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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන අවභාවිතය 
 
උමා ඔය බහුකාර්ය ව ාපෘතිෙය් හානිකර බලපෑම්: 
 ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් පකාශය 
 
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී  
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
  ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය ඇතුළු අමාත ාංශ ගණනාවකින් කියාත්මක කළ සංවර්ධන ව ාපෘති 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:  
 Misuse of Vehicles of Presidential Secretariat 
 
ADVERSE IMPACTS OF UMA OYA MULTIPURPOSE DEVELOPMENT PROJECT: 
   Statement by Chief Government Whip 
 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL: 
   Second Reading – Debate Adjourned 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
   Development Projects implemented by Ministry of Economic Development and several other 
Ministries 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ஜனாதிபதி ெசயலக வாகனங்களின் தவறான பயன்பா  
 

உமா ஓயா பலேநாக்குக் க த்திட்டத்தின் பாதக விைள கள்: 
 அரசாங்கக் கட்சி தற்ேகாலாசானின  கூற்  
 

ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் 
       இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சு உட்பட பல அைமச்சுக ம் அ ல்ப த்திய அபிவி த்திக் 

க த்திட்டங்கள் 
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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු  චන්දකුමාර් මුරුෙග්සු  මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு  ேகசு  

சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF  COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair. 

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ  හා 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக, 
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government 
Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මහා මාර්ග, උසස් 

අධ ාපන හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 
පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(i) 2012 වර්ෂය සඳහා විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් තිස ්හතරවැනි වාර්ෂික වාර්තාව;  

(ii)  2012 වර්ෂය සඳහා ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද ාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව;  

(iii) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විවෘත විශව්විද ාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව;  

(vv) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විවෘත විශව්විද ාලෙය් පශච්ාද් 
උපාධි ඉංගීසි භාෂා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 
වාර්ෂික ගිණුම්;    

(v) 2012 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද ාලයීය පරිගණක 
අධ යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ   

(vi) 2012 වර්ෂය සඳහා ෛජව රසායන, අණුක ෛජව ෙව්ද හා 
ෛජව තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව. 

 ෙමම වාර්තා අදාළ 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. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම මරදමුෙනයි - 02, 

අල් මනාර් පාර, අංක 88 ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඉසට් ඒ. 
කලීලුර් රහ්මාන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)   
(The Hon. Udith Lokubandara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙපත්සම් එෙකොළහ පිළිගන්වමි. 
 

(1)  අම්පිටිය, ගාල්තැන්න පාර, ෙනළුම්විලා, අංක 269/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෛවද  ඩී.එම්.පී.බී.  දිසානායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ශාසත්ෙවල කඳවුර විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් ෙසේවය කරන 
බී.ජී.ඒ.එම්. රණවීර මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම;  

(3) කෑගල්ල ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් ෙසේවය කරන ඊ.එස.්එස.් 
කාරියවසම් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) චුන්නාකම් ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් ෙසේවය කරන 
එච්.ආර්.එල්.එස.්ෙක්. පීරිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(5) ෙකොටෙවෙහර ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් ෙසේවය කරන 
ෙජ්.එම්.ෙක්.බී. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(6) පන්නිපිටිය, ෙකොට්ටාව නැෙගනහිර, ෙහොරෙහේන පාර අංක 
1571/11/ඒ දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි  ෙක්.වී.එස.්එන්. 
දිල්ෂාන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) බණ්ඩාරෙවල ෙපොලිස ්සථ්ානෙය් ෙසේවය කරන එම්.පී. ද 
සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8) බණ්ඩාරෙවල, මහඋල්පත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ෙජ්. 
පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9) අරණායක ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් ෙසේවය කරන 
එස.්පී.සී.එස.්ෙක්. ෙසනරත් මහතාෙගන් ලැබුණු  
ෙපත්සම; 

(10) යාපනය කඳවුර, විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් ෙසේවය කරන 
යූ.ජී.ඩී. වීරෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; සහ 

(11) කළුතර, කටුකුරුන්ද, විෙශේෂ කාර්ය බලකා පුහුණු 
පාසෙලහි ෙසේවය කරන ඊ.එල්.සී. උභයරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம் - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)  
(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of 
Plantation Industries) 
Sir, I present the following petitions: 

1. A petition from Mr. B.S.S. Perera of No. 88/A 4, 
Henriya Waththa, Pahalagama, Gampaha; 

2. A petition from Mr. H.M. Senevirathna of Sri Lanka 
Insurance Corporation Limited, Kurunegala Branch; 

3. A petition from Mr. H.P.C. Fonseka of Sri Lanka 
Insurance Corporation Limited, Puttalam Branch; 

4. A petition from Mr. I.A.D.S. De Silva of No. 30, 
Galle Road, Sarikkalimulla, Moratuwa; 

5. A petition from Mr. Jayantha Hewagamage of No. 
118/14, Higgahawaththa Mawatha, Kalapaluwawa, 
Rajagiriya; 

6. A petition from Mr. P.N.K.K. Gunawardhane of No. 
333/3 C, 3rd Lane, Ekamuthu Mawatha, Thalangama 
North, Battaramulla; 

7. A petition from Mr. R.M. Wijerathne of No. 576/3, 
Subasadhaka Mawatha, Erawwala, Pannipitiya; 

8. A petition from Mrs. G.P. Ranjani Perera of No. 
282/20, Katuwana Road, Homagama; 

9. A petition from Mrs. L.H.S. Wijerathna of No. 49/5, 
1/1 Elhena Road, Maharagama; 

10. A petition from Mrs. R.F.T. Pallage of No. 354 A 1, 
Jinasena Mawatha, Mahara, Kadawatha;    

11. A petition from Mrs. S.D. Wickramasurendra of No. 
22/30, 3rd Lane, Jubilee Road, Lakshapathiya, 
Moratuwa; 

12. A petition from Mrs. S.H.K. Rukmal of No. 11/4, 
Hiripitiya, Pannipitiya; 

13. A petition  from Mrs. Susila Chandrasekara of 
Sinnikulama, Shrawasthipura, Anuradhapura; 

14. A petition  from Ms. Chitranjalika Udugoda of No. 
136/8 A, Pushparama Mawatha, Pahala Biyanwala, 
Kadawatha; and 

15. A petition  from Ms. G.H.W. Sadhana Lakmali of 
No. 70, 6th Lane, Sarabhoomi Niwasa, Madapatha, 
Piliyandala. 

 
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 
 

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ගත් ෙසේවකයන් :  
සථ්ිර කිරීම 

ைகயிரதத் திைணக்களத் க்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 
ஊழியர்கள் : நிரந்தரமாக்கல் 

EMPLOYEES RECRUITED TO SRI LANKA RAILWAYS 
DEPARTMENT: PERMANENCY  

4474/’13 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)  

    (The Hon. Buddhika Pathirana)   
අභ න්තර පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, පවාහන උප 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා දුම්රිය කාර්ය සහායක, 
සනීපාරක්ෂක කම්කරු සහ කාර්යාල කම්කරු 
තනතුරු සඳහා 2009.05.15 සහ 2009.11.17 
දිනැති පත්වීම් ලිපි මගින් ෙසේවකයන් පිරිසක් 
බඳවා ෙගන ඇති බවත්; 

 (ii) ෙමෙතක් ඔවුන්ෙග් ෙසේවය සථ්ිර කර ෙනොමැති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් පරිදි බඳවා ගන්නා ලද ෙසේවකයන් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන් සථ්ිර කරනු ලබන්ෙන් නම්, එම දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන කමෙව්දය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள்ளகப் ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களத்தின் 
ேபாக்குவரத்  உப திைணக்களத் க்கு ைகயி 
ரதப் பணி உதவியாளர், ப்பர  ஏற்பாட் த் 
ெதாழிலாளர் மற் ம் அ வலகத் ெதாழிலாளர் 
ஆகிய பதவிக க்காக 2009.05.15 ஆம் திகதி 
மற் ம் 2009.11.17 ஆம் திகதிய நியமனக் 
க தங்கள் லம் சிலர் ஆட்ேசர்க்கப்பட் 

ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இ வைர இவர்களின் ேசைவ நிரந்தரமாக்கப் 
படவில்ைல என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்டவா  ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் நிரந்தரமாக்கப்ப வார்களாயின் 
அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காகக் கைடப்பி க்கப்ப ம் ைறைம 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Internal Transport:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a group of personnel have been recruited to 
the Transport Sub-Division of the Sri Lanka 
Railways Department through appointment 
letters dated 15th May, 2009 and 17th 
November, 2009 for the positions of 
Railway Assistant, Sanitation Worker and 
Office Labourer; and 

 (ii) their service has not been made permanent 
up to now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of personnel recruited in the 
aforesaid manner; 

 (ii) if the aforesaid persons will be made 
permanent in the service, of the date on 
which it will be done; and 

 (iii) the methodology that will be adopted to do 
so? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (අභ න්තර 
පවාහන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - உள்ளக 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்)  
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Internal Transport) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)  2014.10.24 දින සිට සථ්ිර කර ඇත.  
 

(ආ)     (i)   132කි. 

 (ii)   2014.10.24 දින සිට සථ්ිර කර ඇත. 

 (iii)  2014.11.12 දිනැති රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ 
25/2014 අනුව, 2014.10.24 දිනට අඛණ්ඩව දින 
180ක සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර 
ඇති අවම වශෙයන් 08 ෙශේණිය/9 වසර සමත් 
ෙසේවකයන්ට සථ්ිර පත්වීම් පදානය කර ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු අමාත තුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ජනතා නිෙයෝජිතයකු 

විධියට මා පළමුවැනි අතුරු පශ්නයයි ඔබතුමාට ෙයොමු කරන්ෙන්.  

ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට ඔබතුමා යම් වි ශ්ෙල්ෂණයක් කර 
තිෙබනවාද  දුම්රිය ෙසේවය තුළ cadre එක සම්පූර්ණ ෙවන්න 
තවත් ෙකොපමණ ෙසේවක පිරිසක් අවශ ද, ඒ ෙසේවක පිරිෙසන් 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න 
පුළුවන්ද, ඒ සඳහා බඳවාගැනීම් ෙම් දින 100 තුළ කරන්න 
පුළුවන්ද, එෙසේ කරනවා නම් ඒ ෙකොෙහොමද යනාදි කරුණු 
සම්බන්ධෙයන්. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් එවැනි විශ්ෙල්ෂණයක්, 
ගෙව්ෂණයක් ඔබතුමා ෙම් වන ෙකොට කරලා තිෙබනවාද? 
ෙමොකක්ද ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය?  

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார)  
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දැනට ආසන්න වශෙයන් 1,500ත්-2,000ත් අතර පුරප්පාඩු 

සංඛ ාවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් තාක්ෂණික සහ කාර්මික 
අංශෙය් පුරප්පාඩු තමයි වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන්. ඒ අතරතුර, 
අනියම් ෙසේවකයන් 1,200ක් පමණ බඳවාෙගන තිෙබනවා. මා 
හිතන හැටියට  වැඩක් නැතිව ඒ අය දැන් නිකරුෙණ් කාලය ගත 
කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අවශ  කටයුතු කරන්න ෙහට අනිද්දා 
තීරණයක් ගන්නවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු අමාත තුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන මාතර දිස්තික්කය 

දක්වා ගමන් කරන්ෙන් මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයයි. මුහුදුබඩ දුම්රිය 
මාර්ගෙය්  තිෙබන පධාන  ගැටලුවක් තමයි දුම්රිය නතර කිරීෙම් 
ස්ථාන පිළිබඳ ගැටලුව. ජනතාවෙග් අවශ තාව පරිදි තීන්දුවක් 
අරෙගන ෙනොෙවයි පසු ගිය කාලෙය් දුම්රිය නැවැත්වූෙය්. 
නවත්වන්න ඕනෑ සමහර තැන්වල දුම්රිය නවත්වන්ෙන් නැහැ; 
ෙනොනවත්වන්න ඕනෑ තැන්වල  නවත්වනවා.  

 මුහුදුබඩ දුම්රිය ස්ථානයන්හි ෙපොදු පහසුකම් පිළිබඳ 
පශ්නයක් තිෙබනවා. "දැයට කිරුළ" මඟින් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් 
වුණාය කියනවා. ඒ වැඩ කටයුතු සිදු ෙවනවාද? ඒ වාෙග්ම දුම්රිය  
නතර කිරීෙම් ස්ථාන පිළිබඳව සහ දුම්රිය කාල සටහන් යුගයට 
ගැළෙපන විධියට යළි පතිසංවිධානය කිරීම ගැන ඔබතුමාෙග් 
අවධානය සහ අමාත ාංශෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார)  
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් 

කරන්න. අපි ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්නම්. මා හිතන විධියට, 
"දැයට කිරුළ" යටෙත් සිදු වන සියලු කටයුතු දැනට නවත්වා 
තිෙබනවා.ෙකොෙහොම නමුත් ඔබතුමාෙග් අවශ තා සම්බන්ධෙයන් 
අපි කටයුතු කරන්නම්. ඒවා අපට ඉදිරිපත් කරන්න.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තමන්ට smartphone එකක් තිෙබනවා නම් එම ජංගම 

දුරකථනෙයන්, ඒ වාෙග්ම tab එකක් තිෙබනවා නම් එම tab 
එෙකන් දුම්රිය ගමන් කරන ස්ථාන බලන්න පුළුවන් විධියට 
GPRS එකක් ගැන පසු ගිය කාලෙය් කථා වුණා. එය මුහුදුබඩ 
දුම්රිය මාර්ගයට අදාළව කියාත්මක වන බවත් කිව්වා. මම දැන් 
ෙමතැනට එන්න කලිනුත් බැලුවා, මට නම් ඒක මෙග් tab 
එෙකන් බලාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. දැන් ෙම් 
ව ාපෘතියට සල්ලි යට කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ව ාපෘතිය ගැන පසු විපරමක් කරන්න ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද? ඒ GPRS System එක හරි විධියට 
කියාත්මක කරන්න ෙම් දින 100 තුළ ඔබතුමා යම් වැඩ 
පිළිෙවළකට මුල පුරනවාද? 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார)  
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔව්. GPRS කමය තවම කියාත්මක කරලා නැහැ. ෙම් දින 

100 ඇතුළත ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපි දැන් සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. ඒකට අවශ  මුදලුත් 
තවම ලැබිලා නැහැ. අපි මුදල් ෙහොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
දැන් සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Question No.3 - 5424/'14 (1), the Hon. Sunil 

Handunnetti. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)  
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார)  
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශන්යට පිළිතුර 

දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
( கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Then, second round. Question No. 2 - 5021/'14 (1), the 

Hon. Ajith Mannapperuma. - [Pause.] Not here.  
 
 

රාමසාමි පභාකරන්: පැහැර ෙගන යෑම 
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4. ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு சிவசக்தி 
ஆனந்தன் சார்பாக)  

 (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Sivasakthy Ananthan) 
මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික 

කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) බම්බලපිටිය, මැෙජසට්ික් සිටි හි, තුන්වැනි මහෙල්, 
අංක 3-26 සහ 27 යන සථ්ානයන්හි පිහිටි "පැනමා 
ෙට්ඩර්ස"් ෙවළඳ ආයතනෙය් හිමිකරු වූ රාමසාමි 
පභාකරන් යන අය මාස 28ක කාලයක් අත් 
අඩංගුෙව් තබා සිටියදී ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවකට 
අනුව නිදහස ්කළ අෙයකු බවත්; 

 (ii) නිදහස ලැබීෙමන් පසු ෙමොහු විසින් නිෙයෝජ  
ෙපොලිසප්ති අනුර ෙසේනානායක සහ රාජ  
විමර්ශන ඒකකෙය් ෙසේවය කළ ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස ්
අධිකාරි වාස ් ගුණවර්ධන යන අයට විරුද්ධව 
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
අධිකරණය හමුෙව් නඩුවක්  ෙගොනු කර  තිබූ 
බවත්;  

 (iii) ඊට අදාළ නඩු විභාගය 2012 ෙපබරවාරි 13  වැනිදා 
පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ බවත්; 

 (iv) 2012 ෙපබරවාරි 11 වැනිදා ප. ව. 3.30ට පමණ සුදු 
වෑන් රථයක පැමිණි පිරිසක් විසින් වැල්ලවත්ත 

පෙද්ශෙය් දී ෙමොහු පැහැරෙගන ෙගොස ්ඇති බවත්;  
එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) 2012 ෙපබරවාරි මස 11  වැනි දින අතුරුදන් වූ 
රාමසාමි පභාකරන් ෙම් වනවිට සිටින සථ්ානය 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඔහුෙග් තත්ත්වය ෙකෙසේද; 

  (iii) ඉහත කී පැහැර ගැනීමට සම්බන්ධ වූ අය ෙහෝ 
අදාළ සැකකරුවන් කවුරුන්ද; 

 (iv) ඔවුන්ෙග්  නම් ෙහළි කිරීමට ෙනොහැකි නම්, ඊට 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் கிறித்தவ மத 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பம்பலப்பிட் , ெமஜஸ்ாிக் சிட் , ன்றாம் 
மா யில், இலக்கம் 3 - 26 மற் ம் 27 ஆம் 
இலக்கங்களில் அைமந் ள்ள `பனமா ேரடர்ஸ்' 
வர்த்தக நிைலயத்தின் உாிைமயாளரான             
தி . ராமசாமி பிரபாகரன் என்பவர் 28 மாதகால 
மாக ைக  ெசய்யப்பட் ந்த நிைலயில் உயர் 
நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் பிரகாரம் வி தைல 
ெசய்யப்பட்ட ஒ வராவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) வி தைல ெபற்ற பின்னர் இவர் பிரதிப் ெபா ஸ் 
மாஅதிபர் அ ர ேசனாநாயக்க மற் ம் அரச 

லனாய் ப் பிாிவில் ேசைவயாற்றிய சிேரஷ்ட 
ெபா ஸ் அத்தியட்சகர் வாஸ் குணவர்த்தன 
ஆகிேயா க்கு எதிராக மனித உாிைம மீறல் 
ெதாடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் 
ெசய்தி ந்தார் என்பைத ம்; 

 (iii) இ  சம்பந்தமான வழக்கு விசாரைண 2012 
ெபப் வாி மாதம் 13ஆம் திகதி நடத்தப்பட 
வி ந்த  என்பைத ம்; 

 (iv) 2012 ெபப் வாி 11ஆம் திகதி பி.ப.  3.30 
மணியளவில் ெவள்ைள ேவன் ஒன்றில் வந்த 
சிலர் ெவள்ளவத்ைத பிரேதசத்தில் ைவத்  
இவைர கடத்திச் ெசன் ள்ளார்கள் என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) 2012 ெபப் வாி 11ஆம் திகதி காணாமல்ேபான 

தி . ராமசாமி பிரபாகரன் தற்ேபா  இ க்கும் 
இடம் யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவாின் நிைலைம என்ன என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கடத்த டன் ெதாடர் ைடயவர்கள் 
அல்ல  சம்பந்தப்பட்ட சந்ேதகநபர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 (iv) இவர்களின் ெபயர்கைள ெவளியிட யா 
தி ப்பின், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Public Order, Disaster 
Management and Christian Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the owner of “Panama Traders” located at 
No. 3-26 and 27 on the Third Floor of 
Majestic City, Colombo, Ramasamy 
Prabhakaran, is a person released on a 
Supreme Court Ruling after being detained 
for a period of 28 months; 

 (ii) after his release, he had filed a human rights 
violation case against Anura Senanayaka, 
Deputy Inspector-General of Police and 
Vass Gunawardhana, Senior Superintendent 
of Police, who served in the State 
Investigations Unit; 

 (iii) the hearing of the relevant case was 
scheduled for 13th February, 2012; 

 (iv) he was abducted by some individuals who 
had come by a white van around 3.30 p.m. 
on 11th February, 2012 at Wellawatta? 

(b) Will he state - 

 (i) where Ramasamy Prabhakaran, who 
disappeared on 11th February, 2012, is 
today; 

 (ii) what his condition is; 

 (iii) who the persons involved in the said 
abduction or who the relevant suspects are; 
and 

 (iv) the reason for not divulging their names, if 
such divulgence is not possible? 

(c) If not, why? 

 පශ්නය ඇහුවාට විතරක් හරි යන්ෙන් නැහැ. Hon. Minister, 
ඒ පශ්නයට පිළිතුර table කරනවාද, නැද්ද කියලා අපට කියන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க)  
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මහජන සාමය, ආපදා 

කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා 
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ)   (i)   ඔව්. රාමසාමි පභාකරන් යන අය 2009 දැයට කිරුළ 
පදර්ශන භූමියට මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බකරුෙවකු 
රැෙගන ඒමට අධාර අනුබල දීම සම්බන්ධෙයන් 2009.05.22 
වන දින අත් අඩංගුවට ෙගන තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටෙත් රඳවා ගැනීෙම් නිෙයෝග මත රඳවා ෙගන අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කර 
ඇති අතර, නීතිපති උපෙදස ් මත ගල්කිසස් මෙහසත්ාත් 
අධිකරණය මඟින් 2011.09.16 දිනැතිව ඔහු නිදහස ් කර 
ඇත. 

 (ii)   නැත. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අයදුම් පත් අංක 963/2009 
යටෙත් ඔහුෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම සම්බන්ධෙයන් 
නඩුවක් ෙගොනු කර තිබූ බවට රාමසාන් පභාකරන් යන 

අයෙග් බිරිඳ වන ශිෙරෝමනී නාරායනන් විසින් වැල්ලවත්ත 
ෙපොලිස ්ස්ථානයට කර ඇති පැමිණිල්ෙල් සඳහන්ව ඇත. 

 (iii)   එම නඩු විභාගය 2012.02.13 දිනට පැවැත්වීමට නියමිතව 
තිබී ඇති බවට ඉහත පැමිණිලිකාරිය විසින් වැල්ලවත්ත 
ෙපොලිස ්ස්ථානයට කර ඇති පැමිණිල්ෙල් සඳහන්ව ඇත. 

 (iv)   වැල්ලවත්ත, කැනල් බෑන්ක් පාර, අංක 153/01/01 දරන 
තම නිවස ඉදිරිපිටදී 2012.02.11 දින සවස 03.30ට පමණ 
සුදු පැහැති වෑන් රථයකින් පැමිණි ආයුධ සන්නද්ධ පිරිසක් 
විසින් පැහැර ෙගන ගිය බවට ඔහුෙග් බිරිඳ වන ශිෙරෝමනී 
නාරායනන් නැමැත්තිය විසින් වැල්ලවත්ත ෙපොලිස ්
ස්ථානය ෙවත බල අපරාධ ෙල්ඛන අංක 36/2012 යටෙත් 
2012.02.11 වන දින කර ඇති පැමිණිල්ෙල් සඳහන් කර 
ඇත. 

(ආ)  (i)   ෙමෙතක් සිදු කර ඇති විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී 
ෙනොමැත. 

 (ii)   ෙමෙතක් සිදු කර ඇති විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී 
ෙනොමැත. 

 (iii)   විමර්ශනෙය්දී සැකකරුවන් පිළිබඳව ෙමෙතක් අනාවරණය 
වී ෙනොමැත. 

 (iv)   විමර්ශනෙය්දී සැකකරුවන් පිළිබඳව ෙමෙතක් අනාවරණය 
වී ෙනොමැත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 

 

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

 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන අවභාවිතය  

ஜனாதிபதி ெசயலக வாகனங்களின் தவறான 
பயன்பா  

MISUSE OF VEHICLES  
OF PRESIDENTIAL SECRETARIAT 

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

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

ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් වාහන අවභාවිතෙය් 
ෙයදවීම පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු 
කැමැත්ෙතමි. 

හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් පාලනය තුළ ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලය සතු වාහන අවභාවිත කරනු ලැබ ඇති බවටත්, එම 
වාහන විශාල සංඛ ාවකට සිදු වී ඇති ෙද් ෙසොයා ගැනීමට 
ෙනොමැති බවටත් ජනමාධ  මඟින් වාර්තා කළා. පසු ගිය දා             
ශී ජයවර්ධනපුර සමුපකාර සමිතියට අයත් පිටෙකෝට්ෙට් පිහිටි 
ඉඩමක තිබී වාහන 52ක් හමු වූ අතර, ෙබොරැල්ෙල් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් භූමියක ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයට 
අයත් යැයි සැක ෙකෙරන වාහන 22ක් හමු වී තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම ඩිෙෆන්ඩර් රථ සහ කාර් රථ වැනි විශාල රථ 
පමාණයක් තැන් තැන්වලින් හමු වන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. 
ෙම් සියලු වාහන මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
අසීමිත ෙලස බදු බර පටවා ඒ බදුවලින් එක් රැස් කර ගන්නා ලද 
ධනෙයන්. ඕනෑම පාලකෙයකුෙග් වගකීම තමයි තමන් පාලනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අත් හැර යනවා නම්, තමන් සතුව තිබුණු වත්කම් නිවැරදි ෙලස 
යළි භාර දීම. හැබැයි, දැන් සිදු වී තිෙබන ෙද් තමයි ඩිෙෆන්ඩර් රථ 
ෙහොයා ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගස් ගල් යටින්. සමහර 
වාහන ෙහොයා ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් වහපු ගරාජ් යට තිබිලා. 
ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 

ෙමෙසේ තැන් තැන්වලින් රජයට අයත් වාහන හමු වී ඇති අතර, 
ඒවා හිටපු ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පාවිච්චි කරනු ලැබ 
ඇති බවට වාර්තා පළ ෙවනවා. නැත්නම් කවුරුවත් ඇවිල්ලා 
වාහන තැන තැන දමා යනවාද? ෙම් සිදු වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඒවා ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදලින් මිලදී ගන්නා ලද ඒවා 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් දුප්පත් මහ ජනතාව ඉතා දුකෙසේ ඉතිරි කර 
දුන් මුදලින් රජය විසින් මිලදී ගත් ඒවායි. ඒවා ඉතාමත් 
ෙනොසැලකිල්ෙලන් පාවිච්චි කරනු ලැබ ඇති බවත්, සුළු අඩු පාඩු 
ඇති වටිනා වාහන දිරා යාමට සලස්වා ඇති බවත් ජනමාධ  
වාර්තා කළා. 

පසු ගිය දිනක මාධ  මඟින් වාහන ෙතොගයක් ෙපන්වූවා අපි 
දැක්කා. ඒවාෙය් කුඩා කුඩා අඩු පාඩුකම් තිබුෙණ්. නමුත් ඒ වාහන 
දිරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මහ ජනයාෙග් ෙද්පළ 
රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් නාස්ති කරපු බව ෙම් තුළින් 
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා. 

ෙමෙසේ විනාශ වී ඇත්ෙත් රජෙය් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක 
ෙද්පළ බව පැහැදිලියි. රජයට අයත් ෙමම වාහන පිළිබඳ සත  
දැන ගැනීෙම් අයිතිය මහ ජනතාවට තිෙබනවා.  

ෙම් තැන තැන හම්බ වන වාහන ෙමොනවාද, ෙම් වාහන අයිතිව 
තිබුෙණ් කාටද, ෙම් වාහන පාවිච්චි කෙළේ කවුද, ෙමෙහම වාහන 
තැන තැන දමා යන්ෙන් ඇයි කියන කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට දැන ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම්වා ෙම් රෙට් 
මහ ජනයාෙග් ෙද්පළ. කාෙග් හරි පවුලක බූදලයක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
වාහන ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් හිස මත මහා බදු බරක් පටවා එක් 
රැස් කර ගත් ධනෙයන් ගත් ඒවායි. ඒ විතරක්ද? 

ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙමම ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට අයත් 
වාහන පිළිබඳව පැන නැඟී ඇති පහත ගැටලුවලට අදාළ 
අමාත වරයා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රටක ෙමෙහම තැන 
තැන වාහන දමා තිෙබන්ෙන් ෙම්වා ඉදිකටු, අල්ෙපෙනති, ෆයිල් 
කවර ෙනොෙවයි; ෙම්වා වාහනයි.  

නිශ්චිතව පාවිච්චි කළ  අෙයක් ඉන්න ඕනෑ. කාටද දුන්ෙන් 
කියා දුන්න අෙයක් ඉන්න  ඕනෑ. සභානායක කාර්යාලෙය් වැඩ 
කළ  නිලධාරිෙයක් -රියැදුරු මහත්මෙයක්- තමයි වාහන අධ ක්ෂ 
හැටියට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අය ෙම්වාට වග කියන්නට  
ඕනෑ.  

එම නිසා ෙම්   පිළිබඳව, ෙම් තත්ත්වය තුළ  ෙමම ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලයට අයත් වාහන පිළිබඳව  පැන නැඟී ඇති පහත  
ගැටලුවලට අදාළ අමාත වරයා පැහැදිලිව  පිළිතුරු ලබා ෙදනු 
ඇතැයි    මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

1.   ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සමසත් වාහන  සංචිතෙය් 
පමාණය කීයද?  වාහන  සංචිතය සතුව   වාහන ෙකොච්චර 
තිබුණා ද? එම වාහන වර්ග අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණ ද?  

2.  එම වාහනවලින් ෙකොපමණ වාහන සංඛ ාවක් ෙසොයා 
ගැනීමට ෙනොමැතිද? එම වාහන  වර්ග අනුව ෙවන් ෙවන්  
වශෙයන් ෙකොපමණ ද?  

3.  ෙමම වාහන  රට පුරා කුමන කාර්යයන් සඳහා  කුමන 
පුද්ගලයින්ෙග්  වගකීම යටත ට පවරනු ලැබ  තිබිණි ද?  

4.  ෙම්වා අතුරුදහන් වී ඇත්නම් ෙහෝ විනාශය ට පත් වී 
ඇත්නම් ඊට වග කිව යුතු  පුද්ගලයින් ෙහෝ බලධාරින් 
කවරහු ද? ඔවුන්ෙගන්  එම වටිනාකම් අය කර ගැනීමට 
කටයුතු කරන්ෙන් ද? 

5.  පසු ගිය වසර 05ක කාලය තුළ ජනාධිපතිවරයා, ජනාධිපති  
කාර්ය මණ්ඩලය හා ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය 
ෙවනුෙවන්  එක් එක් වර්ෂය  තුළ මිලදී ගන්නා ලද වාහන 
ෙමොනවා ද? ඒවාෙය් වටිනාකම් එක්ව හා ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණ ද?  

6.  ෙම් වාහන අවභාවිතය පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක්  සිදු 
කිරීමට  පියවර ගන්ෙන් ද කියා දැන ගන්නට  කැමතියි, 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක  සභාපතිතුමනි.  

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

ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23/2 යටෙත්  ඔබතුමාෙග් 
පශ්නය මා ජනාධිපති කාර්යාලයට ෙයොමු කළා, ජනාධිපතිතුමා 
ෙවනුෙවනුත්. නමුත්   ඒ පිළිබඳව අද පිළිතුරු ෙදන්නට පුළුවන් 
තත්ත්වයක් නැහැ. ෙකොෙහොමත් එම පිළිතුරු  ලැබුණු විගස  
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්.  

මම ෙම් කරුණ ගරු මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි. වාහන 
කීයක්  තිබුණා ද කියා අපි  කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේද  
තිෙයන්ෙන් කියලාවත් දන්ෙන් නැහැ. ෙකොටසක් ගාල් කර 
තිබුණා, ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාෙර්. දැන් එක එක අය 
ළඟ වාහන තිෙබනවා. දාලා තිබුණු කළමනාකරු ගැන ඔබතුමා 
කිව්ව නිසා මා ආපසු ඒ ගැන කියන්නට යන්ෙන් නැහැ. ෙම්  
වාහන ෙකොෙහන් ද ගත්ෙත්, ෙමොනවාද ගත්ෙත්, ෙකොෙහේද  ඒවා 
තිෙයන්ෙන් කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙම් අතර ලැම්ෙබෝගිනි වාහන  
තිෙයනවාද, ෙටොෙයෝටා වාහන තිෙයනවා ද, නැෙනෝ වාහන 
තිෙයනවා ද ෙමොනවා තිෙයනවා ද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
තිෙයන වාහන  ටිෙක් ලැයිස්තුව අපි කියන්නම්. නැත්නම් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම එකතු ෙවලා ෙම් වාහන ටික ෙසොයා ගන්න 
ෙව්වි. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. වාහන සියයක් තිබුණා ද, දාහක්  
තිබුණා ද, දහ දාහක් තිබුණා ද, ලක්ෂයක් තිබුණා ද කියා මට 
කියන්නත් බැහැ; ජනාධිපතිතුමාට කියන්නත් බැහැ; ඔබතුමාට 
කියන්නත් බැහැ. එවැනි තත්ත්වයක්  තමයි අද තිෙබන්ෙන්. 
ෙකොෙහොම  ෙහෝ පුළුවන් විධියට අපි ෙම් සම්බන්ධව කරුණු එකතු 
කර ෙගන  ෙහට ෙහෝ වාර්තාවක්  අපි ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. 
ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්. වාහන එක එක තැන්වල.  මට ෙපෙනන 
විධියට වාහන ආනයනය කළ සමාගම්වලින් අහන්න ෙවයි, 
ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් ද ගත්ෙත් කියා. ෙවන මාර්ගයක් නම් මට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මා හිතන්ෙන්,  සමහරවිට ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින්ම ෙසොයා බලන්න ෙව්වි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)  
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වාහන තැන් තැන්වල තිෙබන්නට පුළුවන්. ලිපිෙගොනුත් තැන් 

තැන්වල තිෙබන්නට   පුළුවන්ද? ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට  
වාහනයක් මිලදී ගත්තා නම්  ලිපිෙගොනුව ජනාධිපති ෙල්කම් 

545 546 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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කාර්යාලෙය් තිෙබන්නට  ඕනෑ. වාහනය තමන්ෙග්  ඥාතියාට ෙහෝ  
මලයාට ෙහෝ නැන්දාට ෙහෝ හම්බන්ෙතොට  කාට ෙහෝ ෙබදුවාද ඒ 
වාහනය ෙන් ෙබදන්ෙන්. හැබැයි ෙම් වාහනවල ලිපිෙගොනුවක් 
තිෙබන්නට  ඕනෑ. එෙහමනම් ඒ ලිපිෙගොනුත් අතුරුදහන් ෙවලාද 
කියා  ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.  

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)  
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඇත්තටම ලිපිෙගොනු නැහැ මන්තීතුමා.  ෙම්ක අමුතු 

පාලනයක්. මම දන්ෙන් නැහැ ඒවා ෙකොෙහේද කියා.  ෙම්වා  
ඔක්ෙකොම ගැන අපට දැන් ෙප්න අහන්න ෙව්වි. අපිට දැන් 
සුමනදාසෙගන්වත් අහන්න ෙව්වි  ෙකොෙහේද ෙම්වා තිෙයන්ෙන් 
කියලා. ලිපිෙගොනුද  ෙමොනවා ද  කියා මම දන්ෙන් නැහැ.  ගරු 
සභාවට ඇත්ත තත්ත්වය මම ෙම් කියන්ෙන්. ජනාධිපති 
කාර්යාලෙයනුත්  එන පිළිතුර  ගැන අපට සියයට සියයක් 
වගකියන්නට    බැහැ. එතුමාට කියන්නටත් බැහැ. ෙම්වා ෙකොෙහේ 
තිෙයයිද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
 
උමා  ඔය  බහුකාර්ය ව ාපෘතිෙය් හානිකර 

බලපෑම් : ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාෙග් පකාශය 

உமா ஓயா பலேநாக்குக் க த்திட்டத்தின் 
பாதக விைள கள் : அரசாங்கக் கட்சி 

தற்ேகாலாசானின  கூற்  
ADVERSE IMPACTS OF UMA OYA 

MULTIPURPOSE DEVELOPMENT PROJECT:  
STATEMENT BY  CHIEF GOVERNMENT WHIP  

 
 

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

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government 
Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් දින ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23/2 යටෙත් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
විසින් නැඟූ පශ්නයට  පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

පළමු පශ්නය හැටියට අසා තිෙබනවා,  උමා ඔය  ව ාපෘතිෙය් 
පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තාව මුල්ගල තැබීෙමන් පසුව ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්මත  පටිපාටිය උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙනොවන්ෙන් ද කියා.  

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි : 

ෙමම ව ාපෘතිෙය් සමරු ඵලකය පමණක් 2008 අෙපේල් 
මාසෙය්දී විවෘත කළ අතර පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවට 
2011 අෙපේල්  මස 12 වන දින අනුමතිය ලැබීෙමන් පසුව 2011 
මැයි මාසෙය්දී ව ාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් ආරම්භ  කර තිෙබනවා.  ෙම් 
නිසා සම්මත කියා පටිපාටිය  උල්ලංඝනය  කර නැහැ. 

 ඊළඟට ෙදවන පශ්නය  හැටියට  අසා තිෙබනවා, ව ාපෘතිය 
ආශිත ෙම්  දක්වා උද්ගත වී ඇති  පාරිසරික හා සාමාජීය  ගැටලු 
සමාෙලෝචනය  සඳහා ගනු ලැබ ඇති පියවර කවෙර්ද කියා.  

පහත සඳහන් ආකාරයට පාරිසරික හා සාමාජීය ගැටලු  නිසි 
පරිදි සමා ෙලෝචනය කර විසදුම් ලබා දී තිෙබනවා: 

නිවාස අහිමි වූවන් සඳහා සුදුසු ස්ථානවලින් ඉඩම් හඳුනාෙගන  
පවුල් 138ක් නැවත පදිංචි කරවීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.   

එම පදිංචිකරුවන්ෙග්  යටිතල පහසුකම් (විදුලිය, ජලය, මාර්ග 
පහසුකම් යනාදිය) ලබා ෙදමින් පවතිනවා. ව ාපෘතිය නිසා 
ඇති වී තිෙබන ළිං සිඳී යාම, ෙගවල් පුපුරා යාම, වගා හානි 
යනාදී    පාරිසරික, කෘෂිකාර්මික හා සමාජ ආර්ථික ගැටලු 
පිළිබඳ අධ යනයක් සිදු කරමින් පවතිනවා. සමහර ෙකටි 
කාලීන විසඳුම් ෙම් වන විට ලබා දී  තිෙබනවා. 

තුන් වන පශ්නය වශෙයන්, හඳුනා ගනු ලබන හානි පූරණය 
ෙවනුෙවන් වන්දි මුදල් පදානය කිරීමක්  සිදු ෙනොවන්ෙන්ද කියා  
අසා තිෙබනවා. හානි පූරණය සඳහා වන්දි මුදල් පදානය කිරීමක් 
සිදු වී තිෙබනවා.  අවශ තාව අනුව තවදුරටත් දැනට සිදු වන හානි  
පූරණය සඳහා විධිමත් විමර්ශනයකින් පසු පදානයන් සිදු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

හතර වන පශ්නය වශෙයන් ව ාපෘතිෙය් මූල  අකමිකතා සහ 
ඊට වගකිවයුත්තන් ෙසොයා බැලීම සඳහා  ගන්නා වූ කියා මාර්ගය 
කුමක්ද  කියා  අසා තිෙබනවා.  මූල  අකමිකතාවන් අනාවරණය 
වන්ෙන් නම් ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනු ලබනවා. 

පස් වන පශ්නය වශෙයන් අදාළ විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන්, 
පරිසරෙව්දීන් සම්බන්ධ කර ගනිමින්  සමස්ත ව ාපෘතිය නැවත 
සමාෙලෝචනය කර ඒ පිළිබඳ විද ානුකූල නිගමනයකට එළඹීමට 
පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද  කියා අසා තිෙබනවා. එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙමයයි : 

ෙමම ව ාපෘතිෙය් මූලික ශක තා අධ යනය, ඉංජිෙන්රුමය  
කාර්යන් පිළිබඳ මධ ම උපෙද්ශක කාර්යාංශය විසින් 1990 දී සිදු 
කරන ලදි. ඊට පසුව  සම්පුර්ණ ශක තා  වාර්තාව  කැෙන්ඩියානු 
සමාගමක් විසින් කරන ලදි. විෙශේෂෙයන් ඇති වී තිෙබන 
පාරිසරික  පශ්න වන ළිංවල වතුර සිඳී යාම සහ සමහර ෙගවල්වල 
ඉරි තැලීම්, උමඟක් හෑරීෙම්දී බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකි 
තත්ත්වයකි. ෙමම තත්ත්වය පරිසර අධ යන වාර්තාෙව්ද සඳහන් 
වී ඇත. ෙමම තත්ත්වය  උමෙඟ් සිදුරු වැසීෙමන් පසු 
සම්පූර්ණෙයන් යථා තත්ත්වයට පැමිෙණ්. ෙමය  ලංකාෙව් 
ෙමෙතක් ඉදි කළ උමං මාර්ගවලදී පැහැදිලිව දක්නට ලැබුණු 
තත්ත්වයකි. එම පශ්නයට මුහුණ දී ඇති අයට වතුර සැපයීම හා 
ඉරි තැලී ගිය ෙගවල්වලට වන්දි ෙගවීම හා අෙනකුත් වගා 
හානිවලට වන්දි ෙගවීම විසඳුම් වන අතර ෙමම කියා මාර්ග උමා 
ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව ාපෘතිය මඟින් දැනටමත් කියාත්මක 
කරනු ලබනවා. ෙම් පිළිබඳ යම් අඩු පාඩුවක් ඇති වී තිෙබ් නම් 
අපෙග් නව රජය ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනු ලබනවා. ඊට 
අමතරව ෙමය නිසියාකාරව ඉටු ෙව්ද යන්න හා තවත් ගත යුතු 
කියා මාර්ග  නිර්ෙද්ශ  කිරීමට මධ ම පරිසර අධිකාරිය හා 
ඉංජිෙන්රුමය කාර්යන් පිළිබඳ මධ ම උපෙද්ශක කාර්යාංශෙය් 
විෙශේෂඥවරුන් දැනටමත් එම පෙද්ශවලට පිටත් කර යවා  
තිෙබනවා.  ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශයද  සැලකිල්ලට ෙගන ඉදිරි කියා 
මාර්ග හැකි ඉක්මනින් ගැනීමට කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)  
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු 

අමාත තුමා සිටියා නම් වඩාත් ෙයෝග යි කියා මා හිතනවා. ඊෙය් 
ඌව පළාත් සභාෙව් දී ෙම් ව ාපෘතිය  පිළිබදව පක්ෂ, විපක්ෂ  
සියලු පක්ෂවලින් ඒකමතික ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ෙගන 
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තිෙබනවා.  ෙම් ව ාපෘතිය තුළින් ඇති වී තිෙබන පරිසර හානි සහ 
සමාජීය බලපෑම් විශාල ෙලස දැන්  එල්ල ෙවමින් තිෙබනවා. ළිං 
සිඳී යාම, ෙගවල් පුපුරා යාම ආදී විශාල හානි සිදු ෙවමින් 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා  පළමුව කළ යුතු යයි කියා අප ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්, ෙමය තාවකාලිකව අත් හිටුවීමයි. පරිසර හානි පිළිබඳව  
විධිමත් අධ යනයකින් පසුව,  ෙමම ව ාපෘතිය කරෙගන යනවා 
නම් එය  කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද,  ඒ සඳහා අලුතින් ගත හැකි 
විකල්ප කියා මාර්ග කවෙර්ද කියා  සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. එෙසේ  නැතිව ෙම් හානි ෙමෙසේම  සිදු ෙවමින් තිබියදී 
ෙම් ව ාපෘතිය ඉස්සරහට යනවා නම්,  ඉදිරිෙය් දී  තවත් පරිසර 
හානි විශාල පමාණයක් ඇති විය හැකිව තිෙබනවා. ෙමම 
ව ාපෘතිය තාවකාලිකව අත් හිටුවා, විධිමත්  පරිසර ඇගැයීමකින් 
පසුව නැවත ෙමය සමාෙලෝචනයකට ලක් කර, විකල්ප කියා 
මාර්ග හරහා  ඒ ව ාපෘතිය ආරම්භ කිරීමයි සුදුසු වන්ෙන් කියන 
ෙයෝජනාව තමයි  ඌව පළාත් සභාෙව්දී  ඒකමතිකව සම්මත 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු වනු ඇතැයි  අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.     

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க)  
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැනටමත්  ඒ සම්බන්ධව කියා කිරීමට විෙශේෂඥවරුන්   පිටත් 

කර  යවා තිෙබනවා. ඔබතුමා කියපු කරුණුත්  සැලකිල්ලට ෙගන  
අදාළ අමාත ාංශෙයන් ඒ පිළිබඳව හැකි ඉක්මනින් කටයුතු 
කරනවා ඇති. මධ ම පරිසර අධිකාරියත් ඒ සම්බන්ධෙයන් නැවත 
ෙසොයා බලා  කටයුතු කරනවා.  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)  
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  මට පශ්නයක් පැන 

නැඟී තිෙබනවා. ඊෙය්  කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීෙම් රැස්වීෙම් දී  
කැබිනට්  පකාශකතුමා විසින් පකාශයට පත් කළා, Colombo 
Port City ව ාපෘතිය කිසිදු විෙරෝධයකින් ෙතොරව ඉදිරියට 
පවත්වාෙගන යන බව. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
නමුත්  අෙප් රෙට් ෙහක්ෙටයාර් 575ක් මුහුද ෙගොඩ කරන්න 
යනවා. මුහුද ෙගොඩ කිරීම පිළිබඳව නීතියක්වත් අෙප් රෙට්  නැහැ. 
ෙමයින් ඇති වන පරිසර හානි පිළිබඳව නිසි ඇගැයීමක් සිදු 
කරලාත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙමහි ඇති වී  තිෙබන මූල  ගනුෙදනු 
පිළිබඳවත් විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී තිෙබනවා.      
වර්තමාන ගරු අගාමාත තුමා  විපක්ෂ නායකතුමා වශෙයන් ෙම් 
පැත්ෙත් සිටිනෙකොට ෙම් ව ාපෘතිය පිළිබඳව විශාල 
ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු ෙදන  ලිපි ෙල්ඛන සහ කරුණු ඉදිරිපත් 
කර තිබුණා. 

පසු ගිය මැතිවරණ ව ාපාරය තුළත් ෙම් ව ාපෘතිය පිළිබඳව 
විශාල ෙචෝදනාවක් සහ විශාල ජනමතයක් ෙගොඩ නැඟිලා තිබුණා. 

විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත තුමාත් ඒ 
ෙවලාෙව් මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී ෙම් ව ාපෘතිය පිළිබඳ විවිධ 
අදහස් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ විධියට ජනතාවට  කරුණු කියලා  
ජනවරමක් අරෙගන, කැබිනට් පකාශක ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා කිව්ව පරිදි ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී ෙම් 
ව ාපෘතිය කිසිදු ෙසොයා බැලීමකින් ෙතොරව ඉදිරියට ෙගන යන්න 
තීරණය කර තිෙබනවා. කිසිෙසේත්ම ඒ ආකාරෙය් තීරණයක් ගත 
යුතු අවස්ථාවක ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩල 
රැස්වීෙම්දී එවැනි තීරණයක් ගැනීමට ෙහේතු සාධක වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියලා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)  
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු මන්තීතුමා හදිසිෙය් ෙම් පශ්නය ෙයොමු කෙළේ. ඇත්ත 

වශෙයන්ම Port City ව ාපෘතිය ගැන පශ්න ගණනාවක් මතු 
ෙවලා තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒකට 
අදාළ ලිපි ෙගොනු සියල්ලම මම ඉල්ලුවා. ඒ ලිපිෙගොනු පරීක්ෂා කර 
බැලුවාම වුවමනා කරන වාර්තා සියල්ලම නැහැ. පරිසර 
වාර්තා වත් අඩුවක් තිබුණා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න අපි 
ෙවනම ෙකොමිටියක් පත් කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව ඒ වාර්තා 
ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ  තීරණ ගන්න, මෙග් පධානත්වෙයන් 
කැබිනට් අනු කාරක සභාවකුත් පත් කර තිෙබනවා. පරිසර 
සංවිධාන ගණනාවක් ෙයෝජනා කර තිබුණා, ෙම් වරාය නගරය  - 
Port City  ව ාපෘතිය - ඉදි කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි 
කරන්න කියලා. අපි එෙහම අෙහෝසි කෙළේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ ගැසට් 
නිෙව්දනයක් තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිටිෙය් වාර්තාව ලැබිලා අෙප්  අනු 
කාරක සභාෙව් තීරණයක් ගන්නා ෙතක්, ඒ ගැසට් නිෙව්දනය අපි  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාර්තාව දිහා බලලා 
තමයි ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි තීරණයක් 
ගන්ෙන්.  

අපි ෙම් ගිවිසුම සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරන්න කියන 
ස්ථාවරෙය් නැහැ. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැසට් පතය ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන සම්පූර්ණ වාර්තාව ලැබුණාම අපි තීරණය කරන්නම්. 
වුවමනා නම් ඉදිරිෙය්දී අලුත් ගැසට් පතයක් ෙහෝ ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. ෙමතැන කාරණා ෙදකක් ති ෙබනවා. එක 
කාරණයක් තමයි ෙම්ක විශාල ව ාපෘතියක් වීම. චීන රජෙය් 
අනුගහය ලැබුණු එකක්. ඒ නිසා ඉල්ලීම පරිදි නිකම් ඒ ව ාපෘති 
නවත්වන්න බැහැ. අෙනක් අතට ඒ වාෙග්ම වැදගත් ෙදයක් තමයි, 
ෙම් රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ කියන එක.  පරිසරයට 
හානියක් ෙවන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම නීති ෙරගුලාසි අනුව 
කියාත්මක කරන්නත් ඕනෑ. ඒ වාර්තාව ලැබුණාම අපි කැබිනට් 
අනු කාරක සභාෙවන් බලලා කැබිනට් මණ්ඩලය මඟින් අන්තිම 
තීරණයක් ගන්නවා. එෙහත් ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම ඉරා දමන්න 
කියන ස්ථාවරෙය් අපි හිටිෙය් නැහැ. අපි තවම ෙම් ගැන පරීක්ෂා 
කර ෙගන යනවා. එතුමා කිව්වා ෙම් ගිවිසුම සම්පූර්ණෙයන්ම ඉරා 
දැම්ෙම් නැහැයි කියලා. ඒක හරි. ඒ ෙකොමිටිෙය් වාර්තාව 
ලැබුණාම අපි ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් ෙසොයලා බලලා  තීරණ 
ගන්නම්. අපි ඒ තීරණය ගැන ෙම් ගරු සභාවටත් දැනුම් ෙදනවා.  

අද මට චීන ජනරජෙය් විෙශේෂ නිෙයෝජිතතුමා හමු වුණා. මම 
එතුමාට කිව්වා, අපට තවම සම්පූර්ණ වාර්තාව ලැබිලා නැහැ,  ඒ 
වාර්තාව ලැෙබන්න සුමාන ෙදකක් යනවා, ඒෙක් ෙකොපියක් චීන 
තානාපතිතුමාටත් ලබා දීලා ඊට පස්ෙසේ එහි තිෙබන කරුණු අපි 
සාකච්ඡා කරමු කියලා. ඒවා ලැබුණාට පස්ෙසේ ඒ ගැන 
සම්පූර්ණෙයන්ම දැනුවත් කරන්නම්.     
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

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

I move, 
“That the Government Business do have precedence this day." 
 

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 
 

I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல)  
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
“That notwithstanding  the provisions of  Standing  Order 7(1) the 
Parliament shall sit on Saturday, February 07th, 2015." 
 

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

 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல)  
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 the 
hours of sitting on Saturday 07th February, 2015  shall be 1.00 p.m. 
to 5.00 p.m.. At 5.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

 

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

 

III 
 

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

 
I move, 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 
p.m. on Saturday, February 07th, 2015." 

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

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා 
රැසව්ීම 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய 
கு க்கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 
BUSINESS 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I wish to inform this House that the Meeting of the 

Committee on Parliamentary Business will be held on 
Friday, 6th February, 2015, today, at 2.30 p.m. in the 
Chambers of the Hon. Speaker. The Members of the 
Committee are kindly requested to be present at this 
Meeting.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)  
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake, what is your point of 

Order? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)  
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 

ජනාධිපතිවරණෙය්දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තරග 
වැදුණා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් දැන් විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මැතිවරණෙය්දී අපි ෙවනම පජාතන්තවාදී 
ජාතික සන්ධානය -DNA- විධියට තරග වැදුණා. අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් සිටිනවා.  අෙප් පක්ෂෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කුඩා මන්තීවරුන් 
සංඛ ාවක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, හැමදාමත් ෙම් විවාදෙය්දී 
පජාතන්තවාදී ජාතික සන්ධානයට ෙවලාවක් ෙවන් ෙවලා 
තිබුණා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂය විපක්ෂෙය් හිටපු කාලෙය් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙවලාවක් තිබුණා. ඔවුන් ඔවුන්ෙග් 
මන්තීවරුන් හරහා එම කාලය ෙබදා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම TNA 
එකට ඔවුන්ෙග් මන්තීවරුන් අනුපාතය හා තවත් පක්ෂයක් ෙලස 
සලකමින් ඒකට ලබා ෙදන ෙවලාවක් තිබුණා. අපටත් ෙවලාවක් 
ලබා දුන්නා. ඒක තමයි ෙමෙතක් විපක්ෂය විවාදයන්හිදී කාලය 
ෙබදීෙම්දී තිබුණු සම්පදාය සහ යුක්තිසහගත තීරණය. හැබැයි, අද 
විවාදය තිෙබනවා. අපිට කිසිදු දැනුම්දීමකින් ෙතොරව  සමස්ත 
විපක්ෂයට ලැබී තිෙබන කාලයම එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය තුළ ෙබදා ෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට විපක්ෂෙය් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් විධියට, අපි ෙවනම පක්ෂයක් විධියට තරග 
වැදිලා ෙම් අවස්ථාව නිෙයෝජනය කරනවා නම් අපට ඒ සාධාරණ 
කාලය ලබා දිය යුතුයි. මම විපක්ෂ සංවිධායකතුමාෙගන්  දැන 
ගන්න කැමැතියි, කවර තීන්දුවක් අනුව ද ෙම් තීරණය ගත්ෙත් 
කියා.  ෙකොෙහොමද, ෙම් සාකච්ඡාව සිද්ධ වුෙණ්? විපක්ෂෙය් 
සංවිධායකවරයා කියන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
සංවිධායකවරයා ෙනොෙවයි. කාලය පිළිබඳව යම් ගැටලුවක්, 
සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා නම් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.  
එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ඇමතිතුමා තමයි. ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැත්ෙත් දැන් ඉන්න ෙකොට විපක්ෂ සංවිධායකතුමා.  ඒක ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. ඒක ෙත්රුම් අරෙගන නියමිත කාලපරිච්ෙඡ්දය අපිට 
ෙවන් කරන්න ඕනෑ. අද කිසිදු කාලයක් අපිට ෙවන් කර නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යන්න හදන්ෙන් ෙම් විධියට ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොටත් අෙප් හඬ යටපත් 
කරන්න උත්සාහ කළා. දැන් විපක්ෂයට ඇවිල්ලත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලැබී තිෙබන බලය අනුව අෙප් හඬ යටපත් 
කරන්න උත්සාහ කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි අපි ෙවනම පක්ෂයක් ෙලස අද ෙම් විවාදෙය්දී 
අපට කාලයක් ලබා ෙනොෙදන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා. කාලයක් 
ලබා ෙදනවා නම් කවර කාලයක් ද ලබා ෙදන්ෙන් කියන එකත් 
අපි දැන ගන්න කැමැතියි.  ෙම්ක විපක්ෂ සංවිධායකතුමාට උකස් 
තියන ලද පක්ෂයක් ෙනොෙවයි.  ෙම්ක ස්වාධීන පක්ෂයක්. අපිට 
අෙප් මතය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලයත්, ඒ වාෙග්ම හඬත් යටපත් කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවන්න ඇති.  හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂයට 
ඇවිල්ලා අෙප් හඬ යටපත් කරන්න හදනවා නම්, අෙප් ඉඩ යටපත් 
කරන්න හදනවා නම්, ඒකට ඉඩ ෙදන්න  කිසිෙසේත්ම අපි සූදානම් 
නැහැ.  ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් කියන්න ඕනෑ, 
අද විවාදෙය්දී ඇයි අපිට  ඒ කාලය ෙනොදුන්ෙන් කියා. ඇයි කාලය 
ෙනොෙදන්ෙන්? ෙකොච්චර කාලයක්ද ලබා ෙදන්ෙන්?  ඊෙය්ත් 
විනාඩි අටක පමණ කාලයක් තමයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  එය 
ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.  ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් 
හඬ යටපත් කරන්න, අෙප් කථාව යටපත් කරන්න කිසිෙසේත්ම ඉඩ 
ලබා ෙදන්න සූදානම් නැහැ.  ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
එම නිසා ෙම් පශ්නය විසඳාෙගන තමයි විවාදය ඉස්සරහට යන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  මන්තීවරුන් කණ්ඩායමකෙග් හඬ යටපත් 
කරලා, කාලය කපලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් පවත්වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එම නිසා ෙම් පිළිබඳව යම් ස්ථාවරයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)  
 (The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Chief Opposition Whip.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා  ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටියදී ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් අසුන් ෙගන සිටි මන්තීවරුන් සංඛ ාවත්, එදා විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් අසුන් ෙගන සිටි මන්තීවරුන් සංඛ ාවත්, අද විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් අසුන් ෙගන සිටින මන්තීවරුන් සංඛ ාවත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් අසුන් ෙගන සිටින මන්තීවරුන් සංඛ ාවත් අතර විශාල 
ෙවනසක් තිෙබන බව.  එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරුන් 
157ක්  අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් අසුන් ගන්නවා.  එතෙකොට එම 

මන්තීවරුන් 157 ෙදනාම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්. එතෙකොට එදා ඒ 
සංඛ ාව අසුන් ගත්ෙත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්.  විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටිෙය් 
ඉතා අඩු මන්තීවරුන් සංඛ ාවක්.  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් සංඛ ාව සහ ෙමතුමන්ලාත්, TNA එකත්.  එතෙකොට 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට එම කාලය ෙබදා ගන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා.  නමුත් අද විපක්ෂයට ලැබිලා තිෙබන මුළු 
කාලයම විනාඩි 150යි.  ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂයටත් ලැබී 
තිෙබන කාලය විනාඩි 150යි.  ෙම් විනාඩි 150 මන්තීවරුන්ෙග් 
සංඛ ාව අනුව පක්ෂවලට ෙබදන්න යෑෙම්දී අපිට පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ් පජාතන්තවාදී ජාතික ෙපරමුණට විනාඩි 22ක් ෙවන් 
කරන්න.  ඊෙය් විනාඩි 12 ක් පාවිච්චි කරලා ෙමතුමන්ලා විවාදයට 
සහභාගි වුණා.  ඒ වාෙග්ම ෙහට විනාඩි 10ක් නැවත එතුමන්ලාට 
දීලා තිෙබනවා.  සම්පූර්ණෙයන් විනාඩි 22ක් ඒ අයට ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම TNA එකටත් ඒ ආකාරයට ඔවුන්ට ඉන්න 
මන්තීවරුන් සංඛ ාව අනුව ඒ අයටත් යම් කාලයක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම මම ෙමතැනදී පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ- 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Why do you not discuss this matter at 

the Committee on Parliamentary Business?  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පමණක් මන්තීවරුන් 157ක් 

සිටිනවා.  ඒ අනුවයි ෙම් ෙවලාව ෙවන් කරන්න සිදු වී තිෙබන්ෙන්.  
ඇත්ත වශෙයන්ම සෑම හැකියාවක්ම අපි උරගා බැලුවා වැඩි 
ෙවලාවක් ඔවුන්ට ෙදන්න. නමුත් අපිට ෙදන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් ඊෙය් විනාඩි 12යි, ෙහට විනාඩි 10යි, ඒ අනුව 
පජාතන්තවාදී ජාතික ෙපරමුණට සම්පූර්ණ විනාඩි 22ක් ලැබිලා 
තිෙබනවා.  එයට වඩා කාලය ෙදන්න අපහසුයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Anura Dissanayake.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන් මන්තීවරුන්ෙග් අනුපාතය අනුව කාලය 

ෙබදන්න ඕනෑය කියන එකයි. ඒක මම පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒ 
වාෙග්ම ඒ පක්ෂය, පක්ෂයක් ෙලස සලකාත් අතිෙර්කව ෙවනම 
කාලයක් ලැබිය යුතුයි. මන්තීවරු සංඛ ාව ෙපොදුෙව් එම අනුපාතය 
ලබා ගන්නා අතර, ඒක ෙවනම පක්ෂයක්, ෙවනම ධාරාවක් නිසා 
ඒකටත් සාධාරණ නිෙයෝජනයක් ලැෙබන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. 
කවුරුන් ෙහෝ එක මන්තීවරෙයකු කවදා ෙහෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කෙළොත් - අනාගතෙය්දී එය විය හැකිව තිෙබනවා - 
ඔහුට කවදාවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඔය විධියට බැලුෙවොත්, ඔහුට විනාඩියයි, තත්පර 
පහෙළොවයි, තත්පර තිහයි ලැෙබන්ෙන්. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙවනම ෙද්ශපාලන ධාරාවක්. මන්තීවරුන් සංඛ ාවත් 
සැලකිල්ලට ලක් කරන්න. අපි එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට ලැබී තිෙබන කාලෙය් පමාණයම ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. 
ඒෙකන් අඩක් ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ. ඒෙකන් හතෙරන් එකක් 
ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි, අෙප් මන්තීවරුන් සංඛ ාවත් 
සැලකිල්ලට ලක් කරන්න.  
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake, why do you not take this 

matter up at the Committee on Parliamentary Business?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරනවා. 

අෙප් මන්තීවරු සංඛ ාව සැලකිල්ලට ලක් කරන්න. ඒ වාෙග්ම අප 
ෙවනම පක්ෂයක් ෙලස සැලකිල්ලට ලක් කරන්න. එෙසේ 
සැලකිල්ලට ලක් කර කාලය ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම එෙසේ ලබා 
ෙදන කාලය කවදාද ලබා ගන්ෙන් කියන එක තීරණය කරන්ෙන් 
අපයි. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ  
ෙකොෙහොමද තීරණය කරන්ෙන් ඊෙය් කාලය ලබා දුන්නා; අනිත් 
ටික ෙහටයි ලබා ෙදන්ෙන් කියලා? අෙපන් ඒ ගැන අහන්න 
එපායැ. අපි ෙහට එනවාද, නැද්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අපි ෙහට එනවාද, නැද්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ 
තීරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම නම් අෙපන් අහන්න 
ඕනෑ, "විනාඩි 22යි තිෙබන්ෙන්. එක දවසට ඕනෑද, දවස් ෙදකට 
ඕනෑද, තුනට කඩලා ඕනෑද?" කියලා. ඒ විධියට අෙපන් අහන්න 
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් කියනවා, "ඊෙය් 
ෙමතරම් ෙවලාවක් දුන්නා; ෙහට අනිත් පමාණය ෙදනවා." 
කියලා. අපි ෙහට එනවාද, නැද්ද කියලා අෙපන් අහන්න ඕනෑ ෙන්. 
එෙහම අහන්ෙන් නැතුව තමුන්නාන්ෙසේ කාලය තීරණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් පක්ෂය ලියලා දීලා නැහැ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය ගැන මීට 

වඩා ෙව්ලාවක් නම් ෙම් විවාදෙය්දී ෙවන් කරන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙකෙසේ නමුත් මම ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා, මීට පසුව 
විවාද සඳහා කාලය ෙවන් කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම එතුමාෙග් 
පක්ෂය සමඟත්, අනිත් පක්ෂ සමඟත් සාකච්ඡා කරනවා කියලා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම කැමැතියි, ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව  කාරණයට අවධානය ෙයොමු කිරීමට. 
එහි සාධාරණයක් තිෙබනවා.  

පළමුවැනි කාරණය තමයි, අය වැය විවාදෙය්දී ආණ්ඩුව සහ 
විපක්ෂය අතර ෙව්ලාව එක හා සමානව ෙනොෙබදීම. ඒෙකන් 
ෙලොකු අඩු පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි සම්පදායානුකූලව 
විරුද්ධ පක්ෂයට තමයි වැඩි කාලය ලබා ෙදන්ෙන්. එය ෙමතැනදී 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා නම් අපට එය අද සහ ෙහට නිවැරදි කර 
ගන්න පුළුවන්. ඒ පළමුවැනි කරුණ.  

ෙදවැනි කරුණ වන්ෙන්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයට හැම දාම ෙවලාව දීලා තිෙබන 
සම්පදායයක් තිෙබනවා නම් අප ඒ සම්පදායය ගැන සාකච්ඡා කර 
බලා මිසක් සාකච්ඡා ෙනොෙකොට ෙවනස් කිරීම අසාධාරණ බව. 
හැම පක්ෂයකම මතයක් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. සංඛ ාත්මකව ෙකොපමණ සිටියත් ඒ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
එම පක්ෂෙය් මතයට යටත්. එයයි පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත් 
සම්මතය; පක්ෂ නායකයන් හා පක්ෂෙය් පිළිගැනීම. ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව කාරණාෙව් සඳහන් වුෙණ් අඩු 
පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබන බවයි. එම නිසා සාධාරණය වහාම ඉටු 
විය යුතුයි. අප ඒ සඳහා පියවර ගත යුතුයි. [බාධා කිරීමක්] 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Prime Minister, please.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මතු කළ කාරණය ගැන බලන විට 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාත් මට කිව්ෙව්, අය වැය විවාදෙය් 
ෙදවැනි වර කියවීෙම්දී ඇත්ත වශෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂය සහ 
විරුද්ධ පක්ෂය අතර සම සමව වාෙග් කාලය ෙබදුණු බවයි. ඊට  
පසුව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ පක්ෂයට වැඩිෙයන් කාලය 
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ අවස්ථාෙව්දී අප එක ෙයෝජනාවක් කර 
තිබුණා, ඕනෑ නම් ෙසනසුරාදා දින මුළු දවසම රැස්වීම් පවත්වමු 
කියලා. ෙකොෙහොම වුණත් වැඩි ෙව්ලාවක් දවිඩ සන්ධානයට හා 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ලබා ෙදන්න නම් ෙහට සවස පහට 
ඡන්දය ගන්ෙන් නැතුව සවස හයට ඡන්දය අර ගන්න පුළුවන්. We 
can add one more hour, which could be given to those 
parties and they also could be accommodated. ෙව්ලාව ටිකක් 
තිෙබනවා නම් අපටත් ෙදන්න. මම කියන්ෙන් ඉස්ෙසල්ලා ෙම් 
පක්ෂ ෙදකට දීලා - 

 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That, we will have to discuss at the Party Leaders' 

Meeting. - [Interruption.] 
 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Yes, we will take one hour more and work that out. 

අනාගතෙය්දී ඔබතුමන්ලා අතර කාලය ෙබදා ගැනීෙම් සූතය 
තිබුණාම, අප බලන්නම් ෙකොපමණ කාලයක් සම්පූර්ණ විවාදයට 
ලබා ෙදනවාද කියලා. 

 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
We have already passed a Motion to take up the 

Division at 5 o' clock tomorrow.  
 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
But, tomorrow, we can put in a Motion to go on till 6 

o’clock.  
 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, we will do that.  

Now, we can start today's Debate. Hon. Dinesh 
Gunawardena, you have 12 minutes.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 [ ෙපබරවාරි 05 ] 
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ ගරු රවි 

කරුණානායක මහතා]  
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  
 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [  ெபப் வாி 5 ] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"    [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க ] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [05th  

February] 
"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. Ravi 

Karunanayake] 
Question again proposed. 

 
 
 

[අ.භා. 2.10] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුෙකොට මම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අපට විනාඩි ෙදොළහක් ලබා දීම ගැන. ඒ 
විනාඩි ෙදොළහක කාලය ෙම් සුන්දර අය වැය ගැන රසවත් කථා 
කියන්නවත් පමාණවත් නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ෙහට පැයක් - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා මට ෙහටත් කථා කරන්න ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. 

නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් -[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
වැඩිපුර කාලය ගත්ෙතොත් -[බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් 

විෙව්චනය වැඩි කරන්න. ෙම්ක නිදහස් සමාජයක්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැනටමත් විනාඩි ෙදකක් ගියා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම පළමු ෙකොටම කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙබොෙහොමයක් තිෙබන්ෙන් "පස්ෙසේ 
ෙදන්නම්" කථා බව. ෙම් අය වැය "ෙදන්නම් කාසි" අය වැයක් 
බවට පත් ෙවලා ඉවරයි. ෙමොකද, ඉදිරියට තමයි හුඟක් ෙද්වල් 
ෙදන්නම් කියලා කියන්ෙන්. ජුනි මාසෙය්, අවුරුද්ද තුළ ෙදන්නම් 

කියනවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණයක් පවත්වන්න ඕනෑ. ෙමය 
මැතිවරණයක් සඳහා සූදානම් වන අය වැයක් බව මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් ආර්ථිකය යම් කිසි ස්ථාවර පදනමක් මත අපි 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙගොඩනඟා ෙගන ඇවිත් තිෙබනවා. 
සියයට 7ක ආර්ථික  වර්ධන ෙව්ගයක් ඇති, ශක්තිමත්, 
ස්ථාවරභාවෙයන් යුතු ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. එය කඩා 
වැෙටනවාට මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් අපි කිසි ෙලසකින්වත් 
සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඉතාම ඕනෑකමින් කියන්න ඕනෑ ගරු 
අගාමාත තුමා සඳහන් කළ විධියටම ෙමය ධනවාදී ආර්ථිකයක් 
බව. එතුමා සඳහන් කළා, ගජමිතුරු ධනවාදෙයන් ආර්ථිකය මුදවා 
ෙගන පූර්ණ ධනවාදය කරා ගමන් කළ යුතුය කියා. පූර්ණ 
ධනවාදෙය්දී ඉහළ ධනවාදී සූරාකන්නන් විසින් පහළ ජනතාව 
සූරා කෑමට ඉඩ ෙදන නව ආර්ථික පතිපත්තියකට අවතීර්ණ 
වනවාෙදෝ කියන සැකය ෙම් තුළින් මතු වනවා. එයට පධාන 
ෙහේතුව, අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට ෙමෙතක් කල් දැක්වූ 
සුහදතාව ෙම් ආර්ථික කමෙයන් කඩා වැටීමයි. 
කෘෂිකර්මාන්තෙය්දී කරුණු ෙදකක් වැදගත් ෙවනවා. එක, රෙට් 
ජනතාව ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක  ෙයෙදනවා. ෙදක, විෙද්ශ භාණ්ඩ 
හා දව  ෙගන ඒමට පත්වීෙමන් රෙට් ආර්ථිකය ස්වාධීනභාවයකට 
පත් ෙවනවා. ෙම් ආර්ථිකෙය් සහතික මිල පිළිබඳ ෙමොන තරම් 
කථා කළත් පිට රටින් භාණ්ඩ ෙගන්වීම සඳහා වූ අවස්ථාව තුළ 
එයට හාත්පසින්ම පතිවිෙරෝධව සෑම දව කම මිල ඉහළ යනවා. 
එයින් අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව විශාල අර්බුදයකට මුහුණ 
ෙදනවා.  

ඊෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණය 
මම යළිත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. හාල්වලින් ජීවත් වුණු අපි 
පාන් පිටි කරා ගමන් කරමින් අෙප් පධාන ආර්ථික කියාවලිය 
ෙවනසකට භාජනය කිරීම නිසා භයානක තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවන්න ඉඩ කඩ තිෙබනවා. එය විෙශේෂෙයන් පිට රටින් පිටි 
ෙගන්වන්නන්ට, එෙසේ නැත්නම් පිට රටින් ආහාර ෙහෝ ෙවනත් 
අත වශ  දව  ෙගන්වන්නන්ට වාසිදායකයි. ඒක තමයි 
ගජමිතුරුකම. ෙම් ආර්ථිකයට ලැෙබන ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන 
නවතා පිට රටින් භාණ්ඩ ෙගනැල්ලා අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළට ලබා 
දීලා අෙප් රට යළිත් වරක් ගමන් කරන පරිෙභෝජන රටාව ෙවනස් 
කරලා ෙවනත් ගමන් මාර්ගයකට පත් කිරීම ඒ අයට වාසියි. 
ජනතාවට සහන දීම සඳහා ෙගෙනන ලද කියාවලි අපි අගය 
කරනවා. ජනතාවට සහනයත් අවශ යි. ජනතාවෙග් ජීවිතය 
සැහැල්ලු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ජාතික ආර්ථිකෙය් ෙකොඳු නාරටිය 
ගමන් කරන මාර්ගය පිළිබඳ පැහැදිලිතාවකින් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  

දැන් බදු ෙයෝජනා ගැන විවිධ පකාශ කළා. පධාන සමාගම්, 
ෙපෝසත්ම සමාගම්වලට පනවන ලද බද්ද, ඒ වාෙග්ම Mansion 
Tax ආදී ෙතෝරා ගත් බදු පකාශයට පත් කරන ලද අය වැයක් බවට 
ෙම් අය වැය පත් වනවා. මම දන්නා වූ ආර්ථික න ාය අනුව ෙම් 
රෙට් පසිද්ධ ෙහෝ අපසිද්ධ මුදල් ආෙයෝජනය කරමින් ආර්ථිකය 
තුළ යම් කිසි ඵලදායිකත්වයකට භාජනය කරනවා නම් එයට 
රුකුල් ෙදන තත්ත්වය වළවක්වනවා කියන්ෙන්, ආර්ථිකෙය් 
අෙයෝජන අඩු වීමයි. අද ෙම් තුළින් සිදු ෙවන්ෙන් මහා පරිමාණෙය් 
සමාගම් අලුතින් ආෙයෝජනය කරන්න මැළිකමක් දක්වන්න ඉඩ 
තිබීමයි. ෙම් පිළිබඳව සඳහන්ව තිෙබන "Daily Financial Times" 
වාර්තාව මම කියවන්න කැමැතියි. ඒෙකන් කියැෙවනවා,  ෙම් 
සම්බන්ධ  ෙයන් ඒ සමාගම්වල තිෙබන අපසන්නභාවය. අලුතින් 
ආෙයෝජන සිදු ෙනොෙවන තත්ත්වයකට ඒ මහා පරිමාණ සමාගම් 
පැමිෙණනවා. 

ෙම් මහා පරිමාණ සමාගම් ෙම් කියාවලිය ෙනොරිස්සීමට පටන් 
ගැනීම හරහා ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනය අඩු ෙවන්න පටන් ගත්ෙතොත්, 
සති ගණනින්, මාස ගණනින් ඒ රැකියාවලින් ෙදොට්ට දමන 
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පමාණය වැඩි ෙවන තත්ත්වයක් උදා ෙවන්න පුළුවන්. අපි 
ආර්ථිකය පණ ගැන්විය යුත්ෙත් ජනතාවට අලුත් ආදායම් මාර්ග, 
රැකියා උත්පාදනය වන විධියටයි. ඒ වාෙග්ම ධනවාදී ආර්ථිකයක 
ව ාපාර පැලැන්තිය එහි ආෙයෝජකයන් බවට පත් විය යුතුයි. ගරු 
අගාමාත තුමා දැනුත් කිව්වා ''ෙපෝට් සිටි'' ව ාපෘතිය  ගැන. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවලංගු කරන බවට පකාශ කරනු ලැබූ ඒ 
ව ාපෘතිය යළි සලකා බැලීමට අමාත  මණ්ඩලය තීරණය කළ 
බව කිව්වා. එය ෙලොකුම ආෙයෝජනයක්. ෙම් වාෙග් ආෙයෝජන 
රාශියක් ෙපෞද්ගලික අංශය හරහා අෙප් ආර්ථිකය තුළ ශක්තිමත් 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් ආර්ථිකෙය් ස්ථාවරභාවය ලැෙබන්ෙන් 
ෙද්ශීය ආෙයෝජන හා විෙද්ශ ආෙයෝජන තුළින් බවත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා පකාශයට පත් කර තිෙබනවා.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ඉදිරි දවස්වල, ඉදිරි 
මාසවල ලංකා ආර්ථිකයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් මූල  
ධනය පිළිබඳ අර්බුදයකට පමණක් ෙනොව, මූල ධනය විවිධ 
මාර්ගවලින්  පිට රටට ගමන් කිරීෙම් අර්බුදයටයි. ඒ මඟින්  විෙද්ශ 
විනිමය අර්බුදයකට පවා ෙම් වසර තුළ  මුහුණ ෙදන්න අෙප් රටට  
සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි  
දකින්ෙන් නව පරම්පරාෙව් ශක්තිය ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් කිසිවක් නැති බවයි. තරුණ පරම්පරාෙව් 
බලාෙපොෙරොත්තු මත බලයට පැමිණි ජනාධිපතිතුමා ඔවුන්ට 
විශ්වාසනීය ආර්ථික වර්ධනයක් හා ආර්ථික අවස්ථා බිහි කරන්න 
පුළුවන් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ෙම් නිසා 
අෙප් රෙට් තරුණ පරම්පරාව අසහනකාරී තත්ත්වයකට 
පත්ෙවනවාය කියන එක සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එය හැ ෙදන 
වැෙඩන නව පරම්පරාවට අප දිය යුතු විශ්වාසය ෙනොෙව්.  

ඒ වාෙග්ම මම කැමැතියි රජෙය් ෙසේවකයන් සම්බන්ධව කථා 
කරන්න. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙජ ෂ්ඨ පකාශකෙයක් ෙදවැනි දා කළ පකාශයක 
ෙමෙසේ  පවසා තිෙබනවා : 

"රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000 දීමනාව ලැෙබන නමුත් 
ඒවා ඒකාබද්ධ වැටුපට ඇතුළත් ෙකොට 2015 සඳහා නව වැටුප් 
ව හයක් සැකැසීම සිදු ෙනොවන බව පකාශ කරනවා."  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනෙය් නව 
ඒකාබද්ධ වැටුප් තලයක් පිළිබඳවත් ස්ථාවර වැටුප් ෙකොමිසමක් 
පිළිබඳවත් සඳහන් කළා. එය අෙහෝසි වන බවට මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙජ ෂ්ඨ පකාශකෙයක්  කළ ෙම් පකාශය ගැන 
මුදල් ඇමතිතුමාත්, රජයත් ස්ථීර පකාශයක් කරන්ෙන් නම් අගය 
කරනවා. ෙමොකද, ඒ මත තමයි රජෙය් ෙසේවකයන්ටත්, 
විශාමිකයන්ටත් ලැෙබන දීමනා පිළිබඳ අඩු වැඩිභාවය තීරණය 
ෙවන්ෙන්. එෙසේ සිදු වුෙණොත් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් රජය ලබා 
දුන්නු පමාණයට වඩා අඩු පමාණයක් තමයි  තමුන්නාන්ෙසේලා  
පාතිහාර්යය මවනවා කියපු ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් රාජ  
ෙසේවකයාටත්, විශාමිකයාටත් ලබා ෙදන්ෙන්. ෙමය බරපතළ 
පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම විශාමිකෙයෝ අවුරුදු ගණනාවක් 
උද්ෙඝෝෂණය කරලා, ඒ උද්ෙඝෝෂණෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් 
තමයි  පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී ෙම් ජයගහණය ස්ථාවර 
තත්ත්වයකින් අෙප් රජය විශාමිකයන්ට ලබා දුන්ෙන්.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ආදායම් එකතු කිරීමට  ෙමන්ම, 
රෙට් මූලික නිෂ්පාදන සඳහා පකාශ කළ සහතික මිල ලබා දීම 
කියාත්මක කිරීමට හැකි වැඩ පිළිෙවළක් හරියාකාරව ඉදිරිපත් 
ෙවලා නැහැ. මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා, නිෂ්පාදනය 
කරන ෙද් ෙවෙළඳ ෙපොළට පැමිෙණන අතර  කාලෙය් ඒවා 
සුරක්ෂිත කිරීමට අවශ  ෙවනම මූල  පතිපාදනයක් ෙවන් කිරීම 
ඉතාම ෙහොඳ බව. අෙප් රෙට් කෘෂිකර්මාන්ත  නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 40ක් අතර මගදී විනාශ වන බව අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ කරන 

ලද හැම වාර්තාවකම කියවුණත් එයට පතිකර්මයක් ෙයදුෙණ් 
නැහැ. පළමු වරට එවැනි උත්සාහයක් දරනවා නම් එය ෙහොඳයි. 
එය ෙකොයි තරම් දුරට සාර්ථක ෙවයිද කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැෙයන් පැහැදිලි කරලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පරිසර 
හිතකාමී පතිපත්තියක් මත තමයි අපි hybrid carsවලට අඩු තීරු 
බදු ගාස්තුවක් පනවන්න තීරණය කෙළේ. ජාත න්තර 
එකඟතාවක්ද ඇතිව ඇති කළ ෙම් පරිසර හිතකාමී පතිපත්තිය 
කඩා දැමීෙමන් තමුන්නාන්ෙසේලා රටක් හැටියට අනුගමනය 
කරන්ෙන් වැරැදි පතිපත්තියක් බව ෙම් අවස්ථාෙව් මා සඳහන් 
කරන්ෙන්, ඒවා නිවැරැදි කර ගැනීමට අවශ  වන නිසායි.  

රට බීම, කැසිෙනෝ සම්බන්ධව ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද? මම ගරු අගාමාත තුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, 
අතිපූජ  මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ ෙම් පතිපත්තියට 
අවසරය දුන්නාද කියලා. ෙමෙහම දඩයක් ගහලා කැසිෙනෝ 
register කරන්න අතිපූජ  මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ 
කැමැතිද? ෙම් විධියට රට බීම සාප්පු register කරලා අවසානෙය් 
සමාගම් තුන, හතරකට ෙම් රෙට් රට බීම සාප්පු දහස් ගණන් 
අරින්න අතිපූජනීය මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත නායක හාමුදුරුෙවෝ 
එකඟද? උන්වහන්ෙසේ ඔබතුමන්ලා ෙමෙහයවන විධායක සභාෙව් 
සාමාජිකෙයක් කියලා පකාශ කරනවා. අෙප් රටට යම් කිසි 
හරයක් ඇති ෙදයක්,- 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is over.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, we have saved 

half an hour from the time allocated for Questions. So, I 
will take just two minutes and conclude my speech.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් දවස් 100 වැඩසටහෙන් ෙපබරවාරි 
ෙදවැනි දා ෙවන ෙකොට කරනවා කියලා තිෙබන්ෙන්, "සියලු 
මහජන නිෙයෝජිතයන් විසින් පිළිපැදිය යුතු චර්යා ධර්ම සංගහයක් 
නීතිගත කිරීම" කියලා. එදා තමයි වත්තල මන්තීවරුන්ට පහර 
දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා පකාශ කරපු චර්යා ධර්ම පද්ධතිය ෙම්කද?  

ගරු අගාමාත තුමනි, දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත්  
ජනවාරි 28 වැනි දාට නියමිත කාරණය හැටියට තිෙබනවා, 
"මනාප ඡන්ද කමය සහමුලින්ම අෙහෝසි ෙකොට සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකටම මන්තීවරයකු ලැෙබන පරිදි මන්තී ආසන 
කමය හා සමානුපාතික කමෙය් සම්මිශණයක් සහිත නව 
මැතිවරණ කමය සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ සර්ව 
පාක්ෂික කමිටුව පත් කිරීම" යනුෙවන්. 

ඉතින්, දවස් සියෙය් වැඩසටහනකට අෙපන් සහෙයෝගය 
ඉල්ලනවා. අපි යම් යම් ෙහොඳ ෙද්ට සහෙයෝගය ෙදන්න එකඟ බව 
පකාශ කළා. නමුත් ෙම් එක වැඩ පිළිෙවළක්වත් රටට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවච්ච දින ෙපොත අනුව ෙකෙරන්ෙන් නැති බවත්, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන්ද ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකට ෙම් රෙට් ජන ජීවිතය 
පත් කරන බවත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

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

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙපර මට කථාවක් මතක් වුණා. 

මම ෙම් කියන කාරණය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා දන්නවා. 
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගාමාත තුමා 1960 අෙපේල් මාසෙය් 6වැනි දා 
ෙම් වාෙග්ම උත්සාහයක් දැරුවා. එතුමා හුඟක් ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු 
 ෙවලා, ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්කුත් මහජනතාවට ෙපොෙරොන්දු 
වුණා.  

"හාල් ෙසේරුවක මිල ශත 25කට අඩු කරනු ලැෙබ්."  

එතුමා ෙම් විධියට සියලු ෙපොෙරොන්දු දීලා රාජාසන කථාව 
පැරදුණා; මැතිවරණයකට ගියා; ෙගදර යන්න සිද්ධ වුණා. 
ඔබතුමන්ලාත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
පසු මැතිවරණයක්. ඒ මැතිවරණය ෙවනුෙවන් ෙමෙසේ ෙපොෙරොන්දු 
දුන්නාට, ඒවා කියාත්මක කර ගන්න බැරි, ආර්ථික අවුලකට රට 
පරිවර්තනය  කරන ෙහේතු සාධක  අද ඒ තුළින් මතු වී තිෙබනවා. 
එය තමයි ඇති ෙවන පතිඵලය කියන එක මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එක කාරණයක් 

පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. එතුමා කියපු කාරණා ෙදක ගැනම 
පක්ෂ නායකයන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අද අපි 3.00ට කාලය 
ෙයොදාෙගන තිෙබනවා.  නියම කරපු දිනයට අනුව ඒ කටයුතු 
කරන්න බැරි වුණා. ඒ ගැන කථා කරන්න අපට පක්ෂ නායකයන් 
මුණ ගැෙහන්න පුළුවන් වුෙණ් අද විතරයි. අපි ගිය සුමාෙන් රැස ්
ෙවන්න හිටියා. නමුත් ඒක කල් ගියා. මම හිතන හැටියට  අපි 
සියලු ෙදනාෙග්ම එකඟත්වය අනුව ෙම් කටයුතු දවස් 100 යන්න 
ඉස්ෙසල්ලා කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Patali Champika 

Ranawaka. Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Perumal Rajathurai to take the Chair? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now 

take the Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

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

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා. 

[අ.භා. 2.26] 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மின்வ  மற் ம் 
எாிசக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power 
and Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් 

වුෙණ් විධිමත් පළල් සමාජ ෙද්ශපාලන ආර්ථික 
පතිසංස්කරණයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ෙනොෙවයි. ෙම් ජාතික පතිසන්ධාන ආණ්ඩුෙව් පධාන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙද්ශපාලන පතිසංස්කරණයක් ඉදිරිපත් 
කිරීමයි. ඒ අතෙර්දී කිසියම් ආකාරයක ආර්ථික සහන 
කියාවලියක්, සමාජයීය සහන කියාවලියක් ඇති කර ගැනීම තමයි 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් පරමාර්ථය. දිගු කාලීන ආර්ථික සමාජ ෙද්ශපාලන 
පතිසංස්කරණයක් සහිත කියාවලියක් ඇ රෙඹන්ෙන් ඊළඟ මහ 
මැතිවරණෙයන් පසුව ඇති වන ආණ්ඩුවත් එක්කයි. ඒ නිසා ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ෙම් ෙකටි කාලීන අරමුණු ජය ගැනීම සඳහා පසු ගිය 
මැතිවරණෙය් දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු, ෛමතී පාලනයක් යටෙත් වුණ ඒ ආර්ථික සහන 
කියාවලිය ඉදිරිපත් කිරීම තමයි ෙම් අය වැෙයනුත්, අය වැයට 
කලින් සිදු කරපු ඒ ඛනිජ ෙතල් ඇතුළු ඉන්ධන මිල අඩු 
කිරීෙමනුත් ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.   

ෙම් අතුරු අය වැය අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා හඳුන්වලා 
තිෙබන්ෙන් දින සියයක විප්ලවයක් හැටියටයි. ෙමොකද, ෙම් අතුරු 
අය වැය අවශ  වුණා, සමාජ, ආර්ථික ෙකටි කාලීන අඩිතාලමක් 
දමන්න වාෙග්ම ඉදිරි කාලෙය්දී ෙගොඩ නඟන ෙද්ශපාලන 
පතිසංස්කරණය ශක්තිමත්ව, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඉදිරියට 
ෙගනියන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ගැන අපි කථා කරනවා නම් ෙම් 
අතුරු අය වැෙය් ඉතාම වැදගත් අංග ලක්ෂණය තමයි, පසු ගිය 
රාජපක්ෂ පාලනෙය් පැවතිච්ච ඉතාම බලගතු අපරාධකාරි බදු, 
සහගහන බදු ඉවත් කරලා ඒ සහනය ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවට 
ලබා දීම. රාජපක්ෂ පාලනෙය් තිබුණු ඉතාම නරක අංග ලක්ෂණය 
තමයි, මහ ජනතාවෙග් එදිෙනදා ඉන්ධන, ආහාර ආදිෙයන් බදු 
අරෙගන, මහ ජනතාවට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන, ඉහළ ගණෙය් 
ධනපති කණ්ඩායමකට අවශ  කරන අධිසුෙඛෝපෙභෝගී සංවර්ධන 
කියාදාමයකට අරමුදල් සැපයීම. ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්. ඒක 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපරාධකාරි සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක්. ඒ 
අපරාධකාරි සංවර්ධන උපාය මාර්ගය දිගු කාලීනව අපි විසින් 
නතර කළ යුතු වනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා මුල් අඩි 
තාලමක් ෙම් අතුරු අය වැෙයන් ලැබිලා තිෙබනවා. එක්තරා 
ආකාරයකට ෙම් රෙට් ජාවාරම්කාර පන්තිෙයන් බදු අය කර 
ගන්නා අතෙර් සාමාන  ජනතාවෙග් ආහාරවලින්, ඉන්ධනවලින් 
අය කරපු බදු ඉවත් කිරීම තුළින් ඒ සමාජ සාධාරණත්ව මූල 
ධර්මය ෙම් අතුරු අය වැෙයන් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක පසු 
ගිය අවුරුදු හතරක කාලය තුළ මුදල් අමාත ාංශය කරවපු, ඒකට 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය දීපු, ආර්ථික අපරාධකරුවන් විසින් ෙම් 
රට තුළ ඇති කරපු ඒ මහා සමාජ අසාධාරණය ආපසු හරවන්න 
ගත්ත වැදගත් පියවරක්. ඉදිරි කාලෙය්දී ඒක අෙප් රෙට්  පක්ෂ - 
විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි සියලු ෙදනා විසින්ම දිගු කාලීන 
සැලැස්මකින් ඇති කර ගත යුතු අලුත් වාතාවරණයක් හැටියට අපි 
දකිනවා.  

ෙම් අය වැය ගැන ෙනොෙයක් විෙව්චන තිෙබනවා, පරිප්පුවලට 
බදු අය කරලා නැහැ; ෙදමුහුන් - hybrid - රථවල බදු වැඩි කරලා 
තිෙබනවා ආදී වශෙයන්. පරිප්පුවලින් අඩු කරන්න ෙලොකු බද්දක් 
නැහැ. රුපියල් ෙදකක බද්දක් තිෙබන්ෙන්. ෙදමුහුන් රථ පිළිබඳව 
යම්කිසි පශ්නයක් තිෙබන එක ඇත්ත. නමුත් විදුලි ෙමෝටර් 
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රථවලටත්, ඒ වාෙග්ම හයිඩජන් භාවිත කරන ෙමෝටර් රථවලටත් 
සම්පූර්ණ බදු සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය් දී පවාහන 
ක්ෙෂේතෙය්  ඇති කරන ජාතික සැලැස්මකට අනුකූලව තමයි ෙම් 
බදු පතිපත්තිය සකස් විය යුත්ෙත්. රටට සල්ලි නැති වුණාම ෙම් 
ෙදමුහුන් රථවලට විශාල පරිමාණෙයන් බදු පනවන්න අතීතෙය්දී - 
2008, 2009 වැනි කාලවල - කියා කළ බව මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
මතක් කරනවා.  එදිෙනදා ෛදනික වියදම් පියවා ගැනීමටත් 
ෙමෝටර් රථවලින් බදු අය කළ බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් ජාතික පවාහන පතිපත්තියකට අනුකූලව තමයි 
ෙම් රථ වාහනවලට බදු නියම විය යුත්ෙත් කියන කාරණය අපි 
විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් අය වැයට ඇති ෙවලා තිෙබන එක විෙව්චනයක් තමයි, 
ෙකටි කාලීන ආදායම් මාර්ග මඟින් දිගු කාලීන වියදම් පියවා 
ගන්න උත්සාහ දරන බව. එනම් එක් වරක් පමණක් අය කරන 
බදුවලින් කාලාන්තරයක් මුළුල්ෙල් යන වියදම් ලබා ගන්නට 
උත්සාහ දරනවාය කියන කාරණය.  

මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙමය අතුරු අය වැයක් බව. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු ඒ අය වැය රාමුව 
ඇතුෙළේ තමයි ෙම් ආණ්ඩුවටත් වැඩ කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම්ක පරිපූර්ණ අය වැයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
ආදායම්, වියදම් රාමුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන ජනතාවට සහන ලබා 
දීලා, ෙද්ශපාලන පතිසංස්කරණය සියලු ෙදනාෙග් ශක්තිෙයන් කර 
ගන්න තිෙබන අය වැයකුයි, ෙම්.  

එම නිසා ෙම් අය වැය තුළින් පාතිහාර්යය පාන්න බැහැ. 
එදිෙනදා ජනතාවට අවශ  කරන අත වශ  සහන ලබා දීෙම් 
කියාවලියක් තමයි අපි ෙම් අය වැය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්. ඒ අනුව ෙකටි කාලීන ආදායම් උපකමවල සාර්ථක 
අසාර්ථකභාවය විමසලා බලලා, ඒවා දිගු කාලීන ආදායම් බවට 
පරිවර්තනය කර ගැනීමට ඉදිරි කාලෙය්දී පත් වන ආණ්ඩුවකට 
හැකියාව ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් අය වැය සූර 
සරදිෙයල්ෙග් ෙහෝ ෙරොබින් හූඩ්ෙග් අය වැයක් ෙනොෙවයි; සමාජ 
සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් ජාවාරම්කරුවන්ට එෙරහිව දැඩි 
පියවරක් ගන්න තබපු කියාවලියක්. ෙම් පියවර ගන්න, රතු ඇඳ 
ෙගන, සමාජවාදය ගැන කථා කර ෙගන, ධනපතියන් ගැන හඬ 
නඟපු රාජපක්ෂ පාලනයට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැති විත්තිය අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණෙයන් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

මම ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම පසු 
ගිය අවුරුදු හතරක කාලය තුළ අෙප් රෙට් ආර්ථික කියාදාමෙය් 
පතිපත්තිමය කියාදාම පිළිබඳව විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කරන්නටත්. 
ඒ රාජපක්ෂ පාලනෙය් අවසන් අවුරුදු හතෙර් තිබුණු වැදගත්ම ෙද් 
තමයි "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" නමින් විධිමත් පතිපත්ති 
පකාශනයක් ඉදිරිපත් කිරීම. රට පංච බල ෙක්න්දයක් බවට පත් 
කිරීම සඳහා වූ පතිපත්ති පකාශනයක් ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි ඒ 
පතිපත්තිය ජය ගත හැකි උපාය මාර්ගයක් ෙහෝ උපකමයක් සකස් 
වුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි ඇති වූ ෙලොකුම අඩු පාඩුව. ඊළඟට, අති 
බරපතළ ඉදිකිරීම් විප්ලවයකට ගමන් කළා. නමුත් ඒ 
ඉදිකිරීම්වලට අරමුදල් සම්පාදනය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ 
ඉදිකිරීම්වලින් ආදායම් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
පැහැදිලි උපාය මාර්ගයක් එතැන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
ඉදිකිරීම් කිසිවකින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආදායම් ෙහෝ ෙවනත් 
ආකාරයක ආර්ථික පෙයෝජනයක් අත් පත් වුෙණ් නැහැ. මූල මය 
වශෙයනුත්, ආර්ථිකමය වශෙයනුත් ඒවා අසාර්ථක ව ාපෘති බවට 
පත් වුණා.  

උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, මත්තල මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට රුපියල් බිලියන 27ක් 
වියදම් කළා. නමුත් එහි ආදායම වුෙණ්, වර්ෂයකට රුපියල් 
1,92,000ක් පමණයි. මා විසින් ෙපන්වා දුන්නා, මත්තල මහින්ද 

රාජපක්ෂ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න ගත්තු ණය, ඒ 
ආදායෙමන් ෙගවන්න ගියා නම් අවුරුදු 1,40,000ක් යන බව.  
ෙම්ක ඉතාම පැහැදිලි උදාහරණයක්, රාජපක්ෂ පාලනෙය් උපාය 
මාර්ගයක් නැති ආර්ථික සංවර්ධනයට. ඒ වාෙග්ම නියමිත පමිතිය 
ෙහෝ පිල් සලකුණු මිලකට - benchmark cost - අනුව ෙනොෙවයි 
ෙම් සියලුම ඉදිකිරීම් සිදු වුෙණ්. ඉතාම බරපතළ ආකාරයට ෙම් 
පිල් සලකුණු මිල ගණන් ෙවනස් කරමින්, පමිතිෙයන් ෙතොරව, 
ඇතැම් අවස්ථාවල 1:20, 1:30 අනුපාතයට පිල් සලකුණු මිල 
ගණන් ෙවනස් කරමින්  මහා මාර්ග ක්ෙෂේතෙය්, ඒ වාෙග්ම 
බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය්, ඒ වාෙග්ම වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. ෙම් තත්ත්වය 
අනිවාර්යෙයන්ම නිවැරදි කර ගත යුතුයි. ෙම් මහා තාක්ෂණික 
දූෂණය, ෙම් මහා තාක්ෂණික වංචාව වළක්වන ශක්තිමත් 
තාක්ෂණික විගණන කමයක් රටට අවශ යි කියන එක තමයි ෙම් 
තුළින් අපට පැහැදිලි වුෙණ්. තව පරම්පරා සිය ගණනකට ෙම් 
ණය ෙගවන්නට තිෙබනවා. පමිතිෙයන් ෙතොරව පිල් සලකුණු මිල 
ගණන් ෙවනස් කරමින් කරපු ෙම් මහා දූෂණයට තවත් පරම්පරා 
ගණනකට වන්දි ෙගවන්න තිෙබනවා. යළිත් කිසි ෙකෙනකුට 
ෙමය සිදු කිරීමට ෙනොහැකි වන ආකාරෙය් තාක්ෂණික 
විගණනයකට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ඉදිරි ෙද්ශපාලන 
පතිසංස්කරණෙය්දී අපි පියවර තැබිය යුතුයි කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

ෙම් පාලනෙය් තිබුණු තවත් වැදගත් අංග ලක්ෂණයක් තමයි, 
ණය සැඟවීම. ණය සැ ෙඟව්වා. මුදල් ඇමතිතුමා අපට ඒ බව 
ෙපන්වා දුන්නා. ගිය අවුරුද්ෙද් අෙප් තිබුණු ණය බර දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 78යි කිව්වා. නමුත් සඟවා තිෙබන ණය 
බර එකතු කළාම, ඒක සියයට 89ක්. රුපියල් බිලියන 1,442ක් 
විවිධ ස්ථානවල සඟවලා තමයි ෙම් ණය බර අපට අඩුෙවන් 
ෙපන්නුෙව්. ණය බෙර් පශ්නය පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
තක්ෙසේරුවල හැටියට ෙම් ණය බර මීට වඩා තවත් වැඩියි. ණය 
බෙර් අඩුව පමණක් ෙනොෙවයි, සහනදායී ෙනොවන ෙපොලී අනුපාත 
යටෙත් ණය ලබා ගැනීම නිසා ෙමොකක්ද වුෙණ්? දිගු කාලීන 
වශෙයන් ආණ්ඩුෙව් ආදායමට වඩා වැඩි මුදලක් ණය හා ෙපොලී 
වාරික වශ ෙයන් ෙගවන්න ආණ්ඩුවකට සිදු වීෙම් අර්බුදයට අපි 
ලක් වුණා. 2011, 2012, 2013, 2014 හා 2015 කියන ෙම් අවුරුදු 
පෙහේම ආණ්ඩුෙව් ආදායමට වඩා ණය හා ෙපොලී අනුපාත 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙගවන්න අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
අප ඉතාම භයානක ණය උගුලකට හරවලා තිෙබනවා. ඉදිරි 
වසෙර් ෙහෝ වසර ෙදෙක් ෙම් ර ට පාලනය කරන්ෙන් කවුරු 
වුණත්, ඒ හැම ෙකනාටම තිෙබන අභිෙයෝගය තමයි  ඉදිරි 
කාලෙය්දී ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් මඟින් ෙම් ණය උගුෙලන් ෙම් 
රට ගලවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය.  

ඒ වාෙග්ම ආදායම් අහිමි කර ගත්තා; දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
සාෙප්ක්ෂව එක දිගටම ආදායම් අහිමි කර ගත්තා. මම ඉදිරිෙය්දී ඒ 
කරුණු ෙපන්වන්නම්.  ඒ අහිමි කර ගත් ආදායම් පියවීම සඳහා 
සාමාන  ජනයාෙග් අත වශ  දව වලින් බදු අය කර ගත්තා. 
ඉතාම බරපතළ විධියට පවුෙල් ආදායම ඇද වැටුණා. පවුෙල් 
ආදායම ඇද වැටුණා විතරක් ෙනොෙවයි, පවුෙල් ආදායම දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඇතුෙළේ ජාතික මං ෙකොල්ලයක් බවට 
පරිවර්තනය වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ ආර්ථිකය තුළ 
අපි දැකපු අෙනක් වැදගත් අංග ලක්ෂණය තමයි ආර්ථික 
පාදඩකරණය. අෙප් ආෙයෝජන මණ්ඩලය හරහා නෙවෝත්පාදන 
ආර්ථිකයට ෙගොඩ ෙවන විධියට, රෙට් රැකියා ජනනය වන විධියට 
ෙනොෙවයි ඒ ආෙයෝජන සැකසුෙණ්. ඒ ආෙයෝජන 
සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක වුෙණ් ආර්ථික පාදඩකරණයක් 
ෙවනුෙවන්. BOI ආයතනයට ලැබුණු ඒ ආෙයෝජනවලින් සියයට 
19යි පාෙයෝගිකව ෙම් රට ඇතුෙළේ යම් කිසි ආකාරයකට 
කර්මාන්තයක් ෙහෝ ෙසේවාවක් බවට පත් වුෙණ්. ඒ ෙසේවාවන් 
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ෙබොෙහොමයක් රැකියා ජනනය කරනසුළු, ආදායම්  ජනනය 
කරනසුළු ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ අරමුදල් සම්පාදනය කරනසුළු ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. ඒවා ෙබොෙහොමයක් විෙනෝදාස්වාදය මුල් කර ගත්ත, ඒ 
වාෙග්ම ෙසේවා ආර්ථිකෙය් මූල මය පැත්ත ෙහෝ අෙනක් පැත්ත 
ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ දුරට සංචාරක ව ාපාරය හා ෙවනත් ෙසේවා  
මුල් කර ගත්ත කියාවලියක්. 

ඊළඟට, පාරිසරික විනාශය. ඇත්ත වශෙයන්ම ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශයත් ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත ාංශයත් සිදු 
කරපු ෙද් තමයි මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් හා ෙම් රෙට් තිබුණු 
සෑම පාරිසරික නීතියක්ම උල්ලංඝනය කරලා ඉතාම බරපතළ 
විධියට ඉඩම්, ෙවරළ සහ රෙට් අෙනකුත් සංෙව්දී පාරිසරික ස්ථාන 
විනාශ කරමින්  කියා කිරීම. මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් 
නිලධාරින්ට නීතිය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ; වන 
සංරක්ෂණ නිලධාරින්ට නීතිය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. 
වනජීවී නිලධාරින්ට නීතිය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන් උත්සාහ කෙළේ කුමක් සඳහා ද? ඔවුන්ෙග් ඔළුෙව් වැඩ 
කරන ඒ මුග්ධ සංවර්ධනය ෙකෙසේ ෙහෝ බුල්ෙඩෝසරයක් හැටියට 
ෙම් අෙප් වටිනා පරිසර පද්ධතිය හරහා ෙගන යාමටයි. පසු ගිය 
අවුරුදු 05 තුළ කරපු ඒ පරිසර විනාශය ආපසු හරවන්න බැරි 
ව සනයක්ය කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් අවධාරණය කරන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ආර්ථිකෙය් සියයට 7ක 
වර්ධනය ගැන. සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්වා දුන්නා, සියයට 
7කට, 8කට වැඩිෙයන් ආර්ථිකය වර්ධනය වනවා, සියයට 6.7ට 
දුප්පත්කම බස්සලා තිෙබනවා,  සියයට 4.3ට  විරැකියාව බස්සලා 
තිෙබනවා,  ඒ වාෙග්ම ණය බරතාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 78ට බසස්ලා තිෙබනවා කියා. ෙම් ආකාරයට විශාල ෙලස 
ආර්ථිකය කර ෙගන යන්න පුළුවන් විධිෙය් සුබවාදී පැවැත්මක් 
තිෙබන බව ෙපන්වා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ජන ෙල්ඛන හා           
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අභිෙයෝග එල්ල වුණා         
සංඛ ා ෙල්ඛන විකෘති කරන බවට. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි සාක්ෂි 
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ ඉදිරිපත් වුණාම ඒවාත් යුද අපරාධවලට ගාවා 
ගත්තා. ෙම්ක යුද අපරාධවල සංඛ ා ෙල්ඛන, ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් 
කරපු සංඛ ා ෙල්ඛන විකෘති කිරීම සඳහා දරන ෙද්ශෙදෝහී 
වෑයමක් කියලා ෙපන්වා දුන්නා. ඒ ආකාරයට ඒක වහන්න 
උත්සාහ කළා. නමුත් අද මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා ෙම් 
වර්ධනය ගැන. ජාත න්තර මූල  අරමුදල, ෙලෝකය පිළිගත්ත 
සම්මත කම 6ක් පාවිච්චි කරලා අපෙග් වර්ධන ෙව්ගය, අපෙග් 
නිෂ්පාදන ශිතය සම්පූර්ණෙයන්ම විශ්ෙල්ෂණයට ලක් කළා. එහිදී 
ෙපන්වා දුන්නා අපට අත්පත් කර ගත හැකි උපරිම වර්ධන ෙව්ගය 
6.7යි කියලා. එෙහම නම් ඊට ඉහළින් වර්ධනයක් අත්පත් කර 
ගත්තායි කියන්ෙන් ඒක අතාත්වික වර්ධනයක්. ඒක යථාර්ථවාදී 
වර්ධනයක් ෙනොෙවයි. අපෙග් නිෂ්පාදන ශිතයට අත්පත් කර ගත 
හැකි උපරිම වර්ධනය 6.7 නම් ඊට ඔබ්ෙබන් ගිය 8.4ක, ඒ වාෙග්ම 
8.2ක වර්ධනයන් කියන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒවා අතාත්වික 
වර්ධනයන්. ඒ තුළ සැඟවී තිෙබනවා, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන 
විජ්ජාෙව් රහස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි පිළිගන්න 
ඕනෑ, අෙප් විරැකියාව කිසියම් පමාණයකට පාලනය වීම විශිෂ්ට 
ලක්ෂණයක් බව. හැබැයි, අපි කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ 
අවුරුදු 20ත් - 24ත් අතර තරුණ පරපුර අතෙර් තවමත් විරැකියාව 
සියයට 20ක් බව. ඒ වාෙග්ම අෙපොස සාමාන  ෙපළ අසමත් අය 
අතෙර් විරැකියාව සියයට 5.3ක් ෙවන ෙකොට අෙපොස උසස ්ෙපළ  
සමතුන් අතෙර් විරැකියාව සියයට 12.6යි.  ඒ කියන්ෙන්, ඉෙගන 
ගැනීම සාපයක් ෙවච්ච බිමක් බවට ෙම් ආර්ථිකය පත් වුණා 

විතරක් ෙනොෙවයි රෙට් ශම බල කාෙයන් සියයට 23ක් අද විෙද්ශ 
ගතවයි ෙසේවය කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට 1992 දී ලැබුණා 
ජනගහන පාරිෙතෝෂිකය. එනම් demographic dividend  එක 
අපට ලැබුණා. ඒ කියන්ෙන් රෙට් ජනගහනය වර්ධනය වන 
ෙව්ගයට වඩා වැඩිෙයන් ශම බල කාෙය් වර්ධන ෙව්ගය වැඩි 
වුණා. එම පාරිෙතෝෂිකය තවත් වසර 17ක් පවතිනවා, ෙම් රෙට්. 
ෙම් කාලය, එනම් 1992 ඉඳන් එන ෙම් කාලය තුළ තමයි රටට 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් අඩු ආදායම් රටක සිට වැඩි ආදායම් රටක් 
බවට පත් වීමට.  ශම සම්පත පැත්ෙතන් බැලුවාම ඒ සඳහා ලැබුණු 
ස්වර්ණමය යුගය ෙම් යුගයයි.  අපි ඒෙකන් සෑෙහන කාලයක්, 
අවුරුදු 25කට ආසන්න කාලයක් දැන් නාස්ති කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් ශම සම්පතින් අපි පෙයෝජන 
ෙනොගත්ෙතොත් ඊළඟ අවුරුදු 15න් පස්ෙසේ අපට එළැෙඹන්ෙන් 
වැඩිවියට පත් වුණු, වියපත් වුණු ජනගහනයක් නඩත්තු කරන 
රටක්. ඒකට ෙම් රට අපි අනිවාර්ෙයන්ම සූදානම් කළ යුතුයි. 
ඒකට ගැළෙපන ආර්ථික පතිපත්තියක් අපි විසින් සකස් කරගත 
යුතුයි. ඒ නිසා විරැකියාව පැත්ෙතන් ගත්තත්, දුගී දුප්පත්කම 
පැත්ෙතන් ගත්තත් අපි සංඛ ා ෙල්ඛන වශෙයන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙභෞතිකවත් යම් සුබවාදී තත්ත්වයක් අත්පත් කර 
ෙගන තිෙබනවා. ඒක ගැන අපට සතුටුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 6.7ක් වැනි 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අෙප් නිෂ්පාදන ශිතෙය් පවතින එකත් 
සුබ ලකුණක්. ඒක අපි පිළිගත යුතුයි. නමුත් විකෘති සංඛ ා 
ෙල්ඛනවලින් අහස් මාළිගා තැනීෙමන් අෙප් යථාර්ථය සඟවන්න 
බැහැ. අපි යථාර්ථවාදී, තාත්වික ආර්ථික වර්ධනයකට රට සූදානම් 
කර ගත යුතුයි. ආර්ථිකය ෙදගුණ වුණා, පස්ගුණය වුණා කිව්වාට 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ 2009-2013 අතර කාලෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ලබාෙගන තිෙබන මූර්ත ආර්ථික වැඩිවීම සියයට 33යි කියන එක 
මම කියන්න ඕනෑ. මූර්ත ආර්ථික වැඩිවීම ලබාගත් යුග ෙදකක් 
තිෙබනවා. 2009 සිට 2011 දක්වා එක යුගයක් සහ 2011 සිට 
2014 දක්වා තව යුගයක්. පළමුවැනි යුගෙය්දී වර්ධනය ලබා 
ගත්ෙත් සම්පූර්ණෙයන්ම ණයවර බුබුළකින්. එෙහම නැත්නම් 
credit bubble එකකින්. ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් මැදිහත් වීම 
නිසා ඒක නතර වුණා. අපි ඒ දවස්වල ඒක ෙපන්වලා දුන්නා. 
ජාත න්තර මූල  අරමුදල ණය ගැනීෙම්දී යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි 
පැෙනව්වා. රාජ  ආයතනවලට යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි පැෙනව්වා. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට වාෙග්ම ෙතල් සංස්ථාව යනාදියට යම් 
 යම් ෙකොන්ෙද්සි පැෙනව්වා. ඒ නිසා ෙමොකද කෙළේ? ෙවනත් 
කමෙව්දවලට මාරු ෙවන්න, ෙවනත් පභවයන්වලින් ණය ගන්න, 
වාණිජ ණය ගන්න, ආයතන ණය කරන්න, නව උපාය මාර්ගයක් 
හදාගන්න මුදල් අමාත ාංශයට සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ෙම් රට ලබා 
ගත් රුපියල් බිලියන 1,442ක ණය සඟවන්න මුදල් අමාත ාංශයට 
හැකියාව ලැබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2011 ඉඳලා 2014 
දක්වා කාලය ගත්ෙතොත් තව බුබුළක් නිර්මාණය කළා; තවත් 
අතාත්වික වර්ධනයක් නිර්මාණය කළා. එය නිර්මාණය කෙළේ 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011-2014 
කාලය තුළ වර්ධනෙයන් සියයට 14.7ක්, ඒ කියන්ෙන් ආසන්න 
වශෙයන් සියයට 15ක් ලබාෙගන තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් ඇති කර ගත් ෙපණ බුබුළකින්; ආර්ථික වර්ධන ෙපණ 
බුබුළකින්. ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ලබා ගත් ෙපණ බුබුළ හරහා 
තමයි ෙම් කෘතිම වර්ධනය ලබා ගත්ෙත්. එය තාත්වික 
වර්ධනයක්, ජනතාවට ආදායම් ගලා ගිය වර්ධනයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා අනාගතෙය් ෙම් රට බරපතළ අනතුරකට පත් ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙම් ෙපණ බුබුළු මඟින්; අතාත්වික වර්ධන කියාවලියන් 
මඟින් ෙගන ගිය ආර්ථික පිමි සදාකාලිකව පවත්වාෙගන යන්න 
බැහැ; තිරසාරව පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. තිරසර ආර්ථික 
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වර්ධනයක් සඳහා වන උපාය මර්ගයක් අද රටට අවශ යි. ෙපණ 
බුබුළුවලින් ආර්ථිකය වර්ධනය කළ යුගය අපි අවසන් කළ යුතුයි. 
සමහර විට ඒක දුක්ඛිත කියාවලියක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් රට 
ෙම් යථාර්ථය ෙත්රුම්ගත යුතුයි කියන එක අපි ෙපන්වලා ෙදන්න 
ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම එම කාලය ඇතුළත අෙප් පධාන අපනයනය 
වන ෙත් අරෙගන බැලුෙවොත්, ෙම් අවුරුදු හතෙර්දීම ෙත් වගාෙවන් 
ලැබුණු ආර්ථික වර්ධනය සියයට දශම 5යි. වී වගාෙවන් සියයට 
1.3යි. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් වගාවලින් සියයට 2.5යි. 
ධීවරයින්ෙගන් සියයට 1.8යි. ඒ වාෙග්ම ෙරදිපිලි හා 
සම්භාණ්ඩවලින් -ඒක අපට තිබුණු පධාන එකක්- සියයට 4යි. 
වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළවලින් සියයට දශම 7යි. නමුත් ඉදිකිරීම් 
සහ ඒ හරහා ෙගොඩනැඟුණු අෙනකුත් ජාවාරම්කාර පන්තිෙය් 
ආර්ථිකෙයන් තමයි ෙම් ආර්ථික බුබුළ සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
තිරසර ආර්ථික කියාවලිෙය් ෙමොනම වර්ධනයක්වත් ඒ වැවිලි 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්වත්, කෘෂි කර්මෙය්වත්, ධීවර 
කියාවලිෙය්වත්, ෙවනත් කියාවලියකවත් සිදු වී නැති බව ඉතාම 
පැහැදිලියි. ෙමම කාලය තුළ ඇති කර ගත් credit bubble එෙක්ත්, 
ඒ වාෙග්ම construction bubble එෙක්ත් පවණතාව පිළිබඳ ෙම් 
සභාව පමණක් ෙනොෙවයි ෙම් රටම දැනුවත් වීම සඳහා සහ අෙප් 
ජනතාවෙග් අනාගත පෙයෝජනය සඳහා ෙම් ඇමුණුම 1 සහ 
ඇමුණුම 2 වශෙයන් ලියවිලි ෙදකක් මම ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* 
කරනවා. 

ෙමොකද, ෙම්වා ඉතිහාසගත ෙවන්න ඕනෑ, ෙම්වා ලියැෙවන්න 
ඕනෑ. අෙප් මහ බැංකු වාර්තාෙව්ත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ආර්ථික 
සංවර්ධනය පිළිබඳව මුදල් අමාත ාංශෙයන් නිකුත් කළ 
වාර්තාවලත් යථාර්ථය අපි දැන් ෙහළි කර ගත යුතුයි. අපි ඒ 
යථාර්ය ෙත්රුම් ගත්ෙතොත් පමණයි ෙමතැනින් ඔබ්බට ආර්ථික 
වර්ධනයක් ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම 
කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ අෙප් රාජ  ආයතන ඉතාම බරපතළ 
ණය උගුලකට හිර කරලා තිෙබනවා කියන එක. අද අරෙගන 
බැලුෙවොත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ණය රුපියල් 
බිලියන 431ක් ෙවනවා. ඒක මුදල් අමාත ාංශෙය් ණය ෙපොෙත් 
නැහැ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ණය රුපියල් බිලියන 55යි. අද 
ෙවන ෙකොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට, ඒ වාෙග්ම රුපියල් බිලියන 370ක් ණය 
ඇති ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට පාග්ධන වියදම් වශෙයන් 
ශත 5ක්වත් දීලා නැහැ. ඒ අනුව ෙම් ආයතන තුනටම, ඒ වාෙග්ම 
හම්බන්ෙතොට වරායට ෙපොලිය ෙගවන්න තිෙබනවා, ගත්ත ණය 
ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒකත් එක්ක පාඩුවට ලක්වන වරාය හා 
ගුවන් ෙතොටුපළ ෙසේවය, සෑම අවුරුද්දකම රුපියල් බිලියන 27ක් 
පාඩු ලබන අෙප් ගුවන් ෙසේවාව, ෙම් කියන කාරණා ඔක්ෙකෝම 
එකතු කළාට පස්ෙසේ එම ණය ෙවනත් ආයතනවලට විතැන් 
කළාට ආර්ථික ඝාතකයින් පසු ගිය කාලෙය් ෙයෝධ ණය උගුලක 
රට හිර කරලා තිෙබන විත්තිය අපට ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ආයතන මූල  ක්ෙෂේතෙය් බැංකු සමඟ පටලවා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම වාණිජ ක්ෙෂේතය පටලවා තිෙබනවා, බලශක්ති ක්ෙෂේතය 
පටලවා තිෙබනවා. ෙම් මහා පැටලුම් ජාලෙයන් ෙම් ආර්ථිකෙය් 
ෙම් ක්ෙෂේත මුදා ගැනීම ෙයෝධ අභිෙයෝගයක් හැටියට අප ඉදිරිෙය් 
තිෙබනවා. අෙප් පධාන රාජ  බැංකු වාණිජ ණය ගැනීමට ෙයොමු 
කිරීම විසින්, විෙද්ශ ණය ගැනීමට ෙයොමු කිරීම විසින්, ඒවා කිසිම 

ආදායමක් ෙනොලැෙබන ස්ථානවල පාරවල් හදන්න, වතුර ෙදන්න 
ආෙයෝජනය කිරීම විසින් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? රට 
ඉතාම භයානක ආර්ථික උගුලකට හසු වීමයි. 

උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් ලංකා බැංකුව පාරවල් 
හදන්න සියයට හෙත් ෙපොලියට ණය ෙදනවා; මහජන බැංකුවත් 
පාරවල් හදන්න සියයට හෙත් ෙපොලියට ණය ෙදනවා. හැබැයි, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට සියයට දහෙය්, එෙකොළෙහේ ෙපොලියටයි ඒ අය ණය 
ෙදන්ෙන්. ඒ අනුව අවසානෙය් පාරවල් හදන ආෙයෝජකයන්ෙග් ඒ 
ණය බර ෙගවන්ෙන් කවුද? විදුලි පාරිෙභෝගිකයා, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ඉන්ධන පාරිෙභෝගිකයායි. ෙමවැනි අපරාධකාරී උපාය 
මාර්ගයකින් තමයි රාජපක්ෂ පාලනය පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
ආශ්චර්යෙය් ආර්ථිකය ෙගන ගිෙය්. ෙම්ක දිගට ෙගන යන්න 
පුළුවන් ගමනක් ෙනොෙවයි. ෙමය අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට් සියලු 
ෙදනාම දැනෙගන, ඉදිරි කාලෙය්දී අප විසින් සකස් කරගත යුතු 
කියාවලියක් බව පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

රාජපක්ෂ පාලනය විසින් විෙද්ශ ෙවෙළඳාම -අෙප් අපනයන- 
ඉතාම බරපතළ විධියට බිඳ වැට්ටුවා. මම කීප වතාවක්ම එතුමාට 
එය ෙපන්වා දුන්නා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව 2006 දී 
සියයට 23.4ක් වුණු අෙප් අපනයන 2013 දී සියයට 15.5ක් දක්වා 
අඩු වුණා. ඒ වාෙග්ම සියලුම ක්ෙෂේතවල අපනයන බිඳ වැටුණා. 
යම්කිසි සහනයක් ෙහෝ ලැබුෙණ් ෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතෙය් එම කියාවලිෙයන් විතරයි. අෙප් පතිපත්තිෙය් හැ ටියට 
නෙවෝත්පාදනය ගැන කථා කළාට ෙමොකද ෙම් අවුරුදු හතෙර්ම 
නෙවෝත්පාදනය සම්බන්ධෙයන් වුණු අධිතාක්ෂණ ක්ෙෂේතය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දක්වපු දායකත්වය සියයට දශම 9ක් පමණයි. 
ෙමන්න ෙමවැනි ආර්ථිකයක් තමයි අපට ඒවායින් උරුම වුෙණ්.  

ඇත්තටම 2014 වසෙර් සිට ෙතල් මිල අඩුවීම  ආර්ථිකයට 
විශාල සහනයක් වන ෙදයක් වුණා. ඒ ෙතල් මිල අඩු වීෙම් සහනය 
පවා ජනතාව ෙවත මාරු කර යවන්නට ඒ ආණ්ඩුවට හැකියාවක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි එතුමාෙග් පාලනය ෙපරළා 
දැමීෙමන් පසුව පත්වුණු අෙප්  ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි කාර්ය 
හැ ටියට ඒ ෙතල් සහනය  අෙප් ජනතාවට ලබා දුන්ෙන්. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කෙළේ ෙමොකක්ද? සහ ගහන බදු මඟින්, ෙපටල්, ඩීසල්, 
භූමිෙතල් මිල අඩු ෙනොකිරීම තුළින් රෙට් දූෂිත සංවර්ධනයට; 
අකාර්යක්ෂම සංවර්ධනයට;  වංචාකාරී සංවර්ධනයට අවශ  කරන 
අරමුදල් සම්පාදනයයි කෙළේ. අපි ෙම් රෙට් ජනතාව මත පටවා 
තිබුණු ඒ මහා බර ඉවත් කරලා, පසු ගිය 29වන දා ෙපටල්, ඩීසල්, 
භූමිෙතල් මිල අඩු කිරීම මඟින් ඒ සහනය  ජනතාවට ලබා දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් බදු ආදායම -ආණ්ඩුෙව් 
බදු ආදායම- ගැන මම කලිනුත් පකාශ කළා. ජනතාව 
විෙශේෂෙයන්ම ජාවාරම්කාරයින්ෙගන්, දැවැන්ත සමාගම්වලින් 
ෙබ්රා ගත යුතුයි. අද ෙමහි කථා කළා, සමාගම් ගැන. ෙමෙහම 
කරෙගන ගිෙයොත් සමාගම් වැෙටයි ලු; ෙසේවකයන් ඇද වැෙටයි ලු. 
ෙම් ෙසොයා ගත්  ෙයෝධ ධනය තමයි, ඒ බදුවල පතිපත්තිය. 
මුලින්ම ෙම් බදු කමය හඳුන්වා ෙදමින් ෙඩ්විඩ් රිකාෙඩෝ ෙපන්වා 
දුන්ෙන් ෙමොකක්ද? "බදු අය කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ බදු අය කර 
ගන්න ඕනෑ ඒ අදාළ ධනය උත්පාදනය කරන තැන්වලිනුයි. 
සාමාන  ජනයාෙගන් ෙනොෙවයි"  කියන එකයි. ඒ ආකාරෙයන් 
තමයි බදු කමෙය් ආරම්භය සිදු වුෙණ්.  

2006 දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 14.6ක් 
වුණු අෙප් බදු ආදායම 2013 දී සියයට 11.6ක් වුණා. ෙමහි  
විෙශේෂත්වය වුෙණ් ලංකාෙව් බදු ආදායමින් සියයට සියයක්ම  
මහින්ද රාජපක්ෂ, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් 
පාලනය කිරීමයි. ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම ඒකාධිපති පාලකෙයක් 
රටක බදු ආදායම සියයට සියයක් පාලනය කරලා නැහැ. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්තමාන ඉතිහාසෙය් එෙහම කිසිම උදාහරණයක් නැහැ. අන්න 
ඒකම ඇති,  ෙමවර පැවැති ජනාධිපතිවරණෙයන් එතුමාෙග් 
ඉරණම තීරණය කරන්න. 

ෙමතුමන්ලා ආෙයෝජන ගැන කථා කළා. වර්ෂයකට බිලියන 
ගණනින් ආෙයෝජනයන් සිදු වනවාය  කියලා කිව්වා. නමුත්, 
සියයට 19යි ෙම් රට ඇතුෙළේ ආෙයෝජන සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ආෙයෝජන බිඳ වැටිලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙමම 
කාරණය ගැනත් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා බලයට ආෙව් 2005 වර්ෂෙය් දීයි.  ඒ වනෙකොට රෙට් 
ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6.2කින් වර්ධනය වනෙකොට කුටුම්බෙය් 
-පවුෙල්- ආදායම සියයට 7.4කින් වර්ධනය වුණා. අද - එතුමාෙග් 
පාලන කාලය අවුරුදු නවයක් ගත වුණාට පසුව- තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද?  2010 දී රෙට් ආර්ථික වර්ධනය සියයට 5.8යි. පවුෙල් 
ආදායම සියයට දශම 6යි.  2013 දී රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 7.2යි. පවුෙල් ආදායම සියයට දශම 3යි. අන්න ඒක තමයි 
එතුමාෙග් පාලනෙය් භයානකම තත්ත්වය. සමාජවාදෙය් රතු 
ඇඳෙගන, නිර්ධනෙයෝ ගැන කථා කර කර ෙපළපාළි ගියාට 
ෙමොකද, රාජපක්ෂ පාලනය වාෙග් පවුෙල් ආදායම ෙකොල්ල කාපු 
ෙවනත් කිසිම පාලනයක් නැහැ. එතුමාෙග් පාලන කාලයට අයත් 
2013 වසෙර් දී විතරක් සෑම පවුලකින්ම මාසයකට රුපියල් 
12,000ක් ෙම් ආකාරයට ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, එතුමා පාලනයට එන්න කලින් ආසන්න වශෙයන් රෙට් 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 44ක්, 45ක් පවුෙල් ආදායම 
හැටියට තිබුණා. එතුමාෙග් පාලනය යටෙත් ඒක සියයට 35ට 
වැටුණා. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්, 2013 වසෙර් දී පවුල් 
පනස්පන්ලක්ෂයකට ලැබිය යුතු රුපියල් බිලියන 700ක් ඒ පවුල් 
පනස්පන්ලක්ෂයට ෙනොලැබී තනි පවුලක් ෙවතට ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප පසු ගිය දවස්වල දූෂණ 
විෙරෝධී ෙපරමුණක් ඇති කළා. ෙපත්සම් 2,000ක් පමණ අපට 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ ෙපත්සම් 2,000ම ඇගැයීමට ලක් කළාම අපට 
ෙපෙනනවා, ආසන්න අවුරුදු පහ තුළ රුපියල් බිලියන 2,000ක්, 
එනම් ආණ්ඩුවක් විසින් වර්ෂයකට වියදම් කරන මුදලට සමාන 
මුදලක් දූෂණය, වංචාව තුළ ගමන් කර තිෙබන බව. අතීතෙය් දීත් 
ෙම් රෙට් දූෂණය, වංචාව තිෙබන්න ඇති. නමුත් ෙමය නම් මහා 
ජාතික මං ෙකොල්ලයක් බව අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙමය 
වැළැක්වීම සඳහා අවශ  කරන ශක්තිමත් නීතිරීති, ශක්තිමත් 
සමාජ වටපිටාවක් හදන එක අෙප් ජාතික වග කීමක් වනවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව් දී අදාළ පස්ථාර ඇතුළත් ෙල්ඛන ඇමුණුම III 
හා ඇමුණුම IV වශෙයන් මා සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ෙම් 
ආර්ථිකය ගැන පම්ෙපෝරි ගහන්න කලින් ආර්ථිකෙය් යථාර්ථය 
ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගත යුතුයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  සඳහන් කළ යුතු   අෙනක් වැදගත්ම ෙද් 
තමයි, ෙම් කාලය තුළ  සමාජ ශුභ සාධනයට -අධ ාපනයට, 
ෙසෞඛ යට, සමෘද්ධියට, ෙපොෙහොරවලට, විශාම වැටුප්වලට- ලබා 
දීපු මුදල් පමාණයන් ශීඝෙයන් අඩු වීම. විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ  හා 
අධ ාපනය ගත්ෙතොත් 2006 දී ෙසෞඛ  හා අධ ාපනය ෙවනුෙවන් 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් ලබා දුන් සියයට 4.6ක පමාණය   
සියයට 3.1ක්  දක්වා පහළ බැස්සුවා. ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි  ඇතුළු 
අෙනක් ෙද්වල් සඳහා ලබා දුන් මුදලත් ඒ කාලය තුළ ශීඝ අඩු 
වීමකට ලක් වුණා. 2005 දී සමෘද්ධිය, ෙපොෙහොර සහනාධාරය හා 

විශාම වැටුප් සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 4.1ක් වැය 
වුණා. නමුත් 2013 දී වැය කෙළේ සියයට 2.3යි. සාමාන  
ජනයාෙග් අධ ාපනය, ෙසෞඛ ය, ෙපොෙහොර, විශාම වැටුප්, 
සමෘද්ධිය ආදී ෙද්වල්වලට ෙම් තරම් වියදම් කප්පාදු කරපු 
පාලනයක් තිබුෙණ් නැති බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ සංචිත ගැන 
අමූලික අසත ක් කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
හිටපු අධිපතිතුමා අමූලික අසත ක් කිව්වා, ලංකාෙව් විෙද්ශ සංචිත 
බිලියන 8ක් තිෙබනවාය කියලා. විෙද්ශ සංචිත රුපියල් බිලියන 
8ක් තිෙබනවා තමයි. හැබැයි ඒවා සම්පූර්ණෙයන් ණයට ගත් 
මුදල්. ඍජු විෙද්ශ සංචිත පමාණෙය් අවසාන අගය ෙඩොලර් 
බිලියන ඍණ දශම 2යි. අෙනක් සියල්ලම ණය මඟින් ලබා ගත් 
සංචිත මිසක් රෙට් ෙද්ශීය සංචිතයක් නැහැ. මතක තබා ගන්න 
ඕනෑ, ධන අගයක් තිබුණු ලංකාෙව් විෙද්ශ සංචිත පමාණය ෙම් 
කාලය ඇතුළත ඍණ අගයකට ෙගන ආ බව. එම ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් ෙල්ඛනයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  

ඒ එක්කම මා කියන්නට ඕනෑ, පසු ගිය කාලය තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම ණය ගැනීෙම් දී  කම -කමෙයන් සහනශීලි ණය 
ෙවනුවට වාණිජ ණයවලට ගමන් කළ බව. උදාහරණයක් හැටියට 
2005 දී අෙප් රෙට් සහනශීලි ණය - concessional loans - සියයට 
96යි තිබුෙණ්. නමුත් 2013 වසර වනෙකොට ඒ සහනශීලි ණය 
පමාණය සියයට 50ක් ෙවලා, සහනශීලි ෙනොවන හා වාණිජ ණය 
පමාණය සියයට 50ක් දක්වා වැඩි වුණා. ඒ සියලුම වාණිජ ණය 
ආෙයෝජනය කෙළේ ආදායම් උත්පාදනය වන තැන්වල ෙනොෙවයි, 
ආදායම් නැති වන තැන්වලයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි වසර ෙදක ෙම් රටට 
ඉතාම තීරණාත්මකයි. ඉදිරි වසර ෙදක ඇතුළත ෙම් රට කවර 
රජයක් පාලනය කළත් ෙම් භයංකර ආර්ථික සංඛ ා ෙල්ඛන අපට 
ෙපන්වා ෙදන තත්ත්වෙයන් ඔබ්බට තිරසර ආර්ථික වර්ධනයක්, 
තිරසර සමාජ සමානාත්මතාවක්, තිරසර පරිසර සංරක්ෂණයක් 
ඇති කරනසුලු සංවර්ධනයකට රට ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට 
හැකි වන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අප පත්ව තිෙබන ෙම් ණය 
උගුෙලන් අප ගලවා ෙගන ඉදිරියට ෙගන යන්න, විෙශේෂෙයන්ම 
මූල  ක්ෙෂේතෙය්ත්, බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය්ත්  ශක්තිමත් පියවර 
අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ක්ෙෂේතය ගැන කියනවා නම් 
අපි බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය් අරමුණු කිහිපයක් ෙපරට ෙගන 
තිෙබනවා. පළමුවන අරමුණ තමයි බලශක්තිෙයන් ජාතික 
ස්වයංෙපෝෂණයක් ඇති කර ගැනීම. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ජනාධිපති බරක් ඔබාමා එතුමාෙග් ඉලක්කය බවට බලශක්ති 
ස්වයං ෙපෝෂණය ළඟා කර ගත්තා. එක්සත් ජනපද ආර්ථිකයට 
ලැබී තිෙබන ජවය එක්ක එහි පතිඵල අද ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. 
ෙම් රටත් බලශක්ති නිපදවිෙමන්, පිරිපහදුෙවන්, ගබඩාෙවන් 
බලශක්ති ස්වයං ෙපෝෂණය ළඟා කර ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
බලශක්ති ෙවෙළඳ ෙපොළක් බවට ෙම් රට පත් කිරීෙමන් අපි එය 
සිදු කර ගත යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ, 2008 
දී මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් ෙතල් කැණීම සඳහා, ගෑස ්කැණීම සඳහා 
භාර දුන් බව. නමුත් එයින් නිසි පතිඵල අපට ලබා ගන්නට  බැරි 
වුණා. 2011 දී එය ලබා දුන් සමාගම අවසානෙය් දී කෙළේ 
තමන්ෙග් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ගණන් ඉහළ යවා, 
ෙඩොලර් බිලියන 7ක ගනුෙදනුවක් කරලා මාරු ෙවලා යන එක 
විතරයි. දැන් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ෙතල් හා ගෑස් 

569 570 

[ගරු  පාඨලී  චම්පික රණවක  මහතා] 

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

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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සම්පත - විෙශේෂෙයන්ම ගෑස් සම්පත - අෙප් රෙට් ෙසේවයට ගැනීම 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න. ඒ අනුව අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ෙයොදනවා. අපි ඉතාමත් සතුටින් පකාශ කරනවා, ඉදිරි කාලෙය් දී 
අපට ගෑස් සම්පත ලැෙබයි කියලා. මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් 
ෙඩොරෙඩෝ කියන ගෑස් ළි ඳ බිෙම් සිට කිෙලෝමීටර් 30ක් පමණ 
ඈතින් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ගෑස් ළි ෙඳේ සාමාන ෙයන් මීටර් 
3,288කට යටින් අපට ගෑස් සම්පත හමු වී තිෙබනවා. ඊළඟට 
බරකියුඩා කියන ෙදෙවනි ළි  ඳ අපට කිෙලෝමීටර් 68ක් ඈතින් 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් මීටර් 4,208ක් යටින් අපට ගෑස් සම්පත හමු 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් ගෑස් සම්පත මුහුෙදන් ෙගොඩට අරෙගන 
මිලියන 20ක් වුණු අෙප්  ජනතාවෙග් ෙසේවය සඳහා ෙයොදවා 
ගැනීෙම් කාලය එළැඹිලා තිෙබනවා. ෙම්වා ෙයොදා ෙගන 
එංගලන්තෙය් ෙකොම්පැනිවල, ස්ෙකොට් ෙකොම්පැනිවල, ඉන්දියානු 
ෙකොම්පැනිවල ජාවාරම් කළ යුගය අවසන් කරලා ෙම්ක අෙප් 
ජාතික මහා ධනය බවට පත් කර ගත යුතු යුගය එළැඹිලා 
තිෙබනවා. අපි අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් සඳහා ජාතික ෙතල් 
නිෂ්පාදන සමාගමක් බිහි කර ගත යුතුයි. ඒ ජාතික ෙතල් 
නිෂ්පාදන සමාගම තමයි ෙම් රෙට් ඊළඟ දශක තුෙන් ෙම් රෙට් 
අනාගතය තීරණය කරන්ෙන්; අෙප් ජාතිෙය් අනාගතය තීරණය 
කරන්ෙන්; අෙප් ජාතිෙය් ධනය තීරණය කරන්ෙන්; අෙප් ගමන් 
මඟ තීරණය කරන්ෙන්. අන්න ඒ සඳහා වුණු මුල් පියවර අපි 
තබනවා, ජාතික ස්වයං ෙපෝෂණයක් ඉන්ධනවලින් ලබා ගන්න.  

අෙප් ෙදෙවනි පතිපත්තිය තමයි ජාතික මිල පතිපත්තියක් ඇති 
කිරීම. ෙතල්වලට වාෙග්ම විදුලි බලයට අපි කාටත් ෙපෙනන, අපි 
කාටත් වග කියන, හැම ෙකනාටම විනිවිද ෙපෙනන සුළු මිල 
සූතයක් ඇති කර ගැනීම. අපි දැන් ඒ පිළිබඳව මූලික එකඟතාවන් 
ඇති කරෙගන තිෙබනවා. සියලුම ක්ෙෂේතෙය් පිරිස් සමඟ අපි 
සාකච්ඡා ඇති කර ගන්නවා. අපි බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා ලබන 
මස වන විට ෙම් රටට පිළිගත හැකි ජාතික ඉන්ධන මිල 
පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. එතෙකොට  
බදු අය කිරීම් මඟින්, යටින් ගැහිලි මඟින්, ණය ගනුෙදනු මඟින් 
ෙම් බලශක්ති ක්ෙෂේතයට බලපෑම් එල්ල කරන්ෙන් නැතිව, 
ස්වාධීනව, ඒ වාෙග්ම ස්වයංෙපෝෂිතව බලශක්ති ක්ෙෂේතය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න හැකියාව ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

අෙප් තුන්ෙවනි කාරණය ආයතනික සුරක්ෂිතතාවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පමුඛ විදුලිය සපයන 
ආයතන, ඒ වාෙග්ම ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ඇතුළු ඛනිජ 
ෙතල් සපයන ආයතන, ඉදිරි කාලෙය්දී ගෑස් සපයන ආයතන 
මූල මය වශෙයන් සුරක්ෂිත ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම් ආයතන මිලියන 
ගණන්, ටිලියන ගණන් ණයවලින් ගැති කරලා, ණයවලින් ඇද 
වට්ටන්නට ෙදන්න බැහැ. ෙම් ආයතන මූල මය වශෙයන් 
ශක්තිමත් ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම දූෂණ, වංචා, වැඩි වැටුප් 
වාෙග් කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආයතනවලට එල්ල ෙවලා 
තිෙබන ෙචෝදනාවලින් නික්මිලා ෙම් ආයතන ජාත න්තර 
මට්ටෙම් කාර්යක්ෂම කියාවලියකට ෙගන එන්න ඕනෑ. අපි දැනට 
ෙලෝකෙය් කාර්යක්ෂම කඩඉම් සකස් කරන Balanced Scorecard 
එක හඳුන්වලා දීලා තිෙබනවා, ෙම් පධාන ආයතන සියල්ලටම. ඒ 
වාෙග්ම අපි අනාගතෙය්දී  ඒ ආයතන පාලනය කරන 
කළමනාකාරිත්වයටත් කුසලතා පදනම හඳුන්වා ෙදන්නට 
ෙකළින්ම කියා කරනවා. ඒ මඟින් අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙම් ආයතන අන්තර්ජාතික මට්ටමට 
ඔසවා තබන්නට. අන්තර්ජාතික මට්ටෙම් ජාතික ආර්ථිකයට, ඒ 
වාෙග්ම රෙට් මූල  පද්ධතියට ශක්තිමත් දායකත්වයක් ලබා 
ෙදන්නට, රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට පුළුවන් ජව සම්පන්න 
ආයතන බවට ෙම් ආයතන පත් කරන්නට අපි කියා කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙම් ෙසේවාවන් මඟින් අෙප් ජනතාවට ඉදිරි කාලෙය්දී ආර්ථික 

පතිලාභ ලැබිය යුතුයි. අපි ඉතාම සතුටින් පකාශ කරන්නට ඕනෑ, 
අද අපිට ෙම් රෙට් සියයට 98ක් පමණ ගම්මාන විදුලිෙයන් 
ආවරණය කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් කලාපෙය් 
අපි පමණයි ඒක කරලා තිෙබන්ෙන්. අද 24 පැයම අඛණ්ඩ විදුලි 
සැපයුමක්, අඛණ්ඩ ඛනිජ ෙතල් සැපයුමක් ලබා ෙදන්ෙන් අපි 
පමණයි. ඒක අපට ආඩම්බරයට කාරණයක්.  

අපි ඊළඟට නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ, විෙශේෂෙයන් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණයත් සමඟ අෙප් අනාගත විදුලි ජාලය, අෙප් අනාගත 
ඛනිජ ෙතල් ජාලය, අනාගතෙය් ඉදි ෙවන්නට යන ගෑස් ජාලය 
කියන ෙම් සියල්ලම පාරිෙභෝගිකයාට උචිත වන පරිදි 
විධිමත්කරණයට පත් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා අෙප් විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් 
බවට - smart grid එකක් බවට - පරිවර්තනය කිරීමට. අපි ඒ 
සඳහා පළමු, ෙදෙවනි හා තුන්ෙවනි පියවර ඉදිරිෙය්දී තබනවා. 
පාරිෙභෝගිකයාට තමන්ෙග් ෙසේවය පිළිබඳව පශ්න කරන්නට, 
තමන්ට ලැෙබන ෙසේවෙය් ගුණාත්මක භාවය පශ්න කරන්නට අපි 
යනවා. අපිට විදුලි හිඟයක් තිබුණා. අපිට ඛනිජ ෙතල් ෙබදා 
හැරීෙම් ගැටලු තිබුණා. ඒ අභිෙයෝග ජය ෙගන අපි ඒ ෙසේවාවන් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් අපිට අවශ  වන්ෙන් ගුණාත්මක 
විදුලිය, ගුණාත්මක ඛනිජ ෙතල් ලැෙබන යුගයකට රට ගමන් 
කරවීම තුළින් පාරිෙභෝගිකයාෙග් කියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමයි.  

අපි අනාගත ෙලෝකය ගැන කල්පනා කරලා, අනාගත 
ෙලෝකෙය් අභිෙයෝග ජය ගන්නට, විෙශේෂෙයන්ම පාරිසරික 
ක්ෙෂේතෙය් අභිෙයෝග ජය ගන්නට පුළුවන් විධිෙය් කාර්යක්ෂම 
ඉන්ධන ක්ෙෂේතයක්, බලශක්ති ක්ෙෂේතයක් ෙගොඩ නගන්නට 
ඕනෑ. අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා පවාහන 
අමාත ාංශය සමඟ පමුඛතාවන් හඳුනා ෙගන විදුලි ෙමෝටර් රථ, 
විදුලි දුම්රිය, විදුලි බස් රථ සහ හයිඩජන්වලින් දුවන පවාහන 
උපකම කියාත්මක කරන්නට. ඒ තුළින් පමණයි ඉදිරි කාලෙය් 
එළැෙඹන පාරිසරික අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්නට අපට 
හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පරිසරයත් සමඟ තුලනාත්මකව 
ඉදිරියට යන හරිත සංවර්ධනයක ඉලක්ක සහිත බලශක්ති 
පතිපත්තියක් අපි ඉදිරි දිගු කාලෙය්දී ඇති කර ගත යුතුයි. ෙම් 
කිසිම පතිපත්තියකට පක්ෂ ෙද්ශපාලනයක් තිබිය යුතු නැහැ. ෙම් 
කිසිම පතිපත්තියක් ඉදිරියට කියාත්මක කිරීෙම්දී පාට 
ෙද්ශපාලනයක් තිබිය යුතු නැහැ. ෙමොකද, බලශක්තිය කියන්ෙන් 
ආර්ථිකෙය් පධානතම කියාදාමය. ඒ කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න නිශ්චිත පතිපත්තියක්, නිශ්චිත උපාය මාර්ගයක් අපට තිබිය 
යුතුයි. එක එක ආණ්ඩුවලට ෙවනස් උපකම තිෙබන්න පුළුවන්. 
නමුත් පතිපත්තියත් උපාය මාර්ගයත් එකක් විය යුතුයි. 

ඒ කියාවලිය යම්කිසි ආකාරයකට පසු ගිය කාලය තුළ 
ෙගොඩනැගුණු බව ෙම් අතුරු අය වැය අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  ඉදිරි කාලෙය්දී ඉතාම ශක්තිමත් විධියට ඒ බලශක්ති 
ක්ෙෂේතෙය් පතිපත්ති මාලාව කියාත්මක කිරීමට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදකට ෙබදී තිෙබන  පක්ෂ එකට එකමුතු ෙවලා 
කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  අෙප් 
දරුවන්ෙග්  සුබවාදී අනාගතයක් ෙවනුෙවන් ඒ ශක්තිමත් ආර්ථික 
ජයගහණ ලබා ගන්න කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක අරුණළු 
නැෙගමින් තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ආසියාව ෙලෝකෙය් බලගතුම 
ආර්ථික ජාලය බවට පත් ෙවමින් තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්  එයට 
මුසු විය හැකි ශක්තිමත් ආර්ථිකයක අඩිතාලම ෙගොඩනැ ෙගන 
බලශක්ති ක්ෙෂේතයක්, ශක්තිමත් මූල  ක්ෙෂේතයක් අපි ඇති කළ 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම  ජාවාරම්කරුවන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, පවුෙල් 
හිතවතුන්ට පමණක් ෙනොෙවයි  සෑම ව වසායදායකයාටම සම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථා ලැෙබන ඒ සම බිම ආර්ථිකය තුළ ෙගොඩනැගිය යුතු 
වනවා.  ඒ අතර ෙම් ආර්ථික කියාවලිය තුළ ෙම් රෙට් දුප්පත් 
ජනතාවෙග් දරුවන්ට, ෙම් ආර්ථික තරගයට එකතු ෙවන්න බැරි ඒ 
අසරණ ජනතාවෙග් දරුවන්ට ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ දැලක් 
සමඟ අනාගතෙය්  අධ ාපනෙය් ශක්තිෙයන්, තාක්ෂණෙය් 
ශක්තිෙයන් තරග කළ හැකි බිමක් ෙගොඩනැගීමට අපි සියලු 
ෙදනාම කැප විය යුතු බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.   

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

You have eight minutes. 
 

[අ.භා. 3.02] 
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිෙර්ක සංෙශෝධිත අය වැය 

ඉදිරිපත් කරමින් එක්තරා සහන මල්ලක් ෙදන්න කටයුතු ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ෙම් සහන දීම ගැන කතා කරනෙකොට ජනතාවට 
යමක් ලැෙබනවා නම්, ජනතාවට ෙසේවයක් ෙවනවා නම් ඒකට 
මන්තීවරු හැටියට  අපි විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අපි පක්ෂයක් 
හැටියටත් තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා ඒවාට සහෙයෝගය 
ෙදන්න. නමුත් ෙම් සහන මල්ල දිහා බැලුවාම ඒ සහන මල්ෙල් 
හුඟක් ෙද්වල් කියාත්මක කිරීෙම්දී  බරපතළ තත්ත්වයකට 
මැදිහත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. අද වන විට වී කිෙලෝවක මිල 
රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයන් තුළ 
ආර්ථිකෙය් උද්ධමනය පාලනය කර ගන්න පිළිෙවළක් නැහැ. 
විෙද්ශ විනිමෙය්  පිරිහීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් 
බත් කන මිනිසුන්ට තව මාස කීපයකින් රුපියල් 100කට සහල් 
මිලයට ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. සහල් මිල රුපියල් 100ට ඉහළ යයි. 
ඒක නිසා ජීවත් වීෙම් සහනය ෙවනුවට මහා අසහනකාරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙගොවියාට වී 
ටික විකුණා ගන්නත් බැහැ. ෙගොවියාෙග් වී ටික මිලයට ගැනීමට 
ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා කෘෂිකර්ම ඇමති කාලෙය්  ආරම්භ කරපු 
වී අෙළවි මණ්ඩලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශ ෙකරුවා. දැන් 
වී මිලට ගැනීම සඳහා  පාවිච්චි කරන යාන්තණය ෙමොකක්ද? වී 
 මිලට ගැනීම සඳහා තිෙබන ආයතනය ෙමොකක්ද?  දැන් වී  මිලදී 
ගන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඒක නිසා වී මිලත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඊළඟට සහල් මිලත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ඇති වී 
තිෙබන ෙගොවි බිෙම් අසහනකාරි තත්ත්වයට ෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළන් සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට අපි අනික් පැත්ෙතන් කල්පනා ෙකරුෙවොත් රුපියල් 
10,000කින් පඩි වැඩි කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් රුපියල් 
5,000ක් ෙදනවා කියනවා. ෙම් රුපියල් 5,000 ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් වැඩි කරපු මුදලට ෙකොටසක් එකතු කරලාද ෙම්ක 
ෙදන්ෙන්?  

දැන් තිෙබන ආරංචි, ෙතොරතුරු අනුව  පසු ගිය අය වැෙයන් 
වැඩි කරපු මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර තමයි රුපියල් 5,000ක් 
ෙදන්ෙන්. කලින් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් වැඩි කරපු මුදලට තවත් 
මුදලක් එකතු කරලා තමයි රුපියල් 5,000 ෙදන්න යන්ෙන්. 
රුපියල් 10,000ම ෙදනවාට අපි කැමැතියි. ඒ නිසා රුපියල් 
10,000ක් ෙදන්න. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එයයි. දැන් කියන 
හැටියට ජුනි මාසෙය්යි ඉතිරි මුදල ෙදන්ෙන්. ෙම් රුපියල් 5,000ත් 

ෙදන්න සූදානම් වන්ෙන් පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් වැඩි 
කරපු මුදලට මුදලක් එකතු කරලායි. ෙම්ක හරිද; නැත්නම් 
වැරැදිද? ෙම් ගැන පැහැදිලි කර ෙදන්න. ඊළඟට, ඒ වැඩි කරන 
මුදල මූලික පඩියට - basic salary එකට- එකතු කරනවාද, නැද්ද? 
ඒක දීමනාවක් - allowance එකක්- හැටියටද ෙදන්ෙන්? ඒකත් 
පැහැදිලි කර ෙදන්න. මහජනයාට කියපු ආකාරෙය් සහනයක් 
ෙනොෙවයි, ඒ ෙපොෙරොන්දු වූ පිළිෙවළට ෙනොෙවයි ෙම් පඩි වැඩි 
කිරීම කරන්න යන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කාරණය ගැන පැහැදිලි 
කරගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පකාශ කළා, 
විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් විසමතාව ඉවත් කරනවාය කියා. එය ඉවත් 
කරනවාද? ඒ කාරණාව කියාත්මක කරනවාද? ෙමවර ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? පසු ගිය අය වැෙයන් විශාමිකයන්ට මසකට රුපියල් 
2,500ක් වැඩි කළා. ඒ ෙවනුවට ෙමවර රුපියල් 3,500ක් ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ රුපියල් 3,500 ෙදන්ෙන් අර කියපු රුපියල් 
2,500ට තව රුපියල් 1,000ක් එකතු කරලාය කියා තමයි ආරංචිය 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, ඒක හරිද? එෙහමද ෙදන්ෙන්? සහන කියා 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම්වාද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා 
ජනතාවට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න; කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ෙම් 
අනුව ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වූ ආකාරෙය් ගමනක් ෙනොෙවයි 
ෙම් යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
සීනි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කරනවා කියායි. ඊෙය් 
ෙහෝ ෙපෙර්දා පත්තරයක තිබුණා, සීනි ෙගන්වන ව ාපාරිකයකු 
කරපු පැහැදිලි කිරීමක්. ඔහු පැහැදිලි කර තිබුණා, දැන් රුපියෙල් 
වටිනාකම බාල්දු ෙවමින් යනවාය, ෙඩොලර් එකට රුපියල් වැඩි 
ගණනක් ෙගවන්න ෙවනවාය, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයයි 
තිෙබන්ෙන්, ඒ නිසා සීනි කිෙලෝවකින් රුපියල් 10ක් අඩු කර 
ෙදන්න බැහැ, දැන් රුපියල් 6ක් තමයි අඩු කරන්න ෙවන්ෙන් 
කියා. තවත් ටික කලක් යන ෙකොට ෙඩොලර් එකට තවත් 
වැඩිෙයන් ෙගවන්න ෙව්වි. ෙම් තත්ත්වය තුළ ඒ රුපියල් 10න් 
කීයක සහනයක් ලැෙබ්විද දන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුණාම සීනි 
ග්රෑම් 100ක් ගත්ෙතොත්, ශත 50කවත් වාසියක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ශත 50ක්වත් අඩු වන එකක් නැහැ. අර කියපු සහනය 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව බැලුවාම අද ෙම්වා කියාත්මක වන 
සහනයන් ෙනොවන තත්ත්වයට පත් ෙවන්න පටන්ෙගන 
තිෙබනවා.  

 

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

තිෙබනවා.  
 

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙමෙතක් මතක් කෙළේ 

සහන ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය පිළිබඳවයි. ඒ ගැන විතරක් ෙනොව, 
අපි තවත් විෙශේෂ කාරණයක් ගැන මතක් කරනවා. ඒ තමයි, 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය. අපි එයට ඡන්දය ෙදනවා. 
විශාල උද්ෙඝෝෂණයකින් මහා ෙපරළියක් කරනවා කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරපු ෙද් තමයි ජනාධිපතිට තිෙබන 
අසීමිත බලතල නැති කරනවාය කියන එක. අන්න ඒක ඉක්මනින් 
කරන්න. අප ඉල්ලා සිටින්ෙන් එයයි. අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් එයයි. ඒ සංෙශෝධනය ඉක්මනට ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනුවට 
ආසන කමය ෙගන එන්න. අපි ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒක 
ඉක්මන් කරන්න. ෙම් රෙට් ජනාධිපති කමය සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන අර්බුදයටත් වඩා බිම් මට්ටෙම් තිෙබන ෙලොකුම 
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ෙද්ශපාලන අර්බුදය තමයි දැනට පවතින අනුපාත ඡන්ද කමය, 
දිස්තික් මැතිවරණ කමය. ෙම් දිස්තික් මැතිවරණ කමය නිසා අද 
බිස්නස්කාරයන්ට විතරයි ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.    

ඒ වාෙග්ම ජාති ෙභ්ද, ආගම් ෙභ්ද, කුල ෙභ්ද ශක්තිමත් කරන 
පදනමක් තමයි ෙම් කමෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් ඡන්ද දායකයින්ට ආසනයකට මන්තීවරෙයකු නැහැ. 
ඒක නිසා ෙම් කමය ෙවනස් කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. අපිත් ඒකට එකඟයි. ඒ සඳහා අපි අත් ෙදකම උස්සා ඡන්දය 
ෙදන්නම්. දවස් සියෙයන් බැරි නම්, දවස් ෙදසීයක්වත් අරෙගන 
ෙම් වැඩය අවසන් කරන්න. ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමයට යන්න. 
ෙමන්න ෙම් කාර්යය ඉෂ්ට කර ෙදන්න කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මම මතක් කරනවා. මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ, ඒ වාෙග්ම 
රතන හාමුදුරුෙවෝ ෙම්කට දායක ෙවලා ෙම් කාලය තුළ බණ 
ෙවනුවට ෙම් හා සම්බන්ධ ෙද්වල් තමයි කිව්ෙව්. රැස්වීම් හා 
සාකච්ඡා පවත්වමින්, පත්තරවලින් කැඳවමින් ෙම්ක තමයි 
ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලා කියපු ෙමන්න ෙම් ටික ඉෂ්ට 
කරන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් හඬක් ඇති කරන්න, රටට යන්න; 
''ඔන්න අපි ව වස්ථාවත් හැදුවා, ෙවනස් ෙකරුවා'' කියා ඒ 
කාර්යය කරන්න. දවස් සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අපි සහෙයෝගය 
ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණා ටික ඉෂ්ට කරන්න.  

තමුන්නාන්ෙසේලා එක පැත්තකින් කිව්වා, අපි ඡන්දයක් 
ඉලක්ක කර ෙගන තමයි ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙකරුෙව් කියා. දැන් 
ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් ඔබතුමන්ලා තවත් එකක් 
කරනවා. ඒක තමයි, ෙම් පැත්ෙත් සිටින අයට දූෂණ තිෙබනවා 
කියා ඔබතුමන්ලා මඩ මල්ලක් දමනවා. අනික් පැත්ෙතන් බඩු 
මල්ලක් දමනවා. බඩු මල්ෙල් නම් එච්චර පතිඵලයක් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ෙම්වා කරලා බලන්න ෙකෝ. බඩු මල්ලයි, මඩ 
මල්ලයි; ෙම් ෙදෙකන්ම ෙම් පැත්තට පහර ගහනවා. තරගයට 
සිටින අයට පහර ගහන්න යනවා. අනික් පැත්ෙතන් ෙම් වාෙග් 
සහන ෙදනවා කියා ජනතාව අල්ලා ගන්න යනවා. ෙම් සහන 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අවසාන කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
මම අවසාන කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.12] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම රජය විසින් ඉදිරිපත් 

කරපු අය වැය සංෙශෝධන ගැන වචන කීපයක් කථා කරන්න 
ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් දින 100 වැඩසටහන ෙම් ආණ්ඩුව 
විසින් ඉදිරිපත් කරපු පධානම ෙපොෙරොන්දුවක්. ෙම් ෙපොෙරොන්දුව 
ඉෂ්ට කරන්න තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. එය ඉදිරිපත් 
කරනෙකොට රටට දීපු විශාලම විශව්ාසය තමයි, ඇති කරපු 
බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි, ජනතාවට අත වශ  දව  10ක මිල අඩු 
කරනවාය කියන එක. ඊට පස්ෙසේ අය වැය ඉදිරිපත් කර කිව්වා, 
"ඔන්න අත වශ  දව  13ක මිල අඩු කළා" කියා. ඒ දව  13 
අරෙගන බැලුවාම අපට පැහැදිලි වන ෙදයක් තමයි, ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට වන ආකාර යට ෙම් ෙද් සිද්ධ ෙවලා නැහැයි 
කියන එක. මිල අඩු කර තිෙබන දව  ෙමොනවාද කියා බැලුවාම 
කහ, ෙකොත්තමල්ලි ඒ වාෙග්ම පාන් පිටි වැනි ජනතාව දිගින් 
දිගටම පාවිච්චි කරන දව යන් ෙනොෙවයි කියන එක අද පැහැදිලි 
ෙවලා තිෙබනවා.   

ඒ වාෙග්ම අපි ෙමහි  තවත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක් 
දකිනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් මිනිස්සු විශාල වශෙයන් පාන් 
පිටිවලින් සැකැසූ ආහාර ගන්න පුරුදු ෙවලා හිටියා. පහසුවට; 
ෙල්සියට පාන් පිටිවලින් සැකැසූ ෙද් තමයි හුඟ ෙදෙනක් 
 ආහාරයට ගත්ෙත්. නමුත්, අපි ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කළා. ෙවනස් 
කර හාල් සහ හාල් පිටිවලට ජනතාව නැඹුරු කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. පසු ගිය කාලෙය් ඇති කරපු ඒ පවණතාව 
ෙම් වනෙකොට ෙබොෙහෝ දුරට පචලිත ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම පාන් පිටි ෙබොෙහෝ ෙරෝගවලට ෙහේතු වන ආහාරයක්. ඒ 
නිසා පාන් පිටි කනවාට වඩා බත් ෙහෝ හාල් පිටිවලින් සැකසූ 
ආහාර ගන්න මිනිස්සු පුරුදු වුණා. නමුත්, දැන් ඒක නැවත වරක් 
ආපස්සට හරවන්න ෙම් ආණ්ඩුව පාන් පිටිවල මිල යම් කිසි 
පමාණයකින් අඩු කර තිෙබනවා.  

වී කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් නියම කර ඒ 
මුදලට වී මිලට ගන්න දැන් ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. රුපියල් 50කට වී මිලට ගැනීම ෙහොඳ ෙදයක්. ෙමොකද, එය 
ෙගොවියන්ෙග් සාක්කුවට මුදල් එන කමයක්. හිටපු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙයනුත් වී සඳහා 
රුපියල් 40ක සහතික මිලක් නියම කළා. රුපියල් 32ට තිබුණු 
සහතික මිල එතුමා රුපියල් 40 දක්වා වැඩි කළා. එෙහම වැඩි 
කිරීෙම් පරමාර්ථය ෙගොවියා දිරිමත් කිරීමයි. ෙගොවියා පුළුවන් 
තරම් වී ෙගොවිතැනට නැඹුරු කර ඔහුව දිරිමත් කරන්නයි ඒ ෙද් 
කෙළේ. මම හිතන්ෙන් වී කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 50 කළ 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් පරමාර්ථයත් ඒකයි. නමුත්, පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. 
ඒ පිටුපස බැඳුණු තව පශ්නයක් තිෙබනවා.  වී කිෙලෝවක් රුපියල් 
50ට අරෙගන හාල් කිෙලෝ එකක් හදන්න අඩුම වශෙයන් වී 
කිෙලෝ එක හමාරක්වත් යනවා. එතෙකොට වීවලට රුපියල් 75ක් 
වැය වනවා. ඊළඟට පවාහන ගාස්තු, වී ෙමෝල් ගාස්තු -ෙකොටන්න 
වාෙග්ම ෙපොලිෂ් කරන්න වාෙග් ෙද් සඳහා- අඩු වශෙයන් තව 
රුපියල් 25ක් වැය වනවා. 

ඊළඟට, ෙවෙළන්දාට දුන්නාම ෙවෙළන්දා හාල්  කිෙලෝවකින් 
රුපියල් 10කවත් ලාබයක් තියා ගන්නවා.  ඒ අනුව  අඩුම 
වශෙයන් හාල්  කිෙලෝවක මිල රුපියල් 110ක් ෙවනවා. හාල්  
කිෙලෝවක් රුපියල් 110ක් ෙවනෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලා පාන් 
පිටිවල මිල යම් කිසි පමාණයකින් අඩු කරලා, ජනතාවට 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? හාල් පරිෙභෝජනයට වඩා  පිටි පරිෙභෝජනය 
ලාබයි කියන එකයි. එතෙකොට පාන් පිටි පරිෙභෝජනය කිරීෙම්  
පතිපත්තිය ෙවනස් ෙවලා  බත් කන්න, හාල් පිටිවලින් තැනූ 
ආහාර ගන්න පුරුදු වුණු පතිපත්තිය  නැති ෙවලා යනවා. ඒක 
ෙසෞඛ මය වශෙයන් අහිතකර  කාරණයක් පමණක් ෙනොෙවයි, 
රෙට්  විෙද්ශ  විනිමය හිඟයකටද විශාල වශෙයන් මුල් ෙවනවා. 
ෙමොකද, පිටරටින් තමයි පාන් පිටි ෙගන්වන්න ඕනෑ. හාල් මිල  
වැඩි වුණාම, හාල් මිලට ගැනීමත්  අඩු ෙවනවා. හාල් මිලට ගැනීම 
අඩු වුණාම වී ෙගොවියා ෛධර්යවත් කරලා, ඔහු ලවා වී නිෂ්පාදනය 
කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක කරන්න හදන  පතිපත්තියත් 
එතැනම ෙලොප් ෙවනවා. ෙම් පතිපත්තිය නිසා  සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක ෙවනවාය කියන එක කියන්න ඕනෑ.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හිටපු රාජ   පරිපාලන අමාත වරයා වශෙයන් මම මතක් 
කරන්න  ඕනෑ,  2005 දී ෙම් රෙට් හිටිෙය් රාජ  ෙසේවකයන් ලක්ෂ 
4ක්ය කියන එක.  නමුත්  ෙම් වනෙකොට ඒ පමාණය  මිලියන 
1.3ක් ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවයට වැඩිෙයන් බඳවා ගැනීම 
තුළින් ගම්බද සිටින උගත් තරුණ තරුණියන්ට පරිපාලන 
ක්ෙෂේතයට ඇතුල් ෙවන්න, රජෙය්  පරිපාලනයට දායක ෙවන්න 
අවසථ්ාව ලැබුණා. ඒ අයට රැකියාවකට ඇතුල් ෙවන්න අවස්ථාව 
ලැබීම තුළින් ෙපෞද්ගලිකව ඒ අයෙග් ජීවිත ආෙලෝකවත් කර 
ගන්න හැකි වනවා. ෙම් ආකාරෙය් හුඟක් පෙයෝජන ලැෙබනවා. ඒ 
පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න තමයි  පහුගිය  කාලය තුළ අපි විශාල 
වශෙයන් රාජ  ෙසේවය ව ාප්ත කෙළේ. රාජ  ෙසේවයට පඩි වැඩි  
කිරීම අප දිගින් දිගටම කථා  කළ ෙදයක්.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්තරා කාලයක අෙප් 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් පධාන මාතෘකාව  වුෙණ් හාල්. හාල් නිකම් 
ෙදනවාද ඇහුවා. හ ෙඳන් හරි හාල් ෙගනත් ෙදනවාය කියා අප 
කිව්වාය කියා සමහර අය  කිව්වා.  හාල්  මිල අඩු වැඩි ෙවනවාද 
යනාදී කාරණා තමයි 1970 ගණන්වල, 1980 ගණන්වල 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් කථා වුෙණ්. නමුත් දැන් හාල් ගැන 
ෙනොෙවයි  කථා ෙවන්ෙන්. අද අෙප් රෙට් රාජ  ෙසේවකයන් විශාල 
පමාණයක් ඉන්නවා. අද රාජ  ෙසේවකයන් සමාජෙය් විශාල 
ෙකොටසක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් පඩි 
වැඩි වීම තමයි අද හුඟක් ෙවලාවට ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව්දී 
ඉලක්ක ෙවන්ෙන්. එක පක්ෂයක්  කියනවා, ඒ අය  රුපියල් 
2,500ක් ෙදනවාය කියා. අනික් පක්ෂය  කියනවා, ඒ අය  රුපියල් 
10,000ක් ෙදනවාය කියා.  ෙමවර රාජ  ෙසේවකයන්ට රුපියල් 
10,000ක් ෙදනවාය කියා ආණ්ඩු පක්ෂය ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම පහුගිය අය වැෙයන් අපි  රජ ෙය්  ෙසේවකයන්ෙග්  පඩි වැඩි 
කරලා  ෙපන්නුවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ට දිගින් දිගටම දීමනාවක් - 
allowance එකක්- දුන්නා. ඒකට කිව්වා ''එල්ලලා ෙදනවා''ය  
කියා.  පඩියට එකතු  කරලා දුන්ෙන් නැහැ, ඒ මුදල විශාම වැටුපට 
එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ, අනිකුත් දීමනාවලට එකතු ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ඒ නිසා  එල්ලලා  ෙදන ෙම් දීමනාෙවන් -allowance  
එෙකන්-  වැඩක් නැහැ කියා  ඒ අය කිව්වා. ඒ නිසා පහු ගිය අය 
වැෙයන්, ඒ දීපු   allowance  එක රුපියල් 10,000  දක්වා වැඩි 
කළා. ඊ ළඟට තවත් රුපියල් තුන්දාස් ගණනක් පඩියට එකතු 
කළා. ෙකොයි විධියකින් හරි ෙම් ආකාරයට රුපියල් 15,000කට 
කිට්ටු  මූලික පඩියක්  අතට ලැෙබන විධියට හැදුවා. අද ෙම් 
සියල්ලම කණපිට ෙපරළී තිෙබනවා කියා මම හිතනවා.   

ඊෙය් ෙපෙර්දා  භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරිෙයක් පුවත් පත්වලට 
පකාශ කර තිබුණා, පහුගිය කාලෙය් අය වැෙයන් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට අන්තර් දීමනාවක් වශෙයන් රුපියල් 3,000 ගණෙන් 
ෙගව්වාය කියා. ඒ රුපියල් 3,000ට අමතරව ෙම් රජෙයන් 
 ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට තවත් රුපියල් 5,000ක් ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. රුපියල් 
10,000ක් ෙදනවාය කියා තමයි ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. තවත් රුපියල් 
2,000ක් ජූනි මාසෙය්දී ෙදනවාය කියා තිෙබනවා. එතෙකොට 
සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 10,000යි. එතෙකොට අර රුපියල් 3,000ත්, 
ෙපබරවාරි මාසෙය්දී ෙදනවාය කියන රුපියල් 5,00 0ත්, ජූනි 
මාසෙය්දී ෙදනවාය කියන රුපියල් 2,000ත් යන ෙම් සියල්ලම 
එකතු  වුණාම ලැෙබන රුපියල් 10,000  මූලික වැටුපට එකතු වන 
මුදලක් ෙනොෙවයි. භාණ්ඩාගාර නිලධාරියා කියන විධියට ඒක 
එල්ලා ෙදන දීමනාවක් විතරයි. ඒක  ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඒ අයට වුවමනා වුෙණ් මූලික පඩිෙය් වැඩි 
වීමක්. පඩිය වැඩි වුෙණොත් තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් විශාම වැටුප 
වැඩි  ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ගැනත් කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අපි 
සහෙයෝගය ෙදන්න තීරණය කෙළේ, අපට වඩා ෙහොඳින් ජනතාව 

ෙවනුෙවන් ෙම් ෙසේවය කරයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව අප තුළ 
තිබුණු  නිසායි. නමුත් අද ඒවා එකින් එක ෙලොප් ෙවලා යනවා. 

තව ෙලොකුවට කථා කළ ෙදයක් තමයි, විවාහයක් ලියා පදිංචි 
කිරීෙම්දී රුපියල් 5000ක් ෙගවන්න ඕනෑය කියන කාරණය. 
විවාහ ෙවන හැම ෙකෙනක්ම ෙම් රුපියල් 5000 ෙගවිය යුතු 
නැහැ. ෙලොකු  ෙහෝටල්වල මංගල උත්සව පවත්වන විට විවාහ 
ෙරජිස්ටාර්වරයා එතැනට යන්නට  ඕනෑ. එම නිසා රුපියල් 
5000ක් දක්වා එය වැඩි කළා. ඒ රුපියල් 5000න් රුපියල් 3500ක් 
රජයට යනවා. අෙනක් රුපියල් 1500 යන්ෙන් විවාහ 
ෙරජිස්ටාර්වරයාටයි. ෙගදරක විවාහය ලියා පදිංචි කරනවා නම්, 
නැත්නම්  විවාහ ෙරජිස්ටාර්වරයාෙග්  කාර්යාලයට ගිහින් විවාහය 
ලියා පදිංචි කරනවා නම්  රුපියල් 5000ක් ෙගවිය යුතු නැහැ. එවිට 
ෙගවිය  යුත්ෙත් රුපියල් 1000යි.  එෙහමයි ඒක  තිබුෙණ්. නමුත් 
ෙම් අය වැය සංෙශෝධනෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ඒ රුපියල් 
5000ක මුදල රුපියල් 1000 දක්වා අඩු කිරීමට. ඒක ෙහොඳයි. ෙම් 
රුපියල් 1000 අද ෙකළින්ම යන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි. අද විවාහ 
ෙරජිස්ටාර්වරයාට කිසිම ෙදයක් නැහැ. ෙරජිස් ටාර්වරුන්ෙග් 
සංගමය  අද ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් 
වනවා. ඒ අය, හිටපු ඇමතිවරෙයකු  වශෙයන් මාවත් හමු වුණා. 
"අපිට ෙමොකුත් නැති  තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා" 
කියා ඒ අය කියනවා. විවාහ ෙරජිස්ටාර්වරයාෙග් නීත නුකූල 
ගාස්තු ගැනීම ෙම් අය වැෙයන් පකශ ෙවලා නැහැ. එතෙකොට  ඔහු 
විවාහ ෙවන අයෙගන් අත යටින් ගණනක් ගන්න  ඕනෑ. විවාහ 
ෙවන අයට ෙගවන්නය කියා නීතිෙයන් බල  කරන්නට පුළුවන් 
රුපියල් 1000යි. ෙම්  කාරණෙය්දී ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ, මන්දිර බද්ද - 
Mansion Tax  එක- ගැන.  

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

තිෙබනවා.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
I was given 10 minutes, but I could not have 

exhausted that.  I think I am entitled to, at least, another 
three minutes. - [Interruption}  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්ග අඩි 5000ට වැඩි  
නිවාසවලින් රුපියල් මිලියනයක් බදු වශෙයන් අය කරන්න 
යනවා. ෙම්ක ඇත්තවශෙයන්ම ඉතා අසාධාරණ බව  ෙප්නවා. 
ෙමොකද,  ෙනොෙයක් ෙදනා ඇවිත් ෙම් සම්බන්ධව අද දුක් ගැනවිලි 
කියනවා. ෙමොකද අප දන්නවා, සමහර අය පර්චස් පහෙළොවක, 
විස්සක ඉඩම් කැබැල්ලක් අරෙගන, තමන්ට ඉන්න ළමයින් තුන් 
හතර ෙදනාට තට්ටු නිවාසයක් -තට්ටු තුන හතරක නිවාසයක්- 
හදනවා. හදලා  එක ළමයාට එක තට්ටුව බැගින් ෙදනවා. එෙහම 
කරන සමහර අය ඉන්නවා.  [බාධා කිරීමක්] Condominiums 
ෙනොෙවයි. මා කියන්ෙන් නිවාස ගැන. ෙමොකද, ඉඩම් මිල වැඩියි. 
ෙකොළඹ හා අවට තදාසන්න පෙද්ශවල ඉඩම් මිල විශාල වශෙයන් 
වැඩියි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට තව විනාඩි ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්. ළමයින් තුන් ෙදෙනක්  ඉන්නවා නම්  ඒ ළමයින් 
තුන් ෙදනාට ෙගවල් තුනක් හදනවා නම් ඉඩම් කැබලි තුනක් 
ගන්න ඕනෑ. ඒක අමාරුයි. එම නිසා පර්චස් විස්සක විතර ඉඩමක් 
අරෙගන තට්ටු තුනක විතර  ෙගයක් හදලා, අර දරුවන් තුන් 
ෙදනාට එක තට්ටුව බැගින් ෙදනවා. ඒක තමයි හුඟක් ෙවලාව ට 
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[ගරු  ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 
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ෙකෙරන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයන් වන ෙදමව්පිෙයෝ එෙහම 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශවල ඉන්න අයත් ෙකොෙහොම ෙහෝ සල්ලි 
හම්බ කරලා ෙමහාට  එවලා තට්ටු ෙදකක තුනක ෙගයක් හදලා, 
තමන්ෙග් සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට ෙදනවා. තමන්ෙග් 
සෙහෝදරිෙයෝ විවාහ කර ෙදන්ෙනත් ඒ වාෙග්  ෙගවල් හදලා 
තට්ටුව බැගින් දීලායි. ඒ අයට ෙම්  නිවාස සඳහා මිලියනය බැගින් 
බදු ෙගවන්න කිව්වාම ඒක ඉතා අමාරු කාර්යයක්; අපහසුවක්. අද 
ඒ අය විශාල අපහසුවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  අද හුඟ ෙදෙනක් 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධව මැසිවිලි නඟන බව මම දන්නවා.   

කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ නිසා මා ෙම් 
කාරණයත් කියන්නට  ඕනෑ.  ෙම් රෙට් විශාල ෙකොම්පැනිවල අඩුම 
වශෙයන් ෙදදාහක්වත් ෙසේවය කරනවා. මිලියන 2000ට වඩා ලාභ 
ලබන ඒ ආයතනවල වැඩ කරන විශාල ෙසේවක සංඛ ාවකෙග් අද 
රැකියා ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ සමාගම් ෙගන යන 
කාර්යක්ෂම තත්ත්වය නිසායි. නමුත් අද ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් 
සියය ට 25ක් බදු වශෙයන් අය කරන්නට හදනවා. අෙනක් 
කාරණය ෙම් බද්ද අය කරන්ෙන් පසු ගිය වර්ෂයට ලැබුණු 
ලාභය ටයි. පසු ගිය වර්ෂෙය් ආදායම් බදු ෙගවලා, ඒ අයෙග් ඉතිරි 
වුණු ලාභෙයන් තව සියයට 25ක් ගන්න හදනවා. ඒ අනුව, ෙම් 
ආයතනවල රැකියාව කරන හුඟක් ෙසේවකයන්ට  රැකියා අහිමි වන 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ අයෙග් සුබසාධන දීමනා, සුබසාධන 
කටයුතු ඒ වාෙග්ම bonus  ෙගවීම් වා ෙග් ෙද්වල් හුඟක් නතර 
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙසේවකෙයෝ හුඟ ෙදෙනක් 
ෙසේවෙයන් ෙනරපන්න ෙම් තත්ත්වය හුඟක් ෙහේතු ෙවනවා. එම 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් නැවත සලකා බලන්නය කියා මා  
ඉල්ලා සිටිනවා.  

මම තව එක කරුණක් කියන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. පසු ගිය කාලෙය් රජෙය් ෙසේවකයන්ට motorcycles 
ෙබදුවා. නමුත් සමහර දිස්තික්කවලට ෙබදුෙව් නැහැ. පසු ගිය 
රජෙයනුත් රත්නපුර, කෑගල්ල, ගම්පහ යන දිස්තික්කවලට 
ෙබදුෙව් නැහැ. 

මම දැන ගන්න කැමැතියි, මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඒ අයටත් 
බයිසිකල් ෙබදනවාද කියලා. ෙමොකද, බයිසිකල් ෙබදීම ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා බයිසිකල් 
ෙනොමිෙල් ෙදනවා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් 
ගත්ත රුපියල් 50,000 ආපසු ෙදනවා  කිව්වා. ඒවා ගැන 
වචනයක්වත් අද සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කාරණය 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරවමින් මෙග් වචන කීපය අවසන් 
කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Lakshman Kiriella.  You 

have 15 minutes. 
 

[අ.භා. 3.26]   
 
ගරු ලක්ෂම්න්  කිරිඇල්ල  මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත  සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல -  ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Plantation 
Industries and Leader of the House of Parliament) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අය වැය ඉදිරිපත් 

කරන්න කලින් ඉන්ධන මිල අඩු කරලා සහනයක්  දුන්නා. අය 

වැෙයන් අත වශ  භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු වුණා. ෙම් මිල අඩු කිරීම් 
සියල්ලම අපි ගණනය කර තිෙබනවා. ෙම් මිල අඩු කිරීම් 
සියල්ලම ගණනය කළාම, එක පවුලකට මාසයකට රුපියල් 
7,500ක ඉතිරියක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අධ යනය 
කරලා නැහැ. නමුත් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම, ඒ වාෙග්ම අත වශ  
භාණ්ඩවල මිල අඩු කිරීම සමසත්යක් වශෙයන් ගත්තාම එක 
පවුලකට මාසයකට අවම වශෙයන් රුපියල් 7,500ක ඉතිරියක් 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් ජීවත් වන හැම පවුලකටම ෙම් වාසිය 
ලැෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න පුළුවන් ෙම්ක මැතිවරණ 
අය වැයක් කියලා. ඒක ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් සහනය 
ඇත්ත. The benefit is real.  

මහ බැංකුෙව් සංඛ ාෙල්ඛන අනුව අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් 
සියයට 45කෙග් ෛදනික ආදායම ෙඩොලර් ෙදකයි. රුපියල් 260ක 
ෛදනික ආදායමක් ලබන ජනතාවක් තමයි සියයට 45ක් ඉන්ෙන්. 
පසු ගිය රජය විවිධ ෙගොඩනැඟිලි හැදුවාට, විවිධ ඇස්බැන්දුම් වැඩ 
කළාට ඇත්ත වශෙයන්ම ජනතාවෙග් බඩගින්න ගැන හිතලා 
නැහැ. ඒක පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපි දැක්ක ෙදයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මහනුවර දිස්තික්කය වැඩි ඡන්ද 88,000කින් 
දිනුවා. අපි යන හැම තැනකම බඩගින්න ගැන කථා කළා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ 
විශාල පිරිසක් අපට ඡන්දය දුන්නා,  බඩගින්න නිසා. ඉතින් මට 
පුදුමයි, සමාජවාදී ආණ්ඩුවක් කියා ගත්ත ඒ ආණ්ඩුව ජනතාවෙග් 
බඩගින්න ගැන හිතුෙව් නැති එක ගැන. සමහර පවුල්වල දවසට 
එක ෙව්ලයි කන්ෙන්. සමහර පවුල්වල මස් මාළු කන්ෙන් දරුෙවෝ 
විතරයි; ෙදමව්පිෙයෝ කන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි 
උදා ෙවලා තිබුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන්ම බඩගින්න, දුප්පත්කම පසු 
ගිය කාලය තුළ ශීඝෙයන් වැඩි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැතිවරණ කමය ෙවනස් 
කිරීම ගැන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කළා. පසු ගිය රජය 
ෙදවතාවක් ජනාධිපතිවරණවලදී ෙපොෙරොන්දු දුන්නා, විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවාය කියලා. පසු ගිය රජයට ඒ 
සඳහා තුෙනන් ෙදෙක් බලය තිබුණා. නමුත් ඒක කෙළේ නැහැ. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් මැතිවරණ කමය 
සංෙශෝධනය කිරීමට ෙකොමිටියක් තිබුණා. දැන් අවුරුදු 12ක් 
තිස්ෙසේ එතුමා ඒ ෙකොමිටිෙය් මූලාසනය දරනවා. මැතිවරණ 
පතිසංස්කරණ පිළිබඳ කමිටුව පත් කරලා දැන් අවුරුදු 12ක්. 
ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදෙක් බලය තිබුණා. නමුත් ආණ්ඩුව ඒ  
පතිසංස්කරණය කෙළේ නැහැ. ආණ්ඩුව විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කෙළේත් නැහැ; මැතිවරණ කමය ෙවනස් කෙළේත් නැහැ. 
ඒ සඳහා ආණ්ඩුවට ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අන්න 
ඒකයි ෙවනස. අපට තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් නැති වුණාට  ඒවා 
කරන්න ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ  නිසා තමයි                 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ඒවා කරන්න කියලා.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් හිටපු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකයාට ෙම් කටයුත්ත කරන්න ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. අපි  ජනාධිපතිවරණෙය්දී පකාශ කළ ආකාරයට, 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීෙම් පනත, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීෙම් පනත, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය සම්බන්ධ පනත ඇතුළු සියලු  පනත් ඉතාම ඉක්මනින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව ෙකොච්චර උත්සාහ දැරුවත් ෙම් 
රටට ආෙයෝජන ආෙව් නැහැ. මහ බැංකු වාර්තාව අනුව 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට අෙප් රෙට් ආෙයෝජන අඩු වුණා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මට ෙපෙනන හැටියට පසු ගිය ආණ්ඩුව ණයයි, 
ආෙයෝජනයි පටලවා ෙගන තිබුණා. මූලාසනාරූඪ                       
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය ගත්ත ඒවා ආෙයෝජන ෙනොෙවයි, 
ණය. හම්බන්ෙතොට වරාය ගත්තත්, අෙනකුත් ව ාපෘති ගත්තත් ඒ 
ඔක්ෙකෝම ණය. ඒ හැම ශතයක්ම අපි ආපසු ෙගවන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් ආෙයෝජන කියන්ෙන් ඒවා ෙනොෙවයි. ආෙයෝජන කියන්ෙන් 
පිට රට සිටින ධන කුෙව්රෙයෝ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මුදල් අරෙගන 
ඇවිල්ලා, ලංකාෙව් ඉඩම් අරෙගන, ලංකාෙව් කර්මාන්තශාලා 
විවෘත කරලා, රැකියා ලබා දීලා, නිෂ්පාදන කටයුතු කරන එක. 
ඒක තමයි ආෙයෝජනය කියන්ෙන්.  

මීට මාස තුන හතරක ට කලින් මම රනිල් විකමසිංහ අෙප් 
නායකතුමා එක්ක චීනෙය් තානාපතිතුමා හමු වුණා. මම චීන 
තානාපතිතුමාට පැහැදිලිවම කිව්වා, අපට ණය ෙනොෙවයි ඕනෑ, 
ආෙයෝජන කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් රෙට් සිටින ෙකෝටිපති 
ව ාපාරිකයන් අෙප් රටට එවලා කර්මාන්තශාලා විවෘත කරන්න, 
ෙගොවි ගම්මාන ආරම්භ කරන්න කිව්වා.  අන්න ඒවා තමයි අපට 
අවශ . ඔබතුමන්ලාෙග් මුදල් අරෙගන ඇවිත් ෙම් රෙට් ෙහෝටල් 
හදලා,  කර්මාන්තශාලා හදලා   රැකියා හාර පන්සියයක් ෙදන්න 
කිව්වා.  අන්න ඒවා තමයි අෙප් රටට අවශ , ණය ෙනොෙවයි.   
නමුත් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් අෙප් රටට ඒ වාෙග් ආෙයෝජන 
හම්බ වුෙණ් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුවට ආෙයෝජන හම්බ වුෙණ් 
නැති නිසා ණය ගන්න සිද්ධ වුණා. පසු ගිය ආණ්ඩුවට ඇයි 
ආෙයෝජන ආෙව් නැත්ෙත්?   මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කා ලෙය් අපට ආෙයෝජන ආෙව් නැත්ෙත් අෙප් රට  
මුළු ෙලෝකෙයන්ම ෙකොන් ෙවලා සිටිය නිසායි. අපට විරුද්ධව 
ජාත න්තර සංවිධානවල ෙයෝජනා සම්මත වුණා. පසු ගිය රජය 
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය එළවා දැම්මා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිබුණ 
අවනීතිය, නීතිවිෙරෝධී කියා, මර්දන කියා යන ෙම් සියල්ලම නිසා 
අෙප් ර ට ජාත න්තර වශෙයන් ෙකොන් ෙවලා හිටිෙය්.  ඒ විධියට 
ජාත න්තරව ෙකොන් වුණාම කිසිම රටකට ආෙයෝජන එන්ෙන් 
නැහැ.  ඒකයි අෙප් රටට වුෙණ්.  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
හිතුවා, යුද්ධය අවසන්, දැන් සාමය තිෙබනවා කියලා.  සාමය 
තිබුෙණොත් ඇති කියලා  හිතුවා. නමුත් සාමයත් සමඟ 
පජාතන්තවාදය තිෙබන්න ඕනෑ; යහ පාලනය තිෙබන්න ඕනෑ;  
අවනීතිය නැති කරන්න ඕනෑ; සුළු ජාතීන්ට ෙහොඳට සලකන්න 
ඕනෑ. ෙම් සියලු කරුණු සම්පූර්ණ කළාම තමයි රටක් ගැන 
විශ්වාසයක් ඇති ෙවන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුවට ඒ විශ්වාසය ඇති 
කරන්න බැරි වුණා. එතුමා ෙලොකුවට කිව්වා, “මම ජනාධිපති 
වුණාට පස්ෙසේ සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම කර්මාන්ත 
ශාලාවක් විවෘත කරලා රැකියා 500ක් ෙදනවා” කියලා. නමුත් එක 
කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කෙළේ නැහැ. තිෙබන කර්මාන්තශාලා 
වහපු එක තමයි කෙළේ.  Tandon Lanka (Pvt.) Limited කියලා 
computer memory chips හදන කර්මාන්ත ශාලාවක් මහනුවර 
පල්ෙල්කැෙල් තිබුණා. එක්තරා වකවානුවක ඒ කර්මාන්ත 
ශාලාෙව් ෙසේවකයන් 3,500ක් වැඩ කළා. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම 
වසා දැම්මා.  ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා සම්පූර්ණෙයන්ම වසා 
දැම්මා.  ඒවා ආරක්ෂා කෙළේ නැහැ.    

පසු ගිය කාලෙය් ඇෙමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා 
බුරුමයට ගියා. එතුමා සමඟ ආෙයෝජකයන් සියයක් බුරුමයට 
ගියා.  ගිහිල්ලා, ඒ අයෙග් සල්ලිවලින් ඉඩම් අරෙගන, ඒ අයෙග් 
සල්ලිවලින් කර්මාන්තශාලා විවෘත කරලා, භාණ්ඩ අපනයනය 
කරලා, පසු ගිය අවුරුදු එකහමාර ෙදක ඇතුළත තුන් හාරසියයකට 
රැකියා ෙදන කර්මාන්තශාලා 124ක් විවෘත කළා. ඒ වාෙග් 
ආෙයෝජකයන් පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රටට ආවාද?  
එක්ෙකෙනක්වත් ආෙව් නැහැ.  ගිනි ෙපොලියට ණය අරෙගන ඒ 
ණය ෙගවන්න බැරි වුණාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අෙප් ෙද්පළ 
සින්න ෙවන එක තමයි ෙවන්ෙන්.   ඒ නිසා අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් 
අපට ලැබිලා තිෙබනවා.  අෙප් රට පිය වෙරන් පියවර යන ෙම් 
ගමෙන්දී අපි ආරාධනා කරනවා, විෙද්ශ රටවල්වල සිටින අයට 
අෙප් රටට එන්න කියා. සිංහල ඩයස්ෙපෝරාව වාෙග්ම  දවිඩ 
ඩයස්ෙපෝරාවකුත් ඉන්නවා. අපි ඒ අයට කියනවා, ලංකාවට 
ඇවිල්ලා උතුරු නැෙගනහිර පෙද්ශ දියුණු කරන්න  කියලා.  ඒ අය 
එන්න සූදානම්.   

මට මතකයි, 2001 - 2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් පිට රට ඉන්න විශාල  ව ාපාරිකයන් ලංකාවට එන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණා.  නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව ඇද වැටීමත් සමඟම ඒ 
අය ආපස්සට ගියා. ඉතින් අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා.  රාජ  නායකෙයෝ අද ෙපොරකනවා ලංකාවට එන්න.  
ඉදිරි කාලෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්.  පසු 
ගිය කාලෙය් ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිබුණාද? පිළිගත් 
රාජ යන්වලින් අපට ආරාධනා තිබුෙණ් නැහැ.  අපට ආරාධනා 
ආෙව් අපිකාෙවන්, එෙහමත් නැත්නම් ජාත න්තරව ෙකොන්ෙවලා 
තිබුණු රටවලින් තමයි අපට ආරාධනා ආෙව්. නමුත් අද එෙහම 
ෙනොෙවයි. අද අපට ආරාධනා එනවා. අෙප් නායකයන්ටත් පිට රට 
යන්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. එම නිසා අද කම කමෙයන් 
ලංකාව ජාතීන් අතර පිළිගන්නා තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා.  

රටක ආර්ථික දියුණුවට එක සාධකයක් පමණක් පමාණවත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට සාධක ගණනාවක් තිෙබනවා.  රෙට් 
සාමය තිෙබන්න ඕනෑ; නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ.  පසු ගිය රජය 
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය  අස් කරපු ෙව්ලාෙව් ෙලෝකෙය්  සෑම 
රටකම තිෙබන නීතීඥ සංගම්  ඒක ෙහළා දැක්කා.  එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් නීතිඥ සංගමය එය ෙහළා දැක්කා; ෙපොදු රාජ  
මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය එය ෙහළා දැක්කා. අද අග 
විනිශ්චයකාරතුමියෙග් පත් කිරීම ෙලෝකෙය් හැම ෙකනකුම පිළි 
අරෙගන තිෙබනවා. There is an acceptance.  ඒක තමයි අවශ . 
ඉදිරිෙය්දී ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කරන්න අපට 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල ඉදිරියට අරෙගන යෑමට අපට 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. රජය ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, අපට 
සහෙයෝගය ලබා දීමට. අපි අද Parliamentary Business 
Committee එක රැස ්වුණු ෙව්ලාෙව් තීරණය කළා, අවශ  පනත් 
ෙකටුම්පත් - ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය සම්බන්ධෙයන්, 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ පනත් 
ෙකටුම්පත් - පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ පසුව, පාර්ලිෙම්න්තුව 
දිනපතා වුණත් රැස් ෙවලා  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර 
ගන්න.  ෙමොකද, මම කලින් කිව්වා වාෙග් අපට ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවක් තිෙබනවා, ෙම්වා කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය දිහා බලන 
ෙකොට අප හැම ජන ෙකොටසකටම ඒ අවශ  සහන ලබා දීලා 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එක ජන ෙකොටසකට ෙනොෙවයි, හැම 
ජන ෙකොටසකටම වාෙග් අප සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එළියට ගිහින් කථා කෙළොත්, සියයට 100ක 
සහෙයෝගය හා ආශීර්වාදය ෙමම අය වැයට ලැබී තිෙබනවා කියන 
එක දැන ගැනීමට පුළුවන් ෙවයි. අපි ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අප එතුමාට  සුබ 
පතනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ධනපතියන්ෙග් 
ආණ්ඩුවක්ය; එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙපොඩි මිනිහා ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් නැහැ කියන සංකල්පය ෙම් අය වැෙයන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ වැටුණා. ෙම් අය වැෙයන් ෙපොඩි මිනිහාට 
සහන ලබා දීමට අප මුදල් ෙසොයා ගත්ෙත් මහා පරිමාණ 
ව ාපාරිකයන්ෙගන් බදු අය කරලායි. අවුරුද්දකට ආදායම 
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ලබන 35 ෙදෙනකු ෙම් රෙට් සිටිනවා. 
ඔවුන්ෙගන් සියයට 20ක, 25ක බද්දක් අය කළාම ෙම් රෙට් 
සාමාන  ජනතාවට ඒ අවශ  සහන ලබා ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් 
පසු ගිය ආණ්ඩුවට මහා පරිමාණ ව ාපාරිකයන්ෙගන් බදු අය 
කිරීමට වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ; ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

ඊෙය් එක මන්තීතුෙමක් කිව්වා වාෙග් සමහර නායකෙයෝ 
ළමයින් බදා ගත්තා; අම්මලාත් බදා ගත්තා. නමුත් කිරිපිටි මිල අඩු 
කෙළේ නැහැ. කිරිපිටි මිල දවසින් දවස වැඩි කළා. අපි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විධියට ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාව ගැන 
හිතලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි අවුරුදු ගණනාවක් ෙමම පක්ෂෙය් 
සිටියා. එම නිසා අප සාමාන  ජනතාවෙග් දුක, අසහනය ගැන 

581 582 

[ගරු  ලක්ෂ්මන්  කිරිඇල්ල   මහතා] 



2015  ෙපබරවාරි 06  

දන්නවා. මම සතුටු ෙවනවා, මාසයක් ඇතුළත අප ෙපොෙරොන්දු 
වුණු ඒ සහන ජනතාවට ලබා දීමට හැකි වීම ගැන. ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The Hon. Jayarathna  Herath may speak next.  You 

have 10 minutes. 
 
 

[අ.භා 3.39] 
 
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜயரத்ன ேஹரத்) 
(The Hon. Jayarathna  Herath) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ 

පතිඵලත් එක්ක බහුතරයක් නැතුව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු 
කරන අෙප් අගාමාත තුමා පමුඛ ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් ඡන්ද අය වැය සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
ෙබොෙහොම අලංකාර විධියට, ෙබොෙහොම උද්දාමෙයන්  ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධව කථා කළා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට් පසු ගිය ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය තුළ 
විවිධ අවස්ථාවල විවිධ ෙඛ්දවාචක ෙම් රට තුළ උද්ගත ෙවලා, 
රෙට් සාමාන  ජනතාව බරපතළ විධියට පීඩාවට පත් ෙවලා 
අෙන්කවිධ දුක් ෙව්දනා, කම් කටුලු එක්ක ජීවත් වුණු කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් පසු කර තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවුරුදු 17ක් රට පාලනය කළා. අද  
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක්  දීලා තිෙබනවා, විධායක ජනාධිපති 
ධුරෙය් බලතල ආෙහෝසි කරන බවට. මම හිතන්ෙන් ෙම් පශ්නය 
නිර්මාණය කරන ලද්ෙද්ත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය තමයි, හා හා පුරා කියලා විධායක ජනාධිපති 
ධුරයක් හදලා විශාල බලතල කන්දරාවක් එම ධුරයට පවරලා, ෙම් 
තුළ යම් බරපතළ අර්බුදකාරි තත්ත්වයක් උද්ගත කරන්නට අවශ  
බීජය ෙරෝපණය කෙළේ.  

ෙමෙහම ආපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි 1977 වසෙර් සිට  
අවුරුදු 17ක්ම ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ජීවත් වීෙම් අයිතිය අහිමි කරලා 
බරපතළ විධියට පීඩාවට පත් කෙළේ.  මහ පාෙර් තැන් තැන්වල 
මිනී; වළලන්න මිනිෙහක් නැතිව බල්ෙලෝ කපුෙටෝ කනවා;  
එවැනි ඉතාම අවිචාරවත් සමයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නැඟුණු යුගයක් 
තිබුණා.  මිනී මරන එක, ඒ තිෙබන අවිචාරවත් සමය ෙමරටින් 
තුරන් කරලා මිනිසුන්ට සාමකාමීව ජීවත් ෙවන්න අයිතිය ලබා 
ෙදන්න කියලායි ඒ කාෙල් මිනිසුන් ඉල්ලුෙව්. 1994 වසෙර් 
මිනිසුන්ෙග් මැතිවරණ සටන් පාඨය වුෙණ් ඒකයි. එදා ෙම් රට 
සාමාකාමී කරන්න, මිනිසුන්ට නිදහෙසේ ෙගදර ඉන්න, ඒ මිනී 
මැරුම් නවත්වන්න, ඒ තත්ත්වය පාලනය කරන්න චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියට මිනිසුන් 1994 දී ඡන්දය 
ලබා දුන්නා. ඒ ෙම් රෙට් තිබුණු අසංවර තත්ත්වය සමනය 
කරන්නයි. ඊට පස්ෙසේ 2005 වසෙර් දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
මිනිසුන් ඡන්දය ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් තිබුණු කාලකණ්ණි, 
කෲරතර යුද්ධය අවසන් කරන්න. ජනාධිපතිවරු ගණනාවකෙග් 
අතින් ගිලිහුණු යුද්ධය අවසන් කර ගන්න බැරිව, කිසිම ෙදයක් 
කර කියා ගන්න බැරිව සිටි සමයක, එල්ටීටීඊ සංවිධානය එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලාම මුළු 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 3/4ක් පමණ සමූල ඝාතනය කරලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට යන එන මං නැති සමයක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය අවසන් කරන්ෙන්.  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 වසෙර් බලයට 
පත්ෙවලා, යුද්ධය අවසන් කරලා, රට ෙගොඩ නඟලා ෙම් ගත 
ෙවච්ච කාල සීමාව තුළ යම් සංවර්ධනයක් ෙම් රෙට් ඇති කළා. 
දැන් මිනිසුන්ට නිදහෙසේ ඉන්න පුළුවන්; නිදහෙසේ කථා කරන්න 
පුළුවන්; නිදහෙසේ ඡන්ද ෙපොළට යන්න පුළුවන්.  

ඊට පසුව මිනිසුන්ට අවශ  ෙවනවා, යහ පාලනය. ඒ යහ 
පාලනය කියන මාතෘකාව පදනම් කරෙගන තමයි ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට මිනිසුන් ඡන්දය ලබා දුන්ෙන්. දැන් රට 
සාමකාමීයි; රට නිදහස්; යුද්ධයක් නැහැ.  දැන් මිනිසුන් 
ෙගවල්වලින් ඇදෙගන ගිහිල්ලා පාරවල්වල පුච්චන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් සියල්ල අවසන් ෙවලා සමාජය ඉතා උසස් මට්ටමකට පත් වන 
විට, මිනිසුන් යහ පාලනයට යම් කිසි පතිචාරයක් දැක්වූවා. එහි 
පතිඵලය තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා විධියට සමස්ත ජනතාවම ෙතෝරා පත් කර 
ගන්ෙන්. ෙමය තමයි පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ ෙම් රෙට්  
ෙද්ශපාලන විකාශනයත් එක්ක අෙප් රෙට් ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය. 
හැබැයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අගමැතිතුමා පමුඛ අමාත  
මණ්ඩලයට අපි කියනවා, යහ පාලනය පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ හඳුන්වලා 
ෙදන්නට ඉඩ පස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ නිසා තමයි අෙප් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් බහුතරයක් සිටින සන්ධානය, ෙම් සුළුතරයක් 
ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් තනතුරු තානාන්තර එක්ක 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සහ ෙම් රට තුළ කටයුතු කරන්නට ඉඩ 
පස්ථාව සලසා දී තිෙබන්ෙන් කියන එක. ඒ ගැන වැරැදි 
අවෙබෝධයක් ගන්නට එපා.  

විධායක ජනාධිපති විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
ෙම් රට පාලනය කරන්නට බලය පැවරුවා මිසක්, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාට, ෙම් සුළුතරයකට, අගමැතිකම දරන්නට 
මිනිසුන් බලය පවරලා නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට ඒ 
බලය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ අපියි.  
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ලබා දීලා තිෙබන සහෙයෝගය වැරැදි 
විධියට අර්ථකථනය කර ෙගන ශී ලංකා නිදහස ් පාක්ෂිකයන්ට 
හිරිහැර කරන්න, විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම් කරන්න, ඉතිහාසෙය් කරපු 
ම්ෙල්ච්ඡ වැඩ කරන්න සූදානම් ෙවන්න එපා. ඊෙය් ෙපෙර්දා සිදු 
වුණු වත්තල සිද්ධිෙය් දී මතක් ෙවන්ෙන් ෙමොන ඇමති තනතුරු 
තානාන්තර ගත්තත් "නරියාට කැෙල් දකින ෙකොට හූ කියන්ෙන් 
නැතිව ඉන්න බැහැ" කියන කියමනයි ගරු මන්තීවරුනි. ඒක 
තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇති ෙවලා තිබුණු 
තත්ත්වය. ඒ නිසා ඊෙය් ෙපෙර්දා සිදු වුණු  සිද්ධිය ෙමොකක් 
වුණත්, ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් සාමකාමීව ෙම් ෙදපාර්ශ්වයටම ෙම් දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ආත්මගරුත්වයක් ඇතිව කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති කරන්න ෙම් උගත් බුද්ධිමත් 
අගාමාත වරයා පමුඛ  ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මැති 
ඇමතිතුමන්ලා ෙබොෙහොම වගකීෙමන් යුතුව හිතට ගත්ෙතොත් 
ෙහොඳයි කියලා අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කථා කළා, හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා 
ඉවත් කිරීම පිළිබඳව. එතුමා, ඒක නැවත නැවත උද්දීපනය 
කරමින් ෙහෝද ෙහෝදා මෙඩ් දානවා. ඒක පැහැදිලිවම සරල 
පශ්නයක්. ඕනෑම  මිනිෙහකුට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. රෙට් අග 
විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලි ෛනතික 
බලයක් තිෙබන්ෙන් ෙම් උත්තරීතර සභාවටයි. ඉන් පරිබාහිරව 
ගත්ත තීන්දුවක් තුළ තමයි ෙම් වැරැදි ආදර්ශයක් ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොයි හැටි ෙවතත් අපි විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන සමහර කාරණා අවෙබෝධෙයන් ෙතොරව ඉදිරිපත් කරලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවාද කියලා අපට ෙපොඩි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා.  

මන්දිර බද්ද ගැන බලන්න. ෙම් මන්දිර බද්ද කියලා කියන 
ෙකොට හුඟ ෙදෙනක් උපකල්පනය කරන්න ඇති, මහා මන්දිර 
පිළිබඳව. මහා මන්දිරත් අතෙළොස්සක් නැතුවා ෙනොෙවයි. එෙහම 
ඒවා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පනත ෙගනාවට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද සිදු 
ෙවන්ෙන්? ෙකොළඹ නගරෙය් පර්චස් 8, 10, 15 වැනි ෙබොෙහොම 
සුළු -ෙසොච්චම්- ඉඩම් පමාණයක් තමයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ව ාපාරික ස්ථාන සඳහා මිනිස්සුන්ට ලබා ගන්න තිෙබන ඉඩකඩ 
හුඟක් අඩුයි. ඒ නිසා හුඟක් ෙවලාවට කුලී පදනම මත, බදු පදනම 
මත තමයි යම් යම් ව ාපාරිකයන් ෙම් නගරයට ඇවිල්ලා 
තමන්ෙග් ෙවළෙහළඳාම් කරන්න සුදුසු පරිසරයක් සඳහා 
ෙගොඩනැඟිලි ෙතෝරා ගන්ෙන්.  

ඉඩම් අයිතිකාරයා ෙම්ක මහල් අටකින්, දහයකින් ගැහුෙවොත් 
ව ාපාරිකයන් දහ ෙදොෙළොස් ෙදෙනකුට ෙම්ක කුලියටවත් ගන්න 
පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙමෝඩ තීන්දු 
අරෙගන ඒ මිනිස්සු අෛධර්යට පත් වුෙණෝතින් ෙවන්ෙන් ෙම් 
නගරෙය් මිනිස්සු ආෙය් අලුෙතන් ෙගොඩනැඟිලි හදන්ෙන් නැති 
ෙවන එකයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ මහලකින්, ෙදකකින් වැෙඩ් 
නවත්වනවා. එෙහම ෙවන ෙකොට ෙවන්ෙන් ඒ නගරයට ඒකාරාශී 
ෙවන, ෙසේන්දු ෙවන වැඩි ව ාපාරික සංඛ ාවකට ඒ නගරෙය් 
ෙවළෙහළඳාම් කරන්න තිෙබන ඉඩ පස්ථාව අහිමි ෙවලා යන 
එකයි. ඒ නිසා මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් කියනවා, ෙම් ෙයෝජනාව 
සංෙශෝධනය කරන්න කියලා.  ඉතාමත් අතෙළොස්සකට අයිති ෙම් 
ෙසොච්චම් ඉඩම් පමාණෙයන් වැඩි ඵලදායී පතිඵලයක්  ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවන විධියට, වැඩි පාරිෙභෝගික සංඛ ාවකට අවශ  
සහෙයෝගය ෙදන්න පුළුවන් වන විධියට, ඔවුන්ට සත්කාර කරන්න 
පුළුවන් වන විධියට ඒ නගරවල ෙම් ව ාපාරික ස්ථාන අලුෙතන් 
ෙගොඩ නඟන්න ඔවුන් ෛධර්යවත් කරන්න ෙම්ක සංෙශෝධනය 
කිරීම වඩාත් උචිතයි, කාෙලෝචිතයි කියන එක මම විෙශේෂෙයන් 
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණ 
මාධ  සංදර්ශනයක්. මැතිවරණ ඉලක්ක කරලා අය වැය ඉදිරිපත් 
කරනවා. මැතිවරණ ඉලක්ක කරලා අද ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම 
නාලිකා එකට එකතු ෙවලා ෙද්ශපාලන මතයක් තහවුරු කරන්න 
ගන්නා උත්සාහයක් හැටියට තමයි අපි දකින්ෙන්. අපි කියන්ෙන් 
ෙම් ආණ්ඩුව හරි, ෙකොයි ආණ්ඩුව හරි, ෙමොන පුරවැසියා හරි යම් 
කිසි අපරාධයකට සම්බන්ධ නම් ඒකට අවශ  නිසි පරීක්ෂණ 
තියලා, ඒකට අවශ  මූලික විමර්ශන කරලා, ඒකට නඩුවක් ෙගොනු 
කරලා, "බී" වාර්තාවක් උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා, ඒක විභාග 
කරලා තීන්දුවක් ෙදනවා මිසක් ෙමවැනි සංදර්ශන පැවැත්වීම 
වඩාත් කාෙලෝචිත නැහැ කියන එකයි.  

අෙප් ගමක මිනී මැරුමක් වුෙණොත් ෙම් විධියට පත්තරවල, 
රූපවාහිනිෙය් යන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් CID එක එනවා. මිනී 
මරුවා හඳුනා ගන්නවා. ඒ මිනිහා උසාවියට දානවා. දීර්ඝ නඩු 
විභාගයකින් පස්ෙසේ, නඩුව ඔප්පු වුෙණෝතින් එල්ලුම් ගස් යාවි. 
නැත්නම් අවුරුදු 20කට, 30කට හිෙර්ට යාවි. ෙම්ක තමයි නීතිෙය් 
තිෙබන සාමාන  සම්පදායික තත්ත්වය. ෙමයින් පරිබාහිරව මාධ  
උපෙයෝගී කරෙගන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ අෙප් ගරු 
මන්තීවරුන්ටත්, අෙප් පාක්ෂිකයන්ටත් ෙම් කරන බරපතළ 
හිරිහැරය වහාම නවත්වන්නට අද කාලය උද්ගත ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත තුමා 
පමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ගරු 
අමාත තුමන්ලාට ෙබොෙහොම කාරුණිකව මතක් කරන්න 
කැමැතියි. 

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

 
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜயரத்ன ேஹரத்) 
(The Hon. Jayarathna  Herath) 
අපි පතිපත්තියක් විධියට ෙම් දින 100 වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව  

සහෙයෝගය ෙදන්නට යම් කිසි නිගමනයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
අෙප් විපක්ෂ කණ්ඩායම සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් 
ලබා ගන්න උත්සාහ කරන ෙවලාවක්. ෙකොයි හැටි ෙවතත්, අද 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා රටට යම් සාර්ථක 
වැඩ පි ළිෙවළක් ෙගන ගිහින්, මිනිස්සුන්ට යම් පතිලාභයක් 
ෙදන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට අපි තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක 
එකඟ ෙවනවාය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

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

You have 12 minutes. 
 
 
[பி.ப. 3.50] 
 
ගරු ඩග්ලස ් ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, திய 

அரசாங்கத்தின் இந்த வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி கள் 
மக்களின் வாழ்க்ைகச் சுைமையப் பல வழிகளி ம் 
குைறப்பதற்கு ஏ வாக அைமந்தி க்கின்றப யால் நாங்கள் 
பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம் ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் 
அவற் க்கு ஆதரவளிப்பதாகக் குறிப்பிட் க்கின்ேறாம். 
இ ந்தேபாதி ம், சைமயல் எாிவா ைவப் ெபா த்தவைரயில் 
அ  ெகா ம்பில் ஒ  விைலக்கும் வடக்கு, கிழக்கில் ஒ  
விைலக்கும் விற்கப்ப கின்ற . அதாவ , ேபாக்குவரத் ச் 
ெசலைவக் காரணங்காட்  அந்த விைலக் குைறப்பி ந்  
மீறிய வைகயில் அ  விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற . அந்த 
வைகயில், நிதி அைமச்சர் ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்கள் அைதக் கவனத்திெல த்  நா  த விய ாீதியில் 
அந்த விைலகைளச் சமப்ப த்த ேவண் ம். அதாவ  
விைலகள் குைறக்கப்பட் ந்தா ம் எல்லா இடங்களி ம் 
அந்த நைட ைற கைடப்பி க்கப்ப வதாகத் ெதாியவில்ைல. 
ஆனப யால் அதில் கூ ய கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்  
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நீண்டகால ஆட்சியில்தான் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  
காண ம் என்ற ஒ  ெகாள்ைகைய ைவத் த்தான் 
நாங்கள் கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் எங்க ைடய 
பிரசாரத்ைத ன்ென த்தி ந்ேதாம். அந்த வைகயில் 
எங்க ைடய அந்தக் ெகாள்ைகக க்கு வாக்களித்த 
மக்க க்கு மீண் ம் இந்தச் சைபயில் நான் நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அேதேநரத்தில் ஓர் ஆட்சி மாற்றம் 
ேதைவ என்ற வைகயில் நா  த விய ாீதியில் வாக்களித்த 
மக்க ைடய உணர் க க்கு மதிப்பளித் , ன்ைவக்கப் 
பட் க்கின்ற இந்த 100 நாள் ேவைலத்திட்டத் க்கு நாங்கள் 
எங்க ைடய ஆதரைவ விமர்சனத்ேதா  ைமயாக 

ன்ைவப்பதாகக் குறிப்பிட் க்கின்ேறாம்.  

585 586 

[ගරු  ජයරත්න  ෙහේරත්  මහතා] 
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வடக்கு, கிழக்கில் ேபா க்குப் பின் பல உட்கட்டைமப்  
ேவைலகைளக் கடந்த அரசு ெசயற்ப த்தி வந்த . அைவ 
தற்சமயம் இைடநி த்தப்பட் ப்பதாகத் ெதாிகின்ற . 
ஆனால், கடந்தகால அரசாங்கத்தின் அந்த உட்கட்டைமப்  
ேவைலகைளத் ெதாடர ேவண் ம் என்  இந்தப் திய அரசின் 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களிட ம் பிரதம 
அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களிட ம் நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஏெனன் 
றால் வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் கடந்த காலங்களில் மாற்றாந்தாய் 
மனப்பான்ைமேயா  நடத்தப்பட்டதால் அந்தப் 
பிரேதசங்களின் அபிவி த்தியில் பின்னைட  காணப்பட்ட . 
அேதேபால த்த அழி களினா ம் அந்தப் பிரேதசத்தில் 
பின்னைட கள் காணப்பட்டப யால் ெதன்னிலங்ைகேயா  
சமப்ப த் கின்ற வைகயில் அங்கு அந்த உட்கட்டைமப்  
ேவைலகள் உட்பட, அபிவி த்தி ேவைலக க்கு கூ ய 

ன் ாிைம ெகா த் ச் ெசயற்பட ேவண் ம் என்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நிதியைமச்சர் அவர்கள் தன் ைடய உைரயில், 
விேசடமாக வட மாகாணத்தி ந்  ெவளிநா க க்குப் 

லம்ெபயர்ந்தவர்கள் இந்த நாட் ன் அபிவி த்திச் 
ெசயற்பாட் க்குப் பங்களிக்கின்ற வைகயில் 5 வ ட 

திர்ைவக் ெகாண்ட 4.5 சத த நிைலயான வட் க்கு  25,000 
அெமாிக்க ெடாலர் ெப மதியான குைறந்த தலீட்  
எல்ைலக்குக்கீழ் 'ேதசிய அபிவி த்திப் பிைணகள்' வழங்கு 
வதாக ன்ெமாழிந்தி க்கின்றார். அைத நாங்கள் வரேவற் 
கின்ேறாம். அேதேநரத்தில் இந்த அரசு இரட்ைடக் கு ாிைம 
நைட ைறகைளத் தளர்த்தியி ப்பதைன ம்  வரேவற் 
கின்ேறாம்.  

வடக்கு, கிழக்ைகப் பிறப்பிடமாகக் ெகாண்ட எம  
மக்களில் அேனகமாேனார் த்தம் காரணமாக ெவளிநா களில் 

லம்ெபயர்ந்தி ப்பதனால் எங்க ைடய பகுதிகளில் 
சனத்ெதாைக விகிதாசாரம் குைறந்தி க்கின்ற . அதனால், 
யாழ்ப்பாண ேதர்தல் மாவட்டத் க்குாிய சட்டமன்ற 
ஆசனங்களின் எண்ணிக்ைக தற்ெபா   11இ ந்  
07ஆகக் குைறந்தி க்கின்ற . அதைன ஈ ெசய்கின்ற 
வைகயில், இங்கு பிறந்  வளர்ந்  ெவளிநா களில் 

லம்ெபயர்ந்  இ க்கின்ற எம  மக்க க்கும் வாக்குாிைம 
ெகா க்கக்கூ ய வைகயில், சட்ட ஏற்பா கைளச் ெசய் மா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேதசிய அபிவி த்திப் பிைணகைள 
வழங்க ன்வ கின்ற அரசாங்கம், இரட்ைடக் கு ாிைம 
வழங்குவதில் இ ந்த நைட ைறகள் தளர்த்தப்ப வதனால், 
அத டன் ேசர்த்  அந்த மக்க க்கும் இங்கு வாக்களிக்கக் 
கூ ய நிைலைமையச் சட்டாீதியாக ஏற்ப த் மா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , பா காப் ப் பைடயினாிடம் இ க்கின்ற 
நிலங்கள் சம்பந்தமாகக் குறிப்பிட ேவண் ம். எங்க ைடய 
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ன்றில் 
இரண்  பகுதிக்கும் அதிகமான நிலங்கைள வி வித்  
மக்களிடம் ெகா த் ள்ேளாம். ேம ம் எஞ்சி ள்ள 
நிலங்கைள ம் இந்தப் திய அரசாங்கம் வி விக்கேவண் ம் 
என்  ேகட்கின்ற அேதேநரத்தில், அவற்ைற வி விக்கும் 
என்  நான் நம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், அந்த நிலம் 
மக்க க்குச் ெசாந்தமான  என்பதனா ம் அைவ விவசாயம் 
ெசய்யக்கூ ய வளமான நிலங்களாக இ க்கின்றப யினா ம் 
நிச்சயமாக அந்தக் காணிகைள மக்க க்கு வழங்கேவண் ம். 
அத் டன், அங்கு பா காப் க்காக ைவத்தி க்கின்ற பைடத் 
தரப்பின ைடய எண்ணிக்ைகைய ம் குைறக்க ேவண் ம். 
அங்கு எத்தைனேயா தாிசு நிலங்கள் இ க்கின்றன.  

அவர்க க்குத் ேதைவெயன்றால், அந்த மாவட்டத் க்குாிய 
காம்களின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்றவைகயில், அரச 

காணிகளில் காம்கைள அைமக்கலாம் என்  நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, சிைறகளில் வா கின்றவர்கள் பற்றி ம் 
ெசால்ல ேவண் ம். இவர்களில் தண்டைன விதிக்கப்பட்ட 
வர்க ம் விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்படாதவர்க ம் 
இ க்கிறார்கள். அவர்களில் அரசியல் காரணங்க க்காக 
ைக ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு விைரவாக ெபா மன்னிப் க் 
ெகா க்கேவண் ம் என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அைதவிட, எங்க ைடய கடல் வளங்கைள அழிக்கக்கூ ய 
வைகயில், எங்க ைடய கடற்ெறாழிலாளர்க ைடய வாழ்வா 
தாரத்ைதச் சூைறயாடக்கூ ய வைகயில், மீண் ம் 
ெதன்பகுதியி ந்  ற் க்கணக்கானவர்கள் எல்ைல 
தாண்  வந்  கடற்ெறாழில் ாிவதாகச் ெசய்திகள் 
ெதாிவிக்கின்றன. ஆனப யினால், இந்த அரசாங்கம் இ  
ெதாடர்பில் கூ ய கவனம் ெச த்தி, இ  தரப் க் கடற்ெறாழி 
லாளர்கைள ம் ேபச்சுவார்த்ைதக்கு உட்ப த்தி, விைரவாக 
அந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

எங்க ைடய கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ஓமந்ைதச் 
ேசாதைனச்சாவ  உட்பட ற் க்கணக்கான ேசாதைனச் 
சாவ கைள நாங்கள் அகற்றியி க்கின்ேறாம். ஆனால், இன்  
அதில் ஒ  குழப்பமான க த்ெதான்  நில கின்ற . நான் 
பிரதமைரச் சந்தித்தேபா  மீண் ெமா  ைற 
இ ெதாடர்பில் ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கின்ேறன். இந்த 
நாட் ள்ள எல்லா இடங்க க்கும் எவ்வா  இலகுவாக ம் 
சுதந்திரமாக ம் மக்கள் ெசன் வரக்கூ ய நிைலைம 
இ க்கின்றேதா, அேதமாதிாி சுதந்திரமாக வடக்கிற்கும் 
ெசன் வரக்கூ ய நிைலைம உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன்  
ேகட் க்கின்ேறன்.  

அைதவிட, இன் ெமா  குழப்பமான ெசய்தி 
என்னெவன்றால், ப்பைடக க்கும் ெபா ஸ் அதிகாரம் 
வழங்கப்பட் ப்பதாக வர்த்தமானி அறிவித்தெலான்  
ெவளியிடப்பட் ப்பதாகும். இந்த அறிவித்தலான  
மக்களிைடேய ஓர் அச்சத்ைத ம் பீதிைய ம் ஏற்ப த்தி 
யி க்கின்ற . ஆனப யினால், இ ெதாடர்பில் இந்தப் திய 
அரசாங்கம் மக்க க்குத் ெதளி ப த்த ேவண் ம். கடந்த 
காலங்களில் அவ்வாறான ஒ  ேதைவ இ ந்தி க்கலாம். 
ஆனால், இப்ெபா  த்தம் வைடந்  ஐந்  
வ டங்க க்கு ேமலாகி ம் ெதாடர்ந் ம் அவ்வாறான 
அதிகாரங்கள் ப்பைடக க்கு அவசியமில்ைல என்  நான் 
க கின்ேறன். அந்த வைகயில் நான் ஜனாதிபதி 
அவர்களிட ம் பிரதமர் அவர்களிட ம் இக்ேகாாிக்ைகைய 
இச்சைபயி டாக ன்ைவக்கின்ேறன்.   

அ த் , ேதசிய சுதந்திர தின விழாவில் ஜனாதிபதி 
அவர்கள் தன் ைடய உைரயிேல,  "ேபார் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்டேபாதி ம் வடக்கு - ெதற்கு மக்க க் 
கிைடயிேல நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய ேபா மான 
சூழ்நிைல உ வாக்கப்படவில்ைல" என்  மனம்திறந்  
குறிப்பிட்டார். அவ ைடய உைரைய ஏற் க்ெகாண் , 
அதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்ய அைனவ ம் ன்வர 
ேவண் ம். அதாவ , ஒ  ைகைய மாத்திரம் தட் னால் ஓைச 
வரா ; இ  ைகக ம் தட் னால்தான் ஓைச வ ம். அந்த 
வைகயில் தமிழ் மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
பிரதிநிதிக ம் ஒன் ேசர்ந்  ெசயற்பட ேவண் ம்.  
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குறிப்பாகத் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினைரப் 
ெபா த்தவைரயில் தாங்கள் அரசாங்கத்தின் அைமச்சரைவயில் 
அங்கம் வகிக்கவில்ைலெயன் ம் அரசில் பங்ெக க்க 
வில்ைலெயன் ம் ெசால்கிறார்கள். ஆனால், அப்ப ச் 
ெசான்னா ம் அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்தின் நிைறேவற் ச் 
சைபயில் அங்கம் வகிக்கின்றார்கள். அதாவ  அைமச் 
சரைவையவிட ஒ  ேமலான சைபயில் அவர்கள் அங்கம் 
வகிக்கின்றப யினால் அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தி 
அவர்கள் எங்கள் மக்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்கேவண் ம். கடந்த காலங்களில் ஆ ங்கட்சி ஒ  
ெகாள்ைகைய ன்ைவத்தால் எதிர்க்கட்சி அைத எதிர்க்கின்ற 
நிைலைமதான் இ ந்த . ஆனால், இன்ைறய நிைலைம 
அப்ப யில்ைல. ஆ ங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்குமிைடயில் 
ஒ  ாிந் ணர்  இ க்கின்றப யினால் இந்தச் சந்தர்ப் 
பத்ைதப் பயன்ப த்தி எங்க ைடய மக்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற 
பிரச்சிைனக க்கு - அைவ நாளாந்தப் பிரச்சிைனகளாக 
இ க்கலாம் அல்ல  அரசியல் உாிைமப் பிரச்சிைனகளாக 
இ க்கலாம் - தீர்  காணேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.     

கடந்த காலங்களில் நாங்கள் அரசியல் உாிைமப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாக நீண்டகாலமாக ன்ைவத்  வந்த  
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தில் உ வாக்கப்பட்ட 13ஆவ  
தி த்தச் சட்டத்ைதயாகும். அதைன ைமயாக நைட ைறப் 
ப த் வதில் ஆரம்பித்  ஒ  பாரா மன்றத் ெதாி க் 
கு விற்கூடாகேவா அல்ல  ஒ  சர்வகட்சிக் 
கு வி டாகேவா விேசட அதிகாரங்கைள வடக்கு, கிழக்கு 
மக்க க்குக் ெகா க்க ேவண் ெமன்  நாங்கள் ஆரம்பம் 

தற்ெகாண்  கூறிவந்தி க்கிேறாம். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
தமிழ் மக்க ைடய பிரதிநிதிகள் அைத மீண் ம் வ த்திச் 
ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அவ்வாேற, எாிெபா ட்களி ைடய விைலகள் குைறக்கப் 
பட் க்கின்றப யினால் அவற்ேறா  சம்பந்தப்பட்ட சகல 
வற்ைற ம் ஒ  கட் ப்பாட்  விைலக்குக் ெகாண் வரக் 
கூ ய ஏற்பா கைள இந்த அரசாங்கம் கவனிக்க ேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத் டன் விவசாயக் கடன்களில் 50 தம் இரத் ச் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . அதற்காக இந்த அரசுக்கு 
என் ைடய நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்வ டன், கடந்த 
காலங்களில் எங்க ைடய பகுதிகளில் இயற்ைக அனர்த் 
தங்களால் ஏற்பட்ட அழி கைள ஈ ெசய்யக்கூ ய வைகயில் 
எம  மக்க க்குத் ேதைவயான விவசாய உள்ளீ கைள 
இலவசமாகேவா அல்ல  மானிய அ ப்பைடயிேலா 
வழங்குமா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  ேம ம், இந்த 
அரசாங்கத்தின் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத் க்கும் எம  மக்கள் 
நலன் சார்பாக இந்த அரசு எ க்கின்ற சகல நடவ க்ைக 
க க்கும் நாங்கள் ஆதரவளிப்ேபாம் என்  ெதாிவித் , இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  வணக்கம். 

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

You have 15 minutes.  

[අ.භා 4.02] 
 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු 
සබඳතා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் 
உற கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice 
and Labour Relations) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අතුරු 

අය වැයක් - පුංචි අය වැයක් -  සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට 
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම අෙප් පක්ෂෙය් 
නායකයින්ට, ආණ්ඩු පක්ෂයට ස්තුතිවන්ත වනවා . ෙම් 
ස්ථානෙය් ඉන්නවා, ගරු සරත් අමුණුගම හිටපු ඇමතිතුමා. ඒ 
වාෙග්ම ගරු ෆීලික්ස්  ෙපෙර්රා හිටපු ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. 
එතුමන්ලා ෙද්ශපාලනෙය් පතාක ෙයෝධෙයෝ.  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ආකාරෙයන් තිබුණු ආණ්ඩුව බිඳ 
වැටුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා තරුණ 
මන්තීවරයකු වශෙයන්  මෙග් කුලුඳුල් කථාව 2010 මැයි මස 04 
වැනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. අනාවැකි කීෙම් 
හැකියාවක් මටත් ෙපොඩ්ඩක් තිබුණාය කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] සමාෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] ඊට වැඩිය 
ෙහොඳ අනාවැකියක්; සත ය බවට පත් වන අනාවැකියක්.  

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ෙවඩි තියා ග න්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, ෙවඩි තියා ගන්න වුවමනාවක් නැහැ. ෙමොකද, 

අනාවැකිය සත  වුණා. මම එෙහම ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්ෙන්ත් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මෙග් කුලුඳුල් - 
මංගල - කථාව මම පටන් ගත්ෙත් ෙද්ශපාලනෙය් දී ෙකළින් කථා 
කරන්න, ෙසොරකම් ෙනොකර පිරිසිදු ෙද්ශපාලනයක් කරන්න 
කියමින් ෙමම උත්තරීතර සභාවට මා එවූ මෙග් ෙදමවුපියන්ට පින් 
ෙදමිනුයි. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඔබතුමාෙග් දක්ෂකමට තැනක් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
තැනක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනය කරනෙකොට ඉවසීෙමන් 

කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනය  හදිසි ෙවලා  කරන 
කටයුත්තක් ෙනොෙවයි.   

 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඔබතුමාට ඉදිරිෙය් දී තැනක් ලැෙබ්වි. 
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[ගරු  ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද  මහතා] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි,  ගරු මන්තීතුමියනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියපු ආකාරයට ෙම් දක්වා 
අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ මෙග් කාර්ය භාරය මා ඉටු කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙහොරකම ගැන, දූෂණය ගැන බය නැතිව කථා 
කළා.  රටට දුන් ෙපොෙරොන්දු අනුව කටයුතු කළා වාෙග්ම පසුගිය 
ආණ්ඩුව බලෙයන් පහ කිරීම සඳහා මට පුළුවන් විධි යට ඒ කාර්ය 
භාරයත්  ඉටු කළාය කියලා මා හිතනවා.  ඒ වාෙග්ම මා 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි,  මීට 
අවුරුදු පහකට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ මෙග් කුලුඳුල් 
කථාෙව් දී රාජපක්ෂවරුන්ෙග් කියාකලාපය සම්බන්ධෙයන් මා  
අදහස් පකාශ කළ ආකාරය පිළිබඳව.  ෙම් අවස්ථාෙව් දී එම 
කථාෙවන් ෙකොටසක් මා කියවන්නම්.  2010 මැයි 04 වැනි දින 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 124වැනි තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වී 
තිෙබනවා:  

"අන්තිම වශෙයන්, පස්වන සියවෙසේ, පර්සියානු අධිරාජ ෙය්, 
ෙහෙරොෙඩෝ ටස් නමැති ඉතිහාසඥයා විසින් සඳහන් කරපු වැකියක් මම 
පකාශ කරන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා 
දන්නා ආකාරයට පර්සියානු අධිරාජ ය පස් වන සියවෙසේ ෙලෝකෙය් 
විශාල ෙලස පැතිෙරමින් පැවතුණා. එහිදී ජය, ජය පිට ජය, ඒ පිට තවත් 
ජය අත් කර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ෙහෙරොෙඩෝටස් කියන ඉතිහාසඥයා 
කිව්වා, 'ෙමවැනි අවස්ථාවක සිදු වන්ෙන් අධිරාජ වාදියකුට ෙහෝ 
පාලකයකුට ෙමවැනි ජය ලබන ෙකොට බලෙයන් උම්මාද ෙවලා 
බලෙයන් උම්මාදයට පත් ෙවලා දූෂණය පටන් ගන්නවා. ඒ දූෂණය 
සමඟ දූෂණය වළක්වන්න මර්දනය පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම ඒ 
මර්දනය තවත් තීව කරලා භීෂණය පටන් ගන්නවා' කියලා. ෙම් සියලු 
ෙද් පටන් ගන්න ෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අධිරාජ ෙය්, 
ඒ වාෙග්ම ඒ පාලකයාෙග් විනාශයත් ඉතා ඉක්මනින් පැමිෙණන බවට 
එතුමා පකාශ කළා. පස්වන සියවෙසේ එතුමා ඒ පකාශ කළ ෙද් අදටත් 
වලංගුයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ෙම් ආකාරෙයන් අපි 
දන්නවා, ආණ්ඩු පක්ෂය පළාත් පාලන ඡන්දය ජයගහණය කළා; පළාත් 
සභා ඡන්දය ජයගහණය කළා. පළාත් සභා පිට පළාත් සභා ජයගහණය 
කළා. ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කළා. පාර්ලිෙම්න්තු මහ 
මැතිවරණය ජයගහණය කළා. ෙම් ජයගහණයන් සම්බන්ධෙයන් මත 
වාද ෙගොඩක් තිබුණත් ෙම් ජයගහණෙය් බලෙයන් මත් ෙවලා උම්මාදයට 
පත් ෙවලා කියා කෙළොත්, ෙම් වාෙග් රටට ෙනොගැළෙපන නීති, ඒ 
වාෙග්ම රට මර්දනය කරන, සාමාන  ජනතාවෙග් පංෙච්න්දියන් 
අකර්මණ  කරන නීති සාදන්න ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂය ෙපළඹුෙණොත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂයටත් සිදු වන්ෙන් අර 
ෙහෙරොෙඩෝටස්ෙග් ඉතිහාසයමයි; ලංකාෙව් ඉතිහාසය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඉතිහාසය බවට ඉදිරිෙය්දී ලියෙවන්න සලස්වන්න පුළුවන් ශක්තියක් 
අපට විපක්ෂයක් වශෙයන් තිෙබනවා කියන එක කියන්න කැමැතියි.'' 

මෙග් කුලුඳුල් කථාෙව් දී ෙම් කාරණය මා පකාශ කළා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම තව කාරණයක් ෙකෙරහිත්  මා ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. සරත් අමුණුගම මැතිතුමා 
අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත් හිටපු ඇමතිවරෙයක්.  ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනය, ගම් උදාව, ඇඟලුම් කර්මාන්තය, ජන සවිය, 
මහෙපොළ කියන ෙම් කියාදාමයන් අප සත යක් බවට පත් කෙළේ 
ආසියාව බඩගාන කාලෙය්. ෙම්ක ආසියාෙව් ශත වර්ෂය.  

මා  ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා, ෙම් අතුරු 
අය වැෙයන් අපි ජනතාවට  ලබා දී තිෙබන විශාල සහන පිළිබඳව. 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා - මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා -  මීට මාස කිහිපයකට ෙපර ඡන්ද අය වැයක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ බව. ඒ අය වැය ඉදිරිපත් 
කළාට පසුව ඒ අය වැය මත තමයි අපි ෙම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් මුදල් ඇමතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත්, ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය  පුද 
කරනවා. ෙමොකද, අපි ෙනොහිතපු ආකාරෙයන් ෙම් අය වැය 

ජනතාවට සහන ලබා ෙදන අය වැයක් බවට  පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙපටල්, ඩීසල්, ගෑස්, ලාම්පුෙතල් මිල 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා.   අපි අෙප් මිතුරන්ට, රෙට් ජනතාවට කථා 
කරද්දී ඔවුන් කියන්ෙන් ෙම් ඉන්ධන මිල  අඩු කිරීෙම් කියාවලිය 
ෙහේතු ෙකොටෙගන තමන්ෙග් ජීවන බර සියයට තිහකින්, සියයට 
හතළිහකින් වාෙග් පමාණයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියලායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් වාහනයකට 
full tank ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ගහන්න නම් රුපියල් 6,000ක්, 
රුපියල් 6,500ක්, රුපියල් 7,000ක් වාෙග්  මුදලක් වැය ෙවනවා. 
ෙම් වනෙකොට ඒ මුදල  රුපියල් 4,000ට, රුපියල් 3,500ට වාෙග් 
පමාණයකට පහත වැටිලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම 
ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල වශෙයන් බලපානවා. ඒ තුළින් සියලු 
භාණ්ඩවල මිල අඩු වීමක් සිදු ෙවනවා. මම හිතන විධියට 
කම්කරුවාට, ධීවරයාට, ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවට, රුපියල් 
200ක් ෛදනිකව ආදායම් ලබන සියයට 40ක් වූ පවුල් 
පමාණයකට ෙම් මඟින් අපි විශාල සහනයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
අපට විශ්මකර්ම වැඩ කරන්න බැහැ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, 
ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් සුළු අය වැෙයන් 
අපි ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ සහන ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ආකාරෙයන් අත වශ  භාණ්ඩ 13ක මිල 
අපි විශාල වශෙයන් අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් 
තිබුණු තත්ත්වය අනුව තමයි අපි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් 
නව කර්මාන්ත ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
රෙට් ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කරන්න, රැකියා පවර්ධනය කරන 
ආෙයෝජන ෙම් රටට ෙගන එන්න, විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගන එන්න, 
දියුණු තාක්ෂණය ෙග න එන්න, ෙම් කියාදාමය තුළින් විශාල 
වර්ධනයක් ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

කලින් මම ඔබතුමන්ලාට රාජපක්ෂ පවුෙල් ඇද වැටීම පිළිබඳ 
අනාවැකිය ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවක් හරහා ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ආකාරයට, ආසියාෙව් දියුණු රටවල් වන මැෙල්සියාව, සිංගප්පූරුව 
වාෙග් රටවල තිෙබන ආකාරෙය් ආර්ථිකයක් අපි ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී ෙගොඩ නඟනවා කියලා මම කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දින සියෙය් වැඩසටහන 
තුළ අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් රුපියල් බිලියන 9ක්ව තිබුණා. 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, හිල්ටන් ෙහෝටලය, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් 
ෙහෝටල් ජනාධිපති මන්දිරයට විවෘත කරලා තිබුණු බව.  ඒ 
ෙහෝටල් හරහා දවසකට විශාල පමාණයක් කෑම ෙගන්වා ගත්තා. 
කෑම විශාල පමාණයක් විසි කළා. දුප්පත් ජනතාවෙග් 
පංෙච්න්දියයන් හඳුනා ගන්ෙන් නැතුව ඒ ආකාරයට වියදම් කිරීම 
තුළින් විශාල විනාශයක් කිරීමට හිටපු ආණ්ඩුව තමන්ෙග් බලය 
පාවිච්චි කළා.  

ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් 
නායකයා ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයා. එතුමා 
අගමැතිතුමා සමඟ එකතු ෙවලා උදාහරණයක් දීලා තිෙබනවා. එදා 
ඇමතිවරු තමන්ෙග් ආරක්ෂක භටෙයෝ ෙයොදා ෙගන ඒ සඳහා 
විශාල වියදමක් දැරුවා. අද ඒක අඩු කරලා තිෙබනවා. 
ඇමතිවරුන් වශෙයන් අපි ලබාෙගන ති ෙබන්ෙන් ආරක්ෂක 
භටෙයක්, නැත්නම් වැඩිම වුෙණොත් ෙදෙදෙනක් පමණයි. 
මන්තීවරුන් වශෙයන් අපි අෙප් ජීවිත සැලසුම්ගත කරලා තිබුණු 
ආකාරය ඇමති ධුර දැරුවත් කිසිම ආකාරයකින් ෙවනස් කරලා 
නැහැ. ඒ අදහස අපට ලබා දුන්ෙන් අගමැතිතුමා. රටට 
උදාහරණයක් ෙදන්න, රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් කැප කිරීමක් 
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කරන්න, පුළුවන් තරම් අඩු ආරක්ෂක භටයින් පමාණයක් පාවිච්චි 
කරලා රෙට් අනාගතය සඳහා උදව් කරන්න කියලා එතුමා කිව්වා. 
අපි ඒක ඒ අයුරින්ම පිළිපැද්දා.  

ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, 
අපි යහ පාලනය, නීතිය සහ සදාචාරය ෙම් රෙට් ෙකළින් 
කියාත්මක කරලා තිෙබන බව. මම හිතන විධියට ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවනවා. 
අපට අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් අග විනිශ්චයකාරතුමා ඉවත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කතිකාවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි නීතිමය වශෙයන් අපි ඔබතුමන්ලාට 
ෙපන්වා දුන්නා,  ඒ කාර්යදාමය අපට කරන්න සිදු වුෙණ් 
ෙමොනයම් ෙහේතුවක් නිසාද,  ෙමොන පතිඵලයක් නිසාද කියලා.  

ඒ වාෙග්ම අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව පතිසංස්කරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ස්වාධීනව 
කටයුතු කිරීම සඳහා ෙපොලීසියටත්, අෙනකුත් රාජ  
ආයතනවලටත් අවශ  සැලැස්ම, අඩිතාලම -අත්තිවාරම- ෙම් රෙට් 
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් සකස් කරෙගන යනවා. ඒ සඳහා අපි 
 ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, පක්ෂයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ෙමය අවාසි සහගත තත්ත්වයක්. විෙශේෂෙයන්ම 
අගමැතිතුමා පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් නීතිය, යහපාලනය, ෙම් 
රෙට් ආයතන ස්වාධීන කිරීම සඳහා ෙම් කරන කාර්ය භාරය 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට විශාල අවාසියක්. හැබැයි රට 
ෙවනුෙවන්, ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි ෙම් දුන් ෙපොෙරොන්දු ඒ 
ආකාරෙයන්ම ඉටු කරනවා.  

ෙම් රෙට් ඡන්ද කමය ෙවනස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කළා. ෙමය විශාල වශෙයන් 
සාකච්ඡා කළ යුතු ෙදයක්. ඡන්ද කමය ෙවනස් කරන්න 
ජනාධිපතිතුමා කැමැතියි. ඡන්ද කමය ෙවනස් කරන්න 
අගමැතිතුමා කැමැතියි. හැබැයි ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග්  අකමැත්තක් ඉදිරිපත් වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඡන්ද කමය ෙවනස් කෙළොත් සුළු පක්ෂවලට, 
සුළු පක්ෂවල නායකයින්ට, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමන්ලාට, ඒ වාෙග්ම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාට, 
දක්ෂයන්ට සමහර ෙවලාවට ජයගහණය කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙත්රී පත් වීෙම් අවස්ථාවක් ෙනො ලැබීෙම් තත්ත්වයක්  උදා 
ෙවන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ඒ සම්බන්ධෙයන් සියලු සුළු 
ජාතීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් රැක ගන්න බැරි ෙවයි. ෙම් කාරණය අපි 
පුළුල් සාකච්ඡාවකට බඳුන් කරලා ඉදිරි අනාගතෙය්දී අපට 
තීන්දුවක් ගන්න සිදු ෙවනවා.  

ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් ඇහුම් කන් ෙදනවා 
නම් ෙහොඳයි. ඔබතුමා ගැනයි, මා ගැනයි දූෂමාන ආරංචියක් ෙවබ් 
අඩවියක පළ කරලා තිබුණා, මම දැක්කා. ඔබතුමාෙගන් මම 
දුරකථන පණිවුඩයක් දීලාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අහන්නයි සිටිෙය්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවබ් අඩවි සම්බන්ධෙයනුත්, දූෂමාන ආරංචි 
සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයනුත් යම් කිසි ආකාරයකින් නීතිය කියාත්මක 
කරන්න අපට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. මම හිතන විධියට වාරණයක් 
ෙනොෙකොට ෙම් ආයතනවලටත් යම් කිසි සදාචාරයක්, 
මාධ ෙව්දින් වශෙයන් කියා කළ යුතු පිළිෙවතත් උගන්වන්න 
පුළුවන් නම් ඉතා ෙහොඳයි. ෙමොකද, නීතිමය වශෙයන් අපට ෙම් 
ආයතන සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න බැහැ.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
උවමනා කරන්ෙන් ෙම්වා ගැන පැමිණිලි කරන්න 

ආයතනයක්. දැන් තිෙබන පුවත් පත් මණ්ඩලයට බැහැ ෙම්වා - 
 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක තමයි. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් නීතිය, යහපාලනය, 

පජාතන්තවාදය, මාධ ය කියන ඒවා ජරාජීර්ණ ෙවලායි තිබුෙණ්. 
ඒවා ශත පහකට ගණන් ගන්ෙන් නැතුව ඒකාධිපති වියරුෙවන් 
කියා කරපු පාලකෙයෝ තමයි ෙම් රෙට් සිටිෙය්.  

මට මතකයි, ඒ දවස්වල ඔබතුමන්ලා රතු බලෙකොටුෙව් 
මන්තීවරු වශෙයන් කතා කරද්දි, ඔබතුමන්ලාෙග් කට හඬ 
ඇෙහද්දි අෙප් ඇ ෙඟ් මයිල් ෙකළින් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමන්ලා නිර්ධන පන්තිය ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම පීඩිත 
පන්තිය ෙවනුෙවන්, රෙට් නීතිය ෙවනුෙවන්, යහපාලනය 
ෙවනුෙවන් සටන් කරපු නායකෙයෝ. විෙශේෂෙයන්ම පැවැති 
ආණ්ඩුෙව් තිබුණු දූෂණය, ඒ වාෙග්ම නීතිය කඩා වැටීම, 
යහපාලනය කඩා වැටීම, පජාතන්තවාදය කඩා වැටීම ගැන මම 
හිතන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ඇතුෙළේ ඉඳෙගන සටනක් කළා.  ඇතුෙළේ 
ඉඳලා විෙව්චනය කරන්න තිෙබන හැකියාව අඩුයි. ඒක 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කරන්න බැහැ. හැබැයි, ෙම් සිදු වුණු 
කියාදාමය නිසා ෙම් රට ජරාජීර්ණ බවට පත් වුණා ගරු 
මන්තීතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම අපි තරුණ මන්තීවරුන් වශෙයන් ෙම් 
රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් දිගින් දිගට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
හඬ නැඟුවා.    

ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමාට මතක ඇති,  2001 
වර්ෂෙය්දී සෘණ 1.5ක ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාට භාර දුන්ෙන්. රැකියා සම්බන්ධව 
ඔබතුමන්ලා අෙපන් පශ්න කළා.  එතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට  සියයට 6.8කට වර්ධනය කළා.  
දැන් අපට ෙපන්වන ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය නිවැරදි ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා අපි චීනෙයන් රුපියල් බිලියන 6,500ක වාෙග් 
පමාණයක් ණය අරන් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුදලින් 
විශාල  ෙකොමිස්  පමාණයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්  මත්තල 
ගුවන් ෙතොටු පළ, හම්බන්ෙතොට කිකට් කීඩාංගනය, හම්බන්ෙතොට 
වරාය, ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝල තාප බලාගාරය, සාම්පූර් විදුලි 
බලාගාරය, තිකුණාමල ජැටිය, ෙනළුම් කුළුන, ෙනළුම් ෙපොකුණ 
ආදී වශෙයන්  ව ාපෘති ඇති කරද්දි, ෙකොන්කීට් කඳු ගහද්දි 
ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි වන්ෙන් නැහැ; ආෙයෝජන වැඩි වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම රැකියා වැඩි වන්ෙන් නැහැ. ෙකොමිස් මුදලට 
තමයි ඒ ව ාපෘති ෙම් රෙට් නිර්මාණය වුෙණ්. ඒවාට ෙටන්ඩර් 
දැම්ෙම් නැහැ මන්තීතුමනි. ඒ මුදල් වැය කරන ෙකොට ඒකට 
ෙපොලිය සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.  විෙශේෂෙයන්ම ෙගවන මුදල් 
පමාණය සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.  ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය ඉතා උසස් මට්ටමින් ෙපන්නුම් කරනවා.  හැබැයි, රෙට් 
ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි ෙවලා නැහැ.  2009 අවුරුද්ෙද් රුපියල් 
19,000කට තිබුණු පඩිය 2015 අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට මන්තීතුමනි  

 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ව ාපෘතිවලින් ලැබුණු වටිනාකම සසඳා බලා ඒ පිළිබඳව 

නිරීක්ෂණ ෙම් රටට  ඉදිරිපත් කරන්න. 
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[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙහොඳයි.  අපි ඒක තමයි කරන්ෙන් ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දූෂණය සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා  
ඊශායලෙයන් රුපියල් බිලියන 15ට ලැබුණු ජල ව ාපෘතිය, 
රුපියල් බිලියන 35 දක්වා inflate කරලා; වැඩි කරලා; අදාළ 
නිලධාරින් ඒක අනුමත කරලා ඒවාට ගිවිසුම් අත්සන් කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරනවා.  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක 
සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්ද? රුපියල් බිලියන 20ක් රෙට් 
දුප්පත් ජනතාවෙග් මුදල්.  මම ෙම්  එක  උදාහරණයක් පමණයි 
කිව්ෙව්.  ෙම් ආකාරෙයන් තමයි  මත්තල ගුවන් ෙතොටු පළ, 
හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කෙළේ. ඔබතුමා 
දන්නවා ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනයට අවසානයට ෙගන්වූ 
plane දහෙය්, නැත්නම් දහහතෙර් මැද ටැංකිය නැහැ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ plane  එෙක් මැද ටැංකියට ෙවනම ගණනක් 
ෙගවනවා. ඒ ගණනම අහස් යානාවට ෙම් ආණ්ඩුව ෙගවලා 
තිෙබනවා; ඒ විධියට ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබනවා.  ෙමය විශාල 
මුදල් කාබාසිනියා කිරීමක්.  ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් 
එක අවුරුද්දක පාඩුව රුපියල් බිලියන 35ක් මන්තීතුමනි.    

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ගැන විමර්ශනයක් කරලා, ඒවා ගැන යම් කිසි නිගමනයන් 

නීතිමය වශෙයන් ෙම් රට ඉදිරිෙය් තබන්ෙන් කවදා විතරද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මට තව සුළු ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන් මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා 

අපට අග විනිසුරුතුමා ඉවත් කරන්න සහෙයෝගය දුන්නා නම් - 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම එතුමාෙග් තත්ත්වය 
දන්නවා.  අල්ලස් ෙකොමසාරිස්තුමා ඉවත් කරන්න දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ආපසු ෙග්න්න ඕනෑ. අපට ෙම් 
වාෙග් නීතිමය බාධා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා අපට ෙම්වා 
නිරාකරණය කරලා දුන්ෙනොත් මාසයක් යන ෙකොට, මාස 
එකහමාරක් යන ෙකොට ෙම් කියාදාමය පටන් ගන්න පුළුවන්. දවස් 
25යි තවම ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දවස් 25ක් තුළදී 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ තිබුණු බලතල අපි කප්පාදු කරලා, ඒ බලතල 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබලා දුන්නා.  [බාධා කිරීමක්] අපි ඉතා 
ඉක්මනින් ෙගෙනනවා මන්තීතුමනි.  ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් 
අවුරුදු දහයක් ඔබතුමන්ලා රත් කළ පුටු අපට ෙවනස් කරන්න 
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම පීඩිත ජනතාව ෙවනුෙවන් අවුරුදු දහයක්  
ඉදිරිපත් වුණු නායකෙයෝ ඔබතුමන්ලා. හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ඇතුළු රාජපක්ෂ පවුල අවුරුදු දහයක් ඒකාධිපති 
වියරුෙවන් කියා කරද්දි ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කෙළේ?  අපි 
ආණ්ඩුව ෙවනස් කළාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා කියනවා දවස් 25න්, 
දවස් 30න් ෙම් සියලු ෙවනස්කම් ඇති කරන්න කියලා.  එෙහම 
ඇති කරන්න අමාරුයි මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලාෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු අනුව කටයුතු කරන්න මාසයක් ෙදකක් ෙදන්න, 
මාස තුනක් හතරක් ෙදන්න.  අපි කියූ ආකාරයට ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමන් සහ ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමන් ෙම් රෙට් නීතිය අදහන අය. රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් සෙහෝදරයින් හතර පස් ෙදෙනක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ 
එක සෙහෝදරෙයක්වත් අමාත  මණ්ඩලයට අරෙගන නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරද්දි තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයින්ට අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ.  එතුමාටත් 

ඉන්නවා දක්ෂ සෙහෝදරෙයෝ; එතුමාටත් ඉන්නවා ඉෙගන ගත්ත 
සෙහෝදරෙයෝ.  හැබැයි එතුමා එෙහම කරලා නැහැ. 

අෙප් නායකෙයෝ එෙහම කර නැහැ. ඩී.එස.් ෙසේනානායක, 
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන, රණසිංහ ෙපේමදාස වැනි නායකයින් කවදාවත් එෙහම 
කර නැහැ.  එතුමන්ලා තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ දුන්නා මිසක් ෙම් රෙට් 
ෙද්ෙපොළ පැහැර ගත්ෙත් නැහැ.  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් 
අන්න ඒ වාෙග් නායකෙයක්.  ඒ වාෙග්ම අපි ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා අගය කරනවා.  එතුමා ඔබතුමන්ලාෙග් 
නායකයකු වුණත් අපට එතුමාත් සමඟ වැඩ කරන්න අවස්ථාව 
ලැබිලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට අපි කර්මාන්ත 
ෙගෙනනවා. අපි ෙම් රෙට් electric car හදනවා, ෙම් රෙට් electric 
trishaw  හදනවා. ෙම් වන විට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් 
ව ාපෘතියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ලංකාෙව් සියලුම three-
wheelerවල engine  අයින් කර electric battery  සවි කරන්න.  ඒ 
අදාළ ආයතනය විසින් ඒ සියලු ෙද්වල් ෙනොමිෙල් කරනවා. ඒ 
සඳහා රුපියල් 500යි දවසට charge  කරන්ෙන්. ඒක රියැදුරු 
විසින් ෙගවන්න ඕනෑ. එතෙකොට අපි ඉදිරිෙය්දී නිර්මාණය කරන 
සියලු  three-wheeler රථ ඉතා අඩු වියදමකින් බැටරිෙයන් කියා 
කරන three-wheeler  රථ බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරකට අපට ෙම් රෙට් හදන්න පුළුවන්. අපි 
ෙම් රෙට්  electric bus  එක  හදනවා; අපි ෙම් රෙට් electric train 
එක හදනවා.   

රාජපක්ෂ පවුල තවතවත් බලෙය් හිටියා නම් ෙම් රෙට් 
ජාතිවාදය අවුස්සමින් කටයුතු කරනවා. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ජාතික සමඟිය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන මන්තීවරෙයක්.  ඔබතුමාෙග් දුව තමයි  
උතුෙර් මහ ඇමති, විග්ෙන්ස්වරන් මැතිතුමාෙග් පුතයා කසාද 
බැඳලා ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා පාෙයෝගිකව ජාතික සමඟිය 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන නායකෙයෝ. ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට 
ෙහොඳ උදාහරණ. හැබැයි, ෙමොකක්ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා, 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා 
කෙළේ? ෙම් රෙට් ජාතිවාදය ඇවිස්සුවා. ෙම් රෙට් පල්ලිවලට 
ගැහුවා.  ඒ වාෙග්ම පල්ලිවලට කියා පන්සල්වලට ගැස්ෙසව්වා. 
තමන්ෙග් බලය පාවිච්චි කර ඒකාධිපති වියරුෙවන් කියා කරපු 
සියලු නායකයින් කෙළේ, ජාතිවාදය අවුස්සලා තමන්ට 
ජාතිකත්වය, ෙද්ශෙපේමීත්වය තිෙබනවා කියන එක රටට ඒත්තු 
ගැන්වූ එකයි. 

ඒ වාෙග්ම උතුෙර් යුද්ධයක් පටන් ගන්නවා කිව්වා. අද 
බලන්න, යුද්ධයක් පටන් අරෙගන තිෙබනවාද කියා. ගරු 
සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් ආසනයට  එහා පැත්ෙත් 
ආසනෙය් සිටිනවා. ඒ සියලු නායකයින් එක්ක එකතු ෙවලා අපි  
ඒකීය ලංකාවක්, ඒකීය ජාතියක්  ඉදිරි අනාගතෙය් ඇති කරනවා.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් දක්ෂ පක්ෂයක්. ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා  ඇතුළු අෙප් ෙම් දක්ෂ කණ්ඩායම ෙම් රෙට් 
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් දුප්පත් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳනවා.  
කර්මාන්ත 5,000ක් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ඔබතුමන්ලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන, ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
සංවර්ධනය ඇති කර, ෙම් රෙට් දුප්පත්කම නැති කර මැෙල්සියාව, 
සිංගප්පූරුව වාෙග් රටක් බවට  අවුරුදු 5ක් යන ෙකොට ෙම් රට පත් 
කරනවා. නැවතත්  ඔබතුමන්ලාට මධ ම පන්තිෙය් නායකයින් 
ෙවනුෙවන් සටන් කරන්න, පීඩිත පන්තිය ෙවනුෙවන් සටන් 
කරන්න  අවස්ථාව අපි ඉතිරි කරන්ෙන් නැහැ.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් මධ ම පන්තිෙය් සහ ඊට පහළ 
පන්තිෙය් අය රුපියල් හැත්තෑපන්දහස, අසූදහස  පඩි ගන්නා 
පිරිසක් බවට අපි ඉදිරි අනාගතෙය්දී පත් කරනවා. අපි 

595 596 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමන්ලාට සුභ පතනවා.  ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන්ම 
අධිරාජ වාදය ගැන, විෙද්ශ බලපෑම් ගැන කථා කළා. දැන්  ෙම් 
රෙට් passport ජාවාරමක්  ගැනත් කථා බහ ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුෙග් භාර්යාව 
සම්බන්ධෙයන් එවැනි passport  එකක් සකස් කර තිෙබනවා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙසෝල්හයිම් මැතිතුමා සම්බන්ධයි කියාත්  -විෙද්ශ 
බලෙව්ගයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වනවා කියාත්- අපට 
ආරංචි ලැබී තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඒ සම්බන්ධව 
නීතිය කියාත්මක කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව තත්පර 20ක් ෙදන්න.  
විෙශේෂෙයන්ම නීතිය සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ගරු 
මන්තීවරයකු කිව්වා, "ඇප ෙදන්න පුළුවන් වැරදිවලට ඇප දීලා 
නැහැ" කියා. එතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ. ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා මන්තීතුමායි එෙහම කිව්ෙව්. ඇප ලබා දීෙම්දී  
විනිසුරුතුමාට  අභිමතය පරිදි කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා 
ඇප ෙදන්න බැහැ කිව්ෙවොත් ෙදන්නම බැහැ. තමන්ෙග් අභිමතය 
තිබුණත් ෙදන්න බැහැ. ඇප දීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා කියන්ෙන් 
ඇප දීම සඳහා විනිසුරුතුමාට තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් කියන 
එකයි. කූට ෙල්ඛන සකස් කරලා ෙවන්න පුළුවන්; නැත්නම් 
passports  ෙදකක් හදලා ෙවන්න පුළුවන්; නැත්නම් දූෂණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ මම ඔබතුමන්ලාට ෙපොෙරොන්දුවක් 
ෙදනවා, ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන පරිදි ෙම් රෙට් නීතිය 
සාධාරණව කියාත්මක කරන බවට.  අපි රෙට් නීතිය සියලු 
ෙදනාටම එක ෙලස කියාත්මක කරනවා. එහිදී පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; අෙප් ඇමතිවරයකු 
සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; අගමැතිවරයා සම්බන්ධෙයන් 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් නීතිය අපි හරියට කියාත්මක කරලා, 
ෙම් රට ෙලෝකෙය්  පිරිසිදු රටක් බවට නිර්මාණය කරනවා කියන 
ෙපොෙරොන්දුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මා ඔබතුමන්ලාට ලබා ෙදනවා. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි අටක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා.4.22] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2015 ජනවාරි 8 වැනිදා 

පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙයන් ජයගහණය කළ අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග්ත් නායකත්වෙයන් යුත් රජෙය් දින සියෙය් වැඩ 
සටහන පිළිබඳව  අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මා පළමුෙවන්ම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට රජයක් 
පිහිටුවන්න ශක්තිය ලබා දුන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු 
ෙල්කම්තුමා වන ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි. අද 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම රටට යහ 
පාලනය හඳුන්වලා දීලා යහ පාලනයක් ඇති කිරීමට ෙගන යන 
එම ආණ්ඩුව තුළින් එතුමන්ලා දුන් ෙපොෙරොන්දු අනුව ෙම් ෙවන 
ෙකොට කටයුතු කරෙගන යනවා. ඇත්තටම යහ පාලනය ඉතාම 

ෙහොඳ ෙදයක්. පක්ෂ විපක්ෂ අ පි සියලුම ෙදනා කැමති ෙදයක්. 
රෙට්ම ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් තමයි යහ පාලනය 
කියන්ෙන්. 

ඒ වුණත් මම කියන්න කැමැතියි ජනවාරි මාසෙය් 9වැනිදා 
ජනාධිපතිවරණ පතිඵල නිකුත් වූ ෙවලාෙව් සිට ෙම් දක්වාම මාධ  
මඟින් අපි දැක්ෙක් වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ එල්ටීටීඊ තස්තවාදය 
නිසා දුක් විඳි අෙප් ජනතාව සහ අෙප් රට මුදාෙගන රෙට් මහා 
සංවර්ධනයක් ඇති කළ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට විරුද්ධව ෙනොෙයක් ෙචෝදනා ෙගන එමින් මහා මඩ 
ව ාපාරයක් කියාත්මක වන බවයි. එවැනි ෙද්වල් තමයි පසු ගිය 
කාල වකවානුව තුළ අපි නිරතුරුවම දැක්ෙක්. ෙනොෙයක් දූෂණ 
කියා කළාය කියා මුළු රෙට්ම ජනතාව ෙනොමඟ යවන වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි පසු ගිය දින කිහිපය තුළම සියලු මාධ  මඟින් 
අපි දැක්ෙක්. 

ඇත්තටම ජනමාධ  භාරව සිටින ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත තුමා එම අමාත ාංශය භාර ගත්තාට පසුව විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කළා, රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ ෙහෝ එතුමන්ලාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළ මාධ  ෙහොරණෑවක් බවට පත් කරගන්ෙන් නැහැ කියා. 
ඇත්තටම ඒක ඉතාම ෙහොඳ පතිපත්තියක් හැටියට මා 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒක ෙහොරණෑවක් 
ෙනොවුණත් පසු ගිය කාල වකවානුව තුළම අපි මාධ  මඟින් 
දැක්ෙක් -එතුමාෙග් උපෙදස් ෙම් සඳහා ෙනොලැෙබන්න ඇති, 
උපෙදස් ෙනොලැබුණා වුණත්- ෙනොෙයක් විධිෙය් දූෂණ කියා 
කළාය කියා ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ටත්, ඒ වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාටත් ෙනොෙයක් ව ාපාර මඟින් විශාල මඩ ගැහීමක් 
සහ මුළු රෙට්ම ජනතාව ෙනොමඟ යවන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන බවයි. 

 
 

ගරු එම්. ෙක්. ඒ. ඩී. එස.් ගුණවර්ධන මහතා (ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - காணி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Minister of  Lands)  
ගරු මන්තීතුමිය,  ජනතාව සත ය පිළිඅරෙගන තමයි ඡන්දය 

පාවිච්චි කෙළේ. අපි ඒක ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් තවත් ෙද්වල් 
කියැෙවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ ගැන කථා ෙනොකරන එක 
ෙහොඳයි. ඒක ජනතාව තීන්දු ෙකරුවා. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ෙහොඳයි අමාත තුමා, පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමාෙගයි මෙගයි 

අතර පශ්නයක් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. මම කියන එක 
පිළිබඳවත් අහෙගන ඉන්නෙකෝ. 

 
 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
පශ්නයක් නැහැ.  ඒක ගැන ජනතාව තීන්දුවක් දුන්නා. 
 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ෙපොඩ්ඩක් අහන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම කියන්ෙන් 

ඒක ෙනොෙවයි. ඔබතුමායි මමයි විරුද්ධව කථා කරන්න අවශ  
නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමාෙගයි මෙගයි අතර 
පශ්නයක් නැහැ ෙන්. මම ෙමතැනදී කියන්ෙන්, ඇත්තටම වරදක් 
කළා නම් ඒ වැරදිවලට  නීතිය හමුවට ෙගනැල්ලා ඒ අයට දඬුවම් 
ෙදන්න කියන එකයි. 
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ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
වැරදි කාරෙයෝ එළිෙය් ඉන්නවා නම් ඒ අයට නඩු දමන්න. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. නීතිය හමුවට ෙගනැල්ලා ඒ අයට 

නඩු දමන්න. නඩු දමා නීතිය මාර්ගෙයන් කියා කරන්න. 
 
 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
වැරදි කාරෙයෝ ඉන්නවා නම් නඩු දමනවා. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. වැරදිකාරෙයෝ ෙහෝ 

නිවැරදිකාරෙයෝ ෙහෝ නඩු මඟින් නීති මාර්ගයට ෙගනැල්ලා 
කටයුතු කරන්න කියන එකයි ගරු අමාත තුමනි මම සඳහන් 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
සුදු හුනු ගාන්න එපා. ඔබතුමියට කියන්න තිෙබන ෙද්වල් 

කියන්න. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඔබතුමාටයි මටයි කථා කරන්න පුළුවන්. කෑ ගහන්ෙන් නැතුව 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. අෙප් සෙහෝදරයා ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමාට 
කවදාවත් මෙග් විරුද්ධත්වයක් නැහැෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමයි. ඔබතුමාෙගයි මෙගයි අතර පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා  
ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහන්ෙන් නැතුව ඉන්නෙකෝ. මට කථා කරන්න 
ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඇත්තටම 
ඔබතුමන්ලාෙග් නව ආණ්ඩුෙව් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අපි 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව ගරු විපක්ෂ 
නායකතුමාත්, අපිත් එකඟ ෙවලා අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට,- 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
කකුෙලන් ඇද ඇද සහෙයෝගය ෙදන්න එපා. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මම කකුෙලන් ඇද්ෙද් නැහැ. ඔබතුමා කෑ ගහන්ෙන් නැතුව 

ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] කකුෙලන් ඇද්ෙද් නැහැ. ඇත්තම කියනවා 
නම්,- 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ඔබතුමිය පළාත් සභා ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාට ෙකොච්චර බැන්නාද කියලා කියන්න. 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මම බැන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් මම 

බැන්නා කියා. 
 
 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ඔබතුමිය මෙගත් එක්ක බැනලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
කවදාවත් මම බැනලා නැහැ. ඔබතුමා ඇත්ත කථා කරන්න. 

ඔබතුමායි මමයි කවදාවත් එෙහම කථා කර නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමියට කථා කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න.  

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් ගරු සභාෙව් අසත  පකාශ කරන්න එපා. 

මම ෙමෙතක් ඔබතුමා සමඟ සෙහෝදරෙයක් වාෙගයි කථා කෙළේ. 
ඔය විධියට අසත  පකාශ කරන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමනි. 
ඔබතුමා පකාශ කෙළේ සම්පූර්ණ අසත යක්. ඒ කියපු ෙද්වල් 
ඉල්ලා අස් කරගන්න. මම කවදාවත් එෙහම කථා කරලා නැහැ.  

 
 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
අප විශ්වාසෙයන් සහ වග කීෙමන් කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට වඩා වග කීෙමන් මම කථා කරන්ෙන්. 

හැම දාම අෙප් හිතවත්කම් තිබුණා. මම කවදාවත් ඔබතුමාට 
විරුද්ධව කථා කරලාත් නැහැ. ඔබතුමා එක්ක ජනාධිපතිතුමාට 
විරුද්ධව කථා කරලාත් නැහැ. කිසිම දවසක එෙහම කථා කරලා 
නැහැ. එෙහම කියන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] මෙග් කථාව අවසන් 
ෙවනතුරු බාධා ෙනොකර ඉන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට තව විනාඩි කීපයයි තිෙබන්ෙන්, 

කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කියපු කථාව නම් මම 

සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරනවා. මම ඔබතුමාත් එක්ක 
එෙහම කථා කරලා නැහැ.  

599 600 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් එම කථාව මම සම්පූර්ණෙයන්ම 

පතික්ෙෂේප කරනවා. කවදාවත් මම එෙහම කථා කරලා නැහැ. 
ෙමෙතක් කල් සිටි කිසිම නායකෙයකුට මම එෙහම කථා කරලා 
නැහැ. අඩු පාඩු, වැරැදි තිෙබන්න පුළුවන්. ඒවා නැහැ කියලා මම 
කියන්ෙන් නැහැ. සමහර විට එෙහම තිබුණත් මම කිසිම 
නායකෙයකුට විරුද්ධව කථා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම 
පතිපත්තියකට විරුද්ධව කථා කරනවා මිසක්, නායකයින්ට 
විරුද්ධව කථා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  

 
 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
පිහිය රත්තරන් වුණත් ඒෙකන් ඇන ගන්න අප කැමැති නැහැ.  
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
අපි අගමැති රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට වුණත් පතිපත්තියට 

විරුද්ධව කථා කරනවා මිසක්, කවදාවත් එතුමාට විරුද්ධව කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙව්දිකාවල හරි ෙවන ෙකොෙහේ හරි ඉඳන් එෙහම 
කාටවත් මඩ ගහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමායි මමයි ෙම් ගැන කථා කරන එෙක් 
ෙත්රුමක් නැහැ.  

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

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ෙමොනවා 

කිව්වත්, ෙම් දින සියෙය් වැඩසටහන ගැනත් මම කථා කරන්න 
ඕනෑ. එතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන විධිෙය් අසත  ෙද්වල් 
කිව්වා. මම ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරනවා.  

අප කවුරුත් හැම දාමත් යහ පාලනයට කැමැතියි. නමුත් ඊට 
එෙරහිව සිදුවුණු සමහර සිද්ධීන් පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලය ලැබුණාම වත්තල පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සභාපතිවරයාට යම්කිසි පිරිසක් විසින් පහර දීලා එතුමා 
සභාෙවන් එළියට ඇද දමා තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් නීතියක් කියලා 
ෙදයක් තිෙබනවා. හැම ෙදයකදීම නීත නුකූලව, සුබවාදීව කටයුතු 
කිරීම තමයි ඉතාම  ෙහොඳ වන්ෙන් කියන කාරණය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

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

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙපොඩ්ඩක් කාලය 

ෙදන්න. එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා මට බාධා කළා 
ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සීමිත ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ෙගන ඒමට කටයුතු කරන බවට ෙම් 

රජය පකාශ කර  තිෙබනවා. ඇත්තටම අපත් ඒවා අනුමත 
කරනවා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවීම ඉතාම ෙහොඳයි. 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා, ඒවා මඟින් රෙට් මහ 
ජනතාවට සිදුවන අසාධාරණකම් පිළිබඳව කටයුතු කරනවා නම් 
ඇත්තටම අප සතුටු ෙවනවා.  

ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහොඳ වැඩ අප හැම ෙවලාෙව්ම අනුමත 
කරනවා. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඔබතුමන්ලා 
අත වශ  භාණ්ඩ කීපයක මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වුණත්, 
සහල්, පරිප්පු වැනි ෙද්වල් පාරිෙභෝගිකයාට අත වශ  ආහාර 
වර්ගයි. ඒවාෙය් මිල අඩු කරලා නැහැ. පුළුවන් නම්, හැකියාවක් 
තිෙබනවා නම් ඒවාෙය් මිලත් ටිකක් අඩු කරනවා නම් ෙහොඳයි 
කියන කාරණයත් මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ෙතල්වලට සහන මිලක් ලබා දීම තුළින් අද පවාහන ගාස්තු 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අභ න්තර පවාහන අමාත තුමා -
ෙමොනරාගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර මැතිතුමා- මැදිහත් ෙවලා බස් ගාස්තු අඩු කර තිෙබනවා. 
එය ඉතාම ෙහොඳයි. රුපියල් නවයට තිබුණු බස් ගාස්තුව දැන් 
රුපියල් අ ට දක්වා බස්සලා තිෙබනවා. නමුත්, ජනතාව ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් අද කියනවා, "ෙවනදාට රුපියල් දහයක් අනිවාර්යෙයන් 
ෙදන්න ෙවනවා, රුපියල් දහය දුන්නාම හුඟක් ෙවලාවට ඉතිරි 
රුපියල අපට හම්බ වන්ෙන් නැහැ, දැන් රුපියල් අටක් කරපු නිසා 
රුපියල් ෙදකක්ම හම්බ වන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙහොඳ වාෙග්ම 
සමහර ෙවලාවට ඒ වාෙග් පුංචි පුංචි අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා.  

විෙද්ශවලින් ආනයනය කරන කිරි පිටිවල මිලත් ෙමම අය 
වැය තුළින් අඩු කර ති ෙබනවා. අෙප් රජය නම් පසු ගිය කාලෙය් 
නිරතුරුවම කටයුතු කෙළේ අෙප් දියර කිරිවලට තැනක් ලබා දීම 
සඳහායි. ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා නඟා සිටුවීම සඳහාත්, විෙද්ශ 
රටවලින් කිරි පිටි ආනයනය කිරීම ටිකක් අඩු කිරීම සඳහාත් අප 
රජය කටයුතු කළා. දැන් එම කිරි පිටි ලාභ කිරීම තුළින් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් ඒ පිටි කිරිවලට ඇබ්බැහි වීම අඩු කරන්න අමාරු 
ෙවනවා. එයින් රටක් කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමත් අපහසු 
ෙවනවා.  

ඊළඟට ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමාත් ෙම් කාරණය සඳහන් කළා. රජෙය් 
නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය දිනවල 
කියාත්මක වුණා. එම නිලධාරින් බැංකුවලින් ණය ලබා ෙගන 
රුපියල් 50,000ක මුදලක් ඒ සඳහා ෙයොදවලා තිබුණා. 

මා හිතන හැටියට දැන් වාරික වශෙයන් ඒ ණය මුදල් ෙගවීෙම් 
කටයුතු කර ෙගන යනවා. නමුත් ෙබොෙහෝ ෙදනකුට තවමත් 
යතුරු පැදි ලබා දී නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය 
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ෙයොමු කර ඒ අයට යතුරු පැදි ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා නම් 
ඉතාමත් ෙහොඳයි කියා මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි. 
ඒ වාෙග්ම ඒ ෙගවු රුපියල් 50,000ක මුදල ඔබතුමන්ලාෙග් රජය 
මඟින් ඉවත් කරන බවට අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමන් පකාශ කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු කරනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරමින්, කථා කිරීමට තවත් කාරණා තිබුණත් කාල ෙව්ලාව 
ෙනොමැති නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත* කරමින් මා 
නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු ටී.බී. ඒකනායක මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 
 

[අ.භා. 4.33] 
 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දින 100කට ඒකාබද්ධ වුණු 

අතුරු අය වැය සම්බන්ධෙයන් වූ ෙකටි කාලීන ෙයෝජනා මාලාව 
මැතිවරණයක් ඉලක්ක කර ෙගන ජනතාවෙග් ඔළුවට ෙනොෙවයි, 
බඩට කථා කරන ෙයෝජනාවලියක් විධියටයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන් අෙප් කලාපෙය්  -වයඹ පළාෙත්- සහල්වලට තිබුණු 
ස්ථානය බැලුවාම වීවල සහතික මිල රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කිරීම 
එක පැත්තකින් ශුභවාදී විධියට ෙපනුණත්, නගරෙය් ජීවත් වන 
පාරිෙභෝගිකයකුට එයින් සහනයක් ලැෙබන බවක් ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, සහල් කිෙලෝගෑමයක් හදන්න වී කිෙලෝගෑම් 
එකහමාරක් පමණ අවශ  වන අතර එහිදී තැම්බුම් ගාස්තු, 
ෙකටීෙම් ගාස්තු, කම්කරු කුලී යන ඒවාත් එක්ක හාල් 
කිෙලෝගෑමයක මිල රුපියල් 100කට වඩා අධික වනවා. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළින් පාන් පිටි පරිෙභෝජනය සඳහා උත්ෙත්ජනයක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාවලියත් එක්ක 
මාධ  සංදර්ශන තමයි කියාත්මක කරන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් හිටපු මන්තීවරු කණ්ඩායමක් හැම දාම අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට යන ආකාරය 
රූපවාහිනිෙයන් ෙපන්වනවා. හැබැයි ඒ එක සිද්ධියක්වත් අද වන 
කල් සනාථ කරන්න බැරි වුණා. අද පතෙය් පළ ෙවලා තිෙබනවා, 
ෙබොල්ෙගොඩ ඔය අසල ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු ගණනාවක් තිබුණාය 
කියලා. නාවික හමුදාෙව් මාධ  පකාශක එසැණින්ම කියා තිබුණා, 
"ෙමය නාවික හමුදාව සතු ෙබෝට්ටු අංගණයක්. එය ෙවනත් 
කාෙග්වත් ෙනොෙවයි" කියලා. ඒ වාෙග්ම කුරුණෑගල ආර්ථික 
මධ ස්ථානෙය් තිබී වාහන වගයක් හම්බ වුණාය කියලා 
මාධ ෙයන් පචාරය වුණා. ඒ සැෙණකින්ම ආර්ථික කටයුතු විෂය 
භාර අධ ක්ෂවරයා හා ෙල්කම්වරයා ෙපොලීසියට දැනුම් දුන්නා, 
"ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශෙය් තිබිලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් 
නිලධාරින්ෙග් වාහන. ඒ සම්බන්ධෙයන් ලිඛිතව තිෙබනවා. අපි 
ෙම්වා පාවිච්චි කරනවා"යි කියලා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වාහන පමාණයක් ෙකෝට්ෙට් පෙද්ශයක තිෙබනවාය 
කියලා ෙපන්නුවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන ෙකොට එම 
ස්ථානය ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් පරණ අබලි වාහන දමන 
ස්ථානයක් බව ෙහළිදරවු වුණා. හිටපු ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් 

වීරතුංග මැතිතුමා කිව්වා, "ෙමම ස්ථානය අෙප් අබලි වාහන දමන 
තැනක්" කියලා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය 
පාවිච්චි කරපු වාහන ෙදකකුත් එතැන තිබුණා. ෙම්වා සඟවා 
තිෙබන වාහන කියලා ෙලොකු පචාරයක් දුන්නා. නමුත් එම 
ස්ථානය පාවිච්චි කරන්න නුසුදුසු වාහන ගාල් කරපු තැනක්.  

වර්තමාන වැඩ පිළිෙවළ තුළින්, පැවති ආණ්ඩුෙව් හිටපු මැති 
ඇමතිවරුන්ට, විෙශේෂෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට පහර ගැසීම සඳහා විවිධ උපකම ෙයොදනවා. 
අරලියගහ මන්දිරයට ගිහින් එහි තිබුණු කඩුවක් ෙපන්නුවා. 
සාමාන ෙයන් හමුදාපතිවරයකු විශාම යන ෙකොට චාරිතානුකූලව 
ජනාධිපතිවරයාට ෙදන්ෙන් කඩුවක්. ඒ කඩුව අරලියගහ 
මන්දිරෙය් අලංකාරය සඳහා තබා තිබුණා. රූපවාහිනිෙයන් ඒ කඩු 
ෙපන්වා රතන් කඩු, තඹ  කඩු, පිත්තල කඩු තිෙබනවාය කියලා 
පචාරය කළා. ෙම් වාෙග් ෙබොළඳ මාධ  සංදර්ශන මඟින් තමයි ෙම් 
කාර්යයන් කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. දින 100 
ෙයෝජනාවලියත් එක්ක ෙවනත් ෙයෝජනාවලියක් තමයි කියාත්මක 
කරන්ෙන්. ෙම් වන කල් එක ෙචෝදනාවක්වත් ඔප්පු කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ් නැහැ.  

ෙම් වැඩසටහන්වලට වඩා අපි කියාත්මක කරන්න අවශ  
වන්ෙන් ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන යහ පාලනෙය් කාර්ය භාරෙය් 
වගකීමයි. විපක්ෂෙය් බහුතරයක් වන අපි සුළුතර ආණ්ඩුවකට 
සහෙයෝගය ෙදන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවත් එක්ක එකඟ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මතයි.    

එක පැත්තකින් අෙප් සහාය අරෙගන, අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් 
අයට අඩන්ෙත්ට්ටම් කරන්න, හි ෙර් විලංගුෙව් දාන්න, ෙබොරු 
ෙචෝදනා නඟන්න, ෙබොරු අල්ලස් ෙචෝදනා නඟන්න, ෙහොරකම් 
කිරීෙම් ෙචෝදනා නඟන්න කියා කරනවා. එක පැත්තකින් අෙප් 
සහාය අරෙගන, අෙනක් පැත්ෙතන් අපට ෙපරළා පහර දීෙම් 
න ායක් තමයි කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන්.   

ෙම් වන විට අපි ෙගන ගිය සංවර්ධන කාර්යභාරයන් සියල්ලම 
නැවතිලා තිෙබනවා. විශාල පමාණෙය්  සංවර්ධන, මධ ම 
පමාණෙය් සංවර්ධන, ගාමීය මට්ට ෙම් සංවර්ධන කාර්යයන් 
නැවතිලා තිෙබනවා. අපි දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට කථා කළාම ඒ 
අය අපට දැනුම් දුන්නා, ඒ පටන් ගත්ත සංවර්ධන කාර්යයන් යළි 
ආරම්භ කරනවාද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව තවම උපෙදස් 
දීලා නැහැ කියලා. පාෙද්ශීය මට්ටමින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්, පළාත් සභා මට්ටමින් සහ පාෙද්ශීය සභා 
මට්ටමින් කියාත්මක කරන සංවර්ධන කටයුතුත් ෙම් වන විට 
එෙහමම නැවතිලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් අපි කියන්නට ඕනෑ, පසු ගිය දා පැවැත්වූ 
ජනාධිපතිවරණෙය් පතිඵල අනුව, උතුරු - නැ ෙඟනහිර දිස්තික්ක 
පහ, නුවරඑළිය සහ නුවර දිස්තික්කය  හැර අෙනක් සියලුම 
දිස්තික්ක හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජයගහණය 
කරලා තිෙබන බව. අපි ලබා ගත් ඡන්ද පතිශතෙය් හැටියට 
ලංකාෙව් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 60න් අපට මන්තී ධුර 89කුත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්තී ධුර 52කුත්, උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවලින් ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට මන්තී ධුර 19කුත් 
ලැෙබනවා. ෙම් ජනාධිපතිවරණෙය් ඡන්ද පතිඵල අනුව ඒ 
විධියටයි මන්තී ධුර හිමි වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අදත් අපි ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන ඉන්ෙන් වැඩි බහුතරයත් සමඟ.  
නමුත් තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පැරදුණු මන්තීවරුන් -
අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පැරදුණු 
මන්තීවරුන්- අද කැබිනට් ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන් 
ෙවලා සිටිනවා. අද නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන් සමඟ ඇමතිවරුන් 45 
ෙදෙනකු සිටිනවා. ෙම් අයෙගන් සියයට 75ක් ෙදනා තමන්ෙග් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පරාදයි. අද පමණක් ෙනොෙවයි, එදාත් 
තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස පරාද වුණු අය ජන මතයකින් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙතොරව, මහජන වැඩ පිළිෙවළක් නැතිව  අද  ඇමති තනතුරක 
වගකීම දරනවා.   

අපි දකින ෙදයක් තමයි, රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව අද 
හුඟක් කාර්යයන් කියාත්මක ෙනොෙවන තත්ත්වයක් තිෙබනවාය 
කියන කාරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහපාලනය කියන වචනය 
අර්ථය හැටියට ඉතාම  ෙහොඳයි. නමුත් අපි පාෙයෝගිකව කල්පනා 
කළ යුතු ෙදය ෙම්කයි. අපි -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 
ෙදනාම- එකට එක්ව යහ පාලනය කියාත්මක කරලා රෙට් 
පජාතන්තවාදය, මානව හිමිකම්, ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ඉෂ්ට 
සිද්ධ කරන්නට බැඳිලා ඉන්නවා. යහ පාලනය කියන ඒ වචනෙය් 
යථාර්ථය, සැබෑම අර්ථය කියාත්මක කරන්න අපි ලෑස්ති ෙවන්න  
ඕනෑ. සාමය පිළිබඳ කටයුත්ත එක පැත්තකින් කියාත්මක ෙවද්දී 
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපොලු, මුගුරු, කැති අරෙගන කියාත්මක ෙවන 
වැඩ පිළිෙවළ අපි ෙම් කාර්ය භාරෙය්දී ෙවනස් කළ යුතුයි. රජය 
විධියට, අමාත ාංශ විධියට ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීෙම්දී  
පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් වගකීම් කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි 
ආරම්භ කළ විවිධ අමාත ාංශවල කාර්යභාරය එෙහමම ෙලොප් 
කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒවා දිගට අරෙගන යනවාද  කියන 
පශ්නය අපට තිෙබනවා. ගිය වසෙර් අපි ෙගනාපු අය වැය 
ෙයෝජනාෙව් ඒ සියල්ලටම මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ෙගනාපු අය වැෙය්ත් ෙයෝජනා ගැන සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙයෝජනාවලට මුදල් ගන්ෙන් ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද කියන කාරණය ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් නැහැ 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සාමාන ෙයන් අය වැයකින් මුදල් 
වැය කරන කමෙව්දය එක පැත්තකින් ඉදිරිපත් කරන අතර, 
අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා අපි ෙමන්න ෙම් ආකාරයට තමයි ෙම් 
ආදායම ෙසොයා ගන්ෙන් කියලා. ඒ විධියට ආදායම් බදුවලින් 
ෙමපමණයි, අෙනක් ෙද්වල්වලින් ෙමපමණයි කියන කාරණය ෙම් 
අය වැෙයන් සනාථ ෙවලා නැහැ.  එෙහම නැති වැඩ පිළිෙවළක් 
තුළ අපි මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් දැන ගන්න  කැමැතියි, ෙම් මුදල් 
ලබා ගන්නා කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කාරණා රාශියක් කථා කරන්න තිෙබනවා.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් ඉල්ලීම 
මත, ෙම් යහ පාලන වැඩ පිළිෙවෙළේදී සුන්දරවූත්, රම වූත් වචන 
හරඹය පැත්තකට තියලා සැබෑ යහ පාලනය කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා.  ගම්වල සාමාන  
ජනතාව තළා ෙපළන්ෙන් නැතුව, රජෙය් නිලධාරින් තළා 
ෙපළන්ෙන් නැතුව ෙම්  වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න  කියලා  
අපි ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The Hon. Navin Dissanayake, please. You have 15 

minutes.  
 

 
 
[අ.භා 4.42] 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සංචාරක හා කීඩා 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க - சுற் லா மற் ம் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Tourism and 
Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරූණෑගල දිස්තික්කෙය් 

මන්තීතුමාෙග් කතාවට සවන් ෙදනෙකොට මට ෙත්රුම් ගිය 
කාරණයක් තිෙබනවා.  

සමාෙවන්න, ඊට කලින් ඉතාම සතුටින් ෙමම ගරු සභාවට 
කියන්න කාරණයක් තිෙබනවා.  ගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල  
සිරිෙසේන මැතිතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඊෙය් පැවැති කැබිනට් රැස්වීෙම්දී 
තීරණයක් ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා, ෙලෝක කුසලානය දිනා 
ගත්ෙතොත් අෙප් ජාතික කිකට් කීඩකයන්ට ත ාගයක් වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන එකසිය තිහක් - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
එකක්- ලබා  ෙදන්න. ඉතින් කීඩා ඇමති හැටියට මම හිතනවා 
ඒක එතුමන්ලාට විශාල මානසික ශක්තියක් ෙවයි කියලා.   

කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාෙග් කතාෙවන් 
ෙත්රුණා, පසු ගිය මැතිවරණ ව ාපාරෙය්දී එතුමන්ලාෙග් විශාල 
අඩුපාඩුවක් තිබුණු බව. එතුමාෙග් කතාෙවන් ඒ අඩුපාඩුව මට 
ෙපනුණා. එතුමා පකාශ කළා, මැතිවරණෙය්දී ආසන පමාණෙයන් 
වැඩි පමාණයක් එතුමන්ලා දිනුවා කියලා. නමුත් ඇත්ත 
වශෙයන්ම ජනාධිපතිවරණයක ගණන් ගත යුත්ෙත් ඡන්ද 
පතිශතයයි.  බහුතරයක් සිංහල ජනතාව සිටින පෙද්ශවලින් හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයගණය කළා. ඒ 
පෙද්ශවලින් එතුමා  සියයට 55ක් ඡන්ද ලබා ගත්තා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ලබා ගත්ෙත් ඡන්ද සියයට 45යි.  නමුත් 
අෙනක් පෙද්ශවලින්, විෙශේෂෙයන්ම සුළු ජාතික දමිළ හා මුස්ලිම් 
ජනතාව සිටින පෙද්ශවලින් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට අන්ත 
පරාජයක් ලැබුණා.  ෙකෙසේ ෙවතත්, ලබා ගත් ඡන්ද පතිශතය 
තමයි අන්තිම පතිඵලය.  

ෙම් රෙට් හැම පුරවැසිෙයකුටම එක ඡන්දයක් තිෙබනවා. 
ඉතින්, ඒක වර්ගීකරණය කරනවාද සිංහලද, දමිළද, මුස්ලිම්ද 
කියලා? නැහැ. ඒක තමයි ඔබතුමන්ලාට වැරදුෙණ්.  
ඔබතුමන්ලාෙග් campaign  එක සියලුම ජාතීන්ට එකෙලස 
කියාත්මක කළා නම්, මම හිතන විධියට මීටත් වඩා සාර්ථක 
පතිඵලයක් ඔබතුමන්ලාට ලබා ගන්න තිබුණා.  නමුත් එෙහම 
වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා දමිළ සෙහෝදරයන් අමතක කරලා 
දැම්මා.  ඔබතුමන්ලා මුස්ලිම් සෙහෝදරයන් අමතක කරලා දැම්මා.  
ඔබතුමන්ලා හිතුෙව් සිංහල ඡන්දවලින් පමණක්ම ජයගහණය 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. කවදාවත් ඒක කරන්න බැහැ.1982 
පැවති ජනාධිපතිවරණෙයන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා  ඡන්ද 
සියයට 51ක් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? එතුමා සියයට 51ක් ගත්ෙත් 
සිංහල, දමිළ හා මුස්ලිම් ඡන්ද  එකමුතු කරලා. ඔබතුමන්ලා 
හිතනවා නම්, අනාගත මැතිවරණයකදී ඔය සංඛ ාෙල්ඛනත් 
එක්ක ගිහිල්ලා ජයගහණයක් ලබා ගන්න, එෙහම නම් ඒක අපට 
ෙහොඳයි. මම උදාහරණයක් ෙදන්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න. 
ෙම් තත්ත්වය ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරණවලදී පමණක් ෙනොෙවයි,  
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 2012 දී පැවැති 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්  බලපෑවා.  Even in the United States, 
President Obama’s election reflected this reality. බැරැක් 
ඔබාමා ජනාධිපතිවරයාට කවුද සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙන්? සහාය 
දුන්ෙන් ලතීනුවන්. ඔබාමා ජනාධිපතිතුමාට ලතීනුවන්, කළු 
ජාතිකයන්, කාන්තාවන්  වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම ඒ රට තුළ සිටින 
විවිධාකාර ජාතීන් සහෙයෝගය ලබා දුන්නා.  නමුත් රට තුළ සිටින 
සුදු ජාතිකයන්ෙගන් සියයට 35ක් පමණයි එතුමාට සහෙයෝගය 
ලබා දුන්ෙන්.  එතෙකොට එතුමාට විරුද්ධව තරග කළ ෙජෝන් 
ෙකරී අෙප්ක්ෂකතුමාට ෙකොපමණ ඡන්ද ලැබුණාද? මම 
වගකීෙමන් කියනවා.  ඒ අවස්ථාෙව් ෙජෝන් ෙකරීට සියයට 65ක් 
පමණ සුදු ජාතික ඡන්ද ලැබුණා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.  

ඔබතුමන්ලා ජනාධිපතිවරණ ව ාපාරය සම්පූර්ණෙයන්ම 
පදනම් කර ගත්ෙත් එක ෙකොටසකට පමණයි.  ඉතින් ඒ 
ෙකොටස එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා රබන් ගහ ගහ, හිනා ෙවවී 
හිටියා. නමුත් අෙප් ජනාධිපති මැතිවරණය අපි සියලු 
ජාතිකයන්ටම market  කරලා ඒ විධියට  ඉදිරියට අරෙගන 
ගියා. අෙනක් අතින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකොච්චර සම්පත් 
පමාණයක් තිබුණාද? මම ඒ ගැන වගකීෙමන් කියන්ෙන්. 

605 606 

[ගරු  ටී. බී. ඒකනායක  මහතා] 



2015  ෙපබරවාරි 06  

තමුන්නාන්ෙසේලාට ජාතික රූපවාහිනිය තිබුණා; අයිටීඑන් එක 
තිබුණා. අද ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ.  ඉතින් ෙම් 
යථාර්ථය කරුණාකරලා පිළිගන්න.  

විෙශේෂෙයන් දමිළ සෙහෝදරයන්, මුස්ලිම් සෙහෝදරයන් -දමිළ 
ජනතාව හා මුසල්ිම් ජනතාව  - ෙකොන් කරන්න එපා, ඒ අය එකතු 
කර ගන්න, ඒ අය එක්ක කථා කරන්න, ඒ අයෙග් විශ්වාසය ෙගොඩ 
නඟාගන්න කියලා අපි කිව්වා. රජය ඇතුෙළේ ඉන්න ෙකොට අපි 
නිරන්තරෙයන් ජනාධිපතිතුමාට එය කිව්වා.  නමුත් එවැනි කිසිම 
ෙදයක් කෙළේ නැහැ. අලුත්ගම සිද්ධිය නිසා අන්තිෙම්දි ෙමොකක්ද 
වුෙණ්?  මුස්ලිම් ජාතිකයන් සම්පූර්ණෙයන් විරුද්ධ පාර්ශ්වයට 
තල්ලු කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලායි. ෙම් යථාර්ථය පිළිෙගන 
ෙද්ශපාලනය කරන්න. යථාර්ථය ෙනොපිළිෙගන ෙද්ශපාලනය 
කරන්න එපා. අප ගත්ෙත් විෙශේෂෙයන්ම පතිපත්තිමය තීරණයි. 
අපි දැන ගත්තා, සිද්ධ වන ෙද්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි අය වැය ගැන කථා 
කරනවා. ඇත්ත වශෙයන් කවුද, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙමෙහය වූෙය්? මම වගකීෙමනුයි අහන්ෙන්. පුද්ගලයන් 
ෙදෙදනායි, තුන්ෙදනායි. එක පැත්තකින්, පී.බී. ජයසුන්දර.  
අෙනක් පැත්ෙතන්, කබ්රාල්. ඒ අයත් එක්ක අපි කථා කළා. අපි ඒ 
අයට කරුණු කිව්වා. අපි කියපු ෙද්වල් ශත පහකටවත් ගණන් 
ගත්ෙත් නැහැ. මෙග් මිත ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳෙගන ඉන්නවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාට වුෙණ්? ඔබතුමාෙග් සීනි 
ව ාපෘතිවලට ෙමොනවාද වුෙණ්?  ඔබතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනා 
ෙගනාවා. අන්තිමට ෙකොතැනින්ද ඒවා කැඩුෙණ්? ෙකොතැනින්ද 
ඒවා නතර කෙළේ? මම වග කීෙමන් කියනවා, ඒවා නතර කෙළේ 
මුදල් අමාත ාංශෙය් පී.බී. ජයසුන්දර කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂව 
කෑවා නම් කෑෙව් ඒ ෙදෙදනායි. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් 
කරුණාකර අවදි ෙවන්න. අපි විශාල සහන පමාණයක් ජනතාවට 
දීලා තිෙබනවා. අපි ෙකොෙහොමද ෙම්වා දුන්ෙන්? ගරු කුමාර 
ෙවල්ගම හිටපු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම්වා දුන්ෙන්, පැහැදිලිවම 
නාස්තිය, වියදම් අඩු කරලායි. ජනාධිපතිතුමාට ලබා දුන්නු  මුදල 
අපි සියයට 50කින් කපා හැර තිෙබනවා. එය ඊටත් වඩා වැඩියි. 
We have reduced the expenditure of the President. The 
expenditure under the Head of the office of the President has 
been reduced by billions of  rupees, and we have increased 
the revenue. අපි ආදායම් තත්ත්වය වැඩි කර තිෙබනවා.  

අය වැයක් කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ඇස්තෙම්න්තුයි. ෙම් රට 
ෙමොන වාෙග් දිශාවකට ද ෙගන යන්ෙන් කියන එක ගැන අපට 
පැහැදිලි තීරණයක් ෙදන, යම්කිසි පණිවුඩයක් ෙදන කථාවකුයි 
එහි අන්තර්ගත වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂ 
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලා අර්ථකථනයක් 
කරනවා, අෙප් ෙම් ආණ්ඩුවට බහුතරයක් නැහැ කියලා. 
පැහැදිලිවම බහුතරයක් නැහැ. අපි ෙමතැන ඉන්ෙන් දින 100කට 
පමණයි. අපෙග් අරමුණු ටික ඉෂ්ට කරගන්නට, ෙම් රෙට් ජනතාව 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලන ෙම් ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන එකට 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් උදවු කරන්න.  

අපි සමාජවාදය ගැන කථා කරනවා; ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ගැන 
කථා කරනවා; රැඩිකල්වාදය ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඇත්ත 
වශෙයන් පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? වැඩවසම් කමයක් 
ෙන් තිබුෙණ්. පවුල්වාදයක් ෙන් තිබුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආර්ථික විෙශේෂඥයා දැන් ෙකෝ? ඔහු මෙග් තාත්තාෙග් එවකට 
මිතයා. ඒ තමයි,  Mr. Basil Rajapaksa. ෙකෝ, අද ඔහු? ඇයි 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඇයි පැනලා ගිෙය්? ඇයි, ජනාධිපතිවරණෙයන් සතියකට පස්ෙසේ 

ඇෙමරිකාවට ගිෙය්? ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් ෙමතැන 
ඉන්න බැරි වුෙණ්? අද සාමාන  ශී ලංකා නිදහස ්පාක්ෂිකයන්ෙග් 
දුක, ෙව්දනාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා. ඒ මානසික 
පීඩනය තමුන්නාන්ෙසේලාට දැෙනනවා. නමුත් ඇෙමරිකාෙව් සිටින 
බැසිල් රාජපක්ෂට ඒ පීඩනය නැහැ. ඔහු එෙහේ ගිහිල්ලා සැප 
විඳිනවා. ඔහු එෙහේ ගිහිල්ලා ඔහුෙග් ඇඟ ෙබ්රාගත්තා. සාමාන  
ඇමතිවරුන් හැටියට හිටපු අප දිහා ඒ කාලෙය් බැසිල් රාජපක්ෂ 
බැලුෙව්වත් නැහැ. මම එය වගකීෙමන් කියනවා. ඒ අය තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුව නැති කරලා දැම්ෙම්. අවුරුදු 40ක් ෙද්ශපාලනය කරපු 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා පබුද්ධ ෙද්ශපාලනඥෙයකු නම්, එවැනි අය 
පත් කරනවාද ඒ තනතුරුවලට? මා එය අහන්න කැමැතියි.  

එක පැත්තකින්, කබ්රාල්. "රෙට් කිසිම පශ්නයක් නැහැ, 
දරිදතාව අඩු ෙවනවා" කියලා ෙම් ලස්සන සිහිනය මැව්ෙව් 
කබ්රාල්. මෙග් අත් දැකීෙමන් දැනගත් එකක් මම කියන්නම්. එක 
සංඛ ා ෙල්ඛනයක් සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි. ඒ තමයි, විරැකියා 
සංඛ ා ෙල්ඛනය. අපට කිව්ෙව් ෙම් රෙට් විරැකියාව සියයට 4යි 
කියලායි. පිළිගන්නවාද, එම අගය සියයට 4යි කියලා? බම්බුව! 
ඒක ෙබොරු. අපි ගම්වලට ගියාම රැකියා සඳහා application ෙදන්න 
අප ළඟට එන ෙකොල්ලන්ෙග් සංඛ ාව බලන්න. මම දන්ෙන් 
නැහැ, අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමාට රස්සා කීයක් 
ෙදන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. මට නම් බැරි වුණා. ඒක තමයි 
යථාර්ථය.  

පාරවල් හදන්න විශාල වශෙයන් සල්ලි දැම්මා. ඒෙකන් 
ෙසොච්චමක් දමන්න තිබුණා, රස්සා ටිකක් ඇති කරන්න. අපෙග් 
මුදල් ඇමතිතුමා සහ අගමැතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කර 
තිෙබනවා, අවුරුදු ෙදක තුනක් ඇතුළත රැකී රක්ෂා ලක්ෂ 10ක් 
ෙම් ආර්ථිකය තුළ නිර්මාණය කරනවා කියලා. මම හිතන්ෙන් 
අපට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලායි. අපට හැම දාම රජෙය් රැකියා 
ෙදන්න බැහැ.                 

අපි ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් ඊට වඩා වග කීෙමන් වැඩ 
කළ යුතුයි. එෙහම නම්, ෙපෞද්ගලික අංශය නිදහස් කරලා; 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ඒ අවශ  සම්පත් ලබා දීලා පතිපත්තිමය 
රාමුවක් - policy framework එකක් -  තුළ තමයි ෙම් රැකී රක්ෂා 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලය පණස්පෙහන්, 
විසිහතට අපි අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින් පැහැදිලිවම රජෙය් 
මුදල් විශාල පමාණයක් ඉතිරි වනවා. ෙම්ක විශාල ජයගහණයක්. 
අපි කිව්ව සෑම ෙදයක්ම ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ඒක අමතක 
කරන්න එපා. අපි කිව්වා, ෙතල් මිල අඩු කරනවා කියලා; ඒ අනුව 
අපි ෙතල් මිල අඩු කළා. අපි ෙම් සහන මල්ල ලබා ෙදනවා කිව්වා; 
ඒ සහන මල්ල අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
පඩි වැඩි කරනවා කිව්වා; ඒ අනුව අපි ඔවුන්ෙග් පඩි වැඩි කළා. අපි 
ෙම්වා කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙම්වාට සමච්චල් කරන්න එපා. ෙම්වා 
කරන්න තිබුණු ෙද්වල්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙහොඳ මුදල් 
උපෙද්ශකයන් හිටියා නම් ෙම්ක කරන්න තිබුණා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ අසාර්ථක පුද්ගලෙයක් කියලා අපි 
කියන්ෙන් නැහැ. එතුමාට යම් කිසි ශක්තීන් තිබුණා. එතුමා ෙහොඳ 
නායකෙයක්. ෙම් රෙට් ජනාධිපති වන්න යම් කිසි නායකත්ව 
ලක්ෂණ තිෙබන්න ඕනෑ. එතුමා ඒවා ෙපන්නුවා. අපි ඒවා නැහැයි 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්, එතුමාව නැති කෙළේ එතුමාෙග් වෙට් 
ඉන්න කට්ටිය; විෙශේෂෙයන්ම එතුමාෙග් සෙහෝදරයා බැසිල් 
රාජපක්ෂ. එය සියයට 100ක්ම සැබෑවක්ය කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හදවෙත් තිෙබනවා කියලා මම දන්නවා. 
ෙමොකද, අපි ඇමතිවරු හැටියට අනුෙව්දනීය, කනගාටුදායක 
සිද්ධීන්වලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  

ෙම් අතුරු අය වැය අහනෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම 1978-79 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මට මතක් වනවා. සමාජවාදී අය වැයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි  
2001 දී යූඑන්පී ආණ්ඩුෙව් හිටියා. ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමනි, ඔබතුමාට එය මතක ඇති. අෙප් අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් ඇමතිතුමාත් ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ඒ මන්තී කණ්ඩායෙම් එදා සිටි අපි කිව්වා, රස්සා ටිකක් ෙදන්න 
කියලා. දුන්ෙන් නැහැ. එදා ෙමොනවාද වුෙණ්? පටි තද කර ගන්න 
කිව්වා.  

අද සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් රැඩිකල් දර්ශනයකටයි ෙම් 
ආණ්ඩුව යන්ෙන්. ඒ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්නයි. ෙමොකද, ෙම් 
රෙට් සුපිරි පන්තියක් ඉන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 
විෙශේෂෙයන් ඔය ෙපෙර්රාලා.  නම් කියන්න යන්ෙන් නැහැ, මම. 
කවුද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඉස්සරහා නම් ටික දමා 
ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ නම් ටික දන්නවා. 'ෙපෙර්රා' කිව්වාම 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෙපෙර්රාලා ෙදන්ෙනක් හිටියා. They 
have been manipulating the stock market by pumping and 
dumping money. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් යාළුෙවෝ ටික දමා ෙගන 
stock market එක උඩට පහළට කරනවා. රුපියල් 50ට share 
එකක් අරෙගන හැන්දෑ ෙවන ෙකොට එය රුපියල් 55 කරනවා. ඒ 
කෘතිම වශෙයන්. එතෙකොට රුපියල් 5ක ලාභයක් තිෙබනවා. ඒ 
මඟින් රුපියල් ෙකෝටි ගණන් හම්බ කළා. ඒ ෙද්වල් අපි දන්නවා. 
ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් campaign 
එකට මුදල් දුන්ෙන්. ෙම් ෙගොල්ලන් අපට සමච්චල් කළා. අපි 
හම්බ වුණාම ෙම් ෙගොල්ලන් අපට කිව්වා, "ෙමොන පිස්සුද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා උඩින්ම දිනනවා" කියලා. ඇයි එෙහම 
කිව්ෙව්? සල්ලි බලය නිසා. නමුත්, සල්ලි බලයට වඩා මනුෂ  
බලය වැදගත් කියලා ෙම් රෙට් ජනතාව ඔප්පු කළා. එම නිසා 
සල්ලිවලින්, බලෙයන්, පවුල් වාදෙයන් දීර්ඝ කාලීන ගමනක් 
යන්න බැහැයි කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අනාගත නායකෙයෝ කවුද කියලා 
අපි දන්ෙන් නැහැ. බණ්ඩාරනායක පවුලත් අවුරුදු ගණනාවක් - 
අවුරුදු 40ක්, 50ක්- රෙට් නායකත්වෙය් හිටියා. ෙම් රාජපක්ෂ 
පවුලත් හිතන්න ඇති, අවුරුදු 50ක්, 60ක්, 70ක් පාලනය ෙගන 
යන්න. කවුද නියම නායකයා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ශී ලංකා 
නිදහස් පාක්ෂිකයන් වශෙයන් තීරණයක් ගන්න. 

ඇත්ත වශෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් නව දර්ශනය 
යටෙත් අපි කියා කරනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
අනුදැනුෙමන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා හා රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා ඉතාමත් ශුභවාදී සහන අය වැයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  පකාශ කරන්න කැමැතියි, ජුනි මාසෙය් සිට 
සමෘද්ධි දීමනාව සියයට 200කින් වැඩි කරන බව. ඒක අය වැෙය් 
පැහැදිලිවම සඳහන් කර තිෙබනවා. බුද්ධිමත් ජනතාවක් වන අෙප් 
ජනතාව අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදල සියයට 6කින් වැඩි 
කරන්න කිව්වා. ෙම්ක අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් සියලු ෙදනාම 
නිරන්තරෙයන්ම කළ ඉල්ලීමක්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 6ක් අධ ාපනයට ෙවන් කරන්න කියලා ෙම් රෙට් 
බුද්ධිමතුන්, ෙම් රෙට් බුද්ධිය අගය කරන ජනතාව ඉල්ලීමක් 
කළා. ෙම් වතාෙව් අපි ඒක කරලා තිෙබනවා. අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් 
නියුතුවූවන් ඒකට කළ අරගළය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා. ෙම්වා අවශ  ෙද්වල්. රටකට දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. එදා අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් විශාල පිම්මක් පැන්න 
අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අද අධ ාපනයට ෙවන් 
කරන මුදල සියයට 6 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් පමාණය 
තිබුෙණ් සියයට 2ක් වශෙයන්. සියයට 2 කිව්වාට, සියයට 1.7යි 
තිබුෙණ්. නමුත් සියයට 6කට ෙම්ක වැඩි කර තිෙබනවා.   

These are huge policy changes. Expenditure for 
Education has been increased to 6 per cent of the GDP. It is 
a huge monumental change. So, we welcome things like that 
and you, Hon. Members of the Opposition, should too. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Please wind up, Hon. Minister. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මූලාසනාරුඪ  ගරු  මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. ෙම්  වැඩ පිළිෙවළ  දින සියයකට පමණයි.  ඒ හරහා 
අලුත්  ව වස්ථාවක්  හඳුන්වා දීමට  අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
ඊට පසු අපි මහ මැතිවරණයකට යමු. අපි  මිතයන් වශෙයන් 
ෙද්ශපාලනය කරමු. රට ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලනය කරමු. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් අපට  වැදගත්. ඒ අදහස් ලබා දී අපි 
ඉදිරියට යමු  කියන පණිවුඩය ෙදමින්  මෙග් වචන  ස්වල්පය 
ෙමයින් අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. You 

have 20 minutes.  
 
 
[பி.ப. 4.58] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 

ெகளரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் 
தைலைமயிலான அைமச்சரைவையக் ெகாண்ட இந்த 
அரசாங்கம் ெபா ப்ேபற்ற பின்னர் இச்சைபயில் எனக்கு 
உைரயாற்றக் கிைடத்த தலாவ  சந்தர்ப்பத்ைதயிட்  என  
மகிழ்ச்சிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ெப ைமக்குாிய இந்த நாடா மன்றம் பல வர  ெசல த் 
திட்டங்கைளச் சந்தித் ள்ள .  ஆனால், தற்சமயம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர  ெசல த்திட்டம் மக்க க்கு மிக 
அதிகமான அ கூலங்கைள வழங்கியதன் லம் ஒ  
தனித் வமான சாதைனைய ெவளிப்ப த்தி ள்ளைமைய 
யிட்  நான் என  பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைல 
குைறப் , அரச ஊழியர்களின் சம்பள அதிகாிப்  ேபான்ற 
எதிர்பாராத வைகயிலான வரப்பிரசாதங்கைள இந்த வர  
ெசல த்திட்டம் வழங்கியதன் லம் இந்நாட்  மக்களின் 
மனைதக் குளிரைவத் ள்ள . கடந்த அரசாங்க காலத்தில் 
இடம்ெபற்ற ண்விரயங்கள், ஆடம்பரச் ெசலவினங்கள், 
இலஞ்ச, ஊழல், ேமாச  நடவ க்ைககள் ேபான்றவற்றின் 

லம் ஏற்பட்ட விரயங்கைளத் தவிர்த்  அதன் 
பலாபலன்கைள மக்க க்கு வழங்கும் வைகயிலான இந்த 
அரசாங்கத்தின் நன் யற்சியின் ஒ  பகுதியாகேவ இைத நான் 
பார்க்கின்ேறன். 

ேம ம், மக்க டன் ெந க்கமாக உறவா , அவர்களின் 
குைறநிைறகைள ம் உணர் கைள ம் ாிந் ெகாள்ளக்கூ ய 
ெப ைமமிகு ஊடகத் ைற டன் ெதாடர் ைடயவன் என்ற 
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வைகயி ம் மக்களின் ேதைவகைள இச்சைபயில் சமர்ப்பித்  
நிவாரணங்கைளக் ேகா ம் கடப்பா ைடய ஒ  நாடா மன்ற 
உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் நான் இங்கு சில விடயங்கைளச் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கிேறன். 

ெப ம்பான்ைமயான மக்கள் மகிழ்ச்சிெகாள்ளத்தக்க 
வைகயில் இந்த வர  ெசல த்திட்டம் அைமந் ள்ள 
ேபாதி ம், ஒ  சில தரப்பினர் எதிர்பார்த்த அள க்கு அ  
நிைறேவற்றப்படவில்ைல எனக் குைறப வைத என்னால் 
அறிய ந் ள்ள . கடந்த காலங்களில் பல 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் ைறயற்ற நிர்வாகம் காரணமாக ம் 
பராமாிப் , மீள்ந ைக என்பனவற்றில் ேபாதியள  கவனம் 
ெச த்தப்படாைமயா ம் ேதயிைல உற்பத்தியில் பாாிய 
பின்னைடைவ எதிர்ெகாள்ள ேவண் யி ந்த .  இலங்ைகத் 
ேதயிைலயின் உலகத்தரப்பங்கு இ ந்த மதிப்பி ம் சாி  
ஏற்ப ம் நிைல ேதான்றிய . அதனால், ேதாட்டத் ெதாழிலா 
ளர்கள் சம்பள உயர்  ேகா ம் ேபாெதல்லாம் அதைனக் 
ெகா க்காைமக்கு இலாபமின்ைம ஒ  காரணமாகக் காட்டப் 
பட்ட . எனேவ, இத்தைகய குைறபா கள் கைளயப்ப ம் 
ேபா  ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் உயர்த்தப் ப வதில் 
சிக்கல் இ க்க யா .  எனேவ, ெகளரவ ெப ந் 
ேதாட்டத் ைற அைமச்சர் இந்த விடயங்களில் கூ தல் கவனம் 
ெச த் ம் அேதேவைளயில், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
சம்பளத்ைத ம் மாதம் ஐயாயிரம் பாயால் அதிகாிப்பதற்கு 
உடன  நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன ம் ேகட் க் 
ெகாள்கிேறன். 

ேம ம், கூட் ற த் ைறையச் ேசர்ந்த பணியாளர்களின் 
சம்பள அதிகாிப் ப் பற்றி இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தில் 
எ ம் குறிப்பிடப்படாைமயான  வ த்தமளிக்கும் ஒ  
விடயமாகும்.  கடந்த காலத்தில் இடம்ெபற்ற சி சி  சம்பள 
உயர் க ம் அவர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல என்பைத நாம் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். இப்ப யாக அந்தப் பணியாளர்கள் 
குைறந்த ஊதியத்தில் ேவைல வாங்கப்ப வதற்கு அந்தந்தக் 
கூட் ற ச் சங்கங்கள் நட்டத்தில் இயங்குவதாகக் காரணம் 
காட்டப்ப கின்ற .  

ஒ  காலத்தில் வட பகுதியில் கூட் ற ச் சங்கங்கள் 
மிக ம் சிறப்பாக இயங்குவதில் பல அாிய உதாரணங்கைள 
ெவளிப்ப த்தின. ஆனால், கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் 
காலத்தில் கூட் ற ச் சங்கங்களின் நிர்வாகத்தில் அதீதமான 
அரசியல் தைலயீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. அரசியல் 
வாதிகளின் எ பி கள் நிர்வாக பீடங்களில் நியமிக்கப் 
பட்டனர். ஊழல் ேமாச களில் ஈ பட் விட் , அரசியல் 
ெசல்வாக்கினால் சட்டத்தின் பி யி ந்  தப்பிக் 
ெகாண்டனர். அதன் காரணமாகேவ கூட் ற ச் சங்கங்கள் 
நட்டத்தில் இயங்கும் நிைல ஏற்பட்ட . சர்வாதிகாரத்தின்  
சீரழி களால் ஏற்பட்ட நட்டத்தின் சுைம சாதாரண 
பணியாளர்களின் தைலயிேல சுமத்தப்பட்ட . எனேவ, 
ஏற்ெகனேவ ஆதிக்கம் வகித் வ ம் ஊழல் ேமாச  
நிர்வாகங்கள் கைலக்கப்பட் , கூட் ற த் ைறயில் அறி ம் 
அ பவ ம் வாய்ந்த ேநர்ைமயான மனிதர்கள் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ம். அதற்காக கூட் ற த் ைற அைமச்ச ம், 
கூட் ற த் ைறையச் ேசர்ந்த பணியாளர்களின் ஊதியத்ைத 
உயர்த் வதற்கு நிதியைமச்ச ம் ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற  என  
ேவண் ேகாைள இச்சைபயிேல  ன்ைவக்கின்ேறன். 

எந்த அரசாங்கம் ஆட்சியி ந்தா ம் அரச நிர்வாகத்ைதக் 
ெகாண் நடத் வதில் அர்ப்பணிப் டன் பணியாற் பவர்கள் 
அரச ேசைவப் பணியாளர்கேள. அவர்கள  ேசைவக்காலம் 

நிைறவைட ம்ேபா  அவர்க க்கு அரசாங்கத்தால் 
ஓய் தியம் வழங்கப்ப கிற . தம  வாழ்நாளில் க்கிய 
ெப ம் பகுதிைய நாட் க்காகச் ேசைவ ெசய்வதற்காக 
அர்ப்பணித்த அவர்கைளக் ெகளரவிப்ப ம் அவர்கள் கைடசிக் 
காலத்தில் நிம்மதியாக வாழ வழிெசய்வ ம் அரசாங்கத்தின் 
கடைமயாகும். அவ்வைகயிேலேய சிேரஷ்ட பிரைஜகளான 
அவர்க க்கு ஓய் தியம் வழங்கப்ப கின்ற . எனி ம், 
இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இைடக்கால வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ஓய் தியர்க க்கு 1,000 பாய் மட் ேம 
அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . அரச ஊழியர்க க்கு 10,000 பாய் 
ஊதிய உயர்  வழங்கப்ப ம்ேபா , இவர்க க்கு 1,000 

பாய் மட் ேம வழங்கப்ப வ  கவைலயளிக்கும் ஒ  
விடயமாகும். இன் ம் ஓய் தியர்கள் சிலர் தம  
ஓய் தியத்தின் லேம கு ம்பத்ைதப் பராமாிக்க ேவண் ய 
நிைலயில் உள்ளனர் என்பைத ம் நாம் இங்கு கவனத்தில் 
எ ்க்க ேவண் ம். குறிப்பாக, வட பகுதியில்  ஓய் தியர்கள் 
பலர் ேபார் காரணமாக உைழக்கும் தைகைம ள்ள தங்கள் 
பிள்ைளகைள இழந் ள்ளனர்; பலர் ஊன ற்ற பிள்ைளகைளப் 
பராமாிக்க ேவண் ய நிைலயில் உள்ளனர். அத் டன், 
கணவன்மாைர இழந்த தங்கள் ெபண் பிள்ைளகைள ம் 
தகப்பன், தாைய இழந்த ேபரப்பிள்ைளகைள ம் கவனிக்க 
ேவண் ய நிைலயி ம் உள்ளனர். இப்ப யாகச் சில 
பிரத்திேயகப் பிரச்சிைனகைள ம் சந்திக்கும் ஓய் தியர் 
க க்கு இந்த 1,000 பாய் உயர்  ஏமாற்றமளிப்பதாகேவ 
உள்ள . எனேவ, ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டைதப் ேபான்  
குைறந்தபட்சம் அவர்க க்கு 3,000 பாய் ஓய் திய உயர்  
வழங்கப்பட ேவண் ெமன  நான் இந்தச் சைபயிேல ெகளரவ 
நிதியைமச்சர் அவர்களிடம் ேகாாிக்ைக வி க்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

2004ஆம் ஆண் க்கு ன்  ஓய் தியம் ெபற்றவர்க க்கும் 
பின்  ஓய்  ெபற்றவர்க க்குமிைடேய ெகா ப்பனவில் 
பாாிய ேவ பா  உள்ள . இந்த ேவ பா   விைரவில் சாி 
ெசய்யப்ப ம் எனப் பல ைற வாக்கு தியளிக்கப்பட் ம் 
இன் வைர அ  ெதாடர்பாக ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககள் 
எ ம் எ க்கப்ப வதாகத் ெதாியவில்ைல. எனேவ, 
அ ெதாடர்பாக ம் நிதியைமச்ச ம் ஓய் தியத் திைணக் 
கள ம் உாிய நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அந்தவைகயில், இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இைடக்கால 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் தனியார் ைறயினர், கூட் ற  
ஊழியர்கள், ஓய் தியர்கள் ஆகிேயார் ெதாடர்பாகப் ேபாதிய 
கவனம் ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத நான் இங்கு 
சுட் க்காட் வ டன், அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்ய உடன் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
அப்ப ச் ெசய்வதன் லேம இ  அைனவைர ம் தி ப்திப் 
ப த் ம் ஓர் உன்னதமான வர  ெசல த் திட்டமாக அைம ம் 
என்ப  என  நம்பிக்ைகயாகும்.  

Mr. Presiding Member, it is appropriate that I remind 
this House that the new President was elected on a 
mandate for good governance. My party and I, - and I am 
sure the majority in this country - welcome this and we 
are watching to see if this Government is serious about 
making robust changes to usher in good governance. It 
was on this very subject of Good Governance in our 
universities that I spoke in this House in November last 
year, especially on the grave shortcomings in the 
governance of the University of Jaffna.  
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In this regard, statements made by the State Minister 
of Higher Education raised doubts on how serious the 
Government is in reforming our university system. The 
State Minister was reported in the “Sunday Observer” of 
1st February, 2015, that he will not sack the Chairperson 
of the UGC, Prof. Kshanika Hirimburegama, but will 
address many mistakes done by her. As we know, the 
Federation of University Teachers’ Association has been 
critical of the Chairperson of the UGC, who is a political 
appointee and in its recent press release,  it requests the 
Government not to take ad hoc policy measures without 
following a serious consultative process with all 
stakeholders. What consultative process has the  Minister 
followed in deciding that the Chairperson, a public 
official, whom he says has made mistakes, must not be 
removed? Such a decision requires a consultative process. 
If we go by what a Minister feels about a person, we will 
end up with unsuitable persons and a breakdown of the 
university system.  

What was of particular concern to me was the 
University of Jaffna, which I referred to in my speech 
made in  this House. The problems of abuse there are 
quite grave, as have been documented by the Jaffna 
University Science Teachers’ Association - JUSTA. If we 
simply extend the Minister’s logic based on personal 
feelings and say that the Vice-Chancellor of the Jaffna 
University and the other persons in authority have made 
mistakes but must stay on, what is the guarantee of 
change for the better? Clearly, these persons have not 
been transparent and their competence is questionable.  

Now, I will say something about  the mistakes  on the 
part of the Vice-Chancellor of the University of Jaffna 
and especially, the academic members of the Council. A 
letter signed by more than 80 academics  expressing 
dissatisfaction about the recruitment practices in the 
University was sent to the Vice-Chancellor in December, 
2013. There was neither an acknowledgement nor a 
response. Other detailed reports on abuse compiled by 
JUSTA were sent to her during the course of the year 
2014. These detail  several cases of  how candidates with 
excellent academic credentials are shut out and persons 
with much lower ability are recruited. It is only when one 
of the rejected  top candidates went to the Supreme Court 
that the Vice-Chancellor condescended to respond. There 
too, as the JUSTA has shown, the Vice-Chancellor and 
the Dean of Management have, under Oath, told untruths 
to the Supreme Court. In July 2014, the Chairperson of 
the UGC promised to conduct an impartial inquiry, but 
has done nothing so far, and has continued to protect the 
Vice-Chancellor. In this regard, I have tabled the relevant 
report in Parliament. How could the public believe the 
assurances given that these people would be kept on and 
the Minister would see that their mistakes are corrected? 
This is not a healthy approach to good governance.  

Good governance means that when there is a public 
complaint about grave abuse, there should be a proper 
inquiry and those accused should not be kept in a position 
to influence the inquiry. These are persons who mainly 
acquire positions through political favour and we should 
be much more vigilant in keeping such persons in 
position. Is this country so lacking in talented persons 
that we hang on to those whose main talent is 
sycophancy? In the University of Jaffna, only one 
candidate went through the trouble and expense of going 
to the Supreme Court when hers was not the worst case 
of abuse. If all those whose cases have been documented 
could go to the Supreme Court, there will be a major 
stink. Good governance is about managing our 
institutions with fairness and competence, so that the 
need for legal recourse is minimized. 

I would like to remind this House that the University 
of Jaffna is the only University in the North with the task 
of having to produce the intellectual capital and 
professional skills for the entire region. The present trend 
of abuses in recruitment would ensure that the University 
degenerates steadily and will, very poorly, serve the 
region. For example, the University is supposed to have 
top-rate skills in discipline ranging from Law to 
Environmental Management. The question of waste oil 
dumped by the Northern Power Plant contaminating the 
ground water in Chunnakam has been raised before 2012. 
There was not even a sound from the University. The 
authorities in the University had no particular 
commitment to the broader society or environment. They 
were quite happy to go after a Government Minister and 
fall at his feet to ensure that they keep their positions. The 
Minister would even rig the Vice-Chancellors’s election 
to ensure that this same group remains in power. It is only 
after the recent election when they felt threatened that 
their power would be taken away that they are trying to 
drum up publicity for themselves parading as experts 
using the disaster in Chunnakam several years, too late. 

What we need is a first-rate University, not a 
University that shuts out talent that is willing to join the 
university profession. JUSTA has also documented cases 
of the University shutting out well-qualified persons who 
want to come home and serve. 

The University needs a major transformation, so that 
we will have real experts with social concern and what 
happened at Chunnakam will not happen again. The only 
way this can be done is to appoint a competent authority, 
a dedicated person of proven integrity who knows the 
University system well and is capable of bringing in the 
necessary reforms.  

I repeat, we are badly in need of a competent 
authority, immediately. I want the State Minister of 
Higher Education to give a hearing. This is my second 
speech as regards the Jaffna University. Do you want 
talented people in the University to run the University, or 
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do you want to give us some logical answers?  I should 
say in this House that  after  my speech on the last 
Budget, the then Minister of Higher Education, the Hon. 
S.B. Dissanayake attacked me saying that I spoke after 
consuming liquor.  He attacked me as if I was  a 
drunkard. It was a very sad situation. I was planning to  
reply him, but unfortunately, today he is on my side. So, I 
cannot reply him.  

Thank you very much. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam. You have 15 minutes.    
 
 
[අ.භා.5.16] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් ආණ්ඩුවක් යටෙත් ෙම් 

සභාව අමතන පළමු අවස්ථාෙව්  විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් අතුරු අය  
වැය ෙයෝජනාව පිළිබඳව සලකා බැලීෙම්දී, ෙම් අතුරු අය  වැය 
ෙයෝජනාව මඟින් රෙට්  හැම ෙකොටසකටම  සහනයක් ලැබුණාය 
කිව්ෙවොත් නිවැරදිය කියා මා විශ්වාස කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
පසුගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව "රාජ  ෙසේවකයන් තමයි අෙප් ශක්තිය" 
කියලා උදම් ඇනුවා. සමහර අවස්ථාවලදී අවිධිමත් ආකාරෙයන් 
රාජ  ෙසේවකයන්  බඳවා ගත්තා; විවිධ  ලැයිස්තුවලින් බඳවා 
ගත්තා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී අපි ඡන්ද  ෙකොට්ඨාසය දිනුවත් 
රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්ද අපට ෙනොලැබී  ගියා. තැපැල් 
ඡන්දවලින් අපි පරාජයට පත් වුණා. නමුත් පසුගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එහි පැහැදිලි ෙවනසක් අපි දැක්කා. ෙම්ෙකන් 
ෙමොකක්ද ෙපන්වන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  රාජ  
පාලනෙය්දී ඒ කමෙව්ද අනුගමනය කෙළේ නැති නිසා, ෙපෞද්ගලික 
න ාය පතවලට ගිය නිසා ඒවාෙය් විපාක තමයි, පැවැති ආණ්ඩුවට 
පසුගිය ජනාධිපතිවරණ පතිඵලවලින් ලැබී තිෙබන්ෙන්.  

රාජ  ෙසේවකයන්ට  ෙම්  වාෙග් දැෙනන ආකාරයට රුපියල් 
10,000ක වැටුප් වැඩි වීමක්  කිසිම අය වැයකින් ලැබුෙණ් නැහැ. 
රාජ  ෙසේවක වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි ෙවද්දී ෙපටල්, 
ඩීසල්, භූමිෙතල්  මිල අඩු වුණා.  ෙපටල් පාවිච්චි කරන ෙකනාට, 
ෙමෝටර් සයිකල් පාවිච්චි කරන ෙකනාට, ඒ වාෙග්ම භූමිෙතල් 
පරිෙභෝජනය කරන අයට, ඩීසල් වාහන පාවිච්චි කරන  අයට ෙම් 
වාෙග් දැෙනන ආකාරෙයන් පසුගිය දසක ගණනාවක් තුළදීවත් 
ෙපටල්, ඩීසල් සහ භූමිෙතල්වල මිල අඩු වුණාද කියා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්න කැමැතියි. ෙම් අතුරු  අය වැය 
ෙයෝජනා ගැන විවිධ අය විවිධ ෙද්වල් කිව්වා. විවිධ ආකාරෙය් 
ෙචෝදනා කළා. සමහරු ෙම්කට ෙකොත්තමල්ලි අය වැයක්ය 
කිව්වා.  හැබැයි පාරට බැහැලා ඒ ගැන ජනතාවෙගන් ඇහුෙවොත් 
ජනතාවට  ලැබුණු සහන, ඒ සහන  ඔස්ෙසේ  ජනතාවෙග් හිතට 
දැෙනන සහනය  අවතක්ෙසේරු කරන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් 
නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් අය  වැෙයන්  ගත්තු කියා මාර්ග ගැනත් 
බලන්න ඕනෑ. අපි දශකයකට වැඩි කාලයක් විපක්ෂෙය් ඉඳලා 
සමහර ෙද්වල් ගැන කථා කළා;  එතෙනෝල් ව ාපාරය ගැන කථා 

කළා;  මත්පැන් අෙළවි හල් පිළිබඳව කථා කළා. කැසිෙනෝ 
ව ාපාරය ගැන අපි ෙම් සභාව ෙදවනත්  ෙවන්න කථා කරලා ඇති.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට පත් වුෙණොත්  අපි ඒවාට තව තවත්   
දිරි ෙද්විය; අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය විනාශ කරාවිය කිව්වා. අද 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව ාපාරය 
අෛධර්යවත් කරන්න  අපි ඒවාට බදු ගහලා තිෙබනවා. 
එතෙනෝල් ව ාපාරය, මත්පැන් අෙළවි හල්  අෛධර්යවත් 
කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මන්දිර බද්දක් ගහලා  
තිෙබනවා. ගම්වල ඉන්න සාමාන , දුප්පත්  ජනතාව ගැන අපි ෙම් 
අතුරු අය වැෙය්දී සලකා බලා තිෙබනවා.  දැන් තමයි අපි රාජ  
පතිපත්ති හදාෙගන යන්ෙන්; ආධාර ගන්න ඒවා, විවිධ 
ක්ෙෂේතවලට මුදල්  ෙවන් කරන ඒවා කර ෙගන  යන්ෙන්.  අෙපේල් 
මාසෙය් මැතිවරණෙයන් පසුව තමයි අපට ෙම්වා නිසියාකාරව 
කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් වනෙකොටත්  අපි 
වියදම් කපා හැර තිෙබනවා. වැඩිය ඕනෑ නැහැ, හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාට රුපියල් ෙකෝටි 10,000කට ආසන්න පමාණයක් 
ෙවන් කර තිබුණා. ඒවා ජනතාවෙග් බදු මුදල්වලින් අය කරපු 
සල්ලි. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ඒ මුදල රුපියල් ෙකෝටි 272 
දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒකම මදිද? බැලු බැල්මට කරපු ඒ 
වියදම් කපා හැරීම මදිද,  ඒ අහිංසක මිනිසුන් ෙවනුෙවන් දුන්නු ඒ 
සහනයම මදිද කියා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්න කැමැතියි. 
ඒ වාෙග්ම  තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්න ඇති පහුගිය  කාලෙය්දී  
දැයට කිරුළ වාෙග් ව ාපෘති දමාෙගන පහුගිය රජෙය් ඇමතිවරු ඒ 
පවුෙල්ම ඇමතිවරු දමාෙගන ඒ මුදල් විනාශ කරපු හැටි. 
"Unsolicited Proposals"  කියා තමයි පහුගිය කාලෙය්දි  ව ාපෘති  
ආෙව්. ඒවාට ෙටන්ඩර් කැඳවීම් නැහැ; ඒවාට අයිතිකාරෙයෝ නැහැ. 
හිතුණු හිතුණු ගජ  මිතුරන්ට තමයි  ඒවා  දුන්ෙන්. පහුගිය  
කාලෙය්දී රුපියල් ෙකෝටි හාරදාස් ගණනක වියදමින් දැයට  
කිරුළ ව ාපෘතිය මෙග් ආසනය ඉලක්ක කරෙගන  කියාත්මක  
වුණා. ෙකොළඹ ඉඳලා යාපනයට යනකම් දිනපු එකම පළාත් 
පාලන ආයතනය මා නිෙයෝජනය කරන කුලියාපිටිය ආසනෙය්  
නගර සභාවයි. ඒක තමයි ඒ හිටපු ඇමතිවරයා කියා තිෙබන්ෙන් 
ආපුවහම ඒකට ෙෂොට් එක ෙදන්න ඕනෑය කියා. අන්තිමට ෙමොකද 
වුෙණ්?  ඒවා දැම්මා කියලා ෙමොකක්ද ලබා ගත් වාසිය?  

පසු ගිය මැතිවරණයට වඩා  ෙම් මැතිවරණෙය්දී මෙග් 
ආසනෙය්  සියයට 300කින් ඡන්ද පතිඵල වැඩි වුණා. කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්දවලින් අපි දිනුවා. 
කුරුණෑගල දිස්තිස්තික්කෙය් තැපැල් ඡන්දෙයන් අපි දිනුවා. 
පතිපත්තිමය තීරණ අරෙගන ෙම් රට  යහපාලනය ඇති රටක් 
බවට  ෙගොඩ නගන්නට  අවශ  පරිසරය සෑදිය යුතු කාලය ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි කියනවා.  ඔය කරපු සිල්ලර වැඩ 
එකකින්වත් ආණ්ඩුවට වාසියක් ගන්නට පුළුවන් වුෙණ් නැහැ.  

බලන්න,  අධ ාපනය විනාශ  කර  තිෙබන හැටි.  අධ ාපනය 
භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් මම ෙම් චකෙල්ඛන කියවද්දී  ෙපනී 
යනවා, ෙම් චකෙල්ඛන  එකකට එකක් පරස්පරයි කියන එක. ඒ 
වාෙග්ම  පසු ගිය කාලෙය් පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර  
ගැනීෙම්දී කර තිෙබන විනාශය බලන්න. විෙශේෂෙයන් කාල්ටන් 
ෙපර පාසල්වලින්  දහස් ගණන්  පධාන පාසල්වලට ළමයින් දාලා; 
නුවර පධාන පාසල්වලට දාලා. අපි ශිෂ ත්ව ෙදන ළමයින් 
පමාණය දහදා හකින් වැඩි කළා.  අපි ඒ ගිය වර කියපු එකක්වත් 
අඩු කරන්නට හැදුෙව් නැහැ.  අපි ඒ සල්ලි ෙවන් කර ගත්තා.  
හැබැයි  ඒ සල්ලි  වැඩි කර ගත්තාට  අද ශිෂ ත්ව පාස් ෙවච්ච 
ළමයින් ට යන්නට පාසල් නැහැ. ෙමොකද, එක පැත්තකින් 
කාල්ටන්  ෙපර පාසල්වලින්  ළමයින්   දාලා. අෙනක් පැත්ෙතන්  
පැවැති ජනාධිපති මන්දිරෙයන් ලැයිස්තු තුනක් ඇවිත් තිෙබනවා.  
ෙලොකු ලැයිස්තු  එන්ෙන්  පධාන පාසල්වලට. අෙනක් පැත්ෙතන් 
මහ ඇමතිවරු පාසල්වලට ළමයින් දාලා. තව පැත්තකින් කැබිනට් 
ඇමතිවරු පාසල්වලට  ළමයින් දාලා.  සාමාන  ෙගොවියාෙග්, 
කම්කරුවාෙග්  දරුවන්ට පාසල්වලට යන්න ඉඩ නැහැ. ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්  ඔක්ෙකොම  ලැයිස්තුවලින්.  අපි  ඒවා ගැන  තීරණයක් 
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ගත්තා. කවුරුන් තරහ වුණත්  අපි තීරණය කළා, ෙමතැනින් එහාට  
අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන්    ෙද්ශපාලන ලැයිස්තුවලින් පාසල්වලට 
ළමයින් දාන්ෙන් නැහැ කියා. ඒ වාෙග්ම "මහින්ෙදෝදය" නමින්  
පාසල් හැදුවා. අපි පතිපත්තිමය වශෙයන් තීරණය කළා, මින් 
ඉදිරියට  පාසල්වලට ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් නම් දාන්ෙන් නැහැ 
කියලා.  ඒක අපිටයි පාඩු.  අතීතෙය් නම් දාපු ඒවාට අපි ෙමොකවත් 
කරන්ෙන් නැහැ. මින් ඉදිරියට ජනාධිපතිවරයාෙග්, 
අගමැතිවරයාෙග්, අෙප් ෙහෝ කාෙග්වත් නම් පාසල්වලට දමන්ෙන් 
නැහැ කියා අපි  තීරණය කළා.  අපි ෙම් තත්ත්වය  හදන්නයි 
යන්ෙන්.  අපට දැන්වත් සහෙයෝගය ෙදන්න. අපි ෙම්  ෙමොකක්ද 
කරන්න හදන්ෙන් කියා තමුන්නාන්ෙසේලා  බලන්න. මහින්ෙදෝදය 
විද ාගාර හදලා තිෙබනවා.  එක පුද්ගලෙයකු ලක්ෂ  60ට හදපු  
එක තවත් ෙකනකුට ෙකෝටි එකහමාරට, ෙකෝටි එකයි හැටට දීලා  
තිෙබනවා.  ඒ දීලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් 
ෙතොරවයි. ෙම් ඔක්ෙකොම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් දීලා 
තිෙබන්ෙන්, තමන්ෙග් මිතයින්ට. ෙම් විනාශය  බිලියන ගණනක්.  
ෙම් විනාශය සිදු වුෙණ් නැත්නම්, අධ ාපන අමාත ාංශය ඇතුළු 
අෙප් අමාත ාංශවල  වියදම් ටික ගසා කෑම්වලට ලක් කරන්නට 
ඉඩ තිබ්ෙබ් නැත්නම් තවත් දහදාහකින් විතර වැටුප් වැඩි 
කරන්නට පුළුවන්. ෙම්කයි යථාර්ථය.  ෙම් විනාශය  නිසා ස්වභාව  
ධර්මෙයන්ම තමයි  පසු ගිය දවස්වල ෙම් ෙවනස කෙළේ. එෙහම 
ෙවයි කියලා කවුරුත් හිතුෙව් නැහැ. කවුරුත් යන්න ෙනොෙවයි 
හිටිෙය්.  කවදාවත් ආණ්ඩු  බලය  නැති ෙවයි කියා හිතලා 
ෙනොෙවයි ක ටයුතු කෙළේ. එම නිසා තමයි අපි  අරලියගහ 
මන්දිරයට ගියාම දැක්ෙක් ඒ අති සුෙඛෝපෙභෝගි ෙද්වල්. අති 
සුෙඛෝපෙභෝගි  කාමර තිබුණා. ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුරතල් සතුන් 
ෙගනැල්ලා තිබුණා. ෙකෝටි  ගණන් වියදම් කර ෙගන AC  
කරෙගන තිබුණා.  පත ෙසේප්පු තිබුණා. හිතා ගන්නට බැහැ, 
අරලියගහ මන්දිරෙය් ඇතුළු කාමරවල ඒ වාෙග්  ෙසේප්පු 
තිෙයන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. එවැනි ෙද්වල්වලින් රාජ  
පාලනයක් ද කෙළේ  ෙවනත් පාලනයක් ද කෙළේ කියන එක ගැන 
ජනතාව දැන ගත යුතුයි. ෙම්වා ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම අෙප් 
යුතුකමක්ය කියා අපි හිතනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන්වත් රට ගැන හිතලා ෙම් 
දුෂණයට, ෙම් ෙකොමිස් ගැහිල්ලට, ජනතාවෙග් ෙද්වල් කඩා වඩා 
ගැනීමට එෙරහිව අපි  ඔක්ෙකොම  එකතු  වන්නට ඕනෑ. දැන් අපි  
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්.  අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා කියනවා,  
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද සජීවීව ෙදනවා නම් අපි කැමතියි 
කියලා. ඒක ෙහට අනිද්දා කියාත්මක ෙවනවා.  අපි කැමතියි 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය  තහවුරු කරන්න.  විපක්ෂෙය් 
ඉඳලා ෙනොෙවයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලාත් ඒ ටිකම කියනවා. 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික ෙග්න්න අපි කැමතියි.   ස්වාධීන 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම  ෙග්න්න  අපි කැමතියි.  ස්වාධීන මැතිවරණ 
ෙකොමිසම   ෙග්න්න අපි කැමතියි. අධිකරණය ස්වාධීන 
ෙනොෙවනවාට අපි කැමති නැහැ.  අපි කැමතියි, අධිකරණය 
ස්වාධීන ෙවනවාට. බලන්න, අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කියපු ටික 
අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉක්මනින්  කරන්න  තමයි  අවශ  කටයුතු 
කර ෙගන යන්ෙන්.  ඒක තමයි  යහපාලනය. අද ජනතාවට  ෙම්වා 
ඇති ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.   පසු ගිය කාලෙය්  එක එක්ෙකනාට 
ෙපෞද්ගලික මට්ටමින් උදව් කළා. ෙකෝ ඡන්ද  හම්බු වුණාද?   
මන්තීවරෙයක් කියනවා මා දැක්කා, "ඡන්ද පණස් ලක්ෂ ගණනක් 
ගත්තා, ෙපොඩි ගණෙනන් ගිෙය්, ඊළඟ සැෙර් ඕවා ෙවනස් 
ෙවනවා" කියා.   ඒවා සිහින.  2005 වර්ෂෙය්දී අපිත්  ඔෙහොම 
හිතුවා.  2005 මැතිවරණෙය්දී  උතුෙර් ෙදමළ ඡන්ද අෙප් පක්ෂයට 
දාන්නට දුන්ෙන් නැහැ. එල්ටීටීඊ සංවිධානයත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ගිවිසුම් ගහලා ඔක්ෙකොම බ්ෙලොක් කළා. ෙදමළ ඡන්ද නැතිව අපි 
ලක්ෂ 47ක් ගත්තා. අපි  තව  ඡන්ද  හැත්තෑ දාහක්, අසූ දාහක්, අනූ 
දාහක්  ගත්තා නම් අපිට 2005 ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය 
කරන්න තිබුණා. අපිත් එදා හිතාෙගන හිටියා, වැඩි කල් යන්නට 

ඉස්ෙසල්ලා ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් ෙව්වි, ෙපොඩි  
ගණෙනන්ෙන් ගිෙය් කියලා. එෙහම  නැහැ ෙද්ශපාලනය. 
ෙද්ශපාලනය ගැන දන්ෙන් නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය් ඡන්ද හම්බු 
වුණා තමයි. ඒ හම්බු වුෙණ්  ජාතික රූපවාහිනිය, ITN එක,  
ෙපොලිසි තියාෙගන, බඩු ෙබදලා,  ෙම් ඔක්ෙකොම සංදර්ශන දාලා.  

දැන් අෙප් අගමැතිවරයා, අපි පත් කරපු ජනාධිපතිවරයා, අෙප් 
ඇමතිවරු, අෙප් මාධ  ඇමති, අෙප් ෙපොලීසිය භාර ඇමති, අෙප් 
අධ ාපන ඇමති, අෙප් මුදල් ඇමති  කියන ෙම් වැදගත්ම 
සන්ධිස්ථාන ටික අපටයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම්වා ෙදනවාද? අපි 
ජනතාවට ෙමච්චර සහන ෙදද්දී, ෙම්ක ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් 
ෙවද්දී ඊළඟ මැතිවරණයට ගියාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා 
බලන්නෙකෝ.  ඒක ෙනොෙවයි. දැන් ජනතාව කියනවා, "අපි ෙම්වා 
දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ ෙන්" කියා. ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන් 
කියා අෙපන් අහනවා. ඇත්තටම අපි ෙහොඳ වැඩියි. අපි ළඟ 
තිෙබන files ගත්ෙතොත්; අපි ළඟ තිෙබන ෙචෝදනා ගත්ෙතොත් 
සමහරවිට තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්ෙන් නැති අය ඇතුෙළේ 
ඉන්නවා. හැබැයි, අෙප් තිෙබන වැදගත්කමට,  අපි යහපාලනය 
අනුව කටයුතු කරන නිසා අෙප් පළිගැනීම නැහැ. අපට තිෙබන 
පශ්නය ජනතාවෙග් ෙද්ෙපොළ, ජනතාවෙග් මුදල් කාබාසිනියා 
කළ එක විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවා 
ඇති, පසු ගිය ආණ්ඩුවම බලයට පත් වුණා නම්  ෙම් වන විට 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ෙම්කට 
විරුද්ධ වුණු අය කී ෙදනකුට අද ෙමෙහම ඉන්න ලැෙබනවාද 
කියා. පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව කියා කළ ආකාරය ගැන අර 
හිටපු මර්වින් සිල්වා ඇමතිවරයා සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරන්න 
files ටික ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එතුමා ලසන්ත විකමතුංග 
මැතිතුමාෙග් ඝාතනය ගැන  බය නැතිව කියනවා. සමහර 
මාධ ෙව්දීන්ෙග් ඝාතන ගැන කියනවා. මෙහේස්වරන් මැතිතුමාෙග් 
ඝාතනය ගැන කියනවා. ඉතින්, අපි ෙම්වා එළියට දැම්ෙමොත් - 
ඔප්පු කෙළොත්- ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

ඒ නිසා අපි කියනවා, පසු ගිය කාලෙය් කළ ෙද්වල් පටිසන් 
දීලා ඒවාෙය් පතිවිපාක තමයි ෙම් භුක්ති විඳින්ෙන් කියා. ඒ නිසා  
විපක්ෂෙය් හිටියත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත් අපට දරන්න පුළුවන් 
විධියට ජීවත් ෙවන්න; ඒ වාෙග්ම කාටවත් කරදරයක් ෙනොවන 
විධියට ජීවත් ෙවන්න; හැමදාම බලෙය් ඉන්ෙන් නැහැයි කියා 
හිතලා ජීවත් ෙවන්න අපි දැන ගන්න ඕනෑ. අපි නම් එෙහම තමයි 
ජීවත් වන්ෙන්.  

රාජ  ආයතනවල ෙහොරකම් ෙසොයන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව තිෙබනවා; COPE එක 
තිෙබනවා. අපි පැහැදිලිව කියනවා COPE එෙක්, රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති විධියට දමන්න ඕනෑ නම් යූඑන්පී 
එෙකත් ෙනොවන, අෙප් කිසිම සම්බන්ධයක් නැති ෙකෙනක්, 
එක්ෙකෝ ෙජ්වීපී ෙවන්න පුළුවන් ඕනෑ ෙකනකුට ඒවාෙය් 
සභාපතිකම් ගන්න කියා. එතෙකොට ෙම්ක ෙහොඳට balance 
ෙවනවා. අෙප් ආණ්ඩුෙවත් ෙමොනවා ෙහෝ වරදක් තිෙබනවා නම් 
එතැනින් එකපාරටම  අහු ෙවනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව වාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතය කල් දමලා, එෙහම නැත්නම් සැසි 
වාරය කල් දමලා ෙහොරු, ෙහොර රාජ  ආයතන ආරක්ෂා කරන්න 
අපි කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමන්න ෙම්කයි ෙවනස. ඒක තමයි, අෙප් ෙවනස, ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ෙවනස. ඒ නිසා අපි කියනවා, පසු ගිය කාලෙය්  ඔය ලක්ෂ ගණන් 
ගත්තා කියලා  කියන ඒවා බාෙගට කාලක් බහිනවා කියා. අඩිය 
අඟලට තද ෙවනවා.  ඊළඟ මැතිවරණවලදී බලන්න. ඒවායින් 
ජනතාවට වැඩක් නැහැ. දැන් ජනතාවට ෙපෙනනවා නිදහස 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද; මාධ  කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා. පාරවල 
ෙකොච්චර cut-outs ගැහුවාද? ෙකෝ දිනුවාද? අපි cut-outs 
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ගැහුවාද? අපි posters ගැහුවාද? ජනතාවෙග් හදවතට කථා කළ 
එක විතරයි අපි කෙළේ. අපි ඔක්ෙකොම එකතු වුණා. දැන් කියනවා, 
සිංහල ෙබෞද්ධ කියා. අපිත් ෙහොඳ සිංහල ෙබෞද්ධෙයෝ ෙන්. ෙම්ෙක් 
සෑෙහන සිංහල ෙබෞද්ධෙයෝ හිටියා.  2005 මැතිවරණෙය්දී ෙදමළ 
ඡන්ද ඔක්ෙකොම නවත්වලා රාජපක්ෂ මහත්තයා ජයගහණය කළා. 
එතෙකොට ෙමොනවා ෙහෝ කිව්වාද? එතෙකොට කිව්වාද ෙම් රෙට්ම 
ඡන්ද වැෙටන්න දුන්ෙන් නැහැයි කියා. ඒ නිසා ෙම්වා හිෙත් 
අමාරුවට කියන කථා. ෙම්වා කර ගන්න බැරිව කියන කථා. 
සමහර ඇමතිවරු ඉන්නවා, ඒෙගොල්ෙලෝ අපට සහෙයෝගය ෙදන 
අය ෙනොෙවයි. දැන් ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා සභාග රජයක් විධියට 
යන්න අපි ලැහැස්තියි. ඒ  සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැති අයත් තවම 
වාහන භාර දීලාත් නැහැ. මෙග් දිස්තික්කෙය් හිටපු නිෙයෝජ  
ඇමතිවරෙයක්ට වාහන හයක් තිෙයනවා. ෙම් දින 100 වැඩ 
පිළිෙවළ ෙගන යන්න ඒෙගොල්ෙලෝ අපට සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්ත් 
නැහැ. හැබැයි, වාහන හය භාර දීලත් නැහැ. ලජ්ජයි. ඒ බලය 
අතහරින්න බැරිකම.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමන්ලාට ගන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා) 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්, ඉදිරිෙය්දී අපි ගන්නවා. හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි, අපි දැන් 

ඒවා ගන්න තීරණය කර තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි බැලුවා එතුමා 
අපට දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යන්න සහෙයෝගය ෙදන ෙකෙනක්ද 
කියා. බැලුවාම  ලැයිස්තුෙවත් එෙහම නැහැලු. ඒක මම අද තමයි 
දැන ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාම 
දන්නවා ෙන් දින 100ට සහෙයෝගය ෙදන මන්තීවරු පමාණයක් 
ඉන්නවා කියා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම සහෙයෝගය ෙදන්න  
ෙකොටසක් ඇවිල්ලා සිටිනවා ගරු මන්තීතුමනි. ඒක අපි පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් සුළුතරයයි ඉන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව හදන 
ෙකොට ෙකොච්චර ෙද්වල් කිව්වාද? හදන ෙකොට ෙනොෙවයි, 
මැතිවරණ ව ාපාරෙය්දී ෙකොච්චර ෙද්වල් කිව්වාද?  
කථානායකතුමාෙග් නිල නිවෙසේ  පැවැති ෙභෝජන සංගහය දවෙසේදී 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අපි කණ්ඩායම එකතු ෙවලා ඉන්න 
ෙවලාෙව් අෙප් හිටපු අලුත්ගමෙග්  ඇමතිතුමා කිව්වා, "මෙග් 
ෙගදර ෙකෙනක්වත් ගත්ත ඒවා දුන්ෙන් නැති ෙකොට ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජයගහණය කෙළොත් ෙම්වා ෙදයිද" කියා. 
එතුමා අපූරුවට කියපු ෙද් බලන්න.  

අවුරුදු හය, අවුරුදු පහ දක්වා ෙනොෙවයි, අවුරුදු හතර දක්වා 
අඩු කරන්න එතුමා තීරණය කළා. එතුමා නැවත වරක් 
ජනාධිපතිවරණයකට තරග කරන්ෙන් නැහැ කියා තීරණය කළා.  
ෙමන්න බලන්න නායකයින්.  ෙම්කයි ෙවනස.  ඒ නිසා ෙම්වාට 
ෙචෝදනා කරමින් ඉන්ෙන් නැතිව ෙම් ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න.  අපි 
ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන් කියා ෙත්රුම් ගන්න. ෙම්ක 
හැෙමෝටම පැහැදිලියි  ෙන්.  අෙප් රෙට් කුමන ෙහෝ ජාතියකට, 
කුමන ෙහෝ ආගමකට  ආදරයක් තිෙබන හැෙමෝටම පැහැදිලියි අපි 
යන ගමන් මාර්ගය.  ඒ නිසා අඩුම තරමින් අපිත් එක්ක අත්වැල් 
බැඳ ගන්න.   

විවිධ ෙචෝදනා කරමින්, අෙප් නිහතමානීකම නිවටකම කියා 
හිතමින්, අපිත් සමඟ එකට හිටපු සමහර අයෙගන් පළි ගැනීෙම් 
ෙච්තනාෙවන් අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට කරදර ෙනොකරන නිසා, අපි ඒ 
අයට අවශ  ෙද්වල් ටික නීත නුකූලවම ඔප්පු කර ගන්න ඉඩ දීලා 
තිෙබන නිසා,  පසුගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව කළා වාෙග් තරහ වුණාම 
ඒ තරහ, ෛවරය පිරිමසා ගන්න අෙප් බලය පාවිච්චි කර කටයුතු 
කරන්ෙන් නැති නිසා, ඒක නිහතමානීකම නිවටකම කියා 

හිතන්ෙන් නැතිව, අඩුම ගණෙන් ෙම් පැවති තත්ත්වය පිළිබඳව 
ෙත්රුම් අරෙගන ඉදිරිෙය්දීවත් එකට එකතු ෙවලා යන්න පුළුවන් 
විධියට කටයුතු කරන්න කියා මම කියනවා.  

ඔබතුමන්ලාට ෙම් පඩිසන් දීලා තිෙබන්ෙන් දිට්ඨධම්ම 
ෙව්දනීය කර්මය.  ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් පසුගිය 
කාලෙය් ෙම් ෙද්වල්ම කළා.  නමුත් අපි එෙහම කෙළේ නැහැ.  දැන් 
ඒක පඩිසන් දීලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙමෙහම ෙවලා.  අද ඒ 
පක්ෂෙය් නායකෙයක් නැහැ. සමහර අය අපි පත් කරපු 
ජනාධිපතිවරයා වැඳ පුදා ගන්නවා. ඒ ජනාධිපතිවරයා අෙප් 
පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා කියා දැන් විපක්ෂෙයන් කියනවා.  එෙහම 
කිව්වාට අපිට කමක් නැහැ.  ඒ ෙක් වරදක් නැහැ.  නමුත් පහුගිය 
කාලෙය් එතුමාට කරපු අපහාස දිහා බලන්න.  ''හිටන්, හිටන්'' 
කියා අපහාස කළා.  තව කියන්න පුළුවන් ඔක්ෙකෝම කිව්වා.  
අෙන්, අපිට නම් බැහැ, එෙහම අපහාස කරලා ඔය විධියට කථා 
කරන්න. මන්තීකම නැතිෙවලා ෙගදර හිටියත් අපිට නම් එෙහම 
කරන්න බැහැ.   ජනාධිපතිතුමාව වැඩිෙයන්ම විෙව්චනය කළ 
මිනිස්සු අද ජනාධිපතිතුමාව වැඩිෙයන්ම වර්ණනා කරනවා.   

ෙම් කුණු ෙවච්ච, පිළුණු ෙවච්ච, වල් වැදිච්ච ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිය ෙවනස් කරලා, අපි ඔක්ෙකෝම අත්වැල් බැඳ ගනිමු 
ෙහොඳ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න. ෙම් රෙට් ජාතික 
පතිපත්තියක් ඇති කර දියුණු රටවල ෙද්ශපාලනය කරනවා වාෙග් 
අඩුම ගණෙන් පියවෙරන් පියවර ෙගෙනන්න අපි ඔක්ෙකෝම 
එකතු ෙවලා කටයුතු කරමු කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට ආරාධනා 
කරමින් මම නවතිනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

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

You have eight minutes. Before he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 
to take the Chair? 
 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (සව්ෙද්ශ 
කටයුතු හා ධීවර අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.  ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா - 
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera - Minister of Home 
Affairs and Fisheries) 
I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு )தி மதி) யாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI  left the Chair, 
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා.5.34] 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය! 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අවස්ථාවක වචන ස්වල්පයක් එකතු කරන්නට ලැබීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  අධ ාපන අමාත  ගරු  අකිල 
වි රාජ් මැතිතුමා මට කලින් කථා කළා.  මම බලා ෙගන හිටියා, 
අෙප් අධ ාපන අමාත  අකිල වි රාජ් මැතිතුමා අධ ාපනය 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා ෙහෝ පකාශයක් කරයි කියා.  එතුමා මුළු 
ෙවලාවම ගත්ෙත් ෙද්ශපාලන කථාවක් කරන්න.  හිටපු රජය සහ 
හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කියාදාමයන් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කළා මිසක්, අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන් ඊළඟ පරම්පරාවට 
ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් එකතු කරලා ෙමවර අය වැෙය්දී  
අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙමෙහම ෙද්වල් කළා, ඉදිරිෙය්දී 
ෙමෙහම ෙද්වල් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියා යමක් 
කියයි කියලා මම බලාෙගන හිටියා.  මම කනගාටු ෙවනවා, මා 
මිත අකිල විරාජ් අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාව අරෙගන මඩ 
ගැසීම සඳහා පමණක් ෙයොමු කරපු එක ගැන.  ෙමොකද, අධ ාපන 
ඇමතිතුමා කියන තනතුර ෙදස අෙප් මුළු රටම බලාෙගන සිටිනවා.  
එම නිසා ඔබතුමා කරපු ඒ කාර්යය කරන්න පසුෙපළ 
මන්තීවරෙයක් ෙයොදා ගන්න කියා මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී 
ඔබතුමන්ලා ෙම්ෙක් පසුබිම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  පසු ගිය 
කාලෙය් ජනාධිපතිවරණයක් තිබුණා.  ජනාධිපතිවරණෙය්දී ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළා.  
ඒකට ගරු කර බහුතර බලයක් තිෙබන හිටපු රජය ඒකට ඉඩ 
දුන්නාම ඒෙකන් ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය මත තමයි රජයක් 
අලුෙතන් බිහි ෙවන්ෙන්. අතුරු අය වැයක් තුළින් තාවකාලිකව 
ෙම් රෙට් ජනතාව දිනවන වැඩසටහනක් තමයි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්.   ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන ලද පතිපත්ති මාලාෙව් 
ව වස්ථා සංෙශෝධනයන්, ෙනොෙයකුත් ෙපොෙරොන්දු මත ඒ ඒ 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීම් යනාදී වශෙයන් සඳහන්ව තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් කාලය පාවිච්චි කරෙගන එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙද්ශපාලන කර්තව යක් සඳහා සම්පූර්ණෙයන්ම උත්සාහ 
ගන්නවා නම්, අතුරු අය වැය සහ තමන්ෙග් ඒ කර්තව යන් 
කරන්න උත්සාහ ගන්නවා නම් අනික් අය ඇස් වසාෙගන 
ෙනොසිටින බව ඔබතුමන්ලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  ඒ අයටත් 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.   

ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් නායකත්වයට අපි බෙලන් ෙගනත් වාඩි කෙළේ නැහැ.  
එතුමා කිව්වා, එතුමාට පක්ෂෙය් නායකත්වය ඕනෑය කියලා. 
එතුමා CC එකට ඇවිල්ලා කථා කරලා, එකඟ ෙවලා ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන්, ආදරෙයන් පක්ෂය ෙගොඩ නැඟීමට අවශ  වගකීමත් 
එක්කයි සභාපතිත්වය ගත්ෙත්. ඒ සභාපතිත්වය එක්ක තමයි අප 
වැඩ කරන්ෙන්. අෙප් පක්ෂය පජාතන්තවාදී පක්ෂයක්. එම නිසා 
තමයි සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට පසුව චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එන්ෙන්; චන්දිකා මැතිනියට පසුව 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එන්ෙන්; මහින්ද රාපක්ෂ මැතිතුමාට 
පසුව දැන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එන්ෙන්. එෙසේ එන 
ෙද්ශපාලන නායකත්වයත් සමඟ ෙවනසක් කරන්න පුළුවන් 
පජාතන්තවාදී පක්ෂයක්, අෙප් පක්ෂය. 27 වතාවක්, 28 වතාවක්, 
29 වතාවක්  ෙනොෙවයි 30 වතාවක් පැරදිලාත් නායකයා ෙවනස් 
කර ගන්න බැරි පක්ෂයක් වාෙග් ෙනොෙවයි, අෙප් පක්ෂය. අෙප් 
නායකත්වය තුළ පජාතන්තවාදය තිෙබන පක්ෂයක්, අෙප් පක්ෂය. 
මම ඒ ගැන තවදුරටත් කථා කරන්න කැමැති නැහැ. අපි 

සංහිඳියාවකින් යුතුව අවංක ෙච්තනාෙවන් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට 
උදව් කරන්ෙන් ජනතාව දිනවන වැඩසටහනකටයි. අපි ජනතාව 
දිනවන වැඩසටහන ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඒ ෙවනස්කම් ටික 
ගැන, බලාෙපොෙරොත්තු වන අෙප්ක්ෂාවන් ගැනයි කථා කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා ගත් ෙසොරකම් තිෙබනවා නම්, වැරදි 
වැඩ කළ අය සිටිනවා නම් ඒ අයට දඬුවම් කරන්න. ඒ අය 
සම්බන්ධව හරියාකාරව කියාත්මක ෙවන්න. නමුත් ෙද්ශපාලන 
හස්තයක් අතට ලැබුණාය කියලා පළි ගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන් 
කියාත්මක ෙවන්න එපා. අපි ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂෙය් නායකයා වන අගමැතිතුමා එක්ක, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක ෙබොෙහොම ෙහොඳ සංවාදයක, සාකච්ඡාවක 
ඉන්නා ෙව්ලාවක් ෙම්. මම ඒ ගැන මතක් කරන්ෙන්, ඒක අතිශය 
වැදගත් නිසායි. ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැෙය් 
වැදගත් කරුණු ෙදකකට වඩා සාකච්ඡා කිරීමට මට ෙව්ලාවක් 
නැහැ.  

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය 
වැෙයන්  රාජ  ආෙයෝජන - public investment - යටෙත් යටිතල 
පහසුකම් - infrastructure - සඳහා පාග්ධන වියදම් හැටියට ෙවන් 
කර තිබුණු රුපියල් බිලියන 576ක මුදල ෙමම අය වැෙයන් 
රුපියල් බිලියන 399 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා; රුපියල් 
බිලියන 177ක් අඩු කර තිෙබනවා. පාග්ධන වියදම් කියන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙවන යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කරන යන්තණය. එම නිසා  යටිතල පහසුකම් සඳහා 
ලබා දී තිෙබන පාග්ධන මුදල අඩු කිරීෙමන් ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ඉංජිෙන්රු අංශය, කර්මාන්ත අංශය යනාදී සියලු අංශ කඩා ෙගන 
වැටීමයි. රෙට් ෙම් අංශ තුළ අවුරුද්දකට අඩුම ගණෙන් ලක්ෂ 
පහමාරක, හයක පමණ ෙසේවක සංඛ ාවක්  වැඩ කරනවා. 
රුපියල් බිලියන 177ක් -සියයට 27ක්, සියයට 28ක්- අඩු කළාය 
කියන්ෙන් අඩුම ගණෙන් අසූදහසක්, ලක්ෂයක් අතර පමාණෙය් 
පිරිසක් ෙම් අවුරුද්ෙද් රක්ෂාවලින් එළියට යනවා කියන එකයි. 
දූෂණය, වංචාව ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, යටිතල 
පහසුකම්වලට, සංවර්ධනයට ෙවන් කර තිබුණු පාග්ධන මුදල අඩු 
කිරීම නිසා ඒ තුළින් ෙවන හානිය බලන්න.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
පසු ගිය කාලෙය් ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන කථා කළා. මුහුද ෙගොඩ 
කර ඉදි කරන Port City එක වහනවා; ඒක වංචාවක්; චීනය 
එළවනවා; ලංකාව චීනකරණය ෙවලා කියලා කිව්වා. නමුත් ඊෙය් 
ෙමොකද වුෙණ්? ඊෙය් කැබිනට් තීන්දුවක් ගත්තා, චීනයත් එක්ක 
Port City එෙක් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යන්න. හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජයට කළ ෙලොකුම 
ෙචෝදනාව තමයි, Port City එක සම්බන්ධ ෙචෝදනාව. දැන් Port 
City එක ඉවත් කළාද? චීනය එෙළව්වාද? මිනිසුන්ට ඒ වාෙග් ගල් 
පැෙළන ෙබොරු කිව්වා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ෙවනකල් 
බලයට ඇවිල්ලා නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජයගහණය කළා. මිනිසුන්ට අසත   පකාශ කරන්න එපා. අඩුම 
ගණෙන් ෙම් දින සියය තුළවත් ෙබොරු සියයක් කියන්න එපා. 
ෙමොකද, මිනිසුන් දන්නවා, අප ලබා දීපු බලය අරෙගන 
තාවකාලිකවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාලනය ෙගන යන්ෙන් 
කියන එක. ඒ කියපු ෙබොරු දැනුත් ඔප්පු ෙවනවා. දිනපතා 
ෙබොරුෙවන් ෙබොරුව, ෙබොරුෙවන් ෙබොරුව කියලා පතිපත්තිමය 
වශෙයන් ෙබොරු හසුවී ෙගන යනවා.  

මීට අමතරව අද ෙපෞද්ගලික අංශය දිහා බැලුවාම, ෙටලිෙකොම් 
කියන industry එක, එෙහම නැත්නම්  ජංගම දුරකථන අංශය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැෙටන අය වැයක් ෙම්ක.  බලපතලාභී 
ජංගම දුරකථන කියාකරුවන්ට රුපියල් මිලියන 250ක බද්දක් 
ෙගවන්න කියනවා; ලාභෙයන් සියයට 25ක් ෙගවන්නත් 
කියනවා. ෙම් අය ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට යන්ෙන් පසු ගිය අවුරුදු 
හතර, පහක වාර්තා අරෙගනයි. ඉදිරි අවුරුදු තුෙන් කරන්න 
තිෙබන වැඩ - projections - ෙමෙහමයි කරන්ෙන් කියලා තමයි ඒ 
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අයෙග් සම්පූර්ණ ශක තා වාර්තා ෙදන්ෙන්. එතෙකොට ඒ 
ෙගොල්ලන් වැඩිපුර රුපියල් බිලියන 50, 100 ළඟ තබා ෙගන 
ඉන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුවට ෙගවන්න. දැන් ෙකොටස් ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ ෙටලිෙකොම් අංශෙය් ඒවා දිනපතා රුපියල් ෙදක, තුනකින් 
පහත වැෙටනවා. එතෙකොට ෙම් ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළන් සියලු 
අය ගැලෙවනවා. එතෙකොට පාග්ධනය විධියට යට කළ මුදල් ටික 
සම්පූර්ණෙයන් වැෙටනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 
කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

 ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා ෙගන 
වැෙටනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් මිනිසුන් විශාල පමාණයකට -
ලක්ෂ ගණනකට- රක්ෂා ලබා ෙදනවා. අප කියාත්මක කළ දීර්ඝ 
කාලීන වැඩසටහන එෙහන් ෙමෙහන් කපා අලවා ෙමය ඉදිරිපත් 
කළත්, ෙම්ක අය වැයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය වැය දර්ශනයක් 
නැති අය වැයක්. හැබැයි, අපි ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට දින සියය තුළදී ෙමය කඩාකප්පල් 
ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට විරුද්ධව ඡන්දයක් ෙදන්න 
අෙප් අරමුණක් ෙහෝ අදහසක් නැහැ. හැබැයි, පතිපත්තිමය 
වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ එකඟ ෙනොෙවන්න අපට 
අයිතියක් තිෙබනවා. කීඩාව පිළිබඳව මම එක ෙදයක් කියන්න 
ඕනෑ. මම අවුරුදු ගණනාවක් ලංකාෙව්- 

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

වැඩිෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් කාරණය කියලා මා 

කථාව අවසන් කරනවා. 

කීඩා පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් අවුරුදු ගණනාවක්  හිටපු 
ෙකෙනක් නිසා මා දන්නවා, කීඩාව ජාතික වශෙයන් රට පුරා 
පචලිත කරන්න අපට නාළිකාවක් අවශ  බව. ඒ නාළිකාව ITN ද, 
ජාතික රූපවාහිනියද කියලා අපට පශ්නයක් නැහැ. ජාතික 
නාළිකාවකින් ෙහෝ කීඩාව ෙපන්නුෙවොත් තමයි ගෙම් ඉන්න 
අහිංසක දරුවන් අතරත් කීඩාව පචලිත ෙවන්ෙන්; දැනුම 
ලැෙබන්ෙන්. CSN  ආයතනය සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි පශ්නයක් 
තිෙබනවා නම්, ඒක විසඳා ෙගන ඒ අයත් එක්ක ගනු ෙදනු 
කරන්න. නමුත් අපට කීඩාව නරඹන්න තිෙබන අයිතිය, අවස්ථාව 
නැති කරන්න එපා. ෙමොකද, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය අපට 
නැති ෙවලා යනවා. මුහුණ ඇදයි කියලා නහය කපා ගන්නවා 
වාෙග් Rs. 1 billion  බදු මුදලක් CSN එකට දාන එක ෙනොෙවයි 
පශ්නය. ලංකාෙව් ෙමොන නාළිකාවද කීඩාව ෙපන්වන්න 
සම්පූර්ණෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්, ඒ කටයුත්ත 
කරුණාකරලා කරන්න. ෙවනම නාළිකාවක් කීඩාව ෙවනුෙවන් 
සම්පූර්ණෙයන් ෙවන් කරන්න. ඒක රජෙය් නාළිකා වන ජාතික 
රූපවාහිනිය ෙහෝ ITN ෙවන්න පුළුවන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
CSN එක හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්  පුතාෙග් නාළිකාව කියලා 

ඒෙකන් පළිගන්න ගිහින් අෙප් ෙපේක්ෂකයන්ට අසාධාරණයක් 

කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් කියලා ඔබතුමන්ලා 
කියනවා ෙන්. මම කියන්ෙන්, ෙපේක්ෂකයන් ගැන හිතන්න; ඒ 
කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලායි. ඒකට අෙප් 
ජාතික නාළිකා වන රූපවාහිනිය, ITN එක ෙවන්න පුළුවන්. 
කීඩාව නරඹන්න, කීඩාව පචලිත කරන්න කීඩාව ෙවනුෙවන් 
ෙවනම නාළිකාවක් ෙවන් කරන්න. නැත්නම් අෙප් රට පුරා ඉන්න 
කීඩාවට දක්ෂ දරුවන්ෙග් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීෙම් 
හැකියාව නැති ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් 
අවස්ථාව මට ලබා දීම ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
 

[අ.භා 5.43] 
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වර්තමාන රජය ඉදිරිපත් 

කළ අතුරු අය වැය සම්බන්ධව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ 
ගැන වචන කීපයක් ෙහෝ කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන 
මම සතුටු වනවා. ඒ ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් අවධානය විශාල වශෙයන් ෙයොමු 
වුණු අය වැයක් හැටියට අපි ෙම් අය වැය හඳුන්වන්න ඕනෑ. ෙම් 
අය වැය තුළින් කියැෙවන කරුණු දිහා බැලුවාම රෙට් ජනතාවට 
විශාල සහන ලබා ෙදන අය වැයක් බවට වර්තමාන රජය ෙම් අය 
වැය ෙපන්වා තිෙබනවා. ඒ අතරින් බඩු මිල අඩු කිරීම ගත්තාම, 
ෙම් රෙට් ජනතාව දිනපතා පාවිච්චි ෙනොකරන -පරිෙභෝජනය 
ෙනොකරන- ෙද්වල්වලට පමණක් විශාල අඩු කිරීමක් සිදු කර 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරන්න ඕනෑ ෙම් අය වැය එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙයන් 
ඉදිරිපත් කළත් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, එකඟතාව මත ඉදිරිපත් කළ අය 
වැයක් බව. ෙම් අය වැෙයන් රෙට් ජනතාවට වරපසාද ලබා 
ෙදන්න යන නිසා අපි බහුතරයක් විපක්ෂෙය් හිටියත් දින 100 
වැඩසටහනට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මත අෙප් 
කැමැත්ත, එකඟතාව ෙදන්න අපි තීන්දු කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙම්ෙක් ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, මාස තුනකට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැෙය් ෙම් ෙදන සහන මාස තුනකට 
ෙනොෙවයි, අවුරුද්දකට දික් කරන්න ඕනෑ. ඒ මම ෙපෞද්ගලිකව 
හිතන ෙදයක්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ගැටලුවක් මතු ෙවයි. 
ෙමොකද, අෙපේල් මාසෙය් 23වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, ඒක තීන්දු කරන්ෙන් රෙට් ජනාධිපතිවරයා මිසක් 
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම්ක ෙම් අවුරුද්ද අවසාන 
වනකම් අදින්න. ඇදලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහන ෙදන්න.  

මසකට රුපියල් 10,000කින් රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය වැඩි 
කරන්න දැන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැෙයන් රුපියල් 3,000ක මුදලක් වැඩි 
කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට යම් මුදලක් එකතු කරලා 
ෙම් මාසෙය් ඉඳලා රුපියල් 5,000ක් ෙදන්න ලැහැස්ති කරලා 
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ජුනි මාසෙය් ඉඳලා ඉතුරු රුපියල් 5,000ත් 
එක්ක රුපියල් 10,000ක් ෙදන්න ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. 
රාජ  ෙසේවෙය් නියුතු ලක්ෂ 13ත්, 15ත් අතර සංඛ ාවකට 
මාසිකව විතරක් රුපියල් 10,000ක් වැඩි කළාම රුපියල් බිලියන 
15ක් -රුපියල් මිලියන 15,000ක්- ෙවන් කරන්න ෙවනවා. අපි 
විශාම වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා තව 
රුපියල් 1,000ක් ඒකට එකතු කළා.  

මම ඒ වැඩි ෙවන මුදල කියන්නම්. රුපියල් 1,000ක් වැඩි 
කෙළොත්,  විශාම වැටුප ලබන 550,000ක් පමණ වන උදවියට 
මාසයකට රුපියල් මිලියන 550ක් ෙවන් කරන්න ෙවනවා. අපි 

623 624 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒකට සතුටුයි. හැබැයි, මම මීට කලින් කිව්වා වාෙග් ඒක ෙම් 
අවුරුද්ද අවසන් ෙවනකල්ම ෙගවන්න. අපට මැතිවරණයක් හදිසි 
නැහැ. අපි අවුරුදු ගණනක් ෙම් රට පාලනය කළා. ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට වරමක් දුන්නා, ෙම් රෙට් 
යහ පාලනය ඇති කරන්න. ඒකට හවුල් ෙවච්ච පක්ෂ හැටියට 
ඔබතුමන්ලා ෙම් වර්ෂය තුළ ඒ යුතුකම ඉෂ්ට කරලා, ජනතාවට ඒ 
වරපසාද ලබා දීලා, ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා ඊළඟ අවුරුද්ෙද් 
ජනවාරි ෙවනෙකොට මැතිවරණයකට එන්න. ඒ නිසා තාවකාලිකව 
ෙදන ෙම් විසඳුම් ගැන  අපට විෙශේෂ පැහැදිලිකමක් නැති බව 
මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම මම කියන්න 
ඕනෑ ෙම් සමෘද්ධි ව ාපාරය ගැන. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය් සමෘද්ධි ව ාපාරය ආරම්භ කළා. 
එදා ෙම් රෙට් දිළිඳු උදවිය දහඅට ලක්ෂයක්, දහනව ලක්ෂයක් 
හිටියා. ඊට පස්ෙසේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
සමෘද්ධි ව් යාපාරයට රජෙය් මුදල් ෙවන් කරලා සමෘද්ධිලාභින් 
දහහතර ලක්ෂයකට, පහෙලොස් ලක්ෂයකට අඩු කළා. මුළු රෙට්ම 
ගත්ෙතොත් සමෘද්ධි ව ාපාරය තුළ සමෘද්ධිලාභීන් ලක්ෂ 16ක් 
පමණ හිටියා. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් රුපියල් 210 බැගින් සමෘද්ධි 
ආධාර ලැබූ උදවිය 7,730 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, රුපියල් 
750 ගණෙන්, රුපියල් 1,200 ගණෙන්, රුපියල් 1,500 ගණෙන් 
ආධාර  ලබන අය 118,795 ෙදෙනක් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
ඉන්නවා. වර්තමාන රජය මිලියන 261ක් ගම්පහ දිස්තික්කයට 
ෙවන් කරනවා.  ඒක ෙහොඳයි. අපි අගය කරනවා. අපි සතුටු 
ෙවනවා. සමෘද්ධි ආධාරය හැටියට රුපියල් 1,500ක් ලබපු 
ෙකනාට අපි රුපියල් 3,000ක් දක්වා වැඩි කළා. ඒකට තවත් 
රුපියල් 1,500ක් වැඩි කරලා රුපියල් 4,500ක් ෙදනෙකොට, ඒ 
ආධාරය දිය යුතු උදවිය කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද? අපි ආධාර දීපු 
උදවිය එතැනදී කපා හරිනවාද? එෙහම නැතිනම් තවත් ඒ මුදල 
වැඩි කරනවාද? සමෘද්ධි ආධාර ලබන 118,795 ෙදනාෙගන්  කී 
ෙදෙනක් ඉවත් ෙවනවාද? ෙම්ක ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක්ද කියන 
පශ්නය අපි අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
කරනවා  බස් ගාස්තුව ගැන. අෙප් රජය කාලෙය් මුලින්ම  ඩීසල් 
මිල රුපියල් තුනකින් අඩු කළා. රුපියල් 121 සිට 118 දක්වා පහත 
දැම්මා.  රුපියල් 118, නැවත 111ට ෙගනාවා. අෙප් ආණ්ඩුව 
ෙවනස් වුණා. අෙප් ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණාම, ෙම් රජය  රුපියල් 
111ට තිබුණු ඩීසල් රුපියල් 95ට ෙගනාවා. පතිශතයක් හැටියට 
ගත්තාම දැන් සියයට 21කින් ෙතල් මිල බැහැලා තිෙබනවා. තව 
පැත්තකින් ගත්තාම ෙලෝක ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් බැරල් 
එකක මිල කමානුකූලව ෙඩොලර් 46 දක්වා අඩු ෙව් ෙගන ආවා. 
එතෙකොට ෙම් සියයට 21 පතිශතය අනුව තමුන්නාන්ෙසේලා බස් 
ගාස්තු සංෙශෝධනය හදා ගන්න. ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් වැරැදි 
සංෙශෝධනයක්. රුපියල් නවයට තිබුණ ටිකට් එක රුපියල් අටට  
අඩු වුණා.  බස් මගිෙයක් රුපියල් 10ක් දීලා ටිකට් එක ඉල්ලුවාම 
ටිකට් එක ෙදනවා. නමුත් ඉතිරි රුපියල ලැෙබන්ෙන් නැහැ. බස ්
ගාස්තුව රුපියල් අට වුණාම, ඉතිරි රුපියල් ෙදක ලැෙබන්ෙන්ත් 
නැහැ. රුපියල් 15ක් දීලා රුපියල් 13 ටිකට් එකක් ගත්තාම ඉතිරි 
රුපියල් ෙදක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එතැනදී ෙම් වාසිය ලැබුෙණ් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙනොෙවයි, ෙවන ෙකෙනකුට. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බස් ගාස්තු සංෙශෝධනය කිරීම  
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. මට  තව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ.  මා ළඟ ඊට අදාළ 
සම්පූර්ණ විස්තරය තිෙබනවා. මා එම  ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් ගත 
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ජනාධිපතිවරණෙය් දී අපට ඡන්ද පනස්හත් ලක්ෂයක් 
ලැබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්ද හැටඑක් ලක්ෂයක් ලැබුණා. 
අපි ඒක පිළිගත්තා; අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දුන්නා. හැබැයි, 
ඔබතුමන්ලා මතක තබා ගන්න. යාපනෙය් දිස්තික්කෙයන් 
174,000ක වැඩි ඡන්ද අරෙගන තමයි හංසයා දිනුෙව්. වන්නි 
දිස්තික්කෙයන් 102,000ක් වැඩි ඡන්ද අරෙගන තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා දිනුෙව්. සමස්ත ඡන්ද පතිඵලය අනුව හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු අපි  පැරදුෙණ් ඡන්ද 
449,000කින්. ඒෙකන් අපට ෙපෙනනවා ෙනොකියා කියන ෙදයක්. 
ඒ හරහා ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදය ඇති කරනවා කියන එක. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්ද යහ පාලනය ඇති කරනෙකොට ෙම් 
රෙට් ෙබදුම්වාදය නවත්වලා, ෙම් ඔක්ෙකොම එකම ෙව්දිකාවකට 
ෙගනැල්ලා කථා කරන්න? නිදහස් උත්සවයට ටීඑන්ඒ 
මන්තීවරුන් ෙදන්ෙනක් ගියා කියලා ටීඑන්ඒ මන්තී කණ්ඩායෙම් 
ෙකොටසක් විෙරෝධය පෑවා. අවුරුදු හතලිස් ගණනක් ෙම් රෙට් 
නිදහස ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ නැති උදවිය, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් රෙට් 
යහ පාලනය ඇති කරලා, ඊළඟ වැඩ පිළිෙවළ යනෙකොට තමයි 
ෙමම ව ාපෘතිය ආරම්භ කෙළේ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.  
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
මන්නාරෙම් රදගුරු රායප්පු ෙජෝශප් පියතුමා සිරකරුවන් 

නිදහස් කරන්නය කියලා කිව්වා. ඒකට අවුරුද්දක් කල් ඉල්ලුවා. 
ෙමන්න එකඟතා. අපි ඒවා දිහා බලාෙගන ඉන්නවා. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට උදවු කරනවා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කකුෙලන් අදින්ෙන් නැහැ. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය 
ෙදනවා. හැබැයි, අපට ගහනවා; අපි ගුටි කනවා. අපට ඒවා ෙහොඳට 
පුරුදුයි.  ෙහට අනිද්දා ෙගෙනන විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව්දී ඒ 
අදාළ ඇමතිවරයාෙග් ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම කථා කරන්නම්. එදාට 
තමුන්නාන්ෙසේලාම ෙත්රුම් ගනියි එතුමාත් එක්කද අපි ඉන්ෙන්, 
යහ පාලනය කරන්ෙන්, නැත්නම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට උදව් කරනවා ද කියලා. 

අපි වග කීෙමන් ෙම් කාරණය කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් බිහි කරෙගන ෙමොකක්ද ෙම් 
ෙනොකියා කියන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය් 
සභාපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඉවත් කරන්න 
කියලා. අපට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හැසිරීම ෙත්ෙරනවා. ෙම්වා 
හැන්සාඩ්ගත ෙවනවා. අපි කථා කරලා එදාට කියන්නම් ෙමොකක්ද 
වුෙණ් කියලා. ෙමොන ගැටලු වාද ෙභ්ද තිබුණත්, ඊළඟ 
මැතිවරණෙය්දී අපි එක ධජයක් යටෙත් ඇවිල්ලා අෙප් ආණ්ඩුවක් 
පිහිටුවනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා.  

ඔබතුමියට ස්තුතියි. 

625 626 

[ගරු සරණ ගුණවර්ධන  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව. මම දැක්කා, කලින් විපක්ෂෙය් හිටපු ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග් හැසිරීම. කියමනක් තිෙබනවා, "මෙග්ම 
කලිසම අෙග්ට ඇඳෙගන උජාරුවට යනවා" කියලා. ඒ වාෙග් 
තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය අද ෙම් සභාෙව් කටයුතු කරන්ෙන්.   

2015 වර්ෂයට අපෙග් රජය අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 2015 වර්ෂයට අතුරු අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරලා ෙපොෙරොන්දු විශාල පමාණයක් ජනතාවට දීලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ෙම් ෙවන ෙකොටත් 
ඒ දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු කර ගන්න බැරිව තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය 
ළතැෙවන්ෙන්. මම එකක් කියන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, අහගන්න. 2014 වර්ෂෙය් අය වැෙය්දීත්, 2015 
වර්ෂෙය් අය වැෙය්දීත් අපි ඉදිරිපත් කළා, අර්තාපල් ෙගොවියාට 
සහතික මිලක් දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්. රුපියල් 80ක සහතික මිලක් 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් අතුරු අය වැය ෙපොෙත් 
17වන පිටුෙව්  ෙම් කාරණාව ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා: 

"අර්තාපල් මිලදී ගැනීම සඳහා වූ සහතික මිල කිෙලෝවකට රුපියල් 80 
දක්වා වැඩි කරනු ඇත. මීළඟ අස්වනු කාලෙය් සිට ෙමය කියාත්මක ෙව්." 

මම ගරු මන්තීතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, අද ෙවන ෙකොට 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ඌව පරණගම, වැලිමඩ කියන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසවල ෙගොවි ජනතාව අර්තාපල් අස්වැන්න ලබා ගනිමින් 
සිටින බව. අද උෙද් මම ඒ ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානවලට කථා 
කරලා ඇහුවා, අද මිල කීයද කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, රුපියල් 60ත්, 65ත් අතර මිලකට තමයි අර්තාපල් 
අස්වැන්න මිලදී ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් මම  
ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ෙම් දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
කරනවාද, කවදාද ඒ අර්තාපල් ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 80ක 
සහතික මිල ෙදන්ෙන් කියලා. ෙම් ෙවන  ෙකොට ඌව පරණගම, 
වැලිමඩ කියන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල විතරයි අර්තාපල් 
අස්වැන්න ෙනළන්න ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. මම 
රාධකිෂ්නන් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගනුත් ඒ ගැන ඇහුවා.  අෙපේල් 
ෙවන ෙකොට තමයි නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් අර්තාපල් අස්වැන්න 
එන්ෙන්.   

අද ෙගොවියා අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් කාලෙය් වැඩිපුර 
අස්වැන්නක් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්ෙන් නැහැ. බීජවලට තමයි 
අස්වැන්න වැඩිපුර තියා ගන්ෙන්.  පසු ගිය කන්නෙය් අපි රුපියල් 
80ට අර්තාපල් මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන 
ෙකොට එවකට විපක්ෂෙය්  හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පළාත් 
සභා, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය 
කරලා කිව්වා, ''ෙකෝ අපට රුපියල් අසූෙව් සහතික මිල ෙදනවාද'' 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ ෙවන ෙකොටත් 
සෙතොස හරහා අපි රුපියල් 80ට මිලදී ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරලායි තිබුෙණ්. නමුත් එය කඩාකප්පල් කරන්න 
සැරසුණු ඒ උදවියට මම කියනවා, "දැන් පාරට එන්න, පාරට 
බහින්න. ඇවිල්ලා අල ෙගොවියා ගැන කථා කරන්න" කියලා. ඒ 
සහතික මිල හැකි ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න කියලා මුදල් 
අමාත වරයාට මම කියනවා.  

ඒ වාෙග්ම, මිලදී ගැනීෙම් වැඩ පිළි ෙවළ කියාත්මක වුණත්, ඒ 
කන්නෙය් අස්වනු ෙනළන කාලෙය් යම් අඩු පාඩුකම් විශාල 
පමාණයක් තිබුණා. අපි සෙතොස හරහා අර්තාපල් මිලදී ගත්තත් 
අපට නිසි ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒ අර්තාපල් ටික 

විකුණා ගන්නට. එදා අපි රජයක් හැටියට පාඩු වින්දා. ඒ නිසා මම 
ඒ ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා, 
ෙද්ශීය අර්තාපල් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙකොට මාසයකට 
ෙපරදීවත් ආනයනික අර්තාපල් සියල්ලම ෙගන්වීම තහනම් 
කරන්න, ෙගන්වන්න එපා කියලා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධානය අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා, ෙගොවියා ෙවනුෙවන්. වී 
ෙගොවියාට රුපියල් 350ටත්, අල ෙගොවියාට සහ එළවලු ෙගොවියාට 
රුපියල් 1,250ටත් ෙපොෙහොර දුන්නා. අලුත් රජයත් දිගටම ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවාද, ෙම් කටයුත්ත දිගටම කියාත්මක 
කරනවාද කියන එක මම අහන්න කැමැතියි. ෙමොකද, කිසි 
ෙකෙනකු ෙම් වන තුරු ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම තව 
ෙයෝජනාවක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් වන ෙකොටත් බීජ 
අර්තාපල්වලට විශාල මුදලක් ෙගොවියා යට කරනවා. අෙප් 
කරුපයියා ෙව්ලායුදම් රාජ  ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන දන්නවා, ඒ 
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයකු හැටියට. අපි බීජ 
නිෂ්පාදනයට පමුඛත්වයක් දිය යුතුයි. අපි රජයක් හැටියට පසු ගිය 
කාලෙය් වැලිමඩ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් බීජ නිෂ්පාදනාගාර 
ස්ථාපිත කළා. මම ෙයෝජනා කරනවා, අනිකුත් ආසනවල වා ෙග්ම 
ඌව - පරණගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ත් බීජ නිෂ්පාදනාගාර 
ස්ථාපිත කරලා ෙගොවියා ෙවනුෙවන් යම් සහනයක් ලබා ෙදන්න 
කියලා.  

කිරි ෙගොවියා ගැනත් කිව යුතුයි.  ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය වුණු 
කිරි පිටි පැකට් එෙක් මිල අද  තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු කරපු මිලටම 
ලබා දීමට රජයක් හැටියට  අපි පසු ගිය අය වැෙය්දී කටයුතු කරලා 
තිබුණා. ආනයනය කරන කිරි පිටි පැකට් එෙක් මිල අපි අඩු කෙළේ 
නැත්ෙත් ෙද්ශීය  කිරි ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
හැටියටයි. අපි කිරි ෙගොවියාට කිරි ලීටරයකට ෙදන්න පුළුවන් 
මුදල වැඩි කරලා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියාට අවශ  
කරන පහසුකම් වාෙග්ම සම්පත් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ෙම් 
ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරියක් එදා ඒ ආනයනික 
කිරි පිටි සම්බන්ධෙයන් ෙවෙළඳ දැන්වීමකට ෙපනී හිටියා. අද 
සමාජ ෙසේවිකාවක් හැටියට, ඇමතිතුමියක් හැටියට ඉන්න 
එතුමියෙගන් මම අහනවා, ෙද්ශීය වශෙයන් අෙප් කිරි ෙගොවියා 
ආරක්ෂා කරන්න නම් එදා ඔබතුමිය කිව්ව කාරණයමද අදත් 
කියන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය වන කිරි පිටි 
පැකට් එක ගැන කථා කරනවාද කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
ගරු සභාවට කියන්න කියලා මම එතුමියෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

පාසල් ගැනත් අද අපි කථා කරන්නම ඕනෑ. මහින්ෙදෝදය 
විද ාගාරත් එක්ක පාසල් දාහක් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන ෙකොට 
සමහරු ඊර්ෂ ාෙවන්, ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් ඒ දිහා බැලුවා. 
බදුලු දිස්තික්කෙය් ඌව - පරණගම ආසනය ෙගොවි ජනතාව 
නිෙයෝජනය වන ආසනයක්. මම උදාහරණයක් හැටියටයි ඒ 
ආසනය ගැන කියන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන් ගරු 

මන්තීතුමනි. 
  

 

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
ආසනයකට පාසල් පහක් වශෙයන් මහින්ෙදෝදය විද ාගාර 

සහිත පාසල් දාහක් ෙම් රෙට් හැෙදන ෙකොට ඒ ෙගොවි අම්මා 
තාත්තාෙග් දරුවාට ඒ පාසල්වලට යන්න පුළුවන් වන විධියට අපි 
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ඒ පාසල් සංවර්ධනය කළා. මම නව අධ ාපන ඇමතිතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී ෙම් කාරණය පිළිබඳව පකාශ කරනවා. අපි පාසල් 
පහක් සංවර්ධනය කරන්න සැලසුම් කළා. නමුත් එදා විපක්ෂෙය් 
සමහරු එකතු ෙවලා උද්ෙඝෝෂණය කරලා, මෙග් ආසනෙය්  
ජාතික පාසලක් හැටියට  තිබුණු ඒ පාසෙල් මහින්ෙදෝදය 
විද ාගාරය ඉදි කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන් නැහැ. අෙනක් 
පාසල්වල මහින්ෙදෝදය විද ාගාර ටික හැෙදන ෙකොට ඒ අම්මා 
තාත්තාට, දරුවාට දැනුණා, "අෙන්! අෙප් පාසලට ලබා ගන්න 
තිබුණු සම්පතක් අපි නැති කර ගත්තා"ය කියලා. එවකට හිටපු 
බන්දුල ගුණවර්ධන අධ ාපන ඇමතිතුමා, අතිගරු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව ෙම් කටයුත්ත 
කියාත්මක කරන ෙකොට ඒ අහිංසක ෙගොවි ජනතාවෙග් දරුවාට 
ෙහොඳ පාසලක් අෙප් ආසනය තුළ සංවර්ධනය  කර ගන්න, 
නිර්මාණය කර ගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා.  

මම නව අධ ාපන ඇමතිතුමාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. අපිට 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාරයක් ඉදි කර ගන්න බැරි ෙවච්ච එක 
පාසලක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, අෙප් ආසනෙය් එකම ජාතික පාසල 
හැටියට තිෙබන ලූණුවත්ත ජාතික පාසල. පුළුවන් නම් ඔබතුමා ඒ 
කටයුත්ත අපිට ඉටු කරලා ෙදන්න. ඒ පාසල් පෙහේ ෙම් වන ෙකොට 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාර ඉදිකිරීෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා  
තිෙබනවා.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
එක පාසලක මහින්ෙදෝදය විද ාගාරයක වැඩ නිම කරන්න 

ෙම් ෙවන ෙකොට වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඔබතුමාට මම 
කියන්ෙන් ඉතුරු පාසල් හතරටත් මහින්ෙදෝදය විද ාගාර ලබා 
දීලා, ඒ අහිංසක ෙගොවි අම්මා, තාත්තාෙග් දරුවාට නිසි 
අධ ාපනයක් ලබන්න පුළුවන් වාතාවරණය හදලා ෙදන්න 
කියලායි. මම ෙම් අවස්ථා ෙව් ඒ ඉල්ලීමත් කරමින් මට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.01] 
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජනාධිපතිවරණයට ෙපර 

තිබුණු අවසාන සැසි වාරෙය්දී මම පකාශ කළා, 
ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ නියත වශෙයන්ම අපි ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් වාඩි ෙවනවාය කියලා. ඒ විධියටම අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු විධියට පථම වතාවට මට සභාව 
අමතන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා.  

අෙප් ගරු චාමික බුද්ධදාස මන්තීතුමා  සභා ගර්භෙය් ඉන්න 
ෙවලාෙව් එතුමා කියපු කථාවකින්ම මාෙග් කථාව පටන් 

ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. එතුමා ෙගොවීන් ගැන කිව්වා. 
මම හිතන්ෙන් ෙගොවීන්ට ලැබුණු කිසිම සහනාධාරයක් කප්පාදු 
ෙවලා නැහැ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය එෙසේම ලබා ෙදන ගමන් 
තවත් සහන ගණනාවක් ෙගොවීන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
මන්තීතුමා, මම කිව්ෙව් ස්ථාවර මිල තවම ලැබුෙණ් නැහැ 

කියලායි. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙගොවීන්ෙග් රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වූ ණය සියයට 50ක් කපා 

හරින්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ට අත් 
ටැක්ටර් සඳහා සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙගොවීන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, සැම ෙදනාටම ස්වර්ණාභරණ 
උකස් කරන්න සිද්ධ වුණා. තමන්ෙග් සියලුම කනකර උකස් 
තියලා තමයි මිනිසුන් තම ජීවිකාව කර ෙගන ගිෙය්. ෙමොකද, 
තමන් මාසිකව උපයන ආදායම පමාණවත් නැහැ. මාසය අන්තිම 
වන විට තමන්ෙග් ෙගදර නඩත්තුවට, හදිසි කටයුත්තකට 
පෙයෝජනයට ගන්න තරම්  මුදලක් අත ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. 
වියදම් අධිකයි. එතෙකොට තමන්ෙග් කනකර උකස් තියලා තමයි 
ෙම් රෙට් ජනතාව තමන්ෙග් පශ්න විසඳා ගත්ෙත්. ඒ උකස් තියපු 
භාණ්ඩ ආපසු ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ඒ අවුරුද්ද 
පුරාම ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමා ඒ අයට ෙහොඳ සහනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් දක්වා උකස් තියපු භාණ්ඩ සඳහා ෙපොලිය 
ෙගවන්ෙන් ෙනොමැතිව ඒවා ෙබ්රා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට ෙම් සියලුම සහන ෙගොවීන්ට ලැබිලා 
තිෙබනවා.   

ඊට අමතරව, ඉන්ධන මිල අඩුවීම හරහා ෙගොවීන්ට විශාල 
සහනයක් ලැබිලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. අත් ටැක්ටර්, ෙකොළ 
මඬින යන්ත ඇතුළු ෙනොෙයකුත් යන්ත සූතවලට  ඩීසල් ෙයදීම 
හරහා ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන පිරිවැය විශාල වශෙයන් ඉහළ ගියා. 
හැබැයි විශාල පමාණයකින් ඉන්ධන මිල අඩු වීම හරහා ඒ 
සහනයත් ෙගොවීන්ට දැන් ලැබිලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමන්ට එදා ෙව්ලට අවශ  ෙද්වල් ටික 
කෙඩනුයි ෙගොවීන් ගන්ෙන්. සැමන් ටින් එක, එෙහම නැත්නම් 
අෙනක් වුවමනා කරන ෙද්වල් ටික කෙඩනුයි ගන්ෙන්. අද 
ඒවාෙය්ත් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඍණ ගෘහස්ථ ආර්ථිකයක් 
ෙලසට තිබුණු ඔවුන්ෙග් ගෘහස්ථ ආර්ථිකය ෙම් සියලු ෙද්වල් 
හරහා අද ධන ගෘහස්ථ ආර්ථිකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
තමන්ෙග් අෙත් සල්ලි ඉතුරු වන බව අද මිනිසුන්ට දැනිලා 
තිෙබනවා.  

පාන් ෙගඩිෙය් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පාන් ගැන කියද්දී 
ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් විමල් 
වීරවංශ හිටපු ඇමතිතුමා කියලා තිබුණා, ෙම් තිරිඟු පිටි මිල අඩු 
කිරීම අධිරාජ වාදී කුමන්තණයක් කියලා. ඒ ගැන අපි පුදුම 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා හැම ෙදයටම අධිරාජ වාදී ෙල්බලය 
ගහන එක ගැන අපි පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අපි ලජ්ජා 
ෙවනවා, මිනිසුන්ට සහනයක් ෙදන ෙකොට ඒකත් "අධිරාජ වාදී" 
කියන ෙගොඩට දමලා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන්.  

දැන් විරුද්ධ පැත්ෙත් ඉන්න අය ෙගොඩාක් කෑ ගැහුවාට, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට 
ඉදිරිපත් කරලා මැතිවරණ ව ාපාරයට ෙයොදවපු ෙවලාෙව් එතුමා 
අධිරාජ වාදීන්ෙග් බළල් අතක් කිව්වා; අතෙකොළුවක් කිව්වා; 
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රූකඩයක් කිව්වා; ෙකොටිෙයක් කිව්වා; ඩයස් ෙපෝරාෙව් 
ඒජන්තෙයක් කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එෙහම 
කියපු අය අද එතුමාට ආවඩනවා. ඒ ගැන අපි දුක් ෙවනවා. ෙම්         
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හැටි. ඒක ඉතිහාසය පුරාම තිෙබන 
ෙදයක්. ගුණමකු අය තමයි වැඩි පිරිසක් ඉන්ෙන්. අපි දන්නවා, 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් ධුර 
කාලය අවසන් වුණාම කුණු මාළු කෑල්ලක් කුණු කූඩයට දැම්මා 
වාෙග් කටයුතු කළ බව. එක් ෙකෙනක්වත් එතුමිය ළඟ හිටිෙය් 
නැහැ. සියලුම ෙදනා අයින් ෙවලා ගියා. ගරුත්වයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථාන කාර්යාලෙය් තිබුණු 
එතුමියෙග් ඡායා රූපයත් ඉවත් කළා. අද මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාටත් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ ටිකමයි. එදා ගුණ ගී 
ගායනා කරමින් එතුමා ළඟ හිටපු අය ඒ ෙදයමයි එතුමාටත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙදයමයි කරලා තිෙබන්ෙන්!  

අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිහාසය බලන්න. අපි 
කවදාවත් අෙප් නායකෙයක් ඒ තත්ත්වයට පත් කරලා 
තිෙබනවාද? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිහාසය තුළ කිසිම 
නායකයකුට එෙහම කරලා නැහැ. හැබැයි ෙම් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඉතිහාසය තුළ දිගින් දිගටම සිදු වුෙණ් ඒකයි. තමන්ෙග් 
නායකයා ඉන්නකල් ආවඩලා, නායකත්වෙය් ඉන්නකල් 
නායකයා වටා ෙරොක් ෙවලා ඉඳලා, නායකයාෙග් ෙහොඳයි, නරකයි 
සියල්ලම කියලා, අන්තිමට බලය නැති ෙවලා යන ෙකොට ඒ අය 
අත් හැරලා, ඒ අයට අපහාස කරලා, කිසිම  ගරුත්වයකින් ෙතොරව 
ඒ අය ඉවත් කරලා, අලුෙතන් ආපු නායකයා වටා ෙරොක් වීම තමයි 
සිදු වුෙණ්. ෙම් දිහා බලන ෙකොට අපට කනගාටුයි. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාට විෙව්චන විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙකොච්චර විෙව්චන තිබුණත් එතුමාත් යම් ෙදයක් කළා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධයට දායකත්වයක් දුන්නා. 
එෙහම කරපු නායකයාට අද කවුරුවත් නැහැ. අද එතුමාව ඉවත් 
කරලා; පක්ෂෙයනුත් ඉවත් කරලා. අද එතුමාව මැදමුලනට තල්ලු 
කරලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට වඩා අද එතුමාට මඩ 
ගහන්ෙන් මැතිවරණ ව පාරෙය්දී එතුමා සමඟර හිටපු ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අයයි. එතුමා ෙහොරකම් කළා කියන්ෙන්, 
එතුමාෙග් දූෂණ තිබුණා කියන්ෙන්, එතුමා සුදු වෑන් යැව්වා 
කියන්ෙන් එතුමා එක්ක හිටපු අය. ඉතින් ෙම් වාෙග් ගුණමකු 
පිරිසක් ඉන්න පක්ෂයක් තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්ෙන්. 
මම කියන්ෙන් නැහැ, සියයට 100ක්ම එෙහම අය කියලා. නමුත් 
බහුතරයක් එෙහම අය. අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා.  

දැන් බලන්න, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ජනාධිපති 
කරන්න සියයට 85ක්ම දායකත්වය දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය. නමුත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිකම අපට අයිති 
නැහැ. ඒක අපට අයිතිත් නැහැ; අපට ඕනෑත් නැහැ. හැබැයි 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන කියන ජනාධිපතිතුමාෙග් අයිතිය තිෙබන්ෙන් 
අපට. අපිත් එක්ක එකතු වුණු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය 
ඉන්නවා. එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහත්මයා ඉන්නවා, 
දුමින්ද දිසානායක මහත්මයා ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ අයිතිය 
තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ෙවලාෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
"අයිෙයෝ සිරිෙසේන" කියපු අය දැන් "ෙදයිෙයෝ සිරිෙසේන" කියා 
ෙගන ආවාට එතුමන්ලාට ෛමතීපාල සිරිෙසේන කියන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අයිතියක් නැහැ. සභාපතිතුමාෙග් අයිතිය 
තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් අයිතිය තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවන් 
වැඩ කරපු, ඒ ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණු, ඒ ෙවනුෙවන් දුක් විඳපු 
අයට. මම දන්නවා එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම ෙසේරම අය 
එතුමා පිටිපස්ෙසන් යන්ෙන්, මීමැසේසෝ වාෙග්. 
ෙභෝජනාගාරෙය්දීත් මීමැස්ෙසෝ වාෙග් වට කර ෙගන ඉන්ෙන්. 
හැබැයි, ඒ හැෙමෝම ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට උදව් ෙනොකරපු අය.  එතුමා පරාජය වුණා නම් එතුමාට 
ඉන්න ෙවන්ෙන් හිර ෙගදර.  ඒ ෙවනුෙවන් සැලසුම් හදපු අය,  ඒ 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරපු අය තමයි අද එතුමා පිටිපස්ෙසන් 

ඉන්ෙන්.  ඒ නිසා කවුරු පිටිපස්ෙසන් ගියත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා දන්නවා කවුද එතුමාට උදව් කෙළේ, කවුද එතුමාෙග් 
ජයගහණය ෙවනුෙවන් කැප වුෙණ් කියන එක.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා දන්නවා 
ඔය පිටිපස්ෙසන් එන අය එන්ෙන් ආදරයට ෙනොෙවයි කියන 
එකත්. ෙම්ක තමයි අවස්ථාවාදය කියන්ෙන්. ෙම්ක තමයි බලයට 
තිෙබන කෑදරකම කියන්ෙන්.  දැන් ඒ අය හිතා ෙගන ඉන්නවා 
මාස තුනකින් රජය ගන්න. ජීවිතයට ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඊළඟ අවුරුදු හෙය් ජනාධිපතිවරයා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා.  ඒ වාෙග්ම, අගමැතිවරයා ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, ඒක 
ස්ථිරයි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටවත් අවශ  නැහැ ඒක 
ෙවනස් කරන්න. ෙමොකද, එතුමා කළ ගුණ දන්නා නායකෙයක්.  
අනිත් එක, එතුමා දන්නවා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කියන්ෙන් 
ෙකොච්චර දක්ෂ නායකෙයක්ද කියන එක. මම හිතන්ෙන් අවසාන 
කාලෙය්දී ඒක එතුමාට වඩාත් ෙත්රුම් ගිහිල්ලා තිෙයනවා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙකොච්චර බුද්ධිමත් 
නායකෙයක්ද, ෙකොච්චර දක්ෂ නායකෙයක්ද, ෙකොච්චර දක්ෂ 
පාලකෙයක්ද කියන ෙම් සෑම ෙදයක්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා දැන ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ෙදන්නා ෙබොෙහොම 
සහෙයෝගෙයන් ෙම් වැඩය කරන්ෙන්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා තීන්දුවක් ගන්නා විට අගමැතිතුමාෙගන් අහනවා. 
අගමැතිතුමා තීන්දුවක් ගන්නා විට ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහනවා. 
ඇත්ත තත්ත්වය ෙම්කයි.  ෙම්ක ෙනොදන්නා අෙප් ගම්වල සමහර 
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
පක්ෂෙය් සභාපතිකම ගනිද්දි රතිඤ්ඤා පත්තු කරනවා. හැබැයි, ඒ 
අයෙගන් බහුතරයක් original ශී ලංකා කාරෙයෝ ෙනොෙවයි, 
ජාවාරම් කරපු අය. එෙහම නැත්නම් ඒ ආණ්ඩුෙවන් ෙමොනවා 
ෙහෝ "සම්තින්"එකක් ගන්න ෙමොනවා ෙහෝ සම්බන්ධයක් තිබුණු 
අය; එක්ෙකෝ වැලි ජාවාරම් කරපු අය, එෙහම නැත්නම් කසිප්පු 
ජාවාරම් කරපු අය; එෙහමත් නැත්නම් සමෘද්ධි නියාමකවරු, කුඩු 
ජාවාරම්කාරෙයෝ තමයි ෙමෙහම සතුටු වුෙණ්. හැබැයි, ගෙම් 
සිටින original ශී ලංකා කාරෙයෝ බහුතරයක් ඉන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක්ක.  ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු 
විධියට අපි ඒක දන්නවා. මම ඒක හදවතින් කියන්ෙන්.   ඒ නිසා 
පක්ෂෙය් සභාපතිකම ගත්තා කියලාවත්, පක්ෂය ඇල්ලුවා 
කියලාවත් ෙම් මන්තීවරු ෙසේරම ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාට සහෙයෝගය ෙදනවා කිව්වත් ගෙම් මිනිස්සු ෙවනස් 
ෙවලා නැහැ. ගෙම් මිනිස්සු බහුතරයක් -මම කියන්ෙන් original  
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ ගැන- ඉන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාත් එක්ක. අපි කියනවා පුළුවන් නම් ෙදෙගොල්ෙලෝ 
එකතු ෙවලා ඡන්දයක් තියලා බලන්න, අනිවාර්යෙයන්ම 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාත් එක්ක ඉන්න පක්ෂෙය් 
කණ්ඩායම පරාජය කරලා එන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කණ්ඩායම.  

අෙනක් එක, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට පුළුවන්ද, 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එතුමාට විරුද්ධකම් කළ, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
ෙහොරකම් කළ අයත් එක්ක ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී එක ෙව්දිකාෙව් 
ඉන්න? ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඒ මැතිවරණෙය්දී 
එක ෙව්දිකාවට යනවා නම්, අද ෙම් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
බාගයක් පක්ෂෙයන් අයින් කරලා, බාගයක් අලුත් අය දාලා තමයි 
යන්න ෙවන්ෙන්; අලුත් අයත් එක්කයි යන්න ෙවන්ෙන්.  ඒ නිසා 
ෙම් අය හිතා ෙගන ඉන්න දින සියෙයන් පසුව හදන සිහින 
ආණ්ඩුව හදන්න කීයටවත් බැහැ, ඒක සිහිනයක් පමණයි.  ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය දින සියයක ඉලක්කයක් සඳහා දුන්නු අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ෙනොෙවයි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි දන්නවා පසු ගිය රජය ෙකොපමණ මුදල් නාස්ති කළාද, 
ෙකොපමණ මුදල් අපෙත් ඇරියාද, අනවශ  ව ාපෘතිවලට 
ෙකොපමණ මුදල් වියදම් කළාද, ෙකොපමණ ෙටන්ඩර් මගඩි කළාද, 
ෙටන්ඩර් නැතිව කට වචනයට ෙකොපමණ පාරවල් හදන්න 
ෙකොන්තාත් පිරිනැමුවාද කියලා.  ෙම් විධියට කට වචනයට කළ 
ව ාපෘති නිසා අද ෙකොන්තාත් ගන්නා සමාගම් කීයක් තමන්ෙග් 
ෙකොම්පැනි වසා දමන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවාද?  අපි 
දන්නවා, පසු ගිය මැතිවරණයට ඔන්න ෙමන්න කියලා අෙප් 
පෙද්ශවල, ඒ ආසන්නෙය් සිටිය ෙකොන්තාත්කරුවාට පාරවල් හත 
අටක වැඩ පටන් ගන්න කියලා කට වචනයට ෙකොන්තාත්තුව 
දුන්නා, ඡන්ද බලා ෙගන; ඡන්දය ගන්න. ඒ මිනිස්සු ගිහිල්ලා වැඩ 
පටන් ගත්තා. අද ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ සඳහා වියදම් වුණු මුදල්වත් 
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.   

උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය රටට අවශ  ව ාපෘතියක් බව අපි 
දන්නවා. හැබැයි, ඒෙක් ෙමොකක්ද ෙවලා තිබුෙණ්? ඒෙක් මූලික 
ෙකොටස තමයි එෙඬ්රමුල්ෙල් ඉඳලා මීරිගම, ෙව්යන්ෙගොඩ දක්වා 
ෙකොටස. ඒක පදානය කරන්ෙන් නැතිව -පළමුවැනි ෙකොටස 
පදානය කරන්ෙන් නැතිව- එතැනින් එහා ෙකොටස් වන මීරිගම සිට 
ෙපොතුහැරට, ෙපොතුහැර සිට දඹුල්ලට වාෙග් ෙකොටස්වලට 
ෙකොන්තාත් පදානය කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට අපි අහනවා,  
highway එෙක් ඇවිල්ලා එතැනින් ඉතිරි ෙකොටෙසේ එනම්, 
ෙව්යන්ෙගොඩ ඉඳන් ෙකොළඹට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එන්න 
ෙවන්ෙන්  කලින් ආපු පාෙරන්මයි. එෙහම ෙනොෙවයි ෙවන්න 
ඕනෑ. ඉස්ෙසල්ලාම traffic එකක් නැතිව ෙකොළඹින්  එළියට 
යන්න හදන්න ඕනෑ.   එෙහම කරන්ෙන් නැතිව අර ෙකළවෙර් 
ව ාපෘති ටික කරන්න ෙකොන්තාත් පදානය කළා, කිසිදු 
විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව. මා හිතන විධියට එක කිෙලෝමීටරයකට 
වියදම රුපියල් බිලියන 45කට ආසන්න පමාණයක්.    

අෙප් ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා,  ගරු කබීර් හාෂීම් 
මැතිතුමා එෙහම දැන් අධ යනය කරෙගන යනවා, ෙම්ෙකන් 
සියයට 25කට වැඩි පමාණයක් අඩුෙවන් ෙම් ෙකොන්තාත් පදානය 
කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන.  ෙම් ෙවලාෙව්   ක්ෙෂේතෙය් යම් 
කිසි කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. ක්ෙෂේතෙය් අය කලබල ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒකට අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපට ෙම්ක 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව කරන්න මාසයක්, ෙදකක් කල් ඕනෑ. අර 
දුන්නු විධියට ෙකොන්තාත් පදානය කරෙගන යන්න බැහැ. අර 
දුන්නු විධියට ෙටන්ඩර් නැතිව කට වචනයට ෙම්වා කරන්න  
ෙදන්න බැහැ. අපි දන්නවා ෙද්ශීය බැංකු ෙයෝජනා කම යටෙත් 
පාරවල් ගණනාවක වැඩ ෙකරුණා, කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් 
නැතිව.  ෙකොන්තාත්කරුවා කියනවා; ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා;  ගිහිල්ලා කර ගනින් කියලා ෙකොන්තාත්තුව ෙදනවා. ඒ 
ව ාපෘති අද අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා.   ෙකොන්තාත් ක්ෙෂේතයට 
කරපු ෙම් හානි හරහා ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ලක්ෂ සංඛ ාත රැකියා 
කරන අයට අද විශාල තර්ජනයක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.   
හැබැයි, අපි ඒ අයට කියනවා මාසයක්, ෙදකක් ඇතුළත  අපි ෙම්වා  
විනිවිදභාවයකින් යුතුව නිවැරදි කරන බව. නිවැරදි කරලා   ෙම් 
ක්ෙෂේතය ෙහොරුන්ෙගන් ෙබ්රා ෙගන, මංෙකොල්ලකාරයින්ෙගන් 
ෙබ්රා ෙගන, ෙකොන්තාත් මාෆියාව කරන පධාන 
ෙකොන්තාත්කරුවන් තුන් හතර ෙදනාෙගන් ෙබ්රා ෙගන, ෙද්ශීය 
දක්ෂ ව ාපාරිකයින් සම්බන්ධ කරෙගන ෙහොරකම් ෙනොකර, නියම 
පමිතීන්ට අනුව, ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුව කටයුතු  කරන්න පුළුවන් 
වටපිටාව අපි හදනවා. පසු ගිය කාලෙය් වුෙණ් 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට කට වචනයට ෙකොන්තාත් දුන්නු එකයි. 
එෙහම ෙකොන්තාත් දීලා advance payment එක ගත්තු ගමන් 
ෙද්ශපාලනඥයා ෙකොමිස් මුදල සාක්කුවට දා ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙකොන්තාත්කරුවන්  වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ.   ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතය 
අද විශාල වශෙයන් බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අය වැෙය්දී අෙප් රජය  
ෙගොවීන් දිහා විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම අංශයක් දිහාම බලලා 
තිෙබනවා.  අෙප් රෙට් සම්පත, මතු පරපුර බිහි කරන ගැබිනි 
මාතාවට රුපියල් 20,000ක මුදලක් කිසිදු ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
උපදින සෑම දරුවකු ෙවනුෙවන්ම ෙදන්න ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.   ඒක ෙකොටස් වශෙයන් යම් කිසි කාලපරිච්ෙඡ්දයක් 
ඇතුළත ලබා ෙදනවා. දරුවා ඉපෙදන්න කලින් සහ දරුවා ඉපදිලා 
මාස තුන හතරක් ආවරණය වන පරිදි, ඒ මුදල ෙකොටස් වශෙයන් 
ෙදන්න අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, ගරු අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා සහ ගරු ඇමතිතුමියන්ලා සාකච්ඡා කරලා 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. 
මිනිස්සු කිව්ෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ධනවාදී 
පක්ෂයක් කියලයි. හැබැයි, ෙම් අය වැය දැක්කාට පස්ෙසේ  ගම්වල 
මිනිස්සු, අෙප් රෙට් උගත් මිනිස්සු කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ඉතිහාසෙය්  ඉදිරිපත් කරපු සමාජවාදීම  අය වැය ෙම්කයි 
කියලයි. එදා ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අපට කිව්වා 
ෙජ්වීපී  අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙහොඳයි. ෙපොඩි මිනිස්සුන්ට කරදරයක් ෙනොකර, ෙපොඩි 

මිනිස්සු ශක්තිමත් කරමින් කුඩු ව ාපාරිකයින්ට එම ව ාපාර 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, සල්ලි තිෙබන තැන්වලින්, ධන 
කුෙව්රයින්ෙගන්, ධනපති උදවියෙගන් සල්ලි ඇදලා ගන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා අෙප් ගරු 
අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, අෙප් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාටත් ගරු කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා. 

 
 

[අ.භා. 6.16] 
 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා ෙකටි ෙව්ලාවක් ෙහෝ ලබා දී ෙම් විවාදයට එකතු ෙවන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමා අදහස් ඉදිරිපත් කරද්දී  පකාශ කළා, හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපති  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව තනි කරලා එතුමාව 
පැත්තකට විසි කරලා අපි ෙම් ෙද්ශපාලන ගමන  යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි,  
මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා කියන්ෙන් ලංකාෙව් පමණක් නායකයකු 
ෙනොවන බව.  එතුමා  ලංකාවට, දකුණු ආසියාවට, ආසියාවට 
විතරක් නායකත්වය දුන්නු ෙකනකු හැටියට ෙනොෙවයි අපි 
දකින්ෙන්. එතුමා මුළු ෙලෝකෙය්ම නායකයකු හැටියටයි අපි 
ගණන් ගන්ෙන්.  ෙලෝකෙය්ම නායකයකු හැටියටයි එතුමාට අපි 
ගරු කරන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමාට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තව 
දුරටත් නායකත්වය ෙදන්න වාෙග්ම ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමන්ලා ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තව දුරටත් ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ඒ අවශ  ආශීර්වාදය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
හැකියාව ලැෙබ්වා යි පාර්ථනා කරන ගමන්  එතුමාට චිරාත් 
කාලයක් අපිත් එක්ක ජීවත් ෙවන්න වාසනාව ලැෙබ්වා යි කියලා 
අපි පාර්ථනා කරනවා. කවදා ෙහෝ එතුමා අභාවපාප්ත වූ දවසක 
වියට්නාමෙය් ෙහෝ චි මිං ෙග් ෙද්හය වීදුරු ෙපට්ටියක දාලා 
ආරක්ෂා කරනවා වාෙග් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙද්හයත් 
ශී ලාංකීය ජනතාව විසින් ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ කියලා මා 
කියන්න කැමැතියි.  ෙම් රෙට්  ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත්, ෙමොන 
රාජ  නායකයා සිටියත්,  ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය පරාජයට පත් 
කළ, ජීවිත හා ෙද්පළ විශාල පමාණයක් ආරක්ෂා කර දුන් ඒ 
ෙශේෂ්ඨ නායකයාව අපි ආරක්ෂා කරන්නට  ඕනෑය කියන එක  ෙම් 
වැදගත් සභාෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
නිසා අපි ඔහුව තනි කරන්ෙන් නැහැ. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 
මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙවනම පිලකත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙවනම පිලකත් 
ඉඳියි, ඒ නිසා ඉදිරි මැතිවරණයකදී ෙම් පක්ෂය ෙදකට කැෙඩයි, 
ෙම් පක්ෂය ෙදකට කැඩුණාට පසුව ඔවුන්ට බලය ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියන මතය තමයි  එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ. [බාධා 
කිරීමක්] කෑ ගහන්න එපා. මට කථා කරන්න විනාඩි කිහිපයයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි සද්ද නැතුව ඔබතුමන්ලා කියපු ෙද්වල් සියල්ලම 
අහෙගන සිටියා.  

අපි හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙගෞරව කරන ගමන්ම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  අෙප් පක්ෂ 
ව වස්ථාව අනුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වර්තමාන 
නායකත්වයට පත් ෙවලා සිටින්ෙන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමායි.  ෙම් රෙට් දැවැන්තම ෙද්ශපාලන ව ාපාරය 
හැටියට ශීමත් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
ආරම්භ කළ සඟ, ෙවද, ගරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා 
බලෙව්ගෙයන් ෙපෝෂණය වුණු  ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අද 
නායකත්වය ෙදන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දැවැන්ත විධියට 
ආදරය කරන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නඟා සිටුවීම සඳහා පසු ගිය 
කාලය තුළ දී අතිවිශාල කැප කිරීමක් කළ, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ පාෙයෝගිකව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් 
නායකයකු වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කලබල ෙවන්න එපා. ඉදිරිෙය් දී එන 
මැතිවරණයකදී ෙම් රටට විශාල ෙසේවාවක් කරපු, ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරපු, ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග් 
දුප්පත්කම නැති කිරීම සඳහා සමෘද්ධි ව ාපාරය හඳුන්වා දුන් 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එක පැත්තකිනුත්,  ෙම් රෙට් 
තස්තවාදය නිමාවට පත් කරපු ඒ ෙශේෂ්ඨ නායකයා වන  අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු  ජනාධිපතිතුමා එක පැත්තකිනුත් සිටිමින්, 
ගෙම් ජනතාවෙග් දුක, ෙව්දනවා, කඳුළ හඳුනන, රජ රට පුලතිසි 
පුර වරෙයන් ආපු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් පැහැදිලිවම ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රෙට්                
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවනවාය කියන එකත් තමුන්නාන්ෙසේලා මතක 
තබා ගන්න. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අතුරු අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණාට ෙම් අතුරු අය වැය සම්මත වන්ෙන් අපි 
අෙප් සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙනොත් පමණයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, අපි දන්නවා සාමාන ෙයන් ජන වහරෙය් 
තිෙබනවා "බල්ලා විසින් තමයි නකුට වනන්ෙන්" කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් බල්ලාට ඕනෑ ෙවලාවට තමයි නකුට වනන්ෙන්. 
හැබැයි, දැන් නකුට විසින් බල්ලා වනන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, නකුට නැති බල්ෙලෝ ඕනෑ තරම් ඉන්න බවත් 
අමතක කරන්න එපා. නමුත් බල්ෙලකුෙග් ඇඟක්, කඳක් නැතුව 
නකුටක් විතරක් පැවෙතන්ෙන් නැහැ කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියාෙගන කථා කරන්න කියලා අපි ෙම් 
ෙවලාෙව් දී කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ගෙමන් 
ආපු මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට සද්භාවෙයන් යුතුව ෙම් අතුරු 
අය වැයට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ෙම් අතුරු අය වැෙයන් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළවල් පිළිබඳව, ඒ ෙවනස්වීම් 
පිළිබඳව, ජනතාවට ලබා ෙදන සහන පිළිබඳව අෙප් ෙගෞරවයක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවෙග් හද ගැස්ම ෙත්රුම් ගත් 
නායකයකු හැටියට  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් හා මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ගරු අගාමාත තුමා, ඒ වාෙග්ම 
මුදල් අමාත තුමා, එම අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් යුහුසුලුව  
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අතුරු අය වැය තුළින් ජනතාවට ලැෙබන 
විශාල සහන පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අපි ෙම් කටයුත්තට සහෙයෝගය ෙදන ගමන්ම තව කාරණයක් 
ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. ජනතාවට ඉන්ධන ලබා දීෙම් දී ඒ සඳහා 
පනවා තිබූ සියලු බදු ඉවත් කරනවා කියලා  පසු ගිය කාලය තුළදී 
කිව්වා. "දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත් ෙම් රෙට් ෙපටල්, ඩීසල්, 
භූමිෙතල් සඳහා කිසිම බද්දක් අය කරන්ෙන් නැහැ, ඒ බදු සියල්ල 
ඉවත් කරනවා" කියලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ඒ නිසා ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා දුන් ඒ ෙපොෙරොන්දු ඒ 
ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා 
අපි එක අතක් ෙනොෙවයි, අත් ෙදකම උස්සලා  අවශ  සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවා කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න 
කැමැතියි. 

ෙමම අය වැෙයන් අත වශ  ආහාර වර්ග කීපයක මිල අඩු 
කර තිෙබනවා. අෙප් ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අෙප් සෙහෝදර මන්තීතුමන්ලාත් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසු ගිය දා 
අෙප් මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් ෙබ්රුවලදී දවස් ෙදකක 
වැඩ මුළුවක් පැවැත්වුණා. ඒ වැඩ මුළුෙව්දී අප හැම ෙදනාම එකට 
නැඟිටලා ෙම්  ජනතාවෙග් පශ්න ඉදිරිපත් කළා. ෙම් අත වශ  
ආහාර වර්ගවල මිල අඩු කිරීම ඉතාම ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන්ම 
හාල්, පරිප්පු, සීනි, හාල් මැසස්න් සහ කිරි පිටි යන ආහාර වර්ගත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් මිල අඩු කරන ආහාර දව  අතරට ඇතුළත් 
වුෙණොත් එය තවත් වැදගත් ෙවනවාය කියන එකයි අප 
කියන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම හාල් සහ පරිප්පු මිල අඩු කළ යුතු  
අත වශ  ආහාර ෙගොන්නට ඇතුළත් කරන්න කියලා අප මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙමම අය වැෙයන් රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීමට 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ඉතාම ෙහොඳයි.  පසු ගිය අෙප් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් ජූලි මාසෙය් දී වැටුප් 
විෂමතා ඉවත් කරන තුරු රාජ  ෙසේවකයන්ට රුපියල් 3,000ක 
දීමනාවක් ලබා දුන්නා. එම දීමනාව ලබා දුන්ෙන් පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිටයි. ඔබතුමන්ලා රාජ  
ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදනවා කියපු රුපියල් 10,000ක වැටුප් 
වැඩිවීම පසු ගිය  ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට ලබා ෙදන ඒ රුපියල් 
3,000ක දීමනාවට අමතරව ෙම් 2015 වර්ෂය තුළ ලබා ෙදන්න  
කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.  
 
 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා.  ඒ 
තමයි  තරුණ තරුණියන්ෙග් රැකියා පශ්නය.  පසු ගිය අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් උපාධිධාරින් 52,000කට රැකියා ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. පසු ගිය කාලය තුළ අප 
උපාධිධාරින් 52,000කට රැකියා ලබා දුන්නා වාෙග්, දැනට ඉතිරි වී 
සිටින උපාධිධාරින්ටත් රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්න කියලාත් මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අද වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
ඇතුළු දිස්තික්ක ගණනාවක ගුරු හිඟය විශාල වශෙයන් 
තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත් 
පාථමික ගුරුවරුන්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම්වාට පිළියම් 
ලබා දීම සඳහා පසු ගිය අය වැය තුළින් අප ෙයෝජනා කළ 
ආකාරයට  තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලක්ෂ තුනක් ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කඩිනමින්  කියාත්මක කරන්න කියලා විෙශේෂෙයන් 
ඉල්ලන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙමම 
කාරණය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රජයට  
පධාන වශෙයන්ම මත් කුඩු, එතෙනෝල්, කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන්  
ෙචෝදනා එල්ල වුණා.  ගෙමන් පැමිණි මන්තීවරුන් හැටියට අපි 
නැවත නැවතත් කියන්ෙන්, ෙම්වා අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් රෙටන් 
තුරන් කරන්නට ඕනෑ කියන එකයි. කිසිදු ෙභ්දයක් නැතිව, අෙප් 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ඒ කටයුත්තට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවා. හැබැයි, ෙම් අය වැෙයන් කැසිෙනෝ ව ාපාරය 
තවදුරටත් ස්ථාවර කර තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. අප 
කියන්ෙන් ෙම්වාට බදු වැඩි කරන්න කියලා ෙනොෙවයි, කැසිෙනෝ 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් රෙටන් ඉවත් කරන්න කියලායි. ඒකයි අෙප් 
ඉල්ලීම. ෙම්වාට බදු වැඩි කරලා තවදුරටත් ෙම්වා තහවුරු කරන්න 
එපා. එන එන ආණ්ඩු කරන්ෙන් තව තවත් ෙම් ව ාපාරය තහවුරු 
කරන එකයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම් 
කැසිෙනෝ ව ාපාරය පටන් ගත්ෙත්. එතුමන්ලා කැසිෙනෝ 
ව ාපාරය පටන් ගන්න තමන්ෙග් හිතවතුන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිබුණා. බදු පමාණ වැඩි කරලා, බලපත ගාස්තු වැඩි කරලා පසු 
ගිය ආණ්ඩුවලින් ඒක තවදුරටත් තහවුරු කළා. ඒ නිසා තවත් ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඒ ෙද්වල් කරන්න එපා. ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ, රතන 
හාමුදුරුෙවෝ ඇතුළු සියලු ෙදනා ෙව්දිකාවට ඇවිල්ලා කිව්ෙව් 
කැසිෙනෝ ව ාපාරය අෙප් රෙටන් තුරන් කරන්න ඕනෑ කියන 
එකයි.  ඒ නිසා ෙම් කැසිෙනෝ ව ාපාරය අෙප් රෙටන් තුරන් 
කරන්න කියලා මා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.   අපි දෑත් 
ඔසවලා ඒ සඳහා අවශ  සහෙයෝගය  ලබා ෙදනවා.  

 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මා අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

අෙප් ආණ්ඩුව හැම ෙවලාෙව්ම කෙළේ බඩගින්ෙන් කෑ ගහන 
ෙකනාට මාළුෙවක් අල්ලා ගන්න කියලා බිලී පිත්තක් ලබා දුන් 
එකයි. දීර්ඝ කාලීන ආර්ථික දැක්මක් අප ඒෙකන් ෙපන්නුම් කළා. 
දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් බිලී පිත්ත පැත්තකට දමලා, "කාපන්" 
කියලා මාළුවා අතට දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, අප කියන්ෙන් ෙම් 
ෙදකම ෙනොෙවයි, බඩගින්නට දැන් කන්න මාළුවා ෙදන ගමන්, 
ෙහට අනිද්දා වන විට බිලී පිත්තකුත් ඔවුන් අතට ෙදන්න 
කියලායි. එෙහම නැත්නම් ෙම් ගමන දීර්ඝ කාලීනව යන්න බැරි 
ෙවයි. ඒ නිසා ආර්ථිකය කඩා වැෙටයි. තව අවුරුදු කිහිපයකින්, 
එෙහම නැත්නම් ෙම් අවුරුද්ෙද් අවසාන වනෙකොට තව මාස 
කිහිපයකින් එන ආණ්ඩුවකට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හසුරුවන්නට 
බැරි ෙවයි. ඒ පිළිබඳ අවදානමක් තිෙබනවා. ඒ ආර්ථික අවදානම 
ගැනත් කල්පනා කර බලා, ඉදිරිෙය්දී තීන්දු තීරණ ගන්න කියලා 
මා ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

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

ගරු සභානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "අද දින ෙමම විවාදය රාතී 

7.00 දක්වා පවත්වා ෙගන යා යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ සඳහා සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 

මූලාසනයට පැමි ෙණනවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took 
the Chair. 

 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Karuppaiah Velayudam. 

You have 10 minutes.  
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ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம் - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of 
Plantation Industries) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன். இந்தப் திய அரசு ெபா ப்ேபற்றதன் பின்னர் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற இைடக்கால வர  ெசல த்திட்டம் 
சம்பந்தமாக உைரயாற்றச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைதயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த இைடக்கால வர  ெசல த் 
திட்டம் இந்த நாட் ன் சகல தரப்  மக்க க்கும் நன்ைம 
பயக்கக்கூ ய ாீதியிேல அைமந்தி க்கின்ற . கடந்த ஜனவாி 
08ஆந் திகதிக்குப் பிறகு இந்த நாட் ல் அைனத்  
மக்க ைடய கத்தி ம் பாாிய ம மலர்ச்சி காணப்ப  
கின்ற ; தியெதா  நம்பிக்ைக ேதான்றியி க்கின்ற . நாட்  
மக்கள் மீண் ம் நல்லாட்சி உதயமாவதற்கான ஒ  
சந்தர்ப்பமாக இைதக் க கின்றார்கள்.  உலக ம் இைத 
வரேவற்  நிற்கின்ற . இந்த ேவைளயில் மக்கள்மீ  
சுைமையச் சுமத்தா  அதைனக் குைறத்தி க்கின்ற இந்த வர  
ெசல த்திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்த மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் 
ரவி க ணாநாயக்க அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் உட்பட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அைனவ க்கும் நான் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

விேசடமாக, இந்த நாட் ேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
எல்லா வைகயி ம் பின்தள்ளப்பட்டவர்களாக ம் நா க்கு 
நாள் வ ைம அதிகாித்தவர்களாக ம் வாழ்ந்  வ கின்ற ஒ  
ச கம். இன்  அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைலகள் 
குைறக்கப்படவில்ைல என்  சிலர் கூறிக்ெகாண் க்கின்ற 
இந்த ேவைளயில், ேகா ைம மா ம் அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்களில் ஒன்  என்பைத மறந் விட யா . இன்  
ேபசிய பலர் ேகா ைம மா ஓர் அத்தியாவசிய உண  அல்ல 
என்  கூறினார்கள். ஆனால், ெப ந்ேதாட்டத் ைறயினர் 
உட்பட, ந த்தர வகுப்பினர் அதிகமாகப் பயன்ப த் வ  
இந்த மாைவத்தான். இத ைடய விைல குைறக்கப் 
பட்டதனால் இன்  ஒ  கு ம்பத் க்கு வாயிரம் பாய்க்கு 
ேமலாகச் ெசல  குைறக்கப்பட் க்கின்ற .  

அேதேவைளயில் இன்  அரசு ஊழியர்க க்கு 
தற்கட்டமாக ஐயாயிரம் பாய் சம்பள உயர்  வழங்கப் 

பட் ப்பைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். அேதேநரம் 
தனியார் ஊழியர்க க்குச் சம்பள உயர்வாக 2,500 பாய் 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என்  சிபாாிசு ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . ஆனால், இந்தச் சிபாாிசு சம்பந்தமாக நான் 
ஒன்ைறக் குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். அதாவ , இன்  இந்தச் 
சிபாாிைசக் கட்டாயப்ப த்தக்கூ ய நிைலைம இல்ைல. 
எனேவ, நாங்கள் ஒன்ைற உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இன்  இந்த நாட் ேல 44 சம்பள நிர்ணய சைபகள் 
இ க்கின்றன. 

There are 44 Wages Boards which are set up on a 
tripartite basis. If the Wages Boards are to determine 
wages, it may take several months or years.  This process 
is dilatory since it involves calling for objections, 
publishing in gazettes and newspapers, analyzing the 
objections and publishing the decisions thereafter.  
Therefore, the Wages Boards decisions are to be made 

prospective and not retrospective, as such delays are 
inevitable.  It is, therefore, proposed to bring about a 
special legislation to give effect to this salary increase so 
that workers would benefit immediately.  

எனேவ, இந்தச் சம்பள உயர்ைவத் தனியார் ைறயின ம் 
ெபற் க்ெகாள் ம்வைகயில் அதற்ெகன ஒ  திய சட்ட 
வாக்கத்ைத உ வாக்கி, அத டாகச் சகல தனியார் ைற 
ெதாழிலாளர்க ம் இந்த 2,500 பாையப் ெபறக்கூ ய ஒ  
நிைலைமைய உ வாக்க ேவண் ம். இல்லாவிட்டால், 
அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கின்ற அந்தச் சம்பள உயர்ைவத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் உட்பட ஏைனய தனியார் 

ைறயினர் ெபற் க்ெகாள்ள யாத நிைல ஏற்ப ம்.  

அத் டன், இந்த 100 நாள் ேவைலத்திட்டம் 
சம்பந்தமாக ம் நான் குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். இன்  இந்த 
நாட் ேல இடமற்றவர்களாக, ட் ாிைமயற்றவர்களாக 
இ க்கின்றவர்கள் இந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள்தாம். 
இந்த அரசின் திய ெசயற்பாட் த் திட்டத்திேல 
"கிராமங்கைள ைமயமாகக்ெகாண்ட டைமப் த் திட்டங்கள் 
ேதாட்டங்களிேல அறி கப்ப த்தப்ப ம்" என்  கூறப் 
பட் க்கின்ற . இன்  ேதாட்டங்களிேல ேவைலெசய்கின்ற 
174,390 கு ம்பங்க ம் ேவைலெசய்யாத 89,834 
கு ம்பங்க ம் இ க்கின்றன. எனேவ, ெமாத்தமாக அங்கு 
கிட்டத்தட்ட 249,061 கள் வைர ேதைவப்ப கின்ற . 
இதற்கான காணிகைள வழங்க இன்  ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் 

ன்வந்தி க்கின்றன. எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்டக் ைகத் 
ெதாழில் அைமச்சர் மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அவர்க ைடய வழிகாட்ட டாக அதற்கான ெபா ப்ைப 
என் ைடய இராஜாங்க அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம். 
இதன் லம் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின் லம் இலங்ைக 
யிேல தியெதா  சாித்திரத்ைதப் பைடக்கவி க்கின்ேறாம். 

ெப ந்ேதாட்டத் ைறத் ெதாழிலாளர்கள் காணி உாிைம 
ெபற்  ெசாந்த கைள ஏற்ப த்திக் ெகாள்வதற்கான 
ெசயற்றிட்டம் ெகளரவ பிரதம அைமச்சாின் வழிகாட்ட 

டாக ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
அவர்கள் ெசாத் ாிைம ெபற்றவர்களாக மாற இ க்கிறார்கள். 
இ  ஒ  சாித்திர மாற்றம்! அதாவ , அ ைமப்பட் ந்த 
மக்கள் ைமயான வி தைல ெபற்  இந்த நாட் ல் 

ரணமான சுதந்திரத்ைத அ பவிக்கின்ற சூழைல உ வாக்க 
ள்ேளாம். இதற்கு அைனத்  தரப்பின ம் ஒத் ைழப் த் 

த வதாகச் ெசால் யி க்கிறார்கள். 

நான் இன் ம் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட்டாக 
ேவண் ம். இன்  ெப ந்ேதாட்டத் ைறைய நிைனக்கின்ற 
ேபா  கவைலயளிக்கின்ற . ெப ந்ேதாட்டத் ைறக் 
கம்பனிக டன் ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்ப  
அவர்க க்கு ஒ சில ேவைலகள் ெபா ப் க் ெகா க்கப் 
பட் க்கின்றன. அதாவ , ஒவ்ெவா  வ ட ம் 3 
சத தமான replant - மீள்பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன்  அந்த agreement இல் ெசால்லப் 
பட் க்கின்ற . சில கம்பனிகள் 0.7 சத தான மீள்பயிர்ச் 
ெசய்ைகையச் ெசய்தி க்கின்றன. ெப ம்பாலான கம்பனிகள் 
இ வைர மீள்பயிர்ச்ெசய்ைகைய ஆரம்பிக்கவில்ைல. 
இவ்வாறான கம்பனிகள் எங்க ைடய அைமச்சி டாக 
ஊக்குவிக்கப்ப ம் அல்ல  அ  சம்பந்தமாக ேமலதிக 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். அவ்வா  ெசய்கின்றெபா  
ேதாட்டங்கள் ந னமயப்ப த்தப்ப வேதா , அந்த 
ெதாழிற் ைற ேம ம் வளம் மிக்கதாக ம் உ வாக்கப்ப ம். 
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இங்கு எனக்கு ன்னர் ேபசிய சிலர் மீண் ம் இனவாத 
ெவறிேயா  ேபசியைதயிட்  ேவதைனப்ப கின்ேறன். 
அவர்கள் கடந்த ேதர்த ன்ெபா ம் அப்ப த்தான்  
ேபசினார்கள். வடக்கு, கிழக்கி ம் மைலயகத்தி ம் தமிழர்கள் 
வாழ்கின்ற பகுதிகளில்தான் ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க க்கு அதிகப்ப யான வாக்குகள் கிைடத்தன 
என் ம் சிங்களப் பகுதிகளிேல ஐம்பத்ேத  இலட்சத் க்கும் 
அதிகமான வாக்குகள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்ேக 
கிைடத்தனெவன் ம் தமிழர்க ைடய வாக்குகளால்தான் 
தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்கள் ெவற்றிெபற்றார் என் ம் 
அந்தவைகயில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்கள்தான் 
உண்ைமயான ெவற்றிைய அைடந்தார் என் ம் 
கூ கின்றார்கள். ேதர்த ல் வாக்களிப்பதற்கு இந்த 
நாட் ள்ள அைனத்  மக்க க்கும் உாிைம ண் . 
ேதர்த ல் யார், யார் எவ்வா  வாக்களித்தார்கள் என்ப  

க்கியமல்ல. நான்கு இலட்சத் க்கும் அதிகமான ேமலதிக 
வாக்குகைளப் ெபற்  ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ெப  
ெவற்றியைடந்தி க்கிறார். இந்த ெவற்றிக்கு எங்க ைடய 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய 
தைலைமயிலான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி பாாிய பங்களிப் ச் 
ெசய்தி க்கிற . இந்த நாட் ேல நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்பதற்காகச் ெசய்த பங்களிப்ைபக்கூட இனவாதக் 
கண்ேணா  பார்க்கின்ற இனவாதக் கும்பல் இன்ன ம் 
இ க்கின்ற . எனேவ, இந்த நாட் ல் இனவாதம் ஒழிக்கப்பட 
ேவண் ம்; நல்லாட்சி மீெள ப்பப்பட ேவண் ம். 
எதிர்காலத்திேல எந்தத் தைடகள் வந்தா ம்கூட அைதச் 
ெசய்வதற்கு எங்க ைடய அரசு உ தி ண் க்கின்ற . 
ஜனாதிபதிக்கு இ க்கின்ற அதிகாரங்கைளப் பாரா  
மன்றத் க்கு ெகாண் வ தல் மற் ம் ேதர்தல் கமிஷன், 
ெபா ஸ் கமிஷன், ெபா ச்ேசைவ ஆைணக்கு  ேபான்றன 
சுதந்திரமாக இயங்கும் வைகயில் ஸ்தாபித்தல், தகவல் 
அறிகின்ற உாிைம ேபான்ற நல்ல ெசயற்றிட்டங்கள் இந்த 100 
நாட்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட இ க்கின்றன. இைதக் கண்  
ெபாறாைமப்ப கின்றவர்கள், அச்சமைடகின்றவர்கள்  
ெபா ஸ்  பலத்ைத ம் -  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Velayudam, your time is over. 
 
කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
Please give me one more minute, Sir.  

இந்த விதமாக பல நல்ல ெசயற்றிட்டங்கைள நாங்கள் 
ன்ென க்க இ க்கிேறாம். 100 நாட்க க்குப் பிறகு, ஏன் 

நாைளக்கு ேவண் மானா ம், பாரா மன்றத்ைதக் கைலத்  
விட்  மக்கள் ன்ெசன்  மீள் ஆைணையப் ெப வதற்கு 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி சக்தி ெபற்றி க்கின்ற  என்பைத 
ம க்க யா . இன்  உலகம் எங்கைள ஏற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . இ வைர கால ம் விமர்சித் வந்த 
தமிழ்நா கூட இன்ைறய திய அரசின் ெசயற்றிட்டங்கைள 
வரேவற்றி க்கின்ற . கிராமப் றங்களி ம் ேதாட்டப் 

றங்களி ம் பின்தங்கிய பகுதிகளி ம் திய ெதாழில் 
யற்சிகைள ஆரம்பிப்பதற்கு ெவளிநாட்டவா்கள் பலர் 

வி ப்பம் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். அந்த வைகயில், ெதாழில் 
வாய்ப் க்கள் அதிகாிக்கப்பட இ க்கின்றன. இந்த நாட் ேல 
சிங்களவர், தமிழர், இஸ்லாமியர் என்ற ேபதமற்ற ைறயிேல 

எல்ேலா க்கும் சமத் வமாக ஆட்சிையக் ெகாண்  
ெசல்வதற்கு ஏற்றவைகயில் நாட்  வளங்கைள விாி  
ெசய்வதற்கும் எங்க ைடய அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ த்  
வ கின்ற . எதிர்காலத்திேல நாங்கள் அைனவ ம் உண்ைம 
யான இலங்ைகயர்கள் என்  ெப ைமேயா  கூ கின்ற 
அள க்கு இந்த அரசாங்கம் ெசயற்பட்  வ கின்ற . வடக்கு, 
கிழக்கு, ெதற்கு, மைலயகம் என்ற ேபதமற்ற ைறயிேல 
திறைமயின் அ ப்பைடயில், ேதைவயின் அ ப்பைடயில் 
அைனத்  மக்க க்கும் சமனாகச் ேசைவ ெசய்யக்கூ ய 
நிைல உ வாகியி க்கின்ற . 

இ தியாக, நான் இங்கு பல விடயங்கைளக் 
கூறவி ந்ேதன். ஆயி ம், எனக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற கு கிய 
ேநரத்தில் அைவ எல்லாவற்ைற ம் குறிப்பிட யாத 
நிைலயில், இந்த இைடக்கால வர  ெசல த்திட்டத்ைதக் 
ெகாண் வந்  அதன் லமாக எல்லாவிதத்தி ம் மக்க க்குப் 
பாாிய நன்ைமகைள வழங்கியி க்கின்ற நிதி அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , எனக்கு அளிக்கப்பட்ட 
சந்தர்ப்பத் க்காக மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
 

 
[අ.භා. 6.38] 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙබොෙහොම 

සන්ෙතෝෂ වනවා, වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන. මා 
හිතන හැටියට ඔබතුමන්ලා අද අෙප් විපක්ෂය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. මා ෙම් කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිවරණෙයන් අපි පරාජය වුණා. මා 
ඇතුළුව අෙප් පක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට උදවු කෙළේ නැහැ. ඒක ඇත්තයි. අපි 
වචනයකින්වත් එතුමාට උදව්වක් කෙළේ නැහැ. අපි අෙප් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට ආදරය කරන කණ්ඩායමක්. මා හිතන හැටියට 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒ බව සහතික කරයි. ෙමොකද, 
මැතිනියෙග් පජා අයිතිය අෙහෝසි වුණු දවෙසේ සිට ඔබතුමාත්, 
අපිත් එකටයි සිටිෙය්. ඔබතුමා අෙප් පක්ෂෙය් මටත් වඩා ඉතා 
ෙජ ෂ්ඨ සාමාජිකෙයක්. මා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංවිධායක 
ධුරයට පත් ෙවලා අවුරුදු 33ක් වනවා. මට ඉස්ෙසල්ලා තමයි 
ඔබතුමා සිටිෙය්. ඒ ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
ජනමාධ  ඇමතිතුමාෙග් බාප්පා වන රූපා කරුණාතිලක මැතිතුමා 
තමයි ඒ කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටිෙය්. අපි ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට ෙගොඩක් ආදරය කරනවා. අෙප් පක්ෂෙය් 
සභාපතිවරයා හැටියට සිටිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි. ඉතින් අ ෙප් යුතුකමක් තිෙබනවා, අෙප් 
සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න.  

ඔබතුමන්ලාත් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාව එළවන්න 
ෙකොපමණ උත්සාහ කළත් ඒක කරන්න බැරි වුණා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් සමඟ සිටියා. 
අවසාන ෙමොෙහොත දක්වාම තමුන්නාන්ෙසේලාත් එතුමා සමඟ 
සිටියා. ඒ වාෙග් අපිත් අෙප් සභාපතිතුමා සමඟ සිටියා. නමුත් අෙප් 
පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති ධුරයට පත් වුණා. එතුමා ජනාධිපතිවරයා 
හැටියට සිටියත්, එතුමා සභාපති ධුරයට පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි 
එතුමාට සලකන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා හැටියටයි.  

අපි අයුතු පෙයෝජන ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් හැටියට අපි අයුතු පෙයෝජන, 
ඇමතිකම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවාය කියා හිතන්න එපා. 
අෙප් එෙහම බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. අපි ෙහටත් සටන් 
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කරන්ෙන් අෙප් පක්ෂය ඉදිරියට ෙගන යන්නයි. අෙප් පක්ෂෙය් 
අයට වැරැදි තීන්දුවක් ගන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපට 
බෙලන් ෙදයක් කරන්න කියන්නත් බැහැ. අපට බලපෑමක් 
කරන්නත් බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පක්ෂෙය් ජයගහණය පිණිස, 
අෙප් පක්ෂය ඉදිරියට ෙගන යන්න නිවැරැදියි කියා අපි හිතන ෙද් 
තමයි කරන්ෙන්. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මහත්මයාෙග් චින්තනය, ඒ වාෙග්ම අෙප් සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් චින්තනය ඉදිරියට ෙගන යන බවට 
අපි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දින සියෙය් වැඩසටහනට අපි 
සහෙයෝගය ෙදනවා. සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට තිෙබන ළැදිකමට ෙනොෙවයි; තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබන ආදරයකටත් ෙනොෙවයි; තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කිසියම් 
ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුත් ෙනොෙවයි. අෙප් සභාපතිතුමා 
අෙපන් කරපු ඉල්ලීමක් නිසා අපි ඒ දින සියෙය් වැඩසටහනට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය ෙදනවා. නමුත් කිසිවක් වැරැදියි 
කියා අපට යම්තම් ෙහෝ හැඟුෙණොත් එයට විරුද්ධව අපි ඡන්දය 
ෙදනවා. කවුරු කිව්වත් අපි විරුද්ධව ඡන්දය ෙදනවා. අපි 
තීරණයක් ගත්තා ෙන්, එක්තරා ඇමතිවරයකුට විරුද්ධව විශ්වාස 
භංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න. අපි ඒ ෙයෝජනාව ෙගෙනනවා. අපි 
එයට අත්සන් කළා. එයට බලපෑම් කරන්න කාටවත් බැහැ. අෙප් 
පතිපත්තිය ෙමයයි. අපි ෙහොඳ ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ. 
එෙහම නැතුව අපි කකුල් ෙදක ෙදපැත්ෙත් තබා ෙගන ඉන්න අය 
ෙනොෙවයි. අපි ෙහොඳ ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ. අපි 
මැෙරන්ෙනත් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් හැටියටයි. එම නිසා 
අපි කවදාවත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට විරුද්ධව යන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අතුරු අය වැය 
සම්බන්ධව කාරණා ෙදකක් පමණයි මා මතක් කරන්ෙන්. අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමා ඒ කාලෙය් එහා පැත්ෙත් පිටුපස ෙප්ළිෙය් මා 
ළඟයි ඉඳ ෙගන සිටිෙය්.  

එතුමා ෙම් අතුරු අය වැෙයන් ෙම් රටට පරණ බස්, ඒ 
කියන්ෙන් අවුරුදු 10ක් පරණ බස් ෙගන්වන්න පුළුවන් කියා 
ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  සීට් 25ත් - 50ත් අතර අවුරුදු 
10ක් පරණ බස් ෙගන්වන්න පුළුවන් කියා මුදල් ඇමතිතුමා 
එතුමාෙග් අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා. මම නම් ඒකට විරුද්ධයි. 
ෙමොකද, අපි දැන් ඉදිරියට යන්ෙන් අලුත් තාක්ෂණයත් සමඟයි. 
අවුරුදු 10ක් පරණ බස් ෙගෙනනවා කියන්ෙන්, ඒ ෙගනාපු 
පුද්ගලයා කවුරු වුණත් හැමදාම ඔහුට garage එෙක් තමයි ඉන්න  
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, බස් එකක ආයු කාලය අවුරුදු 10යි. 
අවුරුද්දකට කිෙලෝමීටර 100,000ක් දිව්වත්, -ජපානෙය් දිව්වා 
කියා අපි කියමු- අවුරුදු 10 තුළ කිෙලෝමීටර ලක්ෂ 10ක් දුවලා. 
ඉතින්, ෙම් වාෙග් පරණ බස් ලංකාවට ෙගන්වනවාට මම කැමැති 
නැහැ. ඉස්සර 1980 වකවානුෙව්දී අපි ෙගනාවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති අපි එංගලන්තෙයන් Morris 
Oxford diesel car එක ෙගනා බව. අපි පරණ වාහන ෙගනාවා. 
නමුත් අපි ඒ පරණ වාහන ෙගෙනන යුගය නැති කළා. අපි ඒ යුගය 
නැති කර ඉන් පසුව අලුත් වාහනවලට ගියා. අපිට දැන් අවුරුදු 2ක් 
පරණ කාර් එකක් ෙගන්වන්න බැහැ ෙන්. අවුරුදු 10ක් පරණ බස් 
එකක් ෙගන්වනවා කියන්ෙන්, අමතර ෙකොටස්වලට විශාල 
වියදමක් දරන්නට සිදු ෙවනවා කියන එකයි. අෙනක් එක, 
garageවල රස්තියාදු ෙවන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 

අපි දැන් ෙහොඳ පාරවල් හදලා තිෙබනවා. අෙප් රජෙය්දී, පසු 
ගිය රජෙය්දී අපි highways හැදුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 
ෙකොමිස් ගැහුවා කියා. ෙකොමිස් ගැහුවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පුළුවන් අල්ලන්න. එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉස්ෙසල්ලාම 
පටන් ගන්න ඕනෑ Port City එෙකන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකතුමා කිව්වා, "අපි බලයට ආවාට පසුව ෙම් Port City එක 
ඉදි කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම නවත්වනවා. අපි ෙම්ෙකන් බිම් 

අඟලක් චීන ජාතිකයන්ට ෙදන්ෙන් නැහැ" කියා. ඊෙය් කැබිනට් 
පකාශෙය්දී කියනවා, ෙම්කට සම්පූර්ණෙයන්ම කැබිනට් එෙකන් 
අනුමැතිය ලැබුණා කියා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බංෙකොෙලොත් 
භාවය ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, නැවත තවත් කථා කරන්නට 
ෙදයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි ෙහොඳ පාරවල් හදලා තිෙබනවා. ෙම් 
පාරවල්වල අලුත් වාහන යන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව highway 
එකක පරණ වාහනයක් ගිහින් නැවතුෙණොත් මුළු පාරම ඉවරයි. 
එම නිසා මම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්ක 
සංෙශෝධනය කරන්න කියා. අපට පරණ වාහන ෙගෙනන්න ඕනෑ 
නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, ඉස්සර ගෙඩොල් භාග වාෙග් 
mobile phone තිබුෙණ්, ෙලොකු ඒවා. ඉස්සර mobile phone එක 
ගෙඩොල් භාගයක් වාෙග් තිෙබන කාලෙය්,  signal නැති වුණාම 
අපි ඒක අරෙගන කඳුවලට දුවන්න ඕනෑ. අපි කඳුවලට දුවලා 
ගිහින් තමයි, “හෙලෝ, හෙලෝ” කියා කථා කරන්ෙන්. දැන් එෙහම 
ෙනොෙවයි ෙන්. දැන් ලංකාෙව් ඕනෑම තැනකට ගිහින් කථා 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, සාක්කුෙව් දමාෙගන යන්න පුළුවන් 
තරෙම් ෙපොඩි mobile phone එකක් තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි අලුත් 
තාක්ෂණය කියන්ෙන්. දැන් අපට නැවතත් ගෙඩොල් භාග තරම් 
mobile phoneවලට යන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඒක දැන් ෙකෞතුක 
වස්තුවක්. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
අවුරුදු 10ක් පරණ බස ්ෙගෙනන එක සම්පූර්ණෙයන් නවත්වන්න 
කියා. කාර්මික දැනුමක් තිෙබන, ෙලොරි ගැන, බස ්ගැන දැනුමක් 
තිෙබන පරම්පරාවකින් එන පුද්ගලෙයක් හැටියටයි මම ෙම් 
ඉල්ලීම කරන්ෙන්.   

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැෙය් ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබනවා. මම 
නැහැ කියා කියන්ෙන් නැහැ. ඉන්ධන මිල අඩු කළා. ඕක අපටත් 
කරන්න තිබුණා ෙන්. ෙකෙසේ ෙහෝ අෙප් අෙහේතුවකට අපි කෙළේ 
නැහැ. අපි ඒකත් කියන්නට ඕනෑ. අෙප් අෙහේතුවකට අපි ඉන්ධන 
මිල අඩු කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා ගෑස් මිල අඩු 
කළා. ඒ වාෙග්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැෙය් මහ ජනතාවට 
ෙහොඳ ෙද්වලුත් තිෙබනවා; අනවශ  ෙද්වලුත් තිෙබනවා. - ඔය 
ෙකොත්තමල්ලිවල බදු අඩු කිරීම වාෙග් ඒවා.- දැන් කාලෙය් 
මිනිස්සු ෙකොත්තමල්ලි ෙබොන්ෙන් නැහැ, “පැනෙඩෝල්” ෙදකක් 
ෙබොනවා මිසක. ෙකොත්තමල්ලි හැම දාම පරිෙභෝජනයට ගන්ෙන් 
නැහැෙන්. කහ වාෙග් ෙද්වල් වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන මම කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 

ඊළඟ  කාරණය තමයි, hybrid car එක. බස් ගැන කථා කළා 
වාෙග්ම ෙම් ගැනත් හුඟක් ෙදෙනක් කථා කළා. ඒ නිසා වැඩිය 
කථා කරන්න අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් hybrid carවල ෙහොඳට 
ඉන්ධන වැඩ කරනවා. ෙම්ක ඉන්ධනවලින් විතරක් ෙනොෙවයි,  
electric බලයත් සමඟයි යන්ෙන්. ෙම්ෙකන් රටට විශාල ලාභයක් 
එනවා. නමුත් දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ලාභය නැති කරන්නයි 
හදන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one  more  minute.    
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  Petrol ෙහෝ dieselවලින් වැඩ කරන hybrid car  එකක 
මිල සියයට 60කින් විතර වැඩි කර තිෙබනවා. 

ෙමන්න ෙම් hybrid වාහනවලත් මිල අඩු කරන්න. ෙමොකද 
ෙම්  hybrid වාහන මිලදී ගන්ෙන් ෙලොකු මහත්වරු ෙනොෙවයි. 
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දැන් අෙප් ෙලොකු අය hybrid වාහන ගන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
යන්ෙන් V8 වාහනවල. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි යන්ෙනත් 
ආණ්ඩුෙවන් දීපු V8 වාහනවල. මෙග් එක නම් මම බාර දුන්නා.  
තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි දැන් six-cylinder වාහනවල යන්ෙන් නැහැ 
ෙන්.  අපි යන්ෙනත්  දැන් V8 වාහනවල. ෙමොකද අපි ඇමතිකම් 
දරනෙකොට වාහනයට ෙපටල්, ඩීසල් ගහන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන් ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] මම කවදාත් යන්ෙන් V8 එෙක්. [බාධා කිරීමක්] 
මම ෙකොෙහොමත් යන්ෙන් V8 එෙක්.  මම යන්ෙනත් V8 එෙක්;  
ගන්ෙනත් V8 වාෙග් ඒවා.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - உண ப் 
பா காப்  அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of Food 
Security) 
ඔව්. ඔබතුමා ගන්න try  කරනවා. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ නිසා මම ඉල්ලනවා, ෙම් hybrid වාහන මිල අඩු කරන්න 

කියලා.  ෙම්වා සාමාන  මිනිස්සු ෙන් පාවිච්චි කරන්ෙන්. මම 
දැකලා තිෙබනවා, ලස්සන ෙනෝනලා ෙම් වාහන එළවාෙගන 
යනවා. එෙහම ෙන්ද අෙප් ගාමිණි ජයවිකම ඇමතිතුමා? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්. ඔව්. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ආ ! ඒක ෙන් කියන්ෙන්.  ඔබතුමාත් ඒකට එකඟ ෙවනවා. 

කාන්තාවන් එළවාෙගන යන ෙම් වාහනය -[බාධා කිරීමක්] මට 
ෙහොඳ එකක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑ නම්  ෙගනැල්ලා 
ෙපන්වන්නම්. අවශ  නම් ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්නම්. මම ගැන 
කියන්න ඕනෑ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්. ඔව්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑ නැහැ. මම 

ඉල්ලන්ෙන් ෙම් hybrid වාහනවල මිල අඩු කරන්න කියලායි. 
සියයට 60කින් වැඩි කරපු එක අඩු කරන්න.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩ කරන අයත් කැමැතියි ෙන් වාහනයක යන්න. Hybrid 
කියන්ෙන් වැඩි ධාරිතාවක් තිෙබන වාහනයක්.දැන් තමුන්නාන්ෙසේ 
සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ට - 1000ccවලට- වඩා අඩු ඒවා සියයට 
25කින් අඩු කළා.  ඒකත් ෙහොඳයි. මරුටි කාර් එක hybrid  එකක් 
ෙනොෙවයි.  නමුත් මරුටි කාර් එෙකන් සියයට 25ක් මිල අඩු කළා. 
ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, දැන් අෙප් රටට ෙගන්වන්න ඕනෑ hybrid 
වාහනයි. ෙමොකද එතෙකොට ඉන්ධන පාවිච්චිය අඩු ෙවනවා.  
නමුත් hybrid වාහනවල මිල සියයට 60කින් වැඩි කළා. ඒ නිසා 
මම ඉල්ලා සිටිනවා, පරණ බස් ෙග්න එෙකත් සීමාව අඩු කරලා 

hybrid වාහන වැඩි වැඩිෙයන් ලංකාවට ෙග්න්න කියලා. ෙම්වාට 
තිෙබන ඒ duty එක මීට වැඩිය අඩු කරන්න. ෙමොකද සල්ලි ඕනෑ 
නම් මීට වැඩිය ෙහොයන්න පුළුවන් ෙන්. දැන් මන්දිර බද්ද කියලා 
බද්දක් ගහලා තිෙබනවා. තව එක එක බදු ගහලා තිෙබනවා ෙන්. 
ඒවායින් ගන්න පුළුවන්. ෙම් ඉල්ලීම තමුන්නාන්ෙසේලාට කරමින්, 
ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාව මට ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
අගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "විවාදය  දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි  මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ඊට අනුකූලව  විවාදය කල් තබන ලදී. 
එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙපබරවාරි මස 07වන ෙසනසුරාදා 

පවත්වනු ලැෙබ්. 
 

அதன்ப   விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
விவாதம்,  2015 ெபப் வாி 07, சனிக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.  

 
The Debate stood adjourned accordingly.  
Debate to be resumed on Saturday, 07th February, 2015. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය" යි  මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය ඇතුළු අමාත ාංශ 
ගණනාවකින් කියාත්මක කළ සංවර්ධන ව ාපෘති 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சு உட்பட பல 

அைமச்சுக்களினால் அ ல்ப த்திய அபிவி த்திக் 
க த்திட்டங்கள் 

 DEVELOPMENT PROJECTS IMPLEMENTED BY MINISTRY OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND SEVERAL OTHER  

MINISTRIES 
 

 
[අ.භා. 6.50] 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
( மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2014 වර්ෂෙය් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
මගෙපන්වීම යටෙත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය ඇතුළු අමාත ාංශ 
ගණනාවකින් මහා පරිමාණ, මධ  පරිමාණ හා කුඩා පරිමාණෙය් 

645 646 

[ගරු  කුමාර ෙවල්ගම  මහතා] 
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සංවර්ධන ව ාපෘති රැසක් කියාත්මක කරන ලදී.  එෙසේම ස්වයං රැකියා  
පවර්ධනය සඳහාද පතිපාදන විශාල පමාණයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙවන් කර තිබුණි. ඇතැම් සංවර්ධන ව ාපෘති  
අවසන් වී ඇති අතර, ඇතැම් සංවර්ධන ව ාපෘති අයහපත් කාලගුණ 
තත්ත්වය නිසා අඩක් නිම වී ඇත.  එබැවින් අවසන් කළ  සංවර්ධන 
ව ාපෘති සඳහා මුදල් පතිපාදන කඩිනමින් ලබා දීමටත්, අඩක් නිමකර ඇති 
ව ාපෘති අවසන් කිරීමට අවශ  උපෙදස් හා මුදල් පතිපාදන ලබා දීමටත්,  
මිලදී ෙගන ඇති ස්වයං රැකියා උපකරණ ඉල්ලුම්කරුවන් ෙවත කඩිනමින් 
ලබා දීමටත් කටයුතු කළ යුතු බවට ෙයෝජනා කරමි." 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි 
දන්නවා පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලය තුළ දී  සංවර්ධනයට මූලිකත්වය 
ලබා දී තිබුණු බව. ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් නැංවීම සඳහා 
මාර්ග සංවර්ධනය, කෘෂිකාර්මික යටිතල පහසුකම්, වාරිමාර්ග 
යටිතල පහසුකම්, අධ ාපනයට අවශ  යටිතල පහසුකම්, කීඩාවට 
අවශ  යටිතල පහසුකම් ලබා දීම ඇතුළු විදුලිය ලබා දීම වාෙග් 
ෙද්වල්වලට විශාල මුදල් පතිපාදන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
අනුමත කරලා -සම්මත කරලා- ගාමීය ජනතාව ෙවත, රෙට් 
ජනතාව ෙවත ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. 2014 
අවුරුද්ෙද්දී  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන කමිටු සඳහා ෙම් රෙට් නිදහෙසන් පස්ෙසේ වැඩිම මුදල් 
පතිපාදන පමාණයක් ලබා දුන්නා. ඒවා ලබා දුන්ෙන් ඉතාම 
නීත නුකූල විධියටයි.  

ගෙම් ජනතාවෙග් ෙයෝජනා, ගාමීය වශෙයන් තිෙබන සිවිල් 
සංවිධානවල, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල ෙයෝජනා සහ අදහස්, 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමාෙගන්, පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරයාෙගන්, පළාත් සභා මන්තීවරයාෙගන් ආපු ෙයෝජනා 
එකතු කරලා පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙගන, 
දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙගන ඒවාට අදාළ 
සංවර්ධන ව ාපෘති නීත නුකූලව හඳුනා ගත්තා. ඒ සංවර්ධන 
ව ාපෘති කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව කටයුතු කරද්දී, රුපියල් 
ලක්ෂ 20ට අඩු හැම සංවර්ධන ව ාපෘතියක්ම ඒ ඒ ගාමීය සංවිධාන 
විසින් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තමයි ආරම්භ කෙළේ කියන එක අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් ලක්ෂ 20ට වැඩි හැම සංවර්ධන 
ව ාපෘතියක්ම රජෙය් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය යටෙත් ෙටන්ඩර් කරලා, 
ඒවා ෙටන්ඩර්කරුවන් ෙවත ලබා දීලා -අයදුම්කරුවන් ෙවත ලබා 
දීලා- ඉතාම නීත නුකූලව කරපු ව ාපෘති.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි අපි දන්නවා පසු 
ගිය අවුරුද්ද ගත්තාම එක දිගට මාස 4ක් වර්ෂාපතනය පැවැති බව. 
ඒ වාෙග්ම පෙද්ශ ගණනාවකටම ගං වතුර ආවා. තවත් පෙද්ශ 
ගණනාවකම අප කනගාටුවට පත් වුණු දැවැන්ත නාය යෑම් ඇතුළු 
විපර්යාස රැසක් සිදු වුණා. සමහර ව ාපෘති ආරම්භ කළ නමුත් 
ස්වාභාවික විපත් රාශියක් පසු ගිය කාලය තුළදී සිදු වූ නිසා ඒවා 
අවසන් කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි දැන් ෙම් ෙයෝජනාව හරහා 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. අවසන් කරලා තිෙබන සංවර්ධන 
ව ාපෘතිවලින් ඇතැම් ඒවාට දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල හා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා මුදල් පතිපාදන ෙගවා 
තිෙබනවා. හැබැයි, 2014.12.31වන දා වන ෙකොට නියමිත 
ආකාරයට, කමානුකූලව සංවර්ධන ව ාපෘති අවසන් කරලා, 
කාර්මික නිලධාරින්ෙග් උපෙදස්, මඟ ෙපන්වීම යටෙත් බිල් පත් 
ඉදිරිපත් කරපු ඇතැම් සංවර්ධන ව ාපෘතිවලට තවමත් මුදල් 
පතිපාදන ලබා දීලා නැහැ. ෙම් ෙහේතුව නිසා ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ගාමීය සංවිධාන -ගෙම් ෙගොවි සංවිධානය, ගාම 
සංවර්ධන සමිතිය, සමෘද්ධි සමිතිය- තමයි වගකීම් අරෙගන, ඒ 
සමිතිවලට පමාණවත් මුදලක් නැත්නම් කාෙග් ෙහෝ සහෙයෝගයත් 
අරෙගන ඒවා කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා සමහර අය කන කර බඩු උකස් 
කරලා පවා ඒ ව ාපෘතිවලට වියදම් කර තිෙබන බව.  ඒ,  මුදල් 
පතිපූරණය වුණාට පස්ෙසේ ඒවා පියවාගන්නම් කියන පදනම 
යටෙත්. අඩක් නිම කරපු සංවර්ධන ව ාපෘති ඉතා ඉක්මනින් 

අවසන් කෙළේ නැත්නම් රජය ඒවාට මුදල් වැය කරපු අරමුණ 
අපත් ෙවන්න පටන්ගන්නවා. ෙමොකද, අපි දන්නවා සමහර 
ව ාපෘති යටෙත් මාර්ගය හදන්න ෙදපැත්ෙතන් ෙකොන්කීට් කානු 
ෙදක බැඳලා තිබුණත් මැද සකස් කරලා නැති බව. ඒ නිසා දැන් 
ඒවා කැඩි කැඩී යනවා. අවසානෙය්දී රජෙය් මුදල්ම තමයි ඒවාට 
වැය වන්ෙන්. අඩක් නිම කර තිෙබන ඒ සංවර්ධන ව ාපෘතිවලට 
තවමත් අනුමැතිය ලබා දීලා නැහැ, ඒවා අවසන් කරනවාද, ඒවාට 
ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා අඩක් නිම කර 
තිෙබන සංවර්ධන ව ාපෘති ඉතා කඩිනමින් නිම කිරීම සඳහා 
අවශ  අනුමැතිය ලබා ෙදන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ස්වයං 
රැකියා සඳහා, ස්වයං රැකියා පවර්ධනය සඳහා කාන්තාවන්ෙග් 
විශාල උනන්දුවක්, කැප කිරීමක් තිබුණා. ෙමොකද, අපි දැක්කා ෙම් 
ආර්ථිකෙය් ගැටලුත් එක්ක, ජීවන තත්ත්වෙය් පශ්නත් එක්ක හැම 
පවුලකටම අමතර ආදායම්  අවශ  වූ බව. ඒ නිසා ඒ අමතර 
ආදායම ෙසොයා ගන්න අවශ  උපකරණ සඳහා -සමහර විට මහන 
මැසිමක් ෙවන්න පුළුවන්, වතුර ෙමෝටරයක් ෙවන්න පුළුවන්. 
එෙහමත් නැත්නම් පිරිමි අය ඉල්ලා සිටි විවිධ උපකරණ ෙවන්න 
පුළුවන්.- අවශ  මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා, නීත නුකූලව 
ෙටන්ඩර් කරලා ඒ මුදල් පතිපාදනවලට අදාළ උපකරණ ෙම් වන 
ෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අලව්ව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්ත්, නාරම්මල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්ත් ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් අනුව ෙගනැවිත් තිෙබන 
උපකරණ ෙම් වන ෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ෙගොඩ 
ගහලා තිෙබනවා. ඒවාෙයන් සමහර ඒවා දැන් වැස්සට 
ෙතෙමනවා; අව්වට ෙව්ෙළනවා. හැබැයි ඒ අයට උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා ඒවාෙය් ඉල්ලුම්කරුවන්ට ඒවා ලබා ෙදන්න එපා 
කියලා. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්, ගරු 
අගාමාත තුමාෙග්, රජෙය්, මුදල් අමාත තුමා ඇතුළු වග කිව යුතු 
අමාත ාංශවල සියලු මැති ඇමතිවරුන්ෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ෙම් නිසා ඇත්ෙතන්ම රාජ  
මුදල් නාස්ති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවා ඒ සුදුසුකම් ලත් අයට 
ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, මහන මැසිමක් ෙදන්න ඕනෑ මහන්න 
පුළුවන් ෙකනකුටයි. ඔවුන්ට ඒ හා සම්බන්ධ වැඩ පිළිෙවළක්, 
ව ාපෘතියක් තිෙබනවා. ඒ මහන මැසිම අරෙගන ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳ ව ාපෘතියක් ඒ අය ෙම් වන ෙකොට 
හදලා තිෙබනවා. ඒ උපකරණ එෙසේ සුදුසුකම් තිෙබන අයට 
ෙදන්න තිෙබන ඒවායි. මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා, 
නීත නුකූලව මිලදී ෙගන තිෙබන ඒ උපකරණ දුන්ෙන් නැත්නම් 
විශාල අසාධාරණයක් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රජෙය් මුදල් 
නාස්තියක් ද ෙවනවා.  

ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කඩිනම් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා 
අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම්ක ඉතා ඉක්මනින් 
කරන්න ඕනෑ වැඩ පිළිෙවළක්. දින සියෙය් වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන ගමන් ඉහතින් සඳහන් කළ වැඩසටහන්වලට 
පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන්න කියන 
ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම අපි කරනවා. ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම කැබිනට් මණ්ඩලයත් ෙම් සම්බන්ධව 
සාකච්ඡා කරලා කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා ෙදයි කියලා අපට 
ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙමය ජනතාවාදී ගැටලුවක් නිසාත්, 
රෙට් පශ්නයක් නිසාත්, මුදල් පිළිබඳව ඇති වන පශ්නයක් නිසාත් 
ඒවාට සම්බන්ධ අෙනකුත් සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන ෙම් 
සඳහා කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියලා ඉතාම ඕනෑකමින් 
මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.58] 
 
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.  மிந்த சில்வா) 
(The Hon. R. Dumindha Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා ස්ථිර 
කරනවා. 

 

 
[අ.භා. 6.59] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ  හා 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக, 
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government 
Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා විසින් ෙගනාපු සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට රජය 
ෙවනුෙවන් පිළිතුරු ලබා දීමට මා අදහස් කරනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත් ඉතා පළපුරුදු, 
ෙබොෙහොම පරිණත, දීර්ඝ කාලීන ෙද්ශපාලන  නායකයන් 
හැටියටත්, ඉතාම සුපිරිසිදු ෙද්ශපාලන චරිත හැටියටත් රෙට් ෙහොඳ 
නමක් දිනා ෙගන තිෙබන පුද්ගලයන්ය කියන කාරණය 
විෙශේෂෙයන්ම ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට මම කියන්න 
කැමැතියි. එවැනි නායක යන් සිටින රජයක් වන අෙප් අලුත් 
ආණ්ඩුව ෙමොන විධියකටවත් මහ ජනතාවට පෙයෝජනවත් 
වැඩසටහනක් ෙහෝ ව ාපෘතියක් නතර කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් 
නැති බව මම එතුමාට පළමුෙවන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය පාලන කාලය 
තුළ, ෙම් රෙට්  පුංචිම තැන ඉඳලා ෙලොකුම තැන දක්වා වූ 
ෙද්ශපාලනඥයන් -පාෙද්ශීය මට්ටමින් විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතික 
මට්ටමිනුත්- ෙම් වාෙග් ව ාපෘතිවලට ෙයදූ ජනතා මුදල් 
අවභාවිතයට ගත් බව රහසක් ෙනොෙවයි කියන එක අපි කවුරුත් 
දන්නවා. ඒවා පිළිබඳව ජනතාව තුළ දැඩි කලකිරීමක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ  කටයුතු කරන්න 
කියන ජනතාවෙග් ඉල්ලීම නිරන්තරෙයන්ම අලුත් ආණ්ඩුවට 
ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපෙග් අලුත් ආණ්ඩුව ෙම් ව ාපෘති පිළිබඳව, 
ෙම් ෙයෝජනා කම පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක ෙසොයා බැලීමක් සිදු 
කරනවා. ඒ ෙසොයා බැලීමත් ඉතාම කඩිනමින් සිදු කරලා අවසන් 
කරන්නට ෙම්  වන ෙකොට අප තීරණය කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
වැඩසටහන්වල, ව ාපෘතිවල පමිතිය ෙසොයා බැලීම පිළිබඳව අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරනවා. පමිතියට අනුව අවසන් 
කරපු සියලුම වැඩ කටයුතු සඳහා ෙගවීම් කටයුතු කරන්නත් අෙප් 
රජය ෙකොයිම විධියකින්වත් පසුබට වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරපු ආකාරය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම කළ 
යුතුය කියන එක නම් ආණ්ඩුවක් හැටියට කරන්න අප තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒවා නිවැරදි ෙලස ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරලාද 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි නිරන්තරෙයන්ම ෙහොයනවා. 
ඒවා නිසි ෙලස ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කරලාද කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳවත් ෙසොයා බැලීමට වග කිව යුතු 
රජයක් හැටියට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම නිසි 
අනුමැතිය ලබා ෙගනද ජනතා මුදල්වලින් ෙම් ව ාපෘති කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳවත් අප දැඩි ෙලස අවධානය ෙයොමු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම මම ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඇතුළු 
විපක්ෂයට තවත් කරුණක් මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙමවැනි 
ව ාපෘති තව දුරටත් වර්ධනය කරලා කියාත්මක කිරීම සඳහා 
දිස්තික් මට්ටමින් මන්තීවරු සඳහා ෙදන විමධ ගත අරමුදල - 
DCB funds - පවා අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ වැඩි කරපු ආණ්ඩුව 
හැටියට, ඒ ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ආඩම්බරෙයන් මතක් 
කරනවා. අපි ෙම් ෙකටි කාලය ඇතුළතදී ඉදිරිපත් කරපු අතුරු අය 
වැෙයන් විමධ ගත අරමුදල රුපියල් මිලියන 5 සිට 10 දක්වා 
සියයට සියයක වැඩි කිරීමක් කෙළේත් ගාමීය මට්ටමින් ඒ වැඩ 
කටයුතු කළ යුතුයි කියලා තීරණය කරපු නිසායි. 

ඒ වාෙග්ම, මහ ජනතාවෙග් ධනය අපෙත් ෙනොයවා, නිසි 
කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ ජනතාවට ඍජුව පතිඵල ලැෙබන ෙලස ෙම් 
වැඩ කටයුතු  කරන්නත් අනාගතෙය්දී අපි වග බලා ගන්නවා.  

 ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රජෙය් 
අමාත වරයකු හැටියට මා  ඉතාම පැහැදිලිව වගකීෙමන් යුතුව 
කියනවා,  මුදල් ෙවන් කළ කිසිම වැඩ කටයුත්තක් අපි ෙනොකර 
ඉන්ෙන් නැහැ, ඒවා නතර  කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ සියලුම 
වැඩ  කටයුතු අපි කියාත්මක කරනවා. ඒ සමහර ව ාපෘතිවලට 
මුදල් ෙවන් කරලාත් නැහැ. ඒවා නමට සීමා කළ ව ාපෘති  
විතරයි, මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. ඒවා පිළිබඳවත් 
සමාෙලෝචනයක් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒවා 
සමාෙලෝචනය කළාට පස්ෙසේ, ඒවාෙය්  තත්ත්වය  කුමක්ද කියලා 
රට දැනුවත් කිරීමටත් අපි කටයුතු කරනවා. 

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි.  ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් විෂයයට තමයි 
පසු ගිය කාලෙය්  ෙම්  ඔක්ෙකොම ව ාපෘති යටත් කරලා තිබුෙණ්. 
එක පුද්ගලයකු  වෙට්  තමයි ඒ සියලුම බලය තිබුෙණ්. ෙම් 
ජනාධිපතිවරණෙය් පතිඵලවලටත් ඒවා හුඟක් දුරට බලපෑවාය 
කියන එක එදා ආණ්ඩුෙව් හිටපු, අද විපක්ෂයට ෙවලා ඉන්න 
මන්තීවරුත් එක්ක කථා කරනෙකොට ඒ අය කියනවා. ඒ අය  
ෙපෞද්ගලිකව අපිත් එක්ක කියන කථාවක් තමයි  එක තැනකට, 
එක ෙකෙනකුට, එක පවුලකට ෙම් සියල්ලම ෙගොනු ෙවලා තිබුණු 
එක.  ඒ නිසා දැන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් තිබුණු 
විෂයයන් රාශියක් අමාත ාංශ කීපයකට ෙවන් කරන්නත් අලුත් 
ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම 
සම්බන්ධීකරණය කරලා කටයුතු කිරීම සඳහා විෙශේෂ කැබිනට් 
අනුකමිටුවකුත් ගරු අගාමාත තුමා ෙග්  පධානත්වෙයන් ෙම් 
ෙවනෙකොට පත් කර තිෙබනවා. අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
තිෙබන ඒ අනුකමිටුෙව් ෙල්කම්වරයා  හැටියට සැලසුම් හා කම 
සම්පාදන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා කටයුතු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම රාජ  පරිපාලන අමාත  ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා, 
මහාමාර්ග, උසස ්අධ ාපන හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත  ගරු  
කබීර් හෂීම් මැතිතුමා, ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත  ගරු එම්. 
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා, වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම 
අමාත   ගරු දුමින්ද දිසානායක  මැතිතුමා, අගාමාත  කාර්ය 
මණ්ඩල පධානී සාගල රත්නායක මැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නිෙයෝජිතයකු හැටියට තිලක් රණවිරාජා  මැතිතුමා ෙම් විෙශේෂ 
කමිටුෙව් කටයුතු කරන්න දැනටම පත් කර තිෙබනවා. 

අපි රජයක් හැටියට සියලුම අමාත ාංශවල  සංවර්ධන 
ව ාපෘතිවල විස්තර  ෙම් ෙවනෙකොට ඉල්ලා තිෙබනවා.  ඒ 
සියල්ලම අපි ඉක්මනින් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ දිස්තික් 
සංවර්ධන කමිටු හරහා  පාෙද්ශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටුවලට  එම 
ව ාපෘති කියාත්මක කිරීම පවරලා, ඒ වැඩ කටයුතු කඩිනමින් නිසි 
ෙලස, නිසි අධීක්ෂණයකින් යුතුව  මහජන මුදල් අපෙත් ෙනොයන 
විධියට  කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා.  

මා ෙම් පිළිබඳව  දීර්ඝ වශෙයන් පැහැදිලි කරන්න අවශ  
නැහැ.  අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව්  
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අවසානයට තිෙබනවා, මිල දී ෙගන ඇති ස්වයං රැකියා උපකරණ  
ඒ ඉල්ලුම්කරුවන්ට  කඩිනමින් ලබා දීමටත්  කටයුතු කළ යුතුයි 
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි  ඒවාත් කඩිනමින් ලබා ෙදනවා. 
හැබැයි,  පසු ගිය කාලෙය් ඒ සියලුම ෙද්වල් ලබා දුන්ෙන් ලැබිය 
යුතු පුද්ගලයන්ටද  කියන එක කවුරුන් තුළත් තිෙබන පශ්නයක්. 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් සඳහා ජනතා මුදල් පාවිච්චි කරලා 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ලැබිය යුතු අයට ෙකෙසේ ෙවතත්, ඡන්දය 
ලබා ගැනීම සඳහා ම ඒවා පාවිච්චි කළ විධිය අප දැකලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  ලැයිස්තු සකස් කරලා ඒවා කමවත් විධියට  
ලබා ෙදන්න, නිවැරදි පුද්ගලයන්  අතට  ලබා ෙදන්න  අපි  රජයක්  
හැටියට කටයතු කරනවා. 

 ඒ නිසා මම අවසන් වශෙයන් කියන්ෙන්, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඉතාම සුපිරිසිදු නායකයන් හැටියට  
මහජන මුදල් අවභාවිතයට සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධ බවයි. 
ෙබොෙහොම පිරිසිදුකමක් ඇති එවැනි පුද්ගලයන් සිටින, ජනතාව   
බලා ෙපොෙරොත්තුව සිටින නායකයන් සිටින ආණ්ඩුවකයි අපි 
කටයුතු කරන්ෙන්.   

පහු ගිය කාලෙය්දී උඩ ඉඳලා පහළට යනෙතක් සිද්ධ වූ ෙද්වල් 
අපි දන්නවා. ගමක ෙකොන්කීට් පාරක් හැදුවත්, ගමක පුංචි 
ව ාපෘතියක් කළත් ෙද්ශපාලනඥයන් තමයි ඒවාෙය් 
ෙකොන්තාත්කරුවන් වුෙණ්.  ඒවා පමිතියට සිද්ධ වුණාද,  ඒවායින් 
ගසා කෑෙව් කවුද  කියන කරුණු  රෙට් කවුරුත් දන්නවා.  ඒවා 

පිළිබඳව නිසි අධ යනයක් කරලා  නියමාකාර විධියට අපි  
කටයුතු කරනවාය කියන එකත්  පකාශ කරනවා. ජනතාවට 
පෙයෝජනවත් කිසිම වැඩ සටහනක්, ව ාපෘතියක් අපි නතර 
කරන්ෙන් නැහැ.  තව තවත් ඒවා  අලුතින්  කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කරනවා.  විමධ ගත අරමුදල් සියයට සියයකින් වැඩි 
කරපු ආණ්ඩුවක් ඒ ආකාරෙයන්ම කටයුතු  කරනවාය කියන 
විශ්වාසය ඇති කර ගන්න  කියලා රජය ෙවනුෙවන් පකාශ 
කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන  ගරු ශාන්ත 
බණ්ඩාර මන්තීතුමාට රජය ෙවනුෙවන් ස්තුති කරමින් මෙග් 
අදහස් පකාශ  කිරීම ෙමෙතකින් අවසන්  කරනවා. ස්තුතියි.   

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.06ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව 2015  ෙපබරවාරි  07 වන ෙසනසුරාදා  අ. භා. 1.00 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 7.06 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 ெபப் வாி 07, சனிக்கிழைம பி.ப. 1.00  
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 7.06 p.m. until 1.00 p.m. on Saturday, 
07th February, 2015, 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. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා ෙකොළඹ 5 කිරුළපන මාවෙත්  
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஹன்சாட் பிரதிகைள ெகா ம்  5, கி லப்பைன மாவத்ைதயி ள்ள  
அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   

பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


