ගන්න ඕනෑ, සුපිම් උසාවිය ෙම් පිළිබඳව ෙමොකක්ද කියලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් ගැන විවිධ මතිමතාන්තර පසු ගිය 
දවස්වල පවෘත්ති පතවලත්, විද ත්  ජන මාධ්යවලත් පළ වුණා. 
කාෙග්ත් යහපතට -ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් යහපතට,  විපක්ෂෙය්ත් 
යහපතට, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්ත් යහපතට- මම ෙම් 
ලියැවිල්ල සභාගත කරනවා. නීතිඥ මහත්මෙයක් හැටියට මාත් 
ආසයි ෙම්ක කියවලා,  ව්යවස්ථාපිත හැකියාවක් ෙමහි සඳහන් 
ෙවලා තිෙබනවාද කියලා දැන ගන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ඒ ලියැවිල්ල සභාගත කරන්න. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම්ක හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න කියලා 

ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] අස්වර් 
මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. නිකම් කෑ ගහන්න ඕනෑ නැහැ. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න නම් මමත් කියවලා 

බලන්න ඕනෑ, ඒක නියමිත එකද කියලා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අත ලියැවිල්ලක් තිෙබනවා. 
ඒක සුපිම් උසාවිෙය් සහතික කළ පිටපතක්ද, නැද්ද කියන එක 
ගැන විමසීමකින් ෙතොරව, එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
ෙනොකළ යුතුයි. ඒක නිසා, ඔබතුමා ඒ ගැන කලින් සෑහීමකට පත් 
ෙවන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක තමයි. ඒක සභාගත කරන්න. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම්ෙක් නඩුකාරයන් 10 ෙදනාෙග්ම අත්සන් තිෙබනවා. 

[බාධා කිරීම්]   
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සුපිම් උසාවිෙයන් සහතික කළ පිටපතක්ද කියලා බලන්න 

ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා සභාගත කරන්නෙකෝ, මම ඒ ගැන බලලා තීරණයක් 

ගන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
What is your point of Order, Hon. Azwer?  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා  
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
On behalf of the whole House,  I request you to hold 

an inquiry as to  how this document came into his hands.  
ෙම් තීන්දුව ෙහොරකම් කරලා ෙගනැල්ලා. ෙහොරකම් කරලා. 
Supreme Court එෙකන් ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා. Please 
hold an inquiry.  Sir, if you have not got it into your 
hands, that is a very serious matter.  කවුරුන් ෙහෝ ගිහින් 
ෙහොරකම් කළා නම් තමයි ෙමතැනට ෙගෙනන්න පුළුවන්. 

3227 3228 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොරකම් කළා නම් ඒකත් දක්ෂතාවක්.   

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 2010.07.09 සහ 2014.10.31 දිනයන්හි සම්මත 
කරන ලද ෙයෝජනාවන්හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, න්යාය පතෙය් පධාන 
කටයුතුවල අංක 1 සිට 14 දක්වා ඇති විෂයයන් පිළිබඳව වැඩ                 
අද දින රැස්වීෙම්දී ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7, 70(2) සහ 70(3) හි 
විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතුය." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2014 ෙදසැම්බර් මස 12 වැනි 
සිකුරාදා අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."   
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2015 
APPROPRIATION BILL, 2015 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  

[පගතිය: ෙනොවැම්බර්  21 ] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : நவம்பர் 21] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 

Considered further in Committee - [Progress: 21st November] 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
වැය ශීර්ෂ අංක  102, 237 - 252, 280, 296, 323, 324 හා 329 

සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00  අපර භාග12.30 දක්වා සහ අපර 
භාග  1.00 සිට  අපර භාග 5.00 දක්වා.  

102 වන ශීර්ෂය.-  මුදල් හා කමසම්පාදන  අමාත්යවරයා 
1 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 2,823,600,000 
 

தைலப்  102.- நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 2,823,600,000 
 

HEAD 102.-  MINISTER OF FINANCE AND PLANNING  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 2,823,600,000 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශය 
සහ ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 102, 237-252, 280, 296, 323, 324, 329 දරන වැය 
ශීර්ෂවලින් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු හර්ෂ  ද සිල්වා මන්තීතුමා විවාදය ආරම්භ කරනවා. 
 
[පූ.භා. 10.02] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  අය වැය ෙදවනවර 

කියවීෙම්  විවාදෙය් අවසාන දවෙසේ මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සියලු ෙද්ට කලින් යම් පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න අවශ්යයි. ඊෙය් ෙනොෙයකුත් මාධ්යවල  කුමන්තණයක් 
පිළිබඳව කථා කරමින්  අෙප් පින්තූරත් එයට ඇතුළත් කර තිබුණා. 
මා ඒ ගැන ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමැතියි. ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 20වැනිදා “අල්-ජසීරා” රූපවාහිනි නාලිකාෙව් විවාදයකට 
මටත් ආරාධනා කරලා තිබුණා. එයට ගරු ෙකෙහළිය  
රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා පැමිෙණනවා කියා මට දන්වා තිබුණා. මා 
කිව්වා, "ෙහොඳයි, අපිත් සහභාගී ෙවන්නම්. ෙම් එළැෙඹන 
ජනාධිපතිවරණයත් සමඟම ආර්ථිකය පිළිබඳව කථා කරන්න" 
කියලා.  නමුත් අපි ෙනොදැනුවත්වම ඩබ්ලින්වලින් Global Tamil 
Forum - GTF - එෙක් සුෙර්න් සුරන්දිරම් කියන පුද්ගලයාත්, එදා 
රජෙය් සිටි ගරු මන්තීවරයකු වන ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ 
මහත්මයාත් එයට සහභාගී වුණා. එතැනදී GTF එෙක් සුෙර්න් 
සුරන්දිරම් කියන පුද්ගලයාෙග් මතවලට පැහැදිලිවම මා විරුද්ධ 
වුණා. මා ඒ අවශ්ය ෙකොටස් ටික පැහැදිලි කරලා ෙකටිෙයන් 
කියන්නම්.  

ඔහු ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා එල්ල කළාම මම කිව්වා, “Neither 
am I going to agree with Suren Surendiran nor with Rajiva 
Wijesinha. There are all kinds of allegations because the 
Government is saying, 'No, nothing happened, zero 
casualties et cetera'. So, these are extreme views” කියලා. 
එතෙකොට මම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මම කිව්වා, Global Tamil 
Forum එෙක් පුද්ගලයාෙග් මතයත් එක්ක මම එකඟ ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා. ඒක අන්තවාදී මතයක් - extreme view එකක්. මම 
කිව්වා, “What we should have done is to have a credible 
domestic investigation”  -  "අපට කරන්න තිබුෙණ් ෙම් දැන් 
කරනවා වාෙග් අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක්" කියලා. 

3229 3230 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමා  ඇයි ඒ  interview එකට ගිෙය්?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම ඔබතුමාව අවුරුදු 45ක් තිස්ෙසේ දන්න ෙකෙනක්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒක තමයි මට දුක. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම ඒ interview එකට ගිෙය් ඇයි කියලා, මම ඔබතුමාට 

කියන්නම්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 45ක් 
තිස්ෙසේ මම ඔබතුමාව දන්නවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම හිතුෙව් නැහැ ඔබතුමා එෙහම කරයි කියලා. ඔබතුමා කථා 

කෙළේ ෙකොටිෙයක් එක්කෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
"අල්-ජසීරා" ආයතනයටත් සදාචාරයක් නැහැ කියලා මම 

ෙමතැනදී කියනවා. [බාධා කිරීමක්] මම කියන්නම්, ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න ඇමතිතුමා. ඔවුන්ට සදාචාර අයිතියක් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] මට කිව්ෙව්, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයා එනවා 
කියලායි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද ෙකොටිෙයක් එක්කයි කථා කෙළේ 

කියලා? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්, මම පිළිගන්නවා. මම විවාද කළා. [බාධා කිරීමක්] විවාද 

කළා, විවාද කළා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, කියන්නම්. 
මම විවාද කළා. සමහර ෙවලාවට අපි විවාදවලට යනවා. 
ඔබතුමාත්, මමත් විවාදවලට යනවා. ඒ වාෙග් විවාදවලදී අෙනක් 
පැත්ෙත් පුද්ගලයා කියපු කරුණුත් එක්ක මාව පටලවාගන්න 
බැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ඒ තීන්දුවට විරුද්ධව කථා කරන්න 

තිබුණා. නමුත් ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම කියන්නම්, අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න, මම කියන්නම් කියපු ෙද්: “Leave all that  aside. But, 
we have to appreciate, even though I am an Opposition          
MP, ...” 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Yes, Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ඒ මාධ්ය සාකච්ඡාෙව්දී අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා ෙහේග් අධිකරණයට ෙගන යනවා කියලා ඒ 
එල්ටීටීඊ සාමාජිකයා කිව්වා. ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. 
තමුන්නාන්ෙසේට ඒෙකන් අයින් ෙවන්න තිබුණා.   

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ එල්ටීටීඊකාරයන් එක්ක 

සාකච්ඡා- [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ වැරැදියි.   

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

මන්තීවරෙයක්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියන ෙද් අහගන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිවුරුම් දී තිෙබනවා,  ෙම් 

රට ෙදකඩ කරන්ෙන් නැහැ කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමන්න ෙමෙහමයි මම කිව්ෙව්: "But, we have to 

appreciate, even though I am an Opposition MP, that 
terrorism is no longer a threat here and many people from 
both sides, the present Government and the previous, have 
contributed to rid terrorism in Sri Lanka”. ගරු සභාපතිතුමනි, 
මම ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] අහෙගන 
ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] මම ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන්? [බාධා 
කිරීමක්] මා විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු වුණත් අද අෙප් රෙට් 
තස්තවාදය තුරන් කිරීම පිළිබඳව ඒ සියලු ෙදනාට පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව කෘතඥතාපූර්වකව සලකනවා -appreciate 
කරනවා- කියලායි මම කිව්ෙව්. මම කිව්ෙව් එෙහමයි. [බාධා 
කිරීම්] මම කිව්ෙව් එෙහමයි. [බාධා කිරීම්] මා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරයකු වුණත්, තස්තවාදය නැති කරන්න සහභාගි වූ සියලු 
ෙදනාටම කෘතඥතාපූර්වකව සලකනවා කියලායි මම කිව්ෙව්. අපි 
දකුෙණ් ෙකොල්ෙලෝ. [බාධා කිරීම්] අපි දකුෙණ් ෙකොල්ෙලෝ. [බාධා 
කිරීම්] අපි ෙහොඳ සිංහල ෙබෞද්ධෙයෝ. හරිද? [බාධා කිරීම්] අපට 
කිසි වුවමනාවක් නැහැ ෙකොටිත් එක්ක එකතු ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, එතුමා කියන ෙද් අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙකොටියාට "ෙකොටියා" කියලා කියන්න අපි කිසි දවසක බය 

ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ෙහොඳට ඇහුම් කන් ෙදන්න. එතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන් 

කියලා අහගන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි,-  [බාධා කිරීම්] මම ෙම් රටට - [බාධා 

කිරීම්] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් රටට කිසිම දවසක එක 

දශමයකින්වත් වැරැද්දක් කරලා නැහැ; කරන්ෙන්ත් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] මම මෙග් ෙපෞද්ගලික මතයක් ෙමතැනදී කියන්නම්. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙකොටියාට ෙකොටියා කියන්න මට කවුරුත් 
කියන්න ඕනෑ නැහැ. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමනි, රට 
ෙබ්රා ගත් රණ විරුවන්ට උපරිම ගරුත්වය ෙදන්නත් කවුරුවත් 
මට කියන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් මෙග් ස්ථාවරය මම පැහැදිලි 
කරන්නම්. මම ෙම්ක මුළු ෙලෝකයටමයි කියන්ෙන්. ඉදිරිෙය් 
පැවැත්ෙවන මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා දිනුවත්, 
පැරදුණත්, ඒ ජනාධිපතිවරයාවත්, ෙවන කිසිම රණ විරුෙවක්වත් 
කිසිම ජාත්යන්තර අධිකරණයකට ෙගන යන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයවත්, ඒ පක්ෂෙය් සිටින හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාවත් ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් කියන්න 
කැමැතියි. [බාධා කිරීම්]  

ගරු ඇමතිතුමනි, නිකම් පින්තූරයක් දමා විවාදයකට ආපු 
පුද්ගලෙයක් ෙපන්වා ඒ විවාදෙය් හිටපු පුද්ගලයාෙග් මතය 
අනුමත කරනවා කියලා කියන්න එපා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ඒ පශ්නවලට එතැනදි උත්තර 

ෙදන්න තිබුණා. නමුත්, ඔබතුමා උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම්ක උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව. ෙම්ක, “අල්-ජසීරා” 

ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට නැවතත් මා 
කෘතඥ වනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අපි හරි ආදෙරයි. ආර්ථික 

විෙශේෂඥ හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙකෙරහි අප ට ෙගෞරවයක් 
තිබුණා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන් අය වැය ගැන. මීට 

ටික දවසකට කලින් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම් රෙට් 
ආර්ථික ඝාතකෙයෝ ඉන්නවා, දූෂණය විශාල ෙලස ඉහළට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා, ෙම් විධියට ගිෙයොත් එෙහම අපි ණය උගුලක 
හිර ෙවනවා කියලා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් කථා එතුමා කිව්වා. ඊට 
පස්ෙසේ එතුමා ඒ කථා නවත්වා නැවතත් ආණ්ඩුවට ගියා.   

ඊට ටික දවසකට පස්ෙසේ අතුරලිෙය් රතන හාමුදු රුෙවොත් ෙම් 
කථාව කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිවරයා  පිටු 
ෙදසිය ගණනක  දීර්ඝ ෙපොතක් ලියලා ෙම් කථාව විගහ කළා.  ඊට 
පස්ෙසේ  ඊෙය්-ෙපෙර්දා, ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ඇමතිතුමා ආණ්ඩුෙවන් එළියට ඇවිල්ලා කිව්ෙවත් ඔය 
ෙද්මයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහෙල්කම්වරයා කිව්ෙවත් ඔය 
ෙද්මයි. එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් දත්ත විශ්වාස කරන්න 
පුළුවන් ඒවා ෙනොෙවයි කිව්වා. මහ ෙපොෙළොෙව් තිෙබන යථාර්ථය 
ඔය කියන දත්තවලින් පිළිබිඹු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. 
ගරු සභාපතිතුමනි,  අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ අපි ෙම් ගරු සභාෙව් 
වාද විවාද කරලා කිව්ෙව්ත් ඒකයි. ෙම් මහ ෙලොකුවට ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් තුන්දහස්, හාරදහස් ගණන්වලින් ආර්ථිකය වර්ධනය 
වුණා, සංවර්ධනය වුණා කියලා කිව්වාට, මහ ෙපොෙළොෙව් 
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ගෘහස්ථවල ජීවත් ෙවන මිනිස්සුන්ට ෙම්ක දැෙනන්ෙන් නැහැ 
කියලා අපි කිව්වා. ගරු සභාපතිතුමනි,  මට මතකයි ඔබතුමාත් එක් 
අවස්ථාවකදී කිව්වා,  ඔය පාරවල්, වරායවල් හදනවා වාෙග්ම ඒ 
පැත්ෙත් ෙගොවීන්ටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණා නම් ඔය විධියට  
ඡන්ද  පදනම කඩා ෙගන වැෙටන්ෙන් නැති ෙවයි  කියලා.    

ගරු සභාපතිතුමනි, මම මූලික වශෙයන්  කියන්න කැමැතියි,   
ඊළඟට පිහිටු වන අෙප් රජය  ෙම් කර ෙගන යන සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළවල්  නවත්වයි කියලා කිසිම ෙකෙනක්  බියක් සැකයක් 
ඇති කර ගන්නට එපාය කියන එක. ඒ සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළවල් අෙප් ආණ්ඩුෙවන්  ඉදිරියට කර ෙගන යනවා.  ඒවා 
නවත්වන්ෙන් නැහැ.  පාරවල් හදන එක කරනවා;  වරායවල් 
හදන එක කරනවා;  ගුවන් ෙතොටුපළවල් හදන එක කරනවා.  ෙම් 
සියලුම ෙද් කරනවා.  නමුත් අපි එතනදී ඒවාෙය් ෙලොකු ෙවනසක් 
කරනවා. ඒ ෙවනස තමයි, ෙම්වා පාරදෘශ්යභාවයකින් යුක්ත ෙවන 
විධියට කරන එක. ෙම්කට අපි තරගකාරිත්වය - competition  
එක - එකතු කරනවා. අපි unsolicited proposals වලින් එළියට 
යනවා. Unsolicited proposals  වලින් එළියට ගිහිල්ලා, අපි 
අවශ්ය යටිතල පහසුකම් හදා ෙගන, අඩුම මිලකට, 
තරගකාරිත්වෙයන් යුතුව ඒවා හදන කමයකට එකඟ ෙවනවා.    

ගරු සභාපතිතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට අපි  ෙම් වතුර 
ෙබෝතලය ගනිමු.  ෙම් වතුර ෙබෝතලය විකුණන්න තිෙබන්ෙන්  
රුපියල්  කීයකටද කියලා  බලමු. ෙම් වතුර ෙබෝතලය රුපියල් 
සියයකට විතර විකුණනවා ඇති.  සමාෙවන්න. ෙමහි සඳහන් 
ෙවනවා, රුපියල් හතළිහට  විකුණනවා කියලා.  ෙම් වතුර 
ෙබෝතලය රුපියල් හතළිහට විකුණන්න දායක ෙවන පුද්ගලෙයෝ 
කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද?  එක්ෙකෝ ළිඳකින්,  දිය ඇල්ලකින් එෙහම 
නැත්නම් spring  එකකින් ෙම් වතුර ටික  ගන්න පුද්ගලෙයෝ 
ඉන්නවා. ෙම් වතුර ෙබෝතලය ප්ලාස්ටික්වලින් හදන පුද්ගලෙයෝ 
ඉන්නවා.  ඊළඟට ෙම් වතුර ෙබෝතලය, ෙලොරිවලින් අරෙගන 
ගිහිල්ලා, ෙතොග ෙවෙළඳසැලටයි, සිල්ලර ෙවෙළඳසැලටයි ෙබදා 
හරින පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා.  

අවසානෙය්දී අපි ෙම් වතුර ෙබෝතලය රුපියල් 40ට 
විකුණනවා. කල්පනා කර බලන්න. ෙම් සඳහා පාග්ධනය ෙයොදන 
පුද්ගලයින්ට යම්කිසි පතිලාභයකුත්, තමන්ෙග් ශමය ෙයොදවන 
පුද්ගලයින්ට යම්කිසි පතිලාභයකුත් ලැෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙමොකද කරන්ෙන්?  ෙම් වතුර ෙබෝතලය රුපියල් 40ට 
විකුණනවා. දැන් අපි හිතමු, කෙඩ්ක ෙම්ක රුපියල් 40ට විකුණන 
ෙකොට, තවත් ෙකෙනක් රුපියල් 200 ට විකුණන්න ෙම් වතුර 
ෙබෝතලයම තියනවා කියලා. එතෙකොට කවුරුවත් රුපියල් 
ෙදසීෙය් වතුර ෙබෝතලය ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. රුපියල් හතළිෙහේ 
වතුර ෙබෝතලය තමයි ගන්ෙන්. ඇයි ඒ? එතැන තරගකාරීත්වයක් 
තිෙබන නිසායි. ෙම් වතුර ෙබෝතලයකට රුපියල් 35ක් වියදම් 
ෙවනවා නම්, රුපියල් 5ක ලාභයකුත් එක්ක රුපියල් 40කට 
විකුණන  එක සාධාරණයි. නමුත්, රුපියල් 200 සාධාරණ නැහැ. 
ඇයි, ඒ රුපියල් 200 කියන ගණන සාධාරණ නැත්ෙත්? එතැන 
කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් අතිවිශාල ලාභයක් උපදවනවා. ඒ අතිවිශාල 
ලාභය උපදවන්ෙන් කවුද කියලා අපි දන්නවා. ඒ කම්කරුවා 
ෙනොෙවයි. රුපියල් 200ට වතුර ෙබෝතලය වික්කාය කියලා, 
කම්කරුවාට වැඩිපුර ෙගවන්ෙන් නැහැ. කම්කරුවාට ෙගවන්ෙන් 
ඒ ගණනමයි. එෙහම නම් එතැන තමයි, ෙම් රෙට් අතිවිශාල 
 ෙහොරකම් සිද්ධ වන්ෙන්. ඕක තමයි විමල් වීරවංශ මහත්මයාත් 
කිව්ෙව්; ඕක තමයි, රතන හාමුදුරුෙවෝත් කිව්ෙව්; ඕක තමයි 
පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිවරයාත් කිව්ෙව්; ඕකම තමයි දැන් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහ ෙල්කම්තුමාත් කියන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් 
කියන්ෙන්?  ෙම් ආර්ථික කමෙව්දය ඇතුෙළේ ඉතාම දූෂිත වැඩ 
කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් දූෂණයත්, කිසිම විධියකට 
පාරදෘශ්යභාවයක් නැති නිසාත් තමයි, අර කියන සියයට අෙට් -
ෙඩොලර් හාරදහෙසේ-  ඒක පුද්ගල ආදායම පල්ෙලහා ඉන්න 
මිනිසුන්ට ෙනොලැෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු 

සභාපතිතුමනි. ඔතැන තමයි, ෙම් ෙවනස තිෙබන්ෙන්. ඕක තමයි, 
අපි කියන්ෙන්. එක්ෙකෝ ෙම් සල්ලි සීෙෂල්ස් රටට යනවා; 
නැත්නම් ස්විට්සර්ලන්තයට යනවා. නමුත්, ඒ මුදල් නැවතත් 
ලංකාවට ගලා ෙගන එනවා.  

ෙම් ළඟදි හදලා තිෙබන ඩුබායි ෙහෝටලය කාෙග්ද? කාෙග් 
සල්ලිද, ඒ? කවුද, ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දා ලංකා වාෙන් සංස්ථාව 
ගත්ෙත්? කාෙග් සල්ලිද, ඒ? ෙම් ළඟදි මැ රියට්ද, ෙමොකක්ද කියලා 
ෙහෝටලයක් හදන්න සූදානම් වන්ෙන් කවුද? කාෙග් සල්ලිද, ෙම්? 
අපට ආරංචි ෙවනවා, ලංකාෙව් international sovereign bonds 
නිකුත් කරන බව. සමහරු ඒවාෙය් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
ගණන් ආෙයෝජනය කරනවා. ඒ අය කියනවා ෙම් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන කියලා. කවුද ෙම් විෙද්ශ ආ ෙයෝජකෙයෝ?  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම නැවතත් ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයක් හැටියට මට නම් තිෙබන්ෙන් 
passport එකයි. මට ෙවන කිසිම රටක Green Card එකක්වත්, 
ෙමොකක්වත් නැහැ. නමුත්, ෙම් ගරු සභාෙව්ම ඉන්න සමහර 
පුද්ගලයන්ට ෙවන රටවල passport තිෙබනවා; ෙවන රටවල 
Green Card තිෙබනවා. ඔවුන්ට පුළුවන් විෙද්ශිකයන් හැටියට 
ෙම්වාෙය් ආෙයෝජනය කරන්න. එතෙකොට ෙම් ෙහොරකම් කරන 
සල්ලි වෙට්ටම කැරකිලා ගිහින් නැවතත් ෙම් රටටම  
පැමිෙණනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔන්න ඔය ගැටලුව තමයි අපිට විසඳන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් නව රජෙය්දී එම විසම චකය අයින් 
කරලා ජනතාවට සහන ලබා ෙදන, ජනතාවෙග් ගෘහස්ථය දියුණු 
කර ගන්න පුළුවන් විධිෙය් ආර්ථික කමෙව්දයක් හදන්න තමයි  
අපි උත්සාහ කරන්ෙන්.  

මම අෙප් පතිපත්තිය කියවන්න කැමැතියි. "නූතන සාධනීය 
ගාමීය ආර්ථිකයක්ද ඇතුළත් ඉහළ තරගකාරිත්වයකින් යුතු සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් මත පදනම් වූ, පූර්ණ රැකියා 
නියුක්තියට කැපවීම සහ එමඟින් ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් 
නිර්මාණය කිරීම. ඔබ සතු ඕනෑම ආකාරයක ෙද්පළක්, කුඩා 
ව්යාපාරයක් ෙහෝ කුඩා නිවසක් ඇත්නම්, ඒ තරමටම ඔබ ස්වාධීන 
වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය කල්පනා කරයි. රට පුරා ඇති 
ෙද්පළ මිලියන ගණනක් වූ පුද්ගලයන් අතර විසුරුවා හැෙර් නම්, 
එම ෙද්පළ අයිතිය මත රැඳී පවත්නා  බලයද විසිෙරන අතර, 
විසිෙරන බලය බලහත්කාරෙයන් ෙයදැවීමට ඉඩක් නැත. රජය 
අතට ෙහෝ වරපසාද ලත් පන්තියකට  ෙද්පළ අයිතිය ෙහෝ බලය 
ඒකරාශී කිරීමට ෙහෝ ෙක්න්දගත කිරීමට අෙප් අභිපායක් නැත". 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතැන අපි කියන ෙදය ඉතාම වැදගත්. 
ෙම්ක තමයි අපි කියන්ෙන් බලය ෙබදා හරිනවා කියලා. බලය 
ෙබදා හරිනවා කියන්ෙන් ආර්ථික ශක්තිය ෙබදා හරින එක. දැන් 
ෙමොකද ෙවලා  තිෙබන්ෙන්? ෙබොෙහොම ටික ෙදෙනකුට, සියයට 
එකකට ෙහෝ ඊටත් වඩා අඩු පමාණයකට තමයි ෙම් රෙට් සම්පත් 
ටික අයිති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් තමයි ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. 
ඔවුන් තමයි පතිලාභ ගන්ෙන්. ඔවුන් තමයි දියුණු ෙවන්ෙන්. ඔවුන් 
තමයි ෙකෝටි ගණන්, පෙකෝටි ගණන් ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. 
සාමාන්ය ජනතාවට ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමම ආර්ථික 
පතිපත්තිෙයන් එළියට ගිහිල්ලා සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් 
ෙගොඩනඟන්න අපට අවශ්ය වන්ෙන් අන්න ඒ නිසායි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, සියලුම ෙදනාට වත්කම් තිෙබනවා නම්, එම 
වත්කම් මත තමයි බලය පැතිෙරන්ෙන්. කාටවත් කියන්න බැහැ 
සල්ලි තිෙබනවා නම් බලය නැහැ කියලා. සල්ලි තිෙබන මිනිහාට 
තමයි අද බලය තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් තත්ත්වය ඒක තමයි. 
කාටවත් කියන්න බැහැ, ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියලා. එෙහම 
නම්, ෙකොෙහොමද ධනය උපදවා ගන්ෙන්? ෙකොෙහොමද ධනය 
තමන් ලබා ගන්ෙන්? තමන්ෙග් ධනය ෙවන කවුරු හරි සූරා 
ගන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් ධනය තමන් මතම තබා ෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගෘහස්ථවල ආදායම වැඩි කරලා ඔවුන්ෙග් වත්කම් වැඩි වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ගරු සභාපතිතුමනි, එවැනි කමෙව්දයක් තමයි අපට 
අවශ්ය වන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් ෙම් දිනවල 
කරන කටයුතු ෙදක තුනක් ගැන කථා කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. 
අපි ෙමම අය වැය විසර්ජන පනතට සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා. 
සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා ෙමොකද කෙළේ? අෙප් වියදම් 
පමාණයයි, අෙප් ණය පමාණයයි වැඩි කර ගත්තා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, සමහරු කිව්වා, "ඔව්, අපි විසර්ජන පනත මාෙසකට 
කලින් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්ෙසේ අය වැය කථාෙව්දී 
ජනාධිපතිතුමා විසින් කියනවා අපි අරක කරනවා, ෙම්ක කරනවා 
කියලා. එතෙකොට ඒ අලුත් ෙද්වල්වලට මුදල් අපි ෙයොදවන්න 
ඕනෑ" කියලා.  

එතෙකොට, 2012 වසර ගත්ෙතොත් ෙමොකද වුෙණ්? 2012 
විසර්ජන පනෙත් වියදම තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 2,224යි. අය 
වැෙයන් පස්ෙසේ ඒකට ෙමොකද වුෙණ්? රුපියල් බිලියන 30කින් 
අඩු වුණා. ණය ගැනීෙම් සීමාව ෙකොපමණද තිබුෙණ්? රුපියල් 
බිලියන 1,150යි.  අය වැය කථාෙවන් ෙමොකද වුෙණ්? ඒක 
රුපියල් බිලියන 11කින් අඩු වුණා. 2013 දීත් එෙහමයි.  2013 
වියදම රුපියල් බිලියන 2,520 ඉඳලා රුපියල් බිලියන 2,572 දක්වා 
රුපියල් බිලියන 52කින් වැඩි වුණා.  ණය ගැනීෙම් සීමාව රුපියල් 
බිලියන 1,295 ඉඳලා රුපියල් බිලියන 1,303 දක්වා රුපියල් 
බිලියන 8කින් වැඩි වුණා.  නමුත් 2014 වර්ෂෙය් ෙමය ටිකක් 
ෙවනස් වුණා.  වියදම රුපියල් බිලියන 2,543 ඉඳලා රුපියල් 
බිලියන 56කින් වැඩි වුණා.  ණය සීමාව රුපියල් බිලියන1,100 
ඉඳලා රුපියල් බිලියන 198කින් වැඩි වුණා. නමුත්, විපර්යාසය 
වුෙණ් ගරු සභාපතිතුමනි, 2015 අය වැෙය්දීයි.  2015 දී ෙමොකද 
වුෙණ්? 2015 තිබුණු වියදම් සීමාව රුපියල් බිලියන 3,053 ඉඳලා 
රුපියල් බිලියන 3,409ක් දක්වා රුපියල් බිලියන 356කින් වැඩි 
වුණා; රුපියල් ෙකෝටි 35,600කින් වැඩි වුණා. ඒත් එක්කම 
ෙමොකද වුෙණ්? ණය ගැනීෙම් සීමාව රුපියල් බිලියන 1,340 ඉඳලා 
රුපියල් බිලියන 1,780 දක්වා රුපියල් බිලියන 440කින් -සියයට 
තිස් ගණනකින්-  වැඩි වුණා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මෑත ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක,  විසර්ජන 
පනතක් ෙම් විධියට ෙවනස් කරලා නැහැ.  එක්ෙකෝ මුදල් 
අමාත්යාංශය හරහා, ජනතාව සම්පූර්ණෙයන්ම මුළා කරන්නට 
රජය උත්සාහ කරනවා. එෙහම නැතිනම්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ඇමතිවරයා පවා දන්ෙන් නැහැ, ඇත්ත වශෙයන්ම මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද, භාණ්ඩාගාරෙය් කීයක් 
තිෙබනවාද කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, නැතිනම් ෙම් විධියට 
සංෙශෝධනය වන්නට විධියක් නැහැ. 

බලන්න, තව ෙබොෙහෝ ෙද් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ණය ගැන 
කථා කරන ෙකොට, ෙම් ණය සීමාව වැඩි කරන්නට ෙමතැනදී 
අනුමැතිය අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒ ණය සීමාව වැඩි කරන 
අතරවාරෙය්දී, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
පිටස්තරව, විශාල වශෙයන් ණය ගැනීම්  සිද්ධ වනවා.  ඒවා, ෙම් 
අය වැය පරතරයට එකතු වන්ෙන් නැහැ.   

උදාහරණයක් හැටියට, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
අමාත්යාංශයටයි, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශයටයි  Budget 
එෙකන් පිටත, off-balance sheet එෙකන් රුපියල් බිලියන 70ක් -
රුපියල් ෙකෝටි 7,000ක්- ණයට ගන්නට  අනුමැතිය දීලා 
තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් මීට කලින් එෙහම සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිවරයා කිව්වා වාෙග්, රතන හාමුදුරුවන් 
කිව්වා වාෙග්, පාඨලී චම්පික ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමතැන සිදු 
වන්ෙන් මහ මුළාවක්.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඇමතිවරු 

මන්තීවරු කියනවා, ෙමන්න ෙම් වාෙග් සුන්දර ආශ්චර්යවත් 
ආර්ථිකයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා, ඉතාමත්ම ශීඝෙයන් ෙම් 
ආර්ථිකය දියුණු ෙවනවා කියලා.  නමුත් යථාර්ථය විධියට එෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කාරණය ණයවලට අමතරව දැන් ෙම් 
වියදම් කරන මුදල්  ෙකොෙහොමද ලබා ගන්ෙන් කියන  එක  ගැන 
ගැටලු රාශියක් මතු ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් කියනවා, වැඩි වන වියදම් සඳහා ආදායම් ලබා 
ගන්නට පැහැර හැරිය බදුවලින්  බිලියන 40ක්  එෙහම නැත්නම් 
ෙකෝටි 4,000ක් ලබා ගන්න   බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 9 වන දා “The 
Sunday Times”  පුවත් පෙත්  පළ වූ ලිපියක් මා  ළඟ තිෙබනවා. 
මා එය සභාගත* කරනවා.  

එහි ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? මුදල් අමාත්යාංශෙය්, මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා, ආචාර්ය ජයසුන්දර මැතිතුමා 
ෙමෙහම  කියනවා:  

“No one will be allowed to default the payment of taxes, he said 
adding that he has directed the new Commissioner General to 
somehow collect the arrears of taxes running up to Rs. 125 billon at 
present otherwise she will have to leave her post.” 

එතුමා කියා තිෙබනවා, ෙම් බිලියන පමාණය එකතු                
කර ගත්ෙත් නැත්නම්, ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙකොමසාරිස්වරිය ෙගදර යවනවාය කියා. ඒක එතුමාට කරන්නට 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. මීට කලින්  අවුරුදුවල ෙකොපමණ 
ෙගවපු නැති බදු  එකතු කර ෙගන තිෙබනවාද කියා විශ්ෙල්ෂණය 
කර  බැලුෙවොත් ෙපෙන්වි ඇත්ත වශෙයන්ම  මුදල් හැටියට එකතු 
කර ෙගන තිෙබන්ෙන්  ඉතාමත්ම සුළු පමාණයක් බව. ගරු  
සභාපතිතුමනි,  රෙට් සාමාන්ය  මිනිසුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය දියුණු 
කරමින්, ෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරෙගන ෙම් රට ඉදිරියට  
අරෙගන  යන්ෙන් ෙකොෙහොම ද කියා අපි කල්පනා කර බලන්නට  
ඕනෑ.  එතැනදී මම  කලින් කිව්වා වාෙග්  අෙප් ආර්ථික පතිපත්ති 
ෙකොයි විධියටද  අපි සකස් කර ගන්ෙන් කියා බලන්න  ඕනෑ.   

ආචාර්ය ධර්මෙසේන ෙහට්ටිආරච්චි මැතිතුමා විසින් රචිත  
"රාජ්ය පාලනයට ෙබෞද්ධ උපෙදස්" කියන ෙපොත මා ළඟ 
තිෙබනවා. ෙබෞද්ධ දර්ශනයට අනුව ආර්ථිකය සංවිධානය කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙත් 
ෙමෙහම සඳහන් වනවා, "චක්කවත්තිසීහනාද සූතෙය් සඳහන් වන  
දළ්ෙහේනමි සක්විති රජු තමන් ඉදිරියට පැමිණ වූ  ෙසොරාෙගන් ඔහු 
ෙසොරකමට ෙපළඹ වූ  ෙහේතුව  ජීවත් වීමට කමයක් නැතිකම  යයි 
දැන ගත් පසු කියා කෙළේ රට වැසියන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ගැන 
කිසිදු අවෙබෝධයක්  නැත්තකු ෙලසිනි.  

දිළිඳුකම එක මිනිෙසකුට පමණක් සීමා වූවක් යයි සිතාෙගන 
ෙමන් ඒ ෙහොරාට ධනය දී, එය වියදම් කර ජීවත් විය යුතු ආකාරය 
කියා දී, ඔහු පිටත් ෙකොට හැරිෙය්ය. පශ්නය එතැනින් අවසාන යයි 
රජු සිතුෙව්ය. එෙහත් රෙට් තවත් දිළින්ෙදෝ සිටියහ. ඔවුහුද 
ෙසොරකෙමහි ෙයදුණහ. එකිෙනකා රජු හමුවට පැමිෙණන විට 
මුදල් දීෙමන් පශ්නය ෙනොවිස   ෙඳන බව වැටහුණු රජු දඬුවම් දී 
ෙසොරුන් මරා දැමීමට අණ කෙළේය. ජීවිතය ගැන තැකීමක් 
ෙනොකරන බව ෙත්රුම් ගත් මිනිස්සු ආයුධ සන්නද්ධව කණ්ඩායම් 
සැදී අරගල කිරීෙමහි නිරත වූහ. ෙමෙසේ සුළුෙවන් ඇරඹුණු 
පශ්නය පාලනය බිඳ දමන, සමාජය වනසන ව්යසනයක් බවට පත් 
වූෙය් පාලකයාෙග් අනුවණකම ෙහේතුෙවනි. නිර්ධනයින්ට ධනය 
දීම යනු පුළුල් අරුතක් ඇති රාජ්ය පතිපත්තියක් බව කූටදත්ත 
සූතෙය් බමුණු පුෙරෝහිතයාෙගන් අනාවරණය ෙවයි. ඔහු ඉදිරිපත් 

3237 3238 

[ගරු ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කරන්ෙන් සම්පදායික බමුණු මත ෙනොව ෙබෞද්ධ ඉගැන්වීමයි. 
පාලකයන් අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි පතිපත්තියයි."  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබෞද්ධ දර්ශනයට අනුව ආර්ථිකයක් 
හසුරුවා ගත යුත්ෙත් ෙකොයි විධියටද කියලා ෙමහි තිෙබනවා. 
ෙපෞද්ගලික අංශය රජයකට ෙකොපමණ දායකත්වයක් ලබා දිය 
යුතුද, රජය ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනයට ෙකොච්චර දායකත්වයක් ලබා 
දිය යුතුද යන්න ෙමහි සඳහන් ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රජෙය් පාර්ශ්ව විසින් කරන ෙලොකු 
ෙචෝදනාවක් තමයි 2001-2004 කාලෙය්දී රැකියා ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ කියන එක. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලැබුණු දත්ත 
වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා. 

2001 වසෙර්දී ෙම් රෙට් තිබුණු සම්පූර්ණ රැකියා සංඛ්යාව 
6,211,859යි.  2003 වසර වන විට ෙමය 6,599,986කට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ජනතාව මුළා කිරීම සඳහා 
ෙමපමණ කල් රජෙයන් ඉදිරිපත් කරපු දත්ත නිවැරදි ෙනොවන බව 
එතැනින් ෙපෙනනවා. මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් දත්ත ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් උතුරු පළාත සහ නැ  ෙඟනහිර පළාත ඇතුළත් වන්ෙන් 
නැතිවයි කියලා. රාජ්ය අංශෙය් රැකියා 863,618 සිට 886,641ක් 
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා 
2,781,448 සිට 2,923,297 දක්වා වැඩි  ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට 
ස්වයං රැකියා 1,779,016 සිට 1,949,049 දක්වා වැඩි  ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. දැන් 

කථාව අවසන් කරන්න. 
 

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

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආකාරෙයන්  බලන විට අපට  අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්, රැකියා උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්, ගෘහස්ථෙය් ජීවත්   
ෙවන්න පුළුවන්, මහ ෙපොෙළොෙව් ජීවත් වන රටවැසියන්ෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න පුළුවන් ආර්ථික  පතිපත්තියක් ෙම් 
රටට හඳුන්වා  ෙදන්නයි. එය ඉටු කිරීම සඳහා අෙප් නව රජය කැප 
ෙවනවාය කියන එක පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්  
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[පූ.භා. 10.28] 
 

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

ආරම්භ කළ අප හිතවත් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා, 

එතුමන්ලා සංවර්ධනයට විරුද්ධ නැහැ; පාරවල්  හදනවාට විරුද්ධ 
නැහැ; ගුවන් ෙතොටුපළවල්  හදනවාට විරුද්ධ  නැහැ; නැව් 
ෙතොටුපළවල් හදනවාට විරුද්ධ නැහැ; ෙතල් සංකීර්ණ  හදනවාට 
විරුද්ධ නැහැ කියා. ෙම් හැම ෙදයකටම අප  විරුද්ධ නැහැ කියා 
දැනට විනාඩි කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා එතුමා පකාශයක් කළා.  මීට 
අවුරුදු කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා ඔය දර්ශනය ආවා නම් වඩා 
ෙහොඳයි කියා අප කල්පනා කරනවා.   ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාම  ඔය 
කියන විෙව්චනය  කරන්න ෙම් ගරු සභාෙව් පැය ගණන් ෙවන් 
කර තිබුණා. අද ඒ මතය ෙවනස්  කිරීම ගැන අපි ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන් අද  මුදල් අමාත්යාංශෙය් විෂයය 
ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ෙමොන පදනමක් මතද  අෙප් ඉදිරි 
ගමන සකස් කර  තිෙබන්ෙන්  කියන එක  ගැන විශ්ෙල්ෂණයක් 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව අද දිනය ෙයොමු කරන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් පතිපත්ති සහ කියාදාමයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් 
කරන්නයි.  

මුදල් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණය කිරීම. ෙම්  හුඟාක් විෙව්චන ඒ විගහය  තුළින් 
අපට කපා  දමන්න පුළුවන්,  ඒවාෙය් වැරදි ෙපන්වන්න පුළුවන්.  
මුදල් අමාත්යාංශෙය් වගකීම රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණයයි. අර්ථ 
ශාස්තය යටෙත්  ඒ විෂයයට කියන්ෙන් “public finance”  කියායි.  
අන්න ඒ අංශය ගැන ෙපොඩි විගහයක් කර  කථාව ආරම්භ  
කරන්න  මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. London School of 
Economics ආයතනෙය් හියු ෙඩෝල්ටන්  කියන්ෙන් අෙප් ගරු 
ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් ගුරුතුමා. එතුමා 
"Principles of Public Finance " කෘතිෙය් public finance ගැන 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  නිර්වචනය කරන්ෙන් කුමක්ද? මුදල් 
අමාත්යාංශය ගැන සාකච්ඡා කරනෙකොට ෙමොන සීමාවන් තුළද අපි 
ඒ සාකච්ඡාව ෙගන යන්ෙන් කියන එක මුලින්ම මම ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  

මම හිතන විධියට ෙම් හියු ෙඩෝල්ටන් කියන්ෙන්  
එංගලන්තෙය්  ක්ෙලමන්ට් ඇට්ලී මැතිතුමාෙග් යුද්ධයට පස්ෙසේ 
ඇති කළ ඉතාම පගතිශීලී කම්කරු රජෙය් මුදල් අමාත්යාංශය 
භාරව හිටපු  ඇමතිවරෙයක්. ඇමතිවරෙයක් විධියට ටික කාලයක් 
හිටියත් ඊට වඩා යුද්ධ කාලෙය් යුද අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීමට 
ආර්ථිකය ෙයොමු කළ ඇමතිතුමා. එතුමා ෙමෙහම කියනවා, I 
quote:  

"Public finance is one of those subjects which lie on the border line 

between economics and politics. It is concerned with the income 
and expenditure of public authorities, and with the adjustment of the 
one to the other; adjustment not necessarily to equality, but to 
whatever arithmetical relationship, in given conditions, is best". 

අන්න ඒක තමයි මුදල් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය. ඒ රජෙය් 
ආදායම සහ වියදම කළමනාකරණය කිරීම ඒ කාලෙය් තිෙබන 
පස්තුත රජෙය් අරමුණු සහ සමාජෙය් ඉදිරි ගමන පිළිබඳ 
ෙද්ශපාලනය ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරමින් තමයි ඒ මූල්ය 
කළමනාකරණය කරන්න සිද්ධ වන්ෙන්. ඒක පැහැදිලි කරන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් 
හුඟාක් තර්ක පිළිබඳව එතුමා කියන ෙද් මට කියන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමා ෙහොඳට අහගන්න.  Hugh Dalton was the Chancellor 
of the Exchequer and tutor to Dr. N. M. Perera. එතුමා 
තවදුරටත් ෙමෙහම කියනවා. I quote: 

“Every writer, who aims at organising a general discussion of public 
finance, must be conscious of a conflict between two 
personalities,..." 

Not your personality, two distinct personalities. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“…...Those of the practical and of the analytical man. And, in 
seeking to resolve this conflict, he is in danger of getting the worst 
of both worlds,..." 

That is what is happening to you. 

“…..missing both the perfection of theory, boldly guided by pure 
reason, and the wisdom of statesmanship, cautiously guided by 
administrative officialdom". 

ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය -public 
finance- කියන ක්ෙෂේතය තුළ තනිකරම න්යායාත්මකව, ඒ 
බුද්ධිමය අංශය විතරක්ම ඉදිරිපත් කෙළොත් අමාරුෙව් වැෙටනවා.  

ඒකට අපිට ෙද්ශපාලන හා සමාජයීය යථාර්ථවාදය එක්කාසු 
කරන්න ෙවනවා. ඒක තමයි, අද ඔබතුමා බණ කිව්ෙව්. ෙවනදා 
වාෙග් අර්ථ ශාසත්ය ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව, අද කූටදත්ත 
සූතෙයන් අපිව සංගහ කෙළේ අලුත් යාළු මිතයින් නිසා ද දන්ෙන්ත් 
නැහැ. නමුත් ඔබතුමා අද කෙළේ ෙවනදා කරන කථාව ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා කූටදත්ත සූතය අපිට නිර්ෙද්ශ කළා. එතුමාත් ටිෙකන් 
ටික පාෙයෝගික අංශයට යනවා. රටක මූල්ය කළමනාකරණය 
කිරීෙම් දී බුද්ධිමය අංශය, තාර්කික අංශය වාෙග්ම ෙද්ශපාලන සහ 
යථාර්ථය කියන අංශ ෙදකම එක්කාසු කරෙගන අපි ඉස්සරහට 
යන්න ඕනෑ, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් ගරු සභාෙව් හැම දාම ඒක 
තමයි සිද්ධ වුෙණ්. අෙප් පක්ෂෙය් දර්ශනය තුළින් අය වැය සකස ්
ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් තිබුණු පතිගාමී දර්ශනය අනුව ඒ අය 
වැය සකස් ෙවනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දැන් දර්ශනය පටලවාෙගන. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දැන් දර්ශනය පටලවාෙගන සිටිනවා. දැන් එතුමා අපිට 

කූටදත්ත සූතය ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමා ෙම් "කූට" 
කියන වචනය ෙතෝරා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් මට පුදුමයි.  "කූට" 
කියන වචනය  අවධාරණය කරපු එක ගැන අපි ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, ඔය පැත්ෙත් උදවියට තමයි හුඟක් 
දුරට ඒ වචනය යටින් ඉරක් ගහලා අවධාරණය කරන්න සිද්ධ 
වන්ෙන්. ඒ නිර්වචනය අනුව අපි බලමු, ෙම් රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණය ෙකෙරහි බලපාන පධාන සාධක ෙමොනවාද 
කියා. ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න ඇති ෙවන්න පුළුවන්. තර්ක විතර්ක ඇති 
ෙවන්න පුළුවන්. පධානම ෙද් තමයි, අෙප් රජය කාලෙය් යුද්ධය 
අවසන් කිරීම. අවුරුදු තිහක් ෙම් රෙට් කිසිම මූල්ය 
කළමනාකරණයක් ගැන, වැදගත් මුල්ය ෙවනස්වීමක් ගැන අපිට 
හිතන්න බැරිව හිටියා. ෙමොකද, අෙප් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණා. ඒක 
අෙප් ආර්ථිකය විකෘති - distort - කළා. ඒ කාලෙය් අය වැය 
ෙල්ඛනය හදනෙකොට සාමාන්ය පිළිගත්ත පතිපත්ති අනුව ඒ අය 
වැය ෙල්ඛනය හදා ගන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, යුද්ධය සඳහා 
විශාල මුදල් කුට්ටියක් ෙවන් කරන්න ඕනෑ වුණා. ඒ යුද්ධය 
නඩත්තු කිරීම සඳහා විශාල මුදල් ෙකොටසක් වියදම් කරන්න වුණා. 
මිනිසුන් මරණ යුද උපකරණ -ෙබෝම්බ, තුවක්කු- සඳහා විශාල 
මුදල් ෙකොටසක් ෙවන් කරන්න වුණා, ගරු සභාපතිතුමනි. අෙප් 
ගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ වියදම් නැවැත්වූවා.  

අෙප් රජය ඒක නැවැත්වූවා. මිනිස්සු මරන්න සල්ලි වියදම් 
කරනවා ෙවනුවට මිනිස්සු ජීවත් කරවන්න සල්ලි වියදම් කරන 
යුගයකට අද අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙහොඳ නරක විෙව්චනය 

කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද අපිට තිෙබනවා. දැන් බලන්න 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් රණවිරුවන්ට අවශ්ය පහසුකම් ලබා 
ෙදන්න, ඒ ෙගෞරවය ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඊෙය්ත් ගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහිරු සෑෙය් ආගමික වතාවත්වලදී 
ඒ යුද විරුවන්ෙග් -රණ විරුවන්ෙග්- ෙසේවය අගය කළා.   

යුද්ධය නැවැත්වීෙමන් අපිට ආර්ථික අවකාශයකුත් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපිට ඉතිරි කිරීමක් තිෙබනවා. 
අෙප් ආදායම්වලින් ඉස්සර විධියට යුද්ධය ෙවනුෙවන් ෙලොකු 
ෙකොටස් ෙවන් කරන්න අවශ්ය  වන්ෙන් නැහැ. ඕනෑම රටක 
ආරක්ෂාව සඳහා සැලකිය යුතු කැපවීමක් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
නමුත් ඉස්සර මුළු ආර්ථිකයම යුද ආර්ථිකයක්ව තිබුණු රටක්, අද 
වන විට මුළු ආර්ථිකයම සංවර්ධන ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය 
කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒක විශාල ෙවනසක්.  ඒ 
බව අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  අවුරුදු 30කට ඉස්ෙසල්ලා අය වැය ගැන 
කථා කරන ෙව්ලාෙව්දී තිබුණු කරුණු ෙනොෙවයි අපට අද කථා 
කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද සාමකාමී රටක් තුළ අපට අය වැය 
ගැන කථා කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක අපි 
පිළි ගන්න ඕනෑ. 

යුද්ධය නැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාත් 
සතුටින් කථා කරනවා. මට මතක හැටියට එදා තිබුණු පුවත් පත් 
සාකච්ඡාෙව්දීත් කිව්වා, යුද්ධය නැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් අපි 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙගෞරව කරනවා; අපි අෙප් රණවිරුවන්ට 
ෙගෞරව කරනවා කියා. ෙම් රෙට් තිබුණු ඒ පීඩාකාරී, හිංසාකාරී - 
violent - ෙද්ශපාලනය අයින් කරලා වාද විවාද තියන්න පුළුවන්, 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්, ෙපොදු තීරණවලට එළෙඹන්න පුළුවන් 
ෙද්ශපාලනයක් ෙම් රෙට් ඇති කිරීම ගැන අපි හැෙමෝම සන්ෙතෝෂ 
වන්නට ඕනෑ. ජාති, ආගම්, කුල ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. දැන් සාකච්ඡා කරලා එක එක්ෙකනාත් එක්ක 
ෙහට්ටු කරලා තීන්දුවලට යන්න පුළුවන් ෙහොඳ පදනමක් අපට 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම දවිඩ පක්ෂවලට ඒක සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා පළමුවැනි ෙදය තමයි යුද්ධය අවසන් 
කිරීෙමන් අෙප් ආර්ථිකය ෙකෙරහි ලබා ෙගන තිෙබන ෙහොඳ 
පසුබිම සහ වාර්තාව.  

ඊළඟට ෙදවැනි කාරණාවට අප යන්න ඕනෑ. ෙදවැනි 
කාරණාව තමයි අෙප් රජයට පැහැදිලි දැක්මක් තිබීම; පැහැදිලි 
දර්ශනයක් තිබීම. ඒක සඳහනක් හැටියට අපි ෙම් ගරු සභාවට 
නිරන්තරෙයන්ම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.    

2006 සිට 2010 දක්වා මහින්ද චින්තන, ඊට පස්ෙසේ 2011 සිට 
2015 දක්වා මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම සකස් කළා. ෙබොෙහොම 
විශ්වාසවන්තව, කිසිම පශ්නයක් නැතුව, 2020 අරමුණු කර ෙගන 
2015 සිට 2022 දක්වා මහින්ද චින්තන ඉදිරි ගමන දැන් අපි සකස් 
කරනවා. ඉදිරියට යන ආර්ථික සංවර්ධන පවාහය 2020, 2022 
දක්වා ෙගන යන්න සැලසුම් හදනවා. 2006 සිට 2010 දක්වා 
මහින්ද චිත්තන, 2011 සිට 2015 දක්වා මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ම සකස් කළා. දැන් තුන්වන පියවර මහින්ද චින්තන 2022යි. 
ඉතාම පැහැදිලිව, කරුණු සහිතව, සංඛ්යා ෙල්ඛන සහිතව, 
පර්ෙය්ෂණ සහිතව අපි ඒ ගමන යනවා. අපි අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද 
අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළාට, ෙම් යන සාර්ථක ගමෙන් 
ෙකොටස් හැටියට තමයි අය වැය ෙල්ඛන අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
එහි ෙකටි කාලීන අරමුණු තිෙබනවා; මධ්ය කාලීන අරමුණු 
තිෙබනවා; දීර්ඝ කාලීන අරමුණු තිෙබනවා.  

එක කාරණයක් තමයි, යුද්ධය අවසන් කිරීම. ෙදවන කාරණය 
තමයි, පැහැදිලි දර්ශනයක් අනුව, පැහැදිලි අරමුණු අනුව අෙප් 
ආර්ථිකය කළමනාකරණය කිරීම. ෙම් ගරු සභාවට මා මතක් 
කරන්න කැමැතියි, ඒ අරමුණු ෙමොනවාද කියලා. දැන් අරක නැහැ, 
ෙම්ක නැහැ කියලා විටින් විට විවිධ ෙචෝදනා කරනවා. නමුත් 
පැහැදිලි අරමුණු ෙමොනවාද කියා මා කියන්න කැමැතියි; සභාගත 

3241 3242 

[ගරු සරත් අමුණුගම  මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

කරන්න කැමැතියි. පළමුවන එක තමයි, අෙප් රෙට් ආරක්ෂාව, 
අෙප් රෙට් සුරක්ෂිතභාවය, අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය සහ ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව තහවුරු කිරීම. ඒ සඳහා අපි කැප ෙවන්න ඕනෑ ; අපි 
මුදල් වැය කරන්න ඕනෑ. අපි ඒක ෙනොපිරිෙහළා කරනවා. මහින්ද 
චින්තන, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම, මහින්ද චින්තන 2022 
වැඩසටහෙන් එක අරමුණක් තමයි, ෙම් රෙට් ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව සහ ෙම් රෙට් සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම. ෙදවන 
අරමුණ තමයි, ෙම් රෙට් මානව සම්පත් සහ යටිතල පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි ෙබොෙහෝ දුරට සාකච්ඡා 
කරනවා. වර්ෂයක් වර්ෂයක් පාසා ෙම් සභාෙව් වැඩිෙයන්ම 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්, වාද විවාද කරන්ෙන් ඒ කාරණා ෙදක 
සම්බන්ධවයි. ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ තිෙබන ශක්තිය, ඒ මානව 
සම්පත ඉහළම මට්ටමට ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අතර ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනයට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ශීඝෙයන් ලබා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔය ෙදකට පිළිතුරු ෙදන්න තමයි, අපි 
මහින්ද චින්තනය තුළ අය වැය සකස් කරන්ෙන්.  

අපිට ෙභෞතික සම්පත් -අධිෙව්ගී මාර්ග- ඉතාම පහසුෙවන් 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. පසු ගිය සති ෙදක ඇතුළත ගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙකොළඹ - නුවර, ෙකොළඹ - යාපනය සහ  ෙකොළඹ - 
තිකුණාමලය අධිෙව්ගී මාර්ගවලට මුල් ගල් තිබ්බා. ඒක ෙභෞතික 
සම්පතක් විතරක් ෙනොෙවයි. එය අෙප් ආර්ථික සංවර්ධනයටත් 
වැදගත්. ෙලෝක බැංකුව පර්ෙය්ෂණයක් කරලා කියලා තිෙබනවා, 
ෙකොළඹ - නුවර මාර්ගය සම්පූර්ණ වුණාම, ෙකොළඹ - යාපනය 
මාර්ගය සම්පූර්ණ වුණාම අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය අඩු 
ගණෙන් එක දශමයකින් ෙහෝ දශම ෙදකකින් ස්ථිර වශෙයන්ම 
වැඩි ෙවන්න ඒ ආෙයෝජනය ෙහේතු ෙවනවාය කියලා. ෙම් විධියට 
අපි මානව සම්පත් සහ ෙභෞතික සම්පත් සඳහා පමුඛත්වය ෙදමින් 
සංවර්ධනය කිරීම මහින්ද චින්තනෙය් එක් ලක්ෂණයක්.  

දැන් බලන්න, යාපනයට ෙකෝච්චිය යනවා; පාරවල් හදනවා. 
නැ ෙඟනහිරට ෙකෝච්චිය යනවා; පාරවල් හදනවා. TNA එෙක් 
අෙප් හිතවත් මන්තීවරුන්ට මම ෙම් කාරණය ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් දන්වනවා. අපි පළාෙතන් පළාතට, පළාත් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය වැඩි වුණු සංඛ්යාෙල්ඛන බැලුවා. ඉස්සර හැම 
දාම ෙපනුෙණ්, බස්නාහිර පළාත. ඒ කියන්ෙන් ගම්පහ,  ෙකොළඹ, 
කළුතර තමයි ශීඝෙයන් දියුණු වුණු පළාත් හැටියට ෙපනුෙණ්. 
බස්නාහිර පළාෙත් තමයි, ෙම් රෙට් වත්කමින් සියයට 60ක් 
තිබුෙණ්. නමුත් අද ඒක ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. මහින්ද 
චින්තනය යටෙත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය  යටෙත් 
එන්න එන්නම ඒ පළාත්බද වත්කම, ෙපොෙහොසත්කම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. කාටවත් ඒක නැහැ කියලා කියන්න බැහැ. හැබැයි, 
ඒෙක් සුවිෙශේෂ ලක්ෂණය තමයි, පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ 
වඩාත්ම ශීඝෙයන් දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුර සහ 
නැ ෙඟනහිරයි. ඒ තරම් රජය ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. 
සාමකාමී වාතාවරණෙයන් අනික් අයටත් වඩා වැඩි නිදහසක්, 
පහසුකමක් සහ ආර්ථික සංවර්ධනයක් ලැබී තිෙබන්ෙන් අෙප් 
දවිඩ සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ටයි. ඒක නැහැ කියලා කියන්න 
අපට බැහැ. ඒ පළාෙත් සංවර්ධනය දැන් අපට සංඛ්යාත්මක 
වශෙයන් සටහන් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒක එකක්. 

ඊළඟට, රාජ්ය ආයතන. අෙප් රජය එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයන් වාෙග් ෙනොෙවයි. රාජ්ය අංශය ෙකෙරහි අෙප් ෙලොකු 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ආර්ථිකය දියුණු කරන්න නම් රාජ්ය 
අංශයත් එක්කාසු කර ෙගන, ඒ  ශක්තියත් එක්ක අපි සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළට යන්න ඕනෑ. අද අපට ෙවළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකෙයන් පැන යන්න බැහැ. ඒක සත්යයක්. ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ආර්ථිකෙයන් පිට පනින්න පුළුවන් කියලා හිතපු ඇල්ෙබ්නියාව 
වාෙග් පුංචි රටවල් ෙමන්ම ෙකොරියාව, උතුරු ෙකොරියාව වාෙග් 
ෙලොකු රටවල් පවා අද ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා එෙහම 
කරන්න බැහැ කියලා. අද චීනය, ඉන්දියාව වාෙග් රටවල් ශීඝ 

දියුණුවකට ගිහින් තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ  ආර්ථිකයට 
අවතීරණ වීම නිසායි. ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය තුළින් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න නම් ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රාජ්ය අංශයත් ෙදකම 
එකට වැඩ කරන්න ඕනෑ. අද ඒක අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, අෙප් ෙකොළඹ හා හම්බන්ෙතොට නැව් 
ෙතොටුෙපොළවල්. ඒවාෙය් රාජ්ය අංශෙය් ආෙයෝජනය තිෙබනවා. ඒ 
දියකඩනය - breakwaters - රජය හදනවා. ඒ පහසුකම් ලබා 
ෙදනවා. ෙපෞද්ගලික අංශය කවදාවත් ඒවා තනියම කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒවා හැදුවාටට පස්ෙසේ ෙවළෙහළඳාම්, නැව්වලට සපයන 
ෙසේවා යන සියල්ලම ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක සම්බන්ධ           
ෙවලා කරන්න පුළුවන්. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොළඹ නැව් 
ෙතොටුෙපොළට ගිෙයොත් ෙපෙනයි, -අෙප් ගරු සභාපතිතුමා ඒ ගැන 
ෙහොඳටම දන්නවා, එතුමා ඒ අංශය භාරව සිටිය නිසා. ඒ කාලෙය් 
ෙහොඳ වර්ධනයක් ති බුණා.- එක පැත්තකින් රාජ්ය අංශය 
cranesවලින් බඩු බානවා. අෙනක් පැත්ෙත් ෙපෞද්ගලික අංශය ඒ 
උපකරණ පාවිච්චි කරලා බඩු බානවා. ආර්ථිකය දියුණු               
කරන්න ෙදෙගොල්ෙලෝම සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරනවා. එක 
එක්ෙකනාෙගන් අවවාද අනුශාසනා ලබා ෙගන අපට කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්. අෙප් ගරු සභාපතිතුමා ඒ කාලෙය් කිව්ෙව් නැහැ 
රාජ්ය අංශය වහලා දාලා ෙපෞද්ගලික අංශයට ඒ කටයුතු ෙදන්න 
කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කවදාවත් එෙහම කිව්ෙව් 
නැහැ. අපි පාෙයෝගිකව සහෙයෝගිතාව ෙපන්වනවා. ඒවා 
කවුරුවත් ෙම්  සභාෙව් කියන්ෙන් නැහැ. අපි හැම තැනම ඒ 
විධියට එකට වැඩ කරනවා.  

දැන් අපි අලුත් නගරයක් හදනවා. මුහුද  ෙගොඩ කරලා අලුත් 
නගරයක් හදනවා. මම අහෙගන ඉඳලා තිෙබනවා, ෙමෙතක් කල් 
හැම දාම වාද විවාදවලදී කිව්ෙව්, අෙප් මුහුෙදන් කෑල්ලක් කැඩිලා 
යනවා; සමුද ඛාදනය ෙවනවා; ඒවාට ගල්පර දාන්න ඕනෑ කියලා. 
හැම දාම විෙව්චනය කරනවා, ෙන්ද ගරු සභාපතිතුමනි?  නමුත් 
කවුරුවත් ඒකට විසඳුමක් දුන්ෙන් නැහැ. දැන් අපි ඒ ඛාදනය වුණ 
පමාණයටත් වඩා ෙලොකු පමාණයක් මුහුෙදන් අලුතින් ෙගොඩ 
කරනවා. ඉතින් ඒක ෙහොඳ වැඩක් ෙනොෙවයිද? හැම දාම සමුද 
ඛාදනය ගැන ෙක කර ගගා ඉන්නවාට වඩා ෙමොකක් හරි 
පාෙයෝගික විසඳුමක් ෙදන එක වැරැදිද?  එතැනදීත් රජයත්, 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එකට වැඩ කරනවා. අපි මුහුද ෙදනවා; 
මුහුෙදන් ඩිංගක් ෙගොඩ කරන්න ඉඩ ෙදනවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
ආෙයෝජනය කරලා ඒ සම්පත්වලින්  විශාල ෙකොටසක් රජයට 
දීලා, සුළු ෙකොටසක් ඒ ෙගොල්ෙලෝත් ගන්නවා. ඒක වැරැදිද? ඒ 
විධියට අපි බලන්න ඕනෑ.  

මට මතක් ෙවනවා, ෙහොඳ චීන පස්ථාව පිරුළක්. චීන පස්ථාව 
පිරුළක කියනවා, "අත දිගු කරලා  සුන්දර හඳ  ෙපන්වන ෙකොට, 
ෙමෝඩයා ඇඟිල්ල දිහා බලාෙගන ඉන්නවා" කියලා. ඒ 
පතිපත්තියට ඔබතුමන්ලා යන්න එපා. අපි අතින් හඳ ෙපන්වන 
ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ඇඟිල්ල ෙහොඳද, නරකද කියලා කථා 
කරනවා. ඇඟිල්ලට bandage එකක් දාන්න ඕනෑද, ඇඟිල්ල 
කපලා දාන්න ඕනෑද කියලා කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ ෙලොකු 
ව්යාපාරය දිහා ටිකක් බලන්න. ෙම් ෙවනස දිහා බලන්න.   

ඊළඟට, අෙප් පාෙද්ශීය හා ගාමීය සංවර්ධනය ගැන බලන්න. 
මම ඒ ගැන ඉස්ෙසල්ලාත් ටිකක් විස්තර කළා. ඉස්සර නාගරිකව 
තිබුණු ඒ සංවර්ධනය අපි දැන් ගම්බද පළාත්වලට යවලා 
තිෙබනවා. එක නිදසුනක් මම ෙපන්වලා ෙදන්නම්.   තාක්ෂණික 
අධ්යාපනය සඳහා අපි ෙකොච්චර  මුදල් වැය කරලා තිෙබනවාද? 
අෙප් සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් එක්ක අපි නිතර සාකච්ඡා 
කරනවා. එතුමාත් කියන ෙද් තමයි, අෙප් සම්පදාය රැක ගන්න 
ගමන් අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ කියන එක. අෙප් ළමයින්ට නව 
තාක්ෂණය ෙදන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් විනාඩි 

තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව ටිකක් කාලය ෙදනවා කියලා 

කිව්වා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා.  

සුමානයකට විතර ඉස්සර ෙවලා පත්තරවල පළ වුණා, 
මහාචාර්ය ගුණපාල මහතා ගැන. එතුමා අෙප් ලාංකික 
විද්යාඥෙයක්. එතුමා ඇෙමරිකාෙව් හූස්ටන්වල, NASA එෙක් වැඩ 
කරනවා. හඳට යානා යවනවා.   හ ෙඳේ   පාෂාණ වාෙග් ෙද්වල් 
පරීක්ෂා කරනවා.  ඒකට භූ විද්යාත්මක කියන්න බැහැ. ඉතින් ඒ 
වාෙග් අවස්ථා  අපි ඔක්ෙකෝටම සලසලා ෙදන්න ඕනෑ. අද 
බලන්න, ෙම් රෙට් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකමට  
"මහින්ෙදෝදය" පාසල් ෙදකක් දීලා තිෙබනවා. ඒ හැම  එෙක්ම නව 
විද්යාව උගන්වනවා.  

ෙපොඩි ෙපොඩි විෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්, "ඒකට ෙදොරක් 
නැහැ, එතැන  A/C එකක් නැහැ" වාෙග්. ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ඒවා අපට හදා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
සංකල්පය ගැන හිතන්න. දැන් ෙම් අවුරුද්ෙද් 5 වසර 
ශිෂ්යත්වෙයන් සමත් වුණු ළමයි පළමුෙවනි වතාවට ඒ 
මහින්ෙදෝදය පාසල්වලට යනවා, විද්යාව ඉෙගන ගන්න, නව 
තාක්ෂණය ඉෙගන ගන්න, ගණිතය ඉෙගන ගන්න, විෙද්ශ භාෂා 
ඉෙගන ගන්න. ඒ විපර්යාසය සමාජයට ලැෙබනවා. 1956 දී  
සමාජයට ෙදොරවල් ඇරියා නම්, ෙම් මහින්ෙදෝදය අධ්යාපන කමය 
තුළින් ඒ ෙදොරට ඇතුෙළන්  හිටපු අයට ඒ ෙදොර ඇරෙගන එළියට 
ගිහින් නව විද්යාත්මක ෙලෝකයකට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපි 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒවා තමයි අෙප් අරමුණු.   

ඊළඟට ෙම් කාරණය පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්                 
කල්පනා කර බලන්නට ඕනෑ. ඒ තමයි, සාර්ව ආර්ථික සාධක - 
macroeconomic factors. ඒවාත් ඉතා අවශ්යයි. මුදල් හා කම 
සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් සහ මහ බැංකුෙව් සහභාගිත්වෙයන් ඒ 
සාර්ව ආර්ථික සාධක පස්තුත මට්ටමකට ෙග්න්න ඕනෑ. මම ඒ 
කාරණය ඊළඟට කියන්නම්.  

අවසාන වශෙයන් මම කියන්ෙන් ෙම්කයි.  ඒක පසිද්ධිෙය් 
කියන්න ඕනෑ. අෙප් ආර්ථික න්යාය තුළ, අෙප් ආර්ථික කියා 
මාර්ගය තුළ ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාල කාර්ය භාරයක් 
තිෙබනවා. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, නූතන 
ෙලෝකෙය් ෙපෞද්ගලික අංශයට පමණක් තනියම වැඩ කරන්නත් 
බැහැ. රාජ්ය අංශයට පමණක් තනියම වැඩ කරන්නත් බැහැ. ඒ 
ෙදෙගොල්ල අත්වැල් බැඳෙගන, ඒ අයෙග් සම්පත් සියල්ලම 
එක්කාසු කරෙගන  ඒ රට දියුණු කරන්නට ඕනෑ. ඒක ඉතා 
අවශ්යයි. ඒකටත් අපි කැප ෙවලා ඉන්නවා.  

මම මූලධර්ම 6ක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ මූලධර්ම අනුව තමයි අපි 
කමානුකූලව ෙම් අය වැය හදන්ෙන්. ඒ අනුව, අපි මහින්ද 
චින්තනය හැදුවා. මහින්ද චින්තනය ඉදිරි දැක්ම හැදුවා. දැන් 
ඊළඟට අපි "මහින්ද චින්තන 2020" වැඩසටහන සකස් කරනවා. 
මම සඳහන් කළ ඒවායින් වැදගත් කරුණක් තමයි සාර්ව ආර්ථික 
සාධක. සාමාන්යෙයන් කවුරුත් පිළිගන්නා ඒ සාධකවලට සමහර 
අවස්ථාවලදී විෙව්චන එල්ල කරනවා, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන නිවැරදි 
නැහැ වාෙග් කාරණා කියමින්. නමුත්, ෙම්වා විශ්ව සංඛ්යා ෙල්ඛන. 
අද ෙලෝකයම ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන පිළිගන්නවා. ඒ අතරතුර හැම 
රටක්ම, හැම ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනයක්ම කියනවා,                    
ෙම් සාධක අපි දියුණු කරන්න ඕනෑ කියලා. අවුරුදු 100කට 

ඉස්ෙසල්ලා ෙයොදා ගත් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට වඩා අද ඉතා ෙහොඳ 
අලුත් ෙසොයා ගැනීම් තුළින් වඩාත් refine කරනවා; වඩාත් 
ඉලක්ක සහගතව හදා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. 

අද අර්ථ ශාස්තයට ෙනොෙබල් ත්යාග ලැබුණු අය දිහා 
බැලුවාම, ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් වැඩි ෙදෙනක් ඒ සංඛ්යාත්මක 
ශාස්තය තව ටිකක් ෙහොඳ පැත්තට හරවපු අය; තව ටිකක් වැඩි 
දියුණු කරන්න අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කරපු අය.  Gini-coefficient  
කියලා  පිරිසක් කියනවා. ඒ වාෙග් එක එක විධියට ඉන්නවා. දැන් 
අද වුණත් එක්ෙකෙනක් ඉන්නවා, Piketty කියලා. එයා අලුත්ම 
මාක්ස්වාදයක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා, අර්ථ ශාස්තයට. ඒ වාෙග් 
නිතරම ෙම්වා ෙවනස් ෙවනවා. අපි නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් කියන්ෙන් නැහැ ෙම්වා සර්ව සම්පූර්ණයි 
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, දැන් 
ෙලෝක බැංකුෙව් ෙවනම ෙකොටසක් තිෙබනවා, ෙම් ආර්ථික 
සංඛ්යා ෙල්ඛන වඩාත් ෙහොඳ සංඛ්යා ෙල්ඛන බවට පත් කරන්න. 
නමුත් අද අපි පාවිච්චි කරන සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙලෝකෙය් අෙනක් 
අයත් පාවිච්චි කරනවා. ඔය තර්කයම යනවා ඉන්දියාෙව්ත්. අපට 
වඩා ෙලොකු තර්කයක් යනවා ඉන්දියාෙව්. එෙහම ෙන්ද, ගරු 
මන්තීතුමනි? ඉන්දියාෙව්ත් ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන පිළිබඳව විශාල 
තර්කයක් තිෙබනවා ෙන්? ඔක්ෙකෝම ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ෙම්වා 
පිළිබඳව විවාද කරනවා. ඉන්දියාෙව්  මහ බැංකුෙව් නව අධිපති 
හැටියට රඝුරාම් රාජන් මැතිතුමා ආවා. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ තර්කයට 
යනවා. අපිත් ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒෙක් වරදක් නැහැ. විෙව්චන 
කරන්න ඕනෑ;  ෙහොයන්න ඕනෑ. මීට වඩා ෙහොඳ ආර්ථික ලක්ෂණ 
-indices - ෙහොයා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙහොඳයි.  නමුත් ෙම්ක 
පාෙයෝගක වශෙයන් දැනට පාවිච්චි කරන මිනුම් දණ්ඩක්.  

බලන්න, අපි පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ ෙකොපමණ ෙහොඳට 
දියුණු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 
7.3ට ෙම් වර්ෂෙය් අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අවුරුදු හතකින් 
සියයට 7.3ට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උද්ධමනය එක 
අංකයකට, තනි අංකයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  ගරු මන්තීතුමා 
විෙව්චනය කළත්,  GDP per capita  2013 වර්ෂය වන විට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,280යි.  ඒ වාෙග්ම, 2016 වන ෙකොට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000 දක්වා යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒකට අපි ඒ සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන 
වාදයක් විවාදයක් නැහැ. අපට ඒ ඉලක්කවලට යන්න පුළුවන්.  

ඒ වාෙග්ම, අෙප් ආර්ථිකෙය් තිෙබන පධාන ලක්ෂණයක් 
තමයි කෘෂිකර්ම, කර්මාන්ත හා ෙසේවා කියන තුන් ක්ෙෂේතෙය්ම  
වර්ධනයක් තිබීම. 

කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය බලන්න. සියයට 9.9ක වර්ධනයක් 
තිෙබනවා. මුළු දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 31.1ක් 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට යනවා. ඉක්මනින්ම දියුණු වන ක්ෙෂේතයක් 
තමයි ෙසේවා ක්ෙෂේතය. ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් සියයට 6.4ක 
වර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අද අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 58.1ක් යන්ෙන් ෙසේවා අංශයට. ඒක 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒෙක් වරදක් නැහැ. ෙලෝකෙය් දියුණු වන 
සෑම රටකම කර්මාන්ත හා ෙසේවා ක්ෙෂේතවල ශීඝ වර්ධනයක් 
අපට ෙපෙනනවා. ඇතැම් විට කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය අඩු 
ෙවමින් කර්මාන්ත හා ෙසේවා ක්ෙෂේත පැත්තට ඒ වර්ධනය යන බව 
අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒක කර්මාන්තකරණෙය් එක්තරා 
ලක්ෂණයක්. නමුත් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය සඳහා අපට ෙදන්න 
පුළුවන් උපරිම ෙසේවය ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙමොකද, අද අෙප් රෙට් වැඩි ෙදනා ඉන්ෙන් ගම්බද පළාත්වල. ඒ 
වාෙග්ම රැකියාවල නියුතු ජනගහනෙයන් සියයට 30ක්, 40ක් 
ඉන්ෙන් ගම්බද රැකියා ෙපොෙළේ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට ෙකොච්චර අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවාද කියලා බලන්න. වාරිමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා, විශාල 
වාරි ව්යාපෘති සඳහා- 

3245 3246 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා කිව්වා, මට අමතර 

කාලයක් ගන්න කියලා. 

වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු සඳහා ෙම් වර්ෂෙය් රුපියල් 
මිලියන 17,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, කෘෂි 
කාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවාද බලන්න. පාළු වුණු කුඹුරු සංවර්ධනය සඳහා, ඒ 
වාෙග්ම රුපියල් 350 ගණෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම 
සඳහා, 2014/2015 මහ කන්න ෙය් පීඩාවට ලක් වුණු අයට බිත්තර 
වී ලබා දීම සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. වී සඳහා 
රුපියල් 34.40ක සහතික මිලක් - guaranteed price එකක් - ලබා 
දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අල, ලූනු, මිරිස්  ඒ හැම ෙද්කටම සහතික 
මිලක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම ෙම් අය වැෙයන් කරලා 
තිෙබනවා, දැන් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය අඩු වීෙගන ගියත් 
එහි රැඳී සිටින අයට ෙසේවයක්  කරන්න. 

අපි හැම ෙවලාෙව්ම වී ගැන කථා කරනවා. නමුත් අෙප් 
ආර්ථික බව ෙබෝග අරෙගන බලන්න. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් හැම 
ෙදනාටම තමන්ෙග් ෙත් වගාව දියුණු කරගැනීමට අක්කරයකට 
රුපියල් 5,000 ගණෙන් ෙගවීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම, සහනාධාර 
කමයට  කිෙලෝ ගෑම් 50ක ෙපොෙහොර මල්ලක් රුපියල් 1,250යි. 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ෙත් නැවත වගා කිරීම සඳහා අක්කරයකට 
ලබා දුන් replanting subsidy එක රුපියල් 8,75,000 ඉඳන් 
රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා වැඩි කළා. නව වගාවන් සඳහා වූ 
සහනාධාරය ද වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම, රබර් කිෙලෝ ගෑම් එකක් 
සඳහා රුපියල් 300ක සහතික මිලක් - guaranteed price එකක් - 
ෙයෝජනා කළා. ෙපොල් වගාව හා නැවත වගාව සඳහා අක්කරයකට 
ලබා දුන් සහනාධාරය රුපියල් 7,000 සිට රුපියල් 10,000 දක්වා 
වැඩි කළා. ෙම් ආදි වශෙයන් අපි විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට. ෙම් සෑම ක්ෙෂේතයකටම ඒ 
මුදල් ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකෙය් සුවිෙශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය. 
ෙවනත් රටවල් ඒ ෙකෙරහි එතරම් අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් 
නැහැ. "ෙවන ෙදයක් ෙවද්ෙදන්" කියලා බලාෙගන ඉන්නවා. 
නමුත් අෙප් රජය එෙහම බලාෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් 
සංස්කෘතිෙය්, අෙප් ඉතිහාසෙය් පසු බිම ෙගොවි සමාජයක්. ඒ 
ෙගොවියන්ට අවශ්ය සහාය ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තවත් සංඛ්යා ෙල්ඛන විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. කාල ෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා මම ඒ ෙල්ඛනය 
සභාගත* කරනවා.  

මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ඉස්සර ෙවලා මම තව එක 
වචනයක් කියන්න ඕනෑ. අපි ආඩම්බර විය යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. 
ඒ තමයි, අෙප් සමාජ ශුභසාධන සාධකයන්හි වර්ධනය. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, ඒක එකම රජයක වැඩක් කියලා. නිදහස ලැබූ 
කාලෙය් ඉඳලාම -සමහර විට නිදහසට ෙපර ඉඳලාම- අෙප් රෙට් 

මුළු ඉතිහාසෙය්, විශාල මුදල් පමාණයක් ආෙයෝජනය කර 
තිෙබනවා, අෙප් සහස සංවර්ධන අරමුණු -Millennium 
Development Goals - ෙවනුෙවන්. සමසත්යක් වශෙයන් 
කියනවා නම්, ෙම් රෙට්, අෙප් සමාජෙය් දුප්පත්ම ෙකොටස්වලට 
ෙහොඳ ජීවිතයක් ලබා දීම සඳහායි, එෙසේ කර තිෙබන්ෙන්. අපි 
ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ, ශී ලංකාව ගැන. අද ෙලෝකෙය්ම මිනිස්සු 
අෙප් ෙම් රට දිහා බලා කියනවා, "ෙම්ක ලස්සන රටක්" කියලා. 
ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජනතාව සුඛිත මුදිත කරන්න, ෙසෞඛ්යසම්පන්න 
ජනතාවක් කරන්න මුදල් වැය කර තිෙබනවා, අවුරුදු 70ක්, 80ක් 
තිස්ෙසේ. මා හිතන විධියට නිදහස ලබන්නත් ෙපර ඉඳලා, රාජ්ය 
මන්තණ සභාෙව්ත් ෙම්වා ගැන කථා කර තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්ත් මහප්පා සිටියා, ඒ රාජ්ය මන්තණ 
සභාෙව්. එෙහම ෙන්ද ගරු සභාපතිතුමනි?  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔව්, ගරු ඇමතිතුමා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා කථා කෙළේ හදවතින්. "අෙප් 

ගිරුවාපත්තුෙව් අයට ෙමෙහම සලකන්න එපා. ඒ අයට ෙසෞඛ්ය 
පහසුකම් ෙදන්න; අධ්යාපනය ෙදන්න; පාරවල් හදා ෙදන්න." 
කියලා එතුමා එදා කිව්වා. එතුමා අවසාන හුස්ම ෙහළුෙව්ත් ෙම් 
සභාව ඇතුෙළේ. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ඔබතුමාෙග් මහප්පා. එතුමා 
අවසාන හුස්ම ෙහළන ෙවලාෙව්ත් කථා කෙළේ ගිරුවාපත්තුෙව් 
මිනිස්සුන්ට මීට වඩා ෙහොඳ සාධාරණ ජීවිතයක් ෙදන්න කියලායි. 
එෙහම කියන ගමන් ෙම් ගරු සභාව තුළම එතුමා මිය ගියා. ඒවා 
මම මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි එතුමන්ලාට ෙගෞරව කරන්න ඕනෑ. 
සමහරු හැම ෙවලාෙව්ම අර පවුලට බණිනවා; ෙම් පවුලට 
බණිනවා. නමුත්, එතුමන්ලා කරලා තිෙබන කැප වීම බලන්න.   

ඒ කාලෙය් විවිධ ෙහේතු නිසා අෙප් ආණ්ඩුෙව් සියලුම සල්ලි 
දීලා තිබුෙණ් ගාල්ලට, නැත්නම් මාතරට. ගරු සභාපතිතුමනි, මම 
අධ්යාපන ඇමති ෙවලා සිටි කාලෙය් ඔබතුමාත්, මාත් හම්බ ෙවලා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. එහිදී හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට 
ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා අපි ෙදන්නා එකතු ෙවලා සාකච්ඡා 
කරලා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට 
සල්ලි ටිකක් වැඩිෙයන් දුන්නා. ඉතිහාසෙය්ත් ඒ වාෙග් අඩු 
පාඩුකම් තිබිලා තිෙබනවා. ඒවා ෙවනස් කරන්න තමයි අෙප් රජය 
දැන් ඉදිරිපත් ෙවලා ඉන්ෙන්.  

මා ළඟ තිෙබන ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන අපට ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න පුළුවන්. 
අද අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ අනුපාතය ෙකොයි තරම් පහළට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවාද? අද ෙම් තරම් ෙහොඳ සංඛ්යා  ෙල්ඛන 
ඇෙමරිකාෙව්වත්, යුෙරෝපෙය්වත් නැහැ. 1,000ක් ගත්ෙතොත් මාතෘ 
මරණ අනුපාතය 0.3ක්. ෙම් සංඛ්යාව ෙකොෙහොම ගණන් හදා 
ගත්තාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ෙකොයි තරම් ෙහොඳ 
සංඛ්යා ෙල්ඛනද? සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ 
අනුපාතය 0.3ක්. මාතෘ මරණ අනුපාතය සම්බන්ධෙයන් 
යුෙරෝපෙය්වත් ෙමතරම් ෙහොඳ සංඛ්යා ෙල්ඛන නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අද අෙප් රෙට් ළදරු මරණ අනුපාතය ගත්ෙතොත් කුඩා දරුවන් 
1,000කෙගන් 09 ෙදනායි නැති වන්ෙන්. ඉස්සර ෙම් තත්ත්වය 
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒ කාලෙය් මැෙල්රියාව හැදිලා දරුවන් 
දහස් ගණනින් නැති වුණා. ෙනොෙයක් ෙබෝ වන ෙරෝග හැදිලා 
දරුවන් ලක්ෂ ගණනින් නැති වුණා. එවැනි තත්ත්වයක් තිබුණු 
රටක අද ළදරු මරණ සිදුවන්ෙන්  1,000ක් ගත්ෙතොත් 09 ෙදනායි.  

3247 3248 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් ආයු අෙප්ක්ෂාව ගැන බලන්න. දැන් හැෙමෝම කථා 
කරන්ෙන් රාහු කාලය ගැන ෙන්. මම කථා කරන්ෙන් ආයු 
අෙප්ක්ෂාව ගැන. අද අෙප් රෙට් ආයු අෙප්ක්ෂාව - life 
expectancy එක - කීයද?  අවුරුදු 75.1යි. අද හැම ෙදනාටම 
අනාගතය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ බලාෙපොෙරොත්තු තබා ගන්න 
පුළුවන්. අද අෙප් ආයු අෙප්ක්ෂාව අවුරුදු 75.1 දක්වා ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. විචාරකෙයෝ ලංකාව පිළිබඳව ෙමොනවාද 
ලියන්ෙන්? අමාර්ත්ය ෙසන් කියන අර්ථ ශාස්තඥයා ෙමොනවාද 
ලියන්ෙන්? අෙප් රෙට් සංඛ්යා ෙල්ඛන දිහා බැලුවාම ආසියාව 
කියන අඳුරු පළාෙත්  පුංචි ලංකාව තිෙබන්ෙන් මැණිකක් වාෙග්යි 
කියලා එතුමා කියා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි ආඩම්බර වන්න 
ඕනෑ. ලංකාව කියන්ෙන් ෙම් විධියට සමාජ සුභ සාධනය සඳහා 
මුදල් වැය කරලා ගම්බද ජනතාවට සුඛිත මුදිත විධියට ජීවත් 
වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරපු රටක්ය කියලායි එතුමා 
කියන්ෙන්. බලන්න, ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන දිහා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම තව විනාඩි ෙදකයි ගන්ෙන්.   

අපි දුප්පත්කම ගැන කථා කරමු. 1990 -1991 දක්වා  ෙම් රෙට් 
දුප්පත්කම සියයට 26ක්ව තිබුණා.  අද දුප්පත්කම සියයට 6.7 
දක්වා පහළ බැස තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  මිනිස්සු ලක්ෂ 17ක් 
දුප්පත්කෙම්  ෙර්ඛාෙවන් - poverty line  එෙකන් - ඉහළට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම පානීය ජලය අතින් ගත්ෙතොත්, අද 
ෙම් රෙට් සියයට අනූවකට පානීය ජලය ලබා දීලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 2009දී අෙප් රෙට් 
රැකියා විරහිතභාවය සියයට 5.8යි. 2013 ෙවන ෙකොට එය සියයට 
4.4යි.  ෙම් විධියට රට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම ෙල්ඛනය මා 
සභාගත* කරනවා.   

සමාජ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ සියලුම සාධකයන් අතින් අපි 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  ආර්ථිකය වර්ධනය කරන ගමන්ම 
අපි ඒ සමාජීය ශුභ සාධනයත් එක හා සමානව කර ෙගන යනවා. 
ඒක තමයි, මහින්ද චින්තනෙය් පරමාදර්ශය. ශීඝ ආර්ථික 
සංවර්ධනය ෙනොකඩවා කර ෙගන යන ගමන්, හැකි ඉක්මනින් ඒ 
පතිඵල  ජනතාවට විශාල වශෙයන් ලබා දීම තමයි අරමුණ. ඒ 
අරමුණ සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. අපි "මහින්ද චින්තනය" 
ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟට "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" ඉදිරිපත් 
කළා. අපිට  මහින්ද චින්තනය  2022 දක්වා කර ෙගන යෑමට ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග්  සහාය  කිසිම සැකයක් නැතුව ලැෙබනවාය 
කියන එක පකාශ කරමින් මා මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
 சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
 Document tabled: 

 
Summary 

1. Economy  

 
- The Sri Lankan economy grew by 7.3 per cent, satisfactorily 

above the annual average growth of 7 per cent recorded over 
the past 10 years, while inflation remained at single digit 
levels for the fifth consecutive year. Meanwhile, per capita 
GDP in US dollar terms increased as well to US Dollars 
3,280 in 2013, keeping on track to reach the per capita 
income target of US Dollars 4,000 by 2016.  

- The Agriculture sector recorded a 4.7 per cent in 2013 
contributing to a relative share of 10.8% of GDP, mainly due 
to improved performance in domestic agriculture. The 
Industry sector recorded a 9.9 per cent growth, contributing 
to a relative share of 31.1% of GDP during the year with the 
construction sub sector remaining the highest contributor to 
growth. The manufacturing sub sector also recorded a higher 
growth during year supported by the improvement in 
external demand. The service sector recorded a 6.4 per cent 
growth, contributing to a relative share of 58.1% of GDP 
during 2013 with the expansion of sub sectors of transport, 
wholesale and retail trade, hotels and  restaurants and the 
banking, insurance and real estate sub sectors.  

- The peaceful environment in the country together with the 
ongoing strategic investments in the tourism industry, new 
tourist attractions and mega promotional campaigns attracted 
a significant number of tourists to Sri Lanka. Earnings from 
tourism continued to grow considerably in the past few 
years. Earnings from exports increased by 6.4% in 2013, 
with the downward movement in commodity prices in the 
international market and a fragile recovery in the global 
economy. Furthermore the growth in the export of services 
(IT/BPO/KPO) over the past decade highlights the scope for 
service exports to be a key  driver of growth going forward. 

- Sri Lanka has achieved  a considerable success in health 
indicators such as low infant mortality rate, under five 
mortality rate, maternal mortality rate and high level of life 
expectancy due to wide network of free health and free 
education covering the entire nation and existence of 
preventive and curative health infrastructure. Accordingly, 
the maternal mortality rate declined to 0.3 per 1,000 live 
births and infant mortality rate to 9.7 per 1,000 live births 
while life expectancy improved to 75.1 years in 2013. 
Moreover the country’s education attainment levels are high 
according to the basic indicators such as literacy and access 
to primary education. The literacy rate of the population is 
96% and computer literacy reaching 40 per cent. The 
primary and secondary school enrolment rose to 99% and 84 
per cent respectively.  

- Sri Lanka has made a steady progress in reducing poverty 
during recent times and is well poised to meet the 
Millennium Development Goals (MDG) of halving the 
incidence of poverty before the target year of 2015. Based on 
the national poverty lines, the incidence has declined from 
26.1 per cent in 1990-1991 to 6.7 per cent in 2013. It is a 
significant achievement that the current national poverty 
level is 6.7% which is well below the 13.1% target which 
was intended to be reached by 2015. Around 1.7 million 
poor people have moved out of poverty from 2005 to 2013. 
The sustainable high inclusive economic growth, priority 
given in public expenditure allocations towards multi-
dimensional aspects of poverty reductions, improving basic 
infrastructure at rural level, rural provincial connectivity 
initiative had a positive impact on low income households to 
move above the poverty line.  
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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- Furthermore, Sri Lanka has already achieved the MDG target 
on safe drinking water. Out of the total number of households 
in the country, nearly 90 per cent has access to safe drinking 
water in 2012/13 compared to 68 per cent in 1990. Huge 
improvement in sanitary conditions have been recorded in all 
the districts. The access to electricity is raised to 96% of 
households with progress being made to provide electricity to 
all by 2015.  

- The unemployment rate decreased to 4.4% in 2013 from 
5.8% in 2009 and the major contributory factors for this 
improvement were the broad-based economic growth, 
growing employment opportunities particularly in industry 
and services sectors and increase in overseas employment 
opportunities for Sri Lankans.  

- The current account deficit decreased substantially to US 
Dollars 2,607 million (3.9% of GDP) in 2013 from US 
Dollars 3,885.6 million (9.5% of GDP) in 2008. This was 
mainly due to the contraction in the trade deficit and a 
substantial increase in worker's remittances and enhanced 
earnings from tourism.  

- Reserve asset position of the country improved further to US 
Dollars 75 billion, reflecting increasing resilience to external 
shocks. These assets were equivalent to 5 months of import 
of goods and 4.2 months of imports of goods and services.  

- The medium term macro fiscal framework of the government 
is designed to further decline the budget deficit to a level 
conductive to achieve broad- based development objectives. 
Accordingly, the overall budget deficit as  a percentage of 
GDP has been declining from 9.9 per cent in 2009 to 5.9 per 
cent in 2013, is expected continue further by reducing the 
deficit to a level below 4 per cent of GDP over the period of 
2015-2017 while reflecting the continued efforts towards 
consolidation of the government fiscal operations.  

- On the expenditure side, the government was focused 
towards rationalization of recurrent expenditure while 
maintaining public investments at a favorable level to 
implement huge infrastructure development projects with the 
view of encouraging private sector participation in economic 
activities. Accordingly, recurrent expenditure as a percentage 
of GDP declined significantly to 14.1 per cent in 2013 from 
18.2 per cent in 2009 indicating government’s commitment 
towards rationalizing recurrent expenditure. 

- On the revenue side, the revenue deficit which has been 
reduced from 3.7 per cent of GDP in 2009 to 0.8 per cent in 
2013, is expected to be consolidated further by recording a 
revenue surplus of around 3 per cent of GDP over the 
medium term.  

- Public investment remained high at 6.9% of GDP due to 
rationalization of expenditure enabled the government to 
reduce recurrent expenditure as a percentage of GDP. Public 
investment in economics services continued to be the main 
component of the government’s investment programme. 
With this a significant investment was made in the national 
infrastructure development projects in the areas of roads, 
ports, power and energy, railways, and water supply and 
irrigation.  

- Furthermore, huge investment was also directed towards for 
the implementation of several regional and rural 
infrastructure development projects with government vision 
to reduce rural-urban disparities. Meanwhile public 
investment in education was directed towards the 
improvement of university infrastructure, knowledge 
enhancement and institutional development and improvement 
of vocational and technical education. Further, public 
investment in the health sector directed towards construction 

and improvement of hospitals, supply of laboratory 
equipment and control of communicable and non-
communicable diseases.  

- In addition identifying the uniqueness of each region, 
specific regional development initiatives were undertaken in 
each province. With all these measures the government will 
ensure fiscal discipline in management of scarce resources 
and promotion of sustainable development in the country.  

- The government debt management strategy has been 
designed to ensure that the government debt is systematically 
reduced to proportion of GDP while refinancing government 
debt suitably and financing fiscal deficit to promote sustained 
growth with stability. Total government debt decreased as a 
percentage of GDP to 78.3 per cent in 2013 from 86.1 per 
cent of GDP in 2009. Further the debt management strategy 
will be continued to focus on reducing debt servicing costs in 
the medium term.  

- The government of Sri Lanka has taken a number of positive 
steps to ensure environmental sustainability, by focusing on 
sustainable management of forest resources for protection of 
the environmental and biodiversity. Therefore government 
has initiated several programmes such as tree planting 
programmes, effective waste management to mitigate the 
environmental issues and increase forest coverage in the 
country.  

[ .ப. 11.09] 
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2015ஆம் ஆண் க்கான 

வர  ெசல த்திட்டத்தி ைடய விவாதங்கள் இன்  இ தி 
யைடயவி க்கின்றன. அதாவ  இன்  அதன் ன்றாவ  
வாசிப் மீதான வாக்ெக ப்  இடம்ெபற இ க்கின்ற . இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல தமிழ்த் ேதசியக்கூட்டைமப்பின் சார்பில் நான் 
சில க த் க்கைள ன்ைவப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக் 
காக உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.  எனக்கு ன் உைர 
யாற்றிய த்த அைமச்சர் மாண் மிகு அ கம அவர்கள் 
மஹிந்த சிந்தைனத் திட்டங்கள் பற்றிக் குறிப்பிட் ,  
வடக்கிற்கு யாழ்ேதவிப் ைகயிரதம் அ ப்பப்பட்ட  தல் 
பல்ேவ  கணக்குகைள ம் ெசான்னார். வடக்கிற்கு யாழ்ேதவி 
அ ப்பப்பட்ட  மட் மல்லாமல், அங்கு பல ெத க்க ம் 
அைமக்கப்பட்டைம பற்றி ம் நாங்கள் அறிேவாம். ஆனால், 
அபிவி த்தி என்ற ெபயாில் பல உலக நா களிடம் ெபற்ற 
கடன் ெதாைகயில் எவ்வள  இவற் க்குச் ெசலவழிக்கப் 
பட்ட  என்பைதப் பற்றி ம் இங்ேக பகிரங்கமாகக் கூறப்பட 
ேவண் ம். ஏெனனில், நாம்தான் வாிெச த் பவர்கள். 
அைதவிட, தமிழ் மக்க ைடய ஜனநாயக உாிைமகைள ம் 
மற் ம் அவர்க ைடய மனித உாிைமகைள ம் மதிக்காமல் 
தத் வார்த்த ாீதியாக யாழ்ேதவிைய வடக்கிற்கு அ ப்பி ம் 
அங்கு ெத க்கைள அைமத் ம் அபிவி த்தியினால் 
அவர்கைள அடக்கிெயா க்கி அ ைமகளாக்க யற்சிக்கின்ற 
நடவ க்ைககைள எங்கள் மக்க ம் நா ம் ஒ ெபா ம் 
ஏற்கமாட்ேடாம்.  

இந்த நாட் ைடய இனப்பிரச்சிைனயினால் இந்த 
நாட் ேல ஏற்பட்ட ேபாராட்டங்கள், ேபார்கள் ேபான்ற 
வற்றின் 60 ஆண் கள் வில், இந்த அரசு ேபார் ந்  
விட்ட  என்  அறிவித்ததன் பிறகு, கடந்த 5 ஆண் களில் 
மஹிந்த சிந்தைனத் திட்டங்க க்கூடாக சித்தாந்த ாீதியாகேவ 
தமிழ், ஸ் ம்கள் வாழ்கின்ற வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் அவர்க ைடய இனக் கட்டைமப்ைப, இனக் 
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கு ப்பரம்பைல ைமயாக மாற்றியைமத் வி கின்ற 
நடவ க்ைககளில், அதன் திட்டமிட்ட நடவ க்ைககளின் 
காரணமாக ன்ெனப்ெபா ைத ம்விட மிகத் தீவிரமாக 
ஈ பட் வ கின்ற  என்  நாங்கள் அதன்மீ  குற்றம் 
சுமத் கின்ேறாம். குறிப்பாக, கடந்த ஐந்  ஆண் களி ம் 
இரா வத்தின் லம் தமிழ் மக்க ைடய இன - கு ப்பரம்பல் 
அழிக்கப்பட்  வ வைத நாங்கள் சுட் க்காட் யி க்கிேறாம். 
அ  அரசாங்கத்தி ைடய திட்டமிட்ட ஒ  நடவ க்ைக 
யாகும். ஏெனன்றால், தமிழ் ேபசும் மக்கள் - தமிழ் மக்கள், 

ஸ் ம் மக்கள் - தனித் வமான அைடயாளங்கைளக் 
ெகாண் ப்பைத இந்த அரசாங்கம் வி ம்பவில்ைல. 
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! Hon. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair.  
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

  
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு  
சந்திரகுமார் ேகசு]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

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

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தங்க ைடய அரசியல் எதிர்காலத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற 

சுயநிர்ணய உாிைமத் தத் வம் எல்லா ேதசிய இனத் க்கும் 
உண் . அ  சிங்கள இனத் க்கும் உண் ; தமிழ் இனத் 

க்கும் உண் ; ஸ் ம் ச கத் க்கும் உண் . ஆனால், 
இன்  இந்த அரசு ஒ  ேதசிய இனத்தி ைடய அைடயாளங் 
கைள அழித் விட் , அத டாக அவர்க க்குச் சுயநிர்ணய 
உாிைமத்தத் வம் இல்ைலெயன்  இ தியில் ெசால்வதற் 
கான நடவ க்ைககைளத்தான் ன்ென த்  வ கின்ற . 
இைத நாங்கள் ஒ ெபா ம் ஏற் க்ெகாள்ள மாட்ேடாம். 
இன்ைறக்கு ஜனநாயக ாீதியாக அடக்கிெயா க்கப் 
ப கின்றவர்கள் தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் மட் மல்ல, ெதன்னி 
லங்ைக மக்க ம்தான். அம்மக்க ம் இன்ைறக்குக் 
கிளர்ந்ெத கின்ற சந்தர்ப்பம் உ வாகியி க்கின்ற . தமிழ், 

ஸ் ம் மக்க ைடய சுய நிர்ணய உாிைமத்தத் வத்ைத, 
அவர்க ைடய ஜனநாயக அரசியல் உாிைமகைள ஏற்  
அவர்கள் பாரம்பாியமாக வாழ்ந்த தாயகப் பிரேதசத்திேல 
அவர்க ைடய தன்னாட்சி அதிகாரத்ைத - தன்னாட்சி 
உாிைமைய அங்கீகாிக்க ேவண் ம். ஆனால், இன்  
ெதன்னிைலங்ைக உட்பட இலங்ைக வதி ம் மக்கள் 
அடக்கிெயா க்கப்ப பவர்களாக இ க்கின்றார்கள். அவர்க 

ைடய ஜனநாயக ாீதியான வி மியங்க க்கு எதிராகச் 
சர்வாதிகாரம் பிரேயாகிக்கப்ப கின்ற . 'ஊழல் ஆட்சி' என்ற 
ெபயைரக் ெகாண் க்கின்ற நிைலைமயில், மனித உாிைமகள் 
இந்த நாட் ேல மதிக்கப்ப வதில்ைல; அடக்கப் ப கின்றன. 

 
ගරු පී. පියෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)  
(The Hon. P. Piyasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is the point of Order?   
 
ගරු පී. පියෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)  
(The Hon. P. Piyasena) 
இவர் தவறான க த் க்கைள, சுமார் 100 வ டங்க க் 

கப்பால் ேபசக்கூ ய க த் க்கைளக் கூறிக் ெகாண் க் 
கின்றார். [இைடயீ ]   

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
I am sorry; that is not a point of Order.  
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
மனிதாபிமான உாிைமகள் ம க்கப்ப கின்றனெவன்ற 

அ ப்பைடயில் இன்ைறக்கு வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களி ம் ெதன் மாகாணத்தி ம் - [இைடயீ ] 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Piyasena, please sit down. 

கதிைரயில் இ ங்கள்! [இைடயீ ] 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ஜனநாயக உாிைமகைளப் ேப வதற்காக, சர்வாதி 

காரத்ைத எதிர்ப்பதற்காக, ஊழல் நடவ க்ைகக க்கு எதிராக 
இந்த நாட் ன் வடக்கு, கிழக்கில் மட் மல்ல, ெதன்னிலங்ைக 
யி ம் இன்  கிளர்ச்சிகள் ஆரம்பமாகியி க்கின்றன. 
அதாவ  தமிழ் மக்கள் கடந்த 60 ஆண் க க்கும் ேமலாக, 
இன்  குறிப்பாக கடந்த 5 ஆண் களாக, 
அடக்கு ைறக க்கும் ஒ க்கு ைறக க்கும் ஆளாகி 
வ கின்றனர். தங்க ைடய இன அைடயாளத்ைத 
அழித் வி கின்ற நடவ க்ைகக க்கு எதிராக அவர்கள் 
ேபாரா வைதப்ேபான் , ெதன்னிலங்ைக யி ம் 
ஜனநாயகத்ைதப் பா காப்பதற்காக, சர்வாதி காரத் க்கு 
எதிராக, மனித உாிைமகைள நிைலநாட் வதற் காக, 
கிளர்ச்சிகள் நைடெப கின்றன. [இைடயீ ] தமிழ் 
மக்க ைடய ஜனநாயக உாிைமகைளப் பா காக்க ம், 
அவற்ைற நிைலநாட்ட ம் அைவ உத மாக இ ந்தால் - அந்த 
அ ப்பைடகள் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப மானால் - தமிழ், ஸ் ம் 
பிரேதசங்களிேல அவர்க ைடய தன்னாட்சி, சுயநிர்ணய 
உாிைமயின் அ ப்பைடயிேல ஏற் க்ெகாள்ளப்ப மானால் 
ெதன்னிலங்ைகயி க்கின்ற ற்ேபாக்குச் சக்திக டன் 
இைணந்  ேபாராட நாங்கள் ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறாம். 
[இைடயீ ]. ஜனநாயகத் க்காக, அடக்கு ைறயிலைமந்த 
சர்வாதிகாரத் க்கு எதிராக, ேபாரா கின்ற ெதன்னிலங்ைகயி 

ள்ள ஜனநாயக ற்ேபாக்குச் சக்திகளின் கிளர்ச்சிைய 
ஆதாித்  தமிழ், ஸ் ம் மக்க ைடய உாிைமகைள 
நிைலநாட் வதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறாம்.  

அ த் , இன்  இடம்ெப கின்ற நிதி திட்டமிடல் 
அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்தில், அ  சம்பந்தமாகச் சில 
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க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். ெசன்ற 31ஆம் 
திகதி பாரா மன்ற உ ப்பினர் ேகசு சந்திரகுமார் 
அவர்கள் - இப்ெபா  அவர் இங்ேக சைபக்குத் தைலைம 
தாங்குகின்ற ேநரத்தில் நான் இதைனக் குறிப்பி வ  
சிலசமயம்  சங்கடமாக இ க்கக்கூ ம் - வடக்கு மாகாண 
சைபயின் நிதி ஒ க்கீ  ெதாடர்பில் குறிப்பிட்ட விடயம் 
பற்றிப் ேபச வி ம் கின்ேறன். இந்த ஒ க்கீ  ஐந்  
ஆண் க க்கான . வடக்கு மாகாண சைபக்கு 2009ஆம் 
ஆண்  ெதாடக்கம் 2014ஆம் ஆண்  வைரயான காலப்பகுதி 
யி ம் குறிப்பாக 2014ஆம் ஆண் க்கு அரசாங்கத்தினால் 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி ெதாடர்பாக ம் அவர் இச்சைபயிேல 
உைரயாற்றினார். உண்ைமயிேல அச்சைபயி ைடய நிதிக் 
ைகயாள்ைகயில் என்ன நைடெபற்றி க்கின்ற  என்பைத - 
அவர  கூற்  உண்ைமயற்ற  என்  ெதாிந்தா ம் - நாங்கள் 
ஆராய்ந்ேதாம். அந்த வைகயில் அவ ைடய க த்ைத ம த் , 
உண்ைமயான விடயத்ைத நான் இங்கு ன்ைவக்கக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறன்.  

வடக்கு மாகாண சைபக்கு 20,426 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்டதாக கூறியி க்கின்றெபா ம், 
உண்ைமயிேல வடக்கு மாகாண சைபக்கு 2013ஆம் ஆண் ன் 
நிதி ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்ப , 2014ஆம் ஆண் க்காக 
13,650 மில் யன் பாய் மீண் வ ம் ெசலவினமாக ம் 
1,876 மில் யன் பாய் லதனச் ெசலவினமாக ம் 
ெமாத்தமாக 15,526 மில் யன் பாேய ெசலவினமாகக் 
காட்டப்பட் ள்ள . இதற்கு ேமலதிகமாக நடப்பாண் ல் 123 
மில் யன் பாய் உப மானியமாக ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
எனேவ, ைமயான ெமாத்தம் 15,654 மில் யன் 

பாயாகும். இதற்கு அப்பால், வடக்கு மாகாண சைபயின் 
திட்டமிடல் பிாிவின் ஜூன் மாத ன்ேனற்ற 
அறிக்ைகயின்ப , ஆ  லதனத் திட்டங்க க்கு 3,955 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ளதாகத் ெதாிவிக்கப் 
பட் ள்ள . நிதி ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்ப யான 15,526 
மில் யன் பா டன் இத்ெதாைக ம் ேசர்த் , 19,481 
மில் யன் பாெயனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . எனி ம் 
குறிப்பிட்ட ன்ேனற்ற அறிக்ைகயில் இரண்  விடயங்கள் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளன. தலாவதாக இந்தத் திட்டங் 
க க்கான 3,955 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ , ேதசிய வர  
ெசல த் திட்டத்தில் மாகாண ஒ க்கீடாக உள்ளடக் 
கப்பட் ள்ள . இரண்டாவதாக இதற்கான கட் நிதி மாகாண 
திைறேசாி டாக வழங்கப்ப வதில்ைல. எனேவ, இைவ 
அந்தத் திைணக்களங்க க்கு ேநர யாக வழங்கப் 
ப வதாக ம் கூறப்பட் ள்ள . 

இதில் கூறப்பட் ள்ள ஆ  திட்டங்க ம் அவற்றின் 
ஒ க்கீ க ம் பின்வ மா  குறிப்பிடப்பட் ள்ள : மாகாண 

தித் திட்டங்கள் 775 மில் யன், வடக்கின் தி இைணப் த் 
திட்டம் 350 மில் யன், வடக்கின் தி இைணப் த் திட்டம் 
ேமலதிக நிதி தவி 1,280 மில் யன், உள் ர்மட்ட சத் ண த் 
திட்டம் 60 மில் யன், இரைணம  சிறிய நீர் விநிேயாகம் 
மற் ம் வாழ்வாதார அபிவி த்தி 690 மில் யன், 
யாழ்ப்பாணம் - கிளிெநாச்சி நீர் விநிேயாகம்,  சுகாதார திட்டம் 
800 மில் யன் என ெமாத்தமாக 3,955 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ப்பதாக எங்க க்குத் தகவல் இ க்கின்ற . 
இதன்ப  பார்க்ைகயில் ெமாத்தம் 19,609 மில் யன் 

பாய்தான் ஒ க்கீடாகக் காணப்ப கின்ற . ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கள் கூறிய 20,426 மில் யன் பா டன் 
பார்க்கும்ேபா  817 மில் யன் பாய் பற்றிய விபரங்கள் 
ெதாிவிக்கப்பட் க்கவில்ைல. இதில் க்கியமாகக் 
கவனிக்கப்பட ேவண் ய , 20,426 மில் யன் பாய்க்கும் 
15,654 மில் யன் பாய்க்கும் இைடயி ள்ள ேவ பாடான 

4,772 மில் யன் பாய் வடக்கு மாகாண திைறேசாி டாகச் 
ெசலவிடப்ப ம் நிதியல்ல என்ப டன், வடக்கு மாகாண 
சைபக்கு இைதப்பற்றி எ வித தகவ ம் ெபா ப் ம் 
சம்பந்த ம் இல்ைலெயன்ப ம் சுட் க்காட்டப்பட ேவண் ம்.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
எந்த ஆண்  என்  நீங்கள்ெசால்கிறீர்கள்? 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
2014ஆம் ஆண் க்கான கணக்ைக நான் ெசால்கிேறன்.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
2014 ஆம் ஆண் ல் மாகாண சைபயின் website இல் 

பார்த்தால்  அந்த விபரங்கள் இ க்கின்றன. ெமாத்தமாக 
20,539.78 மில் யன் ஒ க்கப்பட் ள்ள . அப்ப ெயன்றால் 
நீங்கள் தவறான தகவைலத்தாேன ெகா க்கிறீர்கள்? 
[இைடயீ ] சந்திரகுமார் ெசான்னாெலன்ன நான் ெசான்னா 
ெலன்ன இரண் ம் ஒன் தான்.  
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
நீங்கள் ெசால்வ  தவ ; அ  உண்ைமயல்ல. 2014ஆம் 

ஆண்  3,955 மில் யன் பாய்தான் வடக்கு மாகாண 
சைபக்கு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஏைனயைவ மத்திய 
அைமச்சினாேல ெசலவழிக்கப்ப கின்ற . அந்த 3,955 
மில் யன் பாய் எந்தவைகயில் பங்கிடப்ப கிற  என்  
நான் குறிப்பி கின்ேறன். [இைடயீ ]  நீங்கள் தய ெசய்   
நான் ேபசி த்த பிறகு உங்க ைடய ேபச்சில் உங்க ைடய 
க த் கைளக் கூ ங்கள். 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Douglas Devananda, please allow him to speak.  
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
நீங்கள் தல் ேபசிய விடயத் க்குத்தான் நான் 

பதிலளிக்கின்ேறன்.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நான் என்ன ெசால்கிேறன் என்றால், - 
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
நீர் ெசால்வெதன்றால் உமக்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள ேநரத்தில் 

ெசால் ம்?  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
பிைழயான விடயங்கைளத்தாேன ெசால் க்ெகாண் க் 

கிறீர்கள். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
பிைழயான  அல்ல. சாியான விடயங்கைளச் ெசால்வதற்கு 

எங்க க்கு உாிைம ண் . [இைடயீ ] வடக்கு மாகாணத் க் 
கான ேதசிய வர  ெசல த் திட்டத்தில் ஒ க்கீடாகக் காணப் 
பட் , மத்திய அைமச்சின் தீர்மானங்களின்ப  ெசல ெசய்யப் 
பட் , மத்திய அரசின் ெசலவின வாக்குக்குத் தாக்கல் 
ெசய்யப்ப ம் ெதாைககைள மாகாண சைபக்கான ஒ க் 
கீடாகத் தவறாகக் கற்பைன ெசய் ெகாண்  க த் க்கூ வ  
கவைலக்குாிய . மாகாணத் க்கான ஒ க்கீட் க்கும் மாகாண 
சைபக்கான ஒ க்கீட் க்கு ள்ள வித்தியாசத்ைதப் ாிந்  
ெகாள்ளா  அல்ல  ேவண் ெமன்ேற ாிந் ம் ாியாத  
ேபால க த் க்கூ வ  ைறயற்ற ெசயலாகும். 

ேம ம், PSDG திட்டத் க்கான ெமாத்த ஒ க்கீ  1,035 
மில் யன் பாய் மாத்திரேம.  இந்தத் ெதாைக விவசாய 
அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்டதாக ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் 
கூ கின்றார். உண்ைமயில் இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் விவசாய 
அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்ட ெதாைக 120 மில் யன் பாய் 
மட் ேமயாகும். எவ்வாறாயி ம், வடக்கு மாகாண சைபயின் 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட லதனச் 
ெசலவான 1,876 மில் யன் பாய் ைமயாகச் 
ெசலவிடப்பட ேவண் ய நடவ க்ைககைள மாகாண சைப 
எ த் ள்ள . அந்தவைகயில், ஆகக்குைறந்தளவில் 75 - 80 

தம் வைர லதனச் ெசல க்கான ெதாைகையச் 
ெசல ெசய்  அபிவி த்தி ெசய்ய வடக்கு மாகாண சைப 
நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ற  என்பைத இந்த ேவைளயிேல 
குறிப்பிட ேவண் ம். ெபா வாகேவ எந்தத் திட்டமானா ம் 
அவற்ைற இனங்காணல், மதிப்பீ , அங்கீகாரம் ேபான்ற 
நடவ க்ைககேள வ ட ற்பகுதியில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 
எனேவ, ஒ  வ டத் க்கான ஒ க்கீட்ைட ஆ  மாத 
காலத் க்குள் ெசல  ெசய்யவில்ைலெயன்  கூ வ  
ேவண் ெமன்ேற கூறப்ப ம் உண்ைமயற்ற ெசய்தியாகும். 

அ த்ததாகக் குறிப்பிடப்படேவண் ய விடயம் என்ன 
ெவன்றால், இலங்ைக அரசாங்கத்தின் அைமச்சரைவயின் 
அைமச்சர்க டாக 2009 தல் 2014ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் 
மாதம் வைரக்கும் ஒவ்ேவார் ஆண்டாக நாங்கள் மதிப்பீ  
ெசய்கின்ற கணக்ைக நான் சமர்ப்பிக்க ஆயத்தமாக 
இ க்கிேறன்.  வடக்கு மாகாண சைப 2013ஆம் ஆண்  
ெசப்ெரம்பர் மாதம்தான் அந்த ஆட்சிப் ெபா ப்ைப ஏற் க் 
ெகாண்ட .  அதற்குப் பின்னரான நடவ க்ைககளில் அந்தச் 
சைபைய டக்கேவண் ெமன்  திட்டம் தீட் ச் ெசயற் 
ப கிற  அரசு. 

'திவிெநகும' சட்ட லம் லமாக மாகாணங்க க்கு 
இ க்கின்ற நிதி ைகயா கின்ற அதிகாரத்ைதக்கூட பறித் 
ெத த் விட் , வடக்கு மாகாண சைபக்கு கிட்டத்தட்ட 5,831 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட்டதாகக் கூ கின்றேபாதி ம் 
அதில் 1,876 மில் யன் பாய் மட் ேம அந்த வடக்கு 
மாகாண சைபையப் ேபாய்ச் ேசர்கின்ற . மிகுதி 3,955 
மில் யன் பாய் வைரயில் ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்களால் ைகயாளப் 
ப கின்ற  என்பைத நான் ெதளிவாகக் குறிப்பிட 
வி ம் கிேறன். அைதவிட ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
அைமச்சரான என  நண்பர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த 
சைபயிேல சமர்ப்பித்த அைமச்சின் ெசயலாற்  அறிக்ைகயின் - 
Performance Report -அ ப்பைடயில் நான் சில 
உண்ைமகைளக் கூற வி ம் கிேறன். அதாவ , ஏைனய 
மாகாணங்க க்கு ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப கின்ற நிதியில் 
கிட்டத்தட்ட ன்றி ரண்  பகுதிக்கான ேவைலத்திட்டங்கள் 

நிைறேவற்றப்படவில்ைல என்பைத அந்த அறிக்ைக மிகத் 
ெதளிவாகக் காண்பிக்கின்ற .  

உதாரணமாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதிையப் பா ங்கள்! 2014ஆம் ஆண் க்கான 
அந்த ெசயலாற்  அறிக்ைகயில் பின்வ மா  குறிப்பிடப் 
பட் க்கிற . அதில் ெப ம்பாலான நிதி ஒ க்கீ கள் 
ெவளிநா களால் கடனாகேவா உதவியாகேவா வழங்கப்பட்ட 
ெதன்பைத நான் நி பிக்கத் தயாராக இ க்கின்ேறன். யாழ்ப் 
பாணத் க்கு 4,199.3 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
அதிேல foreign loans- ெவளிநாட் க் கடன்கள் - 3,751 
மில் யன் பாயாகும். மன்னார் மாவட்டத் க்கு 2,713.21 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அதில் ெவளி 
நாட் க் கடன் 2,537.34 மில் யன் பாயாகும். வ னியா 
மாவட்டத் க்கு ெமாத்தமாக 1,578.7 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அதில் 1,438.89 மில் யன் பாய் 
ெவளிநாட் க் கடனாக - ெவளிநாட்  உதவியாக இ க் 
கின்ற . அேதேபால ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் க்கு 
ெமாத்தமாக 4,413 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ந்தா ம் 
அதில் 4.300 மில் யன் பாய் ெவளிநாட் க் கடன் - 
ெவளிநாட்  உதவியாகேவ ெகா க்கப்பட் க்கின்ற  
மற் ம் கிளிெநாச்சி மாவட்டத் க்கு 2,463.59 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட்டா ம் அதில் ெவளிநாட் க் கடன் 
2,153.85 மில் யன் பாயாகும்.  

அேதேபான் , மட்டக்களப்  மாவட்டத் க்கு 2,064.52 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ந்தா ம்கூட அதில் ெவளி 
நாட் க் கடன் 1,195.52 மில் யன் பாயாகும். கூ தலாக 

ஸ் ம், சிங்கள மக்கள் வாழ்கின்ற அம்பாைற மாவட் 
டத் க்கு 2,344.34 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ந்தா ம் 
அதில் 845.34 மில் யன் பாய் ெவளிநாட் க் கடன்         
அல்ல  உதவியாகக் கிைடத்தி க்கின்ற . அவ்வாேற 
தி ேகாணமைல மாவட்டத் க்கு 2,742.57 மில் ன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், அதில் ெவளிநாட் க் 
கடன் அல்ல  உதவி 1,644.56  மில் யன் பாய்களாகும். 
இப்ப  நாங்கள் குறித்த கணக்கு விபரங்கைளச் ெசான்னால், 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு ெமாத்தமாக ஒ க்கப்பட்ட 
23,519.24 மில் யன் பாயில், ெவளிநாட்  உதவி அல்ல  
கடன் 17,967.24 மில் யன் பாயாக இ க்கின்ற .  

ெவளிநா க ம், குறிப்பாக இந்தியா ம், அங்கு மாகாண 
சைப அைமக்கப்ப மானால் அந்த மாகாணத்தி ைடய 
ெபா ளாதார நடவ க்ைகக க்காக மற் ம் சீரழிக்கப்பட்ட, 
ேசதமாக்கப்பட்ட, பாதிக்கப்பட்ட அந்தப் பிரேதசத்தின் னர் 
நிர்மாணத் க்கா ம் அந்த மக்களின் னர்வாழ் க்காக ம் 
தாங்கள் ேபாதியள  உதவிகைளச் ெசய்ய ஆயத்தெமன்  
வடக்கு மாகாண சைபத் ேதர்தல் நைடெப வதற்கு - வடக்கு 
மாகாண சைப அைமக்கப்ப வதற்கு - ன்னேர ெசால்  
யி ந்தன. ஆனால், ேபார் வைடந்த இந்த 5 ஆண் களில் 
வடக்கு மாகாண சைபயி ைடய நிதிக் ைகயாள்ைகக்கும் 
அதற்கு ன்னரான மத்திய அரசாங்கத்தி ைடய நடவ க்ைக 
க க்கும் சம்பந்தம் இ க்கவில்ைல. நான் இப்ெபா  
ெசான்னெதல்லாம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்திேல ெபா ளா 
தார அைமச்சு அறிவித்த திட்டங்களில் மிகக் குைறந்தள  
திட்டங்கேள நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளன என்ப  
ெதாடர்பிலாகும். அதைன எனக்கு ஆதாரத் டன் 
சுட் க்காட்ட ம். 

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சி ைடய 
ெசயலாற் ைகத் திட்டத்தின் அ ப்பைடயில் நான் பல 
உண்ைமக் க த் க்கைள ன்ைவக்க ம். என்னிடம் 

3257 3258 
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அந்த அறிக்ைக இ க்கின்ற . அதன ப்பைடயில், உதாரண 
மாக ெகா ம்  மாவட்டத்ைத எ த் ப் பா ங்கள்! அங்கு 
4,813 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஒவ்ெவா  
திட்டத்திற்கும் ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்த நிதி 2,377.27 
மில் யனில் 84 திட்டங்கள்தான் அங்கு நிைறேவற்றப் 
பட் க்கின்றன. அேதேபால்தான் கம்பஹா, க த் ைற, 
கு நாகல் தலான மாவட்டங்களி ம் குறித்த சில திட்டங்கள் 
நிைறேவற்றப்பட் ள்ளன. அந்த வைகயில் ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சின் திட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 

ன்றிெலா  பகுதித் திட்டங்கள்தான் நிைறேவற்றப்பட் க் 
கின்றன. ஏைனய திட்டங்கள் Progressive subject க்குள் 
வ கின்றன. அப்ப ெயன்றால், அந்தத் திட்டங்க க்கான நிதி 
ெசலவிடப்படவில்ைல என்ப தான் அர்த்தம். அேதேநரம் 
அதன் நிதி உண்டா, இல்ைலயா என்ப ம் ெதளிவாகத் 
ெதாியவில்ைல. வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயில், 
ெபா ளாதார அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  மட் மல்ல, ஏைனய 
அைமச்சுக ைடய நிதிெயா க்கீ க ம் இவ்வா தான் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், நிைறேவற்றப்பட்ட 
திட்டங்கேளா மிக மிக அற்பமானைவ. இ தான் இன்றி க் 
கின்ற உண்ைம நிைலைம!  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட, 
சீரழிந்த பிரேதசங்கள் ஆகும். ஆனால், அங்ேக காம்களில் 
இ க்கின்ற மக்க க்ெகன்  மற் ம் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க் 
ெகன்  விேசடமான திட்டங்கள் எ ம் ன்ெமாழியப் 
படவில்ைல; அறிவிக்கப்பட் க்க மில்ைல. ஆகேவ, 
அவர்க க்ெகன விேசட நிதிெயா க்கீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட 
வில்ைல என்  நாங்கள் குற்றஞ்சுமத்த வி ம் கின்ேறாம். 
ஆனால், இன்  அந்த மக்கள் தங்க ைடய பிரேதசத்திேல 
மீளக் கு ேயறி, தங்க ைடய காணிகளில் விவசாயம் ெசய்ய 
அந்த நிலங்கள் அவர்களிடம் இல்ைல. அவர்கள் கட ேல 
ெசன்   சுதந்திரமாக மீன்பி க்கச் சந்தர்ப்ப ம் இல்ைல; 
அதற்கு அவர்களிடம் ேபா மான உபகரணங்க ம் இல்ைல.  

காம்க க்குள்ேள இ க்கின்ற மக்க ைடய வாழ்வா 
தாரத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல,  அவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட 
நிவாரண உதவிகள் -  relief -கூட நி த்தப்பட் க்கின்றன. 
அப்ப யானால் அவர்கள் தங்க ைடய நிலங்களிேல எப்ப  
விவசாயம் ெசய்ய ம்? எப்ப  மீன்பி யில் ஈ பட 

ம்? எதிர்காலத்திேல per capita income - தலா வ மானம் 
- 4,000 அெமாிக்க ெடாலர்களாக இ க்கும் என்  ஜனாதிபதி 
அவர்கள் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல குறிப்பிட் க் 
கின்றார். ஆனால், 4 பாய்தா ம் உைழக்க யாத மக்கள் 
அங்கு காம்க க்குள் ம் மற் ம் எங்க ைடய ஊர்களி ம் 
இ க்கிறார்கள். இவ்வா  அங்கு இலட்சக்கணக்கான மக்கள்  
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்றார்கள், பா ங்கள்!   

இன்  இந்த நாட் ேல அபிவி த்தி நைடெப கின்ற  
என்  குறிப்பி கின்றார்கள். ஆனால், இன்  ஒவ்ெவா  
பிரேதசத்தி ம் அைடயாளம் காணப்பட்டப  இன் ம் 
ச ர்த்தி உதவிகள் ெகா க்கப்பட ேவண் ய மக்கள்  
இ க்கிறார்கள். அந்த அ ப்பைடயில்  பார்த்தால்,  
யாழ்ப்பாணத்திேல 137,480 கு ம்பங்களில் 53,907 ேபர் 
ச ர்த்தி ெபற ேவண் யவர்களாக இ க்கிறார்கள். இ கூட 
சாியாகக் கணக்கிடப்பட் க்கிறேதா என்னேவா எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. ஆனால், இதற்கும் அதிகமாேனார்தான் 
அங்ேக வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கிறார்கள். அேதேபால 
மன்னாாிேல 23,670 கு ம்பங்களில் 13,166 கு ம்பங்கள் 
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் இ க்கின்றன. வ னியாவிேல 40,572 
கு ம்பங்களில் 11,986 கு ம்பங்கள் வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் 
இ க்கின்றன. இப்ப த்தான் ல்ைலத்தீவிேல, கிளிெநாச்சி 

யிேல, மட்டக்களப்பிேல, அம்பாைறயிேல, தி ேகாண 
மைலயிேல எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 45 - 50 சத தமானவர்கள் 
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்பவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
இேதேபால இலங்ைக வ ம் வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் 
வாழ்பவர்களின் விகிதாசாரம் இன் ம் மிக அதிகமாகேவ 
இ க்கின்ற . வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்பவர்க க்குத் 
1,500 பாய் வழங்கத் தீர்மானிக்கப்பட் ந்த . ஆனால், 
இப்ெபா  4,000 பாய் வைர அ  அதிகாிக்கப்பட் ள்ள 
தாக வர  ெசல த் திட்டத்திேல அறிவிக்கப்பட் க்கின்ற .  

அைதவிட, இன் ம் நான் இந்தச் சைபயிேல ன்ைவக்க 
ேவண் ய பல விடயங்கள் இ க்கின்றன.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ெகளரவ மாைவ. ேசனாதிராஜா அவர்கேள! உங்க க்கு 

இன் ம் ஒ  நிமிடம் இ க்கின்ற .  
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
எனக்கு 35 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் க்கின்றன என்  

நான் நிைனக்கின்ேறன்.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
இல்ைல! உங்க க்கு 30 நிமிடங்கள்தான் தரப் 

பட் க்கின்றன. நீங்கள் உங்கள  ேபச்ைச 11.09 மணிக்கு 
ஆரம்பித்தீர்கள். 11.39 க்கு க்க ேவண் ம்.  
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
இன் ம் ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்! நான் க்கின்ேறன்.  

ஆகேவ, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்கள் என்றதன் அ ப்பைடயில், நிதி 
திட்டமிடல் ஆைணக்கு  - அரசாங்கம் அந்தப் பிரேதசத் க்கு 
விேசட நிதி ஒ க்க ேவண் ம். எங்க ைடய மக்களின் 
வாிப்பணம் ஏைனய மாகாணங்க க்குப் பயன்ப த்தப் 
ப கின்றெபா , எங்க க்கு உதவி கிைடக்கின்ற  என்றால் 
அ  ெவளிநாட் ைடய நிதி. அேதேநரம் எங்க ைடய 
பிரேதசங்க க்குக் கிைடக்கின்ற ெவளிநாட் க் கடைன ம் 
நாங்கள்தான் தி ப்பிச் ெச த்தேவண் ம். எம  பிரேதசத் 

க்கு இந்த நாட் ன் வர  ெசல த்திட்டத்தின் லமாக 
எவ்வள  நிதி ஒ க்கப்பட்ட ? எங்க ைடய மக்களின் வாிப் 
பணத்தில் எவ்வள  தம் எங்க ைடய பிரேதசங்க க்கு 
ஒ க்கப்ப கின்ற ?  

அைதவிட நான் குறிப்பாக இரண்  விடயங்கைள இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ  யாழ்ப்பாணத்திேல 
குறிப்பாக, காங்ேகசன் ைற ைற கம் மற் ம் இரா வக் 
கட் ப்பாட் ேல இ க்கின்ற பலா  விமானத்தளம் 
ஆகியவற்றின் நிலங்கைள இரா வத்தினர் அபகாித்  
அபிவி த்தி என்ற ெபயாில் அங்கு தங்கள  வர்த்தக 
அபிவி த்திகைளச் ெசய்  ெகாண் ப்பைத நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட ேவண் ம். சிங்கப் ர் நாட்ைட எ த் க் 
ெகாண்டால், அங்கு அபிவி த்திக்குத் ேதைவயான நிலங்கள் 
மக்களிடமி ந்  பறித்ெத க்கப்ப வதில்ைல.  
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නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
நன்றி! நீங்கள் ஒ  நிமிடம் அதிகமாக எ த் விட்டீர்கள்! 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
எனக்கு 35 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ந்தன. ஆகேவ, நான் 

இன் ம் ஒ  நிமிடம் ேபசுகிேறன்.  

ஆனால், அந்த விமானத்தள விஸ்தாிப் க்காக அங்கு 
மக்க ைடய நிலத்ைத எ க்காமல் - பயன்ப த்தாமல் அதன் 
அபிவி த்திக்காக அதன் வடக்ேக ள்ள கடற்பிரேதசத்ைதப் 
பயன்ப த்தலாம். சபாநாயகர் அவர்க ைடய பிரேதசமான 
ஹம்பாந்ேதாட்ைட - ரக்ெகட் யவில் திய விமானத் 
தளத்ைத நி வவி ந்தேபா  அப்பிரேதச விவசாயிகள் அதற்கு 
எதிர்ப் த் ெதாிவித்தார்கள். அதனால், அதைன அங்ேக 
நி வ  ைகவிடப்பட் , அ  மத்தள க்கு மாற்றப்பட்ட . 
எனேவ, அபிவி த்தி என்ற ெபயாில் மக்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்கைள இரா வத்தின ைடய ேதைவக க்காக 
அபகாித் , அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத இல்லாமற் 
ெசய்கின்ற, அவர்க க்கு உைழப்பில்லாமல் ெசய்கின்ற 
நடவ க்ைககைள நி த்த ேவண் ம். அந்தப் பிரேதசம் தமிழ் 
மக்க ைடய பிரேதசமாக இ ந்தால்தான் அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய எதிர்கால அரசியைல - ஆட்சிைய - 
தன்னாட்சிைய அந்த மண்ணிேல நி வ ம்; அவர்கள் 
அைத நி வேவண் ம் என்ற என் ைடய க த்ைத இந்தச் 
சைபயிேல ன்ைவத் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
வணக்கம்.  

 
[ .ப. 11.42] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා 
කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா - பாரம்பாிய 
ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 
Industries and Small Enterprise Development) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு ன்  

ேபசிய உ ப்பினர் வழைமயாகேவ இந்தச் சைபயில் 
ெபாய்யான தகவல்கைளச் ெசால்வ ேபால இன் ம் க்க 

க்க ெபாய்யான தகவல்கைள அவர் இங்கு 
ெசால் யி க்கின்றார். அந்த வைகயில், வழைமேபால 
தவறான ெசய்திகைளேய அவர் இங்கு ெகா த்  வ கின்றார். 
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Mavai  Senathirajah, what is your point of 

Order?  
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, according to the norms of the House, the Hon. 

Members of Parliament are not permitted to use the word 
“lie”, but the word “untruth” maybe used.  

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உ ப்பினர் அவர்கள் அைதத் தவறாக விளங்கிக் 

ெகாண் க்கின்றார். அைத ம் ெபாய்யாகத்தான் 
ெசால்கின்றார். அப்ப யல்ல. அதாவ  வழைமயில் தவறான 
ெசய்திகைள இந்தச் சைபக்கு வழங்குவ ேபால இன் ம் 
தவறான ெசய்திகைளேய வழங்கியி க்கின்றார்.    

திைறேசாிச் ெசயலாளர் டாக்டர் பீ.பி ஜயசுந்தர 
அவர்க ம் அவ ைடய கு வின ம் வட மாகாண 

தலைமச்சாிடம் 2015ஆம் ஆண் க்குாிய நிதி ஒ க்கீ  
சம்பந்தமாகக் கலந் ைரயா வதற்கு ேநரத்ைத ஒ க்கித் 
த மா  ேகட் , அங்கு ெசன்றெபா ம்கூட, 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அதில் அக்கைற காட்டவில்ைல. 
ஆனால், இங்கு ‘ச ர்த்தி’, ‘வாழ்வின் எ ச்சி’ ேபான்ற 
ேவைலத்திட்டங்கைளப் பற்றி எல்லாம் அவர்கள் 
கைதக்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்கள்தான் “அவ்வாறான 
திட்டங்கள் எங்க க்குத் ேதைவயில்ைல” என்  வழக்குக்குத் 
தாக்கல் ெசய்யச் ெசன்றி ந்தார்கள். ஏெனன்றால், 
எங்க ைடய மக்கைளப் பட் னிக்கு உள்ளாக்குவ ம் 
கஷ்டங்கள் ன்பங்க க்கு உள்ளாக்குவ ம்தான் 
இவர்க ைடய ேநாக்கம்.  

Today, we have come to the conclusion of discussing 
the Budget Estimates for the year 2015. This is the 10th 
Budget presented by His Excellency President Mahinda 
Rajapaksa and the sixth since the guns had fallen silent in 
Sri Lanka, ending the armed conflict.  

I am confident that the people of this country would 
endorse and ensure that His Excellency Mahinda 
Rajapaksa would continue as President and he would 
present us with more progressive budget estimates in the 
coming years too, to secure lasting peace in our soil, 
uplift the lives of the people of our country through the 
promotion of inclusive growth and to achieve the goals 
pronounced by him when he presented this Budget.  

The success of the "Mahinda Chintana" vision and 
His Excellency the President’s capability to deliver the 
set goals are well discussed in the World Bank’s "Sri 
Lanka Overview", updated on 31st March, 2014, which 
states, I quote:  

"Almost five years after the end of the three-decade civil conflict, 
Sri Lanka is now focusing on long-term strategic and structural 
development challenges as it strives to transition to an upper middle 
income country."  

"Economic prosperity has been broadly shared.  

Real per capita consumption of the bottom 40 percent grew between 
2002 and 2009 by an average of 4.3 percent annually, compared to 
2.6 per cent of the top 60 per cent. As a result, inequality in per 
capita consumption expenditure fell during this period,......" 

"The Sri Lankan economy has seen robust annual growth at 6.4 
percent over the course of 2003 to 2012, well above its regional 
peers. Following the end of the civil conflict in May 2009, growth 
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rose initially to 8 per cent, largely reflecting a “peace dividend”, and 
underpinned by strong private consumption and investment. While 
growth was mostly private sector driven, public investment 
contributed through large infrastructure investment, including post 
war reconstruction efforts in the North and Eastern provinces." 

"Shared prosperity has been associated with dramatic declines in 
poverty." 

"Sri Lanka has met the Millennium Development Goal (MDG) 
target of halving extreme poverty and is on track to meet most of the 
other MDGs, outperforming other South Asian countries."  

Similarly, the Asian Development Bank too in its Fact 
Sheet about Sri Lanka dated April, 2014 has stated as 
follows, I quote:  

"Sri Lanka’s social indicators are among the best in South Asia. The 
country has achieved near universal literacy, and has a 
comparatively low poverty level. Economic growth has been steady 
since the military conflict ended, but slowed in 2012. Growth had, 
however, picked up strongly again by the third quarter of 2013." 

In addition to articulating the vision to achieve the 
targets set for 2020 and onwards, His Excellency the 
President, in his Budget Proposals, has provided much 
relief to all the segments of society. Thus, the Budget 
Proposals have declared dividends to its stakeholders, the 
people of this country, who stood with his  Government to 
overcome the man-made and natural disasters and to 
march towards economic recovery.  

I have, time and again, spoken in this House during 
the current and previous Budget Debates and in the 
Northern District Development Committee meetings 
chaired by His Excellency the President about the 
meticulous planning and miraculous achievement of this 
Government under the “Vadakkin Vasantham” 
Programme on rehabilitation, development, progress and 
prosperity of the Northern Province since the end of the 
conflict.  I have reiterated, during the course of my 
speeches, that it was the vision of His Excellency the 
President and the able leadership of the Hon. Basil 
Rohana Rajapaksa that made the “Vadakkin Vasantham” 
Programme, a success. I have substantiated my statement 
by even giving figures. The total investment by the 
Government in the Northern Province since 2009 to date 
was Rs. 290,271 million. The break-up of this huge 
capital expenditure districtwise is, Jaffna - Rs. 89,031 
million; Killinochchi - Rs. 60,529 million; Mannar - Rs. 
62,804 million; Mullaitivu - Rs. 38,407 million; and 
Vavuniya - Rs. 39,500 million. 

The TNA has cooked up a story that the Government 
is not giving any fund to the Northern Provincial Council. 
By doing a small calculation of dividing the Recurrent 
Expenditure allocated to each province in the Budget 
Estimates for 2015 by its population, we can see that the  
Northern Province has got the highest per capita 
allocation of  Rs. 14.26. Similarly, as  regards Capital 
Expenditure too, the Northern Province has got the 
highest allocation of Rs.5, 288 million. The details are as 
follows: Northern Province - 5,288 million; 

Sabaragamuwa Province - 4,760 million; Southern 
Province - 4,382 million; Central Province- 4,379 million; 
Uva Province - 3,736 million; Western Province - 3,123 
million; North Western Province - 2,925 million; Eastern 
Province - 2,869 million; and North Central Province - 
2,605 million. 

During the year 2014 also, the Northern Province has 
got the highest allocation. But, according to the Financial 
Progress Report of the Northern Provincial Council as on 
30th October, 2014, they have spent only 31 per cent of 
the sum allocated.  That is, they have spent only Rs. 1,881 
million out of the total allocation of Rs. 5,959 million. 
The expenses include the purchase of luxury vehicles and 
other luxuries for the Chief Minister, Ministers and the 
Chairman of the Northern Provincial Council. The TNA 
Members in this House had been speaking without any 
factual evidence and misinforming the House with regard 
to the Northern Provincial Council’s expenditure. If this 
is the way the TNA Members  misinform the House, one 
could imagine how they mislead the innocent Tamils. 

The Chief Minister has been saying that the 
Government is not providing the allocated funds to the 
Northern Provincial Council and that they have no control 
over project expenditure and the Governor and the Chief 
Secretary have been blocking everything. In the 
meantime, one of the TNA Parliamentarians and a 
Provincial Councillor have, in their speeches before the 
Tamil diaspora gathering in London, recently stated that 
the Provincial Council since the TNA assumed office, has 
renovated roads and hospitals to the value of Rs. 810 
million : Mandaitivu Base Hospital at a cost of Rs. 50 
million; Pannai-Mandaitivu Road renovation at a cost of 
Rs. 450 million; renovation of Kayts and Delft Base 
Hospitals at a cost of Rs. 60 million and 250 million 
respectively. Sir, I table* the CD which contains the 
speeches of the TNA Parliamentarian and the Provincial 
Councillor in London.  

These persons say things contrary to what the Chief 
Minister has been saying. They have been claiming that 
all what the Government had planned and executed in the 
past and  is being executed during the year through the 
Northern Provincial Council as being their own planning 
and execution. It was the Chief Minister and  the TNA 
politicians who opened the building with enormous 
publicity. But, the Mandaitivu Hospital building was 
constructed with the allocation made in the 2013 Budget, 
during which period the NPC was not under the control of  
the TNA. 

Similarly, the Pannai-Mandaitivu Road was a part of a 
long-term Provincial Road Project of the Government, 
funded partly by the World Bank. The total sum to be 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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invested under this project for the period 2013 - 2016, 
amounts to Rs. 2,685 million. Out of this, Rs.750 million 
has been earmarked for the year 2014 for construction of 
Pannai-Mandaitivu Road. The  project was awarded to a 
contractor previously and since he had not completed it 
on  time, it was awarded during the year to another 
contractor. They were telling untruths to the Tamil 
diaspora that what the Government had carried out, or the 
contracts awarded in the past,  were being carried out by 
the Northern Provincial Council during the year, in order 
to get the diaspora money into their pockets. 

On the initiative of His Excellency, the deep wounds 
of conflict are getting healed; efforts are afoot to move Sri 
Lanka towards long-term peace and make it a more 
inclusive state. The recovery of socio-economic status 
and reintegration of conflict-affected communities was 
the priority of the Government. While every endeavour is 
made by our Government towards its commitment to heal 
the wounds of the pre-conflict era through the process of  
rehabilitation, reintegration and reconciliation, the TNA 
and its allies are sowing the seeds of hostility and 
estrangement and are trying to isolate the Tamil 
community for their political survival. 

A TNA Parliamentarian swindled millions of rupees 
from Tamil people in the name of Sabra Finance in the 
1980s and started a Tamil daily from the defrauded 
money. It was done in the same way Sakvithi did in the 
South. Today, that Tamil daily is in the forefront of 
misleading the Tamil people. The same Parliamentarian 
has today connived with the Northern Provincial 
Councillors and made 59 ice-cream manufacturers to 
close their factories in order to promote the ice-cream 
agency he was involved with. Most of those ice-cream 
manufacturers are small industrialists. About 3,500 
people have lost their jobs and hundreds of retailers who 
sell these ice-creams have lost revenue as a result. This is 
another plot like Sabra Finance by this Parliamentarian. 
He is talking about the Jaffna University Council 
Members and the academic staff in this House. Does he 
want to put his people as University Council Members 
and create chaos within the university? They are used to 
"fish in troubled waters". Is he not aware that the 
University Vice-Chancellor, the UGC Chairman and the 
Hon. Minister of Higher Education had contributed 
greatly to uplift the standard of the Jaffna University, 
including the opening of the Engineering and  the 
Agriculture Faculties? The Engineering Faculty had been 
a dream since 1978. Many people tried in the past, but it 
materialized only during the tenure of office of the 
present Vice-Chancellor.   

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எம  தமிழ் ேபசும் 
மக்கள் ச க, ெபா ளாதார அபிவி த்தியின் உச்ச 
பயன்கைளப் ெபற ேவண் ம். கடந்தகால றக்கணிப் 

களா ம் அழி  த்தத்தினா ம் அழிந் ேபான எம  

வரலாற்  வாழ்விடங்கள் ேம ம் அபிவி த்தியால் க்கி 
நிமிர்த்தப்பட ேவண் ம். எம  மக்களின் நிலங்கள் எம  
மக்க க்ேக ெசாந்தெமன்ற எம  ெகாள்ைகயின்ப  
எஞ்சி ள்ள மக்க ம் தம  ெசாந்த நிலங்களில் 
மீள்கு ேயற்றப்பட ேவண் ம். வ ைமயி ந்  
மீண்ெட ந்  எம  மக்கள் வாழ்வியல் எ ச்சி ெபற 
ேவண் ம்.  அரசிய ாிைமச் சுதந்திரம் ெபற்  எம  மக்கள் 

க யர்த்தி வாழ ேவண் ம். இைவகைளேய நாம் 
ெசால் ம் வ கின்ேறாம்; ெசய் ம் வ கின்ேறாம். 
ஆனா ம் ேதர்தல் காலங்களில் ெவ ம் வாக்கு திகைள 
மட் ம் அள்ளி வழங்கிவ ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் 
தம  வரலாற்றில் ெகா த்த வாக்கு திகைள இ வைர 
நிைறேவற்றவில்ைல. இ வைர கால ம் எமக்கு கிைடத்த 
அாிய வாய்ப் க்கள் யா ம் எம  தமிழ் ேபசும் அரசியல் 
கட்சிகளின் தைலைமகளாேலேய சுயலாப ேநாக்கில் 
திட்டமிட்  றந்தள்ளப்பட்டன.  

எம  மக்களின் அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக க்கான 
தீர்ைவ இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின் அ ப்ைடயிலான 
13ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத ைமயாக 
அ ல்ப த் வதி ந்ேத ெதாடங்க ேவண் ம். அ ேவ 
இங்கு ெதாடக்கி ம் விடப்பட் க்கிற . அதற்கு ேம ம் 
ேதைவயான அதிகாரங்கைளப் ெபற் , அைத வளர்த்ெத த்  
எம  அரசியல் இலக்கு ேநாக்கிச் ெசல்வேத நைட ைற 
யதார்த்தமாகும். இைத வி த்  எந்தத் தீர்  யற்சியி ம் 
இறங்கிப் பயனில்ைலெயன்ற அளவில் அரசியல் 

ரண்பாட் ச் சூழல் கடந்த காலங்களில் 
வளாத்் விடப்பட் க்கிற .  

இலங்ைக அரசியலைமப்ைப மாற் வத டாகச் சமஷ்  
ஆட்சி ைறைய ஏற்ப த்தலாெமனச் சிலர் எண் கிறார்கள். 
அ  யாத காாியம். ஏெனனில், நாடா மன்றத்தில் அதற்கு 

ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமப் பலம் இ ந்தாக 
ேவண் ம். ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் 
இன்ைறய ஆட்சியி ம் ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமப் 
பலம் இ ந்  வ கின்ற . ஆனா ம் ஏன், அரசியலைமப்ைப 
மாற்றியைமக்கவில்ைலெயன்  யா ம் ேகள்வி எ ப்பலாம். 
இ  பல்ேவ  கட்சிகைள ம் உள்ளடக்கிய ஐக்கிய மக்கள் 
சுதந்திரக் கூட்டைமப்பின் ஆட்சி! இந்தக் கூட்டாட்சியில் 
அங்கம் வகி்ப்பவர்கள் ெபா  உடன்பாட் ல் 
இைணந்தி ந்தா ம் ஒேர ெகாள்ைக, ேகாட்பா கைளக் 
ெகாண்டவர்கள் அல்லர். அவ்வா  அரசியலைமப்  
சீர்தி த்தத்ைத மாற்றியைமக்க ய ம்ேபா  கூட்டாட்சியில் 
பங்ெக க்கும் கட்சிகள் அதற்கு ஆதரவளிக்காமல் 
ஆட்சியதிகாரத்தில் இ ந்  விலகிவி வார்கள். இந்தச் 
சூழ ல் தமிழ் ேபசும் மக்களி ந்  அதிக ஆசனங்கைள 
அபகாித்  ைவத்தி க்கும் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் , 
அரசுக்கு ைகெகா த்  ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமப் 
பலத்ைத நிைலநி த்த ன்வர ேவண் ம். அ ம் 
சாத்தியமில்ைல. காரணம், தமிழ் ேபசும் மக்களின் 
அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  கா ம் வி ப்பம் 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பிடம் இல்ைல. அப்ப யான 
வி ப்பம் இ ந்தி ந்தால் ஏற்ெகனேவ ன்னாள் ஜனாதிபதி 
சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்கள் 
ெகாண் வந்த தீர் ப் ெபாதிைய எதிர்க்கட்சிக டன் 
இைணந்  இந்த நாடா மன்றத்தில் எாித்தி க்க 
மாட்டார்கள். ஆகேவ, தமிழ் ேபசும் மக்களின் அரசியல் 
தீர் க்காக அரசுடன் ைககு க்கிப் ேபரம் ேபச தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  நைட ைறயில் ஒ ேபா ம் ன்வரப் 
ேபாவதில்ைல. இைவகேள தமிழ் ேபசும் மக்க க்கு 

ேராகமிைழக்கப்பட்ட கடந்தகால, சமகால கசப்பான 
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வரலா களாகும். த ல் தமிழரசுக் கட்சி! பின்னர் தமிழர் 
வி தைலக் கூட்டணி! இன்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் !  
இப்ப  காலத்திற்குக் காலம் க கைள மாற்றிக் 
ெகாண் ப்பவர்கேள தமிழ் மக்க க்கு ேராகமிைழத்  
வ கின்றார்கள். 

தாம் மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்தால் அரசியலைமப் த் 
தி த்தத்ைத ெகாண் வ ேவாெமன்  யா ம் கூ வ கூட 
ெவ ம் ேதர்தல்கால வாக்கு தியாகேவ இ க்கும். அ  
நடக்கப்ேபாவதில்ைல என்பேத கடந்த கால வரலாறாகும். 
ஆகேவ, இலங்ைக அரசியல் யதார்த்த சூழ்நிைலையக் 
க த்திற்ெகாண்  ெசயலாற் வேத ெபா ப் ள்ள தமிழ் 
அரசியல் கட்சிக க்குாிய கடைமயாகும். க ைதக்கு உபேதசம் 
காதிேல ஓதினா ம் அபயக்குரல் அபயக்குரேல! தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு ேபாதைன ெசய்வெதல்லாம் 

றக்குடத்தில் வார்த்த நீ க்கு ஒப்பான .  

வட மாகாண சைப அதிகாரம் இன்  குரங்கின் ைகயில் 
மாைலயாக இ க்கின்ற . ெபா ப்பான ஒ  நாடா மன்ற 

சைபயிேல வட மாகாண சைபைய இயங்கவிடவில்ைலெயன்  
ெபாய் ைரக்கும் அண்டப் கர்க ம் ஆகாசப் கர்க ம் 
மக்கள் மத்தியில் எவ்வா  ெபாய் உைரப்பார்கெளன்  
ெசால் த்ெதாிய ேவண் ய அவசியம் இல்ைல. தமக்கு வட 
மாகாண சைப கிைடத்தால் ஆ நைர மாற் ேவாம் 
என்றார்கள். பைடயினைர ெவளிேயற் ேவாம் என்றார்கள். 
தமிழரைச அைமத் த் த ேவாம் என்றார்கள். இதில் எைதச் 
சாதித்தார்கள்? தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ெதாங்கு 
தைசகளாக இ க்கும் வன் ைறக் கலாசாரக் கு க்கள்கூட 
இப்ேபா  வாிக்குவாி மனித ேநயம், ஜனநாயகம் என்  
கூச்ச கிறார்கள். இந்த வன் ைறக் கலாசாரக் கு க்கள் 
காலத் க்குக் காலம் ெவவ்ேவ  பைடயினேரா  நின்  எம  
மக்கைள வைக ெதாைகயின்றி வைதத்தவர்கள். அதிகாரம் 
இவர்கள  ைகையவிட் ப் ேபானபின்னர் மட் ம் சாத்தான் 
ேவதம் ஓ வ ேபால் ஜனநாயகம் குறித் ப் ேபசுகிறார்கள்.  
தி விழாவில் தங்க நைககைளக் ெகாள்ைளய த்தவன் 
"தி டைனப்பி ! தி டைனப்பி !" என்  
கூச்ச ட் க்ெகாண்  ஓ வ , தான் தப்பித்  விடேவண் ம் 
என்பதற்காகேவ.  அ ேபாலேவ, தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் ம் அதன் ெதாங்கு தைசகளான வன் ைறக் 
கலாசாரக் கு க்க ம் இன்  கூச்ச ட் த் தாம் தப் வதற்காக 
ஓ க்ெகாண் க்கின்றன. 

13வ  தி த்தச்சட்டம் நாம் இரத்தம் சிந்திப் ெபற்ற 
உாிைம. அதற்காகத் தமிழ் ேபசும் மக்கள் அர்ப்பணங்கைளச் 
ெசய்தவர்கள். ஆகேவ, இ  மக்க க்குாிய மாெப ம் ெசாத் . 
அதன் சுகங்கைளத் தாம் மட் ம் அ பவித் 

க்ெகாண் க்கிறார்கள் ேபா த் தமிழ்த் ேதசியவாதிகள். 
தம  ஆடம்பர மாளிைகக க்கும் ெசாகுசு வாகனங்க க்கும் 
இலவச விமானப் ேபாக்குவரத் க்கும் மாதாந்த மாகாண சைப 
அமர் களின்ேபா  உல்லாச வி ந் க க்கும் மட் ம் 
மாகாண சைப நிதிையப் பயன்ப த்தி வ கிறார்கள்.  
இவர்களா மக்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கப் 
ேபாகின்றார்கள்?  "கூட்டத்தில் கூ  நின்  கூ ப்பிதற்றல் 
இன்றி நாட்டத்தில் ெகாள்ளார  கிளிேய -  நாளில் 
மறப்பார !"  என்ப ேபாலத்தான் இவர்க ைடய 
ெசயற்பா கள் உள்ளன.  

வட மாகாண சைப அதிகாரத்ைத மட் மல்ல, நாட்ைடப் 
பிாித் த் தனியரசு அைமத் க் ெகா த்தா ம் யாேரா அதற்குத் 
தைட என் தான் இவர்கள் கூறிக்ெகாண் ப்பார்கள். தமிழ் 
மக்களின் பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட் விட்டால் தம  அரசியல் 

இ ப்  இல்லாமல் ேபாய்வி ம் என்ற அச்சம் அவர்க க்கு. 
பன்றிக்கு ன்பாக த்ைதப் ேபாட்டா ம் அ  
ேசற்ைறத்தான் நா ம்.  அ ேபால் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பிடம் அரசியல் தீர்ைவக் ெகா த்தா ம் அ  
சாக்கைடைய ேநாக்கிேய ஓ க்ெகாண் க்கும் என்ப  
மீண் ம் இன்  நிதர்சனமாகிவிட்ட .   
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, your time is over. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
"எப்ெபா ள் யார் யார் வாய் ேகட்பி ம் அப்ெபா ள்,  
ெமய்ப்ெபா ள் காண்பதறி  " 

என்ப ேபால், ஊடகவியலாளர்கள் சுயமாகச் சிந்திக்க 
ேவண் யவர்கள். ஆனா ம், ஒ  சில ஊடக தலாளிகள் 
அவர்கள  சுயமான ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த்தி 
வ கிறார்கள். தலீ  இட்டவர்கள் எமக்கு தலாளிகளாக 
இ ந்தா ம் எம  ைள நரம் கேள எமக்குப் பிரதானம் 
என்ற வைகயில் ஊடகவியலாளர்கள் சினங்ெகாண்  
எழேவண் ம். என  அரசியல் வரலாற்றில் நான் பல்ேவ  
அரச ஆட்சித் தைலவர்கைளச் சந்தித்தி க்கிேறன். -  

Sir, please give me five more minutes. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Chairman, we will give the Hon. 

Minister five more minutes out of the time allotted to the 
Government. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Okay, carry on, Hon. Minister. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
தமிழ்ேபசும் மக்கைள அழி களி ந்  மீட்ெட க்க ம் 

எம  மக்க க்கு நிரந்தர சமாதானத்ைத ம் நிரந்தர அரசியல் 
தீர்ைவ ம் உ வாக்கிக் ெகா ப்பதற்கும் எம  மக்களின் 
உாிைமக்குக் குரல் ெகா த்தப ேய அவர்க க்கு நான் 
உற க்குக் கரம் நீட் யி க்கின்ேறன். 

13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத ைமயாக அ ல்ப த் மா  
ன்னாள் ஜனாதிபதி பிேரமதாச அவர்கைளக் ேகட்ேடாம். 

அதன் பின்னர் ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிக்கா 
குமாரண ங்க அவர்களிடம் ேகட்ேடாம். அதன் பின்னர் 

ன்னாள் ஜனாதிபதி .பி. விஜய ங்க அவர்களிடம் 
ேகட் ந்ேதன்.  அதன் பின்னர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் பிரதமராக இ ந்தேபா ம் ேகட் ந்ேதன். 
ஆனா ம் ஒவ்ெவா  ஆட்சித் தைலவர்களிட ம் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் 13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்தக் கூடா  என்  தைட விதித்  வந்தனர். 
"அைரகுைறத் தீர் , உ த் ப்ேபான தீர் , ஒன் க்கும் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உதவாத தீர் , இைதத் ம் த்த யால் கூடத் ெதாட் ப் 
பார்க்க ம் மாட்ேடாம்" என்  கூறித் தமிழ் மக்க க்குத் 

ேராகமிைழத்  வந்தனர். இதனால் எ ம் நடக்கவில்ைல. 
13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத ைமயாக நைட ைறப்ப த் ம் 

ணிச்ச ம் அந்த ஆட்சித் தைலவர்களிடம் 
இ ந்தி க்கவில்ைல. வி ப்ப ம் இ ந்தி க்கவில்ைல.  

ஆனா ம், ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
ஆட்சிக்கு வந்தேபா  நாம் அவாிடம் ேகட்ேடாம்.  அவர் 
மட் ேம வடக்கு மாகாண சைபக்கான ேதர்தைல 
நடத்தியதன் லம் 13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த்த ஆரம்பித்தி ந்தார். அதன் லம் நீண்டகாலமாகச் 
சகதிக்குள் ைதந்தி ந்த அரசியல் தீர்  என்ற ேதைர 
ெவளிேய இ த்  வந்தி க்கிறார்.  அந்தத் ேதாின் 
வடம்பி த்  நா ம் இ த்  வந்தி க்கிேறாம். ஆனா ம் 

ரதி ஷ்டவசமாக மாகாண சைப ஆட்சி அதிகாரம் என்ப  
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பிடம் ேபாய்விட்ட .  இ ேவ 
தமிழ் ேபசும் மக்களின் சாபக்ேக .  இதனால் 13வ  தி த்தச் 
சட்டத்தி ந்  ெதாடங்கும் எம  அரசியல் தீர்  ேநாக்கிய 
பயணம் தைடப்பட்  நிற்கின்ற .  தமிழரசுக் கட்சியின் 
மாநாட் ல் ைவத் த் தைலவர் சம்பந்தன் அவர்கள் என்ன 
கூறினார் என்பைதச் சற் த் தி ம்பிப் பார்க்கேவண் ம். 

நைட ைறச் சாத்தியமாகச் சிந்திக்க ேவண் ம் என் ம் 
உணர்ச்சி ட் ம் ேபச்சுக்களால் எைத ம் ெபற யா  
என் ம் கடந்த காலங்களில் பல சந்தர்ப்பங்கைள 
இழந் விட்ேடாம் என் ம் வ னியாவில் நைடெபற்ற  
தமிழரசுக் கட்சி மகாநாட் ல் அவர் கூறியி ந்தார். அவர் 
இதைன மனமாற்றத்தில்  ெசான்னாரா அல்ல   
த மாற்றத்தில் ெசான்னாரா என்ப  அவைரச் 
சார்ந்தவர்க க்ேக ெவளிச்சம்! இவ்வா  அவர் ெசால்  சில 
தினங்க க்குள்ேளேய ெசான்னதற்கு மாறாக உசுப்ேபற் ம், 
சூேடற் ம் ேபா க் கூச்சல்கைள அவர்கேள எ ப்பத் 
ெதாடங்கிவிட்டார்கள். சூழ க்ேகற்றவா  மதி ட்ப 
சிந்தைனேயா  ெசயற்ப வதற்கு மாறாக சூழ க்ேகற்றவா  
சூ ைரத் க் ெகாண் ப்பேத வழிெயன்  ன் க்குப் பின் 

ரணாகப் ேபசி வ கின்றனர். இவர்கள  கடந்த கால 
சூ ைரப் கள்தான் எம  மக்க க்கு சு காட் க்கு 
வழிகாட் யி ந்தன. அரசாங்கம் அைமத்த திகைளத் தாம் 
அைமத்ததாகப் லம்ெபயர் நா க க்குச் ெசன்  
ெபாய் ைரத்  வ கின்றனர். இவ்வா  லம்ெபயர் 
மக்க க்குப் ெபாய் ைரத் , அங்கு பிச்ைசப் பாத்திரேமந்தி, 
பகற்ெகாள்ைளயில் ஈ ப வ  தம  வயிற்ைற 
வளர்த் க்ெகாள்வதற்காகேவ! 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
உங்க க்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன் ம் இரண்  நிமிடத்தில் என  உைரைய நிைற  

ெசய்கின்ேறன்.  

Sir, I wish to inform this House with much confidence 
that His Excellency Mahinda Rajapaksa will swear in as 
President of Sri Lanka for the third time with an 

overwhelming support from the people of this country, 
including the Tamil-speaking people. It is only His 
Excellency President Mahinda Rajapaksa who could 
bring a solution to the Tamil issue and he will definitely 
do it in the coming years. 

Before I conclude, I wish to thank Dr. P.B. 
Jayasundera, Secretary to the Ministry of Finance and 
Planning and his officials, who are behind the success of 
the robust economy of our country.  

Thank you. 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara. 

You have five minutes.  
  

[අ.භා. 12.08] 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අද දවෙසේදී 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් කථා බහට ලක් ෙවලා තිෙබන "මුදල 
ෙලොකු වීෙම් කාරණය" පිළිබඳව විනාඩි පහක් වාෙග් සුළු කාලයක් 
ඇතුළත කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙද්ශපාලනයට පිවිසුෙණ් 
2000 වර්ෂෙය්දීයි. අෙප් ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මැතිතුමා 
ඉන්නවා, අෙප් දිස්තික්කෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් නායකයා විධියට. 
එදා 2000 වසෙර්දී ආනමඩුව සහ පුත්තලම පෙද්ශවල තිබුණු 
බිහිසුණු තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්වත්, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්වත් කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ. එදා අණ්ඩු පක්ෂෙය් 
උදවියටත් ආනමඩුව පෙද්ශයට පය තියන්න බැරි වාතාවරණයක් 
තිබුණාය කියන එකට ෙම්  ඉන්න දිස්තික්  නායකතුමා සාක්ෂි 
දරනවා කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එදා මම ෙද්ශපාලනයට 
අවතීර්ණ වුණාට පසු කරුවලගස්වැවදී මෙග් වාහනයට ගිනි 
තියලා රුපියල් ලක්ෂ 35කට වැඩි අනාර්ථයක් සිදු කළා. ඒ 
වාෙග්ම ආනමඩුෙව් තිබුණු මෙග් කාර්යාලය 2008.10.24 වැනි දා 
ගිනිබත් කළා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ ඡායා රූප. ඒ වාෙග්ම ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, හලාවත තිබුණු මෙග් කාර්යාලය 
2009.10.04 වැනි දා ගිනි තියලා විනාශ කරලා දැම්මා. ගිනි තියපු 
පුද්ගලයා ඒ කාර්යාලය තුළම ගින්නට පිච්චුණා. අපි ඒ ගැන 
ෙපොලීසියට කිව්වා. කළුෙබෝවිල ෙරෝහෙල් ඔහු ඉන්ෙදද්දී අපි 
ගිහින් ඔහුව ෙපන්නුවා. නමුත් ෙපොලීසිය ඔහුව අත් අඩංගුවට 
ගත්ෙත් නැහැ. අදටත් ඔහු රජෙය් රැකියාවක් කරනවා. ෙම් කරපු 
වලත්ත වැඩවලට පශංසාවක් වශෙයන් ඔහුට රජෙය් රැකියාවක් 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 2014.09.28 වැනි දා මෙග් ෙවෙළඳ සංකීර්ණ 
ෙගොඩනැඟිල්ලට ෙවඩි තිබ්බා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.   

ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් දරුවාට, මෙග් 
බිරිඳට - කිසි ෙකෙනකුට - ජීවත් ෙවන්න  නිවහනක් නැති වුණා.  
මෙග් ෙද්ෙපොළ සියල්ල අළු කරලා දැම්මා. පාසල් යන දරුවාට 
පාසලට යන්න බැරි ෙවන්න සපත්තු ෙදක පවා ගිනි තියලා දැම්මා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිට අපි සියලු ෙදනාම සත්යගහයක 

3269 3270 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා] 
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ෙයදිලා සිටියා, ගරු කථානායකතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම දැක්කා. 
[බාධා කිරීම්] ෙම් රෙට් කිසිම පුද්ගලෙයකුට එදා අනුකම්පාවක් 
ඇති වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් අන්තර් ජාලෙය් සමාජ ෙවබ් අඩවි 
ගණනාවක සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම ෙනොවැම්බර් 21 
වැනි දා "තිනකුරල්" පත්තෙර් මුල් පිටුෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, "රුපියල් මිලියන 25කටයි, 
ඇමතිකමකටයි, වාහනයකටයි රංෙග බණ්ඩාර ආණ්ඩුවට එකතු 
ෙවනවා" කියලා.  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙඩ්ලි මිරර් ෙවබ් 
අඩවිය, කලම්බු ගාඩියන්ස් ෙවබ් අඩවිය, ලංකා ශී ෙවබ් අඩවිය 
ඇතුළු ෙවබ් අඩවි ගණනාවක සඳහන් කරලා තිෙබනවා, "රංෙග 
බණ්ඩාර රුපියල් මිලියන 50කුත්, ඇමති ධුරයකුත්, වාහනයකුත් 
එක්ක ආණ්ඩුවට එකතු ෙවන්න යනවා" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට අවස්ථාව තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  
"රංෙග බණ්ඩාර පනී" ඒ වාෙග් එක එක ඒවා පළ කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට ටිකක් සැකයි. ඒ නිසා මම 
ආපසු සැරයක් ගිහිල්ලා මෙග් උප්පැන්න සහතිකය ෙචක් කරලා 
බැලුවා. මෙග් උප්පැන්න සහතිකෙය් මෙග් පියාෙග් නම සඳහන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙක්.බී. රංෙග බණ්ඩාර කියලා. හැබැයි මට 
සැකයක් ඇති වුණා, කවුරු  ෙහෝ ෙම්ක ෙවනස් කරලාවත්ද 
කියලා. ඒ නිසා මම ඊෙය් ආපසු සැරයක් උප්පැන්න සහතිකය 
ෙචක් කරලා බැලුවා. ඇට ෙගම්බා, ගස් ෙගම්බා, නැත්නම් හැල 
ෙගම්බා කියලා ෙගම්ෙබකුෙග් නමක් මෙග් පියාෙග් නම විධියට 
සඳහන් කරලා තිෙබනවාද කියලා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
හැබැයි, උප්පැන්න සහතිකෙය් කිසිදු ෙවනසක් නැහැ. තවමත් ඒ 
විධියටම තිෙබනවා, මෙග් පියාණන් වහන්ෙසේෙග් නම ෙක්.බී. 
රංෙග බණ්ඩාර  කියලා. ඒ නිසා මට ආත්මයක් තිෙබනවා. රුපියල් 
ශතවලටවත්, තනතුරුවලටවත් විකිණිච්ච චරිත ෙනොෙවයි රංෙග 
බණ්ඩාරලා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් මාධ්යෙව්දී 
හිතවතුන්ෙගන් මම වැඳළා ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි පිය 
උරුමෙයන්, මවු උරුමෙයන්, පරම්පරාෙවන් ෙද්ශපාලනය කරලා 
ආපු මිනිසස්ු ෙනොෙවයි. අ පි ෙම් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට පිවිසිලා, 
අෙප් හැකියාව උඩ, දක්ෂතාව උඩ, කැපවීම උඩ තමයි, - [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ මහත්තෙයෝ. අවුරුදු 14ක් තිස්ෙසේ  
ඒ කළ කැපවීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. 
එෙහම නැතුව ෙවන ෙවන උරුමක්කාරකම්වලින් ආපු ගමනක් 
ෙනොෙවයි.  

එම නිසා මම ෙම් මාධ්යෙව්දී හිතවතුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
කටට එන ෙද්, හිතට දැෙනන ෙද්, ලූ කථා, එක එක්ෙකනා ෙදන 
ලණු, පළ කරන්න එපා කියලා. ආණ්ඩුෙවන් යන කණ්ඩායම් 
වළක්වා ගැනීමට ෙම් විධියට ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම රංෙග 
බණ්ඩාර එනවා, පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම එනවා, අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 
එනවා, තිස්ස අත්තනායක එනවා, චන්දානි බණ්ඩාර එනවා, 
ගයන්ත කරුණාතිලක එනවා ආදී වශෙයන් අෙප් මන්තීවරුන්ෙග් 
නම්  අන්තර් ජාලය හරහාත්, පුවත් පත් හරහාත් පළ කරනවා. ෙම් 
වලත්ත වැෙඩ් නවත්වන්න. මාධ්යෙව්දි මහත්වරුනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ලියන විධියට තමයි ගණනක් හම්බ ෙවනවා 
ඇත්ෙත්. මම තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක තරෙහන් කියනවා 
ෙනොෙවයි. මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන්, ඉතාම ආදරෙයන්, ඉතාම 
කාරුණිකව, තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් වැඳලා ඉල්ලීමක් කරනවා, 
අපි ෙගොඩ නඟා ගත්තු අෙප් නම ෙම් වාෙග් වලත්ත වැඩවලින් 
විනාශ කරන්නට එපාය කියලා.  

අපිට අෙප් ගරුත්වය තියාෙගන ෙද්ශපාලනය කරන්න              
ඉඩ ෙදන්න. කිසිෙසේත්ම කුඩුකාරයන්ෙගන්, ගංජාකාරයන්ෙගන්, 
කැසිෙනෝකාරයන්ෙගන්, එතෙනෝල්කාරයන්ෙගන්, 
කප්පම්කාරයන්ෙගන්, ෙකොමිස්කාරයන්ෙගන්, මැරකමින්,  
සූදුෙවන් ෙම් රට ෙගන යන - ෙම් වාෙග් කුපාඩි වැඩ කරන - 

ආණ්ඩුවකට රංෙග බණ්ඩාරවත්, ෙම් ඉන්න කවුරුවත් එකතු 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Palitha Tewarapperuma. 

You have five minutes. 
 

[අ.භා. 12.13] 
 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් අෙප් දිස්තික්කයට අදාළ වුණු අවාසනාවන්ත 
සිද්ධියක් ගැන කථා කරන්න මට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
මුදල ට ෙහෝ බලයට කරපු තුප්පහි කුපාඩි වැඩක්.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් හිටපු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ඇමතිතුමා 21 වැනිදා අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා හැටියට 
පකාශයක් කරපු ෙවලාෙව්, ඒ සතුට සමරන්න එළියට බැහැපු, 
නිරායුධ අෙප් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයකු වන චමිල රණවීරට  
කිසිම ෙහේතුවක් නැතුව කළුපාට Aqua Hybrid වර්ගෙය් 
වාහනයකින් ඇවිල්ලා ඔළුවට ෙවඩි තියලා ගියා. ඔහු අෙප් 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් ළඟම ඥාතිෙයක්. ෙම් 
සිද්ධිය ෙවන ෙවලාෙව් ඒ ස්ථානෙය් හිටපු ෙපොඩි මහත්තයා කියන 
පුද්ගලයා වහාම ඒ  වාහනෙය් ෙනොම්මරය එතන හිටපු ෙපොලිස් 
නිලධාරියාට දී තිෙබනවා. ෙම් ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධව 
අපි ඊෙය් පයාගල ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා, කළුතර SSP රවී 
ෙකොඩිතුවක්කු මහත්මයාෙගන් ඇහුවා. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ඊෙය් දවෙසේ රවී ෙකොඩිතුවක්කු මහත්තයා 
කියනවා, කිසිම විස්තරයක්, වාහනයක ෙනොම්මරයක් එයාට 
දුන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්වා බලයට, මුදලට, බලපෑම්වලට යට 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැතුව ෙසොයා බලන්න.   ෙමොකද ෙම්ෙක් 
නරක නාමය ඔබතුමාටත් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
පබල ඇමතිවරෙයක් වන ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් 
පිළිබඳව සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් මම 
ෙම් කාරණයත් මතක් කර දිය යුතුයි. තමන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය, 
තමන්ෙග් පක්ෂය මුදලට පාවා ෙදන කාලයක් ෙම්. මම කළුතර 
දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කියාකාරිකෙයක් හැටියට 
කටයුතු කරලා, 2002 දී මතුගම පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට පත් ෙවලා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට උපරිම ෙසේවයක් කළා. 
ඉන් පසුව කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙදවැනි ස්ථානයට මනාප ඡන්ද 
ලබා ෙගන මම පළාත් සභාවට ෙත්රී පත් වුණා. මම පළාත් 
සභාෙව් ඉන්න කාලෙය් අෙප් පක්ෂෙය් කළුතර දිස්තික් 
නායකතුමා -අෙප් මානව හිමිකම් ඇමතිතුමා-  ෙකොළ පාට 
ෙකොඩිය බිම දමලා අනික් පැත්තට ගියා. ඒ ෙවලාෙව් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න, ඒ ෙකොඩිය නැවත ඔසවන්න 
මම කටයුතු කළා. ෙම් වාතාවරණය යටෙත් එකල පැවැති පළාත් 
පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන්න අෙප් පක්ෂෙයන් 
කවුරුවත් ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් පළාත් 
සභාෙවන් අයින් ෙවලා, පාෙද්ශීය සභාවට තරග කරලා, ලංකාෙව් 
ෙදවැනියට වැඩිම මනාප අරෙගන තවත් මන්තීවරු හය ෙදෙනක් 
එක්ක පාෙද්ශීය සභාවට යන්න මට පුළුවන් වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මම තුන් 
වරක්ම දිවුරුම් දීලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2010 මහ මැතිවරණ සමෙය් ෙම් රෙට් අවනීතිය රජ කළා.  ඒ 
ෙවලාෙව් අපට ගහන්න ආවා. ඒ සිද්ධිෙය් පැමිණිලිකාරයා වුෙණ් 
මමයි. ඒෙකදි පැමිණිලිකරු වුණු මාව සිරගත කරලා, විත්තිකාරයා 
සමාජගත කළා. මම ඒ හිර ෙගය ඇතුෙළේ ඉඳෙගන, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය යටෙත් ෙද්ශපාලනය කරලා පක්ෂයට අභිමානයක් ෙගන 
දුන්නා; කළුතර දිස්තික්කෙය් වැඩිම මනාප ලබා ෙගන පළමුවැනි 
තැනට පත් වුණා. නමුත්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපටත් 
විවිධ අසාධාරණකම්, අයුක්තිසහගත ෙද්වල් වුණා. කළුතර 
දිස්තික් ජනතාවෙග් මතය පකාශ කරන්න පක්ෂෙයන් අවස්ථාව 
ෙනොදුන්නත්, පළාත් සභාෙවන් අයින් ෙවලා, පාෙද්ශීය සභාවට 
තරග කරලා, මතුගම ආසනය රැක ගත්ෙත් මමයි. පසු ගිය පළාත් 
පාලන මැතිවරණය ෙවලාෙව්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ශක්තියක් 
ෙදන්න ෙහොඳ පුද්ගලෙයක් ෙහොයා ගන්න බැරිව හිටියා. අප ට 
පක්ෂෙයන් අසාධාරණයක් වුණත්, ඒ අවස්ථාෙව් ම ෙග් ෙනෝනාව 
පාරක්, පාරක් ගාෙන් හැම ෙගදරකටම යවලා කළුතර 
දිස්තික්කෙය් වැඩිම මනාප අරෙගන දුන්නා. අපට ඡන්දය දීපු 
අයෙග් ආත්ම අභිමානය, අෙප් ආත්ම ගරුත්වය, පක්ෂෙය් ආත්ම 
ගරුත්වය අප කවදාවත් සල්ලිවලට පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  කළුතර දිස්තික්කෙය් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ආණ්ඩුවට යනවාය කියලා අද 
කථාවක් පැතිරිලා ගිහින් තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් නීතියක් නැති සදාචාරයක් 

නැති ආණ්ඩුවට, ජනතාවට ෙසෞඛ්ය පහසුකම් සපයන්න බැරි 
ආණ්ඩුවට අප කවදාවත් එකතු වන්ෙන් නැහැ. සල්ලිවලට, 
බලයට, බලපෑම්වලට, අසාධාරණකම්වලට ෙම් පාලිත 
ෙතවරප්ෙපරුමලා කවදාවත්  පක්ෂය පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා 
මම ඉතාම අභිමානෙයන් යුතුව පකාශ කරනවා.  

 
[අ.භා. 12.18] 

 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு   குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 
Resources) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්, මට 
ලැබී තිෙබන සීමිත ෙවලාව තුළ කාරණා ෙදකකට මෙග් කථාව 
සීමා කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඉන් පළමුෙවනි කාරණය තමයි, විෙද්ශ සම්පත්.  අය වැය 
ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දීත්, කාරක සභා අවස්ථා 
විවාදෙය්දීත් මතු වුණු කාරණාවලට පිළිතුරු සැපෙයන ආකාරයට 
විෙද්ශ සම්පත් කියන කාරණය ගැන වචන කීපයක් කථා කරන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ආර්ථිකෙය් ජාත්යන්තර 
සාධකය ෙලස සලකන වැදගත්ම ෙදය තමයි අෙප් විෙද්ශ සම්පත්. 
දැනට අපට විෙද්ශ සම්පත් ලැෙබන පධාන මාර්ගයක් වන අෙප් 

අපනයන කටයුතුවල පගතිය ෙහොඳ තත්ත්වයක පවතිනවා. 
එෙහත් අප පිළිගන්න ඕනෑ අපට තිෙබන්ෙන් පුංචි ආර්ථිකයක් 
බව. ෙගෝලීයකරණය වන ෙලෝක ආර්ථිකයක් හමුෙව් අප 
විෙශේෂෙයන්ම ෙනොෙයක් අර්බුදවලට, අවපාතවලට ෙගොදුරු වීෙම් 
ඉඩකඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් විෙද්ශ සම්පත් පමාණය 
ශක්තිමත් පදනමක තබා ගැනීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා.  ෙම් 
අවස්ථාව වන විට අපට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 9ක විෙද්ශ 
විනිමය සංචිතයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන අප අධිතක්ෙසේරුවක් 
ෙනොකළ යුතුයි.  අප ලබා ගත් ණය පදනම් කරෙගන තමයි ඒ 
විෙද්ශ විනිමය සංචිතය සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහත් එය අද 
අපට ශක්තියක්. අපට බය නැහැ. අෙප් ඉදිරි වැඩ කටයුතු 
කරෙගන යෑෙම් ශක්තියක් අද අපට තිෙබනවා. ඒ අනුව අප 
ස්ථාවරභාවයක් ළඟා කර ගනිමින් සිටිනවා.  

අනික් පැත්ෙතන් අපට විෙද්ශ ආෙයෝජන විශාල වශෙයන් 
ලැබුණත්, අපට තිෙබන වුවමනාවන් අනුව, ඉල්ලුම අනුව එය 
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. එෙසේ නම්, අප කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? 
අප කළ යුත්ෙත් අෙප් මිත රටවලින්, සෙහෝදර රටවලින් ණය 
ආධාර ලබා ගැනීමයි. කවුරු කැමති වුණත්, නැති වුණත් එම 
පිළිෙවත ෙවත  පි විසීමට අපට සිදු ෙවනවා.  මම ෙමම කාරණාව 
විෙශේෂෙයන්ම මතු කෙළේ  අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදෙය්දී 
චීනෙයන් ණය ලබා ගැනීම පිළිබඳව දැඩි ෙලස, පහාරාත්මක 
ෙලස විපක්ෂෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළ නිසායි. එයට යම් 
පිළිතුරක් ඒ ආකාරෙයන් ලැබුෙණ් නැහැ. ඇයි අපි චීනය ෙදසට 
ගිෙය්? 2009 වකවානුෙව්දී යුද්ධය අවසාන වුණා. 2007 
සැප්තැම්බර් මාෙසේ ඉඳලා ෙලෝක ආර්ථික අවපාතයක් ඇති වුණා. 
එක පැත්තකින් අෙප් රෙට් අභ්යන්තර යුද්ධයක් පැවතුණා. අනික් 
පැත්ෙතන් ජාත්යන්තර ක්ෙෂේතෙය් ආර්ථික අවපාතයක් ඇති 
වුණා. මහා දැවැන්ත ආර්ථිකයක් තිෙබන ඇමරිකාව පවා බිඳ 
වැටුණු අවස්ථාෙව්දී, දැවැන්ත ආර්ථිකයක් තිෙබන යුෙරෝපා 
යූනියන් එක බිඳ වැටුණු අවස්ථාෙව්දී, අෙප් රෙට් අභ්යන්තර 
යුද්ධයක් තිෙබද්දි අපට ෙවන යන්න මඟක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප්  
අපනයන පමාණයත් අඩු ෙවමින් තිබුණු අවස්ථාවක් එය. ඉතින් 
එම අවස්ථාෙව්දී තිබුණු එකම කියා මාර්ගය අෙප් සෙහෝදර රටවල් 
ෙදසට ෙයොමු වීමයි. ඒ අනුව තමයි අපි චීනය ෙදසට ෙයොමු වුෙණ්. 
ආසියාෙව් තිෙබන විශාලතම ආර්ථිකය තමයි ඒ.   

අෙනක් පැත්ෙතන් ඉන්දියාව තමයි ආසියාෙව් තිෙබන ෙදවැනි 
විශාලතම ආර්ථිකය. එම නිසා ඔවුන්ෙගන් ආධාර ලබා ගැනීම, 
ණය ආධාර ලබා ගැනීම යනාදී  වශෙයන් ෙනොෙයක් ෙදසට  
පිවිසීමට අපට සිදු වුණා. එය තමයි තිබුණු ඒකීය මාර්ගය. ෙවනත් 
මාර්ගයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් කාරණාව ගැන විෙශේෂෙයන් 
සලකන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් විශාල වශෙයන් යටිතල 
පහසුකම් සඳහා, ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා විශාල 
වශෙයන් ණය ලබා ෙගන, ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කරපු නිසා 
තමයි  අපට පුළුවන් වුෙණ් 2005 වර්ෂෙය් ඉඳලා 2014 වර්ෂය 
දක්වා කාලය තුළ අඛණ්ඩව නිදහසින් පසු කිසිම කාෙලක 
ෙනොලැබු ආකාරයට සියයට 6ත්-8ත් අතර ආර්ථික සංවර්ධනයක් 
ලබා ගැනීමට පුළුවන් වුෙණ්. එම විෙද්ශ සම්පත් ෙසොයා යෑමට 
අපට සිදු වුණා. ණය ගත්තා, ඇත්ත තමයි. ඒවා ආපසු ෙගවන්න 
ඕනෑ. නමුත් අපි ඒවා ෙගවා ගත හැකි පමාණය පාලනය කරනවා. 
Manageable and affordable level එෙක් තමයි තියා ෙගන 
ඉන්ෙන්. ෙගවිය හැකි පමාණයට ආපසු ෙගවලා අභ්යන්තර 
ආර්ථිකයට අනතුරක් ෙනොවන ආකාරයට අපි ඒ තත්ත්වය 
පවත්වා ෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අප ඉන්න ෙලෝකය දැන් 
ෙවනස් ෙවලා කියලා අප ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අවුරුදු 500කට 
පසු අෙප් ආසියාෙව් ආර්ථිකය තමයි ෙලෝක ආර්ථිකය 
ෙමෙහයවන්නා ෙලස ඉදිරිෙයන්ම ඉන්ෙන්. ෙවනස් වන එම 
ෙලෝක තත්ත්වය අනුව අෙප් ආර්ථිකය හැසිරවීෙම්දී අප ඒ ෙදසට 
ෙයොමු වීම අවශ්යයි. ඇමරිකාෙව් ජනාධිපති ඔබාමා මැතිතුමාට 

3273 3274 

[ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා] 
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පවා  ෙත්රිලා තිෙබනවා, ඔවුන්ෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් ෙයොමුව 
ආසියාව ෙදසට හරවන්න ඕනෑය කියා.  ඒ ෙවනත් අරමුණු සඳහායි. 
ආසියානු ආර්ථිකය දැවැන්ත ආර්ථිකයක් වන විට, එය ඔවුන්ට 
අභිෙයෝගයක් වනවා. එම නිසා ඔවුන්ෙග් උපාය මාර්ගයන්, 
උපකම සකස් කර ගැනීෙම් දී ඔවුන් පවා ෙම් පැත්තට හැෙරනවා.  
අපි ආසියානු මහාද්වීපෙය් රටක් විධියට අපි ෙමය ෙත්රුම් ගත 
යුතුයි.  අවුරුදු 500කින් පසු ආසියා නු ආර්ථිකය විශාල පිම්මකින් 
ඉදිරියට යනවා. තව අවුරුදු කිහිපයක් යන විට ෙලෝක ආර්ථිකෙය් 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 30ක් ලබා ගැනීෙම් තත්ත්වයට 
ආසියානු මහාද්වීපය පත් ෙවමින් තිෙබනවා. ආසියානු ආර්ථිකෙය් 
ශක්තිය 1980 වර්ෂෙය්දී තිබුෙණ් සියයට 7යි. 1981 වර්ෂය වන 
විට සියයට 7.5යි.  2014 වර්ෂය වන විට සියයට 30කට ආසන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. ආසියානු ආර්ථිකෙය් මහා විශාල  ෙවනසක්, 
පබල ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එය අපට ශක්තියක් වනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, යුෙරෝපා ආර්ථික හවුලට විකල්පයක් 
විධියට අලුත් ආර්ථික විකල්ප සංවිධානයක් ෙගොඩනැඟිලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම චීනය, ඉන්දියාව, රුසියාව, බසීලය, 
දකුණු අපිකාව යනාදී රටවල  පධාන ආර්ථිකයන් ඔක්ෙකොම එකට 
එකතු ෙවලා,  දැවැන්ත ආර්ථික සංවිධානයක් හදලා තිබුණා. ඒ 
අනුව අෙප් අලුත් ෙලෝක බැංකුවක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
අලුත් මූල්ය අරමුදලක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. 1997 වර්ෂෙය් 
ආසියානු මූල්ය අර්බුද ඇති වන විට ඒ රටවල ආර්ථිකය කඩා ෙගන 
වැ ටුණා. ඒ කාලෙය් මම මැෙල්සියාවට යන විට ඔක්ෙකොම බැංකු 
වහලා තිබුණා මෙග් ඇහින් දැක්කා. පාරවල්වල වාහනයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ආර්ථිකය කඩා වැටිලා. එක සතියක් ඇතුළත 
පාග්ධනය මැෙල්සියාෙවන් එළියට ගියා. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි 
තිබුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා 1929 වසෙරන් පසුව 
ඇති වුණු දැවැන්ත ආර්ථික අවපාතයට ආසියානු මහාද්වීපයට 
මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන් වුෙණ්  අප එකට, සාමූහිකව සිටින නිසයි.  
ඉදිරි කාලෙය්දී අෙප් පුංචි ආර්ථිකයට ෙලෝක ආර්ථික අර්බුද ඇති 
වුණාට, ආර්ථික අවපාත ඇති වුණාට අපට භය වන්නට ෙදයක් 
නැහැ. ෙමොකද, අප ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශාල විකල්ප ආර්ථික 
බලවතුන් කණ්ඩායමක් සාමූහික පයත්නයක ෙයදිලා සිටිනවා.   

එපමණක් ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කළ 
දවෙසේ, "Asian Infrastructure Investment Bank" යනුෙවන් 
ආෙයෝජන බැංකුවක් රටවල් 21ක් විසින් පිහිෙටව්වා. ආසියාෙව් 
රටවල් 21ම එකට එකතු ෙවලා ඒ විධිෙය් අලුත් බැංකුවක් හැදුවා.  
BRICS සංවිධානයට අමතරව, ආසියානු මහාද්වීපයට සීමා වුණු 
දැවැන්ත ආෙයෝජන බැංකුවක් හැදුවා. අප එහි සාමාජිකෙයක්. ෙම් 
සංවිධාන ෙදක තිෙබන නිසා මින් පසුව ෙලෝක ආර්ථික අර්බුද ඇති 
වුණාට අපට එතරම් භය වන්නට ෙහේතුවක් නැහැ. ආරක්ෂක 
වළල්ලක් අප ෙගොඩ නඟලා තිෙබනවා. 

ෙම් අනුව අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තියත් ඉදිරියට ෙගන යාෙම් 
අවශ්යතාව අප ෙත්රුම් ගත යුතුයි. ඉදිරි කාලෙය්දී අෙප් විෙද්ශ 
පතිපත්තිෙය් යම් ෙවනසක් ඇති වුෙණොත් අප ආපස්සට                      
-අත්ලාන්තික්, යුෙරෝපා පැත්තට- තල්ලු වන තත්ත්වයක් ඇති වීම 
අනතුරක් වළක්වා ගත යුතුව තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙත්රුම් 
ගත යුතුයි.    

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආසියානු 
මහද්විපෙය් ෙවළඳාම ගත්තාම චීනය ෙලෝකෙය් පධානතම 
පාරිෙභෝගිකයා පමණක් ෙනොෙවයි, නිෂ්පාදකයා බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා; ෙලෝක ෙවළඳාෙමන් අද විශාල පමාණයක් අත් පත් 
කර ෙගන තිෙබනවා;  චීනය ආසියානු මහාද්වීපෙය් අපනයනකරු 
ෙමන්ම ආනයනකරු බවට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් සෑම 
පැත්තකින්ම බලන විට අෙප් පුංචි රෙට් පුංචි ආර්ථිකය වටා විශාල 
ආරක්ෂක වළල්ලක් ඇති කර තිෙබනවා. 21 ෙවනි ශත වර්ෂය හිමි 
ආසියානු මහාද්වීපයට කියන එකයි ආර්ථික විද්යා ඥයින්ෙග් මතය.  

එය තහවුරු කරනවා.  ඒ නිසයි ෙමවැනි ගමනක් යාමට අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අප ණය ලබා ගැනීෙම්දී 
-ණය ගන්නා එක ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි.- අනතුරක් 
ෙනොවන ආකාරයට, ෙවනත් අර්බුදවලට ෙගොදුරු ෙනොවන 
ආකාරයට, ඒවා රැක ගනිමින් අභ්යන්තර වශෙයනුත් ජාත්යන්තර 
වශෙයනුත් ආරක්ෂා; රැකවල්  ශක්තිමත් කර තිෙබන නිසා ඒ ගැන 
අපට භය ෙවන්නට ෙදයක් නැහැ. මම හිතන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යාංශය ගත්ත ෙම් පධාන පියවර පිළිබඳව අප අතිශයින්ම 
සන්ෙතෝෂ වන්නට ඕනෑ. 

මෙග් කථාව සීමා කරමින් ෙදවැනි කාරණය හැටියට රාජ්ය 
ව්යාපාරයන් පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. මුදල් අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය 
ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ කරන ලද 
කාර්ය භාරයන් අප ඉතා අගය කරන්නට ඕනෑ. අෙප්  strategic 
business enterprises 60ක්, 70ක් තිෙබනවා. ඒවායින් 6ක් 
පමණයි 2014 වර්ෂය වන විට ලාභ ෙනොලබන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් සියල්ල ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා, ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා, 
මධ්යම මට්ටෙම් තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යාංශය, ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ ෙදපාර්තෙම්න්තුව -භාරව සිටින ෙදපාර්තෙම්න්තුව- 
නිරන්තරෙයන්ම ෙම් ආයතන කැඳවා සභාපතිවරුන් සමඟ, 
මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් ඔවුන්ට උපෙදස් ෙදනවා 
පමණක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම COPE එෙක් සභාපති විධියට 
මා සමඟත් ඉතා සාමූහිකව වැඩ කටයුතු කරන නිසා අපට තව 
ෙබොෙහෝ ෙද් කරන්නට තිෙබනවා.   

නිදහසින් පසු කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් රාජ්ය  ආයතන විෙශේෂෙයන්ම 
business enterprisesවල දුර්වල තැන් ෙබොෙහෝ දුරට අඩු කර අද 
මුළු ආයතන පද්ධතිෙයන්ම 6ක් පමණයි පාඩු ලබන තත්ත්වයට 
පත්වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මුදල් අමාත්යාංශයට සතුටු විය හැකි 
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළා කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙම් කාරණා ෙදක ගැන කියමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please!  Does the House agree to proceed 

without the lunch interval?  
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Anura 

Dissanayake. 
 

[අ.භා. 12.30] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2015 අවුරුද්ද සඳහා ඉදිරිපත් 

කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනෙය් මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථා ෙව් තමයි අද අපි  ෙම් විවාදය 
පවත්වන්ෙන්. මම හිතනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙය් අපි 

3275 3276 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් විවාදය පැවැත්වූවාට අද රෙට් ෙවනස් විවාදයක් පැවැත්ෙවමින් 
තිෙබන බව. ෙම් රෙට් වර්තමානෙය් මතු වී තිෙබන විවාදය පිළිබඳ 
සාකච්ඡාව ෙම් සභා ගර්භය තුළට අප ෙගන ආ යුතුයි කියා මම 
හිතනවා. ෙමොකද, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අද දිනෙයන් පසුව රැස් 
ෙව්විද කියා අපි දන්ෙන්ත් නැහැ; ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන්ෙන් 
ෙම් විධියට අසුන් පැනවිලා ද කියන්න අපි දන්ෙන්ත් නැහැ; දකුණු 
පැත්ත, වම් පැත්ත මාරු ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳෙවයිද කියා 
අපි දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වා ෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තව මාස 
කීපයකට කල් තබාවිද කියන සැකයත් අපි තුළ මතු වී තිෙබනවා. 
අද ෙම් රෙට් මතු වී තිෙබන විවාදය, අද රෙට් මතු වී තිෙබන 
සාකච්ඡාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්ෙන් 
නැත්නම්, එය සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මෑත කාලෙය් ඉඩක් විවෘත ෙව්වි කියා අපි කල්පනා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා මම කල්පනා කළා, මුදල් අමාත්යාංශය පිළිබඳ 
විවාදය වුවත් ෙම් සභා ගර්භයට ෙගෙනන්න, - 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Janaka Bandara will now take 

the Chair. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு மாண் மிகு ஜானக 
பண்டார  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රට තුළ මතු වී තිෙබන විවාදය 

පිළිබඳව ෙම් සභා ගර්භය තුළ සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න ලැබී 
තිෙබන අවසන් අවස්ථාෙව් වුවත් එය සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියා 
මම කල්පනා කළා. අපි දන්නවා, අෙප් රට අද පාලනය ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් අහිතකර පන්නෙය් කමෙව්දයකට අනුව බව.  

පාර්ලිෙම්න්තුව මුළුමනින්ම නිහඬ කරන ලද, අධිකරණ 
පද්ධතිය මුළුමනින්ම ගිල ගන්නා ලද, කැබිනට් මණ්ඩලය තවමත් 
ඔෙහේ පාවි පාවි ජීවත් වන මිනිස් රූකඩ බවට පත් කරන ලද 
පාලනයක් අද අෙප් රෙට් තිෙබනවා. පධාන වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳවත්, පජාතන්තවාදී ව හයන් ශක්තිමත් 
කිරීම පිළිබඳවත් අද අෙප් රට තුළ විශාල විවාදයක් මතු වී 
තිෙබනවා. නමුත් ගත වුණ කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙම් ව්යවස්ථාදායක සභාව හැසිරුෙණ් සහ ඔවුන් 
තීන්දු තීරණ ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඔවුන් විසින්ම හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා, ෙමය පජාතන්තවාදෙය් ෙක්න්දස්ථානය කියා. ඔවුන් 
විසින්ම හඳුන්වා දී තිෙබනවා, ෙමය ජනතාවෙග් උත්තරීතර 
පරමාධිපත්යය නිෙයෝජනය කරන ආයතනය කියා. නමුත් පසු ගිය 
කාලය පුරාවටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හැසිරී තිෙබන්ෙන් කවර 
ආකාරෙයන්ද? පජාතන්තවාදී ව හයන් පුඵල් කිරීෙම් දිසාවට ද, 
පජාතන්තවාදී ව හයන් ඇකිළීෙම් දිසාවටද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
හැසිරී තිෙබන්ෙන්? අපි ගත්ෙතොත් මෑත ඉතිහාසෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක සම්මත කර තිෙබන අතිශයම දුෂ්ට, අතිශයම 

ඒකාධිපති, අතිශයම තුන් හතර ෙදෙනකු අතර බලය ෙක්න්දගත 
කර ගන්නා ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අත 
ඔසවා තිෙබනවා. ඒ තමයි දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය. එදා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙම් ගරු සභාෙව් සම්මත කර ගන්නා අවස්ථාෙව් දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය එළිෙය් උද්ෙඝෝෂණ කියා මාර්ගයක නිරත වුණා. ඒ 
උද්ෙඝෝෂණය පවත්වන අතරතුර අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සහභාගී වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සහභාගී වී එදා අපි පශ්නයක් 
ඇහුවා, "ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තවදුරටත් පජාතන්තවාදෙය් 
ෙක්න්දස්ථානයද එෙහම නැත්නම් පජාතන්තවාදය වළලා දමන 
කැරෙකෝප්පුවක් බවට පත් කරනවාද?" කියා. නමුත් ෙබො ෙහෝ 
පිරිසක් අත ඔසවා අනුමත කෙළේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පජාතන්තවාදෙය් අවසන් ඇණය ගසා මිහිදන් කරන 
කැරෙකෝප්පුවක් බවට පත් කරනවාය කියායි. එෙහම තමයි 
තුෙනන් ෙදකක ඡන්දය දීලා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත කර ගත්ෙත්. ඒ දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරන්න එදා අත ඔසවපු ෙබොෙහෝ 
පිරිස්වලට අද සමාව අයදීමට, ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලීමට සිදු වී 
තිෙබනවා.  හැබැයි, ෙම් මන්තීවරු ඊට වඩා දුර දක්නා නුවණකින් 
කටයුතු කළ යුතුව තිබුණා. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම, මුළුමහත් ජන 
සමාජයම, අධිකරණ පද්ධතිය ඇතුළු සියලුම ව හයන් තනි 
පුද්ගලෙයකු ෙග් අතිශය අසීමිත බලයකට, ගිලටීනයකට හිර කර 
ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම නීති සම්පාදනය කර, සම්මත කර 
දීලා තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පධාන වශෙයන් මූල්ය බලතල තිෙබනවා. එහි 
ඉතාමත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් තමයි අය වැය ෙල්ඛනය 
කියන්ෙන්. හැබැයි ලංකාෙව්, අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත්  කරලා 
දින 10ක් යන්නට මත්ෙතන් නැවත ඒකට සංෙශෝධනයක් 
ෙගෙනනවා, රුපියල් ෙකෝටි 35,600ක් ඉල්ලලා. රූපවාහිනී 
නාලිකාවලින්  -මාධ්ය තුළින්- අපි දැක්කා මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාත්, මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට ජනාධිපතිවරයාත් 
ෙම් අය වැය  ෙල්ඛනය සකස් කරන්නට සාකච්ඡා කරන ඡායාරූප. 
මහා කල්පනාෙවන් යුතුව, ඔළුෙව් මහා බර කන්දක් ඔසවා 
තබාෙගන සිටිනවා වැනි ආකාරෙය් රංගනයන්  ඉදිරිපත්  කරමින් 
අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරන හැටි ඡායාරූපවලින් අපි දැක්කා. 
හැබැයි ඒ අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත්  කරලා දින 10ක් යන්න 
කලින් රුපියල් ෙකෝටි 35,600ක්  නැවත ඉල්ලනවා.  ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? තවදුරටත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තමන්ෙග් මූල්ය බලතල 
සීමාවන් මුළුමනින්ම විධායකය සහ තව කිහිප ෙදෙනක් අතට 
පවරා දී තිෙබනවාය කියන එකයි.   

ඒ විතරක්ද මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉතා වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් වුණා. 
ඒ  තමයි, විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙතොරතුරු දැන ගැනී ෙම් 
අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත.  ඒක ෙම් රෙට්  ජනතාවෙග් 
අයිතියක්. අපට ෙම් රෙට් ෙතොරතුරු දැනගන්න අයිතියක් නැද්ද? 
ඒවා ෙම් රෙට් ජනතාවට දැනගන්න අයිතියක් නැද්ද? දකුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් දුර ෙකොච්චරද? හදන්න කීයක් ගියාද? ෙටන්ඩර් 
කැෙඳව්වාද? දුන්ෙන්  කාටද? ණය ගත්ෙත් ෙකොෙහන්ද? ෙපොලී 
අනුපාතිකය කීයද? ලැෙබන පතිලාභ ෙමොනවාද? ඒ කරුණු අපට 
දැනගන්න අයිතියක් නැද්ද? ඒවා දැනගන්න ෙම් රෙට් පුරවැසියාට 
අයිතියක් තිෙබනවා. ඒවා දැනගන්න ෙම් රෙට්  මහජනතාවට 
අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු 
කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ තමයි, ෙතොරතුරු දැන ගැනී ෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සම්පදායක් 
තිෙබනවා,  පනත් ෙකටුම්පතක්  ඉදිරිපත් කළාට පසුව දිනයක් 
නියම කරලා විවාදෙයන් පසුව පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කරනවාද නැද්ද කියා තීරණයක් ගන්න. නමුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ෙමොකක්ද  වුෙණ්?  පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කළාට පසුව, ඒ පනත් ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් කරන්න ෙදනවාද  

3277 3278 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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නැද්ද කියන එක ගැන ඡන්දයක් විමසුවා. ආණ්ඩුවට තිෙබන බලය 
උපෙයෝගී කර ෙගන, ඒ පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට ගන්න 
ෙනොෙවයි, අඩුම ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙකොහාටද ෙම් ගමන් කරමින් තිෙබන්ෙන්? මා 
දන්ෙන් නැහැ, ඒකට විරුද්ධව මන්තීවරුන් නැඟිටිනෙකොට 
ෙමොකක් දැනෙගන නැගිට්ටාද කියා. ෙගොඩාක් අය නැගිට්ටා ෙන් 
ඒක ඉදිරිපත් කරන්න ෙදන්න බැහැ කියලා. එෙහම නම් අපට 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතියක් නැද්ද? මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හදන්න ෙකොපමණ ගියාද? ණය ගත්ෙත් ෙකොෙහන්ද? 
ෙටන්ඩර්  කැ ෙඳව්වාද? දුන්ෙන් කාටද? ෙපොලී  අනුපාතය කීයද? 
ලාභය කීයද? හදලා ඉවර ෙවන්ෙන්  කවදාද?  පතිලාභ ෙමොනවාද  
කියා ෙම් රෙට් ජනතාවට  දැනගන්න අයිතියක් නැද්ද? හැබැයි  ඒ 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ෙනොදී අත උස්සපු සභාවක් 
තමයි ෙම් සභාව. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වසන්ත 
ෙසේනානායක මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වැදගත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ තමයි දහනමවන සංෙශෝධනය 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත. අඩුම තරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තමන්ට තිෙබන  බලතල තමන්ෙග් අතට අත් පත්  කර ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ අත් පත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් දහනමවන 
සංෙශෝධනය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා. අන්තිමට 
පනත් ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන දිනෙය්දී එතුමාට 
විවිධාකාර බලපෑම් කරමින් පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න බල කළා. එෙහම නම් ෙම් අවුරුදු පහ ඇතුළත                        
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හැසිරිලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
පජාතන්තවාදෙය් ෙක්න්දස්ථානය ෙලසද? ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුව 
පජාතන්තවාදෙය් ෙක්න්දස්ථානයක් වුෙණ් නැහැ. පජාතන්තවාදය 
වළ ලා දමන, එක ඒකාධිපතිෙයකුෙග්, ඒකාධිපති පවුලකෙග්, 
පවුලක් වටා ඉන්න කල්ලියකෙග් ගිලටීනයට  ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුව 
-ෙම් ආයතනය-  යට  කරලා තිෙබනවා. ඒ යට කිරීම ෙවනුෙවන්  
තමයි පහු ගිය කාලය  පුරාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හැසිරිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඊට එෙරහිව දැන් යම් හීන් ෙකඳිරියක් නැගිලා 
තිෙබනවා. ඒකත් සමාජයට මහා ආශ්වාදයක් ෙලස දැනිලා 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා ඇතුළු පිරිසෙග් 
පැමිණීම. ඒක මහා ෙම්ඝයක් ෙනොෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ 
තුළින්, ෙම්  සමා ජෙය් ඇති වී තිෙබන ෙව්දනාෙව්  හීන් ෙකඳිරියක් 
පටන් ෙගන  තිෙබනවා. ඒ හීන් ෙකඳිරිය අද රෙට් ජනතාව අතර 
මහා  පෙබෝධයක් ඇති කරලා තිෙබනවා.     

එයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් කවරක්ද මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? ඒ කිසිෙවක්, කිසිෙවකුෙග් හිර කිරීමකට අත් 
අඩංගුවට, ගිලටීනයකට යටත් ෙවලා ජීවත් ෙවන්න සූදානම් නැති 
බව තමයි අද සමාජය පුරා ෙපන්නුම් කරමින්  තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙව්වා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙව්වා, සාමාන්ය 
පුරවැසියන් ෙව්වා, අපි කිසිෙවක්  කාෙග්වත් හස්තයකට යටත් 
ෙවලා ජීවත් විය යුතු මිනිස්සු ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් කැදැල්ෙල් 
ෙදොරටු හරියට විවෘත කෙළොත් අරලිය ගහ මන්දිරෙය් හිටපු 
මැෙකෝ කුරුල්ලා ඉගිලුණාටත් වඩා ෙව්ගෙයන් ෙම් අය 
ඉගිෙලනවා. අදත් ෙම් බැඳෙගන  තිෙබන්ෙන්, අදත් ෙම් ආරක්ෂා 
කරෙගන තිෙබන්ෙන්, නිදහෙසේ ඔවුන්ෙග් සිතිවිලි ගලාෙගන   
යන්න ඉඩ කඩ ලබා ෙදමින් ෙනොෙවයි. අදත් ෙම් ඉන්න පිරිස 
ආරක්ෂා කර ෙගන තිෙබන්ෙන්,  ඔවුන්ට  නිදහෙසේ  තමන්ෙග් 
මතය අනුව කටයුතු කර ෙගන  යන්න ඉඩ දීෙමන් ෙනොෙවයි. භය 
කිරීෙමන්, තර්ජනය කිරීෙමන් තමයි ආරක්ෂා කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි අහනවා, ෙමෙහම රටක් අපට ඕනෑද කියලා. ෙමෙහම  
පාර්ලිෙම්න්තුවක් අපට ඕනෑද? ෙමෙහම ජන සමාජයක් අපට 
ඕනෑද? ෙම් රෙට් පුරවැසියන් වශෙයන් අප ෙමෙහම ජීවත් විය 
යුතුද? ඒ නිසා ෙම්කට විශාල පහාරයක් අපි එල්ල කළ යුතු නැද්ද?  

ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට අද පජාතන්තවාදය 
පිළිබඳ විශාල පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. මිනිස්සුන්ෙග් 
නිදහස පිළිබඳ පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෛමතිපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය කවරක් වුණත්,   එතුමා විඳින 
ලද පීඩාව, එතුමා හැසිරුණු ආකාරය ගැන කියලා එක ෙවලාවකදී 
එතුමා කියනවා මා දැක්කා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්වරයා හැටියට තමන්ට අත් විඳින්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එෙහම නම්, සාමාන්ය පුරවැසියන්ට උරුම ෙවලා ඇත්ෙත් කවර 
ජීවිතයක්ද කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  එෙහම නම් ෙම්ක අපි ෙවනස්  කළ යුතු නැද්ද?  
අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය සහ නිදහස තහවුරු කිරීෙම් යුගයක් අපි 
ආරම්භ කරන්න ඕනෑ නැද්ද? තනි පුද්ගලයකුෙග් හිතුමෙත්ට, තනි 
පුද්ගලයකුෙග් වුවමනාවට, මුළුමහත් ජන සමාජයක් යටපත් 
කරමින් යනවා. ෙම්ක නැවැත්විය යුතුයි.   

අපි හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන මිනිස්සු නම්, අපි ෙකොඳු 
නාරටියක් තිෙබන මිනිස්සු නම්, අපි උරගයින්ෙගන් පැවත ෙගන 
එන මිනිස්සු ෙනොෙවයි නම්, අෙප් මානව ඉතිහාසය ෙගොඩ නැඟී 
තිෙබන්ෙන් ශක්තිමත් ෙකොඳු නාරටියක් සහිතව නම්, වැෙනන, 
කැෙඩන ෙකොඳු නාරටියක් ෙවනුවට ශක්තිමත් ෙකොඳු නාරටියක් 
තිෙබන මිනිස්සු නම්, අපි ෙම්කට  එෙරහිව නැඟී සිටින්න ඕනෑ 
නැද්ද මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අසන්ෙන් ඒ පශ්නයයි.  ඒ නිසා අද පජාතන්තවාදය, ජනතාවෙග් 
නිදහස, මූලික අයිතීන් කප්පාදු කරමින් යන ෙම් ගමනට තිත 
තැබීම ආරම්භ කළ යුතු අවස්ථාවකට සම්පාප්ත ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එම නිසා අපි ෙම් 
ඒකාධිපති පාලනය පැරදවිය යුතුයි. ෙම් ඒකාධිපති වියරුවට තිත 
තැබිය යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙවනුවට අපි අෙප් 
රෙට් පජාතන්තවාදී ව හයන් ශක්තිමත් කරන, පජාතන්තවාදය 
තහවුරු කරන දිසාවකට අෙප් රට පරිවර්තනය කිරීෙම් යුගයකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

පජාතන්තවාදෙයන් පමණක් ඈත ගම්වල ඉන්න ජනතාවෙග් 
පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබ්වි කියලා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
 ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ මුණ ගැෙසන ෙබොෙහෝ පිරිස්වල 
ජීවිතවල ට වඩා ෙගොවි ජනපදවල ජීවත් වන ජනතාවෙග් ජීවිත 
ෙබොෙහෝ කටුකයි. ඔවුන්ට අතිශය පීඩාකාරී ජීවිතයක් ගත කරන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. හරි හමන් ආහාර ෙව්ලක් නැත්නම්, 
දරුවන්ට හරි හමන් අධ්යාපනයක් ෙදන්න වත්කමක් නැත්නම්, 
තමන්ට හරියට ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් 
නැත්නම්, තමන්ෙග් ජීවිතය මිනිස් ජීවිතයක් හැටියට ගත කරන්න 
අවශ්ය මානසික වටපිටාවක් නැත්නම්, කුඹුරත්, මහ ෙපොෙළොවත් 
එක්ක ෙමොන තරම් හැප්පුණත් ජීවිතය පවත්වා ෙගන යන්න බැරි 
නම්, ඒ අයට ආර්ථිකෙය් සාධාරණත්වයක් අපි ලබා දිය යුතු 
නැද්ද? තමන්ෙග් ජීවිතය ෙනොතකා මහ මුහුදු ගිහිල්ලා, මහා සැඩ 
රළ පහරට තමන්ෙග් ජීවිතය පරදුවට තබමින් මාළු අස්වැන්න 
ෙනළමින් ජීවත්වන ජනතාවට තමන්ෙග් ජීවිතය ෙගන යන්නට 
අවශ්ය වටපිටාවක් අපි සකස් කළ යුතු නැද්ද? මහත් 
බලාෙපොෙරොත්තු තියා ෙගන ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට ෙමයට 
වඩා සුන්දර ජීවිතයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නැද්ද? තමන්ෙග් 
අධ්යාපනය, තමන්ෙග් රැකියාව, තමන්ෙග් ආදායම් මාර්ගය, 
තමන්ෙග් අෙප්ක්ෂාවන් මුදුන්පත් කළ යුතු රටක් අපි ෙගොඩ නැඟිය 
යුතු නැද්ද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගැවෙසන අයෙග් දරුවන් විතරද 
දරුෙවෝ? ඒක නිසා ෙම් ආර්ථිකය ෙමයට වඩා ෙවනස් දිසාවකට 
අපි පරිවර්තනය කළ යුතු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආර්ථිකෙය් පතිලාභ 
මුළුමනින්ම ඉතා කුඩා කල්ලියක් අතට අත් පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහලිෙකොප්ටරයක් 
ගැනීමට බැංකු ණයක් ගන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
හැබැයි ගෙම් සාමාන්ය ෙකෙනකුට ෙමෝටර් සයිකලයක් ගන්න 
බැංකු ණයක් ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඒක සාධාරණ නැහැ.  ඒක 

3279 3280 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසා අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් ෙමයට වඩා පුළුල් පරිවර්තනයක 
අවශ්යතාවක් අද පැන නැඟිලා තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ආර්ථිකය පමණක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකය අද 
සන්නිෙව්දනෙයන් එකට එකතු ෙවලා තිෙබනවා; තාක්ෂණෙයන් 
එකට එකතු ෙවලා තිෙබනවා ; ෙවළඳ ෙපො ෙළන් එකට එකතු 
ෙවලා තිෙබනවා; ගමනාගමනෙයන් එකට එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. එවැනි  ෙලෝකයක් ඇතුෙළේ අපට හුදකලාව ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි අන් 
කවරදාටත් වඩා ෙලෝකෙය් ෙවළඳ ෙපොළ, ෙලෝකෙය් 
සන්නිෙව්දනය, ෙලෝකෙය් ෙද්ශපාලනය, ෙලෝකෙය් බල 
වුවමනාවන් ඉතා ෙහොඳින් සමතුලිත කරන ලද විෙදස් 
පතිපත්තියකට අෙප් රට අවතීර්ණ කළ යුතුව තිෙබනවා. නමුත් අද 
අෙප් රෙට් විෙදස් පතිපත්තිය කවරක්ද? ෙලෝකය හමුෙව් ඉතාමත් 
හුදකලා ෙවමින් යන, ෙලෝකය හමුෙව් අෙප් හිමි තැන අපට අහිමි 
වී යන, හුදකලා වුණු රාජ්යයක් බවට අෙප් රාජ්යය පත් ෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙලෝකයත් එක්ක එකට අත්වැල් බැඳෙගන 
යන, ෙලෝකයත් එක්ක එකට ෙවළඳ ෙපොෙළන්, 
සන්නිෙව්දනෙයන්,සංස්කෘතිෙයන්, අධ්යාපනෙයන්, ආර්ථිකෙයන් 
ඉස්සරහට ෙගන යන රාජ්යයක් ෙගොඩ නැඟීෙම් අභිෙයෝගයක් 
අපට තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද අෙප් 
රෙට් පාලනයට ෙමොකක්ද සිදු වී තිෙබන්ෙන්? ජනාධිපතිවරයා 
කියනවා මා දැක්කා, ''ආණ්ඩුෙවන් ගිය අයෙග් ෆයිල් මා ළග 
තිෙබනවා, මා ඒ ෆයිල් එළියට ගන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ඒ වාෙග්ම, 
ඉන්න අයෙග්ත් ෆයිල් තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්. ජනාධිපතිවරයා 
ඉන්ෙන් ෆයිල් එකතු කරන්න   ෙනොෙවයි.  ඒකට clerk  ෙකෙනක් 
සිටිෙයොත් ඇති. ජනාධිපතිවරයා පකාශ කරනවා නම්, ආණ්ඩුෙවන් 
ගිය අයෙග් ෆයිල් මා ළඟ තිෙබනවා, මා ඒවා එළියට දාන්ෙන් 
නැහැ කියලා, ෙමොකක්ද ඒෙකන් කියන්ෙන්? ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඔවුන් ෙහොරකම් කරනවා, මා  ඒක දන්නවා කියන එක 
ෙනොෙවයිද? ගිය  අයට විතරක් ෙනොෙවයි, ඉන්න අයටත්  ඒකයි 
ෙදන පණිවුඩය. රෙට් නායකෙයක් ෙමොකටද ඒකට? ඒ ෙගොල්ලන්  
ආණ්ඩුෙවන් යනෙකොට කියනවා නම්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෆයිල්  මා 
ළඟ  තිෙබනවා, ඒවා එළියට දාන්ෙන් නැහැ  කියලා, ඒවා            
එකතු කරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද?  අෙනක් මන්තීවරුන්ෙග් 
ෆයිල් එක්රැස් කර ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ඉතින් ෙම්ක  
වංචාව, දූෂණය ආරක්ෂා කරන පාලනයක් ෙනෙවයිද?  ෆයිල් එක් 
රැස්කර ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? තමන්ට ඕනෑ විධියට              
හැම එක්ෙකනාම හසුරුවන්න ෙනොෙවයිද? ඒක ෙනොෙවයිද 
ජනාධිපතිවරයා ෙම් කියන්ෙන්? වංචාෙවන් දුෂණෙයන් පිරුණු 
රාජ්යයක් විතරක් ෙනොෙවයි, වංචාව දුෂණය රකින  පාලකෙයක් 
අද අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  ඇයි ඒ?  මහ ෙහොරාට ඉන්න බැහැ, ෙපොඩි 
ෙහොරුන්ට ෙහොරකම් කරන්න ඉඩ ෙනොදී. මහ ෙහොෙරකුට 
පවතින්න  පුළුවන්කම  තිෙබන්ෙන් කුඩා ෙහොරුන්ට ආරක්ෂාව 
දීෙමන් විතරයි. කුඩා ෙහොරුන්ට ආරක්ෂාව දීෙමන් ෙතොරව මහ 
ෙහොෙරකුට පවතින්න බැහැ. කුඩා ෙහොරා ආරක්ෂා කිරීෙමන්,  
කුඩා ෙහොරුන්ෙග් ෆයිල් එකතු කර ගැනීෙමන් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්, මහ ෙහොරා  ඊට වඩා ෙහොරකම් කරන බවයි; මහ 
ෙහොරා ඊට වඩා ධනය එක්රැස් කරන බවයි. ෙමෙහම පාලනයක් 
අෙප් රෙට් ෙගොඩ නැඟී තිෙබනවා. ඒ නිසා යහපාලනයක් 
ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳව සටනක්, ජනතා ෙපළගැස්මක් අද අපට 
අවශ්ය වී තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  සිංහල, 
ෙදමළ, මුසල්ිම්, මැෙල්, බර්ගර් කියලා පධාන ජන ෙකොට්ඨාස 
ගණනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකට වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. 
හැබැයි, ෙම් ගරු සභාෙවන් එළිෙය්, රෙට් ෙමොකක්ද සිද්ධ වී 
තිෙබන්ෙන්?  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  කැන්ටින්  එෙක්දී අපි  එකට කෑම 
කනවා. අපි ෙලොබිෙය් එකට  එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තෙව්දී  අපි වාද විවාද කර ගන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ. නමුත් බාහිර සමාජෙය් ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ජන ෙකොට්ඨාස 
අතර සැකය වැඩි කරන, අවිශ්වාසය වැඩි කරන, ෙකෝධය වැඩි 
කරන, ෛවරය වැඩි කරන, හුදකලා කිරීම ඇතිකර තිෙබන 
සමාජයක් නම් තිෙබන්ෙන්,  ෙමොකක්ද ෙම් සමාජය?  අපට ඕනෑ 
එෙහම රටක්ද?   

ෙම් පාලනයට පුළුවන්ද ජාතික සමගිය හදන්න. ෙම් පාලනයට 
කිසිෙසේත්ම අෙප් රෙට් ජාතික සමගිය  හදන්න බැහැ. ඒ ෙවනුවට 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනයා අතර තවත් ඇන ෙකොටා ගැනීම් 
වැඩි කරන, තවත් සැකය වැඩි කරන, තවත් අවිශ්වාසය වැඩි 
කරන, තවත් ෙකෝධය වැඩි කරන රාජ්යයක් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් 
තිෙබනවා.      එම නිසා  අෙප් රට  නව පරිවර්තනයක  දිසාවට 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒක ෙලොකු ෙද්ශපාලන ගමන් මගක්. 
ඒක ෙලොකු ෙද්ශපාලන තීරණයක්. ඒක ෙලොකු ෙද්ශපාලන 
ෙපරළියක්. හැබැයි, ඒ ෙපරළියට යන්න කලින්, ඒ කඩඉමට 
යන්න කලින්  තව කඩඉම් කිහිපයක් පසු කරන්න  තිෙබනවා.  අපි  
ෙත්රුම් ගනිමු ඒ කඩඉම ඒ විධියට.  

ආර්ථික සමානාත්මතාව ඇති රාජ්යයක්, ෙලෝක ය හමුෙව්  
 හුදකලා ෙනොවුණු රාජ්යයක්, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, 
මැෙල් ජනතාවෙග් සම අයිතිය පිළිගන්නා රාජ්යයක් ෙගොඩ 
නැඟීම පුළුල් සමාජ පරිවර්තනයක්.  ඒ පුළුල් සමාජ පරිවර්තනය 
කියන්ෙන් සාමාන්ය කාර්ය භාරයක් ෙනෙවයි, දිගු කාර්ය භාරයක්. 
ඒකට අපි උර දීලා තිෙබනවා. ඒකට අපි කැප වී තිෙබනවා. ඊට 
ෙමහා අපට දිනාගත හැකි ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ සියල්ල අත්පත් 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන්  අපි අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදයත් 
නිදහසත් අත්පත් කර ගත යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට අත තියන්න පාර හදලා දුන්ෙන්. ඒ සඳහා 
නැඟිටලා අත ඉස්සුවා. කපා ගන්න වටිනා අත් ඒවා. ඒවා 
තියාගන්න වටිනා අත් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාව. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ෙනරපා හරිනෙකොට  
ෙමොකක්ද තිබුණු සිද්ධාන්තය? කිසි සිද්ධාන්තයක් නැතිව 
තමන්ෙග් වුවමනාවට  නඩු තීන්දු  තීරණ ලියා ගන්න, තමන්ෙග් 
සිතැඟි අධිකරණ පද්ධතිය හරහා කියාවට නඟන්න  බාධා ඇති 
ෙවනෙකොට  විනිසුරුවන් එළවා දමනවා නම්, ෙම් අධිකරණ 
පද්ධතිය කවරක්ද?  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවුරුදු හතරක් පහක් 
මුළුල්ෙල්ම හැසිරී තිබුෙණ් ෙමොකටද? ජනතාවෙග් නිදහස තහවුරු 
කරන්න ෙනොෙවයි; පජාතන්තවාදය තහවුරු කරන්නට ෙනොෙවයි. 
ෙම් පාර්ලිෙම්ව්තුව නීති සම්පාදනය කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
පාර්ලිෙමන්තුෙව් බහුතරයක් අත උස්සා තිෙබන්ෙන් කුමක් 
ෙවනුෙවන්ද? ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී  නිදහස අහුරන්න  අත 
උස්සපු පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙම්ක. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තිෙබනවාද නැද්ද කියන එෙක් අප ට ෙලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. 
අදින් පස්ෙසේ  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවයිද නැද්ද දන්ෙන්ත් 
නැහැ. විසුරුවා හරියිද  දන්ෙන්ත් නැතැ. අපට ඒක ෙලොකු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපට හරි පැහැදිලියි. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත ඔසවා තිෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදය 
අකුළන්න  නම්, ඒකාධිපති  වියරුව තව තවත් ශක්තිමත් කරන්න  
නම්, ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? 

පජාතන්තවාදෙය් නිදහස ෙවනුෙවන් මනස් පුබුදු කර ගත්ත 
මිනිසුන්ෙගන්, මනස් පුරවා ගත්ත මිනිසුන්ෙගන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිෙරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. පජාතන්තවාදී 
නිදහස අකුළන මිනිසුන්ෙගන් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිරවිය යුතු වන්ෙන්.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දය දුන්නු අයෙග් අත් කපන්න ඕනෑය 

කිව්වා. රෙට් ජනතාවෙග් අත් කැපුෙව් ෙජ්වීපී එකයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියමින් සිටිෙය් ඒකම 

තමයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පුරවන්න ඕනෑ, හිස් පඹයින්ෙගන් 
ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පුරවන්න ඕනෑ, හිස් මිනිසුන්ෙගන් 
ෙනොෙවයි. විසල් මනසක් තිෙබන, රටත්, ජනතාවත් පිළිබඳව 
අසීමිත ෙපේමයක් තිෙබන මිනිසුන්ෙගන් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිෙරන්න ඕනෑ. නිදහස හා පජාතන්තවාදය පිළිබඳ නැවුම් 
සංකල්පවලින් ඔළුව පුරවා ගත්ත මිනිසුන්ෙගන් තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිෙරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පිෙරන්න 
ඕනෑ, තාඩයින්ෙගන් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පිෙරන්න 
ඕනෑ, හිස් මිනිසුන්ෙගන් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පිෙරන්න 
ඕනෑ, පඹයින්ෙගන් ෙනොෙවයි. පජාතන්තවාදෙය් නිදහස පිළිබඳ 
උස් පාර්ථනාවලින්, උස ් සංකල්පවලින් මනස පුරවා ගත්ත 
මිනිසුන්ෙගන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගොඩ නැ ෙඟන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරනවා, ෙම් රටට එවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් හදන්න ඕනෑය කියලා. ඒකාධිපතිත්වයට අත 
උස්සන, ඒකාධිපතිත්වය තහවුරු කරන, දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරන්න නැඟිටපන් කියන ෙකොට 
නැඟිටින, ශිරානි බණ්ඩාරනායක එළවන්න නැඟිටපන් කියන 
ෙකොට නැඟිටින, මුදල් සම්මත කර ගන්න නැඟිටපන් කියන 
ෙකොට නැඟිටින පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙමොකටද ෙම් රටට 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? එෙහම පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඕනෑද? 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එෙහම මිනිස්සු ඕනෑද? ඊට වඩා සබුද්ධික 
සාකච්ඡාවක් තිෙබන, ඊට වඩා විවාදයක් තිෙබන, ඊට වඩා 
සංවාදයක් තිෙබන, ඊට වඩා සාකච්ඡාවක් තිෙබන 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි කැප වනවා.  

මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මහත්වරුන්ෙග් අ ෙඳෝනාව 
අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ෙම් විධියටම අ ෙඳෝනා නැඟූ අය, ෙම් 
විධියටම අඬ හැර පෑව අය, ෙම් විධියටම උසුළු විසුළු කළ අය මාස 
කිහිපයක් යන ෙකොට කරන ෙදඩවිල්ල අපි දැකලා තිෙබනවා.  ඒවා 
ෙම් කන්වලින් අපි අහනවා. ෙම් ෙඛ්දවාචකය ඇස්වලින් අපි 
දකිනවා. එදා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත 
කරන ෙකොට එහි තිෙබන සා ර්ථකත්වය පිළිබඳව, ඒක හරහා රට 
ෙගන යන ගමන් මාවත පිළිබඳව, ශක්තිමත් රාජ්යයක වුවමනාව 
පිළිබඳව මහා නන් ෙදඩවිලි කරපු මහත්වරුන්ට අද ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළින් තමන්ෙග්ම හිස තමන් විසින් ම ගිලටීනයට තල්ලු කර 
ගත්ත බව අද ඔප්පු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒක අද දැෙනමින් 
තිෙබනවා. ඒක ෙනොදැෙනන තාඩයින් කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. ඒ ෙගොල්ලන් ඒක ෙත්රුම් ගන්න උත්සාහයකුත් 
නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට එක් රැස් වන ධනය, ඒ ධනය වටා රැස් වී 
තිෙබන බලය, ඒ බලය විසින් ඒ ෙගොල්ලන්ට කළ ෙනොහැක්කක් 
නැහැයි කියලා ති ෙබන මතය විසින් ෙම් කමය ආරක්ෂා කරනවා. 
ඒ හැරුණු ෙකොට ෙමරට පජාතන්තවාදෙය් නිදහස පිළිබඳව, 
මිනිසුන්ෙග් මූලික අයිතීන් පිළිබඳව හැඟීමක් තිෙබන කිසිවකු ෙම් 
කමය ආරක්ෂා කළ යුතු නැහැ. ඒ නිසා අද අෙප් රට ෙද්ශපාලන 
සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ තිෙබනවා. ෙම් ෙද්ශපාලන 
සන්ධිස්ථානය අපි හරියාකාරව පිය මං කළ යුතුයි. අපි නිවැරැදි 
දිසාවට පිය මං කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකය පුරාම ඒකාධිපතියන් 
හැම දාමත් ෙමොකකින්ද යැපුෙණ්, ෙමොකකින්ද ආරක්ෂා වුෙණ්? 
හැම ඒකාධිපතියකුම තමන්ෙග් ආරක්ෂාවට තියා ගත්ෙත් 
ෙමොකක්ද? තමන් ඉදිරිෙය් තියා ගත්ත පවුර ෙමොකක්ද? 1933 දී 
ජර්මනිෙය් හිට්ලර් බලයට ඇවිල්ලා ඒ ව්යාවස්ථා ව ඇතුෙළේම 
ඒකාධිපති බලතල සහිත ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් කර ෙගන 
තමන්ට බලය අත්පත් කර ගත්තා. ඒ, ජර්මනිෙය් හිට්ලර්. 2010 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 19වන දා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කරලා බලයක් අත්පත් කර ගත්ෙත් ෙමෙහේ කවුද 
කියලා ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, එදා ජර්මනිෙය් හිට්ලර් 
ජර්මන් ජාතිකවාදයක් ගැන ෙදොඩවමින්, ජර්මන් ජාතිය උසස් 
ජාතියක් යැයි ෙදොඩවමින්, අන් සියලු ජාතීන් හිංසාවට පත් 
කරමින්, බටහිර කුමන්තණ  පිළිබඳ ෙදොඩවමින් තව තවත් බලය 
අත්පත් කර ගත්තා. නූතන හිට්ලරුත් එෙහම ෙනොෙවයිද? අපි 
අහන්ෙන්, එෙහම ෙනොෙවයිද?  තමන්ෙග් එකම යැපීම් මාර්ගය, 
තමන්ෙග් එකම ආරක්ෂාව බවට පත්කර ෙගන තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? බටහිර කුමන්තණ! ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. අඩුම තරමින් 
ෙම්වා කියන්න ඕනෑ ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක කියලා 
කියලා කියලා කියලා දැන් කවුරුත් පිළිගන්ෙන් නැහැ,  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. කල්පනා කරලා බලන්න. 
සිම්බාබ්ෙව් ජනාධිපති ෙරොබට් මුගාෙබ් අද උපෙයෝගි කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් ෙම් කමය ෙනොෙවයිද? සිම්බාබ්ෙව් ජනාධිපති ෙරොබට් 
මුගාෙබ් අද උපෙයෝගි කර ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙද්ශ  ෙපේමීත්වයයි. 
ෙද්ශ ෙපේමීත්වය ෙදපැත්ත කැෙපන අවියක්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒක නරකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ෙහොඳටත් 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද ෙම් ෙද්ශ ෙපේමීත්වය උපෙයෝගි කර 
ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? එදා ජර්මනිෙය් හිට්ලර් ඒක 
උපෙයෝගි කර ගත්තා වාෙග්ම, අද සිම්බාබ්ෙව් මුගාෙබ් උපෙයෝගි 
කර ගන්නවා වාෙග්ම,  ඉතාලිෙය් මුෙසෝලිනී උපෙයෝගි කර ගත්තා 
වාෙග්ම, වර්තමාන පාලනයත් ඒක උපෙයෝගි කර ෙගන 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙද්ශ ෙපේමීත්වය  
කියන්ෙන් ඒකාධිපති ෙදොරටු විවෘත කරන මාවත ෙනොෙවයි. ෙද්ශ 
ෙපේමීත්වය කියන්ෙන් ඒකාධිපතිත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, 
නන් ෙදඩවීම සඳහා, පපුවට ගසා ගැනීම සඳහා, ෙව්දිකාවල හඬ 
තැළීම සඳහා, ෙද්ශ ෙපේමිත්වෙයන් ඔද්දල් වුණු කථා කිරීම සඳහා 
තිෙබන එකක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශ ෙපේමීත්වය හැබෑ ෙලසම 
පවතින්ෙන් මවු බිමට ෙමොන තරම් අසීමිතව ෙපේම කරනවාද, ඒ 
රෙට් ජනතාවට ෙමොන තරම් අසීමිත ෙලස ෙපේම කරනවාද, ඒ 
ජනතාවෙග් නිදහස ෙමොන තරම් පාර්ථනා කරනවාද, ඒ 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ෙමොන තරම්  කටයුතු 
කරනවාද, තමන් වාෙග්ම තමන්ෙග් ජනතාවට බැ  ෙඳනවාද කියන 
කාරණා මතයි. ෙමෙහේ  ෙකොෙහේද බැඳිලා ඉන්ෙන්? තමන් වාෙග්ද, 
තමන්ෙග් ජනතාව? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමන්ෙග් 
ජනතාවට හරිහමන් විධියට ෙව්ලක් කන්න නැහැ.  ෙව්ලක් කන්න 
තමන්ෙග් ජනතාවට හරිහමන් ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. හැබැයි, 
නායකයන්ට? මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, නායකයන්ට 
දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 262ක් වියදම් කරන්න පුළුවන්. අෙප් 
ගම්වල පවුලකට ජීවිත කාලයටවත් රුපියල් ලක්ෂ 262ක් යන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, නායකයාට පුළුවන් දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 262ක් 
වියදම් කරන්න. ඒක ෙමොන ෙද්ශ ෙපේමිත්වයක්ද? සාමාන්යෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්ෙතොත් ගෙම් පුරවැසියාට දවසකට  වියදම් වන්ෙන් රුපියල් 
262යි; නායකයාට රුපියල් ලක්ෂ 262යි. ෙද්ශ ෙපේමීද? තමන්ෙග් 
වාහන නඩත්තුවට විතරක් රුපියල් මිලියන 2500ක් -රුපියල් 
ෙකෝටි 250ක්- ෙවන් කර ගන්න පුළුවන් නායකයන් ෙද්ශ ෙපේමී 
ෙවනවාද? [බාධා කිරීම්] ඒෙගොල්ෙලෝ ෙද්ශ ෙපේමීන් වන්ෙන් 
නැහැ.  තමන්ට වාෙග්ම තමන්ෙග් ජනතාවට සලකමින් තමන්ෙග් 
රට පමුඛ තැෙනහිලා කටයුතු කරන නායකයාට තමයි ෙද් ශ 
ෙපේමීත්වය තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් සන්ධිස්ථානය 

අතිශය තීරණාත්මකයි. අපි ෙම් සන්ධිස්ථානෙය් ෙදොරටුව හරියට 
විවෘත කරන්න ඕනෑ. පජාතන්තවාදී නිදහස අහුරමින් යන ෙම් 
ගමනට අඩ තියන, ෙම් ගමන හරවන තැනකට ෙම් රට 
පරිවර්තනය කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙම් සන්ධිස්ථානය 
කාටවත් අත පිසදමා ෙගන පැත්තකට ෙවන්න පුළුවන් 
සන්ධිස්ථානයක් ෙනොෙවයි. ෙම් සන්ධිසථ්ානෙය්දී අතිශය සකීය 
මැදිහත්වීමක් ඕනෑ ෙවනවා. ෙම් සන්ධිසථ්ානය අතිශය 
තීරණාත්මක මැදිහත්වීමක් වන සන්ධිස්ථානයක් හැටියට අපි 
සලකනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි සහතික 
කරනවා, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයත්, පජාතන්තවාදී ව හයත් 
පුළුල් කර ගැනීෙම් පළමු කඩ ඉම ෙම්ක බවට.  ඒක අවසන් කඩ 
ඉම කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙම් ගමෙන් එක කඩ ඉමක්. 
ඒ කඩ ඉම අපි කාටත් අවශ්ය කඩ ඉමක්. අපට තව ෙමොන තරම් 
වුවමනාවන් තිබුණත්, ෙමොන තරම් සැලැසම්වල් තිබුණත්, ෙමොන 
තරම් ගමනක් තිබුණත් ෙම් කඩ ඉම පනින්ෙන් නැතිව, 
පජාතන්තවාදය සහ පජාතන්තවාදී ව හයන් ශක්තිමත් කර 
ගැනීෙම් කඩ ඉම පනින්ෙන් නැතිව අෙනක් තැන් ගැන අපට 
බලන්නවත් බැහැ; හිතා බලන්නවත් බැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
පජාතන්තවාදය සහ පජාතන්තවාදී ව හයන් ශක්තිමත් කිරීෙම් 
කඩ ඉම අපි පැනිය යුතුයි. ෙම් රට එතැනට ෙගන යා යුතුයි.  

 
ෙම් රට දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම තීරණාත්මක 

සන්ධිස්ථානයකටයි. ඒ සඳහා අපි හැම ෙදනාම උරදිය යුතුයි. 
පජාතන්තවාදයත්, පජාතන්තවාදී ව හයත් ශක්තිමත් කර ගැනීම 
සඳහා යන ගමනකට අපි ෙදොරටු විවෘත කළ යුතුයි. මූලාසනාරුඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,  මා ෙනොෙවයි ෙම්ක කියන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්වරයා. ඒ  හඬට ඇහුම්කන් ෙදන්න. 
මට ඇහුම්කන් ෙදන්න එපා. මම ෙජ්වීපී ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ඔයෙගොල්ලන්ෙග් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයාෙග් හඬට ඇහුම්කන් 
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ඔයෙගොල්ලන්ෙග් පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්වරයා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළේ 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා හැටියට තමන්ට අත් 
පත් වී තිබුණු පීඩනය එවැනි ආකාරෙය් පීඩනයක් නම්, ජනතාවට 
කවර පීඩනයක් තිෙබනවාද කියලා එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා. 
ඒ නිසා හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන, තාඩකම් ෙනොකරන, -  මෙග් 
ඇස්වලින් ෙපන්වමින් මම කියන්ෙන් තාඩයා කියලා. මම ඉතා 
වගකීෙමන් ඒක කියන්ෙන්.-  එවැනි මනසක් ෙනොමැති, 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව, මිනිස්සුන්ෙග් නිදහස පිළිබඳව, මානව 
හිමිකම් පිළිබඳව, සමානාත්මතාව පිළිබඳව අදහසක් තිෙබන හැම 
පුරවැසිෙයක්ම ෙම් තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානය, ෙම් කඩ ඉම 
පැනිය යුතුයි. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අත 

උස්සලා පස්ෙසේ ඒක ෙමෙහමයි කියලා ෙනොකියන, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනයට අත උස්සලා  පස්ෙසේ ෙම්ක ෙනොකළා  නම් ෙහොඳයි 
කියලා ෙනොකියන සමාජයක්, එෙහම පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙනොෙවයි 
අපට වුවමනා කරන්ෙන්. අපට පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඕනෑ.  මීට වඩා 
සබුද්ධික, මීට වඩා සාකච්ඡාවට බඳුන් වන, මීට වඩා නිදහස හා 
පජාතන්තවාදය අගයන ව හයකට අපි ෙම්වා පරිවර්තනය කළ 
යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට අෙප් රට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සභා ගර්භය තුළ කවර සාකච්ඡාවක් 
තිබුණත්, සභා ගර්භෙයන් එළිෙය් සාකච්ඡාව ඒක. සභා ගර්භය 
තුළ කවර තීන්දු තීරණ ගත්තත්, සභා ගර්භෙයන් එළිෙය් 
සාකච්ඡාව ඒක. සභා ගර්භය තුළ කවර තීරණවලට එළඹුණත් 
සභා ගර්භෙයන් පිටත ජනතාවට හැ ෙඟමින් තිෙබන්ෙන් 
පජාතන්තවාදී නිදහස හා ජනතාවෙග් මූලික වුවමනාවන් 
ශක්තිමත් කිරීෙම් ගමනක්. ඒ ගමනට ෙදොරටු විවෘත කරන්න ෙම් 
කඩ ඉම පියමන් කරන්න සියලු ෙදනාම අත්වැල් බැඳ ගනු ඇතැයි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 
කාලයක් තිෙබනවා.  

 

[අ.භා. 12.59] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள், 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 
Highways,  Ports and Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු  මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමා ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනාවලිය 
යටෙත්  මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ සාකච්ඡාෙව්දී අද 
උෙද් සිටම විපක්ෂෙයන් කළ  කථාවලට අපි ඇහුම්කන් දුන්නා. 
මීට කලින් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නව නායක අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කථා කළා.  එතුමාෙග් කතාෙව් කියනවා, 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නව මාවතකට 
පිවිසිලා තිෙබනවා කියලා. ඒ මාවතට අවතීර්ණ ෙවනවාද, 
ෙනොෙවනවාද කියන එක ගැන ෙකොෙළේ වහලා. හරියට එන්ෙන් 
නැහැ. හරියට එන්න බැහැ. එන්න බැරි, ෙමන්න ෙම් නිසායි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එන්න බැරි ඇයි? ෙම් නව මාවත 
ෙමොකක්ද? ෙම් නව මාවත තමයි, ෙද්ශපාලන කුමන්තණය. ෙම් 
වාෙග් ෙද්ශපාලන කුමන්තණ ලංකාවට නුහුරු නුපුරුදු ඒවා 
ෙනොෙවයි. ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන කුමන්තණ ලංකාව ඇතුෙළේ 
සිද්ධ වුණා; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුෙළේත් සිද්ධ වුණා.                 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්වරු ගියා. ගිය අය 
නැවත ආවා. හැබැයි, ඉතිහාසෙය් ගිය අය නන්නත්තාර වුණා. 
එෙහම ෙද්වල් අපට ෙහොඳට හුරු පුරුදුයි. ෙම්කත් එවැනි 
ෙද්ශපාලන කුමන්තණයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
දැක්කා, ෙද්ශපාලන කුමන්තණය පටන් ගන්න ෙකොට තිබුණු ජය 
ෙඝෝෂාව දැන් නැහැ කියන එක. පටන් ගත්ත ෙවඩි හඬ දැන් 
නැහැ. පටන් ගත්ත සන්ධානය දැන් නැහැ. පටන් ගත්ත 
සන්ධානය අශුද්ධ සංවිධානයක් බවට ෙම් ෙවන ෙකොට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි අහනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර 
දිසානායක නායකතුමාෙගන්. අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ෙදදරීමට ෙම් අශුද්ධ සංවිධානෙය් කුමන්තණය බලපානවා. ඒක 
බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා - 
කුමන්තණකාරයින් එකතු ෙවලා ගිහිල්ලා - ඒ පවෘත්ති 
සාකච්ඡාෙව් වාඩි ෙවලා කියනවා, "මම පැය 24ක් යන්න 

3285 3286 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ඉස්ෙසල්ලා විධායක අගමැති රනිල් විකමසිංහ කරනවා" කියලා. 
හිටපු ජනාධිපතිනිය වන චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මහත්මිය එක පැත්තකින් තබා ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට හිට 
ගන්න පුළුවන් ද, 88-89 කාලෙය් මිය ගිය තරුණයන් ෙවනුෙවන්? 
88-89 කාලෙය්දී මිය ගිය තරුණයන්ෙග් සංඛ්යාව 60,000යි, 
70,000යි. ඒ සාමාජි කෙයෝ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
අයිතිවාසිකම් කියන, රතු ෙල්වලට අයිතිවාසිකම් කියන ගෙම් 
සාමාජිකෙයෝ. පුතා අහිමි වුණු දුකින් ඒ අයෙග් ෙදමව්පිෙයෝ  තවම 
අඬනවා. තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා අහිමි වුණු බිරින්දෑවරු තවම 
අඬනවා. තවමත් JVP ෙවන්න පුළුවන් ගෙම් ඉඳ  ෙගන. හැබැයි, 
එදා 88-89 කාලෙය් 60,000ක්, 70,000ක් මරපු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජෙය්, විකමසිංහ මහත්තයලා හිටපු රජෙය්, බටලන්ද 
වධකාගාරෙය් අයිතිකරුවන් වුණු අය ළඟ හිටපු අයත් එක්ක, ඔහු 
අගමැතිකෙම් වාඩි කරන ආණ්ඩු හදන තැන ඉන්ෙන්; හිට ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් 
අහනවා. අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට කියනවා, ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්න කියලා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතුමිය සුනාමි සහන 
මණ්ඩලයක් ෙගනාවා. ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරන්ට සුනාමි සහන 
මණ්ඩලයක් ෙගෙනන ෙකොට එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ හිට 
ගත්ෙත් ෙකොෙහේද?  නුෙග්ෙගොඩ වට රවුෙම්, නුෙග්ෙගොඩ හන්දිෙය්, 
ලිප්ටන් වට රවුෙම්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ හිට ගත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙකොෙහොමද ෙම්වා ගැන 
එළියට ඇවිල්ලා කථා කරන්ෙන්? අපි අහන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
පශ්නය. ඔය කියන ද්ෙව්ෂ සහගත, එෙහම නැත්නම්  ඔය කියන 
කුමන්තණකාරී බලෙව්ග අද පටන් ගත්ත තැනම මැරිලා. ඉපදුණු 
ෙගයිම බිලිඳා මැරිලා. ගිවිසුම් ගහන ෙකොට, ජාත්යන්තරයත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ගිවිසුම් ගැහුවා. හැබැයි, තමන්ෙග් ෙපොෙළොෙව් පය 
ගහන ෙද්ශපාලන පක්ෂ එක්ක කථා වුෙණ් නැහැ. උඩත් එක්කයි 
ගැහුෙව්. ෙඩොලර් එක්කයි කථාව ගිෙය්. එනවාය කියපු අංක ගණන 
නැහැ. දැන් වැෙඩ් වැරදිලා තිෙබනවා. මම කියනවා, ගරු (පූජ්ය) 
අතුරලි ෙය් රතන හාමුදුරුවන්ට ෙම්කට උත්තර ෙදන්න කියලා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
Lobby එෙක් එක එක්ෙකනාට canvass කර කර යන්ෙන් නැතුව 
එන්න සභා ගැබට කියලා. ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න. තවම 
canvass කරනවා. එනවාය කියපු 20 ෙදනා නැහැ. එනවාය කියපු 
50 ෙදනා නැහැ. දැන් canvassing පටන් අරෙගන. රතන 
හාමුදුරුවෙන්, ෙම්කට උත්තර ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න TNA මන්තී, 
සිවාජිලිංගම් මහතාෙග් පකාශය. "උතුෙරන් බුදු පිළිම සියල්ලම 
ඉවත් කරනවා. -  සිවාජිලිංගම්.  

උතුරු පළාෙත් රඳවා සිටින හමුදා බල ඇණි ඉවත් කළ පසුව, 
ඒ සමඟ බුදු පිළිම ද ඉවත් වන බව උතුරු පළාත් සභා TNA මන්තී 
එම්.ෙක්. සිවාජිලිංගම් පවසයි."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා තමයි කුමන්තණ 
කියලා කියන්ෙන්.  " 'හමුදා කැම්ප් තිෙබන ගමක් ගමක් පාසා 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් බුදු පිළිම හදලා. ෙම්වාට ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ. ජනපතිවරණෙයන් අපි දින්නාට පස්ෙසේ ෙගෝඨාභයව ෙගදර 
යවනවා. එවිට ෙදමළ නිජ බිෙම් තීරණ ගන්ෙන් අපි.' යයි ඔහු 
වැඩිදුරටත් පවසයි."  

ඔහු ෙමෙසේ පැවසුෙව් උතුරු පළාත් සභාෙව්දී පැවති රැස්වීමක් 
අමතමිනුයි. ෙමම වසර අවසානය වන විට උතුෙර් සිටින හමුදාවත් 
ඉවත් විය යුතු බව අවධාරණය කරමින් ෙමහිදී ෙයෝජනාවක් 

සම්මත කර ෙගන තිෙබනවා. ෙදමළ ඊළාම් මාතෘ භූමිය නිසැකවම 
පිහිටුවනවා,  තමන්ට පභාකරන් මල්ලි ෙපෞද්ගලිකව හමු වුණ ඒ 
 ඓතිහාසික දින කිහිපය අමතක කළ ෙනොහැකි බව මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මහතා පවසා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්වා රට ඉදිරිෙය් තැබීම සඳහා ෙම් වාර්තාව මා 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම් රෙට් ඉන්ෙන් සිංහල හාෙල් බත් කාපු මිනිස්සු. ෙම් රෙට් 
සිංහල හාෙල් බත් කාපු මිනිස්සු ඉන්න කල් ඒවාට ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් අශුද්ධ සන්ධානයට  එකතු ෙවන අය ගැනයි, ෙම් ෙපර 
නිමිති පහළ ෙවන්ෙන්. ෙමොන ෙපර නිමිති පහළ වුණත් ජනවාරි 
මාසෙය් 9වැනි දා ෙවන ෙකොට තුන්වැනි වතාවටත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ෙම් රෙට් ජනාධිපති ෙවනවා. ඒක ඉර හඳ වාෙග් 
විශ්වාසයි. අපට ෙලොකු උදව්වක් කෙළේ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙප් නිදාශීලීව සිටි පාක්ෂිකෙයෝ ටික දැන් ෙහොඳටම 
නැඟිට්ටා. ෙවන දාට වැඩිය ෙහොඳට නිල් පාට ෙකොඩිය, සන්ධාන 
ෙකොඩිය දානවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙපෝස්ටරය ෙහොඳට අලවනවා. 
මිනිස්සු නැඟිට්ටා. යූඑන්පීකාරෙයෝ අනාථයි.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකයා ෙහොඳ 
ෙකෙනක්. ෙහොඳ අනාගතයක් තිෙබන ෙකෙනක්. ෙහොඳ ෙකෙනක් 
කියලා අපි පිළිගන්නවා. ෙකොෙහේද අද එතුමන්ලාට යන එනමං? 
ඇයි, රනිල් විකමසිංහ සුදුසු නැත්නම්, රනිල් විකමසිංහ බය නම් 
ෙදවි හාමුදුරුව ෙන්! දාන්න ඕනෑ, සජිත් ෙපේමදාසව ෙන්. කාවද 
දැම්ෙම්? ෙම් පැත්ෙතන් අරෙගන ගිහිල්ලා දැම්මා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට අවසානෙය් කියන්න ෙවන්ෙන් -ජනවාරි 
මාසෙය් 9වැනි දාට අපට කියන්න ෙවන්ෙන්-  අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු 
මහ ෙල්කම්වරයාට, "අයිෙයෝ සිරිෙසේන" කියලායි. එච්චරයි, අපට 
කියන්න ෙවන්ෙන්. අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. මම දැක්කා 
ෙපෝස්ටර් ගහලා තිෙබනවා, “ෛමතී පාල නයක්” කියලා. මම 
දැක්ෙක් "ෛමතී පාල නෙයක්" වාෙග්. මම දැක්ෙක් එෙහමයි. 
ෙමොකද ෙහේතුව? ඉතිහාසෙය් ජුදාස් ෙජ්සුව පාවා දුන්ෙන් ෙරොටි 
කාලා. ෙමයා පාවා දුන්ෙන්, ආප්ප කාලා. එෙහමයි පාවා දීම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාට තමයි, පාවා දීම් කියන්ෙන්. ෙම්වා ගම 
ඇතුෙළේ කථා කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මිනිස්සු කථා 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද ඒ මිනිස්සු අහනවා, 
"අෙන්, අපට ෙමොකද වුෙණ්? අපිත් ආසයි පරදින්න හරි අෙප් 
අෙප්ක්ෂකෙයකුට වැඩ කරන්න. අපි ආසයි සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්මයාට කතිරයක් ගහන්න." කියලා. එෙහම කියලා කියනවා. 
"අලියාට කතිරයක් ගහන්න ආසයි අපි. අපි ආසයි, රනිල් 
මහත්මයාට හරි කතිරයක් ගහන්න. එෙහම අවස්ථාවක් නැහැ. 
අපට ෙමොෙකක් හරි ෙගනැත් ෙදනවා. අපට 2010 දී ෙගනැත් 
දැම්මා, සරත් ෙෆොන්ෙසේකාව. අෙන්, අපි දන්නවාද? හංසෙයක් 
දැම්මා. අෙන්, අෙප් අලියාට ෙමොකද වුෙණ්? හංසයා පියෑඹුවා. 
තවම නැහැ." කියලා ඔවුන් කියනවා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද මම දැක්කා, "දුරකථනයකින් ඔබ අමතමි" 
කියලා. දැන් එන්න හදන්ෙන් දුරකථනයකින්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාෙගන් අපි ෙම් කාරණය අහනවා. මම දැක්කා කියනවා, 
පැය 24ක් ඇතුළත අගමැති පුටුෙව් රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාව 
වාඩි කරනවා කියලා. එතෙකොට එක පුටුවක් හිස් ෙවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ජනාධිපති පුටුව නැති වුණාම 
අගමැති පුටුව තමයි විධායකය ෙවන්ෙන්. ඒෙක් රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ඉන්දවනවා. ෙම් හීනයක් ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 
හීෙනන් ඒෙකන් වාඩි කළාට පසේසේ පුටුවක් හිස්. පුටුවක් නැහැ. 
ජනාධිපති පුටුව නැතුව අගමැති රනිල් විකමසිංහ විධායක බලතල 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්ක වාඩි ගත්තාම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් පුටුව 
ෙමොකක්ද? ආපහු ෙසෞඛ්ය ඇමතිද? ආපහු කියයිද, "මට ඒෙක් වැඩ 
කරන්න දුන්ෙන් නැහැ" කියලා. චන්දිකා මැතිනියට ෙදන පුටුව 
ෙමොකක්ද? ෙකෝ, චන්දිකා මැතිනියෙග් පුටුව? එයා ආපහු රජ 
ෙගදරට එන්න හීන මවනවා. ෙකෝ, එයාෙග් පුටුව? අපි ෙබොෙහොම 
වග කීමකින් ෙම් කාරණය කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

මම දැක්කා, රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා අද ෙමතැන ඉඳන් 
කියනවා, "මුදලට යට ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. මරු බඩු ෙම්. මම 
රංෙග් බණ්ඩාර මන්තීවරයාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන අහනවා. 
තමන්ෙග් දිස්තික්කෙය් ශාන්ත අෙබ්ෙසේකර කියන පළාත් සභා 
මන්තීවරයා රංෙග් බණ්ඩාර මන්තීවරයාට බිම දාෙගන ගැහුවා; 
ඔළුව කුඩු ෙවන්න ගැහුවා. ඔළුව කුඩු ෙවන්න ගහලා කකුල් 
කැපුවා. ෙමොකක්ද වුෙණ්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? කාටත් 
ඕනෑ ෙවලාවක පිහිටට ඉන්න "ෙකෝකටත් ෛතලය" වාෙග් 
මහින්ද රාජපක්ෂව තමයි මතක් ෙවන්ෙන්, වැ ෙඩ් වැරදුණාම. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට කථා කළා. කථා කරලා 
කිව්වාට පස්ෙසේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඔහුට අවශ්ය ෛවද්ය 
පතිකාර ෙදන්න උපෙදස් දුන්නා. අපි අහනවා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය තමන්ෙග් පක්ෂෙය් මිනිෙහකුට -මන්තීවරෙයකුට- 
ගැහුවාම, ඒ ගහපු පුද්ගලයා - ශාන්ත අෙබ්ෙසේකර - 
සම්බන්ධෙයන් විනය පරීක්ෂණයක් තිබ්බාද? නැහැ. එෙහමයි 
වුෙණ්. එෙහම ෙවලා අද කියනවා, මුදල්වලට යන්ෙන් නැහැ 
කියලා. මම එකක් කියනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම 
කාරක සභාෙව් සභිකෙයක් හැටියට කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට කියනවා, සල්ලි දීලා ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රංෙග් බණ්ඩාර අපට සල්ලි දීලා 
එන්න ආවත් රංෙග් බණ්ඩාර නම් ගන්ෙන් නැහැ, අපි ඔය වාෙග් 
කිසිම ෙකෙනක් ෙම් පැත්තට ගන්ෙන් නැහැ කියලා. අපට එපා. 
අපට එපා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපට පිරිසිදු චරිත 
ඉන්නවා. තවම මැතිවරණ කටයුතු ඉවර නැහැ ෙන්. එළිෙවන 
ජාෙමට තමයි ෙහොඳ ෙහොඳ ෙසල්ලම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

අද 24ෙවනි දා. ලබන මාසෙය් 08 ෙවනි දා තමයි, නාම 
ෙයෝජනා බාර ෙදන්ෙන්. තවම, නාම ෙයෝජනා ගැනත් පශ්න 
තිෙබනවා. ෙමොකද, යනවා කියපු ඔළු ෙගඩි ටික ගිෙය් නැහැ ෙන්. 
දැන් නාම ෙයෝජනාව නැවත කරකැෙවනවා; මණ්ඩලෙය් කචල්; 
ඇතුෙළේ පශ්න. ගිය කිහිප ෙදෙනකු නැවත එන්න පුළුවන්ද කියලා 
අෙපන් අහනවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම වගකීමකින් 
කියනවා, ෙම් ඉදිරිපත් කළ අය වැයට අපි ලැහැස්තියි, රට 
ලැහැස්තියි කියන එක.  

ෙම් ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයාට ඒ වාෙග්ම 
පදික ෙව්දිකාෙව් ෙදහි ටිකක්, ෙටොෆි ටිකක් ෙවෙළඳාම් කර ගන්න 
අහිංසක ව්යාපාරිකයාෙග් සිට මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයා දක්වා 
සහන සලසලා තිෙබනවා. රට ආර්ථික වශෙයන් ෙගොඩ නඟන 
2015 අය වැය සම්මත වන දවස අදයි. මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්මත වන දවෙසේ රට, බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙනොවන විපර්යාසයකට ෙගන යන්නට කුමන්තණකාරී බලෙව්ගය 
උත්සාහ කළත්, ඒ බලෙව්ගවලට කවදාවත් ඉදිරියට එන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ බලෙව්ග අපි දැක්කා. අපි දැක්කා ෙම් බලෙව්ග 
ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් උත්සාහවන්ත ෙවනවා, ඒවා කියාත්මක 
කරන්න. නමුත් ඒකට කවදාවත් ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් අය වැය රට පිළිඅරෙගන 
තිෙබනවා; රෙට් මිනිස්සු පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ඒ අය වැයත් 
සමඟ, ජනතාව ආදරය කරන නායකයා සමඟ ෙම් රෙට් කඳවුර 
බඳින්නට ලැහැස්තියි. දැන් ඒ කඳවුරටයි එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්; 
ඒ කඳවුෙර් නවතිනවා. ෙම් රට කඳවුරු ෙදකක් අතර සටනකට 
දැන් ලැහැස්ති ෙවනවා. එක කඳවුරක් රටට ආදරය කරන 
මිනිසුන්ෙග් කඳවුර. රටට ආදරය කරන මිනිසුන්ෙග්, ශී ලාංකික 
ජාතියට ආදරය කරන මිනිසුන්ෙග් කඳවුර ළඟ අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එක්ක ෙම් රෙට් බහුතරය නවතිනවා. 
තව කඳවුරක් තිෙබනවා. ඒ කඳවුරට තානාපති කාර්යාල හරහා 
ෙඩොලර් කුට්ටි පිටින් වැෙටනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මහින්ද පැරදුෙණොත් 
යුදාධිකරණයට ෙගනියනවා" කියලා කියා තිෙබනවා. ෙම්වාට 
තමයි කියන්ෙන් ජාත්යන්තර වශෙයන් අපට තිෙබන බලෙව්ග 
කියලා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට ෙම්ක 
ෙසල්ලමක්. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට ෙම්ක දැන් 
දැෙන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ තරමට එතුමාෙග් හදවෙත්, පපුෙව් 
ෛවරය තිෙබනවා. ඒ නිසා දැෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක 
එතුමාට ෙසල්ලමක්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
බලන්න ෙවබ් අඩවියක සඳහන් වී තිෙබන පකාශයක්.  

"මහින්ද පැරදුෙණොත් යුදාධිකරණයට ෙගනියනවා. ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාෙව් 
සුෙර්න්දන් 'අල්ජසීරාවට' කියයි".  

තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"ඊළඟ ජනාධිපතිවරණෙයන් රාජපක්ෂව පරාජය කර ඔහුට රාජ්ය 
නායකත්වය නැතිවූ විට ඔහුව අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණය - ICC - 
හමුවට ෙගන යා හැකියි. ඉන්පසුව රාජපක්ෂට අන්තර්ජාතික අපරාධ 
අධිකරණෙයන් දඬුවම් දිය හැකියි. ජනාධිපති චාල්ස් ෙට්ලර්ට කළා වෙග්, 
ජනාධිපති ස්ෙලොෙබොඩාන් මිෙලොෙසවික්ට කළා වෙග් ජනාධිපති 
රාජපක්ෂටත් දඬුවම් දිය යුතුයි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න අෙනක් කඳවුර. ෙම් 
කඳවුරට  මුදල් මත යැෙපන, මුදල්වලට රට විකුණන, NGO 
එක්ක ජීවත් ෙවන හාදෙයෝ ටික එකතු ෙවයි. ඒ අය ගිහින් එක 
තැනක නවතියි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් එක්කයි ෙම් 
සාකච්ඡාව පැවැත්වූෙය්. එක්ෙකෙනක් ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ 
මන්තීතුමා. අපි ජාතික ලැයිස්තුෙවන් දමපු ෙක්ක් කෑල්ල. අපි 
දමපු දලුත්ම ෙක්ක් කෑල්ල. ෙම් වාෙග් වැරදිත් අපට ෙවනවා. 
එෙහම ෙවනවා, ෙමොනවා කරන්නද? බම්බලපිටිෙයන් කහ ඉර 
පනින්න ගිෙයොත්, පන්නා පැන්නාම තමයි. ෙපොෙළොෙව් පය ගහපු 
නැති අය. ෙම් වාෙග් අය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාට අපිත් 
ෙම්වාෙය් විපාක විඳින්න ඕනෑ. එතුමායි ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමායි තමයි, ෙම්වාෙය් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම 
වගකීමකින් කියනවා, ෙම් කඳවුෙර් තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර්. අෙප් 
කඳවුෙර් තිෙබන්ෙන් රුපියල්. රුපියලුයි ෙඩොලරුයි හැෙපන සටන 
තමයි ජනවාරි  08ෙවනි දාට තිෙබන්ෙන්. රටට ආදරය කරන 
රුපියල්වලින් අපි ෙමොන විධියකින් ෙහෝ ෙඩොලර් පරාජය කරලා 
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂව ෙම් රෙට් ජනාධිපති කරන වගකීම 
බාර ෙගන තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ශක්තිමත්, 
කෙශේරුකාව තිෙබන නායකෙයක් රට පාලනය කරන විට 
ෙකොෙහොමටත් ඒ නායකයාට ගහන්න ෙලෝකෙය් අෙනකුත් 
රටවල් - සමස්තය ෙනොෙවයි -ලැහැස්ති වන බව.  සමහර රටවලට 
ඔවුන්ට අවශ්ය කරන කෙශේරුකාව නැති නායකෙයක් ෙම් රෙට් 
රජ කර වීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. 2001 - 2004 එෙහම වුණා. 
එදා ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති වශෙයන් සිටිෙය් චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි. එදා රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අහලාද ෙම් රෙට් භූමිෙයන් තුෙනන් ෙදකක් 
ලියලා දුන්ෙන්? චන්දිකා මැතිනියෙගන්- විධායක 
ජනාධිපතිනියෙගන් - ඇහුවාද? නැහැ. එෙහම කාලයක් තිබුණා. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි රට පාවා දීපු, රෙට් භූමිය 
විකුණපු, රෙට් භූමිය එල්ටීටීඊකාරයාට පාවා දීපු නායකයන්ව රජ 
කරවන ෙමෙහයුමට තමයි, ෙම් ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්.   

ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු, අර ඈත ෙමොනරාගල, බදුල්ල, 
බණ්ඩාරෙවල ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කවල ඉන්න මිනිස්සු අද  ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් මනුෂ්යයකු කියාපු එක ෙදයක් මට ඇහුණා. 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් කථාවක් යනවාලු, ෙපොෙළොන්නරුවට 
ජනාධිපතිවරෙයක් කියලා. මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමපමණයි. 
ෙපොෙළොන්නරුවට ෙගෞරවයක් තිබුණා. ෙපොෙළොන්නරුෙවන් 
තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ෙල්කම්වරයා බිහි වුෙණ්. 
ෙපොෙළොන්නරුවට ඒක ෙලොකු නම්බුවක්. ෙපොෙළොන්නරුව කියන 
දිස්තික්කෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන දැවැන්ත පක්ෂෙය් 
මහ ෙල්කම්වරයා බිහි වුණු එකත් නැති කළා.  ඒක අර ෙගොවි 
ජනතාවට කරපු අපහාසයක්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙළොන්නරුවත් 

ලැහැස්තියි, අනුරාධපුරයත් ලැහැස්තියි,  මහනුවර ඇතුළු ෙම් රෙට් 
සමස්ත දිස්තික්කම ලැහැස්තියි  නැවත වතාවක් ඒ ගිරුවා පත්තුෙව් 
ඉපදුණු, මිනිස්සුන්ව හඳුනන මහින්ද රාජපක්ෂව ජනාධිපති 
කරවන්න. ඒක අපි වග කීමකින් කියනවා. ඒ පණිවිඩය ලබා 
ෙදමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

 මීළඟට ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
30ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 1.15] 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආශ්චර්යෙය් මහිමය 

සාකච්ඡාවට භාජනය වන ෙමොෙහොෙත්, 2015 අය වැය ෙයෝජනා 
මා දකින්ෙන් ජාතික ෙඛ්දවාචකයක් හැටියටයි; රටටත්, ජාතියටත්, 
මුළුමහත් ෙද්ශයටත් කරපු බලවත් අසාධාරණයක් හැටියටයි;  
ෙද්ශයට ෙසේවය කිරීම උෙදසා අහිමි වූ ඓතිහාසික අවස්ථාවක් 
හැටියටයි. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා නම් ෙමය historic, missed 
opportunity එකක්. වර්තමාන රජය තමන්ෙග් පතිපත්ති 
සම්පාදනය කරන්ෙන් ජාතික පමුඛතාවන් අමතක කරලා 
ෙපෞද්ගලික අභිමතාර්ථ මුදුන්පත් කර ගැනීමටයි. ෙම් ඉදිරිපත් 
කෙළේ, අය වැයක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 
ඉදිරිපත් කෙළේ ණය වැයක්;  පීඩන වැයක්; අසහන වැයක්; 
නාස්තිකාර වැයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිනිසාෙග් පරම යුතුකම 
මිනිසා ජීවත් කරවීමයි, මිනිසා රැක ගැනීමයි.  නමුත් ෙම් න්යාය 
වර්තමාන රජය යටෙත් කම කමෙයන් ෙකෙලසීමට ලක් වුණා.  
අද සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ජනතා ඡන්දෙයන්, ජන වරමින්, 

ජනතාවෙග් ආශීර්වාදෙයන්, මහා ජන ගංගාවක් මැදින් බිහි වුණු 
රජෙය් ඉහළම පමුඛතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? රාජ්ය 
සම්පත් උපෙයෝගි කරෙගන, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සම්පත් 
පෙයෝජනයට රැෙගන පාලකයින් සුර සැප විඳීමයි. අද රජෙය් පරම 
යුතුකම රෙට් පුරවැසි පරපුර සුරැකීම ෙනොෙවයි;  රෙට් පුරවැසි 
පරපුර සුරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
පාරිෙභෝජනය උෙදසා රාජ්ය සම්පත් උපෙයෝගි කර ගැනීෙම්, 
තමන්ෙග් සුඛ විහරණය උෙදසා රාජ්ය සම්පත කැප කිරීෙම් 
අමුතුම ආශ්චර්යවත් න්යායක් අද රෙට් කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිනවා.   

දැන් බලන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පසු ගිය 
දවසක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය රුපියල් 
ලක්ෂ ෙදෙක් සිට රුපියල් තුන්ලක්ෂ පණස්දහස දක්වා වැඩි කළා. 
ලක්ෂ ෙදසියයක් නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
225ෙදනාෙග් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය වැඩි කළා.  නමුත් මූලාසනාරූඪ  
ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් ලක්ෂ 200ක් වූ සාමාන්ය ජනතාවට 
රජෙය් ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා ෙබෙහත් ටික ෙනොමිෙල් ගන්න 
පුළුවන්ද? ෙකොළඹ  ජාතික ෙරෝහලට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්ද? 
ගාමීය ෙරෝහලට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්ද? පර්යන්ත ඒකකයට 
ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්ද? මධ්යම ෙබෙහත් ශාලාවට ගිහිල්ලා 
ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්ත වශෙයන්ම බැහැ. නමුත් පාලකයින්ට 
පුළුවන්, මැති සබෙය් මන්තීවරුන්ට පුළුවන් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය 
ලක්ෂ ගණනින්  වැඩි කර ගන්න. ෙම්ක සාධාරණද? ෙම්කද රෙට් 
ජනතාවෙග් පැතුම?  ෙම්කද රෙට් ජනතාවෙග් ඉල්ලුම? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් ෙපර පාසල් 
16,578ක දරුවන් 450,000ක් ඉන්නවා. වර්තමාන රජය ෙම් රෙට් 
හැම ෙපර පාසල් දරුවකුටම කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදනවාය කිව්වා. 

ෙමොකක්ද වුෙණ්? ලක්ෂ ගණනින් මුදල් වැය කරලා 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් මහා ෙලොකු උත්සවයක් පැවැත්වූවා. 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ෙපර පාසල්වලින් කිරි වීදුරුව ලබා දීම 
ආරම්භ කරලා දින කිහිපයක් ඇතුළත එය නතර කළා.  මුළු රටම 
ෙවළා ගන්නා "කිරි වීදුරු වැඩසටහන" ෙපර පාසල් දූ දරුවන්ට 
ලබා ෙදනවා කියලා දින තුෙනන් නුවරඑළිෙය්ත් නතර කළා, රට 
පුරා ව්යාප්ත කරන එකත් නතර කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපර පාසල් දූ දරුවන්ට කිරි වීදුරුව ෙදන්න බැහැ, 
මැති සබෙය් මන්තීවරුන්ට ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය වැඩි කරන්න 
පුළුවන්. ෙමන්න ෙම්කයි සත්යය. කිරි වීදුරුව ෙදන්න තහනම්; ෙම් 
රෙට් ෙපර පාසල් දූ දරුවන්ට කිරි වීදුරුව ලබා ගැනීම තහනම්. 
හැබැයි, මන්තීවරුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය ලක්ෂ ගණනින් වැඩි 
කරන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහන්න 
කැමැතියි -  

 
ගරු  සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா மன்ற 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 
Parliamentary Affairs) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතනුයි ඉල්ලුෙව්. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සත්ය කථා කරන ෙකොට පුටු රත් ෙවලා නැඟිටිනවා. ඒ ගැන 

ෙබොෙහොම කනගාටුයි. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් අහන්න මම කියන ෙද්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය පමණක් ෙනොෙවයි. පිහිනුම් තටාක සහිතව, 

සමාජ ශාලා සහිතව, කාය වර්ධන මධ්යස්ථාන සහිතව 
මන්තීවරුන්ට තරු පෙහේ නිල නිවාස මන්දිරයක් හදාෙගන යනවා. 
ෙම්කද රෙට් ඉල්ලුම? ෙම්කද රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්? ෙපර පාසල් දූ දරුවන්ට කිරි වීදුරුව ෙදන එක නතර 
කරලා මැති සෙබ් නිෙයෝජිතයින්ට තරු පෙහේ, සුපිරි පන්තිෙය්, 
සුපිරි ෙපළැන්තිෙය් නිල නිවාස හදනවා. ෙම්කද රෙට් පමුඛතාව, 
ෙම්කද ආශ්චර්යෙය් පමුඛතාව කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙපර පාසල් දුවා දරුවාෙග් කිරි 
වීදුරුවට වැඩිය මන්තීවරුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය රජ ෙවලා, 
මන්තීවරුන්ෙග් නිල නිවස රජ ෙවලා. ලජ්ජයි, අති නින්දිතයි. 
ෙවන වචන නැහැ පාවිච්චි කරන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් සිටින, ෙනොසිටින සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙගන් ෙමන්න ෙම් කාරණයත් අහන්න කැමැතියි. 
හදවතට තට්ටු කරලා අහන්න, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ෙපොඩ්ඩක් 
හිතලා බලන්න, ඔබලාට ෙලොකු ඔබලාෙග් නිල නිවසද, ෙසෞඛ්ය 
රක්ෂණයද, එෙහම නැත්නම් රෙට් අනාගතය භාර ගන්න සිටින 
අෙප් රෙට් ෙපර පාසල් දරු පරපුරද කියන එක. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ඉල්ලුෙව්. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් 

රෙට් පාසල් යන දූ දරුවන් ලක්ෂ 40ක් ඉන්නවා. පාසල් යන දූ 
දරුවන් ලක්ෂ 40න් අද දිවා ආහාරය ලැෙබන්ෙන් ලක්ෂ 10කටයි. 
ඒකත් ෙබොරුයි කියලා කියයිද දන්ෙන් නැහැ. දූ දරුවන් ලක්ෂ 
40ක් පාසල් යනවා, දිවා ආහාරය ෙදන්ෙන් ලක්ෂ 10කටයි. ලක්ෂ 
30කෙග් දිවා ආහාරය කපලා. ෙම්වා ෙපොෙළොව පැෙලන ජාතික 
අපරාධ. ෙම් ජාතික අපරාධ හමුෙව් තමයි දුමින්ද දිසානායක 
මැතිතුමා අධ්යාපන ෙසේවා ඇමතිකෙමන් ඉවත් ෙවලා අද 
විපක්ෂයත් සමඟ අත් වැල් බැඳෙගන සිටින්ෙන්. හිතක් පපුවක් 
තිෙබන, ජනතාවාදී ජනහිතකාමී හදවතක් තිෙබන ෙකෙනක් 
හැටියට ෙම් මහා ජාතික අපරාධය ඉදිරිෙය් සත්ය අවෙබෝධ 
කරෙගන අධ්යාපන ෙසේවා ඇමතිතුමා විපක්ෂයත් සමඟ -අපිත් 
එක්ක- එකතු වුෙණ් ෙම් මහා අපරාධය දිහා, ෙම් උහුලන්න බැරි 
අපරාධය දිහා බලාෙගන ඉන්න බැරුවයි කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පාසල් දූ දරුවන්ෙග් දිවා ආහාරය පිළිබඳව සිදු වන 
අකටයුත්ත පිළිබඳව අපි පුන පුනාම රජය දැනුවත් කළා. පාසල් දූ 
දරුවන්ට නිල ඇඳුම ෙදන ෙකොට අපි වර්ගීකරණය කරන්ෙන් 
නැහැ. හැම දරුෙවකුටම නිල ඇඳුම ෙදනවා. ඒක තමයි රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් උදාරතර පතිපත්තිය. හැෙමෝටම නිල ඇඳුම 
දුන්නා. හැෙමෝටම දිවා ආහාර මුද්දරය ලබා දුන්නා. හැබැයි, රෙට් 
ජනතාවට ආදරය කරන ෙම් ආදරණීය රජය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
පාසල් දූ දරුවන්ෙගන් ලක්ෂ 10කට කන්න ෙදනවා, ලක්ෂ 30කට 
කෑම අහිමි කරනවා. ලජ්ජයි කියන්න. මව්වරුන් යැයි කියා ගන්නා 
ෙකොට්ඨාසයක් අපි ෙම් වෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
නැඟිටලා කෑ ගහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිසුන් ලක්ෂ 10කට දිවා 
ආහාරය ලබා දීලා, ලක්ෂ 30කට දිවා ආහාරය කපන එකද 
වර්තමාන රජෙය් ආශ්චර්ය කියා මම අහන්න කැමැතියි. ෙම්කද 

ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන සංෙව්දී සංවර්ධන රටාව? 
ෙමෙහමද රෙට් ජනතාවට සලකන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සමස්ත පාසල් දූ දරුවන්ට දිවා ආහාරය ලබා 
ෙදනවාට වඩා ෙලොකුයි දකුණු ආසියාෙව් ෙලොකුම කුලුන -ෙනළුම් 
කුලුන-  හදන එක කියා රජය තීන්දු කර තිෙබනවා. පාසල් 
ළමයින්ෙග් දිවා ආහාරයට වැඩිය ෙලොකුයි ෙනළුම් කුලුන හදන 
එක. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඊර්ෂ්යාව. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රටම උකසට තබලා ගිනි ෙපොලියට ණය අරෙගන, රෙට් මව් 

පරපුර, පිය පරපුර, දරු පරපුර, පුරවැසි පරපුර සදාකාලික ගිනි 
ෙපොලි ණයකරුවන් බවට පත් කර කුලුනු හදන එක වැදගත්; දිවා 
ආහාරය ලබා ෙදන එක වැදගත් නැහැ. ලජ්ජයි, නින්දිතයි. ඒ 
වචන තමයි පාවිච්චි කරන්න තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එෙහම නම් ෙපර පාසල් දූ දරුවන්ට අෙහෝ 
ෙඛ්දවාචකයකි! කාටද ෙම්වා කියන්ෙන්? ෙමොන ෙදවියන්ටද 
ෙම්වා කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රජය ධීවර ජනතාවෙග් ඉන්ධන 
සහනාධාරය අමු අමුෙව් කප්පාදු කළා. මහින්ද චින්තනෙයන් 
කිව්වා, "ධීවර ජනතාව රැක ගන්නවා, ධීවර ජනතාව සුරක්ෂා 
කරගන්නවා, ධීවර ජනතාව ෙසෞභාග්ය කරා ෙගන යනවා" කියා. 
නමුත් ජයගහණෙයන් පසුව චින්තනය කීතු කීතුවලට ඉරලා 
දැම්මා. මහ ෙලොකුවට චින්තනෙය් කියනවා, "දළ රළ ජයගන්නා 
ධීවරයා දිනවනවා" කියා. එෙහම කියා ධීවර පජාවට ලබා දුන් 
සහන ටික ඔක්ෙකෝම කප්පාදු කළා. ෙම් සහනාධාර කප්පාදුව 
උහුලා ගන්න බැරිවයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය 
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ආණ්ඩුෙවන් එළියට බැස්ෙසේ; 
විපක්ෂෙය් අපිත් සමඟ එකතු වුෙණ්. අපි එතුමාට ෙපන්වා දුන්නා, 
"ඔබතුමා ජනතාවාදී, ජනහිතකාමී නායකෙයක් හැටියට ෙම් මහා 
සහන කප්පාදුව ඉදිරිෙය් තවදුරටත් රජෙය් ෙකොටස්කාරෙයක් 
ෙවන්න පුළුවන්ද" කියන එක පිළිබඳව. ඇත්ත වශෙයන්ම බැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර පජාවට නිවාස 
30,000ක් හදලා ෙදනවා කියා මහින්ද චින්තනෙයන් කිව්වා. ඒ 
ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 150ක් ෙවන් කරනවා කිව්වා. ධීවර හා 
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාෙගන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ෙම් පශ්න පිළිබඳව පුන 
පුනා අහනෙකොට එතුමාට උත්තර නැහැ. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද 
ජාතිෙය් ෙඛ්දවාචකය. 

අද ෙමොකක්ද අෙප් රෙට් අධ්යාපන තත්ත්වයට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ගුරු හිඟය එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා. ගුරු වැටුප් 
විෂමතා විසඳාගන්නට රජය මුදල් ෙවන් කර නැහැ. පාසල් රැසක 
පුස්තකාල පහසුකම් නැහැ, විද්යාගාර පහසුකම් නැහැ, පරිගණක 
විද්යාගාර පහසුකම් නැහැ, ජල පහසුකම් නැහැ, විදුලිය පහසුකම් 
නැහැ, ෙගොඩනැඟිලි ඌනතාවන් රැසක් තිෙබනවා. ෙම් වෙග් මහා 
මුදල් හිඟයකට ලක් වීම නිසා අධ්යාපන ක්ෙෂේතය අද කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. 

තාක්ෂණ විද්යාගාර දහෙසේ වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා 
කියා දැන් අපට අහන්න ලැෙබනවා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොඳට මතක තියා ගන්න; 
තාක්ෂණ විද්යාගාර 1,000ක් හදනෙකොට පාසල් 8,700ක් ෙකොන් 
කරලා තමයි ඒ දහස හදන්ෙන්. අෙප් රෙට් පාසල් 9,700කට වැඩි 

3293 3294 
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පමාණයක් තිෙබනවා. මහා තාක්ෂණ විද්යාගාර දහසක් හදනවා 
කියා හැම තැනම තප්පුලනවා, හැම තැනම ගිහිල්ලා එක එක 
පකාශ කරනවා, පම්ෙපෝරි ගහනවා. නමුත් මතක තියාගන්න; 
තාක්ෂණ විද්යාගාර  1,000ක් හදනෙකොට අෙප් රෙට් පාසල් 
8,700ක් ෙකොන් කර, ෙවන් කර, ෙකොටස් කර තමයි ෙම් 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම් වැඩසටහන පාසල් 
9,700ටම කියාත්මක කරන්න බැරි ඇයි කියා මම අහන්න 
කැමැතියි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරපු සල්ලි ටික අද සහමුලින්ම 
කප්පාදු කරලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාම ෙහොඳින් දන්නවා, 
අද අධ්යාපන ක්ෙෂේතය භාරව ඉන්ෙන් කවුද කියා. ෙම් රෙට් 
ශිෂ්යත්ව විභාගය අෙහෝසි කරන්න කියපු, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමාෙග් පතිපත්ති උඩු යටිකුරු කරපු, අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් කප්පාදුෙව් කප්පිත්තා තමයි අද අධ්යාපන ක්ෙෂේතය 
භාරව සිටින්ෙන්. ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් 
ෙම් වාෙග් කප්පාදුවක් කරපු යුගයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහොම 
කනගාටුයි. ෙමන්න ෙම්කයි සත්යය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට  සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය කඩා වැටිලා. 
අද ෙදොස්තරවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරුන්ෙග් බරපතළ හිඟයක් තිෙබනවා. ෙහද කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් හිඟයක් තිෙබනවා. උපකරණ හිඟයක් තිෙබනවා. 
ඖෂධ හිඟයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේනක 
බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳව අපි ෙම් සභා ගර්භෙය්දී පුන 
පුනා කථා කර තිෙබනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට ෙසේනක බිබිෙල් නිදහස් නිවහල් ෙසෞඛ්ය 
පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න දැඩි උත්සාහයක නිරත වුණා. අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එතුමාම කියනවා රජෙය් උසස්ම 
පුද්ගලයකුට රුපියල් මිලියන 3,000ක කප්පමක් දීලා ෙසේනක 
බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය අද හමස් ෙපට්ටියට සීමා කර තිෙබනවා 
කියා. ඒ බව කනගාටුෙවන් ෙහෝ පකාශ කරන්න සිද්ධ ෙවනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම අහන්න කැමැතියි, ෙම්කද යහ 
පාලනය කියා. ෙමය සදාචාරාත්මක පාලනයද, ෙමය රෙට් 
ජනතාව ජීවත් කරවීමද, ෙමය රෙට් ජනතාවට සුඛිත මුදිත වූ 
අනාගතයක් උදා කරලීමද කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්න 
කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් මිලියන 
3,000ක කප්පමක් දීලා ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය හමස් 
ෙපට්ටියට සීමා කළා කියන එක මා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග්ම පාර්ශ්වෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්තුමායි එෙහම කියන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්කයි සත්යය. 
ෙමන්න ෙම්කයි යථාර්ථය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන රජය ෙබොෙහොම 
දක්ෂයි -අතිදක්ෂයි- ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන කථා කරන්න; 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය ගැන කථා කරන්න. ඔවුන් අද                  
සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන උදන් අනනවා. නමුත් වර්තමාන රජයට බිම් 
මට්ටෙම් යථාර්ථය අවෙබෝධ කරගන්නට බැරිව ළතැෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාලිගාෙව් ඉහළ මාලෙය් 
ඉඳෙගන, සඳලු තලෙය් ඉඳෙගන, වායු සමීකරණය කළ 
අතිසුෙඛෝපෙභෝගි කාමරවල ඉඳෙගන රට ෙවනුෙවන් තීන්දු ගන්න 
බැහැ. රෙට් ජනතාවෙග් දුක, කඳුළ, ෙව්දනාව, ඒ අයෙග් 
හදවත්වල කැකෑෙරන අසහනය, පීඩනය පිළිබඳව යම් 
අවෙබෝධයක් ලබාගන්නට නම් පහළින් ඉහළට ගලා යන තීන්දු 
තීරණ ෙකෙර් නම්යශීලි වන්නට ඕනෑ. ජනතාවාදි රජයක් නම් 
එයට පෙව්ශ වන්නට ඕනෑ. නමුත් වර්තමාන රජය 365 දවෙසේ 24 
පැෙය්ම කරන්ෙන් සාමාන්ය ජනතාවෙගන් ඈත් ෙවලා තීන්දු 
තීරණ ගැනීමයි. මහ ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා ජීවත් වන ෙරද්ද, 
බැනියම, සරම, ෂර්ට් එක අඳින, ෙගොවියා, ධීවරයා, කම්කරුවා, 
දුප්පතා, රාජ්ය ෙසේවකයා, මධ්යම පාන්තිකයා ඇතුළු සමස්ත          

ශී ලාංකීය ජනතාව ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ ගන්න කැටි 
වලාකුළුවල ඉඳෙගන බැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔය 
ඉහළ මාලෙයන්, කැටි වලාකුළුවලින් බිමට බැහැලා, වීදියට 
බැහැලා, මාවතට බැහැලා ජනතාවට සමීප ෙවන්න ඕනෑ. අද 
කියාත්මක වන මාධ්ය ෙටලි නාට්ය සංදර්ශන ගැන ෙනොෙවයි මා 
කථා කරන්ෙන්. සැබැවින්ම ජනාධිපති ජංගම ෙසේවා පවත්වා, 
ඇමති ජංගම ෙසේවා පවත්වා, රජෙය් ජංගම ෙසේවා පවත්වා පුංචි 
මනුස්සයාෙග් දුක, කඳුළ, ෙව්දනාව, දහඩිය සුවඳ හඳුනාෙගන ඒ 
අයෙග් අෙප්ක්ෂාවන් මුදුන් පත් කරන්නට ෙම් රජය පුන පුනා 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවට 
සමීප වන්ෙන් නැත්නම් ෙකොෙහොමද පුංචි මිනිහාෙග්, ෙපොදු 
ජනතාවෙග් හද ගැස්ම හඳුනා ගන්ෙන්? ඒක තමයි අද ෙම් රජයට 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. විෙශේෂෙයන් රට පිළිබඳව තීන්දු තීරණ 
ගන්නෙකොට අද රෙට් අවශ්යතාව පැත්තකට වීසි කරලා. අද 
මමත්වය රජ ෙවලා. බල උන්මාදෙයන්, බල තණ්හාෙවන්, 
උද්ධච්චකමින් ෙපෙළන රජයක් තමයි අද රට පාලනය කරන්ෙන්. 

රෙට් ජනතාව ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම්වලට තඹ 
ෙදොයිතුවකවත් ගණන් ගැනීමක් ෙම් රජය කරන්ෙන් නැහැ. පයට 
පෑෙගන දූවිලි තරමටවත් ෙම් රජය ජනතා පැතුම ගණන් ගන්ෙන් 
නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි අද රජය මහා පීඩනයකට ලක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා තමයි රාජ්ය පාර්ශ්වයට සම්බන්ධ 
පගතිශීලී ෙකොට්ඨාස අද රට දිනවන විපක්ෂයත් සමඟ එක් ෙරොක් 
ෙවමින් සිටින්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් 
මෙග් microphone එෙක් යාන්තික ෙදෝෂයක් පැන නැඟී 
තිෙබනවා. ඒක මෙග් කථාවට disturbance එකක්. කරුණාකර 
මෙග් ෙවලාව  නතර කර ආපහු ෙදන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් microphone එෙක් ඇති යාන්තික ෙදෝෂය 

පිළිබඳව බලන්න. ගරු මන්තීතුමා දැන් කථා කරන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට ෙම් ෙදෝෂ සමඟ කථා කරන්න බැහැ. ෙම් ෙදෝෂය හදන්න 

කියන්න.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනවා. ගරු මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙම්කද ආශ්චර්යය? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රට 

තුළ සිදුවන පරිහානිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග්ම රජෙය්           
ඉඩම්  හා ඉඩම් සංවර්ධන ඇමතිතුමා වන ජනක බණ්ඩාර 
ෙතන්නෙකෝන් මැතිතුමා මටත් වඩා ෙහොඳින් පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. එතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා කියනවා, "රජය 
තුළ, රජය නිෙයෝජනය කරන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ             
කුඩුකාරෙයෝ, කැසිෙනෝකාරෙයෝ, මත්කුඩුකාරෙයෝ, එතෙනෝල් 
ජාවාරම්කාරෙයෝ බහුතරයක් ඉන්නවා." කියලා. එතුමා කියනවා, 
"ෙම් අය වැහි වැහැලා" කියලා. ඒ අනුව ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් 
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන ඇමති ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් 
මැතිතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද රෙට් තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් 
ෙම් මහා යන්තණය ෙමෙහය වීෙම් පද්ධතිය තුළ කුඩුකාරයින්ෙග්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැසිෙනෝකාරයින්ෙග්, එතෙනෝල්කාරයින්ෙග්, මත්කුඩු 
ජාවාරම්කාරයින්ෙග් වසංගතයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියලා 
එතුමා කියනවා. ඒ වසංගතය ගැන කථා කරන නිසාද ෙම් කාර්මික 
ෙදෝෂය ඇති වන්ෙන් කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් 
ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මැතිතුමාෙග් පාෙපෝච්චාරණය 
ඇසුවාට පස්ෙසේ මට කියන්න තිෙබන්ෙන් අෙප් මාතෘ භූමියට 
බුදුන්ෙග් සරණයි; ෙදවියන්ෙග් පිහිටයි කියලායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් microphone එෙක් 
තිෙබන ෙම් ෙදෝෂය නිවැරදි කරන්න බැරිද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථා කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
දැන් ඒ ෙදෝෂය නිවැරදි වුණා. මම හිතන හැටියට 

කුඩුකාරෙයෝ, එතෙනෝල්කාරෙයෝ ගැන කියන ෙකොට තමයි ඒ 
සද්දය ආෙව්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොඳ ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙහොඳ ෙද්වල් තමයි මම කථා කරන්ෙන්. මම කථා කරන්ෙන් 

ඔබතුමන්ලාෙග්ම රජෙය් ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන ඇමතිතුමා 
කරපු පාෙපෝච්චාරණය පිළිබඳවයි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. සද්දය 
එනවා. ඉස්සරහට සද්දය තව වැඩි ෙවයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙහෝ ෙපෙර්දා දවෙසේ 
ෙකොටි නායකෙයක් කරපු පකාශයක් ගැන විෙද්ශ මාධ්යවල 
සඳහන් ෙවලා තිබුණා. "ජනාධිපති ඡන්දය පැරදුණායින් පස්ෙසේ 
ජනාධිපති ඇතුළු රණ විරුවන් ජාත්යන්තර යුද අධිකරණවලට 
ෙගන යනවා" කියලා එහි සඳහන් වුණා. ඉදිරිෙය් අෙප් රෙට් 
පවත්වන ජනාධිපතිවරණය කියන්ෙන් ෙද්ශීය මැතිවරණයක් බව 
මම පළමුෙවන්ම කියන්න කැමැතියි. ෙම්ක ජාත්යන්තර 
මැතිවරණයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ජාත්යන්තර පාර්ශ්වවලට අෙප් 
රට අභ්යන්තරෙය් කියාත්මක වන මැතිවරණ කියාවලියට මැදිහත් 
වන්න සදාචාරාත්මක වශෙයනුත්, නීත්යනුකූල වශෙයනුත්, 
ව්යවස්ථානුකූල වශෙයනුත් කිසිම ඉඩ පස්තාවක් නැහැ. විපක්ෂය 
ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කරනවා. ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් 
නැහැ. හැබැයි, පැහැදිලිවම මම එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. 
විපක්ෂය -අපි- ජනාධිපතිවරණය ජයගහණ ය කළාම ෙමොනම 
ෙහේතුවකටවත් අපි රට පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ; රට පාලනය කරපු 
රාජ්ය නායකයින් පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ; රෙට් වීෙරෝදාර රණ 
විරුවන් -යුද ෙසබළුන්- පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මම ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. අපි තුට්ටු ෙදකට රට විකුණන 
අසමජ්ජාතිෙයෝ  ෙනොෙවයි. මම පැහැදිලිවම තව කරුණක් කියන්න 
ඕනෑ. විපක්ෂෙය් ජනාධිපතිවරණ ජයගහණයත් සමඟ ෙමොනයම් 
ෙහෝ ෙහේතුවකට හිටපු රාජ්ය නායකයන් ඇතුළු අෙප් රණ විරුවන් 
යුද අධිකරණයට ෙගන යෑෙම් සිහිනයක් තිෙබනවා කියලා 

ජාත්යන්තර ෙකොටි හිතනවා නම්, කරුණාකරලා ඒ සිහිනය ඉවත් 
කර ගන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. විපක්ෂෙය් පධානතම 
පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකවරයා 
හැටියට මම ෙම් පකාශය කරන්ෙන් වග කීමකින් යුතුවයි. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ර ටට නිදහස ලබා දුන් පක්ෂය; රටට 
ආර්ථික, සමාජයීය පුනර්ජීවනය උදා කරපු පක්ෂය. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය කිසි දාක අෙප් රෙට් පුරවැසියන් පාවා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. 

පක්ෂ විපක්ෂ කුමක් ෙහෝ ෙව්වා අෙප් රෙට් ජාතික 
නායකයන්, ෙද්ශපාලන නායකයන් අපි කිසිම දවසක පාවා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි පැහැදිලිවම කියනවා, විපක්ෂෙය් 
ජනාධිපතිවරණ ජයගහණයත් සමඟ ෙකොටි න්යාය පත අෙප් රෙට් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ; ඒවාට ඉඩ පස්තාවක් නැහැ කියා.   
ෙම් රෙට්  සිටින ෙකොටි සුළුතරයත්  තුරන් කරන්නට අපි ඇප 
ෙවනවා; කැප ෙවනවා.  ඒ නිසා අෙප් රටට  ජාත්යන්තර වශෙයන් 
අද  ෙහොල්මන් කරවන,  බලපෑම් එල්ල කරන ෙම් ජාත්යන්තර 
ෙකොටි ජාවාරම්කරුවන්ට අපි පැහැදිලිවම එකක් කියන්නට 
කැමැතියි. ෙකොටි සංවිධානෙය් ඉතිරි වී ඇති තස්තවාදී 
ෙකොට්ඨාසයත් තුරන් කරන්නට අනිවාර්යෙයන්ම විපක්ෂෙය් අපි 
ඇප ෙවනවා; කැප ෙවනවා. අෙප් මාතෘභූමිෙය් ස්ෛවරීත්වය, 
ෙද්ශපාලන නිදහස, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, එක්ෙසේසත්භාවය, 
එකමුතුභාවය, අෙප් රෙට්  ජාතීන් අතර සමගිය, ආගම් අතර 
සමගිය, පුරවැසියන්ෙග් එක්ෙසේසත්භාවය තහවුරු කරලා සැබෑ 
ස්ෛවරී ශී ලංකාවක්  ෙගොඩනඟන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙම් විපක්ෂය ජනාධිපතිවරණ ජයගහණය ලැබුවාට 
පස්ෙසේ නැවත වරක් අෙප් රටට අත ෙපොවලා, නැවත වරක් ඇතුළු 
ෙවලා, එක එක කුමන්තණ කරලා,  ෙම් රට තුළ ෙබදුම්වාදය, 
ෙවනම රාජ්යයක් ෙගොඩනැගීෙම් කුමන්තණ කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් කියලා ජාත්යන්තර ෙකොටි සංවිධානයට යම්කිසි 
සැලැස්මක් තිෙබනවා නම්, ඒ අය හිතනවා නම් ඒ අය   
සහමුලින්ම වැරදියි කියන එක මම විපක්ෂය ෙවනුෙවන්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන්, විපක්ෂෙය් පධානතම පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා. ඉදිරිෙය්දී නියත 
වශෙයන්ම ජනතාවාදී, පගතිශීලි නව යුගයක් බිහි ෙවනවා. රට 
ජීවත් කරවන, රෙට් ජනතාව සුරකින, ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව 
ෙසෞභාග්ය කරා ෙගන යන්නට හැකි වන, ජාති, ආගම්, කුලමල, 
පන්ති ෙගෝත ෙභ්දෙයන් ෙතොරව සියලුම ජන ෙකොට්ඨාසයන්ෙග් 
ජන ජීවිතය සුඛිත මුදිත කරවන ෙසෞභාග්යවත් ෙහට දවසක් 
උදාකරලීෙම් ගමන විපක්ෂ ජනාධිපතිවරණ ජයගහණය තුළින්  
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙදපතුළ ළඟට අපි ෙගෙනනවා. ඒ ආර්ථික 
සමෘද්ධිය, සහජීවනය,  පජාතන්තවාදය,  යහ පාලනය ෙපොදු 
ජනතාවෙග් කකුල් ෙදක ළඟට ෙගන එන බව පකාශ කරමින්  
මම නිහඬ ෙවනවා. 

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

මීළඟට ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී 
සම්පත් සංරක්ෂණ  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 
of Wildlife Resources Conservation) 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි,- 

3297 3298 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් ආසනය නිවැරදිද? අමාත්යතුමනි, අංකය සඳහන් 
කරන්න. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
මෙග් ආසනය අංක 69. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අංක 69, ගරු අමාත්යතුමාට microphone එක ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
දැන් හරි.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමාෙග් ආසනය අස් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
නැහැ. මෙග් පුටුව. ඒ promotion  එක ලැෙබන්න කලින් 

පුටුව. Promotion එක ලැබුණාට පස්ෙසේ ෙම් පුටුව.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] කාරක සභා අවස්ථාෙව් ඕනෑ 
තැනක ඉඳෙගන කථා කරන්න පුළුවන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 1.42] 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
මට කථා කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, 

මම ඔබතුමාෙග් තාත්තාෙග් කාලෙය් ඉඳලා, ඔබතුමාෙග් තාත්තා 
අගමැති කාලෙය් ඉඳලා, ඔබතුමාෙග් තාත්තා ජනාධිපති කාලෙය් 
ඉඳලා, 1989 ඉඳලා ඉන්න පරණ Parliamentarian ෙකෙනක්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටිද්දී  කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද ඔබතුමා 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් හැටියට උසාවිෙය් ඉන්න ෙකොට මම 
නඩුවලටත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙද්ශපාලන නඩු. ෙවන 
ඒවා ෙනෙවයි. ෙකෙසේ නමුත් මම දන්ෙන් නැහැ මෙග් කථාව 
ෙකොතැනින් පටන් අරෙගන ෙකොතැනින් ඉවර කරන්නද කියලා. 
ෙමොකද අෙප් ඩලස්  අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් 
දවස්වල ෙමගා ෙටලි නාට්යයක් ෙන් තිෙබන්ෙන්.    
කෙශේරුකාවක් තිෙබන ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයකු හැටියට 
ෙම් රෙට් ජනතාවට අපි කියන්න ඕනෑ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අද 
ෙම් රෙට් පබලම ෙද්ශපාලන පක්ෂය බවට පත් කරන්න අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා කියා. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙනොමැතිව, එක්සත් ජාතික පක්ෂයටවත්,  ෙපොදු 
විපක්ෂයටවත් අද අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙසොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් 

ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ඡන්දයකට ඉදිරිපත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ  ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලුෙවොත්,  ඒ ෙගොල්ලන් ලබා 
ගන්නා ජන්ද ගණන ෙකොපමණද කියලා  ඒ අයට ෙපෙනනවා. ඒ 
නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්යයි, ෙම් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙනොවී 
මඟ අරින්න.  

එතුමන්ලා හරියට කල් දමනවා; මඟ හරිනවා. ඇඟටම 
ආෙවොත් සලකා බලන න්යාෙයන් තමයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ෙද්ශපාලන භූමිකාෙව් දැනටම රඟපාන්ෙන්. එතුමන්ලා ෙව්ශ 
නිරූපණය පමණයි කරන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙමෙහම 
කල් මරන අතෙර්, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට එපා වුණු, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මුළුමහත් පාක්ෂිකයන්ට එපා වුණු රනිල් 
විකමසිංහ මහත්තයාෙග් නුසුදුසුකම් ගැන ''සිරස'' මාධ්ය 
ආයතනෙයන් ෙලොකු පචාරයක් ලබා දුන්නා. ඒ විධියට ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන නායකෙයකුෙග් නුසුදුසුකම් ගැන ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් ෙවන කිසිම මාධ්ය ආයතනයක් කථා කරලා නැතිව 
ඇති. ඉතිහාසෙය් අපි දැක්ක වැඩිම නුසුදුසුකම් තිෙබන විපක්ෂ 
නායකවරයා හැටියට තමයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ''සිරස'' මාධ්ය 
ආයතනෙයන් එතුමා හඳුන්වා දුන්ෙන්. තමන්ෙග් කණ්ඩායම 
එකතු කර ගන්න බැරිව, තමන්ෙග් කණ්ඩායම හදා ගන්න බැරිව, 
විපක්ෂයට නායකත්වයක් ෙදන්න බැරිව, විපක්ෂෙය් පක්ෂ ටික 
එකතු කර ගන්න බැරිව ඉන්න ෙකෙනක් එතුමා.  ගම් මට්ටෙම්, 
බිම් මට් ටෙම් සිට ඉහළ තලය දක්වා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 
සංවිධානය කරගන්න හැකියාවක් ෙනොමැති එතුමා අගමැති 
කරන්න තමයි දැන් ෙම් කට්ටිය උත්සාහ කරන්ෙන්. අපි ෙශේෂ්ඨයි  
කියලා හිතපු, ෙජ්යෂ්ඨයි කියලා හිතපු, අපිත් එක්ක හිටපු, අවුරුදු 
13ක් තිස්ෙසේ මහ ෙල්කම්වරයා ෙලස අෙප් පක්ෂය ට නායකත්වය 
දීපු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එතුමා අගමැති කරන්න තමයි 
අද ෙම් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකකම අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. එතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ෙතෝරා  
ගැනීම තුළ විපක්ෂෙය් ෙනොහැකියාව, විපක්ෂෙය් එක්සත්කමක් 
ෙනොමැතිකම, විපක්ෂයට ජනතා පදනමක් ෙනොමැතිකම, 
විපක්ෂෙය් දුර්වලකම ඉතා පැහැදිලිව පදර්ශනය වුණා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය කල්පනා කළා,  දියමන්තිෙයන් දියමන්තිය 
කපනවා වාෙග්,   ෙම් පක්ෂය නැති කරන්න නම් ෙම් පක්ෂෙය්ම 
ෙකෙනක්ම ගන්න ඕනෑය කියලා. ෙකොෙහොම හරි ඒ 
කුමන්තණයට අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා අහු වුණා. 
මම හිතනවා එතුමා තවමත් අහිංසකයි කියලා. එතුමා වාෙග් 
අහිංසක ෙකෙනක් ෙම් මර උගුලට, එතුමන්ලාෙග් ගැෙට්ට නතු 
කර ගත්තා; හසු කර ගත්තා.  

මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
කියන කථා ෙමොනවාද කියලා. ෙව්දිකාෙව්දී එතුමාෙග් ෙබොෙහොම 
දුර්වල කථාවක් අප දැක්කා. එතුමා කථාව කරෙගන යන ෙකොට, 
හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය 
එතුමියෙග් බලය ෙපන්නුවා. ඇය එතුමාට කථාව නවත්වන්න 
කිව්වා. ෙම් ෙව්දිකාව දැක්කාම, ෙම් රට එක්සත් රටක් බවට පත් 
කරන්න ෙම් කණ්ඩායමට පුළුවන් ෙවයිද, ජනතාවට ඒ අය ගැන 
විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්ද කියන පශ්න අපට මතු ෙවනවා.  

බලන්න, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියනවා ෙම් 
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව ජනතාවත් එක්ක පාරට බහිනවා  
කියලා. එතුමන්ලාට අවශ්ය වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
විනාශ කරලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් විනාශ කරලා, ෙපර 
පුරුදු විධියට පාරට බැහැලා කටයුතු කරන්නයි. මම දන්ෙන් 
නැහැ, TNA එක ෙම් කණ්ඩායමට එකතු ෙවනවාද, නැද්ද කියලා. 
TNA එක  එකතු වුෙණොත් නම් ෙහොඳට තිෙයයි.  

පිවිතුරු ෙහටක් ව්යාපාරය අපිරිසිදු අතීතයක් ගැන කථා 
කරනවා.  "පිවිතුරු ෙහටක්, අපිරිසිදු ෙහොටක්" කියලා තමයි අපට 
කියන්ෙන් වන්ෙන්. ඔවුන් ලැග, වමාරා කමින් හිටපු තැන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳව තමයි ඔවුන් කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් එකතුෙව්, ෙම් 
ෙපරමුෙණ් අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරභාවය නැති කරමින්, අෙප් රට ලබා ෙගන යන ආර්ථික 
සංවර්ධනය කඩා ඉහිරවා දමලා,  ජාතික සමගිය කඩා ඉහිරවන 
එකයි කියලා අපට ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු තිහක යුද්ධෙයන් බැට 
කාලා, මිනිස් ජීවිත, ෙද්පළ විනාශ කරෙගන, එකිෙනකා ඇන 
ෙකොටාෙගන, ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් ෙනොපිළිගන්නා 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා, ආර්ථික වශෙයන් කඩා වැටිලා, විවිධ 
අධිභාර පැනවිලා,  ආර්ථිකය පහළ මට්ටමට ගිලා බැහැලා, කිඳා 
බැහැලා, ඍණ ආර්ථිකයකට ගිය අවධියක තමයි අෙප් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගත්ෙත්. ඒ විධියට භාර 
ගත්ත රෙට් එතුමා ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය ඇති කළා. වසර 
30ක යුද්ධය අවසන් කරලායි එතුමා ඒ කටයුත්ත කෙළේ.  

සුනාමි ව්යසනය අපට අද අමතක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම 
වාෙග් මහා ගංවතුරක් ආවා. ඒ ගංවතුරටත් අපට මුහුණ ෙදන්න   
වුණා. ඊළඟට ඉන්ධන මිල වැඩි වුණා; භාණ්ඩ මිල වැඩි වුණා; 
ෙගෝලීය මූල්ය අර්බුදයක් ඇති වුණා. ඇෙමරිකාව වැනි ධනවත් 
රටවල් ආර්ථික අර්බුදයක් කරා ගමන් කරමින් තිෙබන අවධියක 
තමයි ෙමතුමා ෙම් රට භාර ගත්ෙත්. 1980 දශකෙයන් පසු ඉහළම 
උද්ධමනය, විශාලතම ෙවෙළඳ හිඟය,  විශාලතම ෙගවුම් ෙශේෂ 
හිඟය ෙම් රෙට් ඇති වුණා. විෙද්ශ සංචිත කඩා වැටිලා, ඒවා 
පමාණවත් පරිදි  තියාගන්න අපට බැරි ෙවලා තිබුණා. සංචිත අවම 
අගයකට පත්වීම, විෙද්ශ විනිමය අනුපාතය ඉහළම අගයකට 
අවපමාණය වීම වාෙග් ෙලෝකෙය් තිෙබන ආර්ථික දර්ශකවලින් 
ෙම් ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම ආර්ථික අර්බුදවලට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් බැංකු, ජාත්යන්තර බැංකු, සමාගම් කඩා 
වැටුණා. ධනපති ආර්ථික කමය ගැන නැවත සලකා බලන 
තත්ත්වයකට, ෙවනත් ආර්ථික න්යායයන් ෙසොයා බලන 
තත්ත්වයකට  ෙලෝකය උනන්දු ෙවන ෙවලාවක තමයි  මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙම් රට භාරෙගන ෙම් 
රට විශිෂ්ට ආකාරෙයන් කළමනාකරණය කළා. ෙම් රෙට්  යුද්ධය 
අවසන් කරලා, සාමය ඇති කරලා, ජාතීන් අතර සමඟිය ඇති 
කරලා, ජාතීන් අතර විශ්වාසය ඇති කරන්න කටයුතු කළා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ජනතාවෙග් ජීවිතවලට,- [බාධා කිරීමක්] 
එෙහම සිදුවීම් ෙවන්න ඇති, එෙහම නම්  තමුන්නාන්ෙසේෙග් පියා 
ෙපොලිස්කාරෙයෝ 800ක් ඒ කාෙල් බිල්ලට දුන්ෙන්. එෙහම 
ෙවනවා.  එෙහම සිද්ධි ෙවනවා. එෙහම නම්, මමයි, ගරු අස්වර් 
මන්තීතුමායි ගහගත්තත් ඒක මුස්ලිම් - සිංහල ෙගෝරියක් ෙනොෙවයි 
ෙන්. ඒක අපි ෙදන්නාෙග් ෙගෝරියක්. ජාතික  ෙද්ශපාලනයට, 
ජාතියට යම් යම් අසමඟිතාවන් ආෙද්ශ කරලා අදත් ඔබතුමන්ලා -
විපක්ෂය- උත්සාහ කරන්ෙන්  ෙම් වාෙග් වැරැදි කමෙව්දයක් 
ඉදිරියට ෙගන යන්නයි.   

අෙප් පක්ෂය 1952 සැප්තැම්බර් මාෙසේ 02ෙවනි දා ආරම්භ 
වුෙණ්. අපි පළමුෙවන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආසන 09ක් දිනා 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම, 1956 දී අපි ආසන 51ක් දිනා ෙගන ෙම් රෙට් 
බලය ගත්තා. අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා ඝාතනය කරලා, එතුමාෙග් 
ෙලයින් අෙප් පක්ෂෙය් නිල් ෙකොඩිය ෙතත් වුණා.  ගරු සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඒ ෙතත්  වුණ ෙකොඩිය අරෙගන ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා, ෙමම පක්ෂය ෙම් රෙට් බලය ගන්න පුළුවන් පක්ෂයක් 
බවට පත් කළා. 1970 දී විශිෂ්ට ජයගහණයක් එතුමිය ලැබුවා. අපි 
දන්නවා එතුමිය මුහුණ දීපු පශ්න. 1960 දී එතුමියට හමුදා 
කුමන්තණයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම, 1964 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් සී.පී. ද සිල්වා පමුඛ පිරිසක් පුවත් පත් පනත 
හරහා විපක්ෂෙය් අසුන් ගැනීම නිසා අෙප් පක්ෂයට පරාජයකට 

මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පසේසේ වෙම් පක්ෂ සමඟ එකතු 
ෙවලා 1970 දී සමඟි රජයක් පිහිටුවන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඒ සමඟි රජය තුළ ෙම් රෙට් විශාල ආර්ථික ෙපරළියක්, 
ෙවනසක් ඇති කරන්න කර්මාන්තපුර ඇති කළා. කැලණි ටයර් 
සංස්ථාව ඇති කරලා,   ඔරුවල වාෙන් සංස්ථාව ඇති කරලා, ඒකල, 
රත්මලාන දැවැන්ත කර්මාන්තපුර ඇති කළා. ඒ විධියට ෙම් රෙට් 
මහා විශාල ආර්ථික ෙපරළියක් ඇති කළා. ෙම් රට ෙලෝ කයට 
හඳුන්වා ෙදන්නට ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සම්ෙම්ලනය ඇති කරලා 
දැවැන්ත ෙමෙහවරක් කළා. ඒ ෙමෙහවර කරන අතෙර් තමයි 
එදාත් අද වාෙග් බඩ වියත ගැන කථා කෙළේ; ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක්, 
ධාන්ය රාත්තල් 8ක් ගැන කථා කෙළේ. අදත් කථා කරනවා           
ෛමතී පාලනයක් ගැන. එදා ධර්මිෂ්ඨ සමාජය ගැන කථා කළා.  
අපට මතකයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව  කාලෙය් 
ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් බිහි වුෙණ් නැහැ කියලා. ධර්මිෂ්ඨ පාලනයක් 
ඇති වුෙණ් නැහැ. අෙප් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් 9,000කට ආසන්න 
පිරිසක් මරා දැම්මා. මුළු රෙට්ම 60,000කට ආසන්න පිරිසක් මරා 
දැම්මා. එවැනි මිෙල්ච්ඡ යුගයක් අවසන් කරලා තමයි ෙම් රට අද 
තිෙබන ෙම් තත්ත්වයට ෙගෙනන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා                
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය  හරහා  නායකත්වය දීලා තිෙබන්ෙන්. 
අපි සතුටු ෙවන්නට ඕනෑ. එතුමාෙග් මධ්යගත පජාතන්තවාදය 
ගැන එක අතකින් අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්න තිෙබනවා නම් කථා 
කරන්න කියලා එතුමා කියනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී, පක්ෂෙය් 
කණ්ඩායම් රැසව්ීෙම්දී හැම දාම, හැම ෙවලාෙව්දීම එතුමා අපට 
අවස්ථාව දුන්නා. පක්ෂයක ෙමොන නායකයාද එෙහම අහන්ෙන්?  
මන්තීවරුන්ට අවශ්ය ඕනෑම ෙවලාවක ෙපෞද්ගලිකව එතුමා  
හමුෙවන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරෙය් රාජ්ය නායකෙයක් එතුමා. 
දුරකථනෙයන් කථා කළත්  කථා කරන රාජ්ය නායකෙයක්. ඒ 
නිසා අද අප ඉතා ආඩම්බරෙයන් කියනවා, ෙම් වනවිට පකාශයට 
පත් කර තිෙබන ජනාධිපතිවරණෙයන් තුෙනන් ෙදකකට වැඩි 
ඡන්ද පමාණයක් එතුමා ලබා ගන්නා බව. අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
දැනටමත් එතුමාෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරය අවසන් කරලයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් එතුමාට ඡන්දය ලබා ෙදන ජනතාව අතරට 
එතුමා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එතුමා ඒ ජනතාවෙග අත් අල්ලා 
තිෙබනවා.   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ජනතාව අතර 
සිටින නායකෙයක්. එතුමා මෙග් ආසනයට ඇවිල්ලා  
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර පහක් එක දවෙසේ  විවෘත කළා; 
ආදිවාසීන්ෙග් දරුවන් සඳහාත්  එකක් විවෘත කළා.  එතුමා මට 
කිව්වා " ඔයාෙග රැස්වීම්වලට ඇවිල්ලා මම දවස ්  ෙදකක් උණ 
ගැනිලා අසනීප ෙවලා සිටියා" කියලා. ෙම් විධියට එතුමා  ෙම් 
රෙට් සෑම ගමක්, නගරයක් පාසාම ගිහිල්ලා, පත්යන්ත 
පාන්තවලට  - රෙට් නායකයන්, රාජ්ය නායකයින් පය ෙනොගැසූ 
තැන්වලට - පවා එතුමා ගියා. මෙග් බිබිල ආසනෙය් ආදිවාසී 
ගම්මානයක් වන ගල්ගමුවටත් එතුමා ගියා. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි 
වතාවට ජනාධිපතිවරෙයක්,  අගමැතිවරෙයක් ඒ බිම් පෙද්ශයට 
පය ගැසුවා නම්, ඒ පය ගැසුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමායි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමා ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

2ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
අප කියන්ෙන් ෙම් අභිෙයෝගය භාර ගන්නට අප ලැහැස්තියි; 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අභිෙයෝගය භාර ගන්නට අප ලැහැස්තියි 
කියන එකයි.  එතුමා අභිෙයෝග මධ්යෙය් ෙපරට ආ නායකෙයක්.  
අප දන්නවා, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාටත් ෙම් රෙට් 

3301 3302 

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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ජනාධිපතිකම කරන්නට දුන්ෙන් නැහැ කියලා.   මමත් එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා.  ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් පියාට ෙම් රට පාලනය කරන්නට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  
අප දන්නවා එතුමා යම් පමාණයකට ජනතාවාදී පාලකෙයක් බව.  
එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ තමයි ඒක කෙළේ.  අද ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්; සුනිල් හඳුන්ෙනත්තිලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්  ෙම් රට අවුල් කරන්නයි. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා කිව්වා පාරට බහිනවාය 
කියලා. පාරට බහින්න, අප ලැහැස්තියි පිළිගන්න.  
තමුන්නාන්ෙසේලා පාරට බහිනෙකොට, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් ජනතාවත් එක්ක පාරට 
බහින්න අප සූදානම්.  අධිරාජ්යවාදී  විජාතික බලෙව්ගවල ඕනෑ 
එපාකම් ඉෂ්ට කරන්නට තමුන්නා න්ෙසේලා ෙපළ ගැෙසනවා නම්,  
ජනතාවෙග් නායකයා; ජනතාවෙග් මිතයා; ජනතාවෙග් පාලකයා 
ආරක්ෂා කරන්නට, ඒ පාලකයා ෙවනුෙවන් ජනතාව සමඟ පාරට 
බහින්නට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අප සූදානම් කියන 
එකත් මතක් කරන අතර, අප ෙම් ජනාධිපතිවරණෙයන් නියත 
වශෙයන්ම ජයගහණය කරන බවත් මා කියා සිටිනවා.   

තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙගන හිටියා ෙගොඩක් එයි කියලා, 
ෙන්ද?  අපි දන්නවා ෙන්, චන්දිකා මැතිනියෙග් හැටි.  15ක් 20ක් 
ඇමතිවරු ඉන්නවා නම්, එතුමිය දාන show එක අපි දන්නවා. 
කවුද හිටිෙය්? අර UNP එකට ගිය ෙසේනානායකයි, අර්ජුන 
රණතුංගයි, ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙහට, අනිද්දාට අයින් කරන්නට 
සිටින මන්තීවරයායි,  පරණ ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයකු වන 
අෙප් එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමයි සිටියා. මම දන්නවා 
එතුමා ගිෙය් ෙමොකද කියලා.  ෙත්රුණාද? [බාධා කිරීම්] එතුමාත් 
බයයි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇයි ගිෙය්?   

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඔබතුමාට තිබුණා ෙන්, ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙවන්න.  ඔබතුමා 

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

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට රාජ ෙයෝගය 

තිෙබන්ෙන් තව පසුව කියලා අද මට ඔබතුමා කිව්වා. ඒක නිසා - 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, දැන් අවසන් කරන්න ගරු අමාත්යතුමා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඔබතුමාෙග් රාජ ෙයෝගය ටිකක් පමාදයි කියලා මතක තබා 

ගන්න,  සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි.   ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 
20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.58] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මුදල් හා 

කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් දී, ෙම් රෙට් ෙවනම කථිකාවක් -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
සභා ගර්භය ඇතුෙළේ තිෙබන කථිකාවට වඩා ෙවනත් කථිකාවක් - 
ඇති ෙවමින් පවතිනවා. නමුත්,  මාතෘකාවට අදාළව කථා කළ 
යුතු නිසා ෙම් කාරණය ගැන පළමුෙවන් මා  මතක් කරන්නට 
කැමැතියි. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 24 වැනි දා මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා අය වැය කථාව  කළා.  ඒ පසු ගිය 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 26 වැනිදා  විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුවයි.  එදා අය වැය කථාෙව් දී  මුදල් 
ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, 2015 වර්ෂෙය්  වියදම් සඳහා රුපියල් 
බිලියන 2,209ක් ෙවන් කරනවා කියලා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය 
කථාව කරන අවස්ථාෙව් දී  අලුෙතන් කරන්නට යන කියාවලීන් 
ගැන විශාල ලැයිස්තුවක්  කියවා ෙගන, කියවා ෙගන ගියා.  
එතෙකොට තමයි අපට පැහැදිලි වුෙණ්, ෙම් අය වැය මීට 
පථමෙයන් ඉදිරිපත් කළ අය වැය හතරට වඩා හුඟක් ෙවනස් 
කියලා. අපට පැහැදිලි වුණා, ෙම් අය වැය, ඇත්තටම ඡන්දයක් 
ඉලක්ක කර ෙගන  ඉදිරිපත් කරන අය වැයක් කියලා.   

ඒෙක නම් අපට කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද  අපි   ඕනෑම 
ෙවලාවක  ඡන්දයකට සූදානම්වයි  සිටින්ෙන්. අපි ඒක දිගින් 
දිගටම කිව්වා.  අපිට ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත් පශ්නය 
ෙම්කයි.  ඇත්තටම ඒ ලැයිස්තුෙවන් කෙළේ ෙමොකක්ද?ෙපොෙරොන්දු 
දී ෙගන, දීෙගන  ගියා.  සෑම ජන ෙකොටසක් ෙදසම  බලා  
ෙමොකක් ෙහෝ ෙපොෙරොන්දුවක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත්   ඒවා සඳහා   
මුදල්  ෙවන් කෙළේ නම් නැහැ.  මා කිව්වා වාෙග්  අය වැෙයන් 
රුපියල් බිලියන 2,209 ක් ෙවන් කළා.  නමුත්  ඇත්තටම අවශ්ය 
වන  මුදල කීයද? ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉටු කිරීමට විතරක් රුපියල් 
බිලියන 182ක් අවශ්යයි. එෙහම නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 
18,200ක් අවශ්යයි,  ඒ ෙපොෙරොන්දු ටික  ඉෂ්ට කරන්නට විතරක්.  
ෙම්වා  අපි ගණනය කළා. ඒ නිසා අය වැය තුළ අඩුපාඩුවක් 
තිෙබන බව අපි දැනගත්තා. ෙමොකක්ද අඩු පාඩුව?  ෙම් අය වැය  
ෙල්ඛනය තුළ රුපියල්  ෙකෝටි  16, 900ක අඩු පාඩුවක් තිබුණා.   
ෙපොෙරොන්දු දුන්නා,  නමුත් සල්ලි ෙවන් කෙළේ නැහැ. ෙපොෙරොන්දු 
ඇත, සල්ලි නැත.  ඕක තමයි  සිදු වුෙණ්. 

 අපි  ෙම් ගැන විෙව්චනය කළ නිසා ෙම්  මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් ගිහිල්ලා මුදල් ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ ෙල්ඛන ගැන 
නැවතත් ෙසොයා බලන්න ඇති. ෙසොයා බැලීෙමන් පසුව "ඔව්, 
ෙමතැන  පශ්නයක් තිෙබනවා; අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා"  කියන 
එක ඒ අයට ෙත්රුම් ගියා. ෙම් අඩු පාඩු දැන් පියවන්ෙන් 
ෙකො ෙහොමද? අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙනොමඟ යැවීමක්ද කෙළේ  කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙනොමඟ 
යැවිමක් ෙනොෙවයි නම් වරදක් වන්නට පුළුවන්. ඊට පසුව 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 5 වැනි දා සංෙශෝධනයක් 
ඉදිරිපත්කළා. ෙම් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරමින්, ෙවන් කළ  
මුදල රුපියල් බිලියන 1, 812ක පමාණය රුපියල් බිලියන 
2,168ක්  දක්වා වැඩි කළා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 356කින්  
වැඩි කළා. එෙහම නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 35,600කින් වැඩි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කළා. ෙමොකද, අය වැය කථාෙව් දී  ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වලුයි,  ඒ 
සඳහා ෙවන් කරපු මුදලයි  අතර ෙලොකු පරතරයක් තිෙබනවා 
කියන එක ෙත්රුම් ගියා. සංෙශෝධනයක්  මඟින්  ඒක හරිගැස්සුවා. 
ඒක කරන්න මුදල් නැහැ ෙන්.   ඒ සඳහා  මුදල් ලබා ගන්නවා 
නම්,  ඒ මුදල පියවන්න තව තවත් බදු ඉහළ දමන්න  සිදු ෙවනවා.  
 ඒ නිසා ෙමොකක්ද  කෙළේ? පහසුම ෙද්  කළා . ණය සිමාව 
තිෙයනවා  ෙන්. ඒ ණය සිමාව රුපියල් ෙකෝටි එකසිය තිස්හතර 
දාෙහේ ඉඳලා එකසිය හැත්තෑ අටදාහ වන තුරු  වැඩි කළා, ඒ එක 
සංෙශෝධනයක් හරහා.   

ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම?  අන්තිමට  අය වැය ෙපොඩි 
කඩදාසියකට තමයි සීමා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   ෙමොකද සිතූ පරිදි 
දවස් ගණනාවකින්  විශාල සංෙශෝධන  ෙම් අය වැය තුළ  ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ෙම් මුදල් සීමාව වැඩි කළාය,  ඒ සඳහා දැන් මුදල් 
ෙවන් කළාය කිව්වා.  ෙමොනවාටද මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්? 
අධ්යාපනය සඳහා මුදල්  ෙවන් කළාය කිව්වා. විශාම වැටුප් සඳහා 
ෙම්   සංෙශෝධනය හරහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාය කිව්වා.  
කෘෂිකර්මයටයි, ෙසෞඛ්යයටයි, මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා කිව්වා.   
ඒ වාෙග්ම  රැකියා පමාණය වැඩි කරන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. 
නමුත් ඒ සඳහා  මුදල් ෙවන් කරලා තිබු ෙණ් නැහැ. ඒ සඳහාත්  ෙම් 
සංෙශෝධනය හරහා මුදලක්  ෙවන් කළා. ෙම් මුදල් කාටද ෙවන් 
කෙළේ  කියන පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. දැන් මුදල් පමාණය  වැඩි 
කළා ෙන්. කාටද වැඩි කෙළේ? ජාතික  අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
තමයි ඒක ෙවන් කෙළේ.  ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශෙය්යි. එතෙකොට මුදල් 
අමාත්යාංශයටයි වැඩි කෙළේ. එක උදාහරණයක් විධියට උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගත්ෙතොත්,  විශාල අඩු පාඩුවක්  තිබුණා. 
උසස්  අධ්යාපනයට විතරක් රුපියල් බිලියන  13.5ක අඩුවක් 
තිබුණා.  රුපියල් ෙකෝටි 13,500ක අඩු පාඩුවක් තිබුණා.  

නමුත් සංෙශෝධනය හරහා අය වැෙයන් ඒ මුදල උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන් කෙළේ නැහැ. ඒක ෙවන් කෙළේ 
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශයටයි ඒ මුදල ෙවන් කෙළේ. ඒ මුදල් ෙකළින්ම ඒ 
අමාත්යාංශවලට දුන්ෙන් නැහැ. ඇයි, එෙහම කෙළේ? මුලදී ඔය 
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවන් කරලා තිබුෙණ්, 
රුපියල් ෙකෝටි 9,000යි. ෙම් වැඩි වීෙමන් පස්ෙසේ රුපියල් ෙකෝටි 
44,600ක් ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 9,000 ඉඳලා රුපියල් 
ෙකෝටි 44,600 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් මුදල 
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් කාටද? ෙම් මුදල ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්  මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිතුමාටයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කිරීමකට ඉඩ ෙදනවා 

නම් මම ඉතාම ෙකටිෙයන් එය පැහැදිලි කරන්නම්.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා කියන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු ෙද් වැරැදියි. සාමාන්යෙයන් 

පතිපූර්ණය කිරීම සඳහා එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ. ඉස්සර තිබුණු සිරිත තමයි, Supplementary Estimates 

ෙගෙනන එක. ඊට පසේසේ Fiscal Management (Responsibility) 
Act එක යටෙත් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, කලින් කලට 
Supplementary Estimates ෙගෙනන්ෙන් නැතුව අය වැයට 
අතිෙර්කයක් හැටියට ඒක ෙගෙනන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා 
එතැන හංගන්න ෙදයක් නැහැ. 

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ඒ මුදල, මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශයට ගත්ෙත් තාවකාලිකවයි. ජාතික අය වැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බලය තිෙබනවා, අධ්යාපන, ෙසෞඛ්ය ආදී 
ඕනෑම අමාත්යාංශයකට ඒ මුදල යවන්න. ගරු මන්තීමනි, ඒ නිසා 
අවසානෙය්දී ඒ මුදල ජනාධිපතිතුමාට ෙනොෙවයි, ඒ අමාත්යාංශයට 
තමයි යන්ෙන්.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය  

ඇමතිතුමා අද අලුත් පුටුවක වාඩි ෙවලා ඉන්න නිසා එතුමාට ෙම් 
ගැන විස්තර කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑය කියලා මා හිතුවා. 
මට ෙබොෙහොම ස්වල්ප ෙව්ලාවක් තිෙබන නිසා මම කථා කරලා 
අවසන් වුණාම පිළිතුරු කථාවලදී ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්නය කියලා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. කමය ගැන තමයි, එතුමා පැහැදිලි කෙළේ. 
ඒෙකන් පැහැදිලි වුණා, කමෙය් තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන් කියන 
එක. සංෙශෝධනයක් කරනවා නම් ඒ සංෙශෝධනෙයන් ඒ මුදල් 
ෙකළින්ම අමාත්යාංශවලට ෙදන්න පුළුවන්. ඒ කියපු කථාව හරි. 
ඒක මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය්ත් තියන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය 
ෙම්කයි. ෙම් රෙට් විශ්වාසය ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි         
මුදල් ෙවන් කරනවා නම් ඒ ශීර්ෂයට මුදල් ෙවන් කරමු.              
[බාධා කිරීමක්] ඔව්, ව්යවස්ථාෙව් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ  
කමෙව්දෙය් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? කමෙව්දෙයන් කියන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කළාට පස්ෙසේ මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට, නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්තුමාට, නැත්නම් 
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ඒක 
ෙවන ශීර්ෂයකට යවලා මාස ෙදකක් ඇතුළතදී පාර්ලි ෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරන්න පුළුවන් කියන එකයි. අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව් ජනතාවෙග් බදු මුදල් එක එක අයට ඕනෑ විධියට පාවිච්චි 
කළාට පසුව දැන ගන්න ෙනොෙවයි. ඒක වියදම් කරන්නට 
 පථමෙයන් දැනුම් දීමක් සිදු කිරීම අවශ්යයි.  ඒක තමයි අපට ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්. ඒ කමෙව්දය ගැන පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. විශ්වාසය ගැන පශ්නයක් තමයි, ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් වාඩි 
ෙවලා ඉන්න ඔය මුල් පුටුව හිස ්වුෙණ්ත් ඔය නිසා තමයි. ඔය මුල් 
පුටුව හිස් වුෙණ්ත් ඔය පශ්නය නිසා තමයි. විශ්වාසය පිළිබඳ 
පශ්නය නිසා තමයි ඔය ෙද්වල් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්. 
විශ්වාසයක් නැහැ.  

අපි විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ගනිමු. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය ගත්ෙතොත්, රාජ්ය පතිපත්තියක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කවුද? ඒ පතිපත්තිය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ඉන්න වෘත්තියෙව්දීන් හරහායි. නමුත් ෙම් 
කමෙයන් එෙහම ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් කමෙයන් සිදු 
වන්ෙන්, තුන් හතර ෙදෙනක් වටා බලය ෙක්න්දගත වීමයි. මුදල් 
ෙව්වා, විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙව්වා, අධ්යාපනය ෙව්වා, ෙපොලීසිය 
ෙව්වා, ඒ ඕනෑම විෂයයක් පිළිබඳව තීරණ ගන්ෙන් ඒ තුන් හතර 
ෙදනා තමයි. ඒ නිසා තමයි, ෙමතැනට ඇවිල්ලා දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, ඒ 
හරහා විධායක ජනාධිපති කමය තුළ බලය ෙක්න්දගත ෙවන 
ෙකොට, ඔක්ෙකෝම අයට ඒ අවස්ථාෙව්දී අත ඔසවන්න සිදු වුෙණ්. 
අපව ෙමතැනට එවලා තිෙබන්ෙන් ඔව් කියන්නයි, අත ඔසවන්න 
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කිව්වාම අත ඔසවන්නයි. ශී ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් ඒ 
තත්ත්වයට තමයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පශ්නෙයන් මිදුණාම 
තමයි, ඇත්ත දැන ගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අපි එදා එකඟ 
වුෙණ් නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට අත් ඔසවන්න වුණාය 
කියන එක අපට දැනටමත් දැන ගන්නට පුළුවන්, රජය අත හැරලා 
යන ඇමතිවරුන්ෙගන්, මන්තීවරුන්ෙගන්. ඔය විධායක ජනාධිපති 
කමය තුළ තිෙබන පශ්නය ඕක තමයි.  

අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන දවෙසේ රාජ පක්ෂයට රෙට් 
මුළු වියද මින් සියයට 47ක් ෙවන් කර තිබුණා. අද ෙම් සංෙශෝධනය 
හරහා ඒකට සියයට 52ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුෙමක් පත් කරලාද නැද්ද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් 
නැහැ. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා පත් කෙළේ නැත්නම් ඒක සියයට 57 
දක්වා ඉහළ යනවා. ෙම්ක තමයි, තිෙබන මූලික පශ්නය. ෙම් 
විධායක ජනාධිපති කමය තුළ බලය ෙක්න්දගත ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක ෙවනස් කරන්නය කියා තමයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. අපි ෙම් 
කමය ෙවනස් කළ යුතුයි.  

අෙප් නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා,  Fiscal Management 
(Responsibility) Act  එක යටෙත්  එෙහම කලින් කලට 
ෙග්න්ෙන් නැතිව අය වැයට අතිෙර්කයක් හැටියට ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න ඕනෑ කියලා ෙයෝජනා කර තිෙබන බව.  
2014 දීත් ෙම්ක වුණා. ඔය වැය ශීර්ෂ හරහා රුපියල් ෙකෝටි 
5900ක් ෙවන් කර ගත්තා. පසුව තමයි, ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දැනුම් දුන්ෙන්. ඒවා ෙවන් කර ගත්ෙත් ෙමොනවාටද? ඒවා ෙවන් 
කර ගත්ෙත් වාහන ගැනීමට, දැයට කිරුළට හා විෙද්ශ 
සංචාරවලටයි. ෙපෞද්ගලික වරපසාදවලටත් ඒවා ෙවන් කර 
ගත්තා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි. පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි කියලා අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය ෙනරපන ෙමොෙහොෙත් කිව්වා නම්,   මුදල් ගැන 
කථා කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි කියලා 
පිළිගන්ෙන් නැද්ද? මුදල් ගැන කථා කරන ෙකොටත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. ෙම් මූලධර්මය ඇති වුෙණ් අද ඊෙය් 
ෙනොෙවයි. ෙලෝකය වෙට්ම ෙම් මූලධර්මය පිළිෙගන අවුරුදු 
තුන්සියයකටත් වැඩියි. මුදල් ගැන කථා කරන ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ෙනොමැතිව අපට රුපියලක්වත් වියදම් කරන්න බැහැ. ෙමොනවාද 
අපි කරන්ෙන්? අපි ෙම් කරන්ෙන් වංචාවක්. ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
ෙපොදුෙව් ෙම්වා අනුමත කර ෙගන අපට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ඒවා 
පාවිච්චි කරනවා. "ඔබ ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ලට කීයක් වියදම් කළාද 
කියලා අපට දැන ගන්න ඕනෑ, අෙප් බදු මුදල් තමයි වියදම් 
කරන්ෙන්" කියලා ෙම් රෙට් පුරවැසියාට ගිහිල්ලා නිලධාරින්ෙගන් 
අහන්න  අයිතියක් නැහැ. අද එෙහේ ෙමෙහේ හැම තැනම බඩු ෙබද 
ෙබදා යනවා. කාෙග් මුදල්වලින්ද, ෙම්වා කරන්ෙන්? ෙම්වා 
කරන්ෙන් ෙපොදු ජනතාවෙග් බදු මුදල්වලිනුයි. ඍජු බදු පහළට 
ඇවිල්ලා, වක බදු හරහා තමයි ෙම්වා කරන්ෙන් කියලා අපි 
දන්නවා. අපි කන ෙබොන හැම ෙදයකටම - මාළු ටින් එකට, 
හාල්මැස්සාට, පරිප්පු ටිකට හැම ෙදයකටම - බදු ගහලා, ඒ බදු 
මුදල් තමයි, ෙම් නැවත ෙබදා ෙදන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය කථාෙව් කිසිම ෙත්රුමක් 
නැහැයි කියන තැනට එනවා. කලින් අය වැය කථාෙව්දී අපට 
කිව්වා, 2013 අය වැය පරතරය සියයට 5.9කට බැහැලා තිබුණාය 
කියලා. ෙමවර අය වැය කථාව කරමින් කිව්වා, 2014 වන විට 
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 5ට වැටුණු අය වැය පරතරය, 2015 
වන විට  සියයට 4.6ට අඩු ෙවනවා කියලා. නමුත් ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධනය හරහා ඒ විශාල වියදම් වැඩි වීම එකතු කළාම අය 
වැය පරතරය සියයට 7.7 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසා තමයි, මම ෙමතැනදී කියන්ෙන් අය වැය කථාව කඩදාසි 
ෙකොළ කැබැල්ලකට සීමා වුණු ෙදයක් ෙවනවාය කියලා.  

අද අපට තිෙබන විශාලම පශ්නය වන්ෙන් ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය තුළ බලය ෙක්න්දගත ෙවලා තිෙබන එකයි. 
ගෙම් කුඩු මුදලාලි ෙවන්න පුළුවන්, බාර් එක භාරව ඉන්න ෙකනා 
ෙවන්න පුළුවන්, ගණිකා වෘත්තිය කරන පුද්ගලයා ෙවන්න 
පුළුවන් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙද්ශපාලන ආරක්ෂාවක් තිෙබනවා. 
පාෙද්ශීය සභාවල රජෙය් පාර්ශ්වෙය් අයට ෙද්ශපාලන 
රැකවරණයක් තිෙබනවා. ඕනෑම ගමකට ගිහිල්ලා ඒ 
ගම්වාසීන්ෙගන් ඇහුෙවොත් අපට කියාවි අෙප් ගෙම් ෙම් වාෙග් 
දූෂිත කියා සිදු වන්ෙන් ඒ පාෙද්ශීය සභා නිෙයෝජිතයන්ට තිෙබන 
ෙද්ශපාලන ආරක්ෂාව නිසායි කියලා. විධායක ජනාධිපති කමය 
ෙවනස් කරනවාය කියන්ෙන් අපි ෙපොලීසියත්, අධිකරණයත්  
විධායකෙයන් නිදහස් කර ගැනීමයි. ඒ ෙද් තමයි අපි කරන්ෙන්.  
අපි ෙම් ෙදය කෙළේ නැත්නම් අනාගත පරපුරට නිදහස් රටක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  ගම ගැන විතරක් ෙනොෙවයි ෙකොළඹ ගැන 
කල්පනා කෙළොත් අද කැසිෙනෝ අයිතිකාරෙයෝ, කුඩු    ආනයනය 
කරන අය, මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන අය බිහි ෙවලා. මතට තිත 
ෙනොෙවයි තිතට මත තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙද්ශපාලන හස්තයකින් 
තමයි ඒ අයත් ආරක්ෂා ෙවන්ෙන්. ඒ ෙහේතුව  නිසා ඒක බිඳින්න  
අපි විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු  මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට  තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අපි ඊට අමතරව ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ දිහා බලමු.  

අභ්යන්තරෙයන්  ලැෙබන ෙතොරතුරු  - insider information - 
අනුව ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ජාවාරම් සිදු ෙවනවාය කියා අපි 
යුද්ධය අවසන් වුණු දවෙසේ ඉඳලා සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම්ක  
රහසක් ෙනොෙවයි.  ඔය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්න පස් 
ෙදනාට මම කියනවා, "අද මම ඔබලාව නම්  කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්  ඔබලා මතක තබා ගත යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප්  
රෙට්  ෙපොදු ජනතාව,  ෙම් රෙට් ෙසේවකයන්, වැඩ කරන ජනතාව   
අවුරුදු 25ක් 35ක් තිස්ෙසේ දහඩිය මහන්සිෙයන් උපයා ෙගන  අර්ථ 
සාධක අරමුදල තුළ තැන්පත්  කර තිෙබන, ඒ අයෙග්  විශාම 
ජීවිතය ගත කරන්න තිෙබන  මුදලට ඔබලා තට්ටු කළා.  මතක 
තබා ගන්න, ඔබලා ඒකට තවත් තට්ටු කෙළොත් ෙම් රජය මාරු 
වන දවසට නීතිමය මාර්ගයක්  හරහා අපි ඔබලාව  අධිකරණයට 
ෙගෙනනවා" කියලා. අපි කවදාවත් ෙම් රෙට් කම්කරු 
ජනතාවෙග් අයිතියට, ඔවුන්ෙග් විශාමික  ඉතිරියට කාටවත් අත 
ගහන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම අවසන්  කරනවා. ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කෑ ෙකෝ 

ගහන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ දණ්ෙඩන් ගිය අය අද යන්ෙන් 
ෙහලිෙකොප්ටරෙයන්. පා පැදිෙයන් ගිය අය අද යන්ෙන් Benz 
එෙකන්, BMW එෙකන්. මම අහන්න කැමැතියි, කාෙග් 
මුදල්වලින්ද ඔය ෙද් කරන්ෙන් කියලා. රෙට් අනාගතය ගැන 
කල්පනා කරලා තමයි ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් ඉපදුෙණ්. ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයාෙග්, ගෙම් ෙගොවියාෙග් කැප වීෙමනුත්, 
විශ්වවිද්යාලයට ගිය විශ්ව ඥානයක් තිෙබන අෙප් නායකතුමාෙග් 
ෙමොළෙයනුත් අපි ෙම් සමාජයත් ෙම් රටත් මුදවා ගන්නවාය 
කියමින් මම  නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.18] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි,  අය වැය විවාදෙය්  අවසාන  

දිනෙය්දී   ආර්ථික ෙහෝ මුදල් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්  කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  ෙදවියන් පය 
ෙනොගහන බිෙම් මළ ෙපේතෙයෝ  breakdance කරන ආකාරයට 
සමාජෙය්  මතු ෙවලා තිෙබන  පරිබාහිර පශ්නයක් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන එෙක් කිසි ෙත්රුමක් 
නැහැ. ෙම්ක අපි සියලු ෙදනාෙග්ම රට. නිදහසින් පසුවත්, නිදහසට 
ෙපරත්, ඉතිහාසෙය්ත් ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති වීම පිළිබඳ ෙකටි 
අදහස් කිහිපයක් දක්වන්න  මම කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් රට රජවරුන් විසින් 
පාලනය කරලා, විවිධ කුමන්තණ හා විවිධ බලෙව්ග පටු 
අරමුෙණන් රට ෙදස බැලීම කරනෙකොටෙගන,  1815 කන්ද  
උඩරට ගිවිසුෙමන් ෙම් රට බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන්ට යටත් වුණා. 
බිතාන්යයන් විසින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙවනස් කළා; සමාජය 
ෙවනස් කළා; සංස්කෘතිය ෙවනස් කළා; අධ්යාපනය ෙවනස් කළා. 
සම්පූර්ණෙයන්ම් ෙම් රට උඩු යටිකුරුකරණය කරලා බටහිර ගැති 
අධිරාජ්යවාදී මානසිකයක් සහිත  සුදු කරපටි රක්ෂාවල් කරන, 
ඔවුන්ට කත් අදින, ඔවුන්ට ආවෙත්වකම් කරන අයට විවිධ 
වරපසාද, වරදාන ෙදන ආර්ථික කමයක් නිර්මාණය කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අතිමහත් බහුතර ලාංකීය ජනතාවට සිද්ධ  ෙවන 
ඓතිහාසික අසාධාරණයන් හමුෙව් මිෙගට්ටුවත්ෙත් ගුණානන්ද 
නායක හාමුදුරුෙවෝ, හික්කඩුෙව්  සුමංගල නායක හාමුදුරුෙවෝ, 
ශීමත් ෙහන්රි ඕල්කට්තුමා, අනගාරික ධර්මපාලතුමා වැනි  අය 
අෙන්ක විධ  දුක්ඛ ෙදෝමනස්ස  විඳිමින්   ෙම් රෙට් ජාතික බලෙව්ග 
පුබුදුවා ලන්න කටයුතු කළා.    

අෙප් රට බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන්ෙගන් නිදහස් කර ගැනීම 
සඳහා වීර පුරන්අප්පු, ෙගොන්ගාෙල්ෙගොඩ බණ්ඩා, විල්බාෙව් රෙට් 
රාළ, බූටාෙව් රෙට් රාළ, එදිරිල්ෙල් රාළ වැනි ජාතික නායකයින් 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත ෙම් මහ ෙපොෙළොවට  පරිත්යාග කළා අපට 
උපදින්න රටක් ඉතුරු කරන්න. ඊට පස්ෙසේ ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග් අවධිෙය්   1948 දී  නිදහස දිනා ගත්තත් ෙම් රට 
අධිරාජ්ය ගැති ෙනොවන නිදහසක් දිනා ගැනීම සඳහා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය නිර්මාණය කරලා 1956 දී ශීමත් බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමා මහජන එක්සත් ෙපරමුණු රජයක් පිහිෙටව්වා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් රෙට් වරපසාද ලත් පන්තිය ෙවනුවට අතිමහත් 
බහුතර සාමාන්ය මිනිසුන් ෙවනුෙවන් නැඟිටීමක්, පිබිදීමක් ආරම්භ 
වුෙණ් බණ්ඩාරනායක යුගෙය්දීයි. එතුමා විසින්ම ඇති කරපු ෙම් 
රෙට් මහා ජාතික බලෙව්ග කුමන්තණකාරි ෙලස බිඳවන්න අවශ්ය 
නිසා ලංකාෙව් පළමුවැනි ෙද්ශපාලන ඝාතනය වන 
බණ්ඩාරනායක ඝාතනය සඳහා චීවර ධාරිෙයකු තමයි ෙයොදා 
ගත්ෙත්. චීවරධාරිෙයක් ෙයොදා ෙගන බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
ඝාතනය කරලා ෙපන්නුෙව්, ජාතික බලෙව්ග අවශ්ය පමාණයට 
වඩා වැඩිපුර නැඟිට්ෙටොත් අත් වන ඉරණම ෙම්කයි කියන එකයි. 
ඊට පසුව ෙම් විශ්වය තුළ පථම කාන්තා අගාමාත්යතුමිය බිහි කෙළේ 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
අධිරාජ්ය ගැති ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරලා, අලුත් ව්යවස්ථාවක් ඇති 
කළා. ෙම් රෙට් ෙතල් සංස්ථාව ජනසතු කරලා, ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් හා විජාතිකයින් සතු ව්යාපාර, රන් පවුම් වතු 
සමාගම් ජනසතු කරලා, පාසල් රජයට පවරා ෙගන දැවැන්ත 
සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන පරිවර්තනයක් කළා. ෙම් 
කුමන්තණකාරි බලෙව්ග  ඇෙග් ආණ්ඩුව බිඳ දැම්මා පමණක ් 
ෙනොෙවයි,  ඇෙග් පජා අයිතිය පවා සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරලා 
දැම්මා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් අධිරාජ්ය ගැති බලෙව්ග කල්පනා කළා, 
ගහක් නසන්න ගහක්ම අවශ්යයි කියලා. ඒ අනුව ෙම් පවුෙල්ම 

ෙකෙනකු ෙතෝරා ගැනීෙම් අවශ්යතාව මත ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන 
භූමිකාවට චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග නමැති චරිතය 
කැන්දා ෙගන ආවා. ඒ වන විට ඇය ෙම් මුල් සිඳෙගන බටහිර 
රටවලට ගිහිල්ලා -ෙසෝෙබෝන් වලට ගිහිල්ලා, පැරිස්වලට 
ගිහිල්ලා- ඒ හරහා අධිරාජ්යවාදෙය් සුරතලියක් බවට පත් වුණා. 
ඇය විසින් ෙම් පරිවර්තනය කළත් ඇය විවිධ ෙවස් මුහුණු 
බැඳෙගන ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය hijack කළා.  

1989 දී ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
නායකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටුවන්න, අෙප් ගාමිණී විජිත් 
විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමාත්, මමත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාත්, ගීතාංජන ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් - අපි ඔක්ෙකොම - දුර්දාන්ත, මිනීමරු 
ෙපේමදාස පාලනයට විරුද්ධව පාද යාතා යනෙකොට, ජන ෙඝෝෂා 
පවත්වනෙකොට, මිනිස් දම්වැල් යනෙකොට එක දවසක්වත් 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ෙකෙනක් ඒ කිසිම ජනතා 
සටනක හිටිෙය් නැහැ. එෙහම ජනතා සටන්වලට යන්ෙන් නැතිව 
ඇය ඉතාම උපකමශීලී ෙලස ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂය hijack 
කළා. 1994 දී ඇයට උපෙදස් දුන්නු ජාත්යන්තර බල ෙව්ග කිව්වා, 
"ජාතික බලෙව්ග ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ තිබුෙණොත් කවදාවත් ෙම් 
රට නිදහස් කරලා ෙකොටින්ට අවශ්ය ෙලස ෙම් රට සකස් කරලා 
ෙදන්න බැහැ" කියලා. මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු තුන් 
ෙදෙනක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ හිටියා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා, මම, ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් ආසන තුනක් මහජන ඡන්දෙයන් නිෙයෝජනය කළා. 
ඇය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකත්වයට පැමිණීෙමන් පස්ෙසේ 
තීන්දු කළා, ජාතිවාදීන්ට නාම ෙයෝජනා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු තුන් 
ෙදෙනකු සිටියදී නාම ෙයෝජනා ෙදන්න එක්  ෙකෙනකුට විතරක් 
එන්න කිව්වා. පළමුෙවන්ම ජාතික බලෙව්ගවලට පහර ගැහීම 
එතුමිය ආරම්භ කෙළේ එතැනිනුයි.  

ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙදොස්තර ගුණදාස අමරෙසේකර මැතිතුමා, 
එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා, තිලක් කරුණාරත්න මැතිතුමා, 
මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා මැතිතුමා කියන  ෙම් සියලු ෙදනාම 
ඒකරාශී ෙවලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් ඇහුවා, ඔබ රට කඩන 
පැත්ෙත්ද, රට රකින පැත්ෙත්ද කියලා. රට කඩන පැත්ෙත් නම් 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගට ඡන්දය ෙදන්න, රට රකින 
පැත්ෙත් නම් අපට ඡන්දය ෙදන්න කියලා අපි ජනතාවට කිව්වා. 
නමුත් අවාසනාවකට ඒ අවස්ථාෙව්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙවනස් කරන්න තිෙබන වුවමනාව නිසා  මිනිසුන් චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියට ඡන්දය දුන්නා.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමායි,  ගීතාංජන ගුණවර්ධන 
මැතිතුමායි, මමයි තුන් ෙදනාම ෙගදර යැව්වා. ෙම් චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායකෙග් ජාතික බලෙව්ගවලට ගැහීෙම් පළමු පියවෙර්දී 
පළමු ජාතික බලෙව්ගය පරාජය වුණා.  ඊට පසුව ඇය විසින් 
ඇෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් පධාන එල්ටීටීඊ පශ්නය සාමෙයන් 
මිසක් කවදාකවත් යුද්ධෙයන් විසඳන්න බැහැ කියලා  මංගල 
සමරවීර මන්තීතුමාෙග් ලණු කාලා සුදු ෙනළුම, තවලම  දියත් 
කළා.  ඊට පසුව ඇෙග් විෙද්ශ හාම්පුත්තු ෙකොපමණ කිව්වත් 
ඇයට ඒ අවශ්ය සියලු ෙද් ෙදන්න බැරි වීම නිසා පභාකරන් ඇයට 
පහාරයක් එල්ල කරලා ඇයෙග් ඇසක් අහිමි කරනු ලැබුවා.  ඊට 
පස්ෙසේ  යුද්ධය උග ෙවලා කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළට ගහලා, 
සංචාරකෙයෝ එන්ෙන් නැතුව,  ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන් නැතුව ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙගන යන්න බැරුව ලංකා ඉතිහාසෙය් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය 

ගන්නවා. 
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අනතුරුව ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள்.    

    
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 

MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ඒ අනුව ගරු සභාපතිතුමනි, නිදහසින් පස්ෙසේ, 2001 ෙවන 

ෙකොට  ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙම් රෙට් ආර්ථික 
වර්ධනය සෘණ 1.7ක් වුණා.  අන්න ඒකයි, ආර්ථික කඩා වැටීම 
කියන්ෙන්. ණය බර අධික ෙවලා, යුද්ධය නිම කරන්න බැරි 
ෙවලා, ආෙයෝජකයින් එන්ෙන් නැතුව, ආර්ථිකය ෙගන යන්න 
බැරිව ඉන්න ෙකොට, ඒ සියල්ල ෙවන ෙකොට ඇය ෙම් සදහා 
විසදුමක් ෙලස ෙනෝර්ෙව්ජියාව අරන් ආවා.  පළමුව ලංකාවට 
ෙනෝර්ෙව්ජියාව නිල වශෙයන් ෙගන්වා ගැනීෙම් කාර්ය භාරය 
ඉෂ්ට කෙළේ චන්දිකා කුමාරණතුංග මැතිනියයි.  ඒ ෙව්ලාෙව්දී ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමා සමඟ අපි තීන්දු කළා, ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙවන් ෙවන්න 
ඕනෑය කියලා.  අපි ෙම් ආණ්ඩුව කඩලා එහා පැත්තට යන ෙකොට 
2001දී රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා රාජ්ය නායකයා වශෙයන් 
අගමැති ෙලස පත් වුණත්, ජනාධිපති ධුරය දැරුෙව් චන්දිකා 
කුමාරණතුංග මැතිනියයි. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙහළිදරවු 
ෙනොකළ රහසක් තිෙබනවා.  කවදාකවත් රටක අන්තර් ජාතික 
මැදිහත්වීෙමන්වත්, ජනාධිපතිතුමිය දන්ෙන් නැතුව ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරන්න බැහැ. ජනාධිපතිනි චන්දිකා කුමාරණතුංග 
මැතිනිය දන්ෙන් නැහැ; ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් නැහැ. 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා හිටියා, එතුමා 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන -පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී- වි.ජ.මු. 
ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා කියනවා, එෙහම කිසිම ගිවිසුමක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අත්සන් කරන්ෙන් නැහැ කියලා.  නැහැ 
කිව්වත් චන්දිකායි, රනිලුයි එකතු ෙවලා තමයි, ලංකාෙව් සටන් 
විරාම ගිවිසුම  අත්සන් කෙළේ.  අපරාෙද්! ෙම් රනිල් විකමසිංහ රට 
පාවා දුන්නා කියලා ෙචෝදනා කළාට, ඒ පාවා දීෙම් මහා කාර්ය 
භාරය ඉෂ්ට කෙළේ ෙචෞර රාජනිය චන්දිකා කුමාරණතුංගයි කියන 
ටික අපි ෙම් ෙව්ලාෙව්දී රටට ෙහළිදරවු කළ යුතු ෙවනවා.  රනිල් 
ෙනොෙවයි, රට පාවා දුන්ෙන්; චන්දිකායි රට පාවා දුන්ෙන්. අපි 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටිෙය්. නමුත් අපි දන්ෙන් නැහැ. දයාරත්න 
ඇමතිතුමා හිටියා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය්; මම හිටියා, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්; ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා හිටියා, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්; ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා හිටියා, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්.  ෙමෙහම ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවාය කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්ෙව් නැහැ.  ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන දවෙසේ 
උෙද් වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  
කිව්වා, "කවදාකවත් අපි එෙහම ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්ෙන් 
නැහැ" කියලා.  

ළඳකෙග් ලණුවක් අසාමාන්ය ෙලස ගිල්ෙලොත් ඇති ෙවන 
පතිඵලය තමයි,  එය දිරවා ගන්න බැරි ලණුවක් බවට පරිවර්තනය 
ෙවන එක.  ඒ නිසා රනිල් විකමසිංහ නායකතුමා ෙම් ෙදවැනි 
වතාවට රැවෙටන්න පථම පළමු වැනි වතාවටත් ෙම් අම්මණ්ඩිට 
ෙම් ආකාරෙයන්ම රැවටුණා.  රැවටිලා සටන් විරාම ගිවිසුම අත්සන් 
කළාම ෙකොටි ෙපරට වඩා ශක්තිමත් වුණා. ශක්තිමත් ෙවලා 

ඉන්දියාවටත් තර්ජනයක් ෙවන ෙකොට ඉන්දියාව චන්දිකාට නියම 
කළා, "ආණ්ඩුව කඩලා ආණ්ඩුව ගනින්" කියලා. ඉන්දියන් නැව් 
ඇවිල්ලා ෙමෙහේ නතර කරලා තිෙබන ෙකොට, කටුනායක ඉදන් 
පාද යාතාෙව් පයින් එනෙකොට රනිල් විකමසිංහ කිව්වා, "ෙමයින් 
අඟලක්වත් ඉස්සරහට යන්න බැහැ" කියලා.  ෙමොකද ෙහේතුව, 
"දැන් ෙහොඳටම ඇති; ෙම් ටික දීලා නිකන් ඉදිමු" කියලා කිව්වා.  
ඒ ජාත්යන්තර බලපෑම හමුෙව් එෙහම ඉන්න ෙකොට ෙමොකද 
වුෙණ්? ෙම් රටට උරුම ෛදවයක් තිෙබනවා.  ඒ ෛදවය විසින් - 
අපි කවුරු ඔළුෙවන් හිටෙගන කිව්වත් - ෙම් රට ෙබ්රා ගැනීම 
සඳහා ජාතික වීරවරයින් බිහි කරන්ෙන් දකුෙණනුයි.  දකුණ බිහි 
කරපු ජාතික වීරවරයා වුණු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 දී 
රෙට් වාසනාවට ෙම් රෙට් ජනාධිපතිකම ලබා ගත්තා. නමුත් 
අවාසනාවකට ෙමවැනි අධිරාජ්යවාදී බලෙව්ගවලට මුහුණ ෙදන්න 
ඒක විශාල බලයක් ෙනොෙවයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී කැපුවත් ෙකොළ 
පාටයි කියන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කරු ජයසූරිය මන්තීතුමා 
පමුඛ මන්තීතුමන්ලා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හදවත බඳු විමල් 
වීරවංශ ඇතුළු සියලු ෙකොටස්, ඊළඟට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, 
ලංකා සමසමාජ පක්ෂය, ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, ෙද්ශ 
විමුක්ති ජනතා පක්ෂය, ජාතික ෙහළ උරුමය පක්ෂය ඇතුළු 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ෙකොටස් එකතු කරලා ඕනෑම 
අධිරාජ්යවාදී බලෙව්ගයකට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් ශක්තිමත්ම ජාතික ආණ්ඩුව හදපු ජාතික වීරවරයා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය කියන එක අපි මතක් කර 
ගනිමු.  

විෙද්ශික බලෙව්ග ෙම් රටට පරිප්පු දැම්මත්, ඉන්දු-ලංකා 
ගිවිසුම අත්සන් කරලා, ඉන්දියානු සාම සාධක හමුදාව ෙම් රටට 
ෙගනාවත් යුද්ධය නතර කරන්න බැරි වුණා, විෙද්ශ හමුදාවක් භය 
ෙවලා දණ ගැහුවා. රජීව් ගාන්ධි මරපු, ෙපේමදාස මරපු, චන්දිකාෙග් 
ඇසක් නැති කරපු මිනී මරු පභාකරන්ෙග්  fascist තස්තවාදය 
නැති කරලා, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු මිනිසුන්ට නිදහෙසේ 
හුස්ම ගන්න ෙදන්න ෙම් යුද්ධය ඉවර කරන්න කියලා හමුදාවන්ට 
නිර්භීතව අණ දුන්නු ඉතිහාසෙය් එකම ෙසේනාධිනායකයා මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විතරයි කියන එක අපි මතක තබා ගනිමු. 
ඒ පින් බලෙයන් තමයි, අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනාධිපතිතුමාට 
කුණුහරුප කියන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්; ෙවබ් සයිට් එකට 
දමන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්; ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජන මූල නායකයා ෙලස එතුමා ෙම් 
රට නිදහස් කරලා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, - 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන මතක් කර ගන්න - "මින් පස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලන පක්ෂ හා පුද්ගල ෙද්වල් නැහැ. ෙම් රෙට් ඉන්න 
අපි සියලු ෙදනාම එෙහම හිතමු. ෙම් රටට, උපන් බිමට ආදරය 
කරන මිනිස්සු එක ෙකොටසක් ඉන්නවා. උපන් බිමට ආදරය 
කරන්න බැරි සුළු ෙකොටසක් ඉඳියි. ඒ සුළු ෙකොටසට එෙසේ ඉන්න 
කියලා උපන් බිමට ආදරය කරන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු 
ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට  පත් 
කරන්න වැඩ කරමු"යි කියලා. මර භිය තිබුණු රටක, මිනී මරු 
සංස්කෘතිය තිබුණු රටක ෙම් අවුරුදු 5ක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
තස්තවාදීන්ට  transformer එකක්වත් පුපුරවන්න බැරි වන ෙලස 
ෙම් රෙට් ජීවිත හා ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කිරීෙම් ෙගෞරවය ෙසේනාධි 
නායකයා ෙලස මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට හිමි වන්න 
ඕනෑය කියන එක අපි තබා ගනිමු. එතැනින් පස්ෙසේ ෙම් රටට 
ආෙව් නැති විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ ආවා; පාරවල් හැදුණා; සුපිරි 
අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුණා; වරාය හැදුණා; නැව් ෙතොට හැදුණා; ගුවන් 
ෙතොට හැදුණා. ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට අලුතින් පත් 
ෙවමින් එන ෙකොට මාර්තු මාසෙය් ෙලෝකයට මතයක් ෙගන ගියා, 
මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරමින් මිනී මරු fascist 
ඒකාධිපති පාලනයක් ෙගන යනවාය කියලා. එම බටහිර 
කුමන්තණය ෙකොපමණ බරපතළ ෙලස කියාත්මක වුණාද 
කියනවා නම්, ජනාධිපතිතුමාට ෙපොදු  රා ජ්ය මණ්ඩලෙය් සභාපති 
ධුරය ලැබූ අවස්ථාෙව්දී ඇතැම් රටවල රාජ්ය නායකෙයෝ අෙප් රට 
ඇතුළට පැමිණ අෙප් රාජ්ය නායකයාට හා මවු බිමට බැණලා 
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ගියා. ෙම් රට නැඟිටින ෙකොට, ෙම් රෙට් මිනිසුන් නිදහස් වන 
ෙකොට, යුද අපරාධකාරයන්ය කියලා ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙගන 
ගිහින් දඬු ක ෙඳේ ගහන්න, සමූල ඝාතනය කරන්න ජාත්යන්තර 
කුමන්තණ කළා. නමුත් ඒක හරි ගිෙය් නැහැ. යන යන තැන 
මිනිස්සු ජනාධිපතිතුමාව වැලඳ ගන්නවා, දරුෙවෝ වැලඳ ගන්නවා. 
ෙම් රෙට් වැඩි පාසල් පමාණයක ගුරුවරුන් හා දරුවන් මුණ 
ගැහුණු රාජ්ය නායකයා ෙමතුමායි. එහිදී අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
ෙලස මා දැක්කා, ෙනල්ලිඅඩි මධ්ය මහා විද්යාලයෙය්දී ෙව්වා, 
කිලිෙනොච්චිෙය්දී ෙව්වා, ෙඩල්ෆ් දූපෙත්දී ෙව්වා, -  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ඔබතුමා ඉල්ලුවාටත් වඩා කාලය දුන්නා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කරුණාකර මට තව විනාඩි 10ක් ෙදන්න. විනාඩි 10කින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරන්නම්.  

ෙම්වා දකින ෙකොට ජාත්යන්තර බලෙව්ග විශ්වාස කළා, ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙපරළන්න බැහැයි කියලා. ජාත්යන්තර බලෙව්ග ඉතාම 
පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගත්තා,"රනිල් විකමසිංහට කවදාවත් මහජන 
ඡන්දෙයන් රාජ්ය නායකයා ෙවන්න බැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
පරද්දන්න බැහැ"යි කියලා. එම නිසා ජාත්යන්තරය දන්නා, 
ෙදවරක් ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරය දරපු, රට දන්නා, ෙලෝකයත් 
එක්ක ගනු ෙදනු කරන්න පුළුවන් ෙචෞර රාජිනියව ෙම් කාර්යය 
සඳහා ෙයොදා ගත්තා. එතුමිය ගැන මා ෙමොනවත් කියන්ෙන් නැහැ. 
අපි කැමැති වුණත්, නැතත් ෙම් රෙට් විමර්ශනාත්මක 
විශ්ෙල්ෂණයක් කරන්න බුද්ධිමය හැකියාවක් තිෙබන වික්ටර් 
අයිවන් නමැති මාධ්යෙව්දියා  ෙචෞර රාජිනිය ෙම් රටට කරපු 
විනාශය ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලිව, ලිඛිතව, 
සාක්ෂි ඇතිව ලියා තිෙබනවා. 

ලියපු ටික පුච්චන්න බැහැ. මට ෙපර කථා කළ ඉරාන් 
විකමරත්න මහත්තයාට සිංහල ෙත්ෙරනවා නම් එතුමා 
පළමුෙවන්ම "ෙචෞර රැජිණ" කියන ෙපොත කියවන්න ඕනෑ. 
අලුතින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා බබා වාෙග් කථා කරන්ෙන් 
නැතුව ඒ ෙපොත කියවන්න ඕනෑ. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාටත් 
මම කියන්න කැමැතියි, "දිනමිණ" පත්තරෙය් තිෙබන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජය ෙකොටින්ට සල්ලි දුන් භාණ්ඩාගාර වවුචර හා 
ෙවනත් අංක ටික ගැන බලන්න කියා. ඊට පසුව "තාත්තා 
ෙකොටින්ට ආයුධ දුන්න කථාව සජිත් පිළිගත්ෙත් ඇයි" කියලා පිටු 
ෙදකක සම්පූර්ණ විස්තරයක් තිෙබනවා. සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමාෙග් තාත්තා ෙකොටින්ට ආයුධ සහ සල්ලි දුන් එක ගැන 
විස්තරයක් තිෙබනවා. ෙම්වා කියවා බලා ඇවිල්ලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න කියා මම ඒ මන්තීවරුන්ට 
කියනවා.  

චන්දිකා ෙමවර ෙකොන්තාත්තුව භාර ගත්තා. චන්දිකාට 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙම් ආණ්ඩුෙව් විවිධ ෙහේතු මත කලකිරීම් හා 
විවිධ පශ්න තිෙබන ඇමතිවරුන් ඉන්නවා. ඇමතිකමක් දරන 
ෙකොට ඇමති මණ්ඩලෙය්දී හැප්ෙපන්ෙන් නැත්නම්, ඇමති 
මණ්ඩලෙය්දී ගැෙටන්ෙන් නැත්නම් ඒක නිෙරෝගි 
පජාතන්තවාදෙය් ලක්ෂණයක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවක් කරන   ෙකොට 
අපි හැ ෙමෝටම පශ්න තිෙබනවා. මෙග් අමාත්යාංශය ෙවන්ෙන් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයයි. ඒ අමාත්යාංශෙයන් ෙකොටසක් කඩලා 
දුමින්ද දිසානායක මන්තීතුමාට -ෙපොදු විපක්ෂයට ගිය- දුන්නා, 

"අධ්යාපන ෙසේවා අමාත්යාංශය" කියලා. එතෙකොට මටත් 
පශ්නයක් ෙන්. මෙග් අමාත්යාංශෙය් කෑල්ලක් දුන්නාම, ඕනෑ නම් 
මටත් පශ්නයක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හැෙමෝටම එෙහම පශ්න 
තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් එතැනදී චන්දිකා කරපු වැෙඩ් තමයි, 
ෙම් සියලුම ෙදනාෙග් ලැයිස්තුවක් හදලා රනිල් විකමසිංහ 
නායකතුමාට ෙදවැනි ලණුව දුන්නා, “64 ෙදෙනකු එන්න 
ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. ෙමන්න නම් ටික” කියලා. ෙකොතරම් 
දරුණු ෙලස ෙම් මතය ඉංගීසිෙයන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට 
කැව්වාද කියනවා නම් එතුමාට කිව්වා, 24වැනි දාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය පරාද කරනවා කියලා. රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා බය ෙවලා විගසින් කිව්වා, "එපා, එපා, එදාට 
පාර්ලිෙම්න්තුවයි අය වැයයි ෙදකම පරාද කරන්න එපා. එෙහම 
කෙළොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මෙග් සමහර මන්තීවරුන්ටත් 
pension එක නැති ෙවනවා. අවුරුදු පහ ගත ෙවලා නැහැ. අද 
ආණ්ඩුව ෙපරළන්න එපා. අද ආණ්ඩුව ෙපරළන්ෙන් නැතුව අපි 
අනික් ටික කරමු " කියලා. එෙහම කියන ෙකොට අෙන්! ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අසරණ ෙල්කම්තුමා ෙම් මර බිල්ලට අල්ලා 
ගත්තා. කවදාවත් රනිල් විකමසිංහට දිනන්න බැහැ කිව්වාම, 
චන්දිකා ආෙවොත් ෙචෞර රාජිණිය කියලා ෙදසැෙර් ගහන ෙකොට 
හතර ගාෙත් වැෙටන නිසා, චන්දිකා ෙගනැල්ලා ඒ ෙගදරම 
හැදුණු, අෙප් පක්ෂෙය් -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්- ෙල්කම්තුමා, 
අසරණ මනුස්සයා, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ලණුවට ෙකොටු කර 
ගත්තා. එතුමාෙග්ත් පශ්න තිබුණා. එතුමා රටට පකාශයක් කරලා, 
එතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා බවට පත් වුණා. එෙසේ පත් ෙවන ෙකොට 
සමස්ත ශී ලංකාෙව් සියලුම ජනතාව දැන ෙගන සිටියා, ෙම් 
පවෘත්ති සාකච්ඡාව ෙමෙහය වූෙය්, තමන්ෙග් සුවච ෙගෝලයා 
ෙලස පවෘත්ති සාකච්ඡාෙව්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාව 
ෙමෙහය වූෙය්, ෙචෞර රාජිනිය විසින් තමයි කියන එක. ඒ සඳහා 
නායකත්වය ලබා දුන්ෙන් ඇය තමයි කියන එක ෙම් සියලුම 
මාධ්යෙව්දින් දන්නවා. ඇෙග් ෛවරය - 2, ෙචෞර රැජින - 2 ෙවලා 
ඇවිල්ලා ඇය විසින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාෙගන් ෙවන 
පශ්න අහන්න බැහැ කියා කිව්වා. එතෙකොට මාධ්යෙව්දින්ට ෙවන 
පශ්න අහන්න බැහැ කියලා කියන්ෙන් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා 
ෙනොෙවයි; අෙප්ක්ෂයාෙග් මව; අෙප්ක්ෂකයාව නිර්මාණය කරපු 
ෙකනා. ෙචෞර රැජින, ඇෙග් ෛවරය විසින් තමයි එෙසේ ෙමෙහය 
වූෙය්.  

අද ෙවන ෙකොට විරුවපට්ටන් ගහලා ඉන්නවා. විපක්ෂයට 
ෙවන එන්න කිසිම ෙකෙනක් නැහැ. දැන් කුල්ල කුජීත ෙවලා, 
හක්ක මාට්ටු ෙවලා, ෙබොක්ක ෙදොට්ට පැනලා ඉන්නවා, කවුරු 
හරි, ෙමොෙකක් හරි ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. දැන් 
ජාත්යන්තරය අහනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ ඉවර කරන්න එවන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙඩොලර් ටික එවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් ෙඩොලර් 
ටික අරෙගන  දැන් ගිහින් පක්ෂ කාර්යාල ගහන්ෙන් ෙමොකාද, 
දැන් ශාඛා හදන්ෙන් කවුද, දැන් ෙම් ටික ෙගනියන්ෙන් කවුද 
කියලා. එතෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය අහනවා, ෙම් රෙට් 
ෙදවරක් ජනාධිපති ධුරය දරපු, රට ෙබ්රා ගත්ත, රට කඩන්ෙන් 
නැතුව, ෙබදන්ෙන් නැතුව සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් කියන 
සියලුම මිනිසුන්ට නිදහෙසේ හුස්ම ගන්න අයිතිය ලබා දුන්න, ෙපොදු 
රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවල්වල සභාපති ධුරය දරපු, ෙද්ශීය සහ 
ජාත්යන්තර අත් දැකීම් තිෙබන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සභාපතිතුමාට ෙම් රෙට් අනාගතය භාර ෙදනවාද, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙල්කම්තුමාට ෙම් රෙට් අනාගතය භාර ෙදනවාද කියලා. 

එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ අහනවා, "ෙදවරක් 
ජනාධිපතිකම කරපු, රට ෙබ්රා ෙගන සංවර්ධනය කරලා 
ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත් කරන්න හදපු ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සභාපතිතුමාටද රට භාර ෙදන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමාටද රට භාරෙදන්ෙන්" කියලා. ඒ 
වාෙග්ම අහනවා, "ෙම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාව 
ජනාධිපති කරවන්නද අපි ෙම් කාර්යාල ගහන්ෙන්" කියලා. දැන් 
ෙඩොලර් එයි. ෙඩොලර් ෙදන්ෙන් කාටද? ෙඩොලර් අරෙගන ගිහින් 
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කවුද ඒ ටික කරන්ෙන්? ඒ නිසා නැවත වතාවක් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
අධිරාජ්යවාදි කුමන්තණය පැහැදිලි ෙලස ජනතාව විසින් පරාජය 
කළා නම් පරාජය කෙළේ අදය කියන ටික මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජනතාවට හද ගැස්මක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා ජනමූල නායකයා කවුද, 
එතුමා සැබැවින්ම මිනිසුන්ට ආදරය කරනවාද, සැබැවින්ම රටට 
ආදරය කරනවාද කියලා. කිසිම රාජ්ය නායකෙයකුට අවසන් 
කිරීමට ෙනොහැකි වූ යුද්ධය නිමා කරලා ෙම් රට නිදහස් කර ෙගන 
ඇවිල්ලා, ෙම් මහ ෙපොෙළොව සිප ෙගන, වැලඳෙගන, මව් බිමට 
ආචාර කරලා රටට ආදරය කරන්න මිනිසුන්ට උගන්වපු නායකයා 
මහින්ද රාජපක්ෂය කියන ටික මම මතක් කරන්න කැමැතියි. 

1989 ඉඳන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න කවුරු ෙහෝ අපිත් එක්ක 
එන්න.  චන්දිකාෙග් ෙම් රංගනෙය් ඉතුරු ටික ඉදිරි දවස්වලදී අපිට 
බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඇෙග් ෛවරයත්, ඇෙග් මවිල් ගස්වල 
ඉඳලා සියලු ටිකත් ඉදිරිෙය්දී ෙහළිදරවු කරන්න ලැහැස්තියි කියන 
ටික මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 

[අ.භා. 2.42] 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය විවාදෙය්දී මට හැම දාම 

කරන්න ලැබුෙණ් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් පස්ෙසේ කථාවයි. ෙම් අය වැය මාසයක කාලයක් 
තිස්ෙසේ අපි වාද විවාද කරලා ෙම් ගත වන අද දවස විවාදෙය් 
ඉතාමත්ම වැදගත් දවස බව මම කියන්නට ඕනෑ.  

අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් අඩංගු 
සංඛ්යා ෙල්ඛන පිළිබඳව, ඒවාෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳව, ෙහොඳ නරක 
පිළිබඳව කථා කළා. ඒ එක්කම අද දවෙසේත් අපි දීර්ඝ ෙද්ශනවලට 
ඇහුම්කන් දුන්නා. ඒ කථා කෙළේ ෙම් අය වැයට අදාළ ෙද්වල්ද 
කියලා ෙබොෙහෝ විට ගැලරිෙය් බලා ෙගන ඉන්න උගත්, බුද්ධිමත් 
ජනතාවත් තරමක් විමතියට පත් ෙවලා ඇති. ෙම්ක අය වැය 
විවාදයක්ද නැත්නම් ෙවන විවාදයක්ද කියලා ව්යාකූලත්වයට පත් 
ෙවලා ඇති. ෙම් විවාදෙය්දී මීට ෙපර භාවිත කළ වචන, අවලාද, 
මඩ ගැහීම් වාෙග් ෙද්වල් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරුන් විසින්, 
මන්තීවරුන් විසින් පාවිච්චි කරන්න සුදුසු වචනද, සුදුසු වදන්ද 
කියන කාරණය පිළිබඳවත්, බුද්ධිමත්ව බලා ෙගන ඉන්න ජනතාව 
මම හිතන හැටියට ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ලබා ෙගන ඇති.  

අද මම ෙම් අය වැෙය් අන්තර්ගතය ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ.  ෙමොකද, මීට ෙපර දවස් ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඒ ගැන වාද 
විවාද කළ නිසා. අපට අය වැය සම්බන්ධව පසු ගිය කාලෙය් සිට 
තිබුණු එකම පශ්නය, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැයක්ද කියන 
එකයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව රාජ්ය මූල්ය පාලනය පිළිබඳව 
පූර්ණ සහ අනන්ය බලය පැවරිලා තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. 
විධායක ජනාධිපති කමය ඇති වීමත් සමඟ විධායක ජනාධිපතිවරු 
මුදල් අමාත්යාංශය තමන් ෙවත පවරා ගැනීමත් සමඟම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට අපට තිබුණු මූල්ය 
බලය අප විධායකයට උකස් කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒක කාලයක් 
තිස්ෙසේ විධායකයට සින්න ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අපි මූල්ය බලය 
ගැන ෙමතැන වාද විවාද කළාට ෙම් අය වැය නිර්මාණය කිරීෙම්දී, 
මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී අපිට කිසිම කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන්න 
නැහැ; ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ටවත්, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටවත්, 
කාටවත් නැහැ. විධායකය විසින් ලබා ෙගන තිෙබන 
ව්යවස්ථාදායකෙය් බලය දැන් විධායකෙයන් උදුරා ෙගන 
තිෙබනවා නිලධාරි පැළැන්තියක්. ඒ නිලධාරි පැළැන්තිය හදලා 
ෙදන අය වැය ෙල්ඛනය විධායකය විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා කියවීම විතරයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

ඒ නිලධාරිවාදය තුළින් රෙට් රාජ්ය නායකයා ලවා කියවන ඒ 
අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙකොතරම් නම් වැරැදි, අසත්ය කරුණු 
තිබුණාද කියලා මම දීර්ඝ වශෙයන් කලින් ෙපන්වලා දුන්නා. 
රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාව සියයට 8.7යි කියලා කියපු ඒ අය වැය 
ෙල්ඛනෙය්ම, -ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 16ක්, 17ක් දුගී දුප්පත් ජනතාව 
ඉන්නවා කියලා කියපු අය වැය ෙල්ඛනෙය්ම- මාසයකට රුපියල් 
1,500ට අඩු ආදායමක් ලබන දුගී දුප්පත් ජනතාව ලක්ෂ 57ක් 
ඉන්නවා කියලා පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් කරුණු එකකට එකක් 
පරස්පර විෙරෝධියි. රෙට් රාජ්ය නායකයා ලවා ෙම් වාෙග් ෙබොරු 
පකාශ කරවන්න තරම් අද ෙම් දූෂිත නිලධාරිවාදය ශක්තිමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි තිෙබන පළමුවැනි පශ්නය.  

අපට අද අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
උදුරා ගත්තු බලය -මූල්ය පාලනය පිළිබඳ බලය- නැවත අපට 
අත්පත් කර ගන්නයි. ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
තමයි අපි බලන්න ඕනෑ. ඒ කාරණය වැදගත් වන්ෙන් විපක්ෂයට 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ කාරණය අපට වැඩිය ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරුන්ට වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද,  ඒ මූල්ය පාලන 
කටයුතුවලට මුදල් ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්ෙන් 
අමාත්යවරුන් නිසා. ඒ අමාත්යවරුන්ටත් තමන්ෙග් කාර්ය 
භාරෙය්දී කිසිම කර්තව්යයක් කරන්න ඉඩක් ලැෙබන්ෙන් නැති 
ෙවලාවක, තම තමන්ෙග් තනතුරු ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් තර්ක විතරක් කරන්න සිද්ධ ෙවන බව අපි දන්නවා. 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව ෙම් රෙට් මුළු මහත් ජනතාවටම 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව 
රෙට් ජනතාවෙග් විශ්වාසය බිඳ වැටිලා තිෙබනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන් පිළිබඳව 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කමෙව්දය පිළිබඳවත් රෙට් මුළු මහත් 
ජනතාවෙග්ම විශ්වාසය බිඳ වැටීමක් තිෙබනවා; අපසාදයක් 
තිෙබනවා; කලකිරීමක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් ආරම්භය 
සිද්ධ වුෙණ් 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් හදපු විධායක 
ජනාධිපති කමයත් එක්ක කියලා. ඒ කමයට  මිනිස්සු දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ සාප කළා; තවමත් සාප කරනවා. ඒකට අත 
උස්සපු හුඟක් අයට දඬුවම් විඳින්නත් ලැබිලා තිෙබනවා. සමහර 
අය ෙහොඳින් ඉන්නවා. දැන් නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් ඒකට 
අත උස්සපු එක ඇමතිතුමායි. ඒ, පී. දයාරත්න ඇමතිතුමා විතරයි.  

ඒ වාෙග්ම, ෙම් කාරණයත් අමතක කරන්න එපා. ඒ හා සමාන 
පමාණයටම දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අත 
උස්සපු අය පිළිබඳවත් රෙට් කලකිරීමක් තිෙබනවා; මහා සාපයක් 
තිෙබනවා. ඒකට අත  උස්සපු අයම අද කලකිරිලා ඇවිල්ලා 
ජනතාව ඉස්සරහා අඬනවා. අඬලා කියනවා, “අපි රට ජාතිය 
ෙවනුෙවන් විශාල ෙදෝහිකමක් කළා. ෙම්ක ෙලොකු වැරැද්දක්” 
කියලා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අත 
උස්සපු අය එළියට ඇවිල්ලා එෙහම කියන තරමටම ෙම් තත්ත්වය 
බරපතළ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි කාටත් වුවමනා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් රට නිවැරැදි තැනට ෙගන යන්නයි. ෙම් ෙද්ශපාලනය තුළ, 
ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ඔක්ෙකෝටම 
ෙගදර යන දවසට ෙගන යන්න ෙමොකුත් ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අපට ෙගන යන්න ඉතුරු ෙවන්ෙන්, අපි කරපු ෙහොඳ ෙද්, අෙප් 
ෙහොඳ නම, අෙප් කීර්තිය විතරයි. අ ෙප් දරුවන්ට ෙද්ශපාලනෙය් 
දෑවැද්ද විධියට ලැෙබන්ෙන් අපි ෙගන යන කීර්තිය විතරයි. ෙවන 
ෙමොකුත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අෙප් 
වගකීම ඉෂ්ට කෙළේ නැත්නම්, අපි ජනතාවට ෙදෝහිවන නීති 
හැදුවා නම්, ජනතාවෙග් මුදලින් අයුතු විධියට නඩත්තු වුණා නම්, 
ජනතාවෙග් මුදල් කාබාසිනියා කළා නම්, දූෂණය කළා නම්, අපි 
පසු පස  අෙප් ෙහවනැල්ල එනවා වාෙග් ඒවාෙය් කර්ම විපාක 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවාය කියන එක අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ 
නැහැ. අපි ෙමොන ජාතියට අයිති වුණත්, ෙමොන පක්ෂයට අයිති 
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වුණත්, ෙමොන ආගමට, කුලයට අයිති වුණත් ඒෙකන් නම් අපට 
ගැළෙවන්න බැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, යුද ජයගහණය ලබලා රට ෙහොඳ 
දිශානතියකට හරවන්න ෙහොඳ ආරම්භයක් තිෙබන ෙමොෙහොතක,  
අප අතර තවම ෙද්ශපාලන සංහිඳියාව හදා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශපාලන සංහිඳියාව ෙනොමැතිව,  ආශ්චර්යක් 
පිළිබඳම ෙහෝ සංවර්ධනයක් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා කථා 
කරනවා නම්,  ඒක ෙද්ශපාලන විකෘතියක් විතරයි කියන කාරණය 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අපි කාටත් තිෙබනවා, වගකීමක්. කවුරුත් එකතු ෙවලා ෙම් 
අවලාද කිරීම් නතර කරන්න ඕනෑ. අද අපි අහෙගන හිටපු සමහර 
කථා දිහා බැලුවාම මට හිතුණා, අෙප් මන්තීතුමන්ලා එක්ක 
ජනතාව කථා කරන්ෙන් නැද්ද, නැත්නම් ජනතාව ඒ කථා කරන 
ඒවා ගැන එතුමන්ලාට කියන්ෙන් නැද්ද කියලා. අපි පාරට 
බැසස්ාම අ ෙප් ආසනවල -අෙප් ගම්වල- ජනතාව නම් අපට 
කියනවා, “ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද,  
ෙද්ශපාලන අවලාද කරනවා, සාප කර ගන්නවා, බැණ ගන්නවා, 
ෙචෞර රැජින කියනවා, ඇෙග් ෛවරය කියනවා. පාෙද්ශීය 
සභාවලටත් ගැළෙපන්ෙන් නැති මට්ටෙම් මහා පහත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්. කථා කරන්න දන්ෙන් නැති මිනිස්සු ඉන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙන්ද?” කියලා. මිනිස්සු අෙපන් එෙහම අහනවා. 
ඇයි, අපි ඒ තත්ත්වයට බාල්දු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ? අෙප් 
ෙද්ශපාලන වගකීම ඒකද? ෙම් ෙද්ශපාලනය කරන්න කලින් අෙප් 
ආත්ම ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න, වැදගත්කමක් කියලා 
ෙදයක්,  බුද්ධියක් කියලා ෙදයක් අපට නැද්ද? ඒ ආත්ම ගරුත්වය 
ආරක්ෂා කර ගන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕනෑ.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා යුද්ධය දිනපු එක ගැන කථා කරනවා. 
අපි කවුරුත් ඒකට  ගරු කරනවා. රෙට් ජනතාව ඒකට පසාදය පළ 
කරලා තිෙබනවා. නමුත් අවුරුදු පහමාරක් ගිය තැන රෙට් ජනතාව 
ඉන් ඔබ්බට, ඉන් එහාට බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පියවර ඉතාම 
අවාසනාවන්ත විධියට, අසාර්ථක විධියට බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඒ 
යුද්ධය ඉවර කළා වාෙග්ම, දැන් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත 
කරන්නත් කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපට ස්වාධීන අධිකරණ 
කමයක් ඕනෑ, අපට ස්වාධීන රාජ්ය පාලන තන්තයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ, ෙපොලීසිය නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබන්න  ඕනෑ. 
එෙහම තිබුණාම අපි කාටත් ෙද්ශපාලනය කරන්න පහසුයි. ෙම් 
ව්යවස්ථාව යටෙත් වුණු පරිවර්තනයත් සමඟ අද  ෙබොෙහෝ අය 
හිතාෙගන ඉන්ෙන් ඇමතිවරුන් සහ මන්තීවරුන් ඉන්ෙන් පාරට 
ලයිට් කණු දාන්න, පාරට කාපට් දාන්න කියලා. ඒක තමයි 
ඇමතිවරුන්ට තිෙබන ෙජොබ්  එක කියලායි හිතාෙගන ඉන්ෙන්. 
ඒක ෙනොෙවයි, අපි කරන්ෙන්  ජාතික ෙද්ශපාලනයක්. අපි ජාතික 
ෙද්ශපාලනෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්, ජාතික පතිපත්ති 
හදන්න. අපි රටට අවශ්ය ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. 
අපි රෙට් නීතිය කාලෙයන් කාලයට ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
ආණ්ඩුවල පතිපත්ති කාලෙයන් කාලයට ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
නමුත් අද එෙහම කිසිම පතිපත්තියක් නැහැ. කවුරු  ෙහෝ 
නිලධාරිෙයක් හදලා දුන්නු අය වැය ෙල්ඛනය ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ, ආණ්ඩුෙවන් විපක්ෂයට බණිනවා, 
විපක්ෂෙයන් ආණ්ඩුවට බණිනවා. ෙමෙහම කළාම රටට හරි 
යනවාද? ෙම් තත්ත්වයට යටෙත්, අෙප් ර ට ඉතාම  අඳුරු 
අනාගතයකට මුහුණ ෙදමින් පවතිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක 
අමතක කරන්න  එපා.  ෙම් රට තුළ පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත 
ෙනොවීම තුළ, යුද ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ අවශ්ය ෙවනස්කම් සිදු 
ෙනොවීම තුළ, අද දැඩි වශෙයන් ජාත්යන්තර බලපෑම් සහ 
ජාත්යන්තර මැදිහත්වීම් අෙප් රටට සිද්ධ ෙවමින් පවතිනවා. ඒවා 
නතර කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් ආණ්ඩුවට නැහැයි කියන 

කාරණය, ආණ්ඩුවට ඒක කරන්න බැහැයි කියන කාරණය දැන් 
අවුරුදු පහහමාරක් තිස්ෙසේ ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් වාෙග් 
තර්ජන, ගර්ජන සහ මැදිහත්වීම් ඇවිල්ලා අෙප් රට එන්න එන්නම 
අරාජික තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ  තත්ත්වය යටෙත් එන 
විෙද්ශීය කුමන්තණ, විෙද්ශීය බලපෑම් සහ ආර්ථික බලපෑම් හරහා 
අපි නැවතත් ෙම් ගමන් කරන්ෙන් යටත් විජිත තත්ත්වයකට 
කියන කාරණය ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඒ නිසා මම ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුක්ත 
ආණ්ඩු පක්ෂයට  ආයාචනයක්  කරනවා. අපට පක්ෂ 
ෙද්ශපාලනය කරන්න, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ඇති කරන්න 
ස්වාධීන රාජ්යයක් තිෙබන්න  ඕනෑ, මැදිහත්වීමකින් ෙතොර. ඒ 
රාජ්ය ෙගොඩ නඟා ගැනීම සඳහා අපට නැවත ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරන්න  ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඒක ෙනොකෙළොත් තව අවුරුදු ෙදකක් තුනක් යන විට 1971 දී 
වුණා වාෙග්, 1987 - 88 වුණා වාෙග් ෙම් රෙට් විශාල කලබැගෑනි 
සිද්ධ ෙවලා, අෙප් අනාගත පරම්පරාෙව් ඉන්න සහ ඉපෙදන්න 
ඉන්න අයෙග්යි ජීවිත විනාශ ෙවලා යන තත්ත්වයට, ෙම් රට 
අරාජික වන තත්ත්වයට පත්වීම අපට වළක්වන්නට බැහැ. ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මීළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා. Order, please! The Hon. 

Mohan Priyadarshana De Silva will now take the Chair.  
 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.53] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසු ගිය මාසය තිස්ෙසේම 

2015 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ෙයෝජනා සාකච්ඡා කරලා, ඒ අය 
වැය විවාදෙය් අවසාන දවසට අද අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අය වැය විවාදය තුළ අය වැයට අදාළ කරුණු පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඉන් පරිබාහිරව තිෙබන ෙද්ශපාලන කරුණුත් ෙබොෙහොමයක් 
සාකච්ඡාවට ගැනුණා. මට ෙපර කථා කළ ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දීත් කියැවුණා, ඒ වාෙග්ම, ඊට ෙපර කථා 
කළ ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලත් සඳහන් වුණු කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙමතුමන්ලා අද ඉතා  නූතන පජාතන්තවාදී 
රාජ්යක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව අදහස් සහ බලාෙපොෙරොත්තු 
අපි ඉදිරිපිට දිග හරිනු ලැබ තිෙබනවා. නමුත් අපි කියන්න ඕනෑ 
කාරණය ෙමයයි මහත්වරුනි. 2005 දී ජනාධිපතිවරණයට කලින් 
නම්, 2010 යුද්ධය ඉවර ෙවන්න කලින් නම් නුතන පජාතන්තවාදී 
රාජ්යයක් බිහි කිරීම පිළිබඳ අරුෙමෝසම් සාකච්ඡා තිබුෙණ්            
නැහැ. එදා තිබුෙණ් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිත ෙබ්රා              
ගැනීෙම් සාකච්ඡාවක්, රට ෙබ්රා ගැනීෙම් සාකච්ඡාවක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙගොඩ නඟන්නට ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතියක් 
නැහැ. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොඩ නඟපු ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතියත් 
ඉතා භයානක අන්දමින් කඩා වැටීෙගන යනවා.  
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොඩ නඟාපු ෙද්ශපාලන 
ව්යාපෘතිය? මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ හරහා 
"සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්යාපාරය" කියන එක හදා 
ෙගන ආවා. උන්වහන්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තු වුණා; ඒ කණ්ඩායමට 
එකතු වුණු අය බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
අෙප්ක්ෂකයා හැටියට ෙනොදමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා හැටියට කරු 
ජයසූරිය මහත්මයාව එජාප සාමාජිකත්වෙයනුත් අයින් කරලා 
ෙගනැල්ලා, එතුමා වටා අෙනකුත් ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම් 
සියල්ලක්ම එකට එකතු කරලා, විකමසිංහ මහත්මයාට බැරි වැෙඩ් 
කරු ජයසූරිය මහත්මයා  හරහා ෙහෝ කර ගන්න. පසු ගිය කාලෙය් 
"පජාතන්තවාදය නැහැ; නීතිය නැහැ; නීතිය හා විධානය බිඳ 
වැටිලා; පජාතන්තවාදි ආයතන කඩා වැටිලා" කියන සියලුම 
දුක්ගැනවිලි කිය කියා ආෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා ඔන්න ඔය 
වුවමනාව මත ඉඳෙගනයි.  හැබැයි, අන්තිමට ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවච්ච ෙද් අපි දන්නවා, නමුත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙබොෙහොමයකට තවම හිතා ගන්න බැහැ.    
රාතී නින්දට ගිහිල්ලා, එළිෙවලා අවදි වී බලන ෙකොට කරු 
ජයසූරිය මහත්තයාත් නැහැ; රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාත් නැහැ; 
එනවායි  කියාපු ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝත් නැහැ. ෙකොෙහන්ද           
කඩා පාත් වුණු, පික්ෙපොකට් ගහලා අල්ලා ගත්තු ෙකනකුව 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා හැටියට භාර 
ගන්නවායි කියලා කිව්වා. හැබැයි, රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා  
කිව්ෙව් ෙම්ක G20 කණ්ඩායෙම් අනුමත කළා කියලා ෙන්. මා 
අහලා නැහැ, තවම කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලය ෙම්ක අනුමත කළායි 
කියලා කියනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොම හරි එක පාරටම ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම් අරෙගන ආවා, ජනාධිපති ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයා හැටියට.  ඇත්ත කථාව, ෙමොකක්ද වුෙණ්?  චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියට එක තානාපති කාර්යාලයකින් ෙයෝජනා 
කළා, ෙපොදු අෙප්ක්ෂිකාව හැටියට එන්න කියලා. එතුමිය කැමැති 
වුණා. කැමැති වුණාට එතුමියෙග් පවුෙලන් ආවා, විශාල 
විෙරෝධයක්. ඒ විෙරෝධය නිසා තමයි එතුමිය ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමන්ව ෙම් අෙප්ක්ෂකත්වයට දුන්ෙන්. ඒ දීලා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්, රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට?  එනවා  කිව්වා, හතළිස් 
ගණනක්. ආණ්ඩුෙවන් හැට ගණනක් එනවා කිව්වා.  හැට ගණන 
හැෙදන්ෙන් අෙනක් පක්ෂවල අයත් එක්ක. ඒ කියන්ෙන්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙයන්ම හතළිස ් ගණනක් ඇවිල්ලා, ආණ්ඩුෙව් 
අෙනක් පක්ෂවලින් ඉතිරි ගණන ආවාම හැට ගණන ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, 64ෙදෙනක්. 64 ෙදනකු එනවා  කිව්වාම විකමසිංහ 
මහත්තයා බැලුවා, මා ළඟ ඉන්ෙන් මන්තීවරු 43ෙදනායි. හැට 
ගණනක් එනවා නම් වැඩි මන්තී සංඛ්යාවක බලය තිෙබන 
ෙකනාට අෙප්ක්ෂකත්වය දීම සාධාරණයි කියලා. ඒ අනුවයි රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ෙම්කට එකඟ වුෙණ්.  හැට ගණනක් එනවා 
නම් තරගයකුත් නැහැෙන්. ෙමොන තරම් ෙල්සි වැඩක් ද? අන්තිමට 
ෙමොකද වුෙණ්?  

එදා මාධ්ය සාකච්ඡාවක් පැවැත් වුණා; "සිරස" නාලිකාව එය 
සජීවීව දුන්නා. ඒ මාධ්ය සාකච්ඡාෙව් original ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකයන් හිටිෙය් තුන්ෙදනායි. චන්දිකා ෙනෝනා දැන් 
ෙද්ශපාලනෙය් නැහැ ෙන්.  එයාව අයින් කරලා බැලුෙවොත්, 
හිටිෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්තයායි, දුමින්ද දිසානායක 
මහත්තයායි, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහත්තයායි. අර 
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ආව මහත්තයා, -රාජීව විෙජ්සිංහ මහත්තයා- 
ලිබරල් පක්ෂෙය්. එතුමා ෙකොෙහොමත් ලිබරල්. ලිබරල් කියන 
එෙක් අන්වර්ථ නාමය ෙමොනවා ෙවනුෙවන් ෙයද ෙවනවා ද 
කියලා කවුරු කවුරුත් දන්නවා. එතුමා ෙකොෙහොමත් ලිබරල්. 
වසන්ත ෙසේනානායක මහත්තයා කලින්ම ගියා ෙන්. එතුමා ඔය 
කට්ටියට අදාළ නැහැ ෙන්. එතුමා කලින්ම ගියා. එතුමාත් ලිබරල්. 
අර්ජුන රණතුංග මහත්තයාව වාඩි කරලා තියා ගත්තා. එතුමා 
ෙගොඩක් කාලයකට කලින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ගිය 
ෙකනා. අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්තයාට චන්දිකා ෙනෝනා ඇඟිල්ෙලන් ඇන ඇන කියනවා, 

කියන්න ඕනෑ ඒවා. කථාව පටන් ගත්තු ගමන්ම ෙමොකද වුෙණ්? 
චන්දිකා ෙනෝනා කියනවා, "මම විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන්න ගියා; මම ඒකට සංෙශෝධිත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න හැදුවා; ඒ සංෙශෝධිත 
ව්යවස්ථා පනත් ෙකටුම්පතට ෙම් ෙගොල්ලන් ගිනි තිබ්බා; ඒක 
කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ." කියලා.  කාටද ෙම් කියන්ෙන්? 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණටයි.  ඒ 
ඇවිල්ලාත් එතුමිය කියන්ෙන්, යූඑන්පීයත් වැරදියි, ජවිෙපත් 
වැරදියි, එතුමිය හරි කියලායි.  එතුමිය ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය 
කරන්න ආවා;  ඔබතුමන්ලා ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ; යූඑන්පියයි, 
ජවිෙපයි ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ කියන එකයි කියන්ෙන්.  

ඊළඟට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා කියනවා, රනිල් 
විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමාව දින සියෙයන් විධායක අගමැති 
බවට පත් කරනවාලු. දැන් තිස්ස අත්තනායක මහත්තයා කියනවා, 
දින සියයක් වැඩියි ව්යවස්ථාෙව් අහවල් වගන්තිය පකාරව පැය 
24න් බලය විකමසිංහ මහත්තයාෙග් අතට ෙදන්න ඕනෑයි කියලා. 
දැන් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා දන්නවා, අර අත්සන් කරලා 
ෙපන්නපු ගණන ෙබොරුයි කියලා. චන්දිකා ෙනෝනා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය රැවැට්ටුවා. දැන් එතුමා ෙම් රැවටිල්ල පිළිබඳව 
ෙව්දනාෙවන් ඉන්ෙන්. 60 ගණනක් එනවා නම් පළමුවැනි මාධ්ය 
සාකච්ඡාවට අඩු ගණෙන් 10ක්, 20ක්වත් එන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙමොනවත් නැහැ. එතුමියට arrears cover කරගන්න තිෙබනවා. ඒ 
arrears cover කරගන්න තමයි රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට 
ෙබොරු බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොඩක් මවලා, 60 ගණනක් එනවා 
කියලා අත්සන් ගහපු ෙල්ඛන ෙපන්වලා, තානාපති 
කාර්යාලවලින් ආපු න්යාය පතයට අනුව ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාව ෙපොදු අෙප්ක්ෂකකමට දැම්ෙම්. හැබැයි අද වන විට 
ඉතාම පැහැදිලියි, කිව්ව ගණන ගන්න බැහැ. ඔය කියපු 60 ගණන 
තියා ඒෙකන් කාලක්වත් ගන්න බැහැ. ඔය කිව්ව ගණන ගන්න 
බැහැ කියලා විකමසිංහ මහත්මයා ෙහොඳටම දන්නවා. 

සමහර ෙවලාවට ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී දිනන්න අමාරුයි 
කියලා හිතන අය ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වෙග් අය ඉන්න 
පුළුවන් ෙන්. ඒවාටත් විසඳුම් තිෙබනවා. නමුත් එෙහම හිෙතන්න 
පුළුවන්ෙන්. විසඳුම් ෙනොදන්නා අයට එෙහම හිෙතන්න පුළුවන්. 
ඒ වෙග් අහිංසක මන්තීතුෙමක්ව, ෙදන්ෙනක්ව බාගන්න එක 
ෙලෙහසියි කියලා අපි හිතමුෙකෝ. හැබැයි, එෙහමත් බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමතැන 150 ගණනක් ඉන්නවා ෙන්. මාළු 
ෙහොඳට ඉන්න තැනකට ෙපොඩි බිලී ෙකොක්කක් දැම්මත් මාළුෙවක් 
ෙදන්ෙනක් අහුෙවන්න පුළුවන්. ෙම් පැත්ෙත් ඉන්නවා ෙන් 
උතුරන්න. හැබැයි එෙහම හිටියත්, චන්දිකා ෙනෝනා කියපු ගණන 
ෙනොෙවයි ඒෙකන් කාලක්වත් ෙග්න්න බැහැයි කියලා අද 
විකමසිංහ මහත්මයා දන්නවා. එතුමා ඉන්ෙන් ෙව්දනාෙවන්, 
එතුමා ඉන්ෙන් කලබල ෙවලා, එතුමා ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම කලබල 
ෙවලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, මෙග් 
මිතයා, අපි ෙදන්නා වාද ෙනොකර ෙම් වැෙඩ් කරමු. ඇත්ත කථාව 
ඒක. ඇයි පැය 24න් ෙදන්න කියලා කියන්ෙන්? ෛමතිපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයා වැරදිලාවත් ජනාධිපති බවට පත් වුෙණොත් 
පැය 24න් අගමැතිකම ෙදයිද? ෙදනවා කියලා තිෙබන සහතිකය 
ෙමොකක්ද? ෛමතීපාල මහත්මයා ෙදන්න ගියත් චන්දිකා ෙදන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. චන්දිකාට cover කරගන්න arrears තිෙබනවා. 
ෛමතීපාල මහත්මයාට ෙදන්න හිතුණත්, චන්දිකා ෙදන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෛමතීපාල මහත්මයා අපට පශ්නයක් නැහැ, 
ෛමතීපාල පාලනය කරන චන්දිකා ෙනෝනාෙග් න්යාය පතය 
ගැන ෙසොයන්න, ඒක බලන්න. ඒකට එතුමිය ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඕක විකමසිංහ මහත්මයාට ෙත්ෙරනවා. එතුමාට ෙනොෙත්ෙරනවා 
ෙනොෙවයි. එතුමාට ඡන්ද දිනන්න බැරි වුණාට ෙද්ශපාලනෙය් සිදු 
වන ඔය යටිකූට්ටු වැඩ ටික ෙත්රුම් ගන්න බැරි ඥානයක් එතුමාට 
නැහැ. ෙබොෙහොම පැහැදිලියි, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය ඇතුළු මුළු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයම මහා දවල් රවට්ටලා තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පාක්ෂිකයාව අනාථ කරලා තිෙබනවා. ඒකයි ඇත්ත කථාව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හරි අපි ෙමෙහම බලමු, ෛමතීපාල මහත්මයා දිනනවා, පැය 
24න් අගමැතිකම ෙදනවා. පැය 24න් ෙදන්න නම් ෙමොකටද ෙදයි 
හාමුදුරුවෙන්, මැරීෙගන ඡන්දයකට එන්ෙන්? ෙමොකක්ද ඒෙක් 
ඇති පතිඵලය? පැය 24න් ෙදනවා, දීලා යනවා. අනිත් කාරණය 
තමයි ෙකොෙහොමද ෙදන්ෙන්? ෙදන විධියක් ගැන ව්යවස්ථාෙව් 
පැහැදිලිව තිෙබන්න එපායැ. ෙදන්න ෙමොකටද ෙමච්චර මහන්සි 
ෙවලා එන්ෙන්? ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන තර්කය? 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රට ෙවනුෙවන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙන් අම්ෙම්! රට ෙවනුෙවන්. මට ෙපෙනනවා, රට 

ෙවනුෙවන් කියලා. චන්දිකා ෙනෝනා දැන් රට ෙවනුෙවන් 
ෙබොෙහොම කැප වන ෙකෙනක්ද? ඇයි ඒ කාලෙය් ෙචෞර රැජින 
කිව්ෙව් නිකම්ද, ෙබොරුවටද? ඒ කාලෙය් තවක්කාල් ගනුෙදනුව 
ගැන කිව්ෙව් නිකම්ද, ෙබොරුවටද? ඒ කාලෙය් Channel 9 ගැන 
කිව්ෙව් නිකම්ද, ෙබොරුවටද? ඒ කාලෙය් "Whisky Madam" ගැන 
කිව්ෙව් නිකම්ද, ෙබොරුවටද? ඒ කාලෙය් සුනාමි සහන මණ්ඩල 
ගැන කිව්ෙව් නිකම්ද, ෙබොරුවටද?  තමුන්නාන්ෙසේලා අද යහ 
පාලනය හදන්න යන්ෙන් ඒ ෙනෝනත් එක්කද? ඒ ෙනෝනා ලව්වා 
ෙකොස් ඇට බාවන බළලුන්ට යහ පාලනය හදන්න බැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද යහ පාලනය ගැන කථා කරනවා. බුදු 
අම්ෙම්! චන්දිකා ෙනෝනා ඉන්න කාලෙය් ෙමොනවාද කිව්ෙව්, 
ෙමොනවාද ෙනොකිව්ෙව්? ඒකයි අහන්න තිෙබන පශ්නය. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා, අමාරුෙවන් වුණත් 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
අෙප් කාලෙය් ෙහොඳයි. පරිවාස කාලෙය් කරපු ඒවා 

තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ෙන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක තමයි, ඒක දන්නවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

සෙහෝදරවරු ඒක දන්නවා. මම හිතන්ෙන් එයාලාට මතකයි. මට 
නම් ෙහොඳට මතකයි. [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. චන්දිකා මැතිනිය අද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයාව 
සම්පූර්ණෙයන් අමු අමුෙව් රැවැට්ටුවා. පටන් ගත්ෙත්ම ෙබොරුව 
කරලා, පටන් ගත්ෙත්ම විපක්ෂ නායකයාට ෙබොරු කරලා, පටන් 
ගත්ෙත්ම විපක්ෂ නායකයාව රවට්ටලා. මම අහෙගන දයා ගමෙග් 
මහත්මයා කියනවා, "ෙම් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් එක්ක අපට 
කරන්න ෙදයක් නැහැ" කියලා. 

එතුමාට ඥානය තිෙබනවා. එතුමා කියා තිෙබනවා, "ෙමොකක්ද 
ෙම්, ෙම් ෙකොෙහන් ආපු අෙප්ක්ෂකෙයක්ද කියා මම දන්ෙන් 
නැහැ, ෙමෙහම එකක් ෙවන්න බැහැ." කියලා. ඒක ඇත්ත කථාව. 
ෙම්ක තමයි, ඇත්ත පශ්නය. ෙම් ෙකොෙහන්ද පාදුර්භූත වුෙණ්? 
එක්තරා තානාපති කාර්යාලයක් චන්දිකාට එන්න කියලා කිව්වා. 
චන්දිකා එන්න හැදුවා. පවුෙලන් විෙරෝධය ආවා. චන්දිකා 
ෙවනුවට ෛමතීපාල දැම්මා. එෙහම දාලා රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාට කිව්වා, 64ක් එනවා, ෙමන්න අත්සන් කියලා. ඒ 
අත්සන් ෙකොළයත් අරෙගන එතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ? අෙන් 

විකමසිංහ මහත්මයා ඒක විශ්වාස කරලා කෘත්යාධිකාරි 
මණ්ඩලයට ෙනොව, මා හිතන විධියට G 20 එකට කියලා 
අනුමැතියත් අරෙගන ෙම්ක පකාශයට පත් කරන්න ඉඩ හැරියා. 
නමුත් 64 ෙදෙනක් ගිෙය් නැහැ. කලින් ගිය අර්ජුනයි, ඊට කලින් 
ගිය වසන්තයි නම් එකතු වුණා. ෙකොෙහොමත්, රාජිත ශී ලංකා 
එෙක්ම ෙකෙනක්ය කියලා කියන්න බැහැ ෙන්. පක්ෂ හත අටක 
ඉඳලා තිෙබනවා ෙන්, රාජිත මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ද? පක්ෂ ෙදකයි. එකක් ජවිෙප. අද, ජාතික නිදහස් 

ෙපරමුණ. මීට වඩා එක පක්ෂයක්වත් මෙග් ඉතිහාසෙය් 
ලියැෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙවන කවුරුවත් ඔබතුමා භාර ගන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේලා අටවා ගන්න ගිය අට මඟල ඔක්ෙකෝම 

වැෙඩ් පටන් ගන්න ෙකොටම ගැලවිලායි තිෙබන්ෙන්. එදා මාධ්ය 
සාකච්ඡාෙව්දී  සුනාමි සහන මණ්ඩලය ගැන කිව්වා; package 
ව්යවස්ථාව ගැන කිව්වා. ෙම්වා කරන්නද, ෙහළ උරුමය 
ආණ්ඩුෙවන් බැහැලා ගිෙය්? චන්දිකා මුදුෙන් තියා ෙගන 
චන්දිකාට ඕනෑ න්යාය පතයකට අනුව ෙම් රට ෙගන යන්න ද 
ජාතික ෙහළ උරුමය යහ පාලනය හදන්න ගිෙය්? මම 
එතුමන්ලාෙග් වුවමනාවට නිගරු කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් සැබෑ 
පශ්නයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අද  
තක්කු මුක්කු ෙවලා, ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා ෙත්රුම් ගන්න 
බැරිව ඉන්නවා. ෙමහිදී සම්පූර්ණෙයන් චන්දිකා ෙනෝනා හරහා 
එක්තරා තානාපති කාර්යාලයකින් දියත් වූ ෙමෙහයුමක ෙගොදුරුක් 
බවට  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා පත් වුණා. එමඟින් අද සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගෙම් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයා 
බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "ෙදවි හාමුදුරුවෙන්, 2010දීත් අලියා 
දැක්ෙක් නැහැ. 2015 දී අලියා දකින්න ලැෙබ්වි කියලා හිතුවා. 
ඒත් නැහැ. අලියා ෙවනුවට දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් බලියක්." 
කියන හැඟීෙමන් අද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයා අතර මං ෙවලා 
ඉන්නවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් 
පජාතන්තවාදි සටන් පාඨ ෙතොෙරොම්බල් කරලා, චන්දිකා 
ෙනෝනාෙග් ෛමතීපාල මහත්මයා දමලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකොෙහොමින් ෙකොෙහොමින් හරි මැරිලා මැරිලා අන්තිම 
ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ ෙමොනවා ෙහෝ පිනකට එතුමාව දිෙනව්ෙවොත්, 
එදා ඉඳන් තමයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගමන ෙකළවර 
වන්ෙන්. එදා ඉඳන් තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායිකාව 
හැටියට හිටපු චන්දිකා කුමාරතුංග ෙනෝනා ඒ ආණ්ඩුව තමන්ෙග් 
අතට ගන්ෙන්. එෙහම අරෙගන ෛමතීපාල මහත්මයාට ඕනෑ 
විධියට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමිය එය පාලනය කරනවා අර 
මාධ්ය සාකච්ඡාව පාලනය කළා වාෙග්. ඒ නිසා අන්තිමට 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා කඹුරලා, කඹුරලා, 
කඹුරලා, කඹුරලා, කඹුරලා අවුරුදු 20ක් විතර බලාෙගන ඉඳලා, 
ඉඳලා, ඉඳලා, ඉඳලා අන්තිමට තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගහන්න 
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[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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වුෙණ් චන්දිකාෙග් පිල්ලියකටයි. ඒ මිසක් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට උරුමකම් කියන්න පුළුවන් චරිතයක් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
හම්බ වුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉන්ෙන් සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමා. මම දවසක් මළ ෙගදරකට ගියා. ෙමතුමාත් ආවා. අෙන් 
අම්ෙම්, එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ ඇවිල්ලා ෙමතුමා ළඟ 
කැරෙකනවා; දැවෙටනවා. ෙමතුමාට තිෙබනවා යූඑන්පී 
පාක්ෂිකයන්ෙග් යම්කිසි ආකර්ෂණයක්. ඒක අපට ෙපෙනනවා. 
එෙහම අය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම පැත්ෙත් ඉන්නවා ෙන්. ඉතින් 
ෙකොෙහන්වත් නිකම් pickpocket ගහන්න ඕනෑද? අෙප්ක්ෂකයන් 
pickpocket ගහලා දමලා හරි යයිද? Pickpocket ගහලා නිකම් 
ෙවන ෙවන ඒවාට තියා ගත්තාට කමක් නැහැ. අෙප්ක්ෂකයන් 
කියන අය pickpocket ගහලා ගන්න ගිෙයොත් pickpocket 
ගහමින්ම තමයි සදා කල් ඉන්න ෙවන්ෙන් මහත්තෙයෝ. 2010 දීත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා හමුදාෙවන් pickpocket ගැහුවා. 2015 දී 
ආණ්ඩුව ඇතුෙළන් pickpocket ගැහුවා. මම අහනවා, 2020 දී 
ෙකොෙහන්ද pickpocket ගහන්ෙන් කියලා. 2020න් පස්ෙසේ 
ෙකොෙහන්ද pickpocket ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තමුන්නාන්ෙසේලා දයාසිරි ගත්ෙත්?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ෙම් කියන්ෙන් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයන් ගැනයි. [බාධා 

කිරීමක්] රෙට්ම අෙප්ක්ෂකයා එක්ෙකනායි.  
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයා විධියටයි ගත්ෙත්.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකෙයෝ නම් ඉන්නවා, ෙරොත්ත බුරුත්තක්. 

මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකෙයෝ ෙගොඩයි. නමුත් ජනාධිපති ධුරය 
කියන්ෙන් ලංකාවටම එකයි. පළාත් නවයක් තිෙබනවා. ඒ නවයට 
මහ ඇමතිවරු නවෙදෙනක් ඉන්නවා. නමුත් ජනාධිපති ධුරය 
ලංකාවටම එකයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට අන්තිමට සිද්ධ වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ෙදවියෙන්, අවුරුදු 20ක් බලාෙගන ඉඳලා, ඉඳලා, 
ඉඳලා චන්දිකාට ඕනෑ කරන තුරුම්පුවක් තමුන්නාන්ෙසේලා බදා 
ගත්තා. ඒක චන්දිකාෙග් තුරුම්පුව. එතුමියට තිෙබනවා විශාල 
arrears පමාණයක් cover කරගන්න. එතුමියට දුරු කර ගන්න 
විශාල ආතතියක් තිෙබනවා. ඒ ආතතිය දුරු කර ගැනීම සඳහා 
එතුමියට තිෙබන එකම කමය ඕකයි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා 
ඔෙහොම කිව්වාට, මම කියන එකත් එක්ක හදවතින් එකඟ බව 
ඔබතුමන්ලාෙග් මුහුෙණන් මට ෙපෙනනවා ෙන්, රංෙග බණ්ඩාර 
මන්තීතුමනි. දැන් ෙමොනවා වුණත් ආණ්ඩුෙවන් ෙදතුන් ෙදෙනක් 
ෙහෝ ආවා ෙන්. ඒ අය ආපු නිසා විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරු 
සිංහෙයෝ වාෙග් ඇති කියලා හිතා ෙගනයි මම අද ආෙව්. නමුත්, ඒ 
එක මුහුණකවත් කිසි සතුටක් නැහැ. ජයවිකම ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමාෙග් මුහුණ නිකම් අමුතුම මුහුණක් ෙවලා. ෙමොකක්ද ෙම් 
වුෙණ් කියලා හිතා ගන්න බැරිව අෙනක් මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවා. 
ෙම්ක හරියට ෙවන දීගයක යන්න ගිහිල්ලා ෙකොෙහේෙදෝ හිටපු 
වයසක ෙනෝනා ෙකෙනක් බැන්ෙඳව්වා වාෙග් වැඩක්. ෙකොෙහේෙදෝ 
හිටපු වයසක ෙනෝනා ෙකෙනක්ව බෙලන් කසාද බැන්ෙදව්වා 
වාෙග් වැඩක් වුෙණ්. චන්දිකා ෙනෝනා ඒ වැෙඩ් කළා. අපට දුක 

ෙම්කයි. කාට අහු වුණත් කමක් නැහැ, මහත්තෙයෝ චන්දිකාට අහු 
වුෙණොත් අනාථම තමයි. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. කරුණාකර 
ඒක ෙත්රුම් ගන්න.  

ෙම් රෙට් යහ පාලනෙය් ෙවනස්කම් ඇති කළ යුතු නම්, අපි 
ඒක කරමු. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය තව දුරටත් තහවුරු කිරීමට 
ගත යුතු පියවර තිෙබනවා නම්, අපි ඒ පියවර ගනිමු. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් දුබලතා තිෙබනවා නම්, අපි ඒවා මකමු. යුද්ධය දිනපු 
රෙට් සාමය ඇති කරලා, රෙට් යටිතල පහසුකම් දියුණු කරලා 
රාජ්ය ය ෙවනස් කරන්න, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න, 
පතිසංස්කරණය කරන්න  ඕනෑ නම් අපි ඒවා කරමු. හැබැයි, 
චන්දිකා මැතිනියෙග් උගුෙල් වැටිලා චන්දිකා ෙනෝනාෙග් ලණු 
කාලා, චන්දිකා ෙනෝනාෙග් න්යාය පතයට UNP එක කුලියට 
දීලා, චන්දිකා ෙනෝනාෙග් බල අවශ්යතා ඉටු කර ගන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය විකුණලා තමුන්නාන්ෙසේලා දිව්ය ෙලෝකෙය් යන්න 
හදනවා. ඒක හරි යන්ෙන් නැහැ; ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා පැය 24න් රනිල්ට විධායක 
අගමැතිකම ඇතුළු ඔක්ෙකෝම බලතල ෙදන්නයි යන්ෙන්, ඉතින් 
ෙමොකටද අපි ෙම්කට යන්ෙන් කියලා දැන් ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකයා හිතනවා. ඊට පස්ෙසේ UNP පාක්ෂිකයා කල්පනා 
කරනවා, ඔය කිව්වාට ඕක ගත්ත මිනිහා කවදාද දීලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ඒ ඇයි? චන්දිකා ෙනෝනා නිහාල් ගලප්පත්ති 
අෙප්ක්ෂකතුමාට කිව්වා ෙන්, අවුරුද්ෙදන් ෙදනවා කියලා. ඒක 
ලියලාත් දුන්නා. එතුමා අයින් වුණා. ලියලා දුන්නාට ඒක කළාද? 
නැහැ. ඒක තමයි, ෙමතැන තිෙබන පධාන අභිෙයෝගය. ඒ ෙනෝනා 
තමයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාව ෙමෙහය වන්ෙන්. ඒ 
ෙනෝනා තමයි, මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්න හිතා ෙගන හිටිෙය්. 
ඒ ෙනෝනා මැතිවරණයට ආවා නම්, ඒ ෙනෝනාට සහෙයෝගය 
ෙදන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා නිකම් එන්න හිටිෙය්. 
එතුමා අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙවලා එන්න හිටිෙය් නැහැ. චන්දිකා 
අෙප්ක්ෂිකාව හැටියට ආවා නම්, චන්දිකාට සහෙයෝගය ෙදන්න 
එන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයලා එකඟ ෙවලා හිටියා. 
නමුත්, දැන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? චන්දිකා ආෙව් නැහැ. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයාව බිල්ලට දැම්මා. අෙන් එතුමා ෙම්ක භාර 
ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ විකමසිංහ මහත්මයාට ගණන් කිව්වා. ගණන් 
දැක්කාම එතුමාෙග් ඇස් නිලංකාර වුණා. දැන් එනවා කියපු 
කවුරුත් ආෙව් නැහැ. අනිච්ෙච් දුක්ෙඛ් අනාත්ෙම්,  ෙමොකක්ද ෙම් 
පාත් ෙවච්ච ෙහණය කියලා හිතා ගන්න බැරිව සියලු ෙදනාම දැන් 
බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒකයි, ෙම් මුහුණුවල හිනාව නැත්ෙත්. 
ෙහොඳට පිපුණු මල් වාෙග් මුහුණු ටිකක් දැක ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා මම බැලුවා. ෙමොන පිපිලාද? තිබුණාටත් වැඩිය පර ෙවලා. 
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා photo එකට හිනා ෙවන්න 
දන්නා මන්තීතුමා. ඔබතුමා අවංකව කියන්න, ෙකෝ 
ඔබතුමන්ලාෙග් මුහුණුවල ඒ පිපුණු බව නැහැ ෙන්. ෙම්ක තමයි, 
ඇත්ත කථාව. උකස් කළා. විකමසිංහ මහත්මයාට ඕනෑ නම් 
ෙම්ක ෙත්රුම් ගනීවි කියලා අපි හිතනවා. ෙත්රුම් ගත්තත්, 
ෙනොගත්තත් අපට පශ්නයක් නැහැ.  

ෙම් චරිතය පරද්දන එක අපට විකමසිංහ මහත්මයාත් එක්ක 
තිෙබන තරගයට වඩා ෙල්සියි. ෙමොකද, ෙම්ක එ ෙලොවටත් නැහැ; 
ෙම ෙලොවටත් නැහැ. ෙම්ක ෙම ෙලෝ රහක් නැහැ. ෙම්ක ගුණත් 
නැහැ; අගුණත් නැහැ. ෙම්ක ෙකොෙහටවත් නැහැ. UNP එකටත් 
රහ නැහැ; අෙනක් කාටවත් රහ නැහැ. ෙමෝසත්ර චින්තනයක් 
ඇතුෙළේ ඉන්න මධ්යම පාන්තිකයන්ට, එක එක අමුතු romantic 
ෙද්ශපාලන කතන්දර කිය කියා ඉන්න අයට ෙම්ක ටිකක් taste 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. අඩු ගණෙන් 
විකමසිංහ මහත්මයා ආෙවොත් UNPකාරයින්ට ඒක taste වනවා. 
එ ෙහම වුෙණොත් සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාත් ඒ මැතිවරණ 
පචාරක ව්යාපාරයට බහිනවා ෙන්ද? සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා 
කියලා තිෙබනවා ෙන්, "මම පණ ඇරලා සහෙයෝගය ෙදනවා" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා. ෙපේමදාස මහත්මයා  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාව 
ෙගනිච්චා වාෙග්. [බාධා කිරීම්] හැබැයි, මම ඔබතුමා වාෙග් 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කෙර් 
ෙගනි යන්නම් කියලා. ඒ නිසා ෙම් පාර සජිත්ෙග් කෙරන් ගිහිල්ලා 
ෙම් ෙන්රංජනා ගඟ තරණය කරන්න විකමසිංහ මහත්මයාට ෙපොඩි 
ආසාවකුත් තිබුණා. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කන්ථක අශ්වයා 
ෙවන්නම් කියලා කිව්වා. මීට කලින් රනිල්ට කන්ථක අශ්වෙයක් 
හිටිෙය් නැහැ. ෙම් පාර තමයි ෙම් කන්ථක අශ්වයා කිව්ෙව් "අෙන් 
සිදුහත් කුමරුනි, මම ඔබව රැෙගන යමි; ෙන්රංජනා ග ෙඟන් 
තරණය කරවමි." කියලා. එච්චර chance එකක් ලැබිලා විකමසිංහ 
මහත්මයාට ෙපොට පෑදිලා තිබුණු ෙවලාෙව් චන්දිකා ෙමොකක්ද 
කෙළේ? ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට කිව්වා, "රනිල් එනවා නම් අපි 
උදවු කරන්ෙන් නැහැ" කියලා ගිහිල්ලා  කියන්න කියලා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර මල්ලි ලවා කිෙයව්වා, "ඔබතුමා එනවා 
නම්, අපි උදවු කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. 

අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ ලවා කිෙයව්වා, "අපි උදව් 
කරන්ෙන් නැහැ ඔයා එනවා නම්" කියලා. එෙහම කරලා මංගල 
සමරවීර ආණ්ඩුවට යනවා කියලා ෙබොරු නාට්යයක් රඟ දැක්වුවා. 
ඒ කෙළත් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අර තීරණයට 
බලහත්කාරෙයන් අවනත කර ගන්න.  චන්දිකාෙග් ගැටයට 
අවනත කර ගන්න.  චන්දිකාෙග් උපායට අවනත කර ගන්න.  ඒක 
තමයි ඇත්ත. ෙමෙහම ෙකොටු කරලා, හතර වටින් වට කරලා 
විකමසිංහ මහත්තයාව අනාථ කරලා තමයි ෙම් pickpocket 
අෙප්ක්ෂකයාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කෙර් ගැහුෙව්. ෙදයියෙන්  
ෙමොකක් හරි සහවාසයක් ෙවන්න ෙපොඩි ෙපේම  සම්බන්ධයක්වත් 
අඩු ගාෙණ් තිෙබන්න එපැයි.  ෙපේම සම්බන්ධයක්  තිබුණු 
බවක්වත් නැතුව එක පාරටම බැන්දා වාෙග් වැඩක් ෙන් ෙම් 
වුෙණ්.  ඔෙහොම බඳිනවා ඔය එක එක mistakes වුණාම.  ෙම්ක 
මට ෙප්න්ෙන් එෙහම එකක්.  ෙම්ක මට ෙප්න්ෙන් එෙහම 
mistake එකක්. ෙම්ක mistake එකක්. නැත්නම් ෙදවි 
හාමුදුරුවෙන් කසාදයක් වුණත් කරන්ෙන් ඉස්ෙසල්ලා මනමාලි 
බලන්න ගිහිල්ලායි. [බාධා කිරීම්] ඉස්ෙසල්ලා මනමාලි බලන්න 
ගිහිල්ලා බුලත් ෙදනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට  තව ෙපොඩ්ඩක් කාලය ලබා ෙදන්න.   

කසාදයක් වුණත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඉස්ෙසල්ලා මනමාලි 
බලන්න යනවා. ආදර සම්බන්ධයක් ෙනොෙවයි, ෙයෝජනාවක් 
කියලා අපි කියමුෙකෝ. ඒත් මනමාලි බලන්න යනවා. බලන්න 
ගියත් එක පාරට බඳින්ෙන් නැහැ ෙන්.  මාසයක් ෙදකක්වත් 
ෙපොඩ්ඩක් ආශය කරනවා ෙන්. ගතිගුණ ෙකොෙහොමද බලනවා. 
තමන්ෙග් කමයට හරි යනවාද කියලා බලනවා.  ෙම්ක එෙහම 
නැහැ ෙන්. ෙමෙහන් ගියා; ඊට පහු වැනිදා අෙප්ක්ෂකයා වුණා. 
එෙහම ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්?  ෙමෙහම කසාද ෙවනවද? ඒක 
ෙන් ෙම් "යා ෙදක ෙනොරත රත" තත්ත්වයට වැටිලා තිෙබන්ෙන්.  
පටන් ගන්න ෙකොටම අර්බුදය, පිපිරුම ආවා.  මම අභිෙයෝග 
කරනවා  ලබන ජනවාරි 8 වැනිදා ෙවන ෙකොට ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්තයා ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අෙප්ක්ෂකයා 
කියලා. ඒ අනාවැකිය මම තමුන්නාන්ෙසේලාට  පළ කරනවා. 
ජනවාරි 8 වැනිදා ෙවන ෙකොට නාම ෙයෝජනා ෙදන්න එන්ෙන් 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ෙනෙවයි; ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට 
නාම ෙයෝජනා ෙදන්න දැන් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් හිත 
නැෙමන්ෙන් නැහැ.  එතුමාව රැවට්ටුවා. එතුමාව ෙකොටු කළා.  
එතුමාව වට කළා.  කන්ථක අශ්වයා ෙන්රංජනා ගඟ තරණය 
කරන්න යන්න ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්න ෙකොට, අෙන් කන්ථක 
අශ්වයාවත් පැත්තකට විසිෙවන විධියට චන්දිකා  ෙකොෙහේවත් 
තිබුණු ෙවන ෙකොලයක් ඇද්දා. එතුමිය ෙවන ෙකොලයක් ඇද්දා.  
ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] ෙම් 
සජිත් මන්තීතුමාට  රාජෙයෝගයකුත් තිෙබනවා කියලා කියනවා. 
මම දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සජිත්ට ෙනෙවයි, සජින්ට තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමතුමාටද? 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
මට ඒක හැමදාම තිෙයනවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙක්න්දෙර් බලන්න. ෙක්න්දෙර් 

බැලුවාම එෙහම රාජෙයෝග තිෙබන අය එක් ෙකෙනක්වත් නැද්ද? 
අඩු ගාෙණ් එෙහම රාජෙයෝගයක් ගෑවිලා යන කවුරුවත් නැද්ද?  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමාට තිෙබනවා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමාටත් නැද්ද? මම කියන්ෙන් ෙදයියෙන් ෙක්න්දර 

බලලා රජෙයෝග තිෙයන කාට හරි ඕක ෙදන්න. ෙම් එෙහන්, 
ෙමෙහන් pickpocket  ගහලා, හමුදාෙවන් pickpocket  ගහලා, 
චන්දිකා ෙනෝනාෙග් ලණු කාලා අෙප්ක්ෂකෙයෝ හදලා ඉදිරිපත් 
කළා.   තමුන්නාන්ෙසේලා 2010 ලබපු තත්ත්වයවත් ෙමදා පාර 
ලබන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.  අද එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය අන්දුන්කුන්දුන් ෙවලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ  කාලය අවසන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි,  චන්දිකා ෙනෝනාට පුළුවන් වුණා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කරකවලා තමන්ෙග් න්යාය පතයට ගැට ගහන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 8ක් 10ක් විෙව්චනය කරපු ඒ නායිකාවට 
පුළුවන් වුණා,  එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමන්ෙග් වුවමනාව සඳහා 
පාවිච්චි කරන්න. එතුමිය රටට ෙබොරු කිව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, 

3325 3326 

[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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විකමසිංහ මහත්මයාටත් ෙබොරු කිව්වා. එතුමිය රට රැවැට්ටුවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, විකමසිංහ මහත්මයාවත් රැවැට්ටුවා. රවට්ටලා, 
ෙබොරු ගණන් ෙපන්වූවා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙහෝන්දුමාන්දු ෙවලා ඉන්නවා. "එනවයි කිව්ව අය එන්ෙනත් 
නැහැ. ආපු එවුන්ෙගන් වැඩකුත් නැහැ. අෙන් ෙමොකද අපි 
කරන්ෙන්" කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙහෝන්දුමාන්දු ෙවලා 
බලන් ඉන්නවා. අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් ලබන ජනවාරි 8 
වැනිදාට නාම ෙයෝජනා ෙදනෙකොට, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාද 
නැත්නම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාද එන්ෙන් කියලා අපි 
බලමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.19] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ආසනෙය් මිතයා, විමල් 

වීරවංශ මැතිතුමා කථා කළාට පසේසේ  මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂයි.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාසයක් වාෙග් කාලයක් තුළ 
අපිට ෙම් විවාදයට විශාල සහෙයෝගයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය මණ්ඩලය ලබා දුන්නා. හැන්සාඩ් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ඒ 
සියලුම ෙසේවකයන්, ඒ වාෙග්ම පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් සියලුම 
ෙසේවකයන් ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙසේවකයන් අපට ලබා 
දුන් සහෙයෝගය සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මාෙග් ස්තුතිය  පළ කරනවා.   

බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාත් 
බණ්ඩාරනායක පවුල විශාල විෙව්චනයකට ලක් කළා. 
බණ්ඩාරනායක පවුල සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී, මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් ඉඳෙගන ඉන්න ෙකොට මට ෙත්රුෙණ්, ෙම් රාජපක්ෂ 
හස්තයට ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොපමණ අහුෙවලාද කියලායි.  

බණ්ඩාරනායක පවුල අපට අමතක කරන්න බැහැ. ශී ලංකා 
නිදහස් පාක්ෂිකයන් වන ඔබතුමන්ලාෙග් හදවෙත් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි ෙතතමනයක් තිබුණා නම්, 
බණ්ඩාරනායකලාට ෙමෙහම පහර ගහලා කථා කරන්න බැහැ. 
එෙහම කථා කරන්න කිසිම ඇමතිවරෙයකුට අයිතියකුත් නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා බණ්ඩාරනායකලා වර්ණනා කරනවාද?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, මම වර්ණනා කරනවා ෙනොෙවයි.  හැබැයි, අප පහර 

ගැහුවාට කමක් නැහැ. ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා "උනුත් එකයි, මුනුත් එකයි" කියලා, පසුව පරිවාස 
ආණ්ඩු පිහිටුවපු කට්ටිය. දැන් අමුතු තරහක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ් ඩාරනායක මහත්මයාට, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මහත්මියට විශාල වශෙයන් කථා කරලා - [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාට නම් පක්ෂයක් තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා එෙහන් ෙමෙහන් ආණ්ඩුවට ජැක් ගහන කට්ටිය ෙන්. 
ඒ කට්ටිය ගැන ෙනොෙවයි අප කියන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පැරණි 
සාමාජිකයන් අද ෙමොනවාද කියන්ෙන්? චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග සම්බන්ධෙයන් අපට අමුතුෙවන් කියන්න ෙදයක්  
නැහැ.  

මම ෙද්ශපාලනයට එන්න කලින් ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් 
ඇමතිතුමාෙග් කථාවක් ඇහුවා. එතුමා කියනවා, "ෙමොර සූරන 
වැස්ෙසේ, ගංගා පිටාර ගලලා වතුර ගලන ෙකොට, නයයි මුගටියයි 
එකම ෙකොෙට් balance කර කර එනවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අන්න ඒ කථාව තමයි අපටත් කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොර සූරන වැස්ෙසේ, ගංගා පිටාර ගලලා, වතුර ගලන 
ෙකොට ෙපොදු හතුරා විනාශ කරන්න නයයි, මුගටියයි එකම 
ෙකොෙට් balance කර කර එනවා. ඕක තමයි කථාව. අපි චන්දිකා 
කුමාරතුංග ගැන වැඩිෙයන් ෙදයක් කියන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් පජාතන්තවාදය අකුළන, අධිකරණය 
අකුළන, දූෂණය ඉහවහා ගිය ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. සදාචාරයක් නැති, 
යහ පාලනයක් නැති, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ලා නැති, අල්ලස් 
ෙකොමසාරිස්ලා පඹෙයෝ වාෙග් ඉන්න රටක යහ පාලනයක් ඇති 
කරන්න සියලුම ජනතාව අද එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා 
එකඟ ෙවන්න පුළුවන්, සමහර විට එකඟ ෙනොෙවන්න පුළුවන්. 
අද ඒ සියලුම බලෙව්ග එකතු ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් ෙපොදු හතුරා 
විනාශ කරන්න. විමල් වීරවංශ මහත්මයා කිව්වා, "ඔබතුමන්ලා 
හිෙත් සතුෙටන් ඇති, අප කියන ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන්" කියලා. 
මම ෙම් කියන ෙද් සම්බන්ධෙයනුත් ෙබොෙහෝ පිරිසක් -සියයට 
80ක්- සතුටින් ඉන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා පසුව හම්බ ෙවලා මට 
කියන්ෙන් එක ෙදයක්; ෙමතැනදී මූණට කියන්ෙන් තව ෙදයක්. 
ෙම්ක තමයි, රෙට් ඇත්ත තත්ත්වය.  

බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ගැන කිව්වා. සාම ගිවිසුම ගහද්දි එතුමා 
හිටිෙය් ෙකොෙහේද? අපි තරුණ මන්තීවරු. අපි කියපු වචනයක් 
ජීවිෙත්ට ආපහු පස්සට අරෙගන තිෙබනවාද? විරුද්ධ නම් අපි 
නායකතුමාත් එක්ක සටන් කරනවා. අප අද වන තුරු වචනයක් 
පස්සට අරෙගන නැහැ. ෙහටත් එෙහමයි. එතෙකොට බන්දුල 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? කැබිෙනට්ටුෙව් සාම 
ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් තීන්දු ගත්ෙත් එතුමන්ලායි. ඒ කාලෙය් 
එතුමා වයිමලා මැව්වා. දැන් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් ෙමොනවාද 
කථා කරන්ෙන්? තමන්ට හැඟීමක් තිෙබන්න ඕනෑ අෙප්  
නායකෙයෝ කියලා. ඩී.එස්. ෙසේනානායකලා, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධනලා ඉන්න කාලෙය් අප හිටිෙය් නැහැ. හැබැයි, අදටත් 
අප අෙප් නායකයන් ගත්ත හැම තීන්දුවක්ම රකිනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් තරුණ මන්තීවරු වශෙයන් අප වග කියනවා. 
ඒකයි අෙප් අභිමානය. හැබැයි, ෙම් මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න 
බැහැ. තමන් හිටිය පැත්ත මතක නැහැ. ගිය පැත්ත මතක නැහැ. 
දිව හතරින් කථා කරනවා. ඇඟවල් පහකින් කථා කරනවා. 
එෙහම කථා කරන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා සම්බන්ධෙයන් මම දිගින් 
දිගටම කථා කළා. අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පක්ෂෙය් නායකයා වන්න 
ඕනෑ එතුමායි කියලා අප සඳහන් කළා. එතුමාට විශාල පීඩනයක් 
තිෙයන්න ඇති. එතුමාෙග්  තීන්දුව හරිද වැරැදිද කියලා අප 
කියන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් පක්ෂය ෙවනුෙවන් ගත්ත තීන්දුව 
වැරැදි ඇති. හැබැයි ෙපොදු සතුරා විනාශ කිරීම සම්බන්ධෙයන් අප 
ඒ සුදුසු කියා මාර්ගය ගන්නවා. ඒක ගත්තාට පසුව සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්තයලා, අපි එකතු ෙවලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉදිරි 
අනාගතය ෙගොඩනඟනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් සැකයක් තියාගන්න 
එපා. අපත් ෙම් රට පාලනය කර තිෙබනවා. 1994ට කලින් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විපක්ෂෙය් සිටි වැඩිම කාලය අවුරුදු 5යි. 
අෙප් නායකයන් නවයක් ඝාතනය කරලා අපව විනාශ කෙළේ 
පභාකරන් කියන නරුමයායි. 1994ට පස්ෙසේ හැම ඡන්දයක්ම 
තීන්දු කෙළේ ෙම් පභාකරන් කියන නරුමයායි. හැබැයි, 
පභාකරන්ට මිලියන 180ක් දුන්ෙන් කවුද?  [බාධා කිරීමක්] කවුද 
දුන්ෙන් කියලා අහන්න, ශීපති සූරියාරච්චිෙගන්. දුන්නු විධිය 
කිව්වා; මලුවලින් දුන්ෙන් කියලා කිව්වා. දුන්ෙන් කාටද, ෙමොකටද 
දුන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ඇතුෙළේ විනාශ කරන්න දුන්ෙන් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. CD එක ඕනෑද? ඕනෑ නම් මම 
CD එක ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] කවුද කියලා ෙන් ඔබතුමන්ලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අහන්ෙන්?  මම නහෙයන් ෙපන්වන්නම්, කවුද දුන්ෙන් කියලා. 
[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටි විනාශ 
කරන්න ෙනොෙවයි සල්ලි දුන්ෙන්. ෙමොකටද දුන්ෙන්? ඡන්ද 
දිනන්න පගාව දුන්නා. මිලියන 1,000ක් ෙදනවා කියලා 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා, නැව් ෙදකක් ගන්න මිලියන 180ක් දුන්නා. 
අෙප් හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුෙවකුෙග් පපුව සිදුරු ෙවලා ගලන හැම 
ෙල් බිංදුවක්ම ෙම් සල්ලි දුන්නු අයෙග් අෙත් ගෑවිලා තිෙබනවා. 
අෙප් හමුදාෙව් අය 25,000ක් මිය ගියා. එෙහම ෙද්වල්  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නායකයන් කෙළේ නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය ඇතුෙළේ පශ්නයක් ඇති වුණු කාලෙය් එෙහම ෙදයක් 
කළා නම් ෙමොකද වන්ෙන්? ඡන්ද දිනන්න, තමන්ෙග් ජාෙම ෙබ්රා 
ගන්න එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අපි එෙහම සල්ලි දුන්ෙන් නැහැ. 
ෙගෝනිවල දාලා දුන්නාය කියලා ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දාත් 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා. ෙකොෙහොමද දුන්ෙන්, කවුද දුන්ෙන්, කවුද ඒ 
සම්බන්ධය ඇති කර ගත්ෙත් කියලා කිව්වා. ඒ නිසා ෙද්ශ ෙපේමය 
ගැන කථා කරන්න ඔබතුමන්ලාට අයිතියක් නැහැ. ෙමතුමන්ලා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? යුද්ධය වවාෙගන කනවා. එපමණයි 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  ෙද්ශයට ආදෙරයි නම්, ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්? අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් 25,000ක් මිය 
ගියා; 29,000ක් අබ්බගාතයන් බවට පත් වුණා.  

රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදෙය්දී ඇහුවා,  
ඒ රණ විරුවාට ෙමොනවාද කෙළේ කියා. උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ. 
ෙගදරක් දීලා නැහැ. ටින් කෑල්ලක් දීලා නැහැ. සහනයක්                 
දීලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඩුම ගණෙන් 
ආබාධිතයන්ට විශාම වැටුප ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම්ක ඒ වාෙග් 
බංෙකොෙලොත් ආණ්ඩුවක්. දුප්පත් එකාෙග් දුක ෙත්ෙරන එවුන් 
ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි 
අනාගතෙය් ජනවාරි මාසෙය් පැවැත්ෙවන ජනාධිපතිවරණයට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා ඔබතුමන්ලා බලන්න. අද ෙමතැන 
ෙගොඩක් උදවිය මාරු ෙවන්න බැරුව සිටිනවා. විශාල පිරිසක් කථා 
කරලා සිටිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ෙමොකට ද? 
කිසි ෙද්කට ෙනොෙවයි, ෙම් රාජපක්ෂ පාලනය අවසන් කරන්න 
ඕනෑය කියා ඇමතිවරු විශාල පිරිසක් තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කෑ ගහන කමලා රණතුංග 
මන්තීතුමියත් එළිෙය්දී මට කිව්වා, “ඇත්තමයි මල්ලිෙය් අපිත් 
අමාරුෙවන් ඉන්ෙන්. කවිෙයන් ඕනෑ නම් මම කියන්නම්. ඕනෑ 
නම් මල්ලි මම කවිෙයන් කියලා ෙපන්වන්නම් මෙග් හිෙත් 
තිෙබන දුක” කියා. අපි දන්නවා, ඔබතුමියෙග් හිෙත් තිෙබන දුක. 
අපි ඔබතුමියත් එක්ක ඉන්ෙන්. ඔබතුමිය  මෙග් මිත මන්තීවරියක්. 
ඒ නිසා ඔබතුමියට තිෙබන දුක අපට ෙත්ෙරනවා. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමිය ෙවනුෙවනුයි කථා කරන්ෙන්. අපි ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් කථා ෙකරුණා. ෙමවර අය වැය සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් ආණ්ඩුව කරන කියාදාමය ෙමොකක්ද?  ඒක පුද්ගල ආදායම 
රුපියල් 35,000යි. රුපියල් 35,000ක ආදායමක් ලබන්ෙන් ෙම් 
රෙට් කවුද කියා අපට කියන්න. ෙපොලිස් කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
කවුරුවත් රුපියල් 35,000ක වැටුපක් ලබනවාද? හැබැයි,   
රුපියල් 35,000ක ඒක පුද්ගල ආදායමක් ලබනවා කියා ෙපොත්වල 
ගණන්  තිෙබනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරෙය් ගල් 
අඟුරුවලට ෙමොකද වුෙණ්? ලජ්ජා නැතුව ඒෙකන් රුපියල් ෙකෝටි 
1,500ක් ගැහුවා. ඊට පස්ෙසේ ෙතල්වලට ෙමොකද කෙළේ? 
ෙතල්වලින් blacklist කරපු සමාගම් තුනට ෙම් ආණ්ඩුව ආපහු 
ෙතල් ෙගෙනන්න ෙදනවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කීඩා 
ඇමතිතුමා කිව්වා, "ඒ සුගතදාස ධාවන පථය සම්බන්ධෙයන් 
blacklist කළාට පස්ෙසේ ඒක අවසන්; ඒ අය අයින් කරනවා" කියා. 
නමුත් blacklist කරපු ඒ ෙහොර ආයතනයටම ආපහු ෙදනවා, 
රුපියල් මිලියන 20ක් තියා ගත්තා කියා -රුපියල් ලක්ෂ 200ක් 
තියා ගත්තා කියා- ධාවන පථය ආපහු එළන්න. වතුර 
තිෙබනෙකොට ෙහොර ධාවන පථයක් එළලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් පාඩුයි. ඒ විතරක්ද? හම්බන්ෙතොට 

කීඩාංගනය? ෙමොනවාද ගහපු matches? Matches තුනයි ගැහුෙව්. 
තවම සල්ලි ෙබ්රලා නැහැ. ෙම්ක හදන්න රුපියල් බිලියන 1.5යි 
යන්ෙන්. රුපියල් බිලියන 5.8ක් මඬි ගැහුවා. ෙමොනවාද 
ඔබතුමන්ලා අධිෙව්ගී මාර්ගවලින් කෙළේ? අඟලකට  රුපියල් 
45,000යි. ෙම්වා ෙලෝකෙය් තිෙබන වැඩිම මුදල් ෙගවපු පාරවල්. 
ෙමවැනි ෙද්වල්වලට  විරුද්ධවයි ගරු ඇමතිතුමනි, ජනතාව කථා 
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම Celestial Tower එක බලමු. Celestial 
Tower එක තිබුණා නම් රුපියල් බිලියන 9ක -ජනාධිපති 
උපෙද්ශකට රුපියල් බිලියන 3කට දුන්නා. ෙමන්න ෙම්ක 
ඔබතුමන්ලා කෙළේ.- ලන්සුව අපි ඉදිරිපත් කළා. දුන්නාද? නැහැ. 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙචලීනා සමාගමට මරදාෙන් අක්කර 29ක 
ඉඩමක් විකුණන්න හැදුවා. අපි කෑ ගහලා කෑ ගහලා නවත්වා 
ගත්තා, ඇමතිතුමනි. ෙමොකක්ද දුන්ෙන්? මරදාෙන් අක්කර 29ක්  
ෙචලීනා සමාගමට රුපියල් ලක්ෂ 2කට දුන්නා. ඒක 
ජනාධිපතිතුමා දැක්කාට පස්ෙසේ ෙමන්න ෙමතුමන්ලා කෑ 
ගහනවා. ඊට පසු නවත්වන්න කියා  තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ අනුව 
ඒක නැවතුණා.  

මෙග් මංගල කථාෙව්දී මා සඳහන් කළා, ගීකෙය් විසූ 
ෙහරෙඩෝටස් දාර්ශනිකයා පකාශ කරපු අසීමිත බලය වැළඳ 
ගැනීම සම්බන්ධව. ඒ ගැන කථානායකතුමාත් කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බලය කියන්ෙන් අපි අඳින 
ඇඳුමක් විතරයි. අපට ෙම්ක දවසක අයින් කරන්න ෙවනවා. 
හැබැයි, ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතුව ෙනොෙවයි, මම හිතන 
විධියට ෙත්රුම් ගිහින්  තිෙබනවා.  ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්තයාට ඇමතිවරු පින් ෙදනවා, ෙම් පිරිස ට ෙපන්වලා දීපු ෙද් 
සම්බන්ධව.  ඒ පිරිස දැන් කියා කරන ආකාරය ෙවනස්. විමල් 
වීරවංශ ඇමතිතුමනි, ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන් තුන් ෙදෙනක් 
කියා අපි ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. එෙහම අපි කිව්ෙව් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට තිෙබන දුක අපටත් 
තිෙබනවා. එතුමාට තිෙබන ෛවරය අපටත් තිෙබනවා. හැබැයි, 
රට සම්බන්ධව ; එෙහම නැතුව ෙපෞද්ගලිකව ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා හැම දාම 
අහනවා, අය වැෙයන් පස්ෙසේ අෙප් මල්ෙල් සියඹලා ඇත්ෙත්ම 
නැද්ද කියා. ෙම් පාර එතුමාට අපි කියන්න කැමැතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මල්ෙල් කිෙලෝ 100ක් ඉල්ලුවාම 
කිෙලෝ පහක විතර සියඹලා තිෙබනවා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමනි, 
කිෙලෝ 100කට ෙගව්වාම ඒ කිෙලෝ 100ම සියඹලා තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙකොළඹ ලස්සනයි කියන එක අපි පිළිගන්නවා. යළි පදිංචි 
කිරීම ෙහොඳට කළා කියා අපි පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග් ෙහොඳ ෙද්වල් 
තව ෙදක තුනක් කරලා ඇති. හැබැයි, විෙශේෂෙයන් රුපියල් 
බිලියන 4,500ක් වියදම් කර ෙම් කරලා තිෙබන ව්යාපෘති සඳහා 
ෙටන්ඩර් කැඳවා  නැහැ. අපි ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහනවා. 
ෙටන්ඩර් ෙනොකැඳවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා. ෙපොලි 
අනුපාතය සියයට 8.2යි. ඒ වාෙග් විශාල මුදලකින් රුපියල් 
බිලියන 4,500කට රැකියා 450යි නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම කරන එක හරිද? එෙහම කළාම සියඹලා පිෙරනවාද 
ෙගෝනිෙය්? එතුමාට මාසයක විතර කාලයක් තිෙබනවා. ඒ කාලය 
තුළවත් අඩුම ගණෙන් කිෙලෝ 20කවත් සියඹලා පුරවන්න කියලා 
ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த 
சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙම් 

රෙට් කවදාවත් ඉදිරිපත් ෙනොවුණු ආකාරෙය් අය වැයක් ෙමවර 
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන පළමුෙවන්ම මම ෙබොෙහොම ස්තුති වන්ත 

3329 3330 

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා] 
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වනවා, ඒ වාෙග්ම මෙග් සන්ෙතෝෂය පකාශ කරනවා.  සාමාන්ය 
ජනතාවටත්, ලංකාෙව් වර්තමානයටත්, අනාගතයටත් ඉතාම 
දියුණු ජනතාවක්, රටක් ෙගොඩ නැඟිලා, ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් 
රටක් බවට පත් කරන්නට අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම 
ගැන ස්තුති වන්ත වනවා.   

ඉතා පෙයෝජනවත්, ආදර්ශවත් අය වැයක් 2015 වර්ෂය 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, මහ 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා, මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, 
මහ භාණ්ඩාගාරෙය් අෙනක් නිලධාරින් ඇතුළුව ෙම් සඳහා 
සහෙයෝගය ලබා දුන් සියලු ෙදනාටත් ස්තුති වන්ත වනවා.  

අය වැය සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂය ෙනොෙයක් විධිෙය් කථා, 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරනවා.  ෙම්ක විපක්ෂෙය් සාමාන්ය ගතියක්.   
කවදා ෙහෝ, ෙකොයි ෙමොෙහොතක ෙහෝ, වචනයකින් ෙහෝ, ෙම් රෙට් 
කළ ෙදයක් හරි  කියා කියලා තිෙබනවාද කියා මහජනතාවෙගන් 
මම අහනවා. ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් ලංකාෙව් ජනතාවෙගන්.  
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී ෙමොනවා ෙහෝ 
ෙහොඳ ෙදයක් කරලා තිබුණත්, එෙහම කළා කියා විපක්ෂය 
කවදාවත් කියා තිෙබනවාද? කවදාවත් එෙහම කියා නැහැ. 
එෙහමනම් අද විපක්ෂය ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  

අද අවසන් දවෙසේ, ඡන්දය පාවිච්චි කරන දවෙසේ, ඒක ඊටත් 
වඩා ෙලොකුවට කථා කරනවා.  ඒක වැරැදියි කියා කථා කරනවා. 
අද සාමාන්ය දුප්පත් පීඩිත පන්තිෙය් ජනතාවෙග් ඉඳලා ඉතාම 
දියුණු පුද්ගලයා දක්වා සෑම ෙදනාටම ෙපෞද්ගලික වශෙයන්, ෙපොදු 
වශෙයන්, රට වශෙයන් සංවර්ධනය කරලා සතුටින් සමාදානෙයන් 
ජීවත් වන්නට පුළුවන් වන තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට ෙමවර අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  පුද්ගලයන්ට සහෙයෝගය 
දීම සඳහා පුද්ගලයා වශෙයන් කල්පනා කර ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  

අවුරුදු 60ට වැඩි වයසක අයවලුන් දහඅට ලක්ෂයක් ලංකාෙව් 
සිටිනවා.  ඔවුන්ට රුපියල් 2,000ක් මාසයකට ෙදන්නට සූදානම් 
කර  තිෙබනවා. ෙකෝ, ඒවා ගැන කථා කරනවාද? ෙගොවි ජනතාවට 
බිත්තර වී ෙනොමිෙල් ෙදන්නට තීරණය කර තිෙබනවා. ෙකෝ, ඒ 
ගැන කථා කරනවාද? කාන්තාවන්ෙග් ජන ජීවිතය සාර්ථක කර 
ගැනීමට ඇපයක් ෙනොමැතිව රුපියල් 2,50,000ක මුදලක් ලබා 
ෙදන්නට සූදානම් කර තිෙබනවා.  ෙකෝ, ඒ ගැන කථා කරනවාද? 
එෙහම කිසි ෙදයක් නැහැ.   

ෙම් රෙට් පාරවල් හදලා තිෙබනවා. කවදාවත් ෙමෙහේ අධිෙව්ගී 
මාර්ග තිබුෙණ් නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා තිෙබනවා, අලුතින් 
ෙවනත් ඒවා හදන්නට සැලසුම් කර තිෙබනවා. යාපනයට යන්නට 
දුම්රියක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙනක් තැන්වලත් තිබුෙණ් නැති ඒවා 
හදලා මහජනතාවෙග් ගමනාගමනයට පහසුකම් ඇති කළා.  ගෙම් 
පාරවල් කාපට් කර තිෙබනවා. මඩ වගුරුවල ගිය මිනිසුන්ට, 
දරුවන්ට අද යන්නට මාර්ග හදලා තිෙබනවා.  ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ගම් ඒකාබද්ධ කරන්නට පාලම් 1,000ක් හදලා 
යන-එන මාර්ග පිළිෙයළ කර තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ.  ෙමොනවාද, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන්? ඒ 
කරන හරි ෙද්වල් ටිකකුත් කියා, “ෙම්වා වැරැදියි, ෙම්ක ෙම් 
විධියට කරන්නට ඕනෑ" කියනවා නම්, ඒක තමයි විපක්ෂයක 
යුතුකම වන්ෙන්.  විපක්ෂයට අයිතිව තිෙබන්ෙන් නරක විධියට 
විෙව්චනය කිරීම, හරි ෙද්වල් මකා දැමීම පමණක් ෙනොෙවයි.  
විපක්ෂයක් ඉන්ෙන් රජය නිවැරදි මාර්ගෙය් යැවීම සඳහා වුවමනා 
කරන උපෙදස් ලබා ෙදන්නට. විපක්ෂය එක උපෙද්ශයක් ෙහෝ 
කවදාවත් ලබලා දීලා තිෙබනවාද?  එෙහම නැහැ. ෙම් රෙට් 
මහජනතාව ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා.  

2015 වර්ෂෙය් අය වැය කියාත්මක කරනෙකොට විශාල 
දියුණුවක් ලංකාව තුළ ඇති වනවා. පුද්ගලයා වශෙයන්, පවුල 

වශෙයන්, ගම වශෙයන්, නගරය වශෙයන්, ශී ලංකාව වශෙයන් 
දියුණුවක් ඇති වනවා.  

ලංකාවට ෙලෝකෙය් ඉතා දියුණු රටවල නායකයින් ආවා. 
ඇවිත් ෙනොෙයක් විධිෙය් ගිවිසුම් අත්සන් කළා.  චීනය පමණක් 
අපට ආධාර ලබා ෙදන්නට ගිවිසුම් 11ක් අත්සන් කර තිෙබනවා. 
කවදාවත් එෙහම සිද්ධ වුණාද? ෙකෝටි-පෙකෝටි ගණන් ජනතාව 
සිටින, වර්ග හැතැප්ම දහස් ගණන් තිෙබන රටවල නායකයින් ෙම් 
පුංචි රටට ඇවිත් එවැනි ෙගෞරවනීය තත්ත්වයකට ෙම් රටට 
සැලකීමක් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් කර තිබුණාද? ඇයි, අපි ඒවා 
ගැන කල්පනා  කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ රටවල නායකයින් ෙම් 
විධියට සලකන්ෙන් ෙම් ජනාධිපතිතුමා නිසා ෙන්ද? 
ජනාධිපතිතුමා රටවල් 53ක නායකෙයක්. ෙම් රෙට් ෙවන කවුද 
රටවල් 53ක නායකෙයක් බවට පත් වුෙණ්? සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය රටවල් 6ක නායිකාවක් බවට පත් වුණා. 
 වර්තමාන ජනාධිපතිතුමායි රටවල් 53ක නායකෙයක් බවට පත් 
වුෙණ්. ඒක ෙම් ජාතියට  ෙගෞරවයක් ෙනොෙවයිද? ඒක ඓතිහාසික  
සිද්ධියක් ෙනොෙවයිද?  පුද්ගලයා  වශෙයන්  එතුමා ෙම් රටට 
ෙකොපමණ ෙගෞරවයක් ලබාදීලා තිෙබනවාද? අෙප්  අනාගත දරු 
පරපුරට ෙලෝකය ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන විධියට චින්තනයක් 
ඇති කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවාෙන්ද? එෙහම තිෙයද්දි 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා වැරදි විධියට විෙව්චනය කරලා, 
ජනතාවෙග් සිත් සතන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙලෝගුවට ඇතුළත් 
කර ගන්නට  උත්සාහ කරන්ෙන්.  

විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න කියනවා. 
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ආපසු ෙගෙනන්න 
කියනවා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි 
කරන්න කියනවා. ෙමොකක්ද, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය කියන්ෙන්?  ජනාධිපතිතුමා තනිවම ෙනොෙවයි ඒක 
කෙළේ. විපක්ෂ නායකතුමා ඒ කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක්. 
කථානායකතුමා ඒ කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක්. අගමැතිතුමා හැටියට 
මම ඒ කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක්. දවිඩ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ඒ 
කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක්. අෙප් පක්ෂෙය් මුස්ලිම් මන්තීවරෙයක් ඒ 
කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක්. ඒ ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා  තමයි ෙම්වා 
සාකච්ඡා කෙළේ. තනිවම තීරණ ගැනීමක් ෙනොෙවයි කෙළේ. 
එතෙකොට ෙමොකක්ද දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් තිෙබන වරද? ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
විපක්ෂ නායකතුමාෙගන් අසා බලන්න. එතුමා ඒ කමිටුෙව් 
සාමාජිකෙයක්.  විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න 
කියනවා. ඇයි, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්ෙන්? නම 
ෙවනස් කරන්නද?  

විධානයක් කරන්ෙන් නැතිව රටක් පාලනය කරන්නට 
පුළුවන්ද? ෙගදරක් පාලනය කරන්නට පුළුවන්ද? ගමක් පාලනය 
කරන්නට පුළුවන්ද? පන්සලක් පාලනය කරන්නට පුළුවන්ද?  
විධායක කියන වචනෙය් ෙත්රුම හරියාකාරව ෙත්රුම් ගන්නට 
ඕනෑ. යමක් කිරීම සඳහා නිෙයෝගයක්   කිරීම. අවෙබෝධයක් ලබා 
දීම. ෙම්ක ෙම් විධියට  කරන්නටය කියා කීම. ෙම්වා කන්න එපා 
 පුෙත්, ෙහොඳ නැහැ කියා අම්මා දරුවාට කියනවා. ඒක විධානයක්.  
ඒ වාෙග් රටක් පාලනය කරනෙකොට විධානයක් කරන්නට බැරි 
නම් ෙමොකක්ද කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන්? විධායක ජනාධිපති 
කමය ෙනොතිබුණා නම් තිස් අවුරුද්දක යුද්ධය අවසාන කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොවූ තරම ට සෑම 
පෙද්ශයක්ම, මුළු ලංකාවම අද පවතින තත්ත්වයට දියුණු 
කරන්නට විධායක ජනාධිපති කමය නැතිව පුළුවන් ෙවනවාද?  

විධායක ජනාධිපති කමෙය් තිෙබන වැරද්ද ෙමොකක්ද? 
විධායක ජනාධිපති කමය ෙහොඳ නැහැ කියා මහජනයාට කියනවා. 
නමුත් ඇයි ෙහොඳ නැත්ෙත් කියා මහජනයාට කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව කියා කියන්ෙන් නැහැ. විධායක ජනාධිපති 
කමය තිබුණු නිසා තමයි අද ෙම් රට ෙම් තරම් දියුණුවකට ආෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙලෝකෙය් තිෙබන තත්ත්වයන් අනුව බලනවිට පාලනය කර 
ගන්න බැරිව රටවල් 11ක දවසකට සිය ගණනක් මැෙරනවා. 
නායකෙයෝ මැරුවා. නායකයන් මරලා, දැන් සාමාන්ය ජනතාව 
ආගම් අනුව, ජාතීන් අනුව හැප්ෙපනවා; මැෙරනවා. එෙසේ නම් 
නායකයන් නැති කිරීෙම් විපාකය ඔවුන් ෙත්රුම් ගන්න  ඕනෑ. ඒක 
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. සාමාන්ය ජනතාව 
දන්නවා. ෙම් ර ට පාලනය කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා නැතිව කවුද ඉන්ෙන්? කිසිම නායකෙයක් නැහැ. 
කිසිම නායකෙයකුට පුළුවන්කමක් නැහැ ෙම් රට පාලනය 
කරන්න. ෙලෝකෙය් තිෙබන තත්ත්වයන් අනුව අද එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට තිබුණු තහනම ඉවත් කර තිෙබනවා.  

ඊෙය් ෙපෙර්දා තීරණය කළා, ෙම් රට ෙදකට කඩන්නට ඕනෑය 
කියා. ඩයස්ෙපෝරාව පත් කර රට පාලනය කරන ආකාරයට සකස ්
කර තිෙබනවා. ෙම්කට කවුද  උත්තර ෙදන්ෙන්? කාටද පුළුවන් 
ෙම්කට මුහුණ ෙදන්න. අවුරුදු 30ක් තිබුණු යුද්ධය අවසන් 
කරන්නට පුළුවන් වුෙණ් ජනාධිපතිවරුන්ෙගන් එක පුද්ගලයාටයි. 
දුටුගැමුණු රජ්ජුරුෙවෝ කළා වාෙග් ඒක  ඓතිහාසික සිද්ධියක්. ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න  ලංකාෙව් කවුද ඉන්ෙන්? 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කවුද නායකයා? ඉස්සර නම් එක පක්ෂයක 
නැති වුෙණොත් තවත් පක්ෂයක ෙහොඳ නායකෙයක්  සිටියා. අද 
එෙහම ෙකෙනක් නැහැ. අද ඉන්ෙන් එකම නායකයායි. ෙපොදු 
නායකයා කියන්ෙන් මහින්ද  රාජපක්ෂ  ජනාධිපතිතුමායි. එතුමාට 
විධායක බලයත් එක්ක ජනාධිපතිකම තිෙබන්නට  ඕනෑ. ඒ 
තුළිනුයි ෙම් රට පාලනය කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. නැත්නම් 
ෙම් රට විනාශයට යනවා.  ජාති ෙභ්ද, ආගම් ෙභ්ද, ෙනොෙයක් ෙභ්ද 
ඇති කර විෙද්ශිකයන් ෙම් රට නැවතත් විනාශයට පත් කරනවා. 
අද ෙලෝකෙය් රටවල එෙහම කර තිෙබනවා. දැනුත් මම 
ඇෙමරිකාෙව් කණ්ඩායමක් එක්ක සාකච්ඡා කරලායි ආෙව්. ඒ 
ෙගොල්ලන් පිළිගත්තා, එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබන එක සැබෑවක් 
කියලා. එෙහම නම් ෙම් රට ආරක්ෂා කර ෙගන සාමෙයන්, 
සමාදානෙයන් ජීවත් ෙවන්න නම්, සියලු ෙදනාටම නායකත්වයක් 
උවමනායි. ඒක කරන්න පුළුවන් එකම පුද්ගලයා තමයි අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා.  

දැන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කියනවා, දවස් සියයකින් 
විපක්ෂ නායකතුමාට විධායක අගමැතිකම භාර ෙදනවා කියලා. 
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න යන්ෙන්? ඇයි, එතුමා ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් 
නැත්ෙත්? ෛමතීපාල ෙනොෙවයි, මයිල් තී. මයිල් තී කියන්ෙන්, 
මයිල් ගස ්තුනයි. 08වැනි දායින් පස්ෙසේ ඒ මයිල් ගස් තුෙනන් එක 
මයිලක්වත් ඉතුරු ෙවයිද කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] මයිල් තී.  
    

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතෙකොට ෛමතී භාවනාව ෙමොකක්ද? 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
මයිල්ද? [බාධා කිරීමක්] ෙම්  මයිල්වලින් බැහැ, රට පාලනය 

කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳට අත පය හයිය තිෙබන්න ඕනෑ. 
[බාධා කිරීමක්] හිස තිෙබන්න ඕනෑ. දැනීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
උවමනාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැඟීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. රටට 
ජාතියට ආදරයක් තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව මයිල් තීවලින් 
බැහැ. [බාධා කිරීමක්] මයිල් තී තියා එක මයිලක්වත් ඉතුරු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒකයි තිෙබන තත්ත්වය. [බාධා 
කිරීමක්]අවුරුදු 24ක් ෙම් පක්ෂය තුළ ඉඳලා, අවුරුදු 13ක් 
පක්ෂෙය් ෙල්කම් හැටියට ඉඳලා, ජනාධිපතිතුමා එක්ක කාලා බීලා 
වරදාන ලබා ෙගන, ඉඩම් අඟලක්වත් තිබුෙණ් නැතිව ඉඳලා 

ෙගවල් ෙදොරවල් හදාෙගන දියුණු තත්ත්වයට පත් ෙවලා, රෑ 
නවයහමාරට ආප්ප කාලා, උෙද් අටහමාර ෙවන ෙකොට අෙනක් 
පැත්තට ගියා. [බාධා කිරීම්]ෙම්ක විලි ලජ්ජා නැති වැඩක් ෙන්ද 
කියලා මම අහනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙද්ශපාලනඥෙයකුට 
කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද ෙම්ක? ෙම්ක හරි මිනිෙහකුට කරන්න 
පුළුවන් වැඩක්ද කියලා මම අහනවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින් 
යනවා නම්, ඕනෑම ෙකෙනකුට යන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] අපි 
ඒ ගැන ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගියාට කමක් 
නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
බෑනා? 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
නමුත් ෙම් වාෙග් ලජ්ජා සහගත විධියට ෙද්ශපාලනය කරන්න 

පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] පැය අටකට කලින් තමන්ෙග් පක්ෂෙය් 
තමන් එක්ක එකට කාපු බීපු පුද්ගලයා මරාෙගන යනවා වාෙග් 
 වැඩක් ෙන්ද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] එතෙකොට 
ෙම්වා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට යුතු වැඩද? ලංකාවටම අපකීර්තියක් 
ෙනොෙවයිද? [බාධා කිරීමක්] ෙම් වාෙග් මිනිෙහක් ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකෙයක් විධියට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවනවා 
කියලා ෙලෝකය දැන ගත්තාම ෙමොකක්ද තිෙබන තත්ත්වය? 
ෙමොකක්ද, ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කියන්ෙන්? ෙකොෙහොමද, ඉදිරිපත් 
ෙවන්ෙන්? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග් කරපු මිනිෙහක් දවස් 
100කින් ෙම් රෙට් පාලනය භාර ෙදනවා කියන ෙකොට ෙමොකක්ද 
තිෙබන තත්ත්වය? [බාධා කිරීමක්] ෙකොෙහොමද, ඒක 
පිළිගන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාට යූඑන්පීකාරෙයක් ඉදිරිපත් කර 
ගන්න බැහැ. යූඑන්පී එක එච්චර පල්ෙලහාට වැටිලා.  

අද ජනතාව දන්නවා, යූඑන්පී එක කියලා එකක් නැති බව. 
තිෙබනවා නම්  නායකෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි ඇයි? ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙකෙනක් නැහැ. ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන්න 
සුදුසු පුද්ගලෙයක් කවුරුවත් ඇත්ෙත් නැහැ, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්. ෙම් තත්ත්වය තුළ අපි ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් 1947 වසෙර් ඉඳන් ෙම් රෙට් 
තිබුණු පක්ෂයක්. 1948 වසෙර්දී තමයි ෙම් පක්ෂය ඇති වුෙණ්. 
1947 වසෙර්දීත් ෙම් පක්ෂය තිබුණා. නමුත් නම ෙවනස්. ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා වාෙග් ෙශේෂ්ඨ නායකෙයක් ආරම්භ කරපු 
පක්ෂයක් අද ෙම් රෙට් නායකත්වයට ෙකෙනක් පත් කර ගන්න 
බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන ෙකොට ලජ්ජා නැද්ද කියලා 
මම අහනවා. 1951 අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසෙය් 1වැනි දා 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ආරම්භ කරපු                
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අද ලංකාවටම අෙප්ක්ෂකයන් 
ෙදෙදෙනක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් පිළිගන්නවා ෙන්ද? 
එෙහම නම් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකෙනක් නැහැ. එෙහම නම් ෙමොකක්ද 
ෙම්  පක්ෂය? ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයක් හැටියට එක මිනිෙහක් 
ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි නම් ෙකොෙහොමද රට පාලනය 
කරන්ෙන්? ෙමොකක්ද ඒ පක්ෂය? ෙමතැන ඉඳෙගන නිකම් 
විෙව්චන කරලා කෑ ගහලා කථා කළාට, pavementsවල ගිහිල්ලා 
කෑ ගැහුවාට, ෙම්ක පක්ෂයක් කියලා ජනතාව පිළිගන්නවාද?  ෙම් 
රට පාලනය කරන්න පුළුවන්ය කියා පිළිගන්නවාද? නැහැ. 
ෙදන්ෙනක්, තුන් ෙදෙනක් ගියා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොන ෙමොනවා 
හරි ඇති. ඔය තමුන්නාන්ෙසේලා හිනා ෙවවී කියන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක් හරි වැඩ පිළිෙවළක් යටින් දමා ඇති. 
ඒකයි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ වාෙග් අය ගියාට අපට කමක් නැහැ. 
නමුත් ෙම් රෙට් ෙපොදු මහජනතාව සියයට 70කට වැඩි ඡන්ද 
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[ගරු දි.මු. ජයරත්න  මහතා] 
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පමාණයකින් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
නැවතත් ෙම් රෙට් විධායක  ජනාධිපතිතුමා  හැටියට  8වැනි දා පත් 
කරනවාය කියන එක සහතික වශෙයන් අපට පකාශ කරන්න 
පුළුවන්. කාටවත් ඒක වළක්වන්න බැහැ. ඔය පක්ෂ ඔක්ෙකොම 
එකතු වුණත් ඒක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  ජනතාවයි ඡන්දය 
පාවිච්චි කරන්ෙන්. ජනතාව අද ලැහැස්තියි, ඒ වැඩ පිළිෙවළ  
කියාත්මක කරන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒ තත්ත්වය යටෙත් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයනුත්, අනික් 

පක්ෂවලිනුත් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා, ෙම් රට ගැන 
කල්පනා කරලා, ජාතිෙය් අනාගතය ගැන කල්පනා  කරලා, 
අතීතෙය්  කරපු ෙසේවාවන් ගැන කල්පනා කරලා කියා කරන්නය 
කියා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වාෙග් ෙබොරුකාරයන්, ෙම් වාෙග් 
රැවටිලිකාරයන් නායකත්වයට දමා ෙගන කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්ද?  බුද්ධිමත් මිනිස්සු ෙමොකක්ද  කල්පනා  කරන්ෙන්? 
සාමාන්ය ජනතාව ෙකොෙහොමද  කල්පනා කරන්ෙන්?  ඊෙය් රෑ 
එකට කාපු මිනිහා උෙද් යනවා ෙන්ද? ෙමොෙකක්ද ෙම් මිනිහා? 
හරි මිනිෙහක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ විධියට  කල්පනා කෙළේ 
නැතිවුණාට, සාමාන්ය ජනතාව කල්පනා කරන්ෙන් ඒ විධියටයි. 
ෙම් තත්ත්වයන් තුළ  8වැනි දා වනෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ  
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨ විධායක ජනාධිපතිවරයා  හැටියට 
පත් ෙවලා ෙම් රට ආසියාෙව් ආශච්ර්යවත් රටක්  හැටියට, ශී 
ලාංකීය ජාතිය ෙලෝකෙය් ෙශේෂ්ඨ ජාතියක්  හැටියට පත් කරන එක 
සහතිකයි  කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.47] 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 

කථාෙවන් පසුව කථා කරන්නට ලැබීම ෙබොෙහොම සතුටක්. ඒ 
වුණාට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඒ පැත්ෙත් හිටියා නම් අද 
එතුමා අගමැති; ඔබතුමා ඇමැති. ඒකයි තත්ත්වය. ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙග් අගාමාත්ය ධුරය අපි ෙබ්රා දුන්නා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට  පැමිෙණනවා ඇති.  
 

අනතුරුව ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA 
left the Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
took the Chair. 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Sir, for the whole of today, the Government side has 

not spoken about the Budget.   

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

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, please do not disturb him.  

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
They have only spoken about the standard to which 

they have fallen today.  The Hon. Prime Minister spoke 
for 20 minutes in such agony. It is very unfortunate, but 
this is the reality.  It is good that the Government has 
realized its position so early in the race, because it is 
going to be more and more difficult in the future.  The 
people have rallied around the excellent strategy that the 
UNP, together with your General-Secretary, has put 
forward.   

Anyway, now talking about the Budget, His 
Excellency the President as the Finance Minister, who 
presented the Budget spoke about the EPF. He said 
monies have been invested; that 10 per cent of the funds 
of the EPF have been invested in profit-making 
investments and because of that, the EPF is going to pay 
dividends to its members.  He also said that a 10 per cent 
interest on the EPF deposits of members is guaranteed.  
But, after the Budget was presented, the Annual Report 
of the Employees’ Provident Fund for the year 2012 was 
presented to this House on the 13th  of November. It 
showed a loss of Rs. 8 billion due to the investments that 
have been made.  So, to say in this Budget that a profit of 
Rs. 10 billion is going to be realized and that dividends 
are going to be paid, is like all other promises made in the 
Budget, a false promise and not something that is 
achievable.   

The workers who are members of the EPF are today 
very worried that they are going to lose their lifetime 
savings in the EPF due to the wrong policies of 
investment undertaken by the Government.  This is being 
done for a few people to enjoy, to become richer by 
playing the share market. It is very unfortunate that the 
Government is also becoming a gambler in the share 
market investing in such a manner that they lose Rs. 8 
billion from the investments they have made.  

Further, the Government has promised 12 per cent 
interest to the people who are older, - I mean, they have 
not told the age - who are elders, and making deposits in 
State banks.  This 12 per cent interest, we still do not 
understand where it is going to come from.  The banks  
are today paying 6 per cent interest for deposits.  The gap 
of 6 per cent has to be bridged by somebody.  We still do 
not know how this is going to be done.  But, why are only 
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State banks going to be given whatever subsidy you are 
planning to give?  Is it because you are unable to raise 
deposits in State banks?  Pensioners have grave doubts 
about investing in State banks. However, since you 
offered this rate of 12 per cent interest for deposits in 
State banks, some people have gone and inquired from 
the State banks whether instructions in this regard have 
been conveyed to them.  Unfortunately, the banks have 
said that though the Government had announced it in the 
Budget, no such instructions have been given to the three 
State Banks and they are unable to provide this facility to 
the pensioners who could deposit monies in those banks. 
By doing this, are you not going to erode the deposit base 
of the private banks? This is a serious issue. Already, 
there are many issues for State banks because their 
exposure is flawed. In the past, 40 per cent of the 
advances of the People’s Bank were from gold loans, 40 
per cent  to the Government and 20 per cent to industries 
and businesses. This was  flawed and now the People’s 
Bank has readjusted its loan portfolio and brought down 
the loans given on gold. - [Interruption.] Yes, the estate 
people are the biggest pawners in the People’s Bank. 
Now, they have been reduced from people who owned 
jewellery to people who have lost jewellery. This is what 
you have done.  

The pawning business was encouraged by the People’s 
Bank and all banks started competing with each other 
saying that they give the largest advance. There were 
finance companies who were offering up to Rs. 55,000 
per sovereign. Today, the price of gold has crashed. Then, 
all these banks shifted to leasing. They said, Herenakota 
leasing,  Payen leasing, and all the banks started going 
behind leasing. They became competitors to the finance 
companies.  In this Budget, you have reduced prices of 
cars. All those loans are going to crash. - [Interruption.] 
Not only for electric cars, the duty on all motor cars have 
come down after you consolidated the duty rates. Prices 
of cars have come down from Rs. 300,000 to Rs. 700,000, 
depending on the value. By that, the loans given or the 
leasing given on cars have become unrecoverable. You 
are going to destroy the finance companies. The banks are 
going to be badly affected. You do not seem to have a 
policy that will sustain these banks. Your policy is such 
that the banks are going to lose money and now they will 
have to, like the gold loans, reduce exposure on leasing.  

Further, you are saying that the finance companies 
normally collect deposits by offering interest rates higher 
than banks. But, now, the State banks are going to offer 
12 per cent to pensioners, whereas the private leasing 
companies, finance companies can give only 11 per cent 
interest on deposits. That is again going to affect the 
leasing companies. The policy of this Government on 
issues of this nature are definitely very harmful to the 
economy.  

Thank you. 

[අ.භා. 3.57] 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අය වැය විවාදෙය් අවසන් 

දවෙසේ මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් 
කරුණු කිහිපයක් පකාශ කරන්න මා කල්පනා කළා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය නිදහසින් පසුව 
ඉදිරිපත් කළ පළමුවැනි අය වැය ෙල්ඛනය ෙනොෙවයි. අපි අය 
වැය ෙල්ඛන ගණනාවක් පසු කළා. ඒ අතර දැන් විෙශේෂ 
අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නැවත වරක්  ෙම් රෙට් ආණ්ඩු 
මාරුවක් ගැනත් කථා ෙවනවා. මට ෙම් විනාඩි කිහිපය ඇතුළත 
ෙලොකු කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බැහැ. ඉදිරිෙය් දී ෙම් 
රෙට් ජනතාවට කරුණු පැහැදිලි කර දීෙම් අවස්ථාව අපි කාටත් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ විවෘත සභාවල දී අපිට ෙම් ෙද්වල් ගැන 
පුළුල්ව කථා කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 1948 දී ෙම් රටට ලැබුණාය 
කියන  ඊනියා නිදහසින් පසුව සුද්ෙදෝ ෙම් රෙට් පාලනය කළු 
සුද්දන්ට භාර දුන්නා. එදා ඉඳලා අද වන ෙතක් එක කාලයක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුත්, ඊළඟට මහජන එක්සත් ෙපරමුණ, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සමගි ෙපරමුණු, නැත්නම් සන්ධාන 
ආණ්ඩුත් ෙම් රට පාලනය කළා.  එදා ඉපැරණි වෙම් ව්යාපාරයත්, 
ඒ වාෙග්ම මෑත කාලෙය් වූ වෙම් ව්යාපාරයත් ඒවාට සම්බන්ධ 
වුණා. එෙහම සම්බන්ධ ෙවලා හදපු ආණ්ඩු 1948 ඉඳලා 
ඉස්සරහට ගියා. 1948 ඉඳලා  එක ආණ්ඩුවක් බලයට පත් ෙවලා 
ටික කලක් ගත වුණාට පසුව  ඒ තිබුණු ආණ්ඩුව ජනතා පීඩක 
ආණ්ඩුවක් වුණාම; තිෙබන පාලනය ජනතාවට අහිතකර 
පාලනයක් වුණාම ඒ තිෙබන ආණ්ඩුව එළවන්න හැම ෙවලාෙව්ම 
ෙම් රෙට් මිනිස්සු  කල්පනා කළා. හැබැයි, ඊළඟට ෙගන එන 
ආණ්ඩුව ෙමොන වාෙග් ෙවයිද කියලා කල්පනා කෙළේ නැහැ. 
ෙමොකද, ඒ ෙවලාෙව් තිෙබන නපුර ගැන විතරයි කල්පනා කෙළේ.  

 1948 දී  එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුණා, අපට 
මතකයි.  එදා ෙම් රෙට් පක්ෂ ෙගොඩක් තිබුෙණ් නැහැ.  මුල්ම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂය විධියට ලංකාෙව් පැරණි වෙම් ව්යාපාරය 
ආරම්භ කරලා,  ඒ වෙම් ව්යාපාරය පක්ෂයක් විධියට තිබුණා. 
පීඩිත ජනතාව ෙවනුෙවන් ආරම්භ වුණු පක්ෂයක් විධියට එය 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පධාන ධෙන්ශ්වර කඳවුර 
ෙවනුෙවනුත් පක්ෂයක් තිබුණා. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒක 
තමයි ධෙන්ශ්වර කඳවුර ෙවනුෙවන් හදපු පළමුවැනි පක්ෂය. 
1948 දී  එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පාලන බලය ෙගන යද්දී  
1953 දී හර්තාලයක් ආවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ 
හර්තාලය ෙවලාෙව් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් බලපිටිෙය් ජනතාව , 
රත්ගම ජනතාව, හික්කඩුෙව් ජනතාව පාරට බැහැලා පාෙර් ෙරොටී 
පුච්චාෙගන කෑවා.  එදා ඒ හර්තාලයට සම්බන්ධ වුණු වාමාංශික 
කියාධරයන් තවමත් ඒ ඉතිහාසය ගැන කථා කරනවා. ඒ 
හර්තාලය කෙළේ ෙමොකටද? එදා තිබුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව; එදා තිබුණු ධනපති ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
පශ්නවලට උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආණ්ඩුව ෙගදර 
යවන්න ඕනෑ කියලා එදා ෙම් රෙට් ජනතාව  1953 දී හර්තාලයක් 
නිර්මාණය කළා. එහි පතිඵලය වුෙණ් ෙමොකක්ද? ලංකාෙව් 
ඉස්සරෙවලාම හදපු වාමාංශික ව්යාපාරය  අසමත් වුණා. ඔවුන් 
ගිය දුරක් තිබුණා. හැබැයි, ඒ දුර ගමන ගිහින් ඉවර කර ගන්න 
බැරි වුණා; ඔවුන්ට ඒ දුර ගමන ඉවර කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ 
ගමන අවසන් කර ගන්න බැරි වුෙණ්, ඔවුන් තුළ තිබුණු න්යායික 
සහ සංවිධාන පශ්න නිසා, මත ගැටුම් නිසා, විවිධ පාවාදීම් නිසායි.  
ෙමොකද වුෙණ්? එදා ජනතාව අතට බලය ගන්න තිබුණු අවස්ථාව 
මඟහැරිලා ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් තවත් ධනපති පක්ෂයක් හැදුවා. ඒ 
අනුව පක්ෂ ෙදකක් නිර්මාණය වුණා. එදා ඉඳලා අද වන ෙතක් 
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ෙම් රෙට් ඒ පක්ෂ ෙදක - එකක් එපා ෙවන ෙකොට අෙනක් එක - 
මාරුෙවන් මාරුවට රට පාලනය කරනවා. ජනතාව හැම තිස්ෙසේම 
කල්පනා කරනවා "තිෙබන ආණ්ඩුව යවන්න ඕනෑ, ෙමොකක් හරි 
කමක් නැහැ බලයට ෙගෙනන්න ඕනෑ" කියලා. එෙහම කල්පනා 
කරලා හැමදාම ආණ්ඩු මාරු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  මා  ඔබතුමාට එක කරුණක් 
කියන්නම්. ඒ වනෙකොට ෙම් රෙට්  සිටිෙය් කණ්ඩායම් ෙදකයි.  
එක පැත්තකින් ෙම් රෙට් පීඩිත ජනතාව වෙම් ව්යාපාරයත් එක්ක 
සටන් කළා; ජනතා අරගලයක් දියත් කළා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් 
රෙට් ෙදකට ෙබදුණු පක්ෂ, ෙදකට ෙබදුණු ශී ලංකා, යූඑන්පී  
කියන පධාන ධනපති පාලකෙයෝ ටික එක පැත්තක  හිටියා. 
කණ්ඩායම් ෙදකයි සිටිෙය්. එක පැත්තක ජනතාව හිටියා,  අෙනක් 
පැත්ෙතන් ජනතාව මර්දනය කරපු පාලකෙයෝ සිටියා. බලය 
මාරුෙවන්න ගිය ෙවලාෙව් 1953 හර්තාලයත් එක්ක ෙම් රෙට් 
තවත් පක්ෂයක් නිර්මාණය වුණා. ඒක තමයි, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය. ඒ අර්බුද කාල වකවානුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නිර්මාණය කළා. ඊට පසුව බලය මාරු වුණා. ඒ බලය මාරු වුණාට  
පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පබල නායකෙයක්; හිටපු 
ජනාධිපතිවරෙයක්; ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති කමය හදපු,  එහි 
නිර්මාතෘවරයා වූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා අපූරු කථාවක් 
කියනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 1958 දී ඒ ඊනියා නිදහසට 
අවුරුදු දහයක් සම්පූර්ණ වුණු ෙවලාෙව් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්තයා "සිළුමිණ" පතයට ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක් කියනවා. 
"අෙප් ෙලොකුම ජය අෙප් පරාජයයි." කියලා කියනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පරාජය ෙලොකුම ජයගහණයක් විධියට එතුමා 
විගහ කරනවා. ඇයි?  එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජය වනෙකොට 
ෙම් රෙට් තවත් අලුත් ධනපති පක්ෂයක් හැදුණා.  

ජනතාව අතට බලය ගිෙය් නැහැ. ජනතාව අතින් බලය 
ගිලිහිලා ගිහින්  ෙම් රෙට් ජනතාව  තවත් පීඩාවට  පත් කරන 
පාලනයක් ආවා.  1956 දී සිංහල ෙබෞද්ධ  රාජ්යයකුත් පදනම් කර 
ෙගන,  ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්  ඇත්ත පශ්න ගැන ෙසොයන්ෙන් 
නැතිව; ඇත්ත පශ්න ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව,   ඒවා හංගලා  
ෙම් රෙට් පශ්නය සිංහල ෙබෞද්ධයන්ට නිසි තැන ෙනොලැබීමය 
කියන කථාවක් අරෙගන ආවා.  සිංහල භාෂාව රාජ්ය භාෂාව   
කරලා,  බුද්ධාගම  රාජ්ය ආගම කරලා, තවත් පක්ෂයක් ආවා. 
එතැන ඉඳලා ආපු ගමන තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. ඊටපසුව 
ෙමොකක්ද  සිදු වුෙණ්?   1960 දී   සිරිමාෙවෝ  බණ්ඩාරනායක 
ආණ්ඩුව ආවා.  1965 දී  එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ආවා.   
ජනතාව ෙම් හැම ආණ්ඩුවක්ම මාරු කෙළේ, ආර්ථික පශ්න, 
ෙද්ශපාලන පශ්න  පදනම්  කරෙගනයි. 1963 දීත්, 1965 දීත් ෙම් 
රෙට් වාමාංශික ව්යාපාරය,  ඉල්ලීම් විසි එෙක් ව්යාපාරයත් එක්ක  
ෙම් ර ෙට් ජනතාව ආපහු සැරයක් පාවා දුන්නා.  ඒකත් එක්ක 
ෙමොකක්ද  සිදු වුෙණ්?  1965 දී  ආපසු තවත් ආණ්ඩුවක් ආවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමොකක්ද  වුෙණ්? ෙම් හැම  ආණ්ඩුවක් 
ගැනම අපි කථා කරලා තිෙබනවා. ඉතිහාසය හදාරපු අය දන්නවා. 
ඉතිහාසය ආපසු මතක් කර ගන්න ඕනෑ. ඉතිහාසෙය් ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? හැම ෙවලාවකම ජනතාව හිටපු  තැනින් එහාට ගියා. 
ජනතාව සංවර්ධනය වුෙණ් නැහැ. ජනතාව හිටපු  තැනින් ආපසු 
වළට වැටුණා. ජනතාවෙග් පශ්න  වැඩි වුණා; සා ගින්දර වැඩි 
වුණා; දුප්පත්කම වැඩි වුණා; මන්ද ෙපෝෂණය වැඩි වුණා; 
විරැකියාව  වැඩි වුණා; පීඩනය  වැඩි  වුණා; පශ්න වැඩි වුණා. එක 
ආණ්ඩුවක්වත්  ඒ  පශ්න  විසඳුෙව් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.   

1970 දී සමගි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව ආවා. ඒ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් යනෙකොට ෙම් රෙට් 
තරුණයන් සංහාරය කළා; විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් සංහාරය කළා. 
සංහාරය කරලා තමයි පටන් ගත්ෙත්. 1965 දී පත් වුණු  ආණ්ඩුව 
ෙපරළලා ආපු සමගි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව  කියා කෙළේ  එෙහමයි. 
ඊටපසුව 1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුව ආවා. තුෙනන් 

ෙදකක බලයක් අරෙගනයි ඒ ආණ්ඩුව ආෙව්.  1970 දී බලයට පත් 
වුණු  සමගි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව එපා වුණාට පසුව පජාතන්තවාදය 
කියන සටන් පාඨය අරෙගන 1977 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව ආවා. ඒ අය  ෙපේමවතී මනම්ෙප්රි ඝාතනය ගැන කථා  
කළා; වීරසුරිය  ඝාතනය ගැන කථා  කළා.  1971 මර්දනය ගැන 
කථා කළා.    

ඒවා ගැන කථා කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව හැදුවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊට පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ 
ජනතා පීඩනය අඩු වුණාද? නැහැ, ඒ ජනතා පීඩනය අඩු වුෙණ් 
නැහැ. ඒකට තමයි ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ පක්ෂ ෙදකක් හැදුෙව්. 
ඉතාම ෙහොඳින් වැෙඩ් කර ෙගන ගියා. 1977 ඉඳලා තිබුණු  
ආර්ථික, ෙද්ශපාලන වුවමනාවට අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙවනස් කළා. ෙම් ආර්ථිකය ෙගන යන්න නම් ජනතා මර්දන 
යන්තණයක් ඕනෑ; ඒකට අවශ්ය ව්යවස්ථාවක් ඕනෑ; ඒකට රාජ්ය 
පාලනයක් ඕනෑ; ඒකට අවශ්ය පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඕනෑ; ඒකට හරි 
යන අගවිනිසුරු ෙකෙනකු පත් කර ගන්න ඕනෑ කියලා 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුවා. වැෙඩ් ෙහොඳ වුණාද? 1971 අරගළය 
ගැන කථා කරලා, වීරසූරිය ඝාතනය ගැන කථා කරලා, 
මන්නම්ෙප්රි සෙහෝදරිය ගැන කථා කරලා, ඒ මර්දනය ගැන කථා 
කරලා ආපු 1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙකොතැනින්ද 
නැවතුෙණ්? 1994 වන තුරු ෙමොකක්ද කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අමුතුෙවන් ඒ ගැන කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය, 
ෙද්ශපාලනය, සියලුම ෙද්වල් ෙවනම විනාශකාරි තැනකට ෙගන 
යන්න එදා ඔවුන් කටයුතු කළා. ඒක අපිට අමතක නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 1970 දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
ආණ්ඩුව කරපු ෙද්ම ඊටත් වඩා ෙහොඳින් කරන්න එදා ඒ පාලක 
පන්තිය කටයුතු කළා. ඒක අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ.  

ඊට පසුව 1994 දී  චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය ෙග් ආණ්ඩුව එනවා. ඒ ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ? 
සූරියකන්ෙද් මිනී වළ හාරලා, ඒ ෙක් කඳුළු විකුණලා, ඒකට 
cassette  ගහලා ඒවාට ෙව්දිකා හැදුවා. ඒ ආකාරයට 1994 දී 
එන්ෙන් ෙමොකක්ද? විවෘත ආර්ථිකයට මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදන 
ආණ්ඩුව; චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුව. දකුෙණන් පටන් අරෙගන රට ෙවනස් තැනකට ෙගන 
යන්න කියලා පටන් ගත්ත ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ? 
පජාතන්තවාදය සඳහා තමයි ඒ ආණ්ඩුව හැදුෙව්. 1977 ආණ්ඩුව 
හැදුෙව්ත් පජාතන්තවාදය සඳහායි. පජාතන්තවාදය තමයි 
විකුණුෙව්; මාර්කට්  කෙළේ. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව 1994 දී මාර්කට් කෙළේ ෙමොකක්ද? 
පජාතන්තවාදය.   පජාතන්තවාදය කියන වාක්යය කට පාඩම් 
කරෙගන ඇවිල්ලා, ඒක පාරම් බාමින් කිය කියා ආපසු සැරයක් 
ජනතාවෙග් බලය ඩැහැ ගත්තා. එතැනින් පටන් ගත් ගමන තමයි 
ෙම් යන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 2005 දී බලයට පත් ෙවලා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන එකම පශ්නය 
යුද්ධය කියලා ඒක විකුණාෙගන කාලා තවමත් ඒෙක් 
ආනිසංසෙයන් ජීවත් වන්න හදනවා.  

ෙම් රෙට් නිදහසින් පස්ෙසේ කාලය ගැන විතරක් කථා කෙළොත් 
ෙම් වන තුරුම පධාන පක්ෂ ෙදක ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙවනදා එක 
පක්ෂයක් තිබුණා, අෙනක් පැත්ෙත් ජනතාව හිටියා. ෙම් පධාන 
පක්ෂ ෙදක ෙමොකක්ද කෙළේ?  ජනතාව ෙදපැත්තට ෙබදලා, 
මාරුෙවන් මාරුවට පාලනය කරෙගන ගියා. ඒ නිසා තමයි 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා 1958 දහවැනි නිදහස් සමුළුෙව් දී 
කිව්ෙව්, "අෙප් ෙලොකුම ජය තමයි අෙප් පරාජය" කියලා. ජනතාව 
දිනුෙව් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ජනතාව හැමදාම 
හිටපු තැනින් පහළට වැටුණා මිසක් ඉස්සරහට ගිෙය් නැහැ. දැන් 
ජනතාවෙග් පශ්න විසඳිලාද? 1948 ඉඳලා තිබුණු  ජනතාවෙග් 
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පශ්න විසඳිලාද? නැහැ. මන්ද ෙපෝෂණය අඩු ෙවලාද? විරැකියාව 
අඩු ෙවලාද? ඉෙගන ගත්ත ෙක නාට රක්ෂාවක් තිෙබනවාද? 
රක්ෂාවක් තිෙබන ෙකනාට වැටුපක් ලැෙබනවාද? වැටුපක් ලබන 
ෙකනාට ඒ ලැෙබන වැටුප ඇද්ද? ජීවිතයක් තිෙබනවාද? රක්ෂාවට 
ගිහිල්ලා ආවාට පස්ෙසේ ඒ මනුෂ්යයාට තමන්ෙග් දරුෙවෝ, 
තමන්ෙග් බිරිඳ, ඥාතීන් එක්ක ගත කරන්න විෙව්කයක් 
තිෙබනවාද? ජීවිතයක් තිෙබනවාද? නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි.  ඒ කිසිවක් නැහැ. ධනවාදී පාලනය, ධනපති 
ආණ්ඩු පක්ෂ මාරුෙවන් මාරුවට ජනතාව හූරාෙගන කන එකයි 
කර  තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  දැන් හූරා ෙගන කාලා ඉවර ෙවලා, 
හාරාෙගන කන කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා මම කියනවා. 

දැන් වැෙඩ් කරෙගන යන්න බැහැ. වැෙඩ් කරෙගන යන්න 
බැරිව අර්බුදයකට පත්ෙවලා දැන් හිර ෙවලා ඉන්නවා. හිර ෙවලා 
ඉන්න එක ෙවලාවක් තමයි ෙම්. තවත් ඉස්සරහට ෙම්ෙගොල්ලන්ට 
එක අඩියක්වත් යන්න බැහැ. ෙබොරු සංවර්ධනය, මිථ්යාව 
මිනිසුන්ට හංගන්න බැහැ. මිනිසුන් මුළා කරන්නට බැහැ. පශ්න 
එනවා, පක්ෂ ෙභ්දයක් නැතිව මිනිසුන් අරගළයට එනවා. ජනතාව 
වීදි බහිනවා, සටන් කරනවා. 1953 හර්තාලය වාෙග් ඒවා ආපසු 
නිර්මාණය වනවා. ඒවා වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙමොකක් ෙහෝ 
කමයකින් ෙම්ක අටවාෙගන ඉස්සරහට යන්නයි ඕනෑ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත වුවමනාව. ෙම් කාරණා ගැන 
කල්පනා කරලා බලන්න. මීට කලින් තිබුණු ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
පශ්න දැන් අවසන් ෙවලාද? එක පශ්නයක්වත් අවසන් ෙවලා 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ පශ්න තව තවත් 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙත් දල්ලත් එක්ක ජීවත් 
වන මනුෂ්යයාට ෙමොකක්ද  සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි කථා 
කරන ෙකොට කියනවා, ඔවුන් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට 
දායක වන මිනිසුන් කියලා. නමුත් ඒ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට දායක 
වුණ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතවලට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ඔවුන් පස් කඳු යට වැළෙලනවා. ෙම් රෙට් ධීවරයාට ෙමොකද සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ධීවරයා මුහුෙද් ගිලිලා මැෙරනවා. ෙම් රෙට් 
කම්කරුවාට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කුඩා 
කර්මාන්තකරුවාට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් 
මාධ්යෙව්දීන්ට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඉෙගන ගන්න 
මිනිසුන්ට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ සියලු ෙදනාෙග් 
ජීවිතත් එක්ක ෙම් පාලකයින් මාරුෙවන් මාරුවට ෙසල්ලම් 
කරනවා, තමන්ෙග් බල වුවමනාවන් ෙවනුෙවන්; තමන්ෙග් 
පැවැත්ම ෙවනුෙවන්. ඒ අතර තමන්ෙග් බල වුවමනා ෙවනුෙවන් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් මිනිසුන් ෙභ්ද කරනවා; මරා ගන්න 
සලස්වනවා; ඒකට ෙපරමුණු හදනවා; ඒකට ජාතිවාදී සටන් පාඨ 
හදනවා; ජාතිවාදය වපුරනවා. එක ෙවලාවක පජාතන්තවාදය ගැන 
කථා කරනවා, තමන්ෙග් බල වුවමනාවන් ෙවනුෙවන්. මාධ්යය 
ගැන කථා කරනවා, තමන්ෙග් බල වුවමනාවන් ෙවනුෙවන්. 
මාරුෙවන් මාරුවට ෙම් කණ්ඩායම් ෙදක කෙළේ ඒකයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

ෙම් රෙට් වෙම් ව්යාපාර විධියට අපිත් ඒකට දායක වුණ එක 
ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා.  අපට ඒ ස්වයං විෙව්චන පුළුල් ෙලස 
ජනතාව ඉදිරිෙය් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා 
ෙමොකක්ද ක ෙළේ? අපට මතකයි, ෙම් රෙට් ජනතාවට 2004 දී 
චන්දිකා සන්ධාන ආණ්ඩුව ෙගනැල්ලා, 2005 දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
පාලනය ෙගනැල්ලා රට ෙපරට ෙගන යන්න කථා වුණ බව.  
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට නිදහස් 
හා සාධාරණ සමාජයක් ෙගෙනන්න කථා වුණා. පතිඵලය 
ෙමොකක්ද?  ඒක තමයි, අද ෙම් ෙඛ්දවාචකයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද රාජපක්ෂ ෙරජිමය - සෙහෝදර සමාගම - 
ෙබොනපාට් ආණ්ඩුවක් දක්වා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒෙක් පතිඵල අද 
සියලු ෙදනා භුක්ති විඳිනවා.   

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන්කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සියලු ෙදනාම විතරක් 

ෙනොෙවයි,  ඒ පක්ෂෙය් නායකෙයොත් භුක්ති විඳිනවා. පක්ෂෙය් 
මහෙල්කම්තුමාත් ඒක කියනවා. එම නිසා දැන් ෙමතැනින් එහාට 
ෙකොෙහේද යන්ෙන්? එම නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
ජනතාවට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 1948 ඉඳන් අද වන තුරු 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් වැඩිම 
ආදායම් ලබන සියයට 20 දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
53.5ක් ගන්න ෙකොට, අඩුම ආදායම් ලබන සියයට 80 දළ ජාතික 
ආදායෙමන් සියයට 46.5ක් ගන්නවා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 
සියයට 80කට හම්බ ෙවන්ෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
46.5යි.  දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 50කට වඩා ගන්නවා, 
ජනතාවෙගන් සියයට 20ක්.  ඒක තමයි, ඇත්ත කථාව.  ඒ නිසා 
දැන් අපට ඕනෑ ආණ්ඩු මාරුවක්ද? නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මම විශ්වාස කරනවා,- [බාධා කිරීමක්] මට 
විනාඩියක් ෙදන්න. අපට දැන් ඕනෑ ආණ්ඩු මාරුවක් ෙනොෙවයි.  
ෙම් ෙදපැත්ත මාරු කර ගන්නා පාලනෙය් මාරුවක් ඕනෑ. කිසිදු 
සම්මුතියක්, සන්ධානයක් ෙම් පාලකයින් කිසිෙවක් සමඟ ඇති 
කර ගන්ෙන් නැතිව, ජනතාවෙග් පාලනයක් ෙවනුෙවන් ෙපළ 
ගැෙහන්නය කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට ආරාධනා කරමින් මා 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.10] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විපක්ෂය ෙවනුෙවන් 2015 අය 

වැය ගැනත්, අපි ෙම් අහිංසක ජනතාව ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැනත් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම මා අගය 
ෙකොට සලකනවා.   

අය වැය ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් 
කරන්නට ඕනෑ,  ෙකෝටි 146,600ක ණය බරක් ජනතාව පිට  
පටවන්ෙන් නැතිව ෙගවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන ෙම් ආණ්ඩුව තවම අපට කරුණු ෙපන්නලා නැති 
බව. ෙම් ආණ්ඩුව පඩි වැඩි කරනවා කිව්වා.  ඒක කරන්න පටන් 
ගන්න ඉස්ෙසල්ලාම විජ්ජාවක් බවට පත් වුණා. ෙමොකද රුපියල් 
15,000ක් කියන ෙකොට ජනතාව හිතුවා, රුපියල් 15,000ක්           
ලබා ෙදනවා කියලා. නමුත් ෙනොෙයක් අර්ථකථන තුළින්, 
ඇමතිවරුන්ෙග් කථා තුළින් ෙම්ක මහා විජ්ජාවක් හැටියට කරලා 
ෙපන්නුවාට, ඇත්තටම රජෙය් ෙසේවකයින්ට වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 760ක පමණ වැඩි වීමක්.  පශ්නයක් නැතිව 
ජීවන වියදම රුපියල් 2,800කින් වැඩි ෙවනවා.  නමුත් ෙමොකක්ද 
ෙම් වැඩි කරන රුපියල් 15,000 කියන එක ගැන තමයි, අද ෙලොකු 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, ඒක පුද්ගල 
ආදායම වැඩි ෙවනවාය කියලා ෙම් ආණ්ඩුව ෙපන්වනවා. නමුත්  
ඒක පුද්ගල ණය බරතාව ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවාද, 2004 වර්ෂෙය් අපි ෙම් රට බාර 
ෙදන ෙකොට  ඒක පුද්ගල ණය බරතාව රුපියල් 78,800යි. නමුත් 

3341 3342 

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා] 
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අද ෙම් රෙට්  ඒක පුද්ගල ණය බරතාව  රුපියල් 442,000ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් අහිංසක ජනතාවෙග් සම්පත් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවාද? අහිංසක ජනතාවෙග් ආදායම් උපකම වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවාද? ආණ්ඩුව අද ෙම් එකකටවත් උත්තර ෙදන්න  
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අද අපට ෙම් 
ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන්න සිදු වී තිෙබන්ෙන්. ශම බල 
ශක්තිෙයන් සියයට 82ක් තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්යි. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අවම වැටුප රුපියල් 10,000යි කියලා 
ෙපන්නුවා. නමුත් අවම වැටුප ෙකොෙහොමත් මීට වැඩිය ලබා 
ගන්නවා කියලා දැන ෙගන හිටිය ආණ්ඩුව  නැවතත් ෙම් අහිංසක 
පුද්ගලික අංශෙය් අයටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් විජ්ජාවක් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික අංශයට පඩි වැඩි කරන්න 
කියනවා වාෙග්ම වියදමත් වැඩි කරලා තිෙබනවා. EPF, ETF වැඩි 
කරන එක ෙසේවක පිරිස ෙවනුෙවන් කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් 
ඒ ව්යාපාරවලට ෙපන්වන්න තිෙබනවා, ෙමන්න වියදම අඩු 
කරනවා, ෙමන්න ආදායම් උත්පාදන කම,  ඒ නිසා තමාෙග් 
වැඩිපුර වියදම දරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙම්ෙකන්ය කියලා.  
නමුත් එෙහම කිසිම ෙදයක්  ෙපන්නලා නැහැ. ඒ නිසා නැවතත් 
කියන්න තිෙබන ෙද් තමයි, ෙම් අය වැය තුළින් ජනතාවට තිෙබන 
බර තවත් වැඩි කරලා, ණය බරතාව වැඩි කරලා කිසිම ෙසතක් 
සැලසුෙව් නැති ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා තිෙබන 
බවයි.  ෙම් නිසා තමයි මමත්, විපක්ෂෙය් සිටින අෙනකුත් 
මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාත්,  නිහඩව සිටින ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුත් 
සමඟ ෙමතැනදී ෙපන්නලා තිෙබන්ෙන් ෙම් අය නැවත සුපුරුදු 
පරිදි විජ්ජාවක් කරලා තිෙබනවාය කියන එක. දැන් ෙම්ක 
සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් හැටියට සියලුම වාණිජ 
මණ්ඩල ඉතාමත් භයානක signals එවලා තිෙබනවා. "Ceylon 
Chamber calls for inclusive growth" යනුෙවන් පුවත් වාර්තා 
පළ වුනා.  එමඟින් මම හිතන විධියට ලක්ෂ 20ක විතර පමාණයක් 
ෙඩොලර් ෙදකකට වඩා අඩු ආදායමක් දවසකට උපයනවාය කියලා 
ෙපන්වලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් ආණ්ඩුව ඒ දුප්පත්කම රකින්න 
හදනවා මිසක් නැති කරන්න හදන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන දුර්වලතාව.  

 මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 2014 ජුනි 
මාසෙය්දී කියා තිෙබනවා, “Government has de-risked the 
economy”  කියලා. අපට නම් ෙපෙනන්ෙන් ෙම්ෙක් අවදානම් 
තත්ත්වය තව වැඩි ෙවලා තිෙබන බවයි.  ණය බරතාව වැඩි ෙවලා 
තිබියදී, ආදායම වැඩි කරලා, රෙට් තිෙබන ණය ගැතිභාවය අඩු 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා එක 
ඇමතිවරයකුටවත් ෙපන්වන්න බැරි වී තිෙබනවා. ෙම්කට ෙහොඳම 
සාක්ෂිය තමයි, ශී ලංකාව චීන එක්සීම් බැංකුවට විතරක් -එක 
ආයතනයකට- රුපියල් බිලියන 260ක - US Dollars 2.6 billion -  
ණය බරතාවක් තිෙබනවාය කියන කාරණය. අෙප් ශී ලංකාෙව් රට 
වැසියන්ට තමයි ඒ ණය මුදල ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. කැබිනට් 
මණ්ඩලය ෙනොෙවයි, ඒ ණය මුදල ෙගවන්ෙන්. IMF එකට, ADB 
එකට, ෙලෝක බැංකුවට ගියා නම් ෙකොන්ෙද්සි සහිතව සියයට 
එෙක් ෙපොලියට ණය ගන්න පුළුවන් කියලා අෙප් ආචාර්ය සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා දන්නවා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත් වන්ෙන් නැතුව, ෙම් මූල්ය ආයතන 
අතහැරලා චීන බැංකුවලට ගිහින් ෙකොන්ෙද්සි රහිතව සියයට 
හෙත් ෙපොලියට, සියයට අෙට් ෙපොලියට ණය අරෙගන අද රට ණය 
උගුලක සිර කර තිෙබනවා. ෙම්කට උත්තරයක් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
සපයා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැනට මාස තුනකට, මාස හතරකට 
ඉස්ෙසල්ලා Argentina defaulted for the second time. 
ආර්ජන්ටිනාව ෙම් ආකාරෙයන්ම රුපියල් 100ක් උපයා ෙගන, 
රුපියල් 1,000ක් වියදම් කරලා, ණය ෙවලා ෙම් ණය පියවන්න 
ගිහින් අවුරුදු අටකට විතර ඉස්ෙසල්ලා පළමුවන වතාවට 
බංෙකොෙලොත් -bankrupt- වුණා. දැන් ෙදවන වතාවට 
ආර්ජන්ටිනාව ණය ගැති ෙවලා නැවත බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් 

ෙවලා තිෙබනවා. අප විපක්ෂයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාටම ෙපන්වන්න හදන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන වංචා, 
දූෂණ තුළින් කිසිම සැලැස්මක් නැතුව යන ෙම් ගමන ෙවනස් 
කෙළේ නැත්නම් ෙම් අධික පීඩනය සහ වැඩි බර උසුලන්න 
ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවටය කියන එකයි. 

ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව 2009 සිට ෙකොතරම් සල්ලි ණයට අරෙගන 
තිෙබනවාද කියලා මා ෙපන්වන්නම්. 2009 අය වැය හිඟය 
රුපියල් ෙකෝටි 47,800යි. 2012 අය වැය හිඟය රුපියල් ෙකෝටි 
48,900යි. 2013 අය වැය හිඟය රුපියල් ෙකෝටි 51,600යි. 2014 
අය වැය හිඟය රුපියල් ෙකෝටි 50,000යි. 2015 අය වැය හිඟය 
වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 52,100ක් ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා.  
පිට රට ණයවලින් තමයි ෙම් හිඟෙය් වැඩි පමණයක් පියවන්න 
හදලා තිෙබන්ෙන්. 2009 විෙද්ශ ණය රුපියල් ෙකෝටි 19,400යි. 
2012 විෙද්ශ ණය රුපියල් ෙකෝටි 36,500ක්. අලුතින් විෙද්ශ ණය 
ගන්නවා. 2013 රුපියල් ෙකෝටි 17,900ක් විෙද්ශ ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. 2014 රුපියල් ෙකෝටි 37,100ක් විෙද්ශ ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 ෙම් දැන් කථා කරන අය වැයට අනුව 
විෙද්ශ ණය රුපියල් ෙකෝටි 45,300ක් ගන්නවා, ෙම් කරන 
විජ්ජාවට. ෙම් මුදලින් රුපියල් ෙකෝටි 20,200ක් ෙගවන්ෙන් ඊට 
ෙපර ගත් ණයවලටයි. අෙප් අගමැති ඇතුළුව ඇමතිතුමන්ලා අපට 
ෙපන්වා නැහැ, ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙම්වා කරන්ෙන් කියලා. 
ෙමන්න  ෙම් නිසා තමයි, පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 
නිර්භීතව කියා තිෙබන්ෙන් රට ආර්ථික අගාධයකට ගමන් 
කරනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම වැඩි මිලට ගන්න ෙද්වල් නිසා 
අහිංසක ජනතාවට බදු ෙගවන්න  ෙවනවාය, වැඩි මිල 
ෙටන්ඩර්වලට ඉඩ දීෙමන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් 
ටිලියනයකට වඩා පාඩු සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා පාඨලී 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 07වන දා 
කිව්වා. ෙමන්න ෙමෙහම තමයි, ඇමතිවරු ඉන්න ඕනෑ. එෙහම 
තමයි කියලා එකඟ වන්ෙන් නැතුව, භය නැතුව තමන්ෙග් මතය 
පකාශ කිරීම තමයි කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් විපක්ෂයක් 
නැත්ෙත් ඇයි, විපක්ෂය නිශ්ශබ්දව සිටින්ෙන් ඇයි කියලා 
ජනතාව අහනවා. දැන් ෙපෙනනවා, ෙම් විපක්ෂයත් සමඟ, 
ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තීවරුනුත් එකතු ෙවලා ෙලොකු ෙවනසක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන බව. අන්න ඒ නිසා තමයි අගමැතිතුමනි, අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්ෙන්, කරුණාකරලා රෙට් ජාතික ආර්ථිකයත් 
එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපාය කියලා. ෙම් අය වැෙයන් උපෙත් 
සිට විපත දක්වා යම් ෙදයක් ෙදන්න හදනවාය කියලා කිව්වත්, 
අන්තිමට තිෙබන ශතයත් නැති කරන එක තමයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි.  අෙප් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ෙකොටි 
ෙබෝම්බ ගැහුවාට පස්ෙසේ පථම වතාවට  මීට දවස් දහයකට, 
පහෙළොවකට ඉස්ෙසල්ලා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ වහන්න සිද්ධ 
වුණා. ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක සංගමෙය් වෘත්තීය සමිති අරගළය 
ෙහේතුෙවන් පැය තුනකට ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ වැහුවා. ෙමෙහන් 
පඩි වැඩි කරනවාය කිව්වාට කිසිම ෙදකක් කෙළේ නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ වහලා - 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  
වැඩ කරනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පැය තුනයි මිනිත්තු 22කට වහලා තිබුණා, ඔබතුමා 

ෙනොදන්නවා වුණාට.  

3343 3344 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ෙබොරු කියන්න එපා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අන්තිමට ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක සංගමයට රුපියල් 

8,000කින් පඩි වැඩි කළා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙබොරුවක් කරපු 
එක තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි කිව්වාම 10,000ක් ෙදනවාය කියලා 
අන්න, හරි මට්ටමට ලබා ෙගන තිෙබනවාය කියන එක තමයි 
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ගරු පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමනි, අපි 
ඔබතුමාට ගරු කරනවා, ඔබතුමා ඇමතිවරයා විධියට. නමුත් 
ඔබතුමාට clerk ෙකනකුෙග් බලයක් නැහැ, එම අමාත්යාංශෙය්. 
ගුවන් ෙතොටුපළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගෙම් සභාපතිතුමා 
ඔබතුමාට වැඩිය දන්නවා, එතැන ෙවන්ෙන් ෙමොනවා ද කියලා. 
අපි ෙමතැනදී විපක්ෂයක් වශෙයන් නිකරුෙණ් ඔබතුමාට ෙචෝදනා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් අනවශ්ය වියදම්, ගරු 
අගමැතිතුමනි. දැන් බලන්න floating market එක සැබෑ 
මට්ටමටම පා ෙවනවා. ඔන්න කඩා වැටිලා. රුපියල් ෙකෝටි 23ක් 
විතර වියදම් කරලා දවස් 100කින්, 150කින් විතර කියාත්මක 
කරන්න ගිහිල්ලා ඔන්න කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ෙමෙහම තමයි, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ආර්ථිකයත්. ඒකත් කඩා 
වැටිලා තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම නිදසුනක් 
වශෙයන් ෙපන්වනවා, ෙම් රෙට් මහ බැංකුෙව් තිෙබන විජ්ජාව 
ෙමොකක් ද කියලා. දැන් බලන්න 2013 මාර්තු මාසෙය් ෙම් රෙට් 
විදුලි බිල සියයට 45කින් වැඩි කළා.  සියයට 45කින් වැඩි කරන 
ෙකොට ෙම් රෙට් සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව උද්ධමනය - inflation -  
සියයට .23ක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, 2013 අෙපේල් මාසෙය් ඉඳලා 
මැයි මාසය ෙවන ෙතක්.  ඊට පසුව නැවත .23ක් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා, මැයි මාසෙය් ඉඳලා ජුනි මාසය ෙවන ෙතක්. නමුත් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙමන්න, සියයට 25ක් අඩු කළාය කියලා 
කිව්වාට පසුව මහ බැංකුව ඉතාම ෙව්ගෙයන් කියනවා, 
"Electricity tariff cut brings October inflation down to 1.6  
per cent" කියලා. ඒ කියන්ෙන් විදුලි බිල සියයට 25කින් අඩු 
වුණාම උද්ධමනය සියයට 3.6 සිට 1.6ට අඩු ෙවනවා නම්, එදා 
සියයට 53කින් වැඩි වුණාම ෙකොෙහොම ද  සියයට .23කින් වැඩි 
වුෙණ්? ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරලා ෙම් රෙට් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
පාවිච්චි කරලා විජ්ජාවක් කරන  එක තමයි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
තරෙය්ම විපක්ෂය වශෙයන් ෙපන්වා ෙදන්ෙන්. ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්න අවශ්යයි. ෙම්වාට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී සමහර ෙවලාවට විෂය භාර ඇමතිවරු උෙද් පශ්න අහන 
ෙකොට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. ඊට පසුව අපි යම් විධියකින් පශ්න 
කරන ෙකොට ඒෙකන් මඟ හරිනවා. ෙමන්න, අද ෙවලා තිෙබන 
ෙද්. ඇමතිතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් වග කියන්න අවශ්යයි. අපි 
විපක්ෂයක් වශෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වන්න හදන්ෙන්, සෑම 
දවෙසේම කරන්න හදන්ෙන් ෙම් ෙබොරුව තමයි කියන එකයි.  

දැන් බලන්න, ෙම් ආණ්ඩුව දැන් අලුත් කමයක් පාවිච්චි 
කරනවා. ඒ තමයි off-Budget, off-balance sheet ණය ගන්නා 
එක. ෙම් තුළින් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්කට ෙයොදා ගන්නවා 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව. ඊට පසුව කියනවා, ගිහිල්ලා 
කරුණාකරලා ෙම්වා තුළින් ණය ගන්න කියලා. රජෙය් ණය 
ගන්න බැරි නිසා ෙමන්න ෙම් වාෙග් ආයතනවලින් ගන්න 
කියනවා. ෙම්වායින් තමයි, ණය බරතාව ඉතාම භයානකකාරි 
තත්ත්වයකට පත් වන්ෙන්. ෙමොකද, නිසියාකාර පරිපාලනයක් 
නැත්නම් කඩා වැෙටනවා. අද රුපියල අධි තක්ෙසේරුවක 
තිෙබන්ෙන්. බැරි ෙවලාවත් ෙම්ෙක් නිවැරදි කිරීමක් ඇති වුෙණොත් 
ෙම් ගන්නා අධික පිට රට ණය නිසා ෙම් රටට දරා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තමයි ඇති වන්ෙන්. ෙම්කට වග කියන්න ෙවන්ෙන්  
අහිංසක ජනතාවට. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
ෙගවන්න තිෙබනවා නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. 

අද ෙතල් මිල බලන්න. අද ෙතල් රුපියල් 157ට විකුණුවාට, 
රුපියල් 67ට ෙකොළඹට ෙගෙනන්න පුළුවන්. රුපියල් 100ට - 
[බාධා කිරීමක්] - ඔබතුමා බැහැ කියනවා. ඉතින් හැම එකම 
බැහැෙන්. ෙම් රුපියල් 67ට තිෙබන එකට බදු සියයට 30ක් එකතු 
කළත් 95ට - 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබොරු කියන්න එපා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා තමයි ෙබොරු කියන්ෙන්. විපක්ෂයෙය් අපි 

කියනවා - 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙබොරු කියන්න එපා. ඇත්ත කියන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනිදා අපි  ෙපොදු ආණ්ඩුව හැදුවාට පසුව 

අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්ක අඩු කරනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විපක්ෂයක් වශෙයන් මතක් කරනවා. ඔබතුමන්ලාට ඉතින් හැම 
එකම බැහැ. බැරි නම් ෙගදර යන්න. අපි වැෙඩ් කරන්නම්. අපි 
කරලා ෙපන්වන්නම්, ෙකොෙහොමද කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
කියලා. එම නිසා තමයි, අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්ෙන්. 
අගමැතිතුමනි, පසු ෙපළ දැන්මම බය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair.  
 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத் தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  MR. SPEAKER  took the Chair. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා කතා කරන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදය නිමා ෙවන 

අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා පැමිණ අපි ෙම් කියන ෙද් සමබරතාෙවන් 
අහලා "ඔව්, ෙම්ක කරන්න බැහැ" කියලා ෙපන්වා දීම  මම 
ෙබොෙහොම අගය කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා කථා කරමින් සිටිෙය් ෙතල් මිල 
සම්බන්ධවයි. ෙතල් රුපියල් 157ට වික්කාට අපට භය නැතිව 

3345 3346 
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කියන්න පුළුවන්, රුපියල් 67ට ෙකොළඹ වරායට ෙග්න එකට 
සියයට 35ක් බදු එකතු කළාට පසුවත් එය රුපියල් 95ට, 97ට, 
99ට ෙහෝ 100ට විකුණලා රුපියල් 57ක් අඩු කරන්න පුළුවන් 
කියලා. ෙම් විධියට තමයි රෙට් වියදම අනිසි අයුරින් වැඩි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ජනතාවෙග් එදිෙනදා ජීවිතය ෙම් තුළින් හිර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙතල් මිල අඩු වුණා නම් පවාහන ගාස්තු අඩු ෙවනවා, 
විදුලි ගාස්තු අඩු ෙවනවා, ජනතාවෙග් වියදම අඩු ෙවනවා. ඒ අනුව 
ආදායම වැඩි වන උපකම ඉෙබ්ම ඇති කරන්න පුළුවන් වනවා. 
ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි හැම 
අවස්ථාවකදීම ෙපන්වා දී තිෙබන්ෙන් රෙට් නිසියාකාර 
පරිපාලනයක් නැති බව. ආර්ථික විනයක් නැතිව කටයුතු කිරීමක්, 
මූල්ය විනයක් නැතිව කටයුතු කිරීමක් තමයි අපට ෙපෙනන්නට 
තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් 
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා ෙම් ආණ්ඩුව මූල්ය විනය ගැන 
කරුණාකරලා මීට වැඩිය විධිමත්ව කටයුතු කරන්න අවශ්යයි 
කියලා.  

රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටන හැම අවස්ථාවකදීම ආර්ථිකය 
නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් වුෙණ් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයටයි. අද ඒක පුද්ගල ණය බරතාව රුපියල් 
442,000ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට සරිලන ආදායමක් නැති 
තත්ත්වයක් ඇති වුණාම තව ෙමොනවාද කියන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්?  ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 4වැනිදා "අද" පුවත් පෙත් 
තිෙබනවා, "මහජන බැංකුෙව් වසර 8ක රුපියල් ෙකෝටි 470ක් 
ෙබොල් ණය වශෙයන් කපා හැරලා තිෙබනවා" කියලා. කවුද 
ෙම්කට වග කියන්න අවශ්ය වන්ෙන්? කාටද දීලා තිෙබන්ෙන්? 
ආණ්ඩුෙව් ෙහන්චයියලාටද, නැත්නම් ආණ්ඩුවට හිෛතෂීව වැඩ 
කරන ව්යාපාරිකයන්ටද? ෙම්වා තමයි අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී පශ්න 
කරන්ෙන්. ෙම්වාට උත්තර ෙදන ෙකොට මූල්ය කළමනාකරණ 
(වගකීම) පනත අනුව ෙම්වා ෙහළිදරවු කරන්න බැහැයි කියලා 
කිව්වාට ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් ෙම්ක 
ෙහළිදරවු කරලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කවුද වග 
කියන්න අවශ්ය වන්ෙන් කියන එක අගමැතිතුමා ඇතුළු 
ආණ්ඩුෙවන් අපි පශ්න කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි නැවත 
අහනවා,  සීෙෂල්ස්වල ජීවත් වන 76,000ක් විතර ජනගහනයට 
රජෙය් බැංකුවක් ගිහිල්ලා එෙහේ බැංකුවක් අරින තත්ත්වයක් 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. ලංකා බැංකුෙව් branches 328යි 
ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන්. 76,000ක පමණ ජනගහනයක් සිටින 
තැනක ගිහිල්ලා බැංකු ශාඛාවක් අරින්ෙන්, ෙම් රෙට් තිෙබන මුදල් 
ඒ රටට යවලා ඒෙකන් black money  ඇති කරන කමය වහන්නද 
කියලා අපි ෙම් අවස්ථාෙව් පශ්න කරනවා. ලංකා බැංකුෙව් 
කට්ටියත් පශ්න කරනවා, ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය 
කියලා. ෙම් ලංකාෙව් නගරවලට විතරක් ෙනොෙවයි, ගම්බද 
පෙද්ශවලට අවශ්ය බැංකු අරින්ෙන් නැතුව සීෙෂල්ස් රෙට් 
බැංකුවක් අරින එක මහා විහිළුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි රෙට් දූෂණය. ෙම් රෙට් 
දූෂණය ඉතාමත් අධික මට්ටමකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව 
ෙපන්වනවා හම්බන්ෙතොට වරායට  රුපියල් ෙකෝටි 4,500ක් වියදම් 
කර තිෙබනවා කියලා; හම්බන්ෙතොට අධිෙව්ගී මාර්ගයට - 
Hambantota Expressway එකට-  රුපියල් ෙකෝටි 8,500ක් වියදම් 
කර තිෙබනවා කියලා; මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළට රුපියල් ෙකෝටි 
2,700ක් වියදම් කර තිෙබනවා කියලා; දැදුරු ඔය ව්යාපෘතියට 
රුපියල් ෙකෝටි 1,100ක් වියදම් කර තිෙබනවා කියලා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරයට, 28 වතාවක් කඩා වැටිලා 
තිෙබන ඒ බලාගාරයට  රුපියල් ෙකෝටි 16,800ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා කියලා ෙපන්වනවා. ෙකොෙහේ ෙහෝ පාවිච්චි කරලා 
ෙමෙහේ ෙගනැල්ලා සවි කරලා හැම දාම කැෙඩන බලාගාරයක් 
ඒක. ඒ වාෙග්ම තවත් වියදම් ගණනාවක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් සියලු ෙද්ම අද විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ඒ ව්යාපෘති සඳහා වැය වුණු 

වියදම සියයට 68කින් අඩු කර ගන්න තිබුණාය කියා විපක්ෂයක් 
වශෙයන් ඒවා අප ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි 
පශ්න කරනවා, ෙකොෙහේද ඉතිරි සල්ලි ටික ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් 2005 
අත්සන් කළ ගිවිසුෙම් සඳහන් වියදමට වැඩිය එය සියයට 100ක් 
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කාටද ඒ වැඩි සල්ලි ටික 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? ෙමෙහේ පත් කර තිෙබන චීන ඒජන්තවරු 
කවුද? ෙම්වාට උත්තර ෙදන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක්, නිශ්ශබ්දව 
ගමන් කරන ආණ්ඩුවක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. 

අද ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් 
ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වී තිෙබනවා. මම හිතුවා මුදල් ඇමතිවරයා 
වශෙයන් ජනාධිපතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාවට එයි කියලා. අද 
පුවත් පතක තිෙබනවා, “I have your files” කියලා. ෙම් වාෙග් 
විළිලජ්ජාවක් නැති ආණ්ඩුවක්. දූෂණය ගැන කථා කරන ෙකොට 
ජනාධිපති කියනවා, "මෙග් ළඟ files තිෙබනවා" කියලා. Files 
තිෙබන්ෙන් එතුමා ළඟ තබා ගන්නද? අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට එවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  ෙපොලීසියට 
එවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කරනවාය කියන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට හා 
ඇමතිවරුන්ටයි මම ෙම්ක නිර්භීතව කියන්ෙන්. 

ඒ අය ෙම්කට අභිෙයෝග කරලා කියනවා, “ files තිෙබනවා 
නම් එවන්න, අපි ඒවාට බෙයන් ෙනොෙවයි එළියට ආෙව්” කියලා. 
එෙහම පකාශ කරන ෙකොට ඇයි, ෙම් ආණ්ඩුව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට පැමිණිලි ෙනොකර ඉන්ෙන්? ෙම් 
මන්තීවරුන් රැක ෙගන ඉන්නද? ෙමොන විළි ලජ්ජා නැති 
පකාශයක්ද, ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්? අපට අවශ්ය වන්ෙන් පිරිසිදු 
පාලනයක්. ඒ නිසා තමයි, ෙම් පාලනෙය් සිටින්න බැහැ කියලා, 
නිර්භීතව ෙමවැනි ඇමතිවරු තනතුරු පැත්තකට දමලා ෙම් 
පැත්තට ආෙව්. එදා ලලිත් ඇතුලත්මුදලිලා, ගාමිණී දිසානායකලා 
ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය ෙහණයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා 
තමයි එළියට ඇවිල්ලා කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ආකාරෙය් 
ෙශේෂ්ඨ කියාවක් තමයි, ෙම් මෑතකදී - දවස් තුන, හතරකට 
ඉස්ෙසල්ලා - අද ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් පිළිඅරෙගන ඉන්න 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඇතුළු රාජිත ෙසේනාරත්න, දුමින්ද 
දිසානායක, එම්. ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන, රාජිව විෙජ්සිංහ, 
වසන්ත ෙසේනානායක වාෙග් මන්තීතුමන්ලා කෙළේ.  [බාධා 
කිරීමක්]  මීට වඩා කට්ටිය එනවා. බය ෙවන්න එපා. එනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඔය පැත්ෙත් ඉඳන් අපට සහාය දක්වමින් ඒ 
කටයුතු කරන්නත් කට්ටිය ඉන්නවා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් වාෙග් files තිෙබනවා නම් ඒවා තියා 
ෙගන ඉන්ෙන් නැතුව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කරන්න. ෙමවැනි පකාශයක් කරනවාද? 
හැම මන්තීවරයාම ආරක්ෂා කර ගන්න හදන්ෙන් “මෙග් අෙත් 
file එකක් තිෙබනවා” කියලා කියා ෙගනද? ෙමොනවාද, ෙම් 
කියන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා පත් කළාට 
පස්ෙසේ අද ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
පුදුම ෙදයක්. ෙමෙතක් කාලයක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
එංගලන්තෙය් ෙපොල් ෙගඩියක් වැටුණත් ඒක විෙද්ශ 
කුමන්තණයක්. ඒකට බණින්ෙනත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. 
අපි නැවතත් අහනවා, ෙම් ෙකොටිෙයෝ ටික ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් 
කියලා. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උපසභාපති වන්ෙන් 
කරුණා ෙනොෙවයිද? කරුණා අම්මාන් කියන්ෙන් කවුද? එදා 
මුස්ලිම් අයව මරපු, දළඳා මාළිගාවට ෙබෝම්බ ගහන්න නිෙයෝග 
කරපු අය ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උපසභාපති 
වශෙයන්.  

3347 3348 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙපොලීසිෙය් 650ක් මැරුවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙපොලීසිෙය් 650ක් මරන්න නිෙයෝග කරපු පුද්ගලයා අද                 

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උපසභාපති වශෙයන් ඉන්නවා. දළඳා 
මාළිගාවට ෙබෝම්බ ගහන්න, ඒ ෙබෝම්බය ෙගන යන්න නිෙයෝග 
කරපු පිල්ෙලයාන් අද ජනාධිපතිෙග් උපෙද්ශක. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් 70,800ක් මැරුවයි කියපු, නැව් 29ක් 
තිෙබනවා කියපු, US Dollars බිලියන 330ක් පිට රට  තිෙබනවා 
කියපු ෙක්පීව ඉන්දියාවට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක ෙම් 
රෙට් හිර ෙගදර නැතුව, රජ ෙගදර සිටිනවා ෙනොෙවයිද?  

විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්න නිසායි මා ෙම් 
කාරණය කියන්ෙන්. එතුමා කියනවා, “අද යුෙරෝපෙය් ෙකොටි 
තහනම  ඉවත් කර තිෙබනවා.  නමුත් යුෙරෝපෙය් ෙකොටි තහනම  
ඉවත් කිරිම සම්බන්ධෙයන් අපට කිසිෙසේත්ම සෘජුව මැදිහත් 
ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. ෙමොකද අෙප් රට විෙද්ශීය අධිකරණයකට 
යටත් කරන්න අපි කැමති නැහැ."  කියලා. ඒක ඉංගීසිෙයන් 
කිව්ෙව්, "we will not subject our country to jurisdiction of 
foreign courts" කියලායි. ෙමතුමන්ලා දන්නවා, ෙමෙහේ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වාෙග් එෙහේ අධිකරණය නටවන්න බැරි බව. ඒ 
නිසා තමයි ෙමවැනි පකාශ කරන්ෙන්. ඒ ෙකොටින්ෙග් සල්ලි 
යුෙරෝපෙයන් මුදා හරින්න ඉඩ ෙදන්ෙන් ඒ සල්ලි නැවත ෙක්පීට 
දීලා වකශීලිව නැවත රජයට ගන්නද? ෙම්වාට තමයි උත්තර 
ෙදන්න අවශ්ය වන්ෙන්. ෙම්වාට තවම උත්තර දීලා නැහැ. 

අපි ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, ඇමතිවරුන් 
දමලා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? අද "ෙඩ්ලි මිරර්" පත්තෙර් තිෙබනවා, 
"Common candidate is a foreign conspiracy: SLFP" කියලා. 
[බාධා කිරීම්] ෙම්ක හරි වැඩක් ෙන්? ෙම් ඔක්ෙකෝම අය වැයට 
බලපානවා. ෙම් වාෙග් නාඩගම් නිසා තමයි, ෙමවර අය වැෙයනුත්  
අහිංසක ජනතාවට ෙතල් මිල අඩු කරන්ෙන් නැතුව, සීනි, කිරි පිටි 
මිල අඩු කරන්ෙන් නැතුව, පවාහන ගාස්තු අඩු ෙනොවන විධියකට 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි අගමැතිතුමාට කියන ්ෙන්, 
කරුණාකර ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න කියලායි. ෙමය විෙද්ශ 
කුමන්තණයක් නම්, ෙමෙතක් දුර සිදු වුණු හැම ෙදයක්ම විෙද්ශ 
කුමන්තණයක් නම්, ඇයි ෙහොයලා බැලුෙව් නැත්ෙත් ෙම් 
කුමන්තණය පස්ෙසේ ඉන්ෙන් කවුද කියලා. [බාධා කිරීම්] 

විෙද්ශ බලපෑම් ගැන කිය කියා තමන්ෙග් අදක්ෂතාව වහන්න, 
තමන්ෙග් නිරුවත්භාවය වහන්න හදන්න එපා. අපට අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාවට විසඳුමක් ලබා ෙදන්නයි. අපට 
අවශ්ය ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නයි. ෙම් රජය ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළ තුළින් ජනතාවට අමාරු ජීවන තත්ත්වයක් තමයි ඇති 
වන්ෙන්. ඒ නිසා  අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, - 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනි දා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්ෙවනවා. 

එදාට එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් උපන් 
දිනය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් මාධ්ය නැති කරලා ලසන්ත 
විකමතුංග මරපු දවස. අද බිෙෂොප්වරු, කාදිනල් හිමිපාෙණෝ කථා 
කරනවා, ලංකාෙව් සියලුම ෙදනා පාප් වහන්ෙසේෙග් පැමිණීම 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි ඉන්ෙන්,  ඒත් ෙම් ජනාධිපතිවරණය නිසා 
ඒක කල් යාවිද කියන එක ගැන. රෙට් ෙම් වාෙග් 
ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්ෙවන කාලයක ඒ වාෙග් උතුම් 
පුද්ගලෙයක් ෙම් රටට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආණ්ඩුව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වග කියන්නට අවශ්යයි. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්, කරුණාකර විනිවිද භාවයකින් රට පාලනය 
කරන්නය කියලායි.  

ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනි දා ඇති වන උතුම් ෙවනසත් සමඟ 
ෙම් රෙට් නැවත අලුත් ගමනක ආරම්භයක් ඇති ෙවනවා.  ෙපොදු 
ආණ්ඩුවක් තුළින් ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් නැවත 
ෙම් රට තුළ පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරන්නට පුළුවන් අවස්ථාව 
අපි ඇති කරලා ෙදනවා. ඒ තුළින් අපි උතුර, දකුණ, සියලු ජාතීන් 
සහ ආගම් සමඟි කරන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති කරනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. දුප්පත්කම හා ෙපොෙහොසත්කම අතර පරතරය 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කරන්නට කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙකොල, නිල් සහ රතු වශෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබන පාට 
එකතු කරන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරනවා. දූෂණය 
නැති කිරීම තමයි, අෙප් පථම කටයුත්ත. අපි නැවතත් අර්ථයක් 
ඇතිව යහ පාලනය කියාත්මක කිරීමට පටන් ගන්නවා. [බාධා 
කිරීම්] 

ඔබතුමන්ලා ඔතැන සිට කෑ ගැහුවාට මම දන්නවා, නිහඬව 
ඔබතුමන්ලාෙග් හිත තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද කියලා. කඳ ඔය 
පැත්ෙත් තිබුණාට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිත ෙම් පැත්ෙත් තිබීම 
පිළිබඳව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට අකමැතියි. 
බලන්න, සිදු ෙවන ෙද්? ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා වන විට අෙප් 
ෙපොදු විපක්ෂය, දුක් විඳින අහිංසක ජනතාවට ෙසත සලසා ෙදන, 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කර ෙදන, ෙම් ෙහණ ගහන විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරන ආණ්ඩුවකට යන්න පුළුවන් 
ස්වරූපය ඇති කරනවාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්නට කැමැතියි. 

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් විපක්ෂෙය් සිටින සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂත් සමඟ 
එකට වැඩ කරන්නට පුළුවන් නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් බිහි 
කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් ඓතිහාසික වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන 
බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

එෙසේ පිහිටු වනු ලබන ආණ්ඩුෙව් අපි ඉදිරිපත් කරන අය 
වැෙය්දී  ෙම් රෙට් පුද්ගලයකුෙග් සැබෑ ආදායම තව රුපියල් 
10,000කින් වැඩි කරනවා. ඒ වාෙග්ම සෑම පවුලකටම ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් ආදායමක් ලබා ෙදනවා; ෙම් රෙට් ස්ථිර 
තැන්පතුවල මුදල් ෙයොදවා එම ෙපොලිෙයන් ජීවත් වන අයට  ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙපොලී පතිශතයක් ලබා ෙදනවා; විදුලි ගාස්තු 
සියයට 25කින් අඩු කරනවා; ෙතල් මිල විශාල පමාණයකින් අඩු 
කරලා  ඉදිරිෙය්දී ෙම්  රටට අලුත් ආර්ථිකයක් හදන්න පුළුවන් 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා මම සියලුම ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙගන්  ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. ෙම් අය වැය 
තුළින් ජනතාවට කිසිම ෙසතක් ලැබිලා නැහැ. ජනතාවට බර වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් දූෂිත ආණ්ඩුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සාක්කු 
පුරවන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර තිෙබනවා පමණයි. 
එම නිසා සියලු ෙදනාම හෘදය සාක්ෂියට අනුව ෙම් අය වැය 
පරාජයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. 2015 ජනවාරි 

3349 3350 
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මාසෙය් 8 ෙවනි දා අපි අලුත් ආණ්ඩුවක් - ෙපොදු ආණ්ඩුවක්, හවුල් 
ආණ්ඩුවක් - ඇති කරලා අලුත් ගමනක ආරම්භයක්  ඇති කරන 
බව මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.37] 

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

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  
ගරු සභාපතිතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව අපි 
දීර්ඝ වශෙයන් දින ගණනාවක් විවාද කළා. අද මුදල් හා කම 
සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදය පැවැත්ෙවන දිනයයි. පළමුෙවන්ම, ෙම් විවාදය 
සඳහා සහභාගි වුණු අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා සහ මැති ඇමතිතුමන්ලාට ඔවුන් විසින් පළ කරන 
ලද විවිධ අදහස් හා ෙයෝජනා පිළිබඳව අෙප් ස්තුතිය පළ කරන්නට  
මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
2005 දී බලයට පත් වූ දා සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, 
විපක්ෂයත් සිහින මැව්වා. සෑම අය වැය ෙල්ඛනයකදීම එතුමන්ලා 
කියා සිටිෙය්, "ඔන්න ඊළඟ සැෙර් ආණ්ඩුව කඩා වැෙටනවා; 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා" කියලායි. නමුත් කිසි දවසක ආණ්ඩුව 
වැටුෙණත් නැහැ; ආර්ථිකය කඩා වැටුෙණත් නැහැ. ඒ නිසා මම 
කියන්නට කැමැතියි, ඉදිරිෙය්දීත් ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්ෙනත් 
නැහැ; ආණ්ඩුව කඩා වැෙටන්ෙනත් නැහැ කියන එක. ඒක හුදු, ඒ 
අවස්ථාෙව්දී තමන්ෙග් හිත සනසා ගැනීම සඳහා විපක්ෂය මඟින් 
කියනු ලබන සම්පපලාපයක් පමණයි කියන කාරණය මා පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රට රුදුරු තසත්වාදෙයන් 
ෙවලා ෙගන තිබුණු අවධිෙය් තස්තවාදීන් විසින් ෙම් රෙට් ආර්ථික 
මර්මස්ථාන විනාශ කරමින්, අෙප් ජාතික ආර්ථිකය විනාශ 
කරමින්, රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීමට තිබුණු මං 
ෙපත් අහුරා දමනු ලැබූවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අවිආයුධ මිලදී ගැනීම සහ යුද්ධය සඳහා විශාල 
මුදල් පමාණයක් අෙප් රටට, අෙප් ආණ්ඩුවලට ෙගවන්න සිදු 
වුණා. නමුත් ඒ තත්ත්වය සදාකාලිකවම අවසන් කරමින් විශිෂ්ට 
ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් තස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා ලබා 
දුන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. එතුමා 
විසින් ලබා ෙදන ලද විශිෂ්ට ෙද්ශපාලන නායකත්වය තුළින්  අපි 
තස්තවාදය අතුගා දැම්මා. තසත්වාදය අතුගා දමා ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනය සඳහා සුදුසු පසුබිමක් ඇති කරලා ජනතාවට නිදහෙසේ 
සිය එදිෙනදා කටයුතු කරෙගන යාමට, ව්යාපාරික කටයුතු 
කරෙගන යාමට, කෘෂිකාර්මික කටයුතු කරෙගන යාමට පසුබිමක් 
හදාපු නිසා තමයි අපට අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන් වුෙණ්. තස්තවාදය 
නැති කිරීෙමන් අපි ලබා ගත්ත ඒ ජයගහණය තමයි අෙප් ආර්ථික 
ජයගහණෙය් මූලාරම්භය කියන එක මා කියන්න කැමැතියි. ඒ 
නිසා ෙම් ලබා ගත්ත ආර්ථික ජයගහණයන්හි පූර්ණ ෙගෞරවය 
ලැබිය යුත්ෙත් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටයි 
කියන කාරණය මා ෙමම ගරු සභාවට මතක් කර ෙදන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2005ට ෙපර ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය - GDP Growth Rate එක - සියයට 4.5යි.  නමුත් ඉන් 
අනතුරුව, පසු ගිය වසර කිහිපය තුළදීම සියයට 7.5 දක්වා ෙම් 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ෙගන ඒමට පුළුවන් වුණා. ෙම්ක අප 
විසින් නිර්මාණය කරන ලද සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් ෙනොෙවයි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දකින්නට ඇති, පසු ගිය දා ෙලෝකෙය්ම 
ආර්ථිකයන් පිළිබඳව, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයන් පිළිබඳව 
විශ්ෙල්ෂණය කරන ඉතාම ගරු කටයුතු සඟරාවක් වූ "The 
Economist" සඟරාෙව් පැහැදිලිව කියා තිබුණා, ෙලෝකෙය් වැඩිම 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක්  ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ලංකාවයි 
කියන එක. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමයින් ෙපෙනනවා ෙන්ද අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් අමාත්යවරයා 
වශෙයන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නිවැරදි මඟකට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා; නිවැරදි මාවතකට ෙයොමු කර තිෙබනවා; නිවැරදි 
ෙලස සංවර්ධනය කර තිෙබනවා කියන කාරණය.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් සියයට 
16ක්ව පැවැති උද්ධමනය සියයට 05 දක්වා පාලනය කරන්න 
පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලී අනුපාතය - interest rate එක -  
සියයට 7 - 8 දක්වා පමාණයකට අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා. අද 
ඕනෑම ෙකනකුට සියයට 10ක, 11ක වාෙග් ෙපොලියකට 
බැංකුවකින් ණය මුදලක් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා සුළු කර්මාන්තකරුවන් ඒ වාෙග්ම 
ආෙයෝජකයින් සඳහා සුදුසු වාතාවරණයක් හා පරිසරයක් අෙප් 
ආර්ථිකය මඟින් ඇති කරලා තිෙබනවා.   

මෙග් මිත ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ණය බර පිළිබඳව 
පකාශ කළා. ෙම්ක ගැන අපි පුන පුන කියා සිටියා. එතුමා 
කියනවා අපි ෙමච්චර ගණනක් ණය ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ණය නිර්ණය කරන -ණය මනින- දර්ශකය 
ෙමොකක්ද? ඒ රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට කීයක් ණය 
තිෙබනවාද කියන එකයි. අද ජපානෙය් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
ෙමන් සියයට 218ක් ණයයි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනය ෙමන් සියයට 108ක් ණයයි. නමුත් අපි එය 
සියයට 68 දක්වා අඩු කරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, 
1950 ගණන්වල -ෙදවන ෙලෝක යුද්ධය කාලෙය්දී- හාල් ෙසේරුව 
ශත 25ට තිබුණා. එතෙකොට තිබුණු ණය පමාණය අඩු ෙවන්න 
පුළුවන්;  මුදෙල් වටිනාකම අඩු ෙවන්න පුළුවන්. අද හාල් ෙසේරුව 
රුපියල් 60ක්, 70ක් වුණත්, පඩි නඩි ඊට වඩා වැඩි වුණත්, 
ෙද්පළවල මිල ගණන් වැඩි වුණත් අපි රුපියල්වලින්, ශතවලින් 
ෙනොෙවයි ෙකෙනකුෙග් ණය පමාණය, රටක ණය පමාණය 
මනින්ෙන්. දළ ජාතික නිෂ්පාදනය එක්ක සන්සන්දනය කරමින් 
තමයි අපි ණය පමාණය මනින්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් දර්ශක ගණනාවක්ම අපට 
ලැබී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද අපි ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා 
කරන ලද වියදම දළ ජාතික නිෂ්පාදනයත් සමඟ සන්සන්දනය 
කරන ෙකොට ඉතාම අඩු මට්ටමකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ෙමන්ම සමාජ 
සුභසාධනය සඳහා කරනු ලබන ආෙයෝජනයන් පමාණය වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ලබාගත් යුද ජයගහණයත් සමඟම, ෙගන එන ලද 
සාමයත් සමඟම ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනෙය්, විෙශේෂෙයන්ම 
යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් අංශෙය් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් 
වුණු බව. නිවාස ෙයෝජනා කම, ජල ෙයෝජනා කම, ඒ වාෙග්ම 
මහා මාර්ග, ගම්මානවලට ෙකොන්කීට් පාරවල්, ෙමවැනි 
වැඩකටයුතු රාශියක් කියාත්මක කළා. ඒක කවුරුවත් නැහැයි 
කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් කරන ලද දැවැන්ත ආර්ථික යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනයත්, වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනයත් 
සමඟම අෙනකුත් සෑම අංශයකම විශාල සංවර්ධනයක් කිරීමට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. නමුත් ඒ සමඟම 

3351 3352 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවෙග් එදිෙනදා ජීවිතයට බලපාන කාරණා පිළිබඳවත් -
ජනතා සුභසාධනය පිළිබඳව- අපි හිත ෙයොමු කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ෙම් කියන ආකාරයට ජනතා 
සුභසාධනය පදනම් කරගත් අය වැයක්. ෙමොකද, අපි මහා මාර්ග 
විශාල පමාණයක් හදලා ඉවරයි. තව highways කිහිපයයි හදන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා defence expenditureවලින් ඉතිරි වන මුදල් 
පමාණය වාෙග් ෙද්වල් අපට විශාල වශෙයන් ආෙයෝජනය සඳහා 
ෙමන්ම සමාජ සුභසාධනය සඳහා ෙයොදවන්න පුළුවන් ෙවනවා. 

අපි අය වැය සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන ලද අවස්ථාෙව්දී 
විපක්ෂය විසින් විෙව්චනයන් ෙගනාවා. ඉදිරිපත් කරන ලද අය සහ 
වැයවලට අමතරව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් සිය අය වැය 
ෙයෝජනා තුළින් ආදායම් මාර්ග වාෙග්ම ෙවනත් වියදම් මාර්ග 
ගණනාවක් ෙපන්නලා දුන්නා. ඒ අනුව තමයි අපි සංෙශෝධන 
පනත -ෙම් අය වැයවල සංෙශෝධනය- ෙගන එන්ෙන්. අපි මුදල් 
ෙසොයා ගන්නා ආකාරයත්, ඒ ෙසොයා ගන්නා මුදල් වියදම් කරනු 
ලබන ආකාරයත් පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලිව එහි ෙපන්වලා 
තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම හැම අය වැය අවස්ථාවකදීම 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ෙගන එනු ලබන ෙපොදු තර්කයක් 
තමයි අෙප්ක්ෂිත ආදායම කවදාවත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
එක. මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට කැමැතියි, 2010 දී අපි 
ඇස්තෙම්න්තුගත කළ -බලාෙපොෙරොත්තු වුණු- සම්පූර්ණ ආදායම 
රුපියල් බිලියන 862යි. සත්ය ආදායම රුපියල් බිලියන 858යි. 
ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායමින් සත්ය ආදායෙම් පතිශතය සියයට 
99යි. මහා භාණ්ඩාගාරය නිවැරදිව උපකල්පනය කරලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආදායම ලබාෙගන තිෙබනවා. 2011 දීත් 
එෙහමයි. 2011 දී ඇසත්ෙම්න්තුගත ආදායම රුපියල් බිලියන 
1,008යි. රුපියල් බිලියන 1,007ක ආදායමක් ලබාෙගන 
තිෙබනවා. 2012 දී ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම රුපියල් බිලියන 
1,149යි. ලැබුණු ආදායම රුපියල් බිලියන 1,097යි. 
ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායමින් සියයට 95ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. 
2013 දී ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම රුපියල් බිලියන 1,308යි. ලබා 
ගත් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,180යි. ඇස්තෙම්න්තුගත 
ආදායමින් සියයට 90ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඒ නිසා මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් අය වැය ෙල්ඛනයන් සකස් 
කිරීෙම්දී ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම ඔවුන් විසින් සකස් කරන ලද 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආදායම ඉතාම ආසන්නව ලබාෙගන 
තිෙබනවා. 

ෙමවරත් අප විසින් ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද ඒ මුදල් පමාණය 
අනිවාර්යෙයන් ලබාගැනීමට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමවර අය 
වැෙයන් ලබා දුන්නු සහන සඳහා මුදල් නැහැ කියන තර්කය, මුදල් 
ෙනොලැෙබ්ය කියන තර්කය  අනිවාර්යෙයන් පතික්ෙෂේප කරන්න 
අපට සිදු ෙවනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. රෙට් ආරක්ෂක වියදම් 
සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4ක් 2008 දී ෙවන් කළා. 
දැන් එය සියයට 2.5 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. 2015 සිට 2020 
දක්වා මානව සංවර්ධනය හා සමාජ ආරක්ෂණය සඳහා ඒ ඉතිරිය 
ෙයොදා ගැනීමට අපට පුළුවන්, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය හා විපක්ෂය සිහින මවන ආකාරයට ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා වැටීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් වී 
ෙගොවියාෙග් වී සඳහා රුපියල් 40කුත්, කිරි ෙගොවියාෙග් කිරි සඳහා 
රුපියල් 60කුත්, අර්තාපල් ෙගොවියාෙග් අර්තාපල් සඳහා රුපියල් 
80කුත් ආදි වශෙයන් සහතික මිල ගණන් නියම කරමින් ෙම් රෙට් 
කෘෂි කර්මාන්තය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් පියවර අෙප් රජය 
මඟින් ෙගන තිෙබනවා. අද මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් 
සුළු ෙත් වතු හිමියන්ෙග් ෙත් දළු සඳහා ඉතා ඉහළ මිලක් 
ලැෙබනවා. කුරුඳු සඳහා ඉතා ඉහළ මිලක් ලැෙබනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය හා විපක්ෂය කියන හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාව 

හිඟන්ෙනෝ; වැරහැලි ඇඳෙගන කන්න ෙබොන්න නැතිව සිටින අය. 
එෙහම අය දැන් නැහැ. Mobile phones පාවිච්චි කරන, 
motorcycles පාවිච්චි කරන, three-wheelers පාවිච්චි කරන, 
ඩිෙමෝ බට්ටන් පාවිච්චි කරන අය තමයි අද ඉන්ෙන්. පහළ 
පන්තිෙය් සිට ඉහළ පන්තියට අප විසින් ඔසවා තබන ලද 
ජනතාවක් තමයි අද ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්. ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය 
පිළිබඳව දන්ෙන් ජනතාවයි. ඒ නිසා ඔවුන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
සමඟ බද්ධ ෙවලා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය සමඟ 
බද්ධ ෙවලා සැම විටම වැඩ කටයුතු කරන බව පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රවි කරුණානායක මැතිතුමා හැම 
ෙවලාෙව්ම සිහින මවන්ෙනක්. එතුමාෙග් සිහින එකක්වත් 
ෙමෙතක් නම් සැබෑ වුෙණ් නැහැ. එතුමා කියනවා, ජනවාරි 8වන 
දා අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නිර්මාතෘ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් ජන්ම දිනෙය්දී එතුමන්ලා 
ජයගහණය කරනවා කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙම් රෙට් පාලන බලය බළල් අතක් හරහා 
ලබා ගැනීමට ඉඩ ෙනොෙදන බව ෙම් රෙට් ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකෙයෝ සියලු ෙදනා බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් ජන්ම 
දිනෙය්දී ෙපන්වා ෙදයි. ඡන්ද පතිඵල ගණන් කරන කල් ඉන්න. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් ෙගොනාට 
අන්දන්න විපක්ෂයට ෙහෝ අෙප් පක්ෂෙයන් ඒ පැත්තට ගිය 
කිසිවකුට ෙහෝ බැරි බව අෙප් බුද්ධිමත් ශී ලාංකා නිදහස් පාක්ෂික 
ජනතාව එදාට ෙපන්වා ෙදනවා ඇති. ඒ නිසා අපට ඒ පිළිබඳව 
බයක් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණය ෙහට උෙද් 
ඉර පායනවා වාෙග්ම විශ්වාසයි. ඒක සිද්ධ ෙවනවා. ඇයි මා 
එෙහම කියන්ෙන්? එතුමා විසින් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
කරන ලද ෙසේවාව පිළිබඳව කෘතෙව්දිත්වයක් ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් හදවත් තුළ තිෙබනවා. ගුණමකු මිනිසුන් 
කිහිපෙදෙනකු ජීවත් වුණත්, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කීර්ති නාමය ෙබොඳ කිරීමට ෙහෝ එතුමා පරාජය කිරීමට ෙහෝ 
කිසිම ෙකනකුට පුළුවන් ෙනොවන බව ගුණගරුක හා කෘතෙව්දි 
බහුතරයක් ජීවත් වන ශී ලංකාෙව් ජනතාව විසින් ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දාට ෙපන්වා ෙදනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අලුත් ජවයක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්ෙන් මීට වඩා ෙලොකු 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ දීපු පක්ෂයක්. පක්ෂෙය් නිර්මාතෘ 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් අතිජාත පුත රත්නය වන අනුර 
බණ්ඩාරනායක මහත්මයාත් ගියා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට.    
නමුත්, පාක්ෂිකෙයෝ ගිෙය් නැහැ. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය, විජය කුමාරණතුංග මැතිතුමා සමඟ ෙවනම 
පක්ෂ හදාෙගන විපක්ෂයට ගියා. නමුත්, පාක්ෂිකෙයෝ ගිෙය් 
නැහැ. එෙසේ යන්න යන්න අෙප් පක්ෂය වඩ වඩාත් ශක්තිමත් 
වුණා. ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ ඔළුව ඉස්සුවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ අභිෙයෝගවලට මුහුණ දීමට ශී ලංකා නිදහස ්
පාක්ෂිකයන් තුළ ශක්තිය තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන පරිදි එවැනි 
ෙදයක් ෙම් රෙට් සිදු වන්ෙන් නැති බව මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

එතුමා කිව්වා, "ෙහණ ගහන විධායක ජනාධිපති ධුරය" 
කියලා. කවුද ෙම් ෙහණ ගහන විධායක ජනාධිපති ධුරයක් 
හැදුෙව්? එතුමාෙග් පක්ෂෙය්ම නායකයාෙග් මාමණ්ඩි තමයි 
හැදුෙව්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ෙහණ ගහන විධායක 
ජනාධිපති ධුරෙය් නිර්මාතෘවරු. ඒ අයට ෙම් මැතිවරණෙය්දී තමයි 
මතක් වුෙණ්, ෙම් ෙහණ ගහන විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2002 දී අවුරුදු 
ෙදකකට බලයට ආවා ෙන්. ඒ කාලෙය් ෙහණ ගහන විධායක 
ජනාධිපති ධුරයට ෙමොකද කෙළේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ 
ෙහණය බදාෙගන හිටියා. ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ  කියලා ඒ 

3353 3354 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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ෙවලාෙව් මතක් වුෙණ් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි ෙබොළඳ 
කථාවලින් ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් ජනතාව මුළා කිරීමට ෙමොනම 
අෙප්ක්ෂකෙයකුටවත් කිසිෙසේත් ඉඩකඩක් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් 
මැතිවරණය ජයගහණය කරලා පතිගාමීත්වයට හිස ඔසවන්නට 
ඉඩ ෙනොදී ඉදිරියටම යන බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
“102 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 2,823,600,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.1,539,000,000 

 

“102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,539,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 1,534,320,000 

 

“102 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,534,320,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
237 වන ශීර්ෂය.- ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 77,910,000  
 

“237 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 77,910,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              

රු. 21,500,000 
 

“ 237  වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 21,500,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
238 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.75,880,000  

 

“238 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.75,880,000ක  මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.2,500,000 
 

“238  වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු2,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
239 වන ශීර්ෂය.- විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.249,530,000  

 

“239  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 249,530,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.2,116,230,000 
 

“ 239  වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,116,230,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                   

 
“தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 2,823,600,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 

ெசல  பா 1,539,000,000 
 

“தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,539,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 

ெசல  பா  1,534,320,000 
 

“தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,534,320,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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தைலப்  237.- ேதசிய திட்டமிடல்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 77,910,000 

  
“தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 77,910,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 21,500,000 

 
“தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 21,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  238.- அரசிைறக் ெகாள்ைக  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 75,880,000 

 
“தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 75,880,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,500,000 

 
“தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  239.- ெவளிநாட்  வளங்கள்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 249,530,000 

 
“தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 249,530,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,116,230,000 

 
“தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,116,230,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,823,600,000, for Head 102, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 102, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,539,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,539,000,000 for Head 102, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,534,320,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,534,320,000 for Head 102, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 102, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 237.- DEPARTMENT OF NATIONAL PLANNING 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 77,910,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 77,910,000, for Head 237, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 237, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 21,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 21,500,000, for Head 237, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 237, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 238.- DEPARTMENT OF FISCAL POLICY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 75,880,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 75,880,000, for Head 238, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 238, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,500,000, for Head 238, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 238, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 239.- DEPARTMENT OF EXTERNAL RESOURCES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 249,530,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 249,530,000, for Head 239, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 239, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,116,230,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,116,230,000, for Head 239, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 239, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

240  වන ශීර්ෂය.- ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 2,348,700,000 

 
“240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 2,348,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 3,006,900,000 
 
“240  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,006,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
240  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.         
 

தைலப்  240.- ேதசிய வர ெசல த் திட்டத்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 2,348,700,000 

 
“தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 2,348,700,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,006,900,000 

 
“தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,006,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

HEAD 240.- DEPARTMENT OF NATIONAL BUDGET  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 2,348,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,348,700,000, for Head 240, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 240, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 3,006,900,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 3,006,900,000 for Head 240, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 240, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන   වියදම,  

රු. 40,000,000,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 40,000,000,000 

 
Programme 02.- Development  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 40,000,000,000 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා 2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී, 240 වන වැය ශීර්ෂෙය් 02වන වැඩසටහන සඳහා 
පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

"වැඩ සටහන 02.- සංවර්ධන වැඩසටහන - රුපියල් 113,910,000,000 
දක්වා පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදනය වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය 
කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

(මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය 
වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදන 
රු.73,910,000,000 කින් වැඩි කිරීම ය). 
 

ව්යාපෘතිය 02 - පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් 
ව්යාපෘතිය.  

3359 3360 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැය විෂයය 1702 - අනෙප්ක්ෂිත ෙසේවා - රුපියල් 113,910,000,000 

 

අයිතමය  ව්යාපෘති විස්තරය   පතිපාදන  

     රුපියල් 

01  -  වැටුප් වැඩිවීම්, විශාම වැටුප්  

  විෂමතා නිවැරදි කිරීම සහ   
  අෙනකුත් දීමනා   87,300,000,000 

02  - අනෙප්ක්ෂිත ෙසේවා   10,000,000,000 

03  - සමාජ ආරක්ෂණය   3,000,000,000 

04  -  අධ්යාපන (ශිෂ්යාධාර සහ අෙනකුත්) 1,300,000,000 

05  -  මිල සහනාධාර (මිල්ෙකෝ)  300,000,000 

06  -  රාජ්ය ෙසේවයට නව බඳවා ගැනීම්     12,010,000,000" 

 
“240  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 113,910,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

240  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.    
 

“தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 113,910,000,000 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 113,910,000,000, for Head 

240, Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to.  

 
Head 240, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන   වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 50,000,000,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 50,000,000,000 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 50,000,000,000 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා 2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී, 240 වන වැය ශීර්ෂෙය් 02 වැඩසටහන සඳහා පහත 
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

"වැඩ සටහන 02.- සංවර්ධන වැඩසටහන - රුපියල් 332,090,000,000 
දක්වා පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ 
යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

(මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය 
වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදන රුපියල් 
282,090,000,000 කින් වැඩි කිරීමය). 

ව්යාපෘතිය 02 - පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් 
ව්යාපෘතිය 
වැය විෂයය 2503 - අනෙප්ක්ෂිත ෙසේවා - රුපියල් 332,090,000,000 

 
අයිතමය  ව්යාපෘති විස්තරය                  පතිපාදන රුපියල් 

07  -  රාජ්ය ව්යාපාරවල ෙශේෂපත  

  පතිව හගත කිරීම සඳහා 

  බැඳුම්කර නිකුතුව                  170,000,000,000  

08  - නීති පතිසංස්කරණ   750,000,000 

09  - වාරිමාර්ග සංවර්ධනය   12,000,000,000 

10  -  ගාමීය සහ පළාත් මාර්ග  

  සංවර්ධනය    15,000,000,000 

11  -  වනජීවී සංරක්ෂණය   350,000,000 

12  -  වැවිලි කර්මාන්ත සංවර්ධනය  5,750,000,000 

13  - කෘෂිකර්මාන්ත අංශෙයහි  

  සංවර්ධනය        2,200,000,000 

14  - ධීවර කර්මාන්ත අංශෙයහි  

  සංවර්ධනය        1,500,000,000 

15  -  පශු සම්පත් සංවර්ධනය   600,000,000 

16   - ෙසෞඛ්ය පහසුකම් සංවර්ධනය  2,450,000,000 

17 - අධ්යාපන හා උසස් අධ්යාපන  10,850,000,000 

18 - ජාතික උරුමයන් සහ පුරාවිද්යා  

  වැඩබිම් සංවර්ධනය   300,000,000 

19 - සමාජ ආරක්ෂණය    950,000,000 

20 - නිපුණතා සංවර්ධනය   500,000,000 

21 - ගාමීය හා පාෙද්ශීය සංවර්ධනය  2,000,000,000 

22 - නාගරික සංවර්ධනය    6,000,000,000 

23 - ඉඩම් හිමිකම් නිකුත් කිරීම  500,000,000 

24 - නිවාස සංවර්ධනය    3,250,000,000 

25 - කීඩා අංශෙයහි සංවර්ධනය  2,750,000,000 

26 - පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත්  

  සභා ශක්තිමත් කිරීම   5,500,000,000 

27 - ෙවළඳ අංශෙයහි සංවර්ධනය  1,500,000,000 

28 - පජා ජල සම්පාදනය   750,000,000 

29 - තැපැල් ෙසේවය වැඩි දියුණු කිරීම  750,000,000 

01 - වාහන අත්පත් කර ගැනීම  500,000,000 

03 - විෙද්ශ ණය    1,000,000,000 

03 - විෙද්ශ පදාන   500,000,000 

03 - පතිපූර්ණය කරනු ලබන විෙද්ශ  

  ණය    400,000,000 

03 - පතිපූර්ණය කරනු ලබන විෙද්ශ  

  පදාන    100,000,000 

03 - පතිපාර්ශවිය අරමුදල්   100,000,000 

03 - විෙද්ශ අරමුදල් ආශිත පිරිවැය   1,500,000,000 

04 - ජාතික ඒකාබද්ධතා  

  මූලාරම්භයන් (උගත් පාඩම් 

  ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක  

  කිරීම)   250,000,000  

05 - ෙවනත් අනෙප්ක්ෂිත ෙගවීම්           81,540,000,000" 

3361 3362 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 
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“240  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  
රු. 332,090,000,000ක් දක්වා වැඩි කළ මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.                                     

 
“தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட பா 332,090,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the increased sum of Rs. 332,090,000,000, for Head 
240, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to.  

 
Head 240, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  
 

241  වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 55,400,000 

  
“241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 55,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම.-    
රු. 5,400,000 

 
“241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 5,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     

 
242  වන ශීර්ෂය.- කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 39,000,000 
 

“242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 39,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 2,800,000 

 
“242  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     

243  වන ශීර්ෂය.- සංවර්ධන මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 591,440,000 

 
“243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 591,440,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.700,000 

      
“243  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     

 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන   වැඩසටහන - මූලධන  වියදම.-    
රු. 3,130,000,000 

 

“243 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 3,130,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

243 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     

 
244  වන ශීර්ෂය.- ෙවළඳ සහ ආෙයෝජන පතිපත්ති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 1,115,825,000 

      
“244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,115,825,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   
රු. 2,300,000 

 
“244  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
                                  

245 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 189,600,000 

  
“245  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 189,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

3363 3364 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු. 2,300,000 
  

“245  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 2,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
245  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                         

 
246  වන ශීර්ෂය.- ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව   

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,971,500,000 
  
“246  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,971,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
  
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 1,940,050,000 

  
“246  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,940,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   
 

247 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා ෙර්ගුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 1,664,700,000 

   
“247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,664,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු. 150,500,000 
  

“247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.150,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

248 වන ශීර්ෂය.- සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
  

 01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.546,400,000 

  

“248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 546,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු. 386,100,000  
 

“248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 386,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 248 වන  ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
249  වන ශීර්ෂය.- භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 20,002,775,000 
  
“249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 20,002,775,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 38,171,900,000 

  
“249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 38,171,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 5,429,300,000 
  

“249 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  
රු. 5,429,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 249 ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන  
ලදී. 

 

250 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 32,150,000 
  

"250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 32,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 3,200,000  
 

"250  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 3,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

3365 3366 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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 251වන ශීර්ෂය.- තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 306,800,000 

  
“251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.306,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01  වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 38,200,000 

 
“251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 38,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

252 වන ශීර්ෂය.- ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු.648,800,000 
  
“252 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 648,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 474,300,000 

  
“252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 474,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
280 වන ශීර්ෂය.- ව්යාපෘති කළමනාකරණ සහ අධීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.66,050,000 

  
“280 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 66,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු. 13,000,000 
  
“280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.13,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

296 වන ශීර්ෂය.- ආනයන හා අපනයන පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු.48,120,000 
  
“296 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 48,120,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 4,900, 000 

  

“296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 4,900, 000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

323 වන ශීර්ෂය.- නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.19,400,000 

  
“323 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 19,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 700,000 

  
“323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

324  වන ශීර්ෂය.- කළමනාකරණ විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 27,090,000 

  
“324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 27,090,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.1,500,000 

      
“324  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                  

3367 3368 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

329  වන ශීර්ෂය.- ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 45,330,000 
  
“329  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 45,330,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
     329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.1,800,000 
“329  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     

 
தைலப்  241.- அரச ெபா த் ெதாழில் யற்சிகள்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 55,400,000  

 
“தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 55,400,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 5,400,000 

 
“தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  242.- காைமத் வ ேசைவகள்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 39,000,000 

 
“தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா  39,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,800,000 

 
“தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  243.- அபிவி த்தி நிதித் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  591,440,000 
 

“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 591,440,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 700,000 
 

“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  3,130,000,000 
 

“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 3,130,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  244.- வியாபார மற் ம் தலீட் க் ெகாள்ைகத் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,115,825,000 

 

“தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,115,825,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,300,000 
 

“தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

3369 3370 
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தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  245.- அரச ெபா  நிதித்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  189,600,000 

 
“தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 189,600,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,300,000 
 

“தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
தைலப்  246.- உள்நாட்  இைறவாித்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,971,500,000 

 
“தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,971,500,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,940,050,000 

 
“தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,940,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  247.- இலங்ைகச் சுங்கம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,664,700,000 

 
“தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,664,700,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 150,500,000 

 
“தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 150,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  248.- ம வாித் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 546,400,000 
 

“தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 546,400,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 386,100,000 
 

“தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 386,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  249.- திைறேசாிச் ெசயற்பா கள் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 20,002,775,000 
 

“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா  20,002,775,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 38,171,900,000 
 

“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 38,171,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 5,429,300,000 
 

“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 5,429,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

3371 3372 
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தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  250.- அரச கணக்குகள்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 32,150,000 
 

“தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 32,150,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 3,200,000 
 

“தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா  3,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  251.-மதிப்பீட் த்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 306,800,000 

 
“தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 306,800,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 38,200,000 
 

“தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 38,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  252.- ெதாைக மதிப் , ள்ளிவிபரத் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 648,800,000 

 
“தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 648,800,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 474,300,000 

 
“தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 474,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
தைலப்  280.- க த்திட்ட காைமத் வம் மற் ம் கண்காணிப் த் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 66,050,000 

 

“தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 66,050,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 13,000,000 

 

“தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 13,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  296.-  இறக்குமதி, ஏற் மதிக் கட் ப்பாட் த் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 48,120,000 

 
“தைலப்  296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 48,120,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,900,000 

 

“தைலப்  296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 4,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  323.- சட்ட அ வல்கள் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 19,400,000 
 

“தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 19,400,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

3373 3374 
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தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 700,000 
 

“தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  324.- காைமத் வ கணக்காய் த் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 27,090,000 

 
“தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 27,090,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,500,000 

 
“தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 1,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  329.- தகவல் ெதாழி ட்ப காைமத் வத் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 45,330,000 

 
“தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 45,330,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,800,000 

 
“தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 1,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

HEAD 241.- DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 55,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 55,400,000, for Head 241, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 241, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 5,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 5,400,000, for Head 241, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 241, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 242.- DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 39,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 39,000,000, for Head 242, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 242, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 2,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,800,000, for Head 242, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 242, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

HEAD 243.- DEPARTMENT OF DEVELOPMENT FINANCE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 591,440,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 591,440,000, for Head 243, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 243, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 700,000, for Head 243, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

 
Head 243, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 3,130,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,130,000,000, for Head 243, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 243, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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HEAD 244.- DEPARTMENT OF TRADE AND INVESTMENT 
POLICY  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,           

Rs. 1,115,825,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,115,825,000, for Head 244, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 244, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,300,000, for Head 244, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 244, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 245.- DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 189,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 189,600,000, for Head 245, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 245, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,300,000, for Head 245, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 245, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 246.- DEPARTMENT OF INLAND REVENUE  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,971,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,971,500,000, for Head 246, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 246, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,940,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,940,050,000, for Head 246, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 246, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

HEAD 247.- SRI LANKA CUSTOMS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,664,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,664,700,000, for Head 247, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 247, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 150,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 150,500,000, for Head 247, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 247, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 248.- DEPARTMENT OF EXCISE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 546,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 546,400,000, for Head 248, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 248, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 386,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 386,100,000, for Head 248, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 248, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 249.- DEPARTMENT OF TREASURY OPERATIONS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 20,002,775,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 20,002,775,000, for Head 249, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 38,171,900,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 38,171,900,000, for Head 249, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 5,429,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,429,300,000, for Head 249, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 
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Head 249, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

HEAD 250.- DEPARTMENT OF STATE ACCOUNTS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 32,150,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 32,150,000, for Head 250, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 250, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,200,000, for Head 250, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 250, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 251.- DEPARTMENT OF VALUATION   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 306,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 306,800,000, for Head 251, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 251, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 38,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 38,200,000, for Head 251, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 251, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 252.- DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 648,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 648,800,000, for Head 252, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 474,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 474,300,000, for Head 252, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

HEAD 280.- DEPARTMENT OF PROJECT MANAGEMENT AND 
MONITORING  

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 66,050,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 66,050,000, for Head 280, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.   

 
Head 280, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 13,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 13,000,000, for Head 280, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 280, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 296.- DEPARTMENT OF IMPORT AND EXPORT 
CONTROL  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 48,120,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 48,120,000, for Head 296, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 296, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 4,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,900,000, for Head 296, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 296, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

HEAD 323.- DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 19,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,400,000, for Head 323, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 323, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 700,000, for Head 323, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 323, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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HEAD 324.- DEPARTMENT OF MANAGEMENT AUDIT  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 27,090,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 27,090,000, for Head 324, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 324, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,500,000, for Head 324, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 324, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 329.- DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
MANAGEMENT   

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 45,330,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 45,330,000, for Head 329, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 329, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs. 
1,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,800,000, for Head 329, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 329, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

පළමුවන උපෙල්ඛනය 
தலாம்  அட்டவைண 

FIRST SCHEDULE  
 

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

 

"පළමුවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුය." [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]  
 
පළමුවන උපෙල්ඛනය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්  හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

தலாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

First Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

ෙදවන උපෙල්ඛනය 
இரண்டாம் அட்டவைண 

SECOND SCHEDULE  

 

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

"ෙදවන උපෙල්ඛනය  පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුය." [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු 
දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]  
 
 
ෙදවන උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
இரண்டாம் அட்டவைண சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Second Schedule ordered to stand part of the Bill. 

 

 

ෙතවන උපෙල්ඛනය 
ன்றாம் அட்டவைண 
     THIRD SCHEDULE  

 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් 
සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2015 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් තුන්වන උපෙල්ඛනෙය් 51 
පිටුෙව් 20 ෙප්ළිෙය් II වන තීරු ෙව් රජෙය් කටයුතු සඳහා වියදෙමහි 
උපරිම සීමාවල දැක්ෙවන "28,000,000" ඉලක්කම ඉවත් ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට "4,500,000" යන ඉලක්කම ෙයදීෙමන් නිවැරදි කිරීම. 

2015 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් තුන්වන උපෙල්ඛනෙය් 52 
පිටුෙව් 1 ෙප්ළිෙය් II වන තීරු ෙව් රජෙය් කටයුතු සඳහා වියදෙමහි උපරිම 
සීමාවල දැක්ෙවන "21,500,000" ඉලක්කම ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
"4,000,000" යන ඉලක්කම ෙයදීෙමන් නිවැරදි කිරීම."  

(අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් 
ෙමම සංෙශෝධනවල අභිපාය වනුෙය් සෙදොස්ව සටහන් වී ඇති එම 
ඉලක්කම නිවැරදි කිරීමයි.) 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
Amendment put, and agreed to. 

 
ෙතවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්  හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

ன்றாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Third Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

3381 3382 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 
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කල් තබන ලද 2 වන වගන්තිය.-  
(2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විසර්ජන.) 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட வாசகம் 2.- (நிதியாண்  
2015இற்கான நிதி ஒ க்கீ ) 

POSTPONED CLAUSE 2.- [Appropriation for financial year, 2015] 
 

 
සම්මත කරන ලද සංෙශෝධන : 
ெசய்யப்பட்ட தி த்தங்கள்: 
Amendments made: 

"2015 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙදවන වගන්තිෙය් 1  උප 
වගන්තිෙය් (1 වන පිටුෙව් 11 සහ 12 වන ෙප්ළිවල) දැක්ෙවන 'රුපියල් 
එක්දහස් අටසිය ෙදොෙළොස් බිලියන ෙදසිය අනූ ෙදමිලියන හත්සිය දහඅට 
දහසක්' යන වචන ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට 'රුපියල් ෙදදහස් එකසිය 
හැටඅට බිලියන ෙදසිය අනූ ෙදමිලියන හත්සිය දහඅට දහසක්' යන වචන 
ෙයදීෙමන් එකී උප වගන්තිය සංෙශෝධනය විය යුතු යි.  

(ගරු අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් 
ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් 2015 වර්ෂය සඳහා රජෙය් ෙසේවා 
වියදම අයවැය කථාවට අනුව රුපියල් 1,812,292,718,000 සිට රුපියල් 
2,168,292,718,000 දක්වා වැඩි කිරීමයි). 

2015 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙදවන වගන්තිෙය් ආ උප 
වගන්තිෙය් (1වන පිටුෙව් 17 සහ 18 වන ෙප්ළිවල) දැක්ෙවන "රුපියල් 
බිලියන එක්දහස් තුන්සිය හතලිහක්" යන වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
"රුපියල් බිලියන එක්දහස් හත්සිය අසූවක්" යන වචන ෙයදීෙමන් එකී උප 
වගන්තිය සංෙශෝධනය විය යුතු යි. 

(ගරු අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් 
ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් රජෙය් ණය ගැනීෙම් උපරිම සීමාව 
අයවැය කථාවට අනුව රුපියල් බිලියන 1,340 සිට රුපියල් බිලියන 1,780 
දක්වා වැඩි කිරීමයි). 

2015 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙදවන වගන්තිෙය් 2 වන උප 
වගන්තිෙය් (2 වන පිටුෙව් 5, 6 සහ 7 වන ෙප්ළිවල) දැක්ෙවන "රුපියල් 
එක්දහස් අටසිය ෙදොෙළොස් බිලියන ෙදසිය අනූ ෙදමිලියන හත්සිය දහඅට 
දහසක්" යන වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනු වට "රුපියල් ෙදදහස් එකසිය 
හැටඅට බිලියන ෙදසිය අනූ ෙදමිලියන හත්සිය දහඅට දහසක්" යන වචන 
ෙයදීෙමන් එකී උප වගන්තිය සංෙශෝධනය විය යුතු යි. [අගාමාත්යතුමා 
සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 

(ගරු අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් 
ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් 2015 වර්ෂය සඳහා රජෙය් ෙසේවා 
වියදම අයවැය කථාවට අනුව රුපියල් 1,812,292,718,000 සිට රුපියල් 
2,168,292,718,000 දක්වා වැඩි කිරීමයි)." 
 

 
කල් තබන ලද 2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Postponed Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 කල් තබන ලද 3 සිට 10 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகத்தி ந்  10ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Postponed Clauses 3 to 10 ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා "පනත් ෙකටුම්පත 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
 පශන්ය විමසන  ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව කථානායකතුමා 

විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட .   
குரல்களின்ப   'ஆம்'  ேமேலாங்கிற்  என சபாநாயகர் அவர்கள்  

அறிவித்தார்கள். 
Question  put. 
MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that the 

“Ayes"  had it. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, නමින් ෙබදීමක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළ වන අන්දමට - පක්ෂව 152; විරුද්ධව 

57; ෙනොපැමිණි 15 යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம்  பிாிந்த : சார்பாக 152;   எதிராக 57; வராேதார் 15. 
The Parliament divided : Ayes 152 ; Noes 57 ; Absent 15. 

 
 

පක්ෂව 
சார்பாக 

Ayes 

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 

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

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

3383 3384 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
 
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு  ஜீவன் குமாரண ங்க) 
(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 
 
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர) 
(The Hon. Reginold Cooray) 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக) 
(The Hon. Piyasena Gamage) 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு  குணேசகர) 
(The Hon. DEW Gunasekara) 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 
ගරු බෂීර් ෙසගු ඩාවුඩ් මහතා 
(மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த்) 
(The Hon. Basheer Segu Dawood) 
 
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා 
(மாண் மிகு  தயாசிறித  திேஸரா) 
(The Hon. Dayasritha  Thissera) 
 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
 

ගරු පී. දයාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன) 
(The Hon.  P. Dayaratna) 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
 
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் ) 
(The Hon.  Milroy Fernando) 
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
 

ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய) 
(The Hon. Jagath Balasuriya) 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 

ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi) 
 

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு  ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க) 
(The Hon.  Ratnasiri Wickramanayaka ) 
 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
 

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜயரத்ன ேஹரத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 
 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
 
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්  මහතා  
(மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் ) 
(The Hon. Murugesu Chandrakumar )   
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
 

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி) 

(The Hon.Victor Antony) 
 

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)  
(The Hon. W.B.  Ekanayake) 
 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
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ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்) 
(The Hon. Prabha Ganesan) 
 

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
 

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
 

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
 

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர) 
(The Hon. Earl Gunasekara) 
 
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர) 

(The Hon. Hemal Gunasekera) 
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 
 

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய) 

(The Hon. Sanath Jayasuriya) 
 

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. Premalal Jayasekara) 
 

ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. Palani Digambaram) 

 

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
 

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon. C.P.D. Bandaranaike) 
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
 

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා 
(மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்) 
(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 

ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය  
(மாண் மிகு(தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa) 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා 
(மாண் மிகு .எஸ்.  இராதாகி ஷ்ணன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத் ரேசகர) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
 
ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி) 
(The Hon.  C.A. Suriyaarachchi) 
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
 
ගරු සිල්ෙව්සත්ි අලාන්ටින් මහතා 
(மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்) 
(The Hon. Silvastrie Alantin) 
 
ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා  
(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ )  

(The Hon. M.T. Hasen Ali) 

 
ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்) 
(The Hon. Mohamed Aslam) 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා 
(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக) 
(The Hon.V.K. Indika)   
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
 

ගරු ෛවද්ය ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ேராஹண ஷ்பகுமார) 
(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  
 

ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා 
(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா வக்கு) 
(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
 

ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා 
(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக) 
(The Hon. Achala Jagodage) 
 
ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
 
ගරු පී. පියෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)  
(The Hon. P. Piyasena) 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி (தி மதி) சுதர்ஷினி    
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 
 

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஜானக பண்டார) 
(The Hon. Janaka Bandara) 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
 
ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
 
ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල  ෙම්ධානන්ද  හිමි  
(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 
 
ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය  
(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க) 
(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 
 
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு வன் ரண ங்க) 
(The Hon. Ruwan Ranatunga) 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)  
(The Hon. Udith Lokubandara) 
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ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

 
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)  
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
 
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க) 
(The Hon. Nimal Wijesinghe) 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
 
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன) 
(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

 
ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali) 

 
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.  மிந்த சில்வா) 
(The Hon. R. Dumindha Silva) 

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

 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා      
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

 
එම්.බී. ෆාරුක් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.பி. பா க்) 
(The  Hon. M. B. Farook) 

ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
 
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா) 
(The Hon. (Mrs.)  Malani Fonseka) 

 
විරුද්ධව 
எதிராக 
Noes 

 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda)  
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ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 

 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 
  ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
 (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
 (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
 
ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன்) 

(The Hon.  Kandiah Premachandran) 

 
ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச) 

(The Hon. A.D. Champika Premadasa) 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 

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

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 

 (The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
 
ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 

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

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா) 
(The Hon.  Mavai  S.  Senathirajah) 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 

ෙනොපැමිණි 
வராேதார் 

Absent 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
 
ගරු ටිරාන් අලස ්මහතා 
(மாண் மிகு ரான் அலஸ்) 
(The Hon. Tiran Allas)   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) 
(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 
ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
 
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ேபராசிாியர்  ராஜீவ விேஜசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha) 
 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
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විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் 

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 21] 
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ගරු 

(ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]  
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  
 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ நவம்பர் 21] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"    [மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத் அ கம ] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [21st 
November] 

"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. (Dr.) Sarath 
Amunugama] 

Question again proposed. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக" [ மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா ] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament" -  

[The Hon. Nimal Siripala de Silva] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 වන වගන්තිය,  පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

2 වන වගන්තිය.- (2013 අංක 36  දරන පනෙත්  
 2 වන වගන්තිය  සංෙශෝධනය කිරීම) 

வாசகம் 2.- (2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க 
சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்) 

CLAUSE 2. - (Amendment of section 2 of Act, No.36 of 2013) 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, "මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා":  

"1 වන පිටුෙව්,  5 වන ෙප්ළිෙය් සිට 10 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
 ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
 ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :- 

 
 
 
 

"2013 අංක 36 2. (ෙමහි මින් මතු "පධාන පඥප්තිය" යනුෙවන්  
දරන පනෙත් 2 සඳහන් කරනු ලබන) 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන 
වන වගන්තිය පනෙත් 2 වන වගන්තිය පහත දැක්ෙවන පරිදි ෙමයින් 
සංෙශෝධනය සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්:- 
කිරීම. 

(1) ඒ වගන්තිෙය් (1) වන උපවගන්තිෙය් - 
 

(අ) "රුපියල් බිලියන  එක් දහස් පන්සිය අනූ 
අටයි මිලියන   ෙදසිය  පනස් ෙදකයි  පන් 
ලක්ෂ දහඅට දහසක්"  යන වචන ෙවනුවට " 
රුපියල්  බිලියන  එක් දහස්  හයසිය  අනූ 
ෙදකයි මිලියන පන්සිය පනස් ෙදකයි 
හත්සිය අනූ  අට දහසක් " යන වචන 
ආෙද්ශ කිරීෙමන්; සහ  

(ආ) ඒ  උපවගන්තිෙය් (ආ) ෙඡ්දෙය්  " රුපියල් 
බිලියන  එක් දහස් ෙදසිය හැත්තෑ අටක් 
ෙනොඉක්මවන ෙසේ,"  යන වචන ෙවනුවට  " 
රුපියල් බිලියන  එක් දහස්  හාරසිය හැත්තෑ 
අටක් ෙනොඉක්මවන ෙසේ," යන  වචන 
ආෙද්ශ  කිරීෙමන්;  

 

(2) ඒ වගන්තිෙය්  (2) වන උපවගන්තිෙය්  "  රුපියල් 
බිලියන  එක් දහස්  පන්සිය අනූ අටයි මිලියන 
ෙදසිය පනස් ෙදකයි පන් ලක්ෂ දහ අට දහසක්"  
යන වචන ෙවනුවට  "රුපියල්  බිලියන  එක් දහස් 
හයසිය අනූ ෙදකයි මිලියන  පන්සිය පනස් ෙදකයි 
හත්සිය අනූ අට දහසක්" යන වචන ආෙද්ශ 
කිරීෙමන්;  සහ  

(3) ඒ වගන්ති ෙය් (4) වන උපවගන්තිෙය්,  "රුපියල් 
බිලියන එක් දහසක් සහ මිලියන හත්සිය හතලිස් 
හතයි හාර ලක්ෂ අසූ ෙදදාහක් ෙව්." යන  වචන 
ෙවනුවට " රුපියල් බිලියන එක් දහස් පනස් අටයි 
මිලියන හාරසිය හතලිස් හතයි ෙදසිය ෙදදහසක් 
ෙව්. " යන වචන  ආෙද්ශ කිරීෙමන්; '" 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
2වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 

3399 3400 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

3 වන අලුත් වගන්තිය.- (පධාන  පඥප්තිෙය් 
පළමුවන උපෙල්ඛනය පතිෙයෝජනය  කිරීම) 

திய வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத் க்கான 
தலாம் அட்டவைணைய மாற்றீ  ெசய்தல்) 

NEW CLAUSE 3.- (Replacement  of the First Schedule to  the principal 
enactment) 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් අලුත් වගන්තිය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"1 වන පිටුෙව්,  10 වන ෙප්ළියට  ඉක්බිතිව  ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස  
 ඇතුළත්  කරන්න."  

 
 
'පධාන   3. පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන උපෙල්ඛනය ෙමයින් 
පඥප්තිෙය් ඉවත් කරනු ලබන අතර, ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
පළමුවන  උපෙල්ඛනය ෙමයින් ආෙද්ශ කරනු ලැෙබ්:- 
උපෙල්ඛනය  
පතිෙයෝජනය  
කිරීම.    

 
 
 
 
 

3401 3402 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

   

3403 3404 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

   

 

3405 3406 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

 

3407 3408 

 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

3409 3410 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

  

3411 3412 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

3413 3414 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

  

3415 3416 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

3417 3418 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 3419 3420 



පාර්ලිෙම්න්තුව 3421 3422 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

  

3423 3424 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

3425 3426 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

  

3427 3428 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time. 

 

3429 3430 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 



2014  ෙනොවැම්බර්  24 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, " වගන්තිය ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි  

මම ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
වගන්තිය  පනත් ෙකටුම්පතට  එකතු කළ  යුතුය යන පශන්ය 

විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
3වන අලුත් වගන්තිය   පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   
 

வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ம் எ ம் வினா 
வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

திய வாசகம் 3 சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
New Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

4 වන අලුත් වගන්තිය. - (පධා න පඥප්ති ෙය්    ෙදවන 
උපෙල්ඛනය පතිෙයෝජනය කිරීම.) 

திய வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத் க்கான 
இரண்டாம் அட்டவைணைய மாற்றீ  ெசய்தல்) 
NEW CLAUSE 4. - (Replacement of the Second Schedule to the 

principal enactment) 
 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් අලුත් වගන්තිය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
 
 

"පධා න         4. පධාන පඥප්තිෙය් ෙදවන  උපෙල්ඛනය  
පඥප්ති ෙය් ෙදවන  ෙමයින් ඉවත් කරනු ලබන අතර , ඒ ෙවනුවට  පහත 
උපෙල්ඛනය දැක්ෙවන   උපෙල්ඛනය ෙමයින්  ආෙද්ශ කරනු 
පතිෙයෝජනය ලැෙබ්;- 
කිරීම. 
 වැය බරක් විය යුතු, රජෙය් වියදම්  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "වගන්තිය ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි  

මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
 වගන්තිය  පනත් ෙකටුම්පතට  එකතු කළ  යුතුය යන පශන්ය 

විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
 4වන අලුත් වගන්තිය   පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   
 
வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ம் எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
திய வாசகம் 4  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
New Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන   සහිතව, වාර්තා කරන ලදී. 

 
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
சட்ட லம் தி த்தங்க டன்  அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .   

 

 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported with Amendments. 

 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත  දැන් 

සංෙශෝධිතාකාර ෙයන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය යි මා ෙ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. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 3 සිට 14 දක්වා ෙයෝජනා 

අනුමත කිරීම, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා. 

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
නියමය  

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
கட்டைள 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT :  ORDER 
 

I 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යවරයා විසින් නිෂ්පාදන 
බදු සම්බන්ධ ෙයන් සාදන ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 
1885/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද  නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 
II 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2011 අංක 17 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනතින් අවසන් 
වරට සංෙශෝධිත, 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 ඇ වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යවරයා 
විසින් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 
දිනැති අංක 1885/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද  නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
සුරාබදු ආඥාපනත : නියමය 

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : கட்டைள 
EXCISE ORDINANCE :  ORDER 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

3433 3434 
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"කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද (52 වැනි අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වැනි වගන්තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් මුදල් හා 
කම සම්පාදන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 
දිනැති අංක 1885/44 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  
2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 968, 969, 970, 971 සහ 972 දරන සුරාබදු නිෙව්දන) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டம் : கட்டைள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT :  ORDER 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව්යවස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 2007 
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 1885/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද  නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
 
 

ෙර්ගු ආඥා පනත : ෙයෝජනාව 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : தீர்மானம்  

CUSTOMS ORDINANCE :  RESOLUTION  
  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(235 වැනි අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
 ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය. (2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 
1885/48 දරන අති විෙශේෂගැසට් පතය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 
නිෙයෝග 

இறக்குமதிகள் மற் ம் ஏற் மதிகள் 
(கட் ப்பா ) சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள்  
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT :  

REGULATIONS  

 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

" ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 වැනි ව්යවස්ථාෙව් (2) වැනි අනුව්යවස්ථාව 
සහ 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංෙශෝධිත, 
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි 
වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය 
යුතු, එම පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 1885/50 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද  නිෙයෝග 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 
 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය  

விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டம் : கட்டைள 

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT :  ORDER 

 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

" ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව්යවස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2014 අෙගෝස්තු 11 දිනැති අංක 1875/17 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
 නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

3435 3436 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත : 
නිෙයෝගය 

இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டம் : 
கட்டைள 

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT :  
ORDER 

 
 
I 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යවරයා විසින් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යවරයාෙග් එකඟත්වය 
ඇතිව පනවන ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 1885/45 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
 
 

II 

 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

 

"1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යවරයා විසින් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යවරයාෙග් එකඟත්වය 
ඇතිව පනවන ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 1885/46 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 
නිෙයෝග 

இறக்குமதிகள் மற் ம் ஏற் மதிகள் 
(கட் ப்பா ) சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT :  

REGULATIONS  
 

I 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 වැනි ව්යවස්ථාෙව් (2) වැනි අනුව්යවස්ථාව 
සහ 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංෙශෝධිත, 
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි 
වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය සහ එම පනෙත් 6 වැනි වගන්තිය සහ 
14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එම පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 සැප්තැම්බර් 30 දිනැති 
අංක 1882/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.05 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද  නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
II 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

" ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 වැනි ව්යවස්ථාෙව් (2) වැනි අනුව්යවස්ථාව 
සහ 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංෙශෝධිත, 
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි 
වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය 
යුතු, එම පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 02 දිනැති අංක 1882/40 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද  නිෙයෝග 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 
III  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

3437 3438 
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"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44 වැනි ව්යවස්ථාෙව් (2) වැනි අනුව්යවස්ථාව 
සහ 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංෙශෝධිත, 1969 
අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි වගන්තිෙය් 
(3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එම 
පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2014 ඔක්ෙතෝබර් 10 දිනැති අංක 1883/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද  නිෙයෝග 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය 

පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 ව්යවස්ථාව 
පකාරව සනාථ කරමින් පුරා දින 24ක කාලයක් පවත්වන ලද 
2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
විවාදය අවසාන කිරීෙම් ෙමොෙහොතටයි අපි දැන් සූදානම් වන්ෙන්. 
සාමාන්යෙයන් දක්නට ලැෙබනවාට වඩා උණුසුම් වාද විවාදවලින් 
පිරි ෙමවර අය වැය විවාදෙය්දී අප රෙට් මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් වැඩි 
දියුණුව සඳහාද ඵලදායී අදහස් හා ෙයෝජනා රාශියක්ම ඉදිරිපත් 
කරමින් ෙමම කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීමට සකීය දායකත්වය 
නිරන්තරෙයන් ලබා දුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු සිටිනවා. 
ව්යවස්ථාදායකය ෙවනුෙවන් ඒ සියලු ෙදනාටම ස්තුතිය පිරිනැමීම 
මාෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක්.  

පථමෙයන්ම, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා වශෙයන් 
ෙමම සභා ගර්භයට පැමිණ, අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පිරි නමනවා.  

විෙශේෂ  කාර්යයන් පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය සහ තවත් 
ෙතෝරා ගත් අමාත්යාංශ 22ක වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු සාකච්ඡා 
කිරීමට පත් කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව සාර්ථක 
පස්වැනි වතාවටත් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට එකතු වූ ඉතාමත් 
ඵලදායී පියවරක් බව සඳහන් කරන අතර, එකී විෙශේෂ කාරක 
සභාෙව් සභාපති වශෙයන් කටයුතු කළ ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා අමාත්යතුමාටත්, පැමිණ සහභාගි වූ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හා 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සාමාජික මන්තීතුමන්ලාටත් ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමන්ලා මීට වඩා උෙද්යෝගයකින් 
ෙමවැනි කියාකාරකම්වලට සහභාගී වීෙමන් සහෙයෝගය දැක්විය 
යුතු බවද ෙම් අවස්ථාෙව් මා මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

විවිධ අමාත්යාංශ යටෙත් පවතින ඇතැම් ව්යවස්ථාපිත 
ආයතනවල සභාපතිවරුන් ඇතුළු ආයතන පධානීන් ෙමම විෙශේෂ 
කාරක සභාවට පැමිණ සහභාගි ෙනොවූ බවට මා ෙවත වාර්තා වී 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලදී මීට වඩා වග වීමකින් 
ව්යවස්ථාපිත ආයතනවල පධානීන් තමන්ට පැවරී තිෙබන රාජකාරි 
කටයුතු ඉටු කළ යුතු බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණය 
කරනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක් කාරණයක් පිළිබඳව සියලුම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කරවීමට මම 
කැමැතියි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාද විවාද ලබන වර්ෂෙය් සිට යම් යම් 
වාරණයන්ට යටත්ව සජීවී ෙලස  විකාශය කිරීමටද මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනෙය් කටයුතු ෙමෙහය වීමට මට ෙබෙහවින් සහාය වූ 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභා 

සභාපතිතුමාටත්, මූලාසනෙය් රැ ෙඳමින් සභාෙව් කටයුතු ෙමෙහය 
වූ අෙනකුත් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත්, මන්තීතුමියන්ලාටත්  මාෙග් 
කෘතඥතාව විෙශේෂෙයන් පළ කරනවා.  

විවාද කාල සීමාව තුළදී සභා ගර්භය තුළ සැලකිය යුතු 
ෙව්ලාවක් රැඳී සිටිමින් ලබා දුන් සහෙයෝගය ෙවනුෙවන් ගරු 
අගාමාත්යතුමාට, ගරු සභානායකතුමාට, ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමාට, ගරු විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාට සහ 
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට මාෙග් කෘතෙව්දී 
ස්තුතිය පිරිනමනවා.   

ගරු අමාත්යතුමන්ලා, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමන්ලා සහ ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙය් හා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලා 
සෑම විවාද දිනයක්ම පාණවත් කිරීමට දැක්වූ උපරිම දායකත්වය 
ෙවනුෙවන් මාෙග් කෘතඥතාව පළ කරනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, පසු ගිය වසෙර්ද මා සඳහන් කළ ආකාරයටම 
ගරු මැති ඇමතිවරුන් හා ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් හා  විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් මීට වඩා වැඩි සහභාගිත්වයක් 
තුළින් ව්යවස්ථාදායකෙය් වැදගත්කම ජනතාවට ෙපන්වීමට සිතට 
ගත යුතු බව මා ෙමහිදී නැවතත් අවධාරණය කර සිටිනවා. 

ෙමම කාල සීමාව තුළදී සභාෙව් කටයුතු කාර්යක්ෂමව 
ෙමෙහයවීමටත්, මූලාසනෙය් කටයුතු පහසු කරවීමටත් අනගි 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් මට පුර්ණ සහෙයෝගය ලබා දුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමා, 
සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු ෙල්කම් මණ්ඩලයට මාෙග් 
හෘදයාංගම ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

මාෙග් ඉල්ලීම පරිදි ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට අය වැය කථාව 
අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෙවනම වැටුප් 
ව හයක් හඳුන්වා දීම තුළින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනත්වය 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය මුදල් 
අමාත්යවරයා ෙලස ජනාධිපතිතුමාට හිමි විය යුතු බව මා සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි.  

ෙව්තධාරී, හැන්සාඩ්, ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා, පරිපාලන, 
ආහාරපාන හා ගෘහ පාලන ෙසේවා, සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු, 
මුදල් හා සැපයුම්, ෙතොරතුරු පද්ධති කළමනාකරණ යන 
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්, පුස්තකාලය, පර්ෙය්ෂණ අංශය, කථා 
පරිවර්ථක අංශය, සභාෙල්ඛන සහ පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාල 
භාර අංශ පධානීන් ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ට මාෙග් අවංක ස්තුතිය 
පිරිනැමීමට මම කිසි  විෙටකත් අමතක ෙනොකරමි.  

ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්, ගරු සභානායකතුමාෙග් , ගරු ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් සහ ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමාෙග් ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශය අතුළු අෙනකුත් සියලුම අමාත්යාංශවල 
ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, ඔවුන්ෙග් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලවල 
මහත්ම, මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙග්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභා සභාපතිතුමාෙග් සහ මාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු 
එම  කාර්ය මණ්ඩල මහත්ම මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා.  

රජෙය් මුදණාලයාධිපතිතුමා ඇතුළු ඔහුෙග් කාර්ය මණ්ඩලය, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොලීසිය, තැපැල් කාර්යාලය, ලංකා බැංකුව 
සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය මධ්යස්ථාන, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, ගිනි  නිවීෙම් ෙසේවා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව යනාදී පාර්ලිෙම්න්තුවට අනුබද්ධිත ආයතනවල 
සියලුම නිලධාරි  මහත්ම මහත්මීන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා.   

සියලුම මුදිත හා විද ත් මාධ්යෙව්දී මහත්ම මහත්මීන්ෙග් 
ෙසේවය ස්තුති පූර්වකව අගය කරනවා. ස්තුති කළ යුතු එෙහත් 
ෙමහි සඳහන් ෙනොවූ යෙමකු ෙව් නම්, ඒ සෑම ෙකෙනකුටමත් 
මාෙග් අවංක ස්තුතිය පිරිනමනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා නැඟී සිටිෙය් ගරු 

සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් ස්තුති කථාව කිරීමටයි.  අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ  මැතිතුමා ඉතා සාර්ථක, ඵලදායී, ඉදිරි 
දැක්මක් සහිත අය වැය ෙල්ඛනයක්  පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් රටට 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් ඇති කළ  කියා මාර්ගයට අෙප් ස්තුතිය 
පළමුෙකොට සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. පාර්ලිෙම්න්තු  ඉතිහාසය  
පුරා පැවැති අන්දමට රාජ්ය මූල්ය  පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය 
ව්යවස්ථාදායකය සතු බව යළිත් ශක්තිමත් කරමින් 2015 අය වැය 
ෙල්ඛනය සම්මත කිරීෙමහිලා පැවැත්වුණු විවාදය ඉතා සාර්ථකව 
නිම කිරීමට අපට  හැකි වුණා. ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය සාකච්ඡා  
කිරීෙම් හා සම්මත කිරීෙම් කාල සීමාව තුළ ගරු කථානායකතුමා 
දක්වන ලද මඟ ෙපන්වීම හා මැදිහත් වීම අපි අගය කරන බව 
පළමුෙකොට ඔබතුමා ෙවත දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ඒ වාෙග්ම ෙමම කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා සහ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභා සභාපතිතුමා 
විසින් දක්වන ලද සහෙයෝගයත්, මූලාසනෙය් සභාපතිත්වය දරමින් 
විවිධ ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉටු කළ කාර්ය භාරයත් අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව් කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරමු.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමා 
සහ සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය විසින් දක්වන ලද සහෙයෝගය අපි 
අගය කරන අතර, ඒ සාර්ථකත්වය ඇති කිරීම සඳහා ගන්නා ලද  
කියා මාර්ගද ස්තුති පූර්වකව සඳහන් කරනු කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ඇතුළු සභානායකතුමාෙග් කාර්යාලයත්, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් නායකතුමා ඇතුළු විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් 
කාර්යාලයත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් 
කාර්යාලයත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ඇතුළු 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක කාර්යාලයත් අතර ඇති කර 
ගත් වැඩ පිළිෙවළවල් හා නායකත්වය පිළිබඳව ගරු 
සභානායකතුමාටත් විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාටත් මම 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායයන් අනුගමනය කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය තුළ  ආණ්ඩු පක්ෂයත් විරුද්ධ පක්ෂයත් ගත යුතු  
ඒ කියා මාර්ග අනුව ගමන් කරමින් අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා අපට දක්වන ලද සහෙයෝගය  හා එතුමා ඉටු කරන 
ලද කාර්යයද අපි අගය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු වන කටයුතු 
රෙට් ජනතාවට දැන ගැනීම සඳහා ඉතා දක්ෂ ෙලස සහ රසවත් 
ෙලසත්,  උණුසුම් ෙලසත් වාර්තා කළ ජනමාධ්යෙව්දීන් සෑම 
ෙදනාටම අය වැය විවාදෙය් අවසාන දවෙසේ අපෙග් පශංසාව පුද 
කරන්නට කැමැතියි.  

ඒ වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
විවිධ අංශ විසින් කරන ලද අඛණ්ඩ ෙසේවයද ෙමහිදී අගය                
කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම  අමාත්යවරුන්ට,  නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරුන්ට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන අමුත්තන්ට සියලු ආකාරෙයන් 
සලකමින් පාර්ලිෙම්න්තුව ආරක්ෂා කළ ඒ උතුම් ෙසේවා පද්ධතිය 
එෙලසම පවත්වා ෙගන යෑමට ඒ අය ගන්නා ලද උත්සාහය, 
දක්වන ලද සහාය ෙම් අවස්ථාෙව්දී සටහන් කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙපොලීසියටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් අංශ සියල්ලටත්, අෙප් 
සභා ගර්භෙය් කාර්ය මණ්ඩලයටත්, පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සැමටත්  ස්තුතිය පුද කරනවා.  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
කථා  කුමන බසකින් කළත් එය අපට ෙත්ෙරන බසට පරිවර්තනය 
කරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා පරිවර්තක අංශයටත්, හැන්සාඩ් 
වාර්තාව ඉතා ඉක්මනින් මුදණය කර ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ 
හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, රජෙය් මුදණාලයටත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 
යළිත් වරක් තවත් ඉදිරි පියවරකට ෙගන යෑම සඳහා අෙප් ගරු 
අමාත්යවරු, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු, අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු, 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් 
පධාන රාජ්ය අමාත්යාංශවල නිලධාරින්ටද රජය ෙවනුෙවන්, ගරු 
සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් අෙප් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ උතුම් 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා කිරීමටත්, ඒ සඳහා මඟ ෙපන්වීමටත් ඔබතුමා 
අනුගමනය කරන පිළිෙවත අනුව ෙමවරත් අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉතාම ආදර්ශවත්ව ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව යළිත් වරක් 
ඔබතුමාට අෙප් පශංසාව හා ෙගෞරවය පුද කරමින් මා සමු 
ගන්නවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වසර සඳහා වූ අය වැය විවාදය 

අවසන් කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මසකට වැඩි කාලයක් ෙමම 
විවාදය ෙවනුෙවන් ඇප කැප වී කටයුතු කරපු සියලු ෙදනාට 
විපක්ෂ නායකතුමා ෙවනුෙවන් ස්තුති කිරීමටයි මා නැඟී සිටිෙය්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සාධාරණව අපක්ෂපාතීව 
ආණ්ඩු පක්ෂයටත්, විපක්ෂයටත් එක ආකාරෙයන් සැලකීම 
පිළිබඳව අෙප් පශංසාව ඔබතුමාට පුද කරන්න කැමැතියි. 
එෙමන්ම, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාට සහ නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ස්තුති කරනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා සහ එම කාර්ය මණ්ඩලයටත් 
මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් අය වැය විවාදෙය් නායකත්වය 
ගනිමින්, මඟ ෙපන්වමින් අනුශාසනා, උපෙදස් දීම පිළිබඳව ගරු 
විපක්ෂ නායකතුමාටත් අෙප් ස්තුතිය සහ පශංසාව ෙම් අවස්ථා ෙව් 
දී මා පුද කරන්න කැමැතියි.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා සහ 
එම කාර්ය මණ්ඩලයටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා, 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමා සහ සහකාර මහ ෙල්කම්තුමියටත් 
මාෙග් ස්තුතිය අෙප් විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරන්න කැමැතියි.   

ෙමම කාල සීමාව තුළ අපෙග් කාර්යයන් ඉටු කිරීමට කැප වූ 
ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භය තුළ සහ ඉන් පිටත ෙසේවය 
කරන සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ස්තුතිය පුද 
කරනවා. එෙමන්ම, ෙම් විවාදය ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ කී 
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[කථානායකතුමා] 
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ෙනොකී සියලුම නිලධාරින්ට අෙප් ස්තුතිය සහ පශංසාව පුද 
කරන්න කැමැතියි.  

අපෙග් ෙමම විවාදය ජනතාව ෙවත රැෙගන ගිෙය් අෙප් හිතවත් 
ජනමාධ්යෙව්දීන්. ඔවුන් ඒ හැම කටයුත්තක්ම නිවැරැදිව ෙබොෙහෝ 
දුරට සාධාරණව ඉටු කළාය කියන කාරණය මම මතක්  කරනවා. 
ඒ ෙවනුෙවන් විද ත් හා මුදිත ජන මාධ්යෙව්දීන්ටද අෙප් විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පණාමය පුද කරන්න කැමැතියි.  

හැම විටම අපි ෙවනුෙවන් ඇප කැප වූ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෛවද්ය මධ්යස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ෛවද්යවරුන් සහ 
අෙනකුත් කාර්ය මණ්ඩලයටද අෙප් ස්තුතිය, පශංසාව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙපොලිස් නිලධාරින්ට සහ 
හැන්සාඩ් ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව් පධානියා ඇතුළු සියලුම 
නිලධාරින්ටත්, සභා ෙල්ඛන කාර්යාංශය, පර්ෙය්ෂණ අංශය, 
පුස්තකාලය, කථා පරිවර්තක කාර්යාලය, ආහාර පාන අංශෙය් 
ෙසේවය කරන සියලු ෙදනාටම සහ තැපැල් කාර්යාලය වැනි 
කාර්යාලවල ෙසේවය කරන සියලු ෙදනාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් 
ගරු නායකතුමා ෙවනුෙවන් ස්තුති කරන අතර, ඔබ සියලු 
ෙදනාටම සුබ අලුත්  අවුරුද්දක් ෙව්වා  කියලා පාර්ථනා කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැනුම්දීම් ෙදකක් තිෙබනවා.    

ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, අන්තර් 
පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ 'සාර්ක්' පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය යන 
සංගම්වල ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

අංක 01 දරන කාරක සභා කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් 
ඊට සහභාගි වන ෙලස සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු  
මන්තීතුමන්ලාට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ඉන් පසුව රාතී ෙභෝජන සංගහය පැවැත්ෙවන අතර,  එයට 
සහභාගි වන ෙලස සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 5.00 පසු කර තිබුෙණන්, කථානායකතුමා 
විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව,  අ.භා. 5.55ට, අද දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2014 ෙදසැම්බර් 12වන සිකුරාදා අ.භා.1.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 5.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 

சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப , பி.ப. 5.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2014 சம்பர் 12, ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

 
And it being past 5.00 p.m., MR. SPEAKER  adjourned Parliament 

without Question put.  
Adjourned accordingly at 5.55 p.m. until 1.30 p.m. on 12th 

December, 2014 , pursuant to the Resolution of  Parliament of this Day. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
receipt of the uncorrected copy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Contents of  Proceedings :  
       
 Final set of manuscripts  
     Received from Parliament :  
 
 Printed copies dispatched :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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