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පූ. භා. 10.30ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி. ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
2016 මැයි 03 දින පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ 

ඇති වූ සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව 
2016 ேம 03ஆந் ேததி பாரா மன்றச் 

சபாமண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற சம்பவம் பற்றிய 
அறிக்ைக 

REPORT ON INCIDENT OCCURRED INSIDE PARLIAMENT 
CHAMBER ON 3RD MAY, 2016  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 මැයි මස 03වන අඟහරුවාදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා 

ගර්භය තුළදී සිදු වූ කනගාටුදායක සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
නිෙව්දනයක් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

ෙමවැනි අෙශෝභන සිද්ධීන් ෙහේතු ෙකොට ෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවයට සහ ෙමම සභාෙව් ෙගෞරවයට 
හානි සිදු වන අතර, මහජනතාවෙග් දැඩි අපසාදයට අප 
පාර්ලිෙම්න්තුව භාජන වන බව ෙනොඅනුමානයි.  

එවැනි අවස්ථාවලදී පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමන්ම ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් ආරක්ෂාවටද විශාල තර්ජනයක් එල්ල වන 
බැවින්, අනාගතෙය්දී කිසිදු ෙහෝ ආකාරයකින් ෙමවැනි සිද්ධීන් 
ඇති ෙනොවන බවට වගබලා ගැනීම ජනතා නිෙයෝජිතයින් 
වශෙයන් අප සියලු ෙදනාෙග්ම යුතුකම හා වගකීම බව මම 
අවධාරණය කරමි.  

ෙමම සභාවට මා විසින් ඊෙය් අපර භාගෙය්දී දැනුම් දුන් පරිදි 
නි ෙයෝජ්ය කථානායක, ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා සහ 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපති, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මැතිතුමා විසින් එකී සිද්ධියට අදාළ කරුණු පරීක්ෂා කර බලා මා 
ෙවත වාර්තාවක් ලබා දී ඇත. සියලුම මන්තීවරුන්ට එම වාර්තාෙව් 
පිටපතක් ලබා දීමට ද කටයුතු කරමි.  

ෙමවැනි සිද්ධීන් නැවත වරක් ඇති ෙනොවීම තහවුරු කිරීමටත්, 
ෙමම සභාෙව් චිරාත් කාලයක සිට පැවත එන උතුම් සම්පදායයන් 

ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහාත්, සභාෙව් 
විනය පවත්වා ගැනීමටත් පියවර ගත යුතු බව සභාෙව් අවධානයට 
ෙයොමු කරවමි.  

අදාළ නිරීක්ෂණයන්ට අනුව ෙමම සිද්ධිය ආරම්භ වීමට මූලික 
ෙහේතුව වූෙය් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් අසුන් ෙගන සිටි මන්තීවරුන් 
කණ්ඩායමක් සභා ගර්භයට පිවිස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලට 
ෙඝෝෂා කරමින් බාධා පැමිණවීමයි. ඉන් අනතුරුව ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක්ද සභා ගර්භයට පිවිසීෙමන් 
ඇති වූ කලහකාරී තත්ත්වය නිසා ෙමම කනගාටුදායක බරපතළ 
සිද්ධිය ඇති වූ බව සඳහන් කරමි.  

ෙමම සියලු සිද්ධීන්වලට සම්බන්ධ මන්තීවරුන්ෙග් කියා 
කලාපය මා දැඩි ෙදෝෂ දර්ශනයට ලක් කරන අතර, මින් ඉදිරියට 
එබඳු සිද්ධීන් සිදු කර ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙගෞරවයට 
හානිවන ආකාරෙය් කටයුතු කිරීෙමන් වැළකී සිටින ෙලසත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායයන් හා වරපසාද ෙනොපිරිෙහළා 
ආරක්ෂා කරන ෙලසත් මම අවධාරණය කරමි.  

ෙමකී සිද්ධියට වග කිව යුතු මන්තීවරුන් අතරින් වඩාත් 
බරපතළ  ෙලස විනය විෙරෝධීව  හැසිරී ඇති බවට නිරීක්ෂණය 
කරන ලද ගරු පාලිත කුමාර ෙතවරප්ෙපරුම මහතා සහ ගරු 
පසන්න රණවීර මහතා යන මන්තීවරුන් සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 74 (2) සමඟ කියවිය යුතු 72 
(1) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් එකී මන්තීවරුන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙසේවය එක් සතියක කාලයකට තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට අවශ්ය 
ෙයෝජනාවක් ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන ෙලස 
සභානායකතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිමි. 

ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා විසින් ෙදන ලද නිෙයෝගය 

අපි ඉතාම නිහතමානීව පිළිගන්නවා. ඊට අනුකූලව, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 74 (2) සමඟ කිය විය යුතු 72 
(1) සථ්ාවර නිෙයෝගය පකාරව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී පාලිත කුමාර 
ෙතවරප්ෙපරුම මහතාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවය එක් සතියක 
කාලයකට තාවකාලිකව අත් හිටුවීම සඳහා ෙයෝජනාව ෙමම 
සභාවට මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති වුණු සිද්ධිය 

පිළිබඳව ෙම් සභා ගැබට ඔබතුමා  දැන් පකාශයක් ඉදිරිපත් කළා. 
මම පළමුවැනි කාරණය වශෙයන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් නිරීක්ෂණය කරන්න පත් කළ කමිටුව ඒකට 
අදාළව මන්තීවරුන්ෙග් පකාශ ලබා ෙගන, ඒ පිළිබඳව කාටත් 
එකඟ විය හැකි පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවාද කියා. 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ මම 

පැහැදිලි කරන්නම්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි. ෙම් ගැන මම අහන්ෙන් ගරු 

කථානායකතුමාෙගන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිෙය්දී ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ෙම් 
සභාෙව්දී ඔබතුමා ෙවත තමයි  කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා 
පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඔබතුමාෙගනුයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] සභානායකතුමනි, මම 

පිළිතුරු ෙදන්නම්.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැනද 

හැමදාම කථා කරන්ෙන්? කථා කරන්න ෙවනත් ෙද්වල් නැද්ද? 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමනි, එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. Let him speak 

and then, I will reply. මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු 

අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කළා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇත්ත වශෙයන් අපි කථා කරන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් 

ෙනොෙවයි, එදා සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නැහැ. ඒකට ෙම්ක අදාළ වන හැටියි මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒකට පිළිතුරු ෙදන්නම්.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක ෙවන් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද ෙම් ගැන  විවාදයක් කරන්න බැහැ. මම පළමුෙවන්ම 

කියන්න කැමැතියි, ෙම් වාර්තාව ලැබුෙණ් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාත්, ආරක්ෂාවට සිටි නිලධාරිනුත් ඒ තිෙබන වාර්තාව 
බැලීෙමන් පසුවයි කියලා. ඒ මූලික පිටපත් අනුව ඒ ගැන පූර්ණ 
විශ්වාසය තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා. පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දීත් ෙම් 
ගැන දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කළා. එහිදී බහුතරයක් ෙම් තීරණයට 
එකඟ වුණා. ඒ අනුව තමයි ෙම් තීරණය ගත්ෙත්.  

ෙදවැනි කරුණ ෙම්කයි. එදින ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා  ෙම් පශ්නය පටන් ගන්න ෙකොට මම කිහිප විටක්ම 
අවවාද කළා, "ෙම්ක ගන්න එපා. අවසානෙය් දී  අවස්ථාව 
ෙදන්නම්" කියලා. ඒ ගැන කිසිම විධියකින්  අවධානය ෙයොමු 
ෙනොෙකොට ෙකළින්ම ඒ ගැන කථා කළා. ඒ නිසා ෙම් ගැන කථා 
කරන්න මීට වඩා අවස්ථාව ෙදන්න අමාරුයි. දැන් මම 
සභානායකතුමාට කියනවා, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නය කියලා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙගන් අෙප්ක්ෂා කළ පිළිතුර 

ෙවනුවට ෙවනත් මන්තීවරයකු පකාශයක් කිරීම- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. ඒ ගැන පහදලා දුන්නා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක රීතියට අදාළ නැහැ. ෙම් ගැටුෙම් මූලික තත්ත්වය- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let me reply to that. ගරු අගමැතිතුමා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 

මැතිතුමාට අවස්ථාව දුන්නා, ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා. එතැනින් එහාට මට 
පිළිගන්න අමාරුයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එෙහම ෙදන්න බැහැ. රීතිෙය් එෙහම එකක් නැහැ. ඒ අවස්ථාව 

ෙදන්න ඕනෑ ඔබතුමායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, දැන් ඇති, ඒ පිළිබඳව.  

ගරු සභානායකතුමා. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, හැම ෙදයක්ම CCTV camerasවල 

record ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි ඔබතුමා තීන්දුවක් 
ගත්ෙත්. ෙමොනවාද ෙම්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ඒ අනුව තමයි තීන්දුව ගත්ෙත්. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා. 

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වී 

ඇවිත් තිෙබන්ෙන් විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂවලිනුයි. පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ යම් සිදුවීමක් පිළිබඳව නිරීක්ෂණ වාර්තාවක් හදන ෙකොට 
යම් පමාණයකට ඒ ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් ගැබ් ෙවනවා යැයි 
ෙකෙනකුට සැකයක් හිෙතන එක සාධාරණයි. එෙහම ෙවන්න 
පුළුවන් ෙන්. ෙමොකද, එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය 
කරන නිසා.  ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක රෙට් ජනතාව 
ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා වඩාත් ෙයෝග්ය රෙට් 
ජනතාවට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීමයි. ෙමොකද, ෙම් සාමාන්ය කැමරා 
කියාවිරහිත කරලා තිබුණාට සභා ගැෙබ් සිද්ධ වන සියලුම ෙද්වල් 
කැමරා හරහා record ෙවනවා; වාර්තා ෙවනවා; පටිගත ෙවනවා. 
ඒ නිසා ඒ පටිගත කිරීම් වාර්තා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙමතැන සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා, අපි විතරක් දැකලා ෙම්ක වහන්න ඕනෑ නැහැ. 
රෙට් ජනතාවට ෙම් ඇති වුණු තත්ත්වය ඉතා ෙහොඳින් ෙත්රුම් 
ගැනීම සඳහා ෙම් වීඩිෙයෝ පට මාධ්ය ෙවත නිකුත් කරන්න කියලා 
ඉල්ලා සිටිනවා. එතෙකොට ගරු කථානායකතුමනි, ජනතාව 
ෙත්රුම් ගනීවි ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද අපට ඒ අවසරය ලැබුණා. ඒ අනුව අපි කියා කරනවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න.  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 

සිටින්ෙන් ෙම් වීඩිෙයෝ පට මාධ්ය ෙවත නිකුත් කරන්න කියලායි. 
එතෙකොට ගරු කථානායකතුමනි, ජනතාව මාධ්යෙයන් ෙත්රුම් 
ගනීවි ෙමොකක්ද  සිදු වී තිෙබන්ෙන් කියලා.  

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 
Mr. Speaker- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Mr. Speaker, I earnestly appeal, through you, to both 

sides of the House, that an individual Member's dignity 
and the dignity of the entire House, depend on these 
matters being resolved within this Chamber, and by you 
as the custodian of our rights.  

We need not take this outside this Chamber. You have 
all the powers. And then, being possessed of what 
transpired in the Party Leaders’ Meeting, I am of the 
earnest view that both sides must cooperate, because 
whatever that you proposed to do now is the most lenient 
punishment that we can - some of us may not agree with 
that - [Interruption.] Yes. Under the Standing Orders this 
is perhaps the most lenient punishment; it could be much 
more serious than this. But, since you have proposed this, 
I think, in preserving the dignity of this House, both sides 
must cooperate to put an end to this issue. Of course, the 
Hon. Dinesh Gunawardena mentioned certain issues and I 
think, you can have a discussion on those issues and 
resolve them also. So, this need not extend beyond these 
two Hon. Members and we will bring this to a closure. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you very much. ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Sir, may I be heard? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the Opposition. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, a very unfortunate incident has taken place in this 

House where a Member of Parliament has been assaulted 
by his Parliamentary Colleagues. That happened in the 
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Well of the House and you have instructed that there 
would be an investigation in regard to this matter. You 
have appointed a Committee comprising of the Hon. 
Deputy Speaker and the Hon. Deputy Chairman of 
Committees. 

They have come up with a Report. You placed the 
Report before the leaders of the political parties at the 
Parliamentary Business Committee Meeting this morning 
and in pursuance of that Report being placed before the 
leaders of the political parties, you have taken a decision 
that now you will bring this matter to a closure with 
certain action being taken by you as required.  

And, I do not think we should, in any way, further 
damage the dignity of this House by allowing this matter 
to be prolonged and if there has been a finding that a 
Member of Parliament has been assaulted in the Well of 
this House by some of the Members of Parliament, that 
matter needs to be dealt with. We just cannot forget that 
matter. It needs to be dealt with in some way and you, Mr. 
Speaker, have taken a decision in regard to the matter. 
There is a Resolution moved by the Hon. Leader of the 
House. I think in the interest of the dignity and decorum 
of this House and to ensure that we do not have a 
repetition of such behaviour in the future, we do not 
prolong this matter any further and that we accept the 
Resolution moved by the Hon. Leader of the House and 
leave this matter to rest.  

Thank you.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට නිෙව්දනය 

ඉදිරිපත් කරන්න කලින් ඊෙය් දිනෙය්දී රෙට් විවිධ මාධ්ය හරහා 
අපට දකින්නට ලැබුණා, "ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායක, මහජන 
එක්සත් ෙපරමුෙණ් නායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, මමත්, 
පියල් නිශාන්ත මන්තීතුමාත් ඉතා අෙශෝභන ෙලස, අවිනීත ෙලස 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හැසිරීම පිළිබඳව දැඩි ෙලස අවවාද 
කරන්න ඒ කමිටුව විසින් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා" කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, 1983 ඉඳන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් 
රෙට් ජාතික පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉතාම වග කීෙමන් ෙම් රට 
පැ ත්ෙත් හිටෙගන විවිධ පශ්නවලට මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. 

1989 වැනි ඉතා අමාරු කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ  
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට බිම ෙපරළාෙගන පහර 
දුන්නා වාෙග්ම, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙල් හැලීම් ඕනෑ තරම් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ෙලස අප 
නුෙග්ෙගොඩ ඉඳන් එන ෙකොට- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ඉතිහාසය දන්නවා. ෙමතැන  තිෙබන 

කරුණ ෙමොකක්ද කියා කියන්න ෙකෝ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමතැන තිෙබන කරුණ තමයි, අපි කවදාකවත් එෙලස 

ඔබතුමාට අපහාසයක් කෙළේ නැහැ කියන කාරණය. අපි 
විෙරෝධතාව දැක්වූෙය් සැලසුම් සහගතව ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
ලියා ගත්ත කථාවක් කරන ෙකොට- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන මම සඳහන් කළා ෙන්. ගරු අගාමාත්යතුමා පැවරුවා 

ආරක්ෂක අංශෙය් නායකෙයක් වශෙයන් එතුමාට අදහස ් පළ 
කරන්න. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එයට විෙරෝධය පළ කරලා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා එකඟ වුෙණ් නැහැ. තව ෙකොටසක් එකඟ වුණා. 

එපමණයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉස්ෙසල්ලාම ඇවිල්ලා ගැහුෙව් අෙප් ෙතවරප්ෙපරුම 

මන්තීතුමා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම වාර්තාව ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ සාකච්ඡා කරන්න 

පුළුවන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමාව අල්ලා ගත්ෙත් මමයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා ගහලා, ඒ ෙචෝදනාව අපට ෙදන 

එක- 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ෙම් ගැන වාදයක් අවශ්ය නැහැ. ගරු මහින්ද යාපා 

අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් ෙම් ගරු 

සභාෙව් ෙයෝජනා කරන රීතිෙය් සඳහන් ෙවන්ෙන්, ඒ සිද්ධිය සිද්ධ 
වුණ ෙවලාෙව්ම ඔබතුමා ෙම් තීරණය ගත යුතුයි කියලා. නමුත් 
පැය 48කට පස්ෙසේ තමයි ෙම් තීරණය ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය රීති 
විෙරෝධියි කියලායි මා ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැය 48කට පස්ෙසේ කියන එක මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනෙයන් වාර්තාව ඉදිරිපත් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා ඉදිරිපත් කළ පළමුවැනි ෙයෝජනාවට 

සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye! 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Ayes have it. 
 

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

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නීති විෙරෝධියි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නීති විෙරෝධියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි ෙයෝජනාව. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 74(2) සමඟ කියවිය යුතු 

72(1) ස්ථාවර නිෙයෝගය පකාරව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
පසන්න රණවීර මහතාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවය එක් සතියක 
කාලයකට තාවකාලිකව අත් හිටුවීම සඳහා ෙයෝජනාව මම 
සභාවට ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye! 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Ayes have it. 

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

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ අවස්ථාෙව්ම ගරු කථානායකතුමාෙග්, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන මම සෑහීමකට පත් ෙවනවා. අපි නීත්යනුකූලව ෙම් 

තීරණය ගත්ෙත්. ඊෙය් සිද්ධිය ගැන නැවතත්  වාද කරන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ. එපා කියද්දියි තමුන්නාන්ෙසේලා සභාව මැදට 
ආ ෙව්. ඒ නිසා ෙම් ගැන වාද කිරීම ෙමතැනින් අවසන් කරන්න. ඒ 
ගැන නැවතත් වාද කරන්න සූදානම් ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ඒ 
වාෙග්ම ෙම් නිෙයෝගය ෙහට සිට කියාත්මක වන බවත් දැනුවත් 
කිරීමට කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දිත් මා ෙම් 

අදහස ඉදිරිපත් කළා. ෙම් මන්තීවරුන්ෙග් හැසිරීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙම් සභා ගර්භෙය්දී ගත හැකි කියා මාර්ග පිළිබඳ යම් 
සීමාවන් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්ෙක් වැදගත්ම කාර්ය භාරය පැවරී 
තිෙබන්ෙන් එහි පක්ෂ නායකත්වයටයි. ඒ නිසා දැනට කමිටු 
වාර්තාෙවන් ෙහළිදරවු වී තිෙබන මන්තීවරු පිළිබඳව ඒ පක්ෂවල 
නායකයන් විසින් කවරාකාරෙයන් කටයුතු කළ යුතුද කියන 
කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමා යම් අදහසක් ෙහෝ නිර්ෙද්ශයක් 
ඉදිරිපත් කරනවා නම් පක්ෂ නායකයන්ට වඩාත් ෙයෝග්යයි කියන 
එකයි මෙග් අදහස. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම පක්ෂ නායකයන්ෙගන් ඒ ඉල්ලීම කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ශී 
ලංකා පතිපත්ති අධ්යයන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ 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. 

2015 වර්ෂය සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා රබර් පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

2014 වර්ෂය සඳහා ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.   

එම වාර්තා අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ 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. 
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ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

 
(1) තලවත්ෙත්ෙගදර, බටගම්මන යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

ආර්.එම්. චන්දසිරි රාජපක්ෂ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2) තලාතුඔය, මහ/ෙහේවාහැට මධ්ය විද්යාලය යන සථ්ානෙයහි 
ෙසේවෙය් නියුතු ඩබ්.එම්.ඒ. විෙජ්සුන්දර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා            - පැමිණ නැත. 

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මැතිතුමා    - පැමිණ නැත. 
 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) පල්ලම, ෙවන්දකඩුව යන සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.බී. 
නිශාන්ත පියදර්ශන ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) කඩවත, ඉහළ කරගහමුණ, රාජසිංහ මාවත, 348/30 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි යූ.ජී. ගාමිණී රත්නසිරි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 
 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාෙවන්න. මට විනාඩියක 

අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා  කථා කරන්න. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම සිදුවීමට සම්බන්ධ මීට ෙපර 

ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව ඊෙය් මාධ්යයට නිකුත් වුණා. එෙහම 
මාධ්යයට නිකුත් වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමා 
සභාව දැනුවත් කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. නිල වශෙයන් කිසිම විධියකින් ෙම් වාර්තා පිට වුෙණ් 

නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. නමුත් ඒ ගැන  පරීක්ෂණයක් කරන ෙලස 
මම උපෙදස් දී තිෙබනවා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් වාර්තාවක් ෙහොෙරන් පිට 

ෙවන එක ඔබතුමාට ෙහොඳ නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, මා ඒක දන්නවා. ඒ ගැන ෙසොයා බලනවා. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි, ඒ ගැන කථා කළාට. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
වනාන්තර හා රක්ෂිත : ආරක්ෂාව 

வனங்கள் மற் ம் ஒ க்கங்கள் : பா காப்  
FORESTS AND RESERVATIONS: PROTECTION 

95/’15 
2.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2): 

(අ) (i) ෙහේන් වගාව, සතුන් දඩයම් කිරීම හා විවිධ 
සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙහේතුෙවන් වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් වනාන්තරවලට හානි 
සිදු වන බවත්; 

 (ii) එම හානි වළක්වා ගැනීමට ෙනොහැකි වී ඇත්ෙත් 
ඉහළ නිලධාරින්ෙග් හා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
මැදිහත් වීම නිසා බවත්; 

 (iii) උක්ත වන හානිය සමසත් ශී ලංකාෙව්ම 
ෙද්ශගුණික, ආර්ථික හා සමාජීය වශෙයන් 
බලපෑම් ඇති කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ ෙමම වනාන්තර 
තුළ දඩයම් කිරීම හා ෙහේන් වගා කිරීම සම්බන්ධව 
නීතිය ඉදිරිෙය් වැරදිකරුවන් වූ පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රක්ෂිත තුළ දඩයම් කිරීම හා ෙහේන් වගාව 
නැවත්වීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව සඳහා දැනට තිෙබන 
මානව හා ෙභෞතික සම්පත් සම්බන්ධව සෑහීමකට 
පත්වන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව තර 
කිරීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ேசைனப் பயிர்ெசய்ைக, விலங்குகைள 

ேவட்ைடயா தல் அத் டன் பல்ேவ  
அவிவி த்தி திட்டங்கள் காரணமாக 
வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத் 
திற்குாிய வனங்க க்குச் ேசதம் விைளகின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) உயர் அதிகாாிகள் மற் ம் அரசியல்வாதிகளின் 
தைலயீ  காரணமாக இத்தைகய ேசதங்கைளத் 
த த்  நி த்த இயலா ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வனங்கள் ேசதமைடதலான   
இலங்ைகயி ம் காலநிைல, ெபா ளாதார 
மற் ம் ச க ாீதியிலான தாக்கங்கைள 
விைளவிக்கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த இரண்  ஆண்  காலத்தி ள் 
இக்கா களில் ேவட்ைடயா தல் மற் ம் 
ேசைனப் பயிர்ெசய்ைகயில் ஈ ப தல் 
ெதாடர்பாக சட்டத்தின் ன் தவறாளிகளாகியவர் 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒ க்கங்களில் ேவட்ைடயா வைத ம் ேசைனப் 
பயிர்ெசய்ைககளில் ஈ ப வைத ம் நி த் 

வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள் 
ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஒ க்கங்களின் பா காப்பிற்காக தற்ேபா ள்ள 
மனித மற் ம் ெபௗதிக வளங்கள் பற்றி 
தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஒ க்கங்களின் பா காப்ைப 
வ ப்ப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a)  Is he aware  that- 

 (i)  the forests coming under the Department of 
Wildlife Conservation get destroyed owing 
to Chena cultivation, poaching and various 
development projects; 

 (ii)  it is due to the interference of higher 
officials and politicians that the aforesaid 
destructions cannot be prevented; and 

 (iii)  the above destruction of forests brings about 
political, economic and social repercussions 
on the entire Sri Lanka? 

(b)  Will he inform this House-  

 (i)   the number of persons who have been 
found guilty by law for committing the 
offences of engaging in poaching and 
Chena cultivation in these forests during the 
period of last two years; 

 (ii)  whether steps have been taken to put an end 
to poaching and Chena cultivation 
conducted inside conservations; and 

 (iii)  if so, what those steps are? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether the human and physical resources 
currently available for the protection of the 
conservations are satisfactory; and 

 (ii)  if not, of the steps that will be taken to 
tighten the protection of conservations? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

බරපතළ පශ්න අහනවා. ඒවාට ෙබොෙහෝම පරිස්සමින් උත්තර 
ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) නීති විෙරෝධී කටයුතු ෙහේතුෙවන් හානි සිදු ෙව්. 

 (ii) එවැනි මැදිහත්වීම් සිදු වූ බවට ෙතොරතුරු වාර්තා වී 
ෙනොමැත. 

    (iii)  යම් හානියක් සිදු ෙව්.  

(ආ) (i)  
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

වර්ෂය වරදකරුවන් වූ පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 

2014 285 
2015 411 



2016 මැයි 05 

  2015 වර්ෂෙය් අපි පාලන බලය ලබා ගන්නා විට 
යාල ජාතික උද්යානය නරඹන්න විතරක් වාහන 
700ක් පමණ ගියා. නමුත්, ෙසේවකයන් හිටිෙය් 
20ෙදනායි. තිසස්මහාරාමය පැත්ෙත් driversලා  
තමයි අයිතිකාරෙයෝ විධියට විෙද්ශිකයන් 
දමාෙගන ගිහින් නීති විෙරෝධී වැඩ ඔක්ෙකෝම 
කෙළේ. දැන් අපි cadre එකක් හදලා නිලධාරින් 
සංඛ්යාව 100ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. මම 
cadre එකක් හදලා ඉල්ලා තිෙබනවා, ෙම් 
ෙසේවකයන් තව පසග්ුණයක් ඕනෑය කියලා.  

 (ii) පියවර ෙගන ඇත. 

  ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්න ඕනෑ, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් තිෙබන එවැනි බලපෑම්වලට 
අපි නැෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. රජෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්, විපක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන් කිසිම 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් බලපෑම්වලට යටත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  කාටත් නීතිය එකයි.  

  ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අද ගත්ත පියවර 
මදි කියලා මම කියනවා.  අෙප් අයටත් දඬුවම් 
කරනවා නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපි ඒක අගය 
කරනවා.  

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදාළ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදී කාටත් නීතිය එකයි. අපි ඒ අවශ්ය පියවර  

ගන්නවා.  

අපට නම් වැස්ස ලැෙබනවා. සාගතයක් එනවා කිව්වා. 
යහපාලනය නිසා වහිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එ තුමා ට උත්තර ෙදද්දී  ෙබොෙහොම පෙව්සෙමන් උත්තර 

ෙදන්න ඕනෑෙන් ගරු කථානායකතුමනි. ඊළඟට- 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

(ආ)  (i)  ෙකොටස ෙන්ද? 
 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒකත් ඉවර නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම ෙම්කට අලි-මිනිස් 
ඝට්ටනය  කියයි.  මම කියන්ෙන්  දැන් ෙම්ක  අලි-මිනිස් ඝට්ටනය 
ෙනොෙවයි. දැන් ෙම්ක මිනිස්-සත්ව ඝට්ටනයක් බවට ෙපරළිලා 
තිෙබනවා. අද ෙමොණරු ගමට  එනවා කියනවා; වල්  ඌරා එනවා  
කියනවා; මුවා එනවා කියනවා. දැන් එතුමාම මාත් එක්ක කථා 
කළා ''කිඹුල්ලු පාර්ක්'' දමන්න.  කිඹුල්ලු  ඉන්නවාලු.   ඒක හරි.  

පළාත් සභා ඇමතිත් එක්කත්  කථා කළා. නගරවල ඉන්න 
බල්ලන්  ඔක්ෙකොම  මරන්න ෙනොෙවයි.  ''පාර්ක්'' ඇති කරලා, 
කෑම දීලා අවිහිංසාවාදී විධියට  ඒ බල්ලන් ඇති කරලා ආරක්ෂා  
කරන්න.  මම ඒකට සහාය ෙදනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  මම 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු මන්තීතුමාට 
දැනගන්නයි කියන්ෙන්. අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ අලියා ගිය 
කෙපොලු ටික, මංකඩවල් ටික අද  වහෙගන මිනිස්සු පදිංචි ෙවලා. 
මම කැබිනට් පතිකාවක්  ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම් අය එම ස්ථානවලින් වහාම ඉවත් කරලා ෙදන්න. 

නැත්නම්  මට වගකියන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නෙය් (ආ) (i)  ෙකොටස හරි. තවත් අතුරු පශ්න අහන්න 

තිෙබනවාද ගරු මන්තීතුමා? එතුමා උත්තර දුන්ෙන්  ඔක්ෙකොම 
පශ්න ආවරණය වන පරිදියි.  

 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එෙහම හරියන්ෙන් නැහැෙන්, ගරු කථානායකතුමනි,  

පශ්නයක්  ඇහුෙවොත් ඒකට පැහැදිලි පිළිතුරු  එපායැ.  
 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වාර්තා ඕනෑ නම් කියවන්නම්. ගරු මන්තීතුමා table   

කරන්නද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
උත්තරය table  කරන්න කියමු, ගරු මන්තීතුමා.  
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක වැරැදි පූර්වාදර්ශයක්. මට 

ෙමෙහම උත්තර වැඩක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වැඩක් නැද්ද? එෙහම නම් මම කියවන්නද?  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම පශ්නෙය් ෙවන ෙවනම අහලා තිෙබන ෙකොටස්වලට  

ෙවන ෙවනම උත්තර බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පසු බිම් වාර්තාව කියවන්නද එෙහම නම්?  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම කැමැති නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකෝලම් මඩුවක් 

ෙවනවාට.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, why do you not table it?  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පැහැදිලිව ෙවන ෙවනම උත්තර ෙදනවා නම් උත්තර ෙදන්න. 

එෙහම නැත්නම්  ඔය උත්තර මට වැඩක් නැහැ.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා අහන්න.    

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම පශ්නය  අහලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අහපු ටිකට මට උත්තර නැත්නම් ෙමොකද  කරන්ෙන්?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මා උත්තර දුන්නා. ෙමොකක්ද තවත් තිෙබන පශ්නය?   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

(ආ)  (ii)  ෙකොටසට උත්තර ෙදන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමා.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
(ආ)  (ii)  පියවර ෙගන ඇත.  

 (iii) 1. රක්ෂිත තුළ දඩයම් කිරීම හා ෙහේන් වගා 
කිරීම නැවැත්වීම සඳහා සෑම 
රක්ෂිතයකම සථ්ානගත කර ඇති ක්ෙෂේත 
කාර්ය මණ්ඩලය මඟින් දිවා රාති මුර 
සංචාර සිදු කරනු ලැෙබ්. එෙසේම එම වැරැදි 
කරන ලද පුද්ගලයන්ට එෙරහිව 2014 හා 
2015 වර්ෂවලදී අදාළ ක්ෙෂේත කාර්යාල 
මඟින් අදාළ අධිකරණවල නඩු පවරා 
ඇත.   

හැබැයි මා ආඩම්බරෙයන් කියන්න 
කැමැතියි, වන ජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් අඩු 
වුණත්, වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් වාෙග් 
ඔවුන් එම කටයුතුවලට ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැති බව.  අපි තදින් කටයුතු කරනවා. 
කිසිම ෙකෙනකුට අපි ඒ කටයුතුවලට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැති බව මා  පැහැදිලිව 
කියනවා.  සිටින අයවත් ඉවත් කිරීමට 
පියවර ගන්නවා.  

2.  එෙසේම දඩයම් කටයුතු වැඩි වශෙයන් සිදු 
කරනු ලබන අෙපේල් සිට ඔක්ෙතෝබර් 
දක්වා වූ නියං සමෙය්දී-  

 නියඟයක් ඇති වුෙණ් නැහැ, වැසස් 
ආවා.  යාල ඇතුළු සියලුම තැන්වලට  
STF එක ෙයොදවලා අත්අඩංගුවට ගන්න 
පටන්ගත්තා; අත්අඩංගුවට ගත්තා.  

 හරි ෙන්?   

 -"නියං සමෙය් දඩයම් මර්ධන කටයුතු" 
යනුෙවන් විෙශේෂ වැඩසටහනක් පවත්වා 
දීප ව්යාප්තව රක්ෂිතවල සිදුවන දඩයම් 
කටයුතු මර්දනය කර ඇත. ෙහේන් 
වගාවන් වැඩි වශෙයන් සිදු වන්ෙන් 
රක්ෂිත ආශිතව ගම්මාන ඇති 
පෙද්ශවලදී බැවින් මහ ජනතාවෙග් 
දැනගැනීම සඳහා රක්ෂිත වටා මායිම් 
ගල් ෙයොදා සලකුණු කිරීම හා නාම 
පුවරු සිටුවීම සිදු කරනු ලැෙබ්.   

 ෙම්ක ඉතාම වැදගත්, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා අතුරු පශ්න අහන්න.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඊළඟ පශ්නය-  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? පිළිතුර පැහැදිලිද?  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,  අතුරු පශ්න අහනවා තියා අහපු 

පශ්නෙය් ෙකොටස්වලටවත්   ෙවන ෙවනම උත්තර ලැබිලා නැහැ. 
ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්?   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා,  ඔය පිළිතුර කියවන්න කියලා මම ෙයෝජනා 

කරනවා.  ඊට පසුව පිළිතුර පැහැදිලි කරන එක ෙල්සියි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙහොඳයි මම එය කියවන්නම්. ඔබතුමා ඉතාම වැදගත් 

පශ්නයක් අහලා තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම නැවතත් පසුව ඔබතුමාව 
අමතන්නට ඕනෑ. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙමතැන ඉඳලා 
අරපැත්තට උසස් ෙවලා ගිහිල්ලා. ඒකයි ෙම්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පිළිතුර කියවන්න, එතෙකොට හරි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
3.  එසම් ගාමීය ජනතාව, රාජ්ය නිලධාරීන්, පාසල් සිසුන් 

දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් දීප ව්යාප්තව රක්ෂිත අවට 
පෙදශවල පවත්වනු ලබයි. 

 ෙමය ඉතා වැදගත් ෙදයක්. අපි ෙමතැනදී කියන්ෙන් ඒකයි. 
මිනිස ් සත්ව සංහිඳියාව ඉතා වැදගත් ෙදයක්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන්  මම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා.  
පාසල් සිසුන්ෙග් Scout Movement එක විතරයි අද 
ලංකාෙව් තිෙබන ෙලෝකය පිළිගන්නා එකම සංවිධානය. 
මහාචාර්ය නිමල් ද සිල්වා මෙග් උපෙද්ශකෙයක්. Scout 
Movement එක හැම ගමකම, හැම පාසලකම  ඇති කරලා 
ඒ ළමයින් මාර්ගෙයන්  අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර හරිද, ගරු මන්තීතුමා? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
හරි, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්]  
 

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

 (ii) නවක නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට හා ෙභෞතික 
සම්පත් වැඩි දියුණු කිරීමට පියවර ෙගන ඇත.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ඒ සඳහා මට පස් ගුණයක් ෙසේවකයින් පමාණය වැඩි 
කරගන්නට ඕනෑ. ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් තල්මසුන් ෙබෝට්ටුවල 
වදිනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාෙග් පැත්ත බැලුෙව් නැත්නම් හරි නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, අපට කාලය කළමනාකරණය කර ගන්නට 

අවශ්යයි. කරුණු කිහිපයක්ම තිෙබනවා සාකච්ඡා කරන්නට. 
[බාධා කිරීමක්]  

 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හරි, හරි. ෙසේවක සංඛ්යාව පස් ගුණයකින් වැඩි කර ගන්නට 

ඕනෑ. මා ළඟ තිෙබනවා cadre එක. ෙසේවක සංඛ්යාව පස් 
ගුණයකින් වැඩි කර ගන්ෙන් නැතිව බැහැ. කලින් දැනුවත් 
කිරීමක් නැතිව ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් තල්මසුන් බලන්නට මම 
නාවික හමුදා ෙබෝට්ටුෙව්  ගියා. මිරිස්ෙසේ තල්මසුන් බලන්න 
ගිෙය්. මම ඉස්ෙසල්ලාම - [බාධා කිරීමක්] ඒ අය හමු වුණා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. නාවික හමුදාව කිව්වා, විනාශ - [බාධා 
කිරීමක්]  කියලා. මිරිස්ෙසේ සංචාරක ෙබෝට්ටු තල්මසුන්ෙග් උඩින් 
යනවා. ඒ නිසා හැම ෙබෝට්ටුවකින්ම අපට- [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒ 
නිසා පුංචි තල්මසුන් ඉන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙසේවකයන් 
පමාණය පස් ගුණයකින් වැඩි කරනවා.  මම සෑෙහන රක්ෂා 
පමාණයක් ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි ෙමතැනින් අවසන් කරමු. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මිරිස්ස ඇතුළු දකුණු පළාෙත් අෙනකුත් පෙද්ශවලට - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

මට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගත යුතු තවත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා, වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් පෙද්ශයක තමයි කැබිලිත්ත පූජා භූමිය 
පිහිටා තිෙබන්ෙන් කියලා.   ෙකොටියාගල පැත්ෙතන් කැබිලිත්ත 
පූජා භූමියට යන ෙකොට ඔබතුමාට ෙහොඳින්ම දකින්නට පුළුවන්, 
ෙම් ෙවන ෙකොට පූජා භූමිය ආසන්නය දක්වාම ෙහේන් වගාව 
ඇවිල්ලා තිෙබන බව. අපි යන පාර ෙදපැත්ෙත්  සංඥාවක් විධියට 
වනාන්තර පිහිටා තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් ෙහොඳින් බැලුෙවොත් 
වෙට්ටම ගස් කපලා පාර ෙදපැත්ෙත් විතරක් ගස් ඉතුරු කරලා 
තිෙබනවා. කිසිම වන සංරක්ෂණ මුර කුටියක් ඉදිකරලා නැහැ. මුර 
කුටියක් ඉදිකරන්න අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ෙගනැල්ලා දමපු 
ගල් ෙගොඩක් විතරක් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ කුඹුක්කන් ඔය 
දක්වාම - පූජා භූමිය දක්වාම - ඒ කැලෑ එළි කිරීම සිද්ධ වන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය නතර කරන්න අමාත්යාංශය 
ෙමොන වෙග් මැදිහත් වීමක්ද කරන්ෙන් කියන එක ගැන මට 
නිශ්චිත හා පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදන්න. 

 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාත් කැබිලිත්ත භක්තිකයකු වීම 

ගැන මම හරි සතුටු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, මම නම් 1973 
ඉඳලාම කැබිලිත්තට යනවා. ඔබතුමා ගැන මම ආඩම්බර ෙවනවා. 
මම ඔබතුමාට ඒ ගැන කියන්නම්. අද නීති පශ්නයක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි. "කුමන" පෙද්ශය හැර කුඹුක්කන් ඔෙය් 
එක පැත්තකින් තිෙබන ෙකොටියාගල පෙද්ශය අයිති ෙවන්ෙන් 
වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. 

අෙප් නිලධාරින්ට කියලා මම බැරියර් එකක් දමන්න ගියාම, ඒ 
නිලධාරිෙයක් අත් අඩංගුවට අරෙගන, උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න 
හදලා එය වළක්වා ගත්තා. දැන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ෙගන් අප ෙම් ගැන උපෙදස් ගන්නවා. ෙම් ගැන අපට 
පැහැදිලි තීන්දුවක් ෙදයි. දැනට මම වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්, වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් සහ නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ නිලධාරින් ෙගන්වලා ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කර තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් 
කිව්වා, ෙමතැන මහා විනාශයක් වන බව. ඒ ෙහේන් කරන්ෙන් 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති හරිෙය් ෙනොෙවයි. 
අපට අයත් පෙද්ශෙය් ඒවා කරන්න අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොනරාගල පෙද්ශෙය් ඉන්න මන්තීතුමන්ලා මට වඩා ෙහොඳට 
ෙම් ගැන දන්නවා. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
පෙද්ශෙය් විශාල විනාශයක් ෙවලා තිෙබනවා. ටැක්ටර් යනවා. 
ඒවා අඩි තුන හතර ගිහින් ගිහින් මඩ ෙවලා තිෙබනවා. විශාල 
වශෙයන් කැලය කපාෙගන යනවා. අප ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න 
කමිටුවක් පත් කළා. මම හිතන විධියට අද හවස වන විට ඒ 
කමිටුෙව් වාර්තාව අපට හම්බ ෙවයි.  

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට එය එතෙකොට ඉදිරිපත් කරන්න 

පුළුවන් ෙන්.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙදවැනි අතුරු 
පශ්නය අහන්න. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන අපි ෙපොඩ්ඩක් කියමු. 

නැත්නම් එතුමා සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගරු සභාවත් 
දැන ගන්න එපා යැ.  

අපි කැබිලිත්ත භූමිය ධාරානිපාත වැහි කාලයට තහනම් 
ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න යනවා. ඊළඟට  වනජීවී සංරක්ෂණ, 
වන සංරක්ෂණ, නීතිපති කියන ෙදපාර්තෙම්න්තු ඔක්ෙකොම එකතු 
ෙවලා, කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ෙමහි යෑම ගැන ඒ 
තීරණ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා. එතෙකොට අෙප් ගරු 
මන්තීතුමාත් ඒ ගැන සෑහීමකට පත් ෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් 

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  

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

අෙප් රෙට් වනාන්තර කියා නිශ්චිත වශෙයන් හඳුනා ගත් 
ෙකොටස් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වනාන්තර වටා buffer zone එකක් 
තිෙබනවා. ඇත්තටම buffer zone  එෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් වනාන්තරවල ආරක්ෂාවයි. හැබැයි, එහි අනවසර පදිංචි 
කිරීම් වැනි ෙද්වල් සිද්ධ ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් විල්පත්තුෙව් 
ෙචෝදනා ආෙව් ෙම් buffer zone එකට අදාළවයි. ඒ නිසා ෙම්  
buffer zones තවදුරටත් පවත්වාෙගන යන ගමන්ම - buffer zone  
එක වර්ධනය කරන ගමන්ම - ඒ buffer zone  එකත් වනාන්තර 
බවට පත්කරන්න සහ එහි අයථා මානව මැදිහත්වීම් නතර 
කරන්න අමාත්යාංශයට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නයට මට ෙදන්න 

තිෙබන පිළිතුර ෙම්කයි. වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයිති පෙද්ශයට කාටවත් එන්න අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට 
ජාති, ආගම්, කුල ෙභ්දයක් නැහැ. විල්පත්තුව ළඟින් මායිෙම්  
කලාඔයත් එක්ක පාරක් මන්නාරමට යනවා. ඒ පාරත් අපි 
වහනවා. 

ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයත් පෙද්ශවලයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙමම පශ්නයට 
උත්තරය ලබා ගත යුත්ෙත් මෙගන් ෙනොෙවයි, 
ජනාධිපතිතුමාෙගන්. [බාධා කිරීමක්] මම ෙදන්ෙන් නැහැ. මෙග් 
නිලධාරින් ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. පාරත් වහනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඊළඟට, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම ෙයොමු 

කරන්ෙන් ඔබතුමාටයි. ඔබතුමාට තමයි, මම ෙගෞරවෙයන් 
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තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්. විපක්ෂෙය් ෙව්වා, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ශුද්ධ වූ 
අයිතියක් තිෙබනවා, කවර ෙහෝ අමාත්යවරෙයකුෙගන් පශ්නයක් 
ඇසීමට සහ ඒ සඳහා පිළිතුරක් ලබා ගැනීමට. ඒ, පළමුවැනි 
කාරණය.  

ෙදවැනි කාරණය, දැන් මාස 19කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ -
කලින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්- උපෙද්ශක කාරක සභා කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. මන්තීවරෙයකුට නිලධාරින් සියලු ෙදනා මුණ 
ගැසීමට - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය අතුරු පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් 

ෙමම පශ්නයට අදාළවද? නැත්නම් ෙවනත් කරුණක් 
සම්බන්ධවද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගැන අසන්ෙන් ඔබතුමාෙගන්. 

දැන් සිදු වුණු සිද්ධියත් එක්ක ෙම් පශ්නයට අදාළවයි, මම 
අසන්ෙන්. දැන් නිලධාරින් නැහැ. අපට ඔවුන් මුණ ගැෙසන්න 
විධියක් නැහැ. අපට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට  Sectoral Oversight 
Committeesවලදී ෙහෝ - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා කමෙව්දයක් හදලා තිෙබනවා. ඒ 

සම්බන්ධව ගන්නා වූ පියවර අද ෙහටම දැන ගැනීමට ලැෙබයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා කරුණාකර මන්තීවරුන්ෙග් 

පශ්නවලට වග කිව යුතු පිළිතුරු ලබා දීමට ඔබතුමා මැදිහත් 
ෙවලා මන්තීවරුන්ට සාධාරණයක් කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා යම් පියවරක් අර ෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් දවසක මම ගරු 

සභාව තුළ ෙහෝ මෙග් නිල කාම රෙය් සිටිෙය් නැහැ කියා කවුරු 
හරි මන්තීවරෙයකු කිව්ෙවොත්, මම ඉල්ලා අස් ෙවනවා. 
ෙමතුමන්ලා ඕනෑ තරම් මා හමු ෙවනවා. මම ෙකළින්ම කියනවා, 
මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් අදත් එනවා; ඊෙය්ත් ආවා. හැම 
දාම එනවා. අගමැතිතුමා කියා තිෙබන විධියට මම සාකච්ඡා 
පවත්වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මිසක් අමාත්යාංශෙය්දී ෙනොෙවයි. 
ගරු අගාමාත්යතුමා කැබිනට් එ ෙක්දී අනුමත කළා, අඟහරුවාදා 
දවෙසේදී ෙම් ඇමතිවරුන් තමන්ෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ 
පාර්ලිෙම්න්තු නිල කාමරෙය් ඉන්න ඕනෑය කියා ෙම් ගරු 
මන්තීවරුන් මුණ ගැසීමට. එතුමා එය අනිවාර්යය කළා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. අපි ඒ 

සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීතුමන්ලා දැනුවත් කරනවා.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු  විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට මම කියන ෙද් 

ඔබතුමාට ඇෙහනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ඇෙහනවා, ඇෙහනවා. ඔබතුමාට මයික් එක දීලා තිෙබනවා 

ෙන්. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම් විනය විෙරෝධී 

කියාවක් සිදු වුෙණොත් 72. (1) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් ගරු 
කථානායකතුමා විධියට ඔබතුමාට ඒ ෙවලාෙව්දී යම් තීන්දුවක් 
ෙදන්න පුළුවන්; මන්තීවරෙයක් නම් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් 
ඊට පසුව තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් කියලා ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
සඳහන් ෙවලා නැහැ. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව මන්තීවරෙයක් 
විධියට මෙග් හිතට නැ ඟුණු පශ්නයක් තමයි මම ෙම් 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විනිවිද ෙලස මම ෙකළින්ම දැකපු ෙද්වල් තිෙබනවා, 

ෙනොදැකපු ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි කැමරා දර්ශන 
පරීක්ෂා කර බලා තීරණයක් ගත්ෙත්.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

ඔබතුමාට එවැන්නක් කළ ෙනොහැකියි. ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව්දී 
තමයි ඒක කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් අර 

ෙගන ඉවරයි. එම කමිටුව සම්බන්ධෙයන් මට පූර්ණ විශ්වාසයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාත්, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමාත් ආරක්ෂක අං ශෙය් සහාය ඇතුවයි ඒ 
කටයුත්ත සිදු කෙළේ. අපි දැන් ඒ වාර්තාව පිළිෙගන ඉවරයි.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අපි ඔබතුමාව විශ්වාස කරනවා, අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් ඒ ගැන ආපසු කථා කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඒ 

සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් අර ෙගන ඉවරයි. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා. 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙම් 

සභාවට මතු කළා, මන්තීවරුන්ට Sectoral Oversight 
Committeesවලට සහභාගි ෙවන්න බැහැ, ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු 
නැහැ කියන කාරණය. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට කාරණයක් 
දැනුම් ෙදන්න තිෙබනවා. Sectoral Oversight Committees පත් 
කරලා, අපට ඊෙය් ඒ ලැයිස්තුව හම්බ වුණා. අෙප් නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා ඒ පත්කිරීම් කළ බව තමයි අපට දැන ගන්න 
ලැබුෙණ්. එතුමා හිතාමතාම ෙද්ශපාලන පළි ගැනීමක් වශෙයන් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 13 ෙදෙනකුෙග් නම් කපා 
හැරලා තිෙබනවා, අවුරුදු 33ක් තිස්ෙසේ ෙම් සභාෙව් ඉන්න මමත් 
ඇතුළුව. 1983 වසෙර් ඉඳලා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, සෑම ෙකෙනක්ම ඒ සඳහා ඇතුළත් විය 

යුතුයි කියන මතෙය් මා දැඩිව ඉන්නවා. ඊෙය් මම ඒ ගැන කථා 
කළා. එෙහම ෙවලා තිෙබනවා නම්, - 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
එතුමාෙග් ඒ ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම එතුමාෙග් ඔය තනතුරට 

ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියන එකයි මම කියන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ නම් ටික 

කියන්න. 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා) 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால - பிரதிச் சபாநாயகர்) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් Sectoral Oversight Committees 

ඉස්ෙසල්ලාම මන්තීවරුන් 12ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ෙවලා 
තිබුණා. ඒක 20කට වැඩි කළා. ඒ 20ට වැඩි කරපු ෙවලාෙව් 
10ෙදෙනකු රජෙයන් පත් කරන්නත්, ඉතුරු 10ෙදනා විපක්ෂයටත් 
භාර දුන්නා. විපක්ෂයට දුන්නු 10න් 6ෙදෙනක් එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයට ෙවන් කළා. එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට ෙවන් කරපු 6ෙදනා ෙවනුෙවන් ඇමතිවරුන්ට ඉන්න 
බැහැ; ගැසට් කරපු විෂයයන් තිෙබන රාජ්ය ඇමතිවරුන්ට ඉන්න 
බැහැ. ඒ 6ෙදනා ඉතුරු මන්තීවරුන් අතර ෙබදන්න තීන්දු කළා. 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නායකයා ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් අත්සනින් දීපු නම් තමයි 
එකතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් එක්ක එකතු ෙවලා, කථා කරලා නම් 
ටික ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒකට මෙග් කිසිම සම්බන්ධයක් 
නැහැ. මෙග් වගකීම තිබුෙණ් ඒ ආපු නම් ටික කාර්යාලයට 
ෙදන්න විතරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හැබැයි, සෑම මන්තීවරෙයක්ම ඇතුළත් විය යුතුයි කියන 

මතෙය් මම ඉන්නවා. ඒ නිසා ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා වගකීම භාර ගන්නවාද? 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
මම ෙම් සභාෙව් 1983 ඉඳලා කටයුතු කරන මන්තීවරෙයක්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා ඉන්න 

මන්තීවරුන්ෙගන් ඒ සඳහා කැමැති අයෙග් ලැයිස්තු මම කිහිප 
වතාවක්ම ඉල්ලුවා. සමහර ෙවලාවට ඒක ලැබීෙම් පමාදයක් 
ෙවන්න ඇති.  එෙහම අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි 
ඒක බලලා, අෙනක් අය ඉවත් කරලා ඇතුළත් කරලා ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලුෙදනාම ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධව කථානායක වශෙයන් 

මට යුතුකමක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් මහජන 

එක්සත් ෙපරමුණ. මෙග් නායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
1983 සිට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්. 
පරීක්ෂණ වාර්තාවකින් අද ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත් 
ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, පරීක්ෂණයක් 
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සාධාරණ ෙවන්ෙන් පරීක්ෂකවරයා සාධාරණ වුෙණොත් විතරයි. 
පරීක්ෂකවරයාට විරුද්ධව -නිෙයෝජ්ය කථානායකවරයාට 
විරුද්ධව- ෙම් ගරු සභාෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 50ෙදෙනකු අධිකරණයට ෙපත්සමක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, එතුමාෙග් පත්වීම නීති විෙරෝධීයි 
කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා නිෙයෝජ්ය කථානායකවරයා වශෙයන් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත් කරලා තිෙබනවා. ඊට විරුද්ධව කිසිම 
ෙදයක් කරන්න බැහැ. ඒ කමිටුව ෙකෙරහි මෙග් පූර්ණ විශ්වාසය 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අදහස ඉදිරිපත් කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට ඒ ෙවලාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා ෙන්. දැන් 

ඇයි අතරමඟ ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
පරීක්ෂණය සාධාරණ ෙවන්න නම් පරීක්ෂකවරයා සාධාරණ 

ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කී සැරයක් කථා කළාද? දැන් ඒ 

කාරණය අවසානයි.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
එතුමා ඡන්දය පැරදුණු ෙකෙනක් නිසා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 

පත්වීම නීති විෙරෝධීයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමා. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. [බාධා 

කිරීම්] අතරමඟදී disturb කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] මම 

ඔබතුමාට කියනවා, "වාඩි ෙවන්න." කියලා. [බාධා කිරීම්] වාඩි 
ෙවන්න කියලා මම නැවත වරක් ඔබතුමාට කියනවා. [බාධා 
කිරීම්] ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන කටයුත්තක් ගැන ෙමතුමාට 

ෙමතැන කථා කරන්න බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතැන කථා කරන්න බැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන කටයුත්තක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will go ahead with the Proceedings. ගරු ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණ කමිටුව ෙයෝජනා කෙළේ  

මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමායි. මූලාසනෙයන් ෙයෝජනා කරන ලද 
කමිටුව සම්බන්ධෙයනුත් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමා, ඔබතුමාට වාඩිෙවන්න කියලා මම තුන් 

වරක් කිව්වා. ෙම් ගරු සභාෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්න. 
ෙමොකක් ෙහෝ නිෙයෝගයක් දුන්නාම ඒක පිළිගන්න. ෙම්ක ගරු 
සභාවක් කියලා පිළිගන්න ගරු මන්තීතුමා.  [බාධා කිරීමක්] මම 
කියන්ෙන් ඔබතුමාට වාඩිෙවන්න කියලායි. ගරු මන්තීතුමා 
වාඩිෙවන්න. ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණ කමිටුවට ඉදිරිපත් 

කෙළේ  මූලාසනය වශෙයන් ඔබතුමායි. ඒ පරීක්ෂණ කමිටුව 
සම්බන්ධවත්, ඒ වාර්තාව සම්බන්ධවත් එක එක මන්තීතුමන්ලාට, 
එක එක සභිකයන්ට ඕනෑ විධියට ෙමවැනි විෙව්චන ඉදිරිපත් 
කරන්න; මූලාසනයට අභිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන්න අයිතියක් 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙයෝජනා ෙග්න්න පුළුවන්. නමුත් මූලාසනයට ෙචෝදනා 
කරමින් ෙමවැනි අන්දමට හැසිෙරන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම ඒ ගාල ෙගෝට්ටිය තිබුණ අවස්ථාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යම් ෙකෙනක් නම් කරලා නිෙයෝගයක් ෙදන්න වාතාවරණයක් 
ඔබතුමාට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ පැවැති වාතාවරණය මත ඔබතුමාට 
කරන්න තිබුණ ඉතාමත්ම සාධාරණ කමය තමයි ඒ පිළිබඳව 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම. ඒ පරීක්ෂණෙය් තීන්දුවට 
කවුරුත් එකඟ විය යුතුයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි දවෙසේ වැඩ කටයුතුවලට යමු, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් අදහස ්

නඟන්ෙන් ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව ෙහෝ පරීක්ෂණය පිළිබඳව 
ෙනොෙවයි.   

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඒ පිළිබඳව තමයි. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ගරු ඇමතිතුමා. 72(1) ස්ථාවර නිෙයෝගය 

අනුව ඒ ෙවලාෙව්ම ෙපන්වලා තීන්දුවක් ගන්න ඔබතුමාට බලය 
තිෙබනවා. හැබැයි, අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඔබතුමාෙගන් නැඟූ 
පශ්නය වන්ෙන් සිද්ධිෙයන් පැය 48කට පස්ෙසේ ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියන එකයි. ඒ එක්කම ගරු කථානායකතුමනි, - 
[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. තිලංග 
සුමතිපාල මන්තීතුමා ඇතුළු කමිටුව විසින් පරීක්ෂණයක් කළා.  

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

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ. ඒ පරීක්ෂණය කිරීෙම්දී යම් කිසි 

නම් වගයක් ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නම් සඳහන් 
වුණු අයෙගන් යම් කිසි පකාශයක් ලබා ගත්තාද? ෙමොකද, ගරු 
කථානායකතුමනි, විනිවිදභාවය පිළිබඳව තමයි පශ්න නඟන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ, ඒ සිද්ධිය වුණාට පස්ෙසේ වහාම; 

එදිනම හැන්දෑෙව් පරීක්ෂණ පටන් ගත් බව. හැන්දෑෙව් මට 
වාර්තාවක් ලැබුණා. ඊට පස්ෙසේ තමයි අවශ්ය කටයුතු කෙළේ. 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පරීක්ෂණයක් පටන් ගැනීම 

සම්බන්ධව ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාලෙය් ගරු සරණ ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අදාළ සිදු වීම 

වුෙණ් 21වැනිදා නම් තීරණය ගත්ෙත් 29 වැනිදා. අතීතෙය් එවැනි  
ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි  ෙම්ක  ගැන කථා කරන 
එක ෙමතැනින් නවත්වමු. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පරීක්ෂණ පටන් ගැනීම ගැන 

ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.  ෙමතැන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම තිෙබනවා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම තිෙබනවා. එතුමන්ලා වසර ගණනාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව  නිෙයෝජනය කරපු ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරු. ෙම් 
මන්තීවරුන්ට යම් කිසි ෙචෝදනාවක් නඟන්න කලින් ඒ 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් යම් කිසි අදහසක් ලබා ගන්න තිබුණා කියන 
එකයි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

ඒ එක්කම ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් සභාව තුළ යම් කිසි 
තීන්දුවක් ගත්තා. හැබැයි, ඒ තීන්දුව ගන්නා අවස්ථාෙව්දී කරුණු 
කාරණාවලට අදාළ මන්තීවරු ෙදෙදනාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමා සටහන් කර ගන්නය කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි දැන් දවෙසේ වැඩ කටයුතුවලට යන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා නැවතත් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 

සිටින්ෙන් ෙම් පිළිබඳව ෙමතැන විශාල විවාදයක් පැවැත්ෙවන 
නිසා පටිගත කරන ලද වීඩිෙයෝපටය මාධ්යයට නිකුත් කරන්න 
කියායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒක තීරණය කළා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට අෙශෝභනද, විනය විෙරෝධිද, ඉතිහාසය ෙමොකක්ද, 

ඒ ඔක්ෙකෝම ජනතාවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මා 
ඔබතුමාෙගන් නැවතත් ඉල්ලන්ෙන්  ඒ වීඩිෙයෝපටය මාධ්ය ෙවත 
නිකුත් කරන්න කියායි.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, ඒ පශ්නයමද නැවත 

වාරයක් අහන්ෙන්? මා ඔබතුමාට අවස්ථා තුනක් දුන්නා. සභාෙව් 
ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අදහස 
ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකක්ද දැන් කියන්න තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 72(1) යටෙත් ගරු 

නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා  මතු කළ රීති පශ්නය පිළිබඳව මමත් 
එකඟයි.  පළමු අවස්ථාෙව් දිය හැක්ෙක්  සතියක කාලයක් 
පමණයි. ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට යම් කිසි 
නිගහයක් වන විධියට කථා කළායි කියන එකට ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාටත්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාටත් යම් ෙචෝදනාවක් නැ ෙඟනවා නම් එය ඔබතුමාෙග්ම 
පැමිණිල්ලක් මත විය යුතුයි.  ෙමොකද, එවැන්නක් සිදු ෙනොවුණු 
නිසා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සභාෙව් වාර්තාවක් ආෙව්. මම පැමිණිල්ලක් කෙළේ නැහැ. 

මට මරණීය තර්ජනය ආපු ෙවලාෙවත් මම ෙපොලීසියට ගිෙය් 
නැහැ. මට අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ මන්තීවරුන්ෙග් නම් 
ගාවන්න.  [බාධා කිරීමක්] මා කරුණු වටහා ගත්තා ගරු ගජදීර 
මන්තීතුමනි. අපි තීරණයක් ගත්තා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
සභාෙව් එවැනි සිද්ධියක් ඔබතුමා ඉදිරිෙය් සිදු වුණා නම් 

ඔබතුමාෙග් එවැනි පකාශයක් ෙනොමැතිව එෙහම තීරණයක් 
ෙදන්න බැහැ. එයයි අපි කියන්ෙන්.  ඒ නිසා ඒ පරීක්ෂණය 
සම්පූර්ණෙයන්ම පක්ෂපාතී එකක් බවයි අපි කියන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ඒක අපි සටහන් කර ගන්නම්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඇති වුණු සිද්ධිය පිළිබඳව ඔබතුමා 

වාර්තාවක් ලබා ගන්න කටයුතු කෙළේ නිෙයෝජ්ය කථානායක ගරු 
තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා පධානව පත් කරන ලද කමිටුව 
මඟිනුයි. දැන් ෙම් වාර්තාව -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා සහ නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා. ඒ වාෙග්ම 

ෙව්තධාරි ඇතුළු  කාර්ය මණ්ඩලය- 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ කමිටුෙව් පධාන වශෙයන්ම ඉන්ෙන් තිලංග සුමතිපාල 

මැතිතුමා ෙන්? 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එතුමා ඇතුළුව අෙනක් කීප ෙදනාත් ඒ කමිටුවට ඇතුළත්.  

තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාට අදාළ වන පරිදි ෙම් වනෙකොට 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා නඩුවක් පවරා තිෙබනවා. 
ඊළඟට, ෙහෝමාගම ආසනෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සංවිධායකයා වන්නත් තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනින් එහාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 

කිරීම මම නවත්වනවා.  අද දවෙසේ වැඩ ආරම්භ කරන්න 
තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට කියන්න ෙදන්න. නඩුව දමපු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාෙග් නමත්  දානවා, ෙහෝමාගම ආසන සංවිධායක හැටියට 
කටයුතු කරන්න ඉන්න බන්දුල ගුණවර්ධන- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම කාලයක් තිස්ෙසේ 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මන්තීවරු. ඔබතුමාත් ඒ වාෙග් තමයි. 
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න අහන ෙවලාෙව් කිසිම 
දිනයක කිසිම විවාදයක් කරන්න ෙමෙතක් කිසිම 
කථානායකතුෙමක් ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා විතරයි ෙම්කට ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන්. මම නම් කියන්ෙන් 
ෙම්ක වැරදියි, ගරු කථානායකතුමනි. කරුණාකර ෙම්ක කරන්න 
එපා. ෙමොකද, ඔබතුමා ෙග් ෙම් පජාතන්තවාදී ගුණය නිසා පශ්න 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ෙම්ක ෙමතැනින් අවසන් කර අපි දවෙසේ ඊළඟ වැඩ 

කටයුතුවලට යමු.  

පශ්න අංක 3, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කුමාරෙග් ෙදොන් පියරත්න මහතා: වන්දි 
தி . குமாரேக ெதான் பியரத்ன : நஷ்டஈ  

வழங்காைம 
MR. KUMARAGE DON PIYARATNE:  COMPENSATION 
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3.  ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 

(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) 2000.11.29 වැනි දින තිකුණාමලය පෙද්ශෙය් 
මුහුදු සීමාෙව්දී තසත්වාදී පහාරයකට ලක් වීෙමන් 
"තුෂාරි" නමැති ධීවර ෙබෝට්ටුව විනාශ වී එහි සිටි 
ධීවරයින් අතුරුදහන් වූ බවත්; 

 (ii) ෙමම සිදුවීම සත්ය බවත්, අදාළ ධීවර 
කාර්මිකයින්ෙග් යැෙපන්නන්ට වන්දි ලබා දීම 
සුදුසු යැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ජී. 
පියෙසේන මහතා විසින් අංක ධීජෙද/සැ/02/06 
ඩීආර් හා 2003.01.10 දිනැති ලිපිය මඟින් 
පිළිෙගන ඇති බවත්; 

 (iii) අතුරුදහන් වූ ධීවරයින් අතරින් කුමාරෙග් ෙදොන් 
පියරත්න නමැති අය සඳහා ෙම් වනෙතක් වන්දි 
මුදලක් ෙහෝ මරණ සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට 
කටයුතු කර ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පියරත්න මහතාෙග් වැන්දඹු බිරිඳ වන ෙක්.එම්. 
බිජට් කාන්ති මහත්මිය විසින් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට හා හිටපු අමාත්යතුමාට ලිඛිත 
අභියාචනා ඉදිරිපත් කළත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සාධාරණ පියවරක් ෙනොගැනීම බලවත් 
අසාධාරණයක් බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඇයට වන්දි මුදලක් ෙගවීමටත්, මිය ගිය 
සව්ාමියාෙග් මරණ සහතිකය ලබා දීමටත් පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2000.11.29ஆந் திகதி தி ேகாணமைல பிரேதச 
கடல் எல்ைலயில் பயங்கரவாதத் தாக்குத க்கு 
இலக்காகி " ஷாாி" எனப்ப ம் மீன்பி ப் படகு 
அழிவைடந் , அதி ந்த மீனவர்கள் 
காணாமற்ேபானார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் 
திைணக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் தி . ஜீ. 
பியேசன, தம  ධීජෙද/සැ/02/06ඩීආර් ஆம் இலக்க 
2003.01.10ஆம் திகதிய க தத்தில், ேமற்ப  
சம்பவம் உண்ைமயானெதன ம் குறிப்பிட்ட 
மீனவர்களின் தங்கிவாழ்ேவா க்கு நஷ்டஈ  
வழங்குவ  உகந்தெதன ம் 
ஏற் க்ெகாண் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) காணாமற்ேபா ள்ள மீனவர்களில் குமாரேக 
ெதான் பியரத்ன என்பவ க்கு இ வைரயில் 

நஷ்டஈ  அல்ல  மரணச் சான்றிதழ் 
வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தி . பியரத்னவின் விதைவ மைனவி, தி மதி 
ேக.எம். பிாிெஜட் காந்தி, ன்னாள் சனாதிபதி 
மற் ம் ன்னாள் அைமச்ச க்கு 
எ த் லமாக ேமன் ைறயீட்ைடச் 
சமர்ப்பித்தேபாதி ம், இ  ெதாடர்பில் 
நியாயமான நடவ க்ைக ெய ம் 
ேமற்ெகாள்ளப் படாைம பாாியேதார் 
அநீதியாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், இவ க்கு நஷ்டஈ  
ெச த் வதற்கும் மரணித்த கணவ ைடய 
மரணச் சான்றிதைழ வழங்குவதற்கும்  
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a)  Is he aware that  - 

 (i)  the fishing boat named “Thushari” was 
subjected to terrorist attack on 29.11.2000 
at the sea along Trincomalee area and in 
that attack the boat was destroyed and the 
fishermen on board went missing; 

 (ii)  the Director General of the Department of 
Fisheries and Aquatic Resources Mr. G. 
Piyasena in his letter No. ධීජෙද/සැ/02/06 
ඩීආර් dated 10.01.2003 has admitted that 
the aforesaid incident is true and that the 
dependants of the missing fishermen 
deserve receiving compensation; and 

 (iii)  of the dependents of those who went 
missing,  the fisherman named Mr. 
Kumarage Don Piyaratne have neither been 
paid compensation nor been issued with a 
death certificate?  

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  whether he admits that it is a grave injustice 
that a fair measure has not been taken in 
that regard despite that the widowed wife 
of  Mr. Piyaratne, Mrs. K.M. Bridget 
Kanthi had submitted written requests to 
the former President and to the former 
Minister; and   

 (ii)  if so, whether action will be taken to pay 
compensation to Mrs. Kanthi and to issue 
her with the death certificate of her 
deceased husband? 

(c)  If not, why? 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

 (ii)  ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

 (iii)  ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

(ආ)  (i)  ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

 (ii)  ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

(ඇ)  ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා 
විසින් අසන ලද පශ්නෙය් සියලු ෙකොටස්වලට පිළිතුර ලැබී 
තිෙබන්ෙන් "ෙතොරතුරු ෙනොමැත" කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, එම 
නිසා ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ගන්න තිෙබන ෙහොඳම 
කමය තමයි, ෙම් පසුබිම් වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු ටික. ඒ ටික 
මම කියන්නම්. ඔබතුමාට දැන් ඒ අනුව කටයුතු කරන්න සිදු 
වනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට අදාළ සිදුවීම 2000 
වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සිදුවීමක් බැවින්, 2004 වර්ෂෙය් පැමිණි සුනාමි 
ව්යසනය ෙහේතුෙවන් එවකට තිකුණාමලය දිස්තික් ධීවර 
කාර්යාලෙය් තිබූ ලිපිෙගොනු සියල්ල විනාශ වී ඇත. එබැවින් 
යෙථෝක්ත පශ්නය සඳහා ෙතොරතුරු ලබා දිය ෙනොහැකි බව ධීවර 
හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් දන්වා එවන ලදී.  

ෙමම ධීවර යාතාව තස්තවාදී පහාරයක් නිසා තිකුණාමලය 
මුහුදු සීමාෙව්දී අනතුරට පත්වී ඇති බැවින් ෙමම පශ්නය සම්බන්ධ 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම පිණිස ශී ලංකාෙව් නාවික හමුදාපතිවරයා 
ෙවතින් ලිපියක් මඟින් විමසුවද, යෙථෝක්ත පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු මූලාශ ෙනොමැති බව නාවික 
හමුදාපතිවරයා විසින් දන්වා එවන ලදී. ෙමම පශ්නය මඟින් 
යාතාවක නමක් පමණක් දක්වා ඇති අතර, එම යාතාෙව් හිමිකරු 
සම්බන්ධ ෙතොරතුරු කිසිවක් දක්වා නැත. එෙසේ හිමිකරු ෙහෝ 
යැෙපන්නන් සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන ලද්ෙද් නම්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යලය මඟින් ෙහෝ තිකුණාමලය දිස්තික් 
සහකාර ධීවර අධ්යක්ෂවරයා මඟින් ෙතොරතුරු සම්පාදනය කර 
ගැනීෙම් හැකියාව පවතී. ඒ අනුව ෙමම පශ්නය හා සම්බන්ධ ධීවර 
කාර්මිකයාෙග් යැෙපන්නන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන ෙලස 
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙජ්.එම්. 
ආනන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමා ෙවතින් ලිපියක් මඟින් විමසුවද, ෙම් 
වන ෙතක් අදාළ ලිපිය සඳහා එතුමා පතිචාර දක්වා නැත. ෙමම 
ගැටලුව මඟින් විමසා ඇති කරුණ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමට 
නම් අදාළ හිමිකරුවන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු අත්යවශ්යය. එම 
ෙතොරතුරු ෙනොලැබීම නිසා ෙමම පශ්නෙයන් විමසා ඇති කරුණු 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලබා දිය ෙනොහැක.  

ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා ඒ අදාළ පුද්ගලයා 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය ෙතොරතුරු ටික ෙදනවා නම්, ෙම් පශ්නයට 
පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙමොනම ෙහේතුවක් 
නිසාවත් ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිය වුෙණ් 2000 වර්ෂෙය්දී. ඒ 

කියන්ෙන් දැනට අවුරුදු 16කට කලින්. නමුත්, ෙම් පශ්නයට අදාළ 

කාන්තාවට තවම සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ගරු 
ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 2003 වර්ෂෙය්දී උත්තරයක් එවා තිෙබනවා. 
"ෙම් සිද්ධිය ඇත්ත, ෙම්කට ෙම් මුදල ෙගවන්න" කියලා සඳහන් 
කර දිසාපතිවරයාට එවූ එම ලිපිය මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම ලිපි ෙල්ඛන එදා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් 
මම භාර දුන්නා.  

ඊට අමතරව, 2000 වර්ෂෙය් තිකුණාමලය දිස්තික් ධීවර 
ව්යාප්ති කාර්යාලෙය් මහජන පැමිණිලි ෙපොෙතන් ලබා ගත් 
උපුටනයක් ද මම ඉදිරිපත් කළා. ඊට අමතරව, මූලස්ථාන 
ෙපොලීසිෙය් අපරාධ ෙතොරතුරු සටහන් ෙපොෙතන් ගත් උපුටනයක් 
ද මම ඉදිරිපත් කළා. ඒ 2000 වර්ෂෙය්දීයි. ඒ කියන්ෙන් ෙම් 
සිද්ධිය සිදුවූ ගමන්ම වාෙග්යි. ෙම් කාන්තාව විවිධ අවස්ථාවල 
ජනාධිපතිවරුන්ට ෙම් කාරණාව ගැන දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ඒ කාන්තාවට ෙම් වනෙතක් ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම 
උත්තරයක් ලැබිලාත් නැහැ; සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවලාත් නැහැ; 
වන්දි මුදලක් ලැබිලාත් නැහැ. අවම වශෙයන් තමන්ෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයාෙග් මරණ සහතිකයවත් ගන්න ඇයට අවසථ්ාව 
ලැබිලා නැහැ.  ඕනෑ නම් ගරු ඇමතිතුමා කියපු විධියට මම ෙම් 
විස්තර සියල්ලම නැවත වතාවක් ලබා ෙදන්නම්. ඒක කරන්න මට 
පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් න්යාය පතයට ෙම් පශ්නය ආෙව්  ෙදෙවනි 
වතාවටයි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙනොලැබීම ෙම් කාන්තාවට කරන මහ අපරාධයක්. ෙමොකද, ෙම් 
ළමයි හය ෙදෙනක් ඉන්න මවක්. ඒ නිසා ෙම් කාන්තාවට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න කියලායි මම ඉල්ලන්ෙන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙගන් විමසා සිටින ෙතොරතුරු 

 ටික ෙදන්නම් කියලා එතුමා කියනවා. ඒ ෙතොරතුරු එතුමා අදාළ 
අමාත්යාංශයට ලබා දුන්නා නම් ෙම් පශ්නය විස ෙඳනවා. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මම ඒක කරන්නම්. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
බටහිර ඉන්දීය  ෙකොෙදව් දූපත්, St. Kitts සහ Nevis 

යන ස්ථානවල සංචාර: වැය වූ මුදල්  
ேமற்கிந்தியத் தீ கள், St. Kitts மற் ம்  Nevis க்கான 

சுற் லா: ெசலவிட்ட பணம் 
TOURS TO WEST INDIAN ISLANDS, ST. KITTS AND NEVIS: 

MONEY SPENT 

      
    328/’15 

 
4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
     (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
     (The Hon. Sunil Handunnetti) 

කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) 2018 ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩල කීඩා උෙළල ශී ලංකාවට ලබා 
ගැනීම ෙවනුෙවන් සිදු කරන ලද පූර්ව පචාරක සහ 
අෙනකුත් කාර්යයන් සඳහා පසු ගිය රජෙය් මැදිහත්වීෙමන් 
මුදල් එකතු කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එෙසේ එකතු කරන ලද මුදල් භාවිත කරමින්, 
බටහිර ඉන්දීය  ෙකොෙදව් දූපත්, St. Kitts සහ Nevis 
යන සථ්ානවල සංචාරයන් සංවිධානය කරනු 
ලැබුෙව්ද;  

1615 1616 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට සහභාගි වූවන්ෙග් නම් සහ වැය වූ 
මුළු මුදල කවෙර්ද; 

  (iii) ෙමම මුදල් ෙයොදා ගනිමින් ෙගවීම් කරන ලද 
පුද්ගලයින්ෙග් නම් සහ ෙගවූ මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv)  ෙම් සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
 ෙකොට්ඨාසයට ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ෙල් 
විමර්ශන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) 2018 ெபா நலவாய நா களின் விைளயாட்  
விழாைவ இலங்ைகக்குப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ன்கூட் ய பிரசார மற் ம் 
ஏைனய பணிக க்காக கடந்த அரசாங்கத்தின் 
தைலயீட் டன் பணம் ேசகாிக்கப்பட் ள்ளைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அவ்வா  ேசகாிக்கப்பட்ட பணத்ைதப் பயன் 
ப த்தி ேமற்கிந்தியத் தீ கள், St. Kitts மற் ம்  
Nevis  ஆகிய இடங்க க்கு சுற் ப்பயணங்கள் 
ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதில் பங்ேகற்றவர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்தப் பணத்ைதப் பயன்ப த்தி ெகா ப்பன  
கைளச் ெசய் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
ெச த்தப்பட்ட ெதாைககள் தனித்தனிேய 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இ  ெதாடர்பாக நிதிக் குற்றப் லனாய் ப் 
பிாி க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ைறப்பாட் ன் 

லனாய்  அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

(a)  Is he aware that with the involvement of the 
previous Government, money has been collected 
for prior propaganda activities and the other 
affairs, so as to make Sri Lanka, the host country 
in the Commonwealth Games 2018? 

(b)  Will he inform this House- 
 (i)   whether tours were organized to West 

Indian Islands, St. Kitts and  Nevis, with the 
money, so collected; 

 (ii)   if so, the names of the participants and the 
total expenditure; 

 (iii)   separately, the names of the persons who 
were paid and the amounts paid; and 

 (iv)   whether the investigation report that was 
prepared on the complaint lodged with the 
Financial Crimes Investigation Division in 
this regard, will be submitted? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඇමුණුම "අ" බලන්න. 

 (iii) ඇමුණුම "ආ" බලන්න. 

 (iv) ඔව්. ෙම් පිළිබඳව මහ බැංකුව විසින් කර ඇති 
පැමිණිල්ල පිළිබඳව මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය ෙගන ඇති කියා මාර්ග පිළිබඳ 
වාර්තාව ඇමුණුම "ඇ" ෙලස දක්වා ඇත. ෙම් 
පිළිබඳව තවදුරටත් විමර්ශන කටයුතු කරෙගන 
යනු ලබන බව සඳහන් කර ඇත.   

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අතුරු පශ්න අහන්න ෙම් ඇමුණුම් නිසා මට 

පිළිතුර පැහැදිලි කර ගන්න බැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි (ආ) (ii) යටෙත් අසා ඇති, "එෙසේ නම්, ඊට සහභාගි 
වූවන්ෙග් නම් සහ වැය වූ මුළු මුදල කවෙර්ද?" කියන පශ්නෙය්දී 
සහභාගි වූ පිරිස නම් හැටියට නැතත්, ෙකොපමණ පමාණයක්ද 
කියලා. ඊළඟට වැය වූ මුළු මුදල ෙකොපමණද කියලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම සංචාරය සඳහා සහභාගි වූ පිරිස 

140ක් විධියට පිළිතුෙර් සඳහන් කර තිෙබනවා. මුළු මුදල හැටියට 
සඳහන් වන්ෙන් 4,43,100.00ක් ෙලසටයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
443,100ක්, 140 ෙදෙනකුට! 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්. අපට දීලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුවයි මා කියන්ෙන්.  

3,165.00 ගණෙන් තමයි 140ෙදනාටම දාලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි 
තිෙබන පශ්නය. 

1617 1618 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙඩොලර්ද, රුපියල් මිලියනද, රුපියල්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රුපියල්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ෙවන්න බැහැ ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් ෙතොරතුරු අපට මහ බැංකුෙවන් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 

දුන් ෙතොරතුරු අනුවයි කිව්ෙව්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව් දූපත්වලට ගිහිල්ලා, ඒ ස්ථානවල 

සංචාරය කරලා 140ෙදෙනකුට රුපියල් 4,43,100කින් එන්න 
පුළුවන් නම්, කවුරුත් යයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු එව්ෙව් මහ 

බැංකුෙවන්. ඒ ෙතොරතුරු මත තමයි පිළිතුරු  දුන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙම්වා අමාත්යාංශෙය් තිෙබන ෙතොරතුරු ෙනොෙවයි. ෙම් මහ 
බැංකුව විසින් මට එවන ලද ෙතොරතුරු. ඒ ෙතොරතුරු පදනම් 
කරෙගන තමයි  මම ෙම් උත්තරය ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම්ක ඉතාම වැරදි ෙතොරතුරක්. ඔබතුමා ෙහොයා බලන්න ඒ 

ගැන. 

ඊළඟට, (ආ) (iii) යටෙත් අසා ඇති, ෙමම මුදල් ෙයොදා 
ගනිමින් ෙගවීම් කරන ලද පුද්ගලයින්ෙග් නම් සහ ෙගවූ මුළු මුදල 
තිෙබනවාද? 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්. රුපියල් 35,86,12,718.52යි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක නම් නිවැරදි ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ කාලෙය් වාෙග්- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාට වඩා මෙග් ගණන් දැනීම ටිකක් ෙහොඳයි. ඔබතුමාට 

ගණන් බැරි නිසා ෙන් passports ෙදකක් තියා ෙගන ඉන්ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ලබා දුන් පිළිතුෙරන් සෑහිමකට 

පත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොයලා- 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රුපියල් ෙකෝටි 35ක් වාෙග් විශාල මුදලක් වියදම් ෙවලා 

තිෙබනවා නම් ඒක බරපතළ කාරණයක්. 140ෙදෙනකු බටහිර 
ඉන්දීය ෙකොෙදව් දූපත්වලට ගිහින් රුපියල් හාරලක්ෂයක් වාෙග් 
ෙපොඩි මුදලක් නම්  වියදම් කරලා නැතුව ඇති, අනිවාර්යෙයන්ම. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් කරන්න අවශ්ය 
ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමොකද, ෙහේතුව කියනවා නම්, 
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩල කීඩා උෙළලක් අපට ෙපෙනන ෙතක් 
මානයක ලැබිලාත් නැහැ. එවැනි ෙදයකට විශාල වශෙයන් මුදල් 
නාස්ති කිරීමක් සිද්ධෙවලා තිෙබන බව නම් ඉතා පැහැදිලියි. 
ෙම්කට සම්බන්ධ වුණු අය කවුද, ෙම්වා සංවිධානය කරන්න 
අනුමැතිය ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද සහ ෙම් වියදම් කළ මුදල් 
ෙයෙදව්ෙව් කාෙගන්ද කියන කාරණා පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
කරන්න අවශ්යයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු 

ඇමතිතුමා. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියල්ල කර තිෙබන්ෙන් කීඩා 

අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි. ෙමය කීඩාවට සම්බන්ධ කාරණයක් 
තමයි. හැබැයි, ෙම් ෙව නුෙවන් කටයුතු කරන්න කීප ෙදෙනක් පත් 
කරලා ඉන්නවා. ඒ අය තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු කරෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා මහ බැංකු ෙව් ඒ කාලෙය් 
හිටපු අධ්යක්ෂතුමන්ලා වාෙග් කට්ටිය තමයි ෙම්ෙක් ඉන්ෙන්. 
ඇත්ත වශෙයන් මහ බැංකුෙවන් තමයි සම්පූර්ණෙයන් ෙම්ක - 
[බාධා කිරීමක්] නමුත් පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් ගැන මට පරීක්ෂා 
කරන්න බැහැ. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 'ෙකෝප්' එෙක් 
සභාපතිතුමා විධියට 'ෙකෝප්' එකට ඒ නිලධාරින් ෙගනැල්ලා ෙම් 
ගැන කථා කරන්න  පුළුවන් ෙව්වි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා. ඒ නිලධාරින් 'ෙකෝප්' එකට ෙගනැල්ලා ෙම් පශ්නය 
ගැන ෙවනම කථා කරන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
ෙමොකද, තැන් තැන්වලට දීලා තිෙබන සල්ලිවලින් තමයි ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. කීඩා අමාත්යාංශය විධියට ෙම්කට 
සම්බන්ධෙවලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ලැෙබන 
ෙතොරතුරු ටික කීඩා අමාත්යවරයා විධියට මම අරෙගන ඔබතුමාට 
ලබා ෙදන එක තමයි මට දැන් කරන්න ඉතුරුෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට එෙහනම් අපි ෙයෝජනා 

කරනවා, ඒ ගැන ෙහොයා බලන්න කියලා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පශ්නය අහපු ෙකනාෙගන් පශ්නයට උත්තරයක් ලබාෙගන 

හරි යන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාත් ඒකට උත්තරයක් ලබා දුන්නා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි 35ක් විතර වියදම් කර අෙප් 

රෙට් පමුඛතාෙව් තිෙබන අවශ්යතාවක්ද  ෙම් කර තිෙබන්ෙන් 
කියා මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා. ඒ වාෙග්ම අමාත්යතුමා ලබා 
දුන්නු උත්තරයට අනුව 140 ෙදෙනකු බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව් 
දූපත්වලට ගිහිල්ලා ෙමොනවාද ක ෙළේ? ඒ ෙවනුෙවන් කරපු වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබන්න එපා යැ. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩල කීඩා 
උෙළලක් අෙප් රටට ලබා ගන්න කියලා ගිහිල්ලා 140 ෙදෙනකුට 
එෙහේ කරන්න ෙදයක් තිෙබනවාද? 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් ෙවනුෙවන් සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට ෙවන්න ඕනෑ. නටපු 

නැටුමකුත් නැහැ - ෙබෙර් පළුවකුත් නැති ගණනට තමයි ෙම් 
කටයුතු සිදු ෙවන්ෙන්. කීඩා අමාත්යාංශය හැටියට ෙම් ගැන 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලායි මම කියන්ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. අමාත්යතුමා ඒ ෙවනුෙවන් නිසි බලධාරිෙයක් 
පත් කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න බැරි ෙම්ක මෙග් 

අමාත්යාංශය යටෙත් පරිපාලනය වුණ කියාදාමයක් ෙනොවන 
නිසයි. අෙප් අමාත්යාංශෙය් කිසිම ෙකෙනක් ෙම් කටයුතුවලට 
සම්බන්ධෙවලා හි ටපු නැති බව මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමා ෙම් පශ්නය කීඩාව සම්බන්ධෙයන් අහපු නිසා තමයි මට 
ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. පැහැදිලිවම 
කීඩා අමාත්යාංශය ෙම් කටයුත්තට සම්බන්ධ නැහැ.  

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

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කීඩා තරගාවලිය මහ බැංකුව විසින් සංවිධානය කරන ලද 

කීඩා තරගාවලියක්. ඒකයි මට තිෙබන පශ්නය, ගරු 

කථානායකතුමනි. මට ඒකට අමාත්යාංශය විධියට උත්තර ෙදන්න 
බැරි පශ්නයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පශ්න අංක 10.  
 
ඊට පථමෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.  

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 
මැදෙපරදිගදී මියගිය ශ  ීලාංකික ශමිකයන්: විසත්ර  

மத்திய கிழக்கு நா களில் மரணித்த இலங்ைகத் 
ெதாழிலாளர் : விபரம் 

DECEASED SRI LANKAN MIGRANT WORKERS IN THE 
MIDDLE EAST: DETAILS 
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10. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
     (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා වසර 
පහක කාලය තුළ මැදෙපරදිග කලාපයට අයත් 
රටවල්වලදී මියගිය ශ  ී ලාංකික පුරවැසියන් 
සංඛ්යාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

    (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ීලංකාෙව් පදිංචි ලිපිනය 
හා උක්ත රටවල්හි දී කරන ලද රැකියා කවෙර්ද; 

      (iii) ෙමම පුද්ගලයින්ෙග් මරණවලට ආසන්නතම 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 
(ආ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා වසර 

පහක කාලය තුළ මැදෙපරදිග කලාපයට අයත් 
රටවල්වලදී පූර්ණ සහ අර්ධ ආබාධිත තත්ත්වයට 
පත් වූ ශ  ීලාංකික පුරවැසියන් සංඛ්යාව, එක් එක් 
රටට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ී ලංකාෙව් ලිපිනය හා 
උක්ත රටවල්හි දී ඔවුන් කරන ලද රැකියා 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින් ආබාධිත වීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

1621 1622 
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ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 
ஆம் திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் 
பகுதியில் மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தி ள்ள 
நா களில் மரணித்த இலங்ைகப் பிரைசகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித் 
தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் ாிந்த 

ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 
ஆம் திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் 
பகுதியில் மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தி ள்ள 
நா களில் ைமயாக அல்ல  பகுதியளவில் 
அங்க ன நிைலைமக்கு உள்ளாகிய இலங்ைகப் 
பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைன 
ெயன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் ேமற் 

ெகாண்ட ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான கார 
ணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Foreign Employment: 

(a)  Will she inform this House- 

 (i)  separately, in respect of each country, the 
number of Sri Lankan citizens who have 
died in countries of the Middle East region 
during the five-year period from 01.01.2010 
to 31.12.2014;  

 (ii)   their names, ages, addresses in Sri Lanka 
and the jobs engaged in the above countries;  

 (iii)   the immediate reasons for their deaths; and 

 (iv)   the relief granted for them by the 
Government?   

(b)  Will she also inform this House- 

 (i)   separately, in respect of each country, the 
number of Sri Lankan citizens who have 
become fully or partially disabled in the 
countries of the Middle East region during 
the five-year period from 01.01.2010 to 
31.12.2014;  

 (ii)   their names, ages, addresses in Sri Lanka 
and the jobs engaged in the above 
countries;  

 (iii)   the reasons for their becoming disabled; and 

 (iv)   the relief granted for them by the 
Government?   

(c)   If not, why?  
 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය.  

(අ) (i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ii)  ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත. 

 (iii) ඇමුණුම 01හි  vi වන තීරුෙව් දක්වා ඇත.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමිය, මරණවලට ෙහේතු? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
සාමාන්යෙයන්, අනතුරු. ස්වාභාවිකව සහ මාර්ග අනතුරු වැනි 

ෙද්වල් නිසා සිදුවූ අනතුරු.   
 

(iv) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 වන දින දක්වා 
මැදෙපරදිග කලාපයට අයත් රටවල ෙසේවය කරමින් සිටියදී 
මියගිය ශමිකයින් සඳහා ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය මඟින් ලබාදුන් සහනයන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ඇමුණුම 02 යට ෙත් සඳහන් කර ඇත.  
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රට 2010 2011 2012 2013 2014 

සයිපස් 8 4 4 1 5 

ඊජිප්තුව - 1 - - 2 

ෙජෝර්දානය 18 13 13 13 9 

සවුදි 
අරාබිය 

120 121 130 129 120 

කුෙව්ට් 67 54 41 38 60 

ෙලබනන් 11 12 14 11 6 

ඕමාන් 8 6 7 8 6 

කටාර් 52 43 32 39 57 

එක්සත් 
අරාබි එමීර් 
රාජ්යය 

30 32 27 25 28 

බහෙර්න් - - 2 5 6 

ඊශායල් 1 - 2 1 1 

ඉරාකය - - - - 1 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

(ආ)  (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ මැදෙපරදිග කලාපයට අයත් රටවලදී 
ෙසේවෙය් නියුක්තව සිටියදී පූර්ණ හා අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත්වූ ශමිකයින් අතුරින් වන්දි  ලබා 
ගැනීම සඳහා කාර්යාංශයට ඉදිරිපත් වන ලද 
ෙතොරතුරුවලට අනුව වන්දි ෙගවීම් සිදු කරනු ලැබූ 
ශමිකයින්ෙග් සංඛ්යාව 294කි. (රක්ෂණ ෙයෝජනා 
කමය හා ෙසේවක සුබසාධක අරමුදල මඟින්)  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගිය අවුරුද්ෙද්ද, නැත්නම් අවුරුදු පෙහේමද? 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අවුරුදු පෙහේම. 
 (ii) ඇමුණුම 03හි සඳහන් කර ඇත.  

 (iii) ඇමුණුම 03හි සඳහන් කර ඇත.  

 (iv) ඇමුණුම 03හි සඳහන් කර ඇත.  
 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

(ආ)  (iii), (iv) මට පිළිතුරක් දුන්ෙනොත් පමාණවත්.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
(ආ)  (iii) ආබාධිතවීමට ෙහේතු තමයි කලින් සඳහන් කළ ෙහේතු. 

එනම් ෙනොෙයකුත් අනතුරු. සමහර ෙවලාවට සව්ාභාවික 
කරුණු මත සිදු වුණු අනතුරු. ඒ වාෙග්ම කර්මාන්තවල 
ෙසේවෙය් නිරත ෙවද්දී සිදු  වුණු අනතුරු.  

(ආ) (iv)ඒවාට එක එක විධියට සහන සලසලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම වන්දි මුදල් හැටියට ෙගවා තිෙබනවා. 
රක්ෂණ මුදල් හැටියට ලබා දීලා තිෙබනවා. එක එක 
විධියට ෙගවා තිෙබනවා. 

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

පශ්නය ෙමයයි.  

2010 සිට 2014 දක්වා මැදෙපරදිග කලාපෙය් ශී ලාංකික 
පුරවැසියන් මිය යාමත්, ඒ වාෙග්ම පූර්ණ හා අර්ධ ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත්වීමත් කියන කාරණෙය්දී, ඔබතුමිය දුන්නු 
ෙතොරතුරු අනුව බැලුවාම ක්ෙව්ට්, සවුදි අරාබිය, කටාර් සහ 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යෙය්, කැපී ෙපෙනන සංඛ්යාත්මක 
වැඩිවීමක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් ඉන්න අෙප් පිරිසත් වැඩියි තමයි. 
හැබැයි, ෙම් පිරිස වැඩිවීමට අමතරව සුවිෙශේෂ තත්ත්වයකුත් 
බලපා තිෙබනවාද? ඒ කියන්ෙන් හාම්පුතුන්ෙගන් සිදුවූ 

අඩන්ෙත්ට්ටම් ෙහෝ ෙවනත් එවැනි සිද්ධීන් නිසා මිය ගිය, පූර්ණ 
සහ අර්ධ හානිවලට පත් වුණු පිරිෙසේ වැඩිවීමක් කැපී 
ෙපෙනනවාද? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එෙහම කියන්න අමාරුයි. මිනීමැරුම් සම්බන්ධෙයන් 

ගත්තාම, සමහර ෙව්ලාවට හාම්පුතුන්ෙගන් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙවන රටවලින් ඇවිල්ලා ඉන්න ශමිකයන් අතර සිදු වුණු 
පශ්නවලදීත් මිය ගිය අය ඉන්නවා. ඒ අය සම්බන්ධෙයන් නීතිමය 
පියවර අර ෙගන තිෙබනවා. ෙබොෙහොම පමාණයක් තිෙබන්ෙන් 
අනතුරු නිසා සහ ස්වාභාවිකව සිදුවූ මරණ.  

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

ෙමයයි.  

අපි හිතමු, යම් සිද්ධියකට මුහුණ ෙදන කාන්තාවක් තානාපති 
කාර්යාලයට එනවා  කියලා. ෙම් අය රඳවන රැඳවුම් නිවාසවල 
තිෙබන පහසුකම් සහ ඒ තුළ තිෙබන තත්ත්වයන් ඉතාම නරකයි 
කියලා වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  රෙට් හාම්පුතුන්ෙගන් වන 
කරදර නිසා ෙහෝ වැඩ කරන ආයතනෙය් ගැටලුවක් නිසා 
පැමිෙණන ශී ලාංකික කාන්තාවක් ෙව්වා; පිරිමිෙයක් ෙව්වා; 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් ෙවලා ඒ අය 
තාවකාලිකව නතර කර තිෙබන ස්ථානයන්හි පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීමට ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ අමාත්යාංශය අවධානය 
ෙයොමුකර ෙම් වසෙර් පතිපාදනවලින් ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු 
කරනවාද? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
තානාපති කාර්යාලවල තාවකාලිකව නවාතැන් ලබා ෙදන 

"සුරක්ෂා නිවාස" ෙවනුෙවන් සියලුම  වියදම් දරන්ෙන් විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයයි. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
මුදල්වලින් තමයි ඒවා නඩත්තු කරෙගන යන්ෙන්. මට හරියටම 
කියන්න බැහැ, සමහර තැන්වල ෙම් කියපු වර්ෂවල ෙනොෙයකුත් 
අකමිකතා සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපට වාර්තා ෙවනවා. 
නමුත් මම වගකීමක් ඇතිව කියනවා, 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් 
වනතුරු ඒ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය ෙසොයා බැලීමක් කරලා 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා යන අය 
ෙවනුෙවන් ඒ අවශ්ය පහසුකම් ෙපර පරිදිම සපයා දීලා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරලා වැඩ කරන්න 
කටයුතු කර තිෙබන බව. ඒකට ෙවනම මුදල් කියලා ෙකොෙහේවත් 
ෙවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
මුදල්වලින් තමයි ඒක ෙකෙරන්ෙන්.  

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

පශ්නය ෙමයයි. 

දැන් එවැනි ස්ථානයක සිද්ධ ෙවන ගැටලුවක්, එෙහම 
නැත්නම් තානාපති කාර්යාලෙය් සුභසාධන නිලධාරින් ෙහෝ ඒ 
නිලධාරින්ෙගන් ෙවන ගැටලුවක් එතැනටම පැමිණිලි කරනවාට 
වඩා, ඒ අයට නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක, එෙහම නැත්නම් 
දුරකථන ඇමතුමකින් හරි අමාත්යාංශය ෙහෝ විෙද්ශ ෙසේවා 

1625 1626 

[ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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නියුක්ති කාර්යාංශය දැනුවත් කළාම පසුවිපරම් කියාවලියක් සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? ෙමොකද, එතැනට ගිහිල්ලා 
පිළිසරණක් නැත්නම් කථා කරන්න ස්ථානයක් තිබුෙණොත්, ඒ 
ස්ථානයට කථා කළාම ඒ අදාළ තැනට මැදිහත්වීමක් කරන්න 
පුළුවන්. මරණයක් ෙව්වා, නැත්නම් ෙම් වාෙග් ගැටලුවක් ෙව්වා 
එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? ෙකොයි ආකාරෙයන්ද එම වැඩ 
කටයුත්ත කියාත්මක ෙවන්ෙන්? ෙමොකද, ෙබොෙහෝ රටවල්වල 
ඉන්න අෙප් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් එවැනි කාරණාවන් පිළිබඳව 
දන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ අයෙග් ලංකාෙව් ඉන්න ඥාතීන් 
ජනතා නිෙයෝජිතයින්ට තමයි කථා කරන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අමාත්යාංශෙය් සහ කාර්යාංශෙය් මැදිහත්වීම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මම විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමා ඒ රටවල තිෙබන පරිසරය 

පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ඇතිව ෙම් පශ්න අහනවා කියලා. 
ෙමොකද, ෙම් රටවල සමහර ෙවලාවට දුරකථනයක් පාවිච්චි කිරීම  
අෙප් සමහර ශමිකයන්ට සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම්. ඒවා අපට 
අයිතිවාසිකම් හැටියට ඉල්ලන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  

සමහර අයට  ෙමොනම  ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙසෞදි අරාබිය 
වාෙග් රටවල දී  බාහිර සම්බන්ධකම්  පැවැත්වීමට  පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි 
ෙවලා රැකියාවකට  ගිෙයොත්, ඒ ලියා පදිංචි  අංකයත්  එක්ක ඕනෑම 
පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම ෙකෙනකු ගැන  ෙසොයා බැලීම් 
කර අවශ්ය කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්.  

නමුත් අද ෙවනෙකොට අපට තිෙබන පශ්නය තමයි නීති 
විෙරෝධීව යන අය  ෙනොෙයකුත් අකරතැබ්බවලට මුහුණ දුන්නාම, 
ඒ අය  ගැන ෙසොයා බලන්න ෙකෙනක් නැතිකමයි. ෙම් අය ගැන 
ෙසොයා බලන්න ඒ රටවල තානාපති කාර්යාලවල විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ෙවනම අංශයක් තිෙබනවා. ඒ අංශය 
තිෙයන්ෙන්  ඒ ෙවනුෙවන්ය කියන එක මම කියන්න ඕනෑ.  

 අද අෙප් රට  මිනිස් ජාවාරම සිද්ධ ෙවන රටක්  හැටියට 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් ෙසොයා බලමින් ඉන්න 
අවස්ථාවකටත් පත් වී තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය.  
 
පශ්න අංක 1-9/'15- (2),ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිස්ස මහතා  ෙවනුෙවන්  එම පශ්නය මම අහනවා. 

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

දක්ෂිණ  සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

සිරිෙබෝපුර ෙදමළ මාධ්ය පාථමික පාසල:  සථ්ාපනය 
சிறிேபா ர தமிழ் ெமாழி ல ஆரம்ப பாடசாைல: 

ஸ்தாபித்தல் 
SIRIBOPURA TAMIL MEDIUM PRIMARY SCHOOL:  

ESTABLISHMENT 
 

 332/’15 
 

5.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට)                                                               

   (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 

    (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of The Hon. 
M.H.M. Salman)                                                               
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -(2): 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, සුනාමිෙයන් අවතැන් 
වූ පවුල් නැවත පදිංචි කරන ලද සිරිෙබෝපුර 
ගම්මානෙය් (සුචී ගම්මානෙය්) ජීවත්වන මුසල්ිම් 
දරුවන් ට මූලික අධ්යාපනය හැදෑරීම පිණිස ෙදමළ 
මාධ්ය පාථමික පාසැලක් සථ්ාපිත කිරීම සුදුසු යැයි 
හම්බන්ෙතොට අධ්යාපන කලාපෙය් ව හ කමිටුව 
2009.04.29 දින තීරණයක් ෙගන තිෙබන බවත්; 

 (ii) ඒ අනුව, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂකෙග් අංක හ/හම්/කලාප/සැවි01/ව හ/08 
හා 2009.04.29 දිනැති නිර්ෙද්ශය, දකුණු පළාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් තම අංක දප/සැවි/01 හා 
2009.06.29 දිනැති ලිපිය මගින් පළාත් අධ්යාපන 
ෙල්කම්ෙග් අනුමතිය සඳහා ෙයොමු කරන ලද 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත (අ) (ii) හි සඳහන් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් වනවිට ෙගන ඇති පියවර හා එහි පගතිය 
කවෙර්ද; 

 (ii) අනුමත ෙයෝජනාව ෙමෙතක් කියාත්මක 
ෙනොකිරීමට බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය මගින් 
ෙසොයා බලා ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் சுனாமியால் 
இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்கள் மீளக் கு யமர்த்தப் 
பட்ட சிறிேபா ர கிராமத்தில் (சுசீ கிராமத்தில்) 
வசிக்கும் ஸ் ம் பிள்ைளக க்கு ஆரம்பக் 
கல்விையக் கற்பதற்கு தமிழ் ெமாழி ல ஆரம்ப 
பாடசாைலெயான்ைற நி வ  ெபா த்தமான 
ெதன அம்பாந்ேதாட்ைட கல்வி வலய உட்கட்ட 
ைமப் க் கு  2009.04.29 ஆம் திகதி தீர்மான  
ெமான்ைற எ த் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன்ப  அம்பாந்ேதாட்ைட வலயப் பணிப் 
பாளாின் இலக்கம் ஹ/ஹம்/கலாப/ெசவி/01/
வி க/08 மற் ம் 2009.04.29ஆந் திகதிய 
சிபாாிசு, ெதன் மாகாண கல்விப் பணிப்பாளாி 
னால் தன  இலக்கம் தப/ெசவி/01 மற் ம் 
2009.06.29ஆந் திகதிய க தம் லம் மாகாணக் 
கல்விச் ெசயலாளாின் அங்கீகாரத்திற்காகச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) ேமேல (அ)(ii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட விடயம் 
ெதாடர்பாக இ வைர எ க்கப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைக மற் ம் அதன் ன்ேனற்றம் யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட ன்ெமாழி  இ வைர 
நைட ைறப்ப த்தப்படாைமக்கு 
ஏ வாயைமந்த காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பாக நிரல் அைமச்சு லம் 
ஆராய்ந்  பார்த்  அ  ெதாடர்பாகத் 
ேதைவயான நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

(a)  Is he aware that,- 

 (i)   the Structural Committee of Hambanthota 
Education Zone has taken a decision that it 
was appropriate to establish a Tamil 
Medium Primary School to provide primary 
education for the Muslim children living in 
Siribopura (Suchi Village), the village 
where the families displaced by the tsunami 
in the Hambanthota District were resettled; 
and 

 (ii)   the recommendation of the Zonal Director 
of Education of Hambanthota bearing No. 
H/Ham/Zonal/Savi 01/Struc./08 and dated 
29.04.2009 was referred by the Southern 
Provincial Director of Education through 
his letter bearing No. SP/Savi 01 dated 
29.06.2009 for the approval of the 
Provincial Secretary of Education? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the steps taken  and the progress with 
respect to the matter mentioned in (a) (ii) 
above; 

 (ii)   the reasons for not implementing the 
proposal that had been approved; and 

 (iii)   whether the line ministry would look into 
this matter and take the necessary steps in 
this regard? 

(c)  If not, why? 
 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත*කරනවා.  

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

(අ) (i)     ව හ කමිටුව විසින් නිර්ෙද්ශ කර ඇත.   

      (ii)     එම ව හ  කමිටු  නිර්ෙද්ශය, දකුණු පළාත්  අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ  විසින් 2009.06.29  දින  දකුණු පළාත් අධ්යාපන 
ෙල්කම්ෙග් අනුමතිය සඳහා  ෙයොමු කර ඇති  අතර,  ඒ 
සඳහා  දකුණු  පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම් විසින්  දපස/
අ/23/69 හා 2010.07.21 දිනැති ලිපිය  මගින් අනුමතිය  ලබා 
දී ඇත.   (ඇමුණුම 01 )* 

(ආ)   (i)     ෙමම  පාසල  හ/මුස්ලිම්  පාථමික  විදුහල නමින් 
2016.01.04 දින ආරම්භ කර  ඇත. (ඇමුණුම  02)*  
(ඇමුණුම 03)* 

  ඒ අනුව  පාසෙල් වත්මන් විදුහල්පති ෙලස  එම් 
අයි.එන්.අයි. කරීම් මහතා  කටයුතු කරන අතර වත්මන්  
ගුරු සංඛ්යාව 02කි.  

  දැනට පාසල ෙගොඩනැඟිලි 01කින් යුක්ත  වන අතර  
ආරම්භක  පන්ති සංඛ්යාව 01ක් හා  එහි වත්මන් සිසුන් 
සංඛ්යාව 15කි. ජලය,විදුලිය,  ආදි මුලික පහසුකම් සලසා 
ඇත. (ඇමුණුම 04)* 

    (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

      (iii)      අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ලාභ ලබන රාජ්ය ආයතන: ෙපෞද්ගලීකරණය 

இலாபமீட் கின்ற அரச நி வனங்கள் : 
தனியார்மயமாக்கல் 

PROFIT-MAKING GOVERNMENT INSTITUTIONS: 
PRIVATIZATION 
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6. ගරු එස.් සී. මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට)      

       (மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு உதய 
பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக)   

     (The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of The Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila)                    

රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 
(2): 

(අ) (i) ලිට්ෙරෝ ගෑස ්සමාගම සහ ලංකා ෙරෝහල (Lanka 
Hospitals) ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට රජය 
තීරණය කර තිෙබ්ද; 

      (ii) ලාභ ලබන රාජ්ය ආයතනද ෙපෞද්ගලීකරණය 
කිරීමට රජෙය් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ட்ேறா ேகஸ் கம்பனிைய ம் லங்கா ெஹாஸ் 
பிட்டல்ைஸ ம் (Lanka Hospitals) தனியார் 
மயமாக்க அரசாங்கம் தீர்மானித் ள்ளதா; 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

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



2016 මැයි 05 

 (ii) இலாபமீட் கின்ற அரசாங்க நி வனங்கைள 
தனியார்மயமாக்க அரசாங்கம் கவனம் ெச த்தி 

ள்ளதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Enterprise Development :  

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether Government has taken a decision 
to privatize Litro Gas Company and Lanka  
Hospitals; and  

 (ii)   whether Government   draws its  attention  
to privatize profit-making state institutions 
as well?   

(b)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර මා  
සභාගත*කරනවා. 

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

(අ)  (i)    නැත.     

      (ii)    නැත.   

  රාජ්ය  ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්  අරමුණ වී 
ඇත්ෙත් පුද්ගලික අංශය සමඟ සම්බන්ධ වී, රාජ්ය අංශය 
ශක්තිම්ත් කර,  පාඩු ලබන  රාජ්ය ආයතන ලාභ ලබන 
තත්ත්වයකට  ෙගන ඒමට  කටයුතු කිරීම හා ලාභ ලබන  
රාජ්ය ආයතන තවත්  ශක්තිමක් කිරීමයි. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්: දීමනාව 
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7.  ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මහතා ෙවනුවට) 

     (மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு ாி. ரஞ்சித் த 
ெசாய்ஸா சார்பாக)   

    (The Hon. S.C. Mutukumarana  on behalf of  The Hon. T. 
Ranjith  De Zoysa) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (2):  

(අ) (i)  දැනට දිවයිෙන් ඒ ඒ පළාත් සභා බලපෙද්ශ තුළ 
ඇති මුළු ලියාපදිංචි ෙපර පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

        (ii)  එම ෙපර පාසල් අතරින් ළමුන් 50ට වැඩි ෙපර 
පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

   යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 ෙපබරවාරි මස අතුරු අය වැෙයන් ෙපර 
පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ලබාදීමට නියමිත රුපියල් 

250ක දීමනාව ෙගවීම සඳහා ෙවන්කර ඇති මුළු 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  අදාළ දීමනාව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති ෙපර 
පාසල් ගුරුවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වනවිට එම මාසික දීමනාව ගුරුවරුන් ෙවත  
ලබා දී තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  நாட் ன் ஒவ்ெவா  மாகாண சைப 
ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள் ம் உள்ள பதி  
ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த ன்பள்ளிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ன்பள்ளிகளில் 50 பிள்ைளக க்கு 
ேம ள்ள ன்பள்ளிகளின்  எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 ெபப் வாி மாதம் இைடக்கால வர  
ெசல த் திட்டத்தின் லம் ன்பள்ளி ஆசிாியர் 
க க்கு வழங்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள  250/= 

பாய் ெகா ப்பனைவ வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ெகா ப்பனைவப் ெப வதற்குத் 
தைகைம ெபற் ள்ள ன்பள்ளி ஆசிாியர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  மாதாந்தக் ெகா ப்பன  
ஆசிாியர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked  the  Minister of  Education : 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the total number of registered pre-schools in 
each provincial council area in the country 
at present; and 

 (ii)   of those pre-schools, the number of pre-
schools with more than 50 children? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)    the total amount of money allocated to pay 
the allowance of  Rs. 250/- to pre-school 
teachers by the interim Budget of February 
2015; 

 (ii)   the number of pre-school teachers who are 
eligible to receive that allowance; and 

 (iii)   whether that monthly allowance has been 
paid to those teachers? 

(c) If not, why? 

1631 1632 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

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

(අ) (i) 
පළාත් සභා බල පෙද්ශය                                            ලියාපදිංචි ෙපර 
පාසල්  සංඛ්යාව 
 
1. බස්නාහිර                                                              3139 
2.    දකුණ                                                 1486 
3.    සබරගමුව                                                            1292 
4.    ඌව                                                                      1403    
5.    වයඹ                                                                     1079    
6.    මධ්යම                                                               1482 
7.    උතුරු මැද                                                             1369 
8. උතුර                                                                     1581 
9      නැ ෙඟනහිර                                                           1832 
       
  මුළු ගණන                                                     14663 
 
(ii)  පළාත්සභා බල පෙද්ශය                                 ළමුන්  50ට වැඩි  ෙපර 

පාසල්  සංඛ්යාව 
 
1.    බස්නාහිර                                                           530 
2.    දකුණ                                                                483 
3    සබරගමුව                                                          165 
4.    ඌව                                                                108 
5.    වයඹ                                                              166                                                             
6.    මධ්යම                                                            125 
7.    උතුරු මැද                                                        105                   
8.     උතුර                                                                 82 
9.    නැ ෙඟනහිර                                                     240 
                         
 මුළු ගණන                                     2004 
 

(ආ)   (i)    රුපියල් මිලියන 10. 

        (ii)    7975 කි.  (2015.12.31 දිනට පගතිය) 

      (iii)      2015 අතුරු අය වැය ෙයෝජනාව අනුව ෙමම දීමනාව ෙගවීම 
සඳහා  පතිපාදන   කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශයට  
ෙවන් කර ඇත. ෙම් අනුව 2015  වසෙර් ජුනි  මස  සිට  එක් 
ෙපර පාසල් ගුරුවරියක්  සඳහා   මාසිකව රුපියල් 250ක 
දීමනාව ෙගවීමට කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් ළමා ෙල්කම් 
කාර්යාලය  හරහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මගිනි. අදාළ  
දීමනාව 2015  වසෙර් ජුනි  මස සිට ෙදසැම්බර්  මස ෙතක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් ගුරුවරියන් ෙවත 
ලබා දීමට කටයුතු කර  ඇත.  

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්. 
  

උපාධිධාරි ගුරු පත්වීම්: බසන්ාහිර පළාත 
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8. ගරු එස.් සී. මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු පසන්න රණතුංග 
මහතා ෙවනුවට)                         

      (மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு பிரசன்ன 
ரண ங்க சார்பாக)   

     (The Hon. S.C. Mutukumarana  on belahf of  The 
Hon.Prasanna Ranatunga) 
පළාත්   සභා  හා  පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2011 වර්ෂෙය්දී බසන්ාහිර පළාත් සභාව මඟින් 
උපාධිධාරින්ට ගුරු පත්වීම් ලබාදීම සඳහා 
පැවැත්වූ තරග විභාගයට ෙපනී සිටි උපාධිධාරින් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සමත් වූ උපාධිධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) සමත් වූ සියලු ෙදනාට ෙම් වනවිට පත්වීම් ලබාදී 
තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2014.12.27 බසන්ාහිර පළාත් සභාව මඟින් 
උපාධිධාරින් ගුරු ෙසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා 
පැවති තරග විභාගයට ෙපනී සිටි උපාධිධාරින් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සමත් වූ උපාධිධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වනවිට ලබා දී ඇති පත්වීම් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) පත්වීම් ලබා දී ෙනොමැති නම්, එයට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (v) ඔවුන්ට පත්වීම් ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (i) හි සඳහන් විභාගෙයන් ගුරු පත්වීම් 
ලැබීමට අවශ්ය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ ෙනොකළ 
උපාධිධාරින්ට බසන්ාහිර පළාත් සභාෙව් 
සංවර්ධන නිලධාරි පත්වීම් ලබාදුන් බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ඉහත ආ (i) හි සඳහන් විභාගෙයන් සමත් ෙනොවූ 
උපාධිධාරින්ද එෙලස බසන්ාහිර පළාෙත් රාජ්ය 
ආයතනවල සංවර්ධන නිලධාරින් ෙලස බඳවා 
ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண் ல் ேமல் மாகாண சைபயினால் 
பட்டதாாிக க்கு ஆசிாிய நியமனங்கைள 
வழங்குவதற்காக நடத்தப்பட்ட ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயில் ேதாற்றிய பட்டதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) சித்தியைடந்த பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) சித்தியைடந்த அைனவ க்கும் தற்ேபா  
நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (iv) இன்ேறல், ஏன்; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014.12.27 இல் ேமல் மாகாண சைபயினால் 
பட்டதாாிகைள ஆசிாிய ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப்ப 
தற்காக நடத்தப்பட்ட ேபாட் ப் பாீட்ைசக்கு 
ேதாற்றிய பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) சித்தியைடந்த பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) இ  வைர வழங்கப்பட் ள்ள நியமனங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 
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 (iv) நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்ைலெயனில், அதற் 
கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (v) இவர்க க்கு நியமனங்கள் வழங்கப்ப ம் திகதி 
யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல  அ (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
பாீட்ைசயில் ஆசிாிய நியமனங்கைளப் 
ெப வதற்குத் ேதைவயான தைகைமகைளப் 

ர்த்தி ெசய்யாத பட்டதாாிக க்கு, ேமல் 
மாகாண சைபயில் அபிவி த்தி 
உத்திேயாகத்தர் நியமனங்கள் வழங்கப் 
பட்டைமைய அறிவாரா; 

   (iii)  கம்பைள கல்வி வலயத்தினா ம் கல்வி 
அைமச்சினா ம் அள ேகால்களின் பிரகாரம் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட பாடசாைலகள் கல்வி 
அைமச்சாின் தைலயீட் ன் லம் மாற்றப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா◌ா? 

(ஆ) (i) கல்வி அைமச்சாின் தைலயீட் ன் லம் 
திதாகப் ெபயாிடப்பட் ள்ள இரண்  

பாடசாைலக ம் அ(i) இல் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள அள ேகால்களின் பிரகாரமா 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டன என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government : 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of graduates who sat for the 
examination conducted by the Western 
Provincial Council in 2011 to give teaching 
appointments to the graduates; 

 (ii)  the number of graduates who passed the 
examination; 

 (iii)   whether appointments have been given to 
every person who passed the examination; 
and 

 (iv)   if not, why? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   the number of graduates who sat for the 
examination conducted by the Western 
Provincial Council on 27.12.2014 to recruit 
graduates to the teaching service; 

 (ii)   the number of graduates who passed the 
examination; 

 (iii)   the number of appointments given by now; 

 (iv)   if appointments have not been given the 
reason for that; and 

 (v)   the date on which the appointments will be 
given? 

(c)  Will he state- 

 (i)   whether he is aware that Development 
Officer Appointments in the Western 
Provincial Council were given to those who 
did not acquire necessary qualifications in 
the examination mentioned in above (a) (i) 
to get teaching appointments; 

 (ii)   whether steps will be taken to recruit the 
graduates, who did not pass the above (b) 
(i) examination, as  Development Officers 
in  the Government Institutions in the 
Western Provincial Council; and 

 (iii)   if not, why?  

(d)  If not, why? 
 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

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

(අ)   i.   අයදුම්කරුවන්  13,988කි. 

       ii.     7,500කි. 

     iii.    ඔව්.  විභාගය සමත්, සුදුසුකම් ඇති සියලුම අයදුම්කරුවන්ට  
පත්වීම් ලබා දී ඇත. 

      iv.     අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)   i.    අයදුම්කරුවන් 14,295 කි.  

         ii.   4,097කි. 

        iii.     130කි. 

        iv.     පුරප්පාඩු වාර්තා වන  පරිදි  පත්වීම් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනු ලැෙබ්. 

     v.     පුරප්පාඩු වන පරිදි  සම්මුඛ  පරීක්ෂ  ණයට  කැඳවා  පත්වීම් 
ලබා ෙදනු ලැෙබ්.  දැනටමත්  පුරප්පාඩු  225ක් වාර්තා වී  
ඇති අතර  ඒ අය  සම්මුඛ පරීක්ෂණයට  කැඳවීමට  කටයුතු 
කර ඇත. එපරිදි  ඉදිරිෙය්දීත්  ඇතිවන පුරප්පාඩු  අනුව 
පත්වීම් ලබා දීම සිදු කරයි. 

(ඇ)    i .    ඔව්. 

         ii.    2 012. 06.31 වන දිනට  සුදුසුකම්  සපුරන ලද උපාධිධාරින්  
541කට  බස්නාහිර පළාත් සභා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
2013.10.23 හා 2014.04.21 දිනැති  තීරණයන්ට අනුව 
පත්වීම් ලබා දී ඇත. ඉතිරි අයටද පළාත් සභා අමාත්ය 
මණ්ඩල අනුමැතිය මත පත්වීම් ලබා දීමට කටයුතු කරනු 
ඇත. 

    iii.    අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
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ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල වැඩසටහන: නිර්ණායක 
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" 

க த்திட்டம் : அள ேகால் 
NEAREST SCHOOL - THE BEST SCHOOL PROGRAMME: 

CRITERIA 
     404/'16 

9. ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා ෙවනුවට) 

     (மாண் மிகு எஸ். சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக சார்பாக)   

    (The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of The Hon. 
Mahindananda Aluthgamage)  
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු  පශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් කියාත්මක කරන 
"ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” ව්යාපෘතිය යටෙත් 
පාසල් ෙතෝරා ගැනීමට ෙයොදා ගත් නිර්ණායක  
කවෙර්ද; 

 (ii) එම ව්යාපෘතිය යටෙත් නාවලපිටිය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය්, ගඟ ඉහළ ෙකෝ ර ෙළේ හා පසබ්ාෙග් 
ෙකෝරෙළේ අධ්යාපන ෙකොට්ඨාසවලින් ෙතෝරාගත් 
පාසල් ෙමොනවාද; 

 (iii)  ගම්ෙපොල අධ්යාපන කලාපය හා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය මඟින් නිර්ණායක අනුව ෙතෝරාගත් 
පාසල් අධ්යාපන අමාත්යවරයාෙග් මැදිහත් 
වීෙමන් ෙවනස ්කළ බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i)  අධ්යාපන අමාත්යවරයාෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
අලුතින් නම් කරන ලද පාසල් ෙදක ෙතෝරා 
ගත්ෙත් අ (i)  ට අනුව සඳහන් කළ 
නිර්ණායකවලට අනුකූලවද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) கல்வி அைமச்சினால் ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற 
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" க த்திட்டத்தின் கீழ் பாடசாைல 
கைள ேதர்ந்ெத ப்பதற்கு பயன்ப த்தப்பட்ட 
அள ேகால்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் கீழ் நாவலப்பிட்  
ேதர்தற்ெறாகுதியின், கங்க இஹல ேகாரேள 
மற் ம் பஸ்பாேக ேகாரேள கல்விக் ேகாட்டங் 
களி ந்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட் ள்ள பாட 
சாைலகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) கம்பைள கல்வி வலயத்தினா ம் கல்வி அைமச் 
சினா ம் அள ேகால்களின் பிரகாரம் ேதர்ந் 
ெத க்கப்பட்ட பாடசாைலகள் கல்வி அைமச் 
சாின் தைலயீட் ன் லம் மாற்றப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கல்வி அைமச்சாின் தைலயீட் ன் லம் 
திதாகப் ெபயாிடப்பட் ள்ள இரண்  

பாடசாைல க ம் அ(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 

அள ேகால்களின் பிரகாரமா ேதர்ந்ெத க் 
கப்பட்டன என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked   the Minister of Education : 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the criteria adopted to select schools under 
the project titled “Nearest School - the Best 
School” implemented by the Ministry of 
Education; 

 (ii)   the schools selected from the Ganga Ihala 
Korale and Pasbage Korale Education 
Divisions in the Nawalapitiya Electorate, 
under this Project; and 

 (iii)   whether he admits the fact that the schools 
selected by the Gampola Education Zone 
and the Ministry of Education under the 
stipulated criteria have been changed on the 
intervention of the Minister of Education? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   whether the two new schools nominated on 
the involvement of the Minister of 
Education were selected under the criteria 
mentioned in the (a) (i) above; and 

 (ii)   if not, the reasons for that? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මම 

සභාගත*කරනවා.  
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 
(අ)   (i)   " ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල"  වැඩසටහන යටෙත් 

ව්යාපෘති හතරක් කියාත්මකවන අතර, ඒවා  පහත පරිදි ෙව්. 

ව්යාපෘති   A  -  සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින්ම  පාසල්  ෙදක 
බැගින් ෙතෝරාෙගන සංවර්ධනය කිරිම. 

ව්යාපෘති  B  - උසස් ෙපළ විෂය ධාරව යටෙත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
ෙතෝරාගත්  පාසල්. 

ව්යාපෘති     C   -  ද්වීතීයික පාසල් 1000  සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ  පාසල්. 

ව්යාපෘති    D    -    පාථමික පාසල් සංවර්ධනය. 

  ඒ අනුව  ඉහත ව්යාපෘති හතර සඳහා පාසල්  ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී එක් එක් ව්යාපෘතියට අදාළව පහත සඳහන් 
නිර්ණායක අනුගමනය කරන ලදි.  

ව්යාපෘති  A   

   ෙතෝරාගනු ලබන පාසල්  ආසන්නෙය්  ශිෂ්ය ඉල්ලුම අධික  
ජනපිය පාසල් පිහිටීම 
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   පාසල්වල  භූෙගෝලීය පිහිටීම 

   ෙභෞතික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා පාසල් භූමිය  පමාණවත් 
වීම 

   ශිෂ්ය ගලනය  හා එහි  පුෙරෝකථනය 

  පශස්ත    ශිෂ්ය සංඛ්යාවක් (2000-3000 සිසුන්) සහිතව අධ්යාපනික  
වශෙයන්  සංවර්ධනය වීෙම් විභවතාවක් සහිත  පාසල් වීම 

  ෙවනත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන ෙයෝජනා කමවල බලපෑම 

  සමාජ ආර්ථික පසුබිම 

  පරිවහන රටාව 

ව්යාපෘති  B   සිසුන් (301-3000) අතර ඉෙගනුම ලබන  මෑත කාලීන 
සංවර්ධන ව්යාපෘතියකට අයත් ෙනොවූ  1AB හා  1C  පාසල්  

ව්යාපෘති   C   ද්විතීයික පාසල් සංවර්ධනය කිරීෙම්  වැඩසටහනට  අයත්ව 
තිබු පාසල්  

ව්යාපෘති  D පාසල්  වර්ගීකරණය   අනුව  Type  03   කාණ්ඩයට  අයත් 
පාථමික පාසල් 

 (ii)    ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ  අධ්යාපන ෙකොට්ඨාසෙයන්  
ෙතෝරාගනු ලැබූ පාසල්  

ව්යාපෘති  A  සඳහා.  

එම්.එස්. අලුත්ගමෙග් මහා විද්යාලය  

ඉක්රා මුස්ලිම් මහා විද්යාලය 

ව්යාපෘති  B සඳහා 

ගිරිඋල්ල  මහා විදයාලය 

ව්යාපෘති  C සඳහා 

ෙසේනාධීර  ජාතික පාසල 

 උලපෙන්  මහා විද්යාලය 

ෙකේෙහඩ් ෙනො. 01 ෙදමළ විද්යාලය  

කුරුඳුවත්ත  රාජකීය විද්යාලය 

ව්යාපෘති D  සඳහා 

කුලුවල ෙර්වත කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

ෙතලිහුන්න ජනපද කණිෂ්ඨ  විද්යාලය  

යටපාන පාථමික විද්යාලය 

පරගල  සිංහල  විද්යාලය 

ෙකේෙහඩ් ෙනො. 2 ෙදමළ විද්යාලය  

ගැමුණුපුර කණිෂ්ඨ පාසල 

ෙක්ළි ජනපදය පාථමික විද්යාලය  

රත්නාවලී  පාථමික විද්යාලය 

පස්බාෙග්  අධ්යාපන  ෙකොට්ඨාසෙයන් ෙතෝරාගනු ලැබූ  පසල්  

ව්යාපෘති A සඳහා 

ෙවස් ට්ෙහොල්  ෙදමළ විද්යාලය 

ව්යාපෘතිය B සඳහා 

රඹුක්පිටිය මහා විද්යාලය 

ශාන්ත ඇන්ඩෲ බාලිකා විද්යාලය 

නාවලපිටිය මධ්ය විද්යාලය 

ව්යාපෘති C සඳහා 

අනුරුද්ධ කුමාර ජාතික පාසල  

කදිෙර්ෂන් මධ්ය මහා විදාලය  

ශාන්ත ෙම්රි  විදයාලය 

ව්යාපෘතිය D  සඳහා 

ඉඹුල්පිටිය  කණිෂ්ඨ විද්යාලය  

කදිෙයන්ෙලන කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

වැලිගම්ෙපොළ කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

සිරි පැරකුම්බා කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

නාවලපිටිය කණිෂ්ඨ බාලිකා විද්යාලය 

ෛභදි ජනපද කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

බාරන්ඩා ෙදමළ විද්යාලය  

ෙබෝහිල් ෙදමළ විද්යාලය  

ෙමොන්ට කිස්ෙටො ෙනො .1 ෙදමළ විදයාලය  

ෙමොන්ට කිස්ෙටෝ ෙනො. 2 ෙදමළ විද්යාලය  

ෙපන්ෙරෝස් ෙදමළ විද්යාලය  

විෙව්කානන්ද ෙදමළ විද්යාලය  

විග්ටන් ෙදමළ විද්යාලය  

අනුරුද්ධ කුමාර  පාථමික පාසල   

අල් සෆා  පාථමික පාසල  

කදිෙර්ෂන්  ආදර්ශ පාථමික පාසල  

 (iii.)     නැත 

             පාසල් ෙත්රීෙම්දී  අධ්යාපන   අමාත්යවරයාෙග් මැදිහත් 
වීමක් සිදු ෙනොවූ අතර  ගම්ෙපොල කලාප අධ්යාපන 
කාර්යාලය, මධ්යම පළාත් අධ්යාපන වීෙය් නැත.  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා අධ්යාපන අමාත්යාංශය මගින්  
නිර්ණයක අනුව ෙතෝරාගත්  පාසල්වල  ෙවනස් වීමක් සිදු 

(ආ)  (i)   අදාළ ෙනොෙව්. 

      (ii)    අදාළ  ෙනොෙව්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙම් 

කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. අද න්යාය පතයට අනුව මෙගන්  
පශ්න හතරක් අසා තිබුණා. අමාත්යවරයකු වුවත් සියලු වැඩ 
කටයුතු  පෙසකට දමා අද උෙද් වරුෙව් සිට ෙම් ස්ථානෙය්    
සිටියා ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්න. හැබැයි, ඒ පශ්න ඇසූ මන්තීවරු 
හතර ෙදනාම අද සභාවට පැමිණිෙය් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ගහගන්න  තිෙබනවා කිව්වා නම්  විපක්ෂෙය්  ඔක්ෙකොම 
මන්තීවරු ටික ෙමතැන ඉන්නවා. ෙම් මන්තීවරු පශ්න අහලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  එන්ෙන් නැහැ. අද උෙද් 11.30ට Cabinet 
subcommittee  එකක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකකටවත් යන්ෙන් 
නැතිව අපි ෙමතැන ඉන්නවා, පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න. අද 
න්යාය පතෙය් පශ්න 12ක් තිබුණා. ඒ 12න්  ඇහුෙව් පශ්න 4යි.  
පශ්න අහපු මන්තීවරු ඇවිත් නැහැ. ඉස්සර අපි විපක්ෂෙය් සිටියදී 
පශ්න ඇහුවාම ඇමතිවරු  පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ, උත්තර 
ෙදන්න.  අද ඇමතිවරු ඉන්නවා, පශ්න අහන මන්තීවරු නැහැ. 
එම නිසා  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පශ්න අහන  ඒ 
මන්තීවරුන්ට  පාර්ලිෙම්න්තුවට  එන්න කියන්න කියලා අපි 
ඔබතුමාට කියනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් කාරණය අපි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරන්න 

ඕනෑ.  
 

කිලි/රජෙය් මුසල්ිම් පාසල: පහසුකම් 
கிளி/அரச ஸ் ம் கலவன் பாடசாைல : வசதிகள் 

KILI/GOVERNMENT MUSLIM SCHOOL: FACILITIES  
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11. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට)  

   (மாண் மிகு த்திக பதிரண -  மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)  
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) උතුරු පළාෙත්, මුලන්කාවිල්, නාච්චිකුඩා, කිලිෙනොච්චි, 
කිලි/රජෙය් මුසල්ිම් මිශ පාසෙලහි, 

1639 1640 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (i) බාලාංශෙය් සිට අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ) දක්වා 
500කට ආසන්න ශිෂ්යයන් සංඛ්යාවක් ඉෙගනුම 
ලබන බවත්; 

 (ii) සුදුසු ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් ෙනොමැති වීම 
ෙහේතුෙවන් තාවකාලික ටකරන් මඩුවක පන්ති 
පවත්වන බවත්; 

 (iii) ඉංගීසි, භූෙගෝල විද්යාව, අරාබි භාෂාව සහ ඉසල්ාම් 
ධර්මය යන විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් 
පවතින බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පාසලට පන්ති කාමර ෙගොඩනැගිල්ලක් සහ ඉහත අ 
(iii) හි සඳහන් විෂයයන් සඳහා අදාළ ගුරුවරුන් ෙනොපමාව 
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) வட மாகாணத்தில் ழங்காவில், நாச்சிக்குடா, 
கிளிெநாச்சி, கிளி/அரச ஸ் ம் கலவன் 
பாடசாைலயில், 

 (i) ஆரம்ப வகுப் க்கள் ெதாடக்கம் க.ெபா.த. 
(சாதாரண தரம்) வைர சுமார் 500 மாணவர்கள் 
கல்வி கற்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) தகுந்த கட் ட வசதிகள் இன்ைமயினால் 
தற்கா க தகரக் ெகாட் ல் வகுப் க்கள் 
நடத்தப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (iii) ஆங்கிலம், வியியல், அர  ெமாழி, இஸ்லாம் 
ஆகிய பாடங்க க்கு ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
நில கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  பாடசாைலக்கு வகுப்பைறக் கட் ட 
ெமான்ைற ம் ேமேல அ (iii) இல் குறிப்பிடப் பட் ள்ள 
பாடங்க க்கு ஏற் ைடய ஆசிாியர்கைள ம் 
தாமதமில்லாமல் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Education: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)   in Kili/Government Muslim Mixed School 
of Mulankavil, Nachchikuda, Kilinochchi 
of Northern Province, nearly 500 students 
study  from  the  primary classes  to GCE 
(Ordinary Level) classes; 

 (ii)   the classes are conducted  in  a temporary 
tin hut since there are no proper hall 
facilities; and 

 (iii)   there is a dearth of teachers to teach the 
subjects like English,  Geography, Arabic 
language and Islam?  

(b)  Will he inform this House whether measures will 
be taken to provide a school building  and  the 

teachers without delay to teach  the subjects, 
mentioned in aforesaid (a) iii?  

(c)  If not, why? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)   දැනට  ශිෂ්යයන් 399 ෙදෙනක් ඉෙගනුම ලබයි. 

       (ii)   ඔව්.  

      (iii)   ඔව්. ෙමම විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් පවතී.  

(ආ) ෙමම වර්ෂෙය්දී (2016දී) ඉන්දියානු ආධාර ව්යාපෘති (Indian 
Assistant Project - 2016) මඟින් 110 x 25ක පමාණෙය්, රුපියල් 
මිලියන 7.4ක වියදමින් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීමට නියමිතය.  

 ඉංගීසි හා භූෙගෝල විද්යාව යන විෂයයන්වලට ගුරුවරුන් බඳවාගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ දැනටමත් පැවැත්ෙවන බැවින් 
උතුරු පළාත් අධ්යාපන බලධාරින් සමඟ එක්ව හැකි ඉක්මනින් එම 
ගුරු හිඟය පිරවීමට කටයුතු කරමි.  

 අරාබි භාෂාව හා ඉස්ලාම් ධර්මය යන විෂයයන්වලට එම දිස්තික්කෙය් 
ගුරුවරුන් ෙනොමැති බව දන්වන අතර 01/2016 චකෙල්ඛය අනුව එම 
විෂයයන් සඳහා පළාතට අවශ්ය ගුරු සංඛ්යාව කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අනුමත වූ වහාම යාබද දිස්තික්කවලින් 
අයදුම්පත් කැඳවා ගුරුවරුන් බඳවාගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කර 
ඇත.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
CSN නාලිකාව: විසත්ර 

CSN அைலவாிைச : விபரம் 
CSN CHANNEL: DETAILS 
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12. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට)  

    (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 

      (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa) 

පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) CSN නාලිකාව ලියාපදිංචි කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම නාලිකාව ලියාපදිංචි කළ ලිපිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් නම් හා 
ලිපින කවෙර්ද; 

 (iv) වර්ෂ 2012-2015 දක්වා  කිකට් තරග විකාශන 
අයිතිය ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් CSN නාලිකාව 
ෙගවා ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) වර්ෂ 2005-2011 දක්වා කිකට් තරග 
විකාශනෙයන් ශී ලංකා රූපවාහිනී සංසථ්ාව ලැබූ 
ආදායම වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (vi) 2011 අෙගෝසත්ු/සැප්තැම්බර් ඕසේට්ලියා 
සංචාරෙය් කිකට් තරග විකාශන අයිතිය සඳහා    
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ශී ලංකා රූපවාහිනී සංසථ්ාව ඉල්ලුම් ෙනොකළ 
ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) CSN அைலவாிைச  பதி  ெசய்யப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைலவாிைச பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள 
கவாி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதன் பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) 2012 - 2015 ஆண்  வைர கிாிக்ெகற் ேபாட்  
களின் ஔி/ஒ  பரப்  உாிைமையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக CSN அைலவாிைச 
ெச த்தி ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (v) 2005 - 2011 ஆண்  வைர கிறிக்ெகற் ேபாட்  
களின் ஔி/ஒ பரப்பின் லமாக இலங்ைக 

பவாஹினி கூட் த்தாபனம் ஈட் க் 
ெகாண் ள்ள வ டாந்த வ மானம் தனித் 
தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) 2011 ஆகஸ்ட்/ெசத்ெதம்பர், அ ஸ்திேர ய 
கிாிக்ெகற் கு வின் இலங்ைகக்கான சுற் ப் 
பயணத்தின்ேபா  கிாிக்ெகற் ேபாட் களின் 
ஔி/ஒ  பரப்  உாிைமக்காக இலங்ைக 

பவாஹினிக் கூட் த்தாபனம் விண்ணப்பிக்கா 
தி ந்தைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

  
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media: 

(a)  Will he inform this House-  

 (i)   the date on which CSN Television Channel 
was registered;  

 (ii)   the registered address of the channel; 

 (iii)   the names and addresses of the members of 
its board of directors; 

 (iv)   the amount of money paid by CSN channel 
to secure the telecasting rights of cricket 
matches from the year 2012 - 2015;  

 (v)   the income received by the Sri Lanka 
Rupavahini Corporation from telecasting 
cricket matches separately from the year 
2005 to 2011; and  

 (vi)   the reason for the Sri Lanka Rupavahini 
Corporation not applying for the telecasting 
rights of cricket matches of the Australian 
tour in August/September 2011?  

(b) If not, why?  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉස්සර මන්තීවරු සිටියා 

පශ්න අහන්න; ඇමතිවරු හිටිෙය් නැහැ උත්තර ෙදන්න. දැන් 
මන්තීවරු නැහැ පශ්න අහන්න. ඒ ගැන ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)   2011.03.03 ෙව්. (CSN ආයතනය සඳහා මාධ්ය බලපතය 
ලබා දුන් දිනය ෙව්.) 

      (ii)   ෙනො. 260/12, ෙටොරින්ටන් මාවත, ෙකොළඹ 05. 

     (iii)   ලියා පදිංචි කරන අවස්ථාෙව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පහත පරිදි 
ෙව්. 

 1. සචිත කවිෂාන් දිසානායක මහතා, 7/2, විද්යාල පාර, 
පරණ පන්සල පාර, ගල්කිස්ස. 

 2. අශාන් රබිනාත් පනාන්දු මහතා, 29/3, සමුද මාවත, 
පානදුර. 

 3. ශාදියා කරුණාජීව ෙමෙනවිය, 31/3, ෙහෝර්ටන් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07. 

 4. ෙරොහාන් වැලිවිට මහතා, 33, ෙරෝහල පාර, 
ගලවිලවත්ත, ෙහෝමාගම. 

      (iv)   කිකට් විකාශන අයිතිය ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් CSN 
නාලිකාව ෙවත ෙගවන ලද මුදල් සම්බන්ධ විස්තර 
අමාත්යාංශය සතුව ෙනොමැත.  

      (v)   2005 - 2011 කිකට් තරග විකාශනෙයන් ශී ලංකා 
රූපවාහිනී සංස්ථාව ලද ආදායම්  

 

 (vi)  වර්ෂ 2011 අෙගෝස්තු/සැප්තැම්බර් ඕස්ෙට්ලියා සංචාරෙය් 
කිකට් තරගය සඳහා රූපවාහිනී සංස්ථාව ඉල්ලුම් ෙකොට 
විකාශන අයිතිය ලබාෙගන ඇත.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උතුරු පළාත සඳහා සංවර්ධන ව්යාපෘති 

வட மாகாணத்திற்கான அபிவி த்தித் திட்டங்கள் 
DEVELOPMENT PROJECTS FOR NORTHERN PROVINCE  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் 

கட்டைள 23/2இன்கீழ் ேகள்விெய ப் வதற்கு அ மதித் 
தைமக்காக என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். 
வரலாற்  ாீதியாக என் ைடய ேகள்விகள் ன்ைவக்கப் 
பட் ந்தா ம் இன்  ேநரத்ைதக் க த்திற்ெகாண்  
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වර්ෂය 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ආදායම 
(රු.මි.) 

84,578,563 80,373,465 447,143,903 201,959,9
48 

401,494,2
91 

211,455,5
10 

755,29
6,131 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

குறிப்பிட்ட விடயங்கைள மாத்திரம் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
அேதேநரத்தில் இதன் ப்பகுதி ம் ஹன்சாட் ல் இடம்ெபற 
அ மதிைய ேவண் கின்ேறன்.   

வடக்கில் 85 தமான மக்கள் கிராமப் றங்களில் 
விவசாயத்தி ம் கடற்ெறாழி ம் ஈ பட் ள்ளனர்.  நான்கு 
கைரேயார மாவட்டங்களி ம் சுமார் 39,500 கு ம்பங்கள் 
கடற்ெறாழி ல் ஈ பட் வ கின்றன.  இந்நிைலயில் வடக்கு 
மாகாணத்திற்கான பணித் திட்டெமான்ைற இந்த அரசு 
ெகாண் வர ள்ளதாக அறிய கிற . இந்தப் 
பணித்திட்டமான  ன்ேனறிய உட்கட்டைமப் , திய 
ெதாழில் ட்பங்கள், கைரேயார வளங்களின் காைமத் 

வத்திைன ன்ேனற் தல், நி வனங்களின் ஆற்றைல 
ேமம்ப த்தல் ஆகிய நான்கு விடயங்கைள உள்ளடக்குவ 
தாக ம் இ  CFHC, NAQDA, மீன்பி த் திைணக்களம் ஆகிய 
அைமப் க்கள் ஊடாகச் ெசயற்ப த்தப்ப ெமன் ம் இதன் 
அ லாக்கல் அதிகாரம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 
மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்  மற் ம் இந் சமய விவகார 
அைமச்சின்கீழ் இ க்குெமன் ம் அ ல்ப த்தல் கவரைமப்  
களாக மீன்பி த் ைற கக் கூட் த்தாபனம், ேதசிய 
நீாியல்வளத் திைணக்களம், வடக்கு மாகாண சைப ேபான்றன 
அைம ெமன ம் க தப்ப கின்ற .   

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கான கைரேயாரச் 
ெசயற்றிட்டெமான்  கடந்தகால அரசாங்கத்தின்ேபா  
ெகாண் வரப்பட் , கிழக்கு மாகாணத்தில் அ  நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்ட . வடக்கில் அ  நைட ைறப்ப த்தப் 
படவில்ைல. அந்தத் திட்டத்தில் எம  கடற்ெறாழில் சார்ந்த 
மக்கள் மற் ம் அ  சார்ந்த கிராமங்க க்கு எம்மா ம் 
இனங்காணப்பட்ட நிைலயில் பயன்மிக்கதான பல விடயங்கள்  
உள்ளடக்கப்பட் ந்தன. அந்த வைகயில் அந்த விடயங்கள் 
இப் திய ெசயற்றிட்டத்தில் அடங்குகின்றனவா? என்பைத 
அறிந் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

வடக்கு மாகாணத்தில் கைரேயாரங்கைளச் சார்ந்த 225 
கிராம ேசைவயாளர் பிாி களில் சிறந்த கிராம அ ப்பைட 
யிலான ெபளதிக வசதிகளான திகள், சனச க நிைலயங்கள், 

ன்பள்ளிகள், கு நீர் விநிேயாகம், ஓய்  அைறகள் என்பன 
அைமக்கப்ப மா?  

அேதேபால் 225 கிராம ேசைவயாளார் பிாி களி ம் 
இைளஞர்க க்குப் ெபா த்தமான வாழ்வாதார மற் ம் 
ெசயற்றிட்ட ேமம்பாட்  அபிவி த்திப் பயிற்சிகள் வழங்கப் 
ப மா? அப்ப யாயின் எத்தைன இைளஞர்க க்கு 
அவ்வாறான பயிற்சிகைள வழங்க ம்? என்  ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேமற்ப  225 கிராம ேசைவயாளர் பிாி களில் மக்கள  
வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த்த ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய 
திட்டங்கள் எைவெயனக்  கூற மா?  

மகளிர் தைலைமதாங்கும் கு ம்பங்க க்கு விேசட 
வாழ்வாதார வசதிகள் ஏற்ப த்தப்ப மா? அவ்வா  
ஏற்ப த்தப்ப ெமனில், அவற்றின் தன்ைமகள் பற்றி ம் 
எத்தைன கு ம்பங்க க்கு இவ்வசதிகள் வழங்கப்ப ம் என்ப  
பற்றி ம் கூற மா?   

குளி ட்டல் ெதாழிற்சாைலகள், ஏல விற்பைன 
மண்டபங்கள் என்பன அைமக்கப்ப மா? அப்ப  அைமக்கப் 

ப ெமனில் எத்தைன ெதாழிற்சாைலகள் மற் ம் மண்டபங்கள் 
அைமக்கப்ப ம் என்பைதக் கூற மா?  

படகுகைள நி த்திைவக்கக்கூ ய ெபா  இடங்கள் 
மற் ம் படகுகைள கிராமங்க க்கு அண்மித்த வைகயில் 
ெகாண் வரக்கூ ய வசதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா? 
அவ்வா  ேமற்ெகாள்ளப்ப மாயின் அைவ எத்தைன 
இடங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என்பைதக் கூற 

மா?  

உவர்நீர்த் த ப்  அைணகள் அைமக்கப்ப மா? 
அப்ப  அைமக்கப்ப மாயின், எத்தைன அைமக்கப்ப ம் 
என்பைதக் கூற மா?  

பாாியளவிலான விலங்கு உற்பத்தி நிைலயெமான்  
இரைணம வி ம் பாாியளவிலான கடலட்ைடப் 
ெப க்கத் திட்டெமான்  மன்னாாி ம் அைமக்கப் 
ப வதற்கான பணித் திட்டங்கள் கடந்தகால அரசுகளால் 
ெகாண் வரப்பட்டன. அவ்வாறான திட்டங்கள் இப் திய 
பணித்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளனவா என்ப  
பற்றி ம் கூற மா?  

உல்லாசப் பயணிகைள ஈர்க்கக்கூ ய வைகயில் எத்தைகய 
திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன என்ப  பற்றிக் கூற 

மா?  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் நந்திக்கடல் பகுதிைய 
ரைமப் ச் ெசய்வதன் லம் சுமார் 2,500 கு ம்பங்கள் 

வாழ்வாதார ாீதியாக நன்ைம அைட ம். இதைனக் க த்திற் 
ெகாண்  இத்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்ப மா என்ப  
பற்றிக் கூற மா?  

30 வ டகாலப் ேபாாில் வடக்கு மாகாணத்தி ைடய 
கைரேயாரப் பிரேதசங்கள் ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்டன. 
கடற்ெறாழிலாளர் கு ம்பங்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரங்கைள 
இழந்த  மட் மல்லாமல், கடற்ெறாழில் சார்ந்த கிராமங்கள் 
அவற்றின் அைடயாளங்கைள ம் இழந்தி க்கி்ன்றன. அந்த 
வைகயில், வடக்கு மாகாணம் விேஷடமாகக் க த்திற் 
ெகாள்ளப்பட்  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய இந்த அைவயிேல வி த் , என  
ேகள்விக க்கான பதில்கைள சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சர் ெகளரவ .எம் 
சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்குவார் என ம் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. D.M. Swaminathan will now respond.  

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
உங்க ைடய ேகள்விக க்கு நன்றி. க்கியமாக இந்தக் 

ேகள்வி என் ைடய காாியாலயத் க்கு வந்த  ேநற்        
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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பி.ப. 3.00 மணிக்காகும். அதனால் எல்லாக் ேகள்விக க்கும் 
என்னால் பதிலளிக்க யாமல் இ க்கின்ற . எனி ம், 
மீன்பி  விடயங்கள் பற்றி நான் சில க த் க்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். வட மாகாணத்தின் நிைலத்தி க்கக்கூ ய 
மீன்பி க் க த்திட்டமான , 65 மில் யன் US Dollars 
ெப மதிையக் ெகாண்ட . அத்திட்டம், வட மாகாணத் 
தி ள்ள யாழ்ப்பாணம், மன்னார், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி 
ஆகிய மாவட்டங்களின் மீன்பி த் ைற அபிவி த்திைய 
ேநாக்காகக்ெகாண் க்கின்ற . க்கியமாக யாழ்ப் 
பாணத்திேல கு நகர், ப த்தித் ைற, மாதகல் ேபான்ற 
இடங்களி ம் மன்னாாிேல ேபசாைலயி ம்  ல்ைலத்தீவில் 
சாைல என்ற இடத்தி ம் மீன்பி  வசதிகைளச் ெசய்வதற்கு 
நாங்கள் ன்வந்தி க்கின்ேறாம். மீன்பி த் ைற டன் 
ெதாடர் ைடய உட்கட்டைமப்  வசதிகைளப் னர்நிர்மாணம் 
ெசய்தல், நிைலத்தி க்கக்கூ ய நீாியல் வளர்ப் , கைரேயாரம் 
மற் ம் மீன் வளங்களி்ன் காைமத் வத்ைத ேமம்ப த்தல், 
மீனவ ச கத்தின் வாழ்வாதாரத்ைத ம் அத டன் இைணந்த 
நி வனங்களின் இயல்திறைன ம் உ திப்ப த்தல் ஆகிய 
ெசயற்பா கைள ம் இத்திட்டம் உள்ளடக்கி ள்ள . 
இத்திட்டம் ெதாடர்பில் ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியினால் 
தயாாிப்  ேவைலகள் இடம்ெபற்  வ கி்ன்றன. இ  
ெதாடர்பான ேமலதிக விபரங்கைள க த்திட்ட வ வைமப்பின் 
பின் சமர்ப்பிப்ேபன் என்பைதக் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
ஏைனய வினாக்க க்கு ஒ  கிழைமக்குள் உங்க க்கு நான் 
ம ெமாழி த ேவன். நன்றி.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அவர்க ைடய ட் த் திட்டம் ெதாடர்பான விடயத்தி ம் 

நீங்கள் கூ ய கவனம் எ க்க ேவண் ம்.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

ட் த் திட்டம் ெதாடர்பான விடயத்தி ம் நான் கவனம் 
எ த்தி க்கிேறன். அ பற்றி இன் ம் நான் ஜனாதிபதி 
அவர்களிடம் ேபசியி க்கிேறன். இந்த கள் தமிழ் 
மக்க க்கு, குறிப்பாகப் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் 
எல்ேலா க்கும் கிைடக்க இ க்கிற  என்ற வைகயில் இ  ஒ  

க்கியமான விடயெமன இந்தச் சைபயிேல குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
බී.වයි. තුඩාෙව් සමාජ සත්කාරක පදනම (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
பீ.ைவ. டாேவ ச க நலேனாம் ைக மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
B.Y. THUDAWE SOCIAL WELFARE FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 

"බී.වයි. තුඩාෙව් සමාජ සත්කාරක පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

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

Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත 

කටයුතු.  
 
 
පරිපූරක මුදල : 2015 වර්ෂය තුළ අවිනිශච්ිත 
අවසථ්ා අරමුදලින් ලබාගත් අත්තිකාරම් 

මුදල පියවීම  
குைறநிரப் ம் ெதாைக: 2015இல் எதிர்பாரா 
ெசலவின நிதியத்தி ந்  வழங்கப்பட்ட 

ற்பணங்கைளத் தீர்த்தல் 
SUPPLEMENTARY SUM : SETTLEMENT OF THE  
ADVANCE MADE FROM THE CONTINGENCIES 

FUND IN THE YEAR 2015  
 

[පූ.භා. 11.48] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන්  පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"ශීර්ෂය 240 - වැඩසටහන 2, -    2016 ජනවාරි මස 01 වැනි දිෙනන් 

ආරම්භ වන හා 2016 ෙදසැම්බර් මස 31 වැනි දිෙනන් අවසන් වන මුදල් වර්ෂය 
සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික  සමාජවාදී ජනරජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් 
ෙහෝ ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් රජය විසින් ලබාගන්නා ලද 
ණය මුදලකින් මාරු කරන ලද ෙහෝ මුදලින් රුපියල් මිලියන පනස් පහක් 
ෙනොඉක්මවන අතිෙර්ක මුදලක් ෙගවිය යුතු ය. 

1647 1648 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

ෙමහි උපෙල්ඛනෙය් දක්වා ඇති ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් 

(අ) 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා හදිසි අවසථ්ා අරමුදලින් ලබාගත් 
අත්තිකාරම් අංක 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 හා 11 පියවීම. 

 
උපෙල්ඛනය 

 

 ශීර්ෂය                240    -  ජාතික අයවැය  
    ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 වැඩ සටහන 2     - සංවර්ධන වැඩසටහන 

 ව්යාපෘතිය  3     - ගිණුම්කරණ සහායන් 
 මුළු වියදම    
 =   රු.  55,000,000 

(රුපියල් මිලියන පනස් පහක් පමණි.) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) " 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවිනිශ්චිත අවස්ථා 
අරමුදලින් ලබා ගත් අත්තිකාරම් පියවීම සඳහායි ෙම් පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

ජාතික මැතිවරණ ෙදකක් 2015 වර්ෂෙය් පැවැතුණා. එය මුදල් 
අමාත්යාංශයට කාර්ය බහුල වර්ෂයක් වූවා වාෙග්ම අය 
වැයකරණය, ගිණුම්කරණය සම්බන්ධෙයන්ද අභිෙයෝගාත්මක 
වර්ෂයක් වුණා. අමාත්යාංශවල සංයුතිය හා සංඛ්යාව එකම 
වර්ෂයක් තුළ අවස්ථා කිහිපයකදීම ෙවනස් වීම තුළ එම 
අමාත්යාංශ සඳහා වූ වාර්ෂික අය වැය පතිපාදන අවස්ථානුකූලව 
ගැළපීම සඳහා 2015 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන පනත ෙදවතාවක් 
සංෙශෝධනය කිරීමට ෙම් ගරු සභාවට සිදු වුණා. ෙමහිදී සමස්ත 
වියදම් පමාණෙය් කිසිදු වැඩි වීමක් සිදු ෙනොකරන ලද බව මම ෙම් 
ගරු සභාවට අවධාරණය කරනවා. අද ඉදිරිපත් කරන පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුව තුළ සමස්ත වියදමට ඇතුළත් කරපු පමාණය 
ඉක්මවා කිසිම මුදලක් වැය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.  

2015 අෙපේල් මාසෙය්  අමාත්යාංශ 11ක් ඇති කළා. ඉහත කී 
සංෙශෝධනවලට අමතරව, 2015 වර්ෂෙය් ඇති කරන ලද 
අමාත්යාංශ 11ට පහසුකම් සැලසීම සඳහා අවිනිශ්චිත අවස්ථා 
අරමුදෙලන් පතිපාදන උපෙයෝගි කරගැනීමට සිදු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම, 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් 08වන දින පැවැත්වූ 
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසු එවකට පැවැති රජෙය් අමාත්යාංශ 
ගණන 30ක් වුවද, 2015 අෙපේල් මස 06වන දිනැති අංක 1909/20 
හා 2016.04.10 දිනැති අංක 1909/54 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතය මඟින් අමාත්යාංශ 11ක් ඇති කළා. එම අමාත්යාංශ 11 සඳහා 
අය වැය පතිපාදන ෙවන් ෙවලා ෙනොතිබූ බැවින්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 151 (2) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධානවලට අනුකූලව 
අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලින් අත්තිකාරමක් ලබාෙගන එක් 
අමාත්යාංශයකට රුපියල් මිලියන 5 බැගින් (පුනරාවර්තන සහ 
මූලධන වියදම් සඳහා) පතිපාදන ලබා දුන්නා.   

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පරිදි අවිනිශ්චිත අවස්ථා 
අරමුදලින් මුදල් වියදම් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
එකඟතාව ලබා ගැනීෙමන් පසුව 2015 අංක 01 සිට 11 දක්වා වූ 
"ෙවොරන්ට්" බලපතයක් මඟින් බලය ලබා දුන්නා. 

අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලින් අත්තිකාරමක් වශෙයන් එෙසේ 
ලබාගත් මුදල අදාළ අමාත්යාංශය විසින් ඉතා කඩිනමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කර 
පියවිය යුතු ෙවනවා. ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
අනුමැතියක් ලබාගත යුතුයි කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මීට 
කලින් සඳහන් වුණා. එම අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා  මීට කලින් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමය ඉදිරිපත් කර තිබුණත්, පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසුරුවා හැරීම නිසා එය කළ ෙනොහැකි වුණා.  එෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීෙමන් පසු පිහිටුවන ලද නව 
අමාත්යාංශද අෙහෝසි වුණා. 2015.08.17වැනි දින පැවැති මහ 
මැතිවරණෙයන් පසු අමාත්යාංශ ෙබදී යෑෙම් නව සංයුතිය තුළ එම 
අමාත්යාංශ 11 ෙවත ලබාදුන් අත්තිකාරම් මුදල පියවීම කවර 
අමාත්යාංශයක් විසින් කළ යුතුද යන්න නිශ්චිතවම හඳුනා ගැනීමට 
අසීරු වූ බැවින් ෙමම අත්තිකාරම් මුදල පියවීමට ෙමෙතක් 
කටයුතු කර නැහැ. 

ෙමම තත්ත්වය තුළ අෙහෝසි වී ගිය අමාත්යාංශද ඇතුළත් වන 
පරිදි අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලින් අත්තිකාරම් ලබාගත් 
අමාත්යාංශ ෙවනුෙවන් මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති වැය ශීර්ෂ 
240 - ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පතිපාදන 
සලසාෙගන අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලින් ලබාගත් මුළු 
අත්තිකාරම් මුදල වූ රුපියල් මිලියන 55 පියවීම සඳහා ෙමම 
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව සකස් කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ලබා ගැනීමට අද දින කටයුතු කරනු ලබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා මුලින් 
සඳහන් කළ ආකාරයට ෙම්ක මීට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් වුවත් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් වසර කිහිපයක්ම 
ජනාධිපති මැතිවරණයත්, ඒ වාෙග්ම මහ මැතිවරණයත් යන 
මැතිවරණ ෙදක නිසා ෙම්ක සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. මීට කලින් 
ෙමය නීත්යනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළත්, ඒ 
අවස්ථාෙව් රෙට් ඇති වුණු තත්ත්වය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා 
හැර තිබුණු නිසා ෙමය සම්මත කරගැනීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් 
ඇති වුණා. ඒ නිසා අද දින ෙමය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් එයට 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහායි. 

2015 ජනවාරි මස 8වැනිදා පැවැති ජනාධිපති මැතිවරණෙයන් 
පසුව 2015.01.08වැනි දින නිකුත් කළ අංක 1897/15 දරන 
රජෙය් අති විෙශේෂ ගැසට් පතය පරිදි අමාත්යාංශ 31ක් පිහිෙටව්වා. 
ඉන් පසුව 2015.04.06 දිනැති අංක 1909/20 හා 2015.04.10 
දිනැති අංක 1909/54 දරන රජෙය් අති විෙශේෂ ගැසට් පතයන් 
මඟින් නව අමාත්යාංශ 11ක් පිහිටවූවා. 

එම අමාත්යාංශ ෙමෙසේයි.  

 (i)  ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 

 (ii)   කම්කරු අමාත්යාංශය 

 (iii)   නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය 

 (iv)  උසස ්අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශය 

 (v)   ගාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය 

 (vi)   විෙශේෂ ව්යාපෘති අමාත්යාංශය 

 (vii)   පළාත් සභා සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශය 

 (viii)   පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශය 

 (ix)   ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය 

 (x)   වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය 

 (xi)   ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය  

02. 2015 ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව අමාත්යාංශ සංඛ්යාව 31 
දක්වා අඩුවීම මත 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා අය වැය 
පතිපාදන ෙවන් කරන ලද 2014 ෙනොවැම්බර් මස 24වැනි 
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වූ 2014 අංක 41 දරන 
විසර්ජන පනත නැවත සංෙශෝධනය කරන ලදී. ඒ අනුව, 
2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සං  ෙශෝධන) පනත මඟින් 
එවකට පැවති අමාත්යාංශ 31 සඳහා අය වැය පතිපාදන 
සලසන ලදී. 
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03.  ෙම් අතර 2015.04.06 හා 2015.04.10 දිනැති පිළිෙවළින් 
අංක 1909/20 හා 1909/54 දරන රජෙය් අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පත මඟින් පිහිට වූ නව අමාත්යාංශ 11 සඳහා පතිපාදන 
ලබාගැනීමට හැකිවනු පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 151.
(2) අනුව්යවසථ්ාෙව් විධිවිධාන අනුව අවිනිශච්ිත අවසථ්ා 
අරමුදලින් පතිපාදන ලබාදීමට කියා කරන ලදී. ෙම් සඳහා 
ගරු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් අතිගරු ජනාධිපතිවරයාෙග් 
එකඟතාව ලබාගැනීෙමන් පසුව එක් එක් නව අමාත්යාංශ 
සඳහා රුපියල් මිලියන පහ බැගින් (පුනරාවර්තන හා 
මූලධන වියදම් දැරීමට හැකිවන පරිදි) රුපියල් මිලියන 
55ක් අවිනිශච්ිත අවසථ්ා අරමුදලින් ලබාදීමට 2015 අංක 
01 සිට 11 දක්වා වූ ෙවොරන්ට් බලපත මඟින් බලය පවරන 
ලදී. අවිනිශච්ිත අවසථ්ා අරමුදලින් අත්තිකාරමක් වශෙයන් 
එෙසේ ලබාගත් මුදල් අදාළ අමාත්යාංශ විසින් ඉතා 
කඩිනමින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත පරිපූරක 
ඇසත්ෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කර පියවිය යුතුය. 

04. එෙහත්, අදාළ අමාත්යාංශ විසින් පරිපූරක ඇසත්ෙම්න්තු 
සකස ්කර පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද නමුත් 
අනුමැතිය ලබාගැනීමට පථම පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා 
හරින ලදී. එෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීම 
ෙහේතුෙවන්, පසුව පිහිටුවූ නව අමාත්යාංශද අෙහෝසි විය.  
2015.08.17 දින පැවති මහ මැතිවරණෙයන් පසුව 
අමාත්යාංශ සංඛ්යාව 50ක් ෙලස සථ්ාපිත කරන ලද අතර, 
ඊට අනුකූල වන පරිදි 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන 
(සංෙශෝධන) පනත යළිත් සං ෙශෝධනය කර නව 
අමාත්යාංශ 50 සඳහා පතිපාදන සැලසීමට හැකිවන පරිදි 
2015 අංක 15 දරන විසර්ජන (සං ෙශෝධන) පනත 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරගන්නා ලදී. නමුත්, 
අමාත්යාංශ ෙබදී යාෙම් නව සංයුතිය තුළ 01 ෙඡ්දෙය් 
සඳහන් අමාත්යාංශ ෙවත ලබාදුන් අත්තිකාරම් මුදල පියවීම 
කවර අමාත්යාංශයක් විසින් කළ යුතුද යන්න නිශච්ිතවම 
හඳුනා ගැනීමට අසීරු වූ බැවින් ෙමම අත්තිකාරම් මුදල 
පියවීමට ෙමෙතක් කටයුතු කර නැත. 

05. ඉහත තත්ත්වයන් මත අෙහෝසි වී ගිය අමාත්යාංශද ඇතුළත් 
වන පරිදි අවිනිශච්ිත අවසථ්ා අරමුදලින් අත්තිකාරම් 
ලබාගත් අමාත්යාංශ ෙවනුෙවන් මුදල් අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඇති වැය ශීර්ෂ 240 ජාතික අයවැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පතිපාදන සලසාෙගන 
අවිනිශච්ිත අවසථ්ා අරමුදලින් ලබාගත් මුළු අත්තිකාරම් 
මුදල වූ රුපියල් මිලියන 55 පියවීම සඳහා ෙමම පරිපූරක 
ඇසත්ෙම්න්තුව සකස ් කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.  ඒ අනුව අද දින ෙමම 
පරිපූරක ඇසත්ෙම්න්තුව ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම වැට් බදු 
සංෙශෝධනය පිළිබඳවත් විවිධ අදහස් පකාශ වන බව මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. එබැවින්, වැට් බදු සියයට 11 සිට සියයට 15 දක්වා 
වැඩි වීම තුළ සමහර ෙව්ලාවට අවිනිශ්චිතභාවයක් තිෙබනවා, වැට් 
බදු පනතට අයත් වන්ෙන් ෙමොනවාද, අයත් ෙනොවන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියා. වැට් බදු පනතට අයත් ෙනොවන, විෙශේෂ ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ බද්දට අයත් වන භාණ්ඩ තිෙබනවා.  

මම විෙශේෂෙයන් ඒ ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්දට යටත් ෙවන භාණ්ඩ නැවත වරක් වැට් 
බදුවලට අයත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියා ගැසට් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් 
නැහැ. ෙම් රෙට් කලින් ගැසට් කළ භාණ්ඩ රාශියක් තිෙබනවා, 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්දට අයත් ෙවන. එම භාණ්ඩවල 
ෙල්ඛනය  මම නැවත වරක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. 

ෙමය මීට කලින් ගැසට් පතයකින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අවිනිශ්චිතභාවයක් පවතිනවා. ෙමම වැට් 
බද්දට අයත් ෙනොවන පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ ෙමොනවාද කියන එක 
ගැන ජනතාව අතර මතයක් පවතිනවා. ඒ නිසා ෙම් පාරිෙභෝගික 
භාණ්ඩ ෙමොනවාද කියන එක සම්බන්ධ විස්තරයක් ෙම් ගරු 
සභාවට සභාගත කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා කල්පනා කරනවා. ඒ 
නිසා කලින් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් ආනයනය 
කරන ලද ආහාර දව්ය ෙමම වැට් බද්දට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
හාල්මැස්සන්, අර්තාපල්, රතු ලූනු, ෙබොම්බයි ලූනු, සුදු ලූනු, 
වටානා (සම්පූර්ණ වශෙයන් වූ සහ පියලි කළ), කඩල (සම්පූර්ණ 
වශෙයන් වූ සහ පියලි කළ), මුං ඇට, පරිප්පු (සම්පූර්ණ වශෙයන් 
වූ සහ පියලි කළ), මිරිස් කුඩු, ටින් මාළු, සීනි, උඳු, කවුපි, 
කුරක්කන්, උම්බලකඩ, කරවල, ෙදොඩම්, මිදි, ඇපල්, 
ෙකොත්තමල්ලි, සූදුරු, මාදුරු, කහ, උළු හාල්, කුරක්කන් පිටි, උඳු 
පිටි, රටකජු, අඹ, එළවළු ෙතල්, පාම් ඔයිල්, මාළු, මැකරල් මාළු, 
ෙයෝගට්, බටර්, මාජරින් (ෙම්ද පමාණය සියයට 80), ලුණු, රටඉඳි 
කියන ෙම් කිසිම භාණ්ඩයක් වැට් බද්දට යටත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්වා විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් ගැසට් කරලා 
තිෙබනවා, වැට් බද්දට හසු ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. ඒ නිසා ෙම් 
කියන පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ වැට් බද්දට හසු ෙවන්ෙන් නැති බව 
මම ෙම් ගරු සභාවට ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම බදු අනුපාතය 
ෙවනස්වීම ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් පවතින 
බදු අනුපාතය සියයට 11 සිට සියයට 15 දක්වා ඉහළ ගියාම, 
ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවෙළඳාම බද්ද තවදුරටත් කියාත්මක වන 
අතරම නිදහස් සැපයුම සිදුවන අතර වැට් බදු පනෙත් පළමු උප 
ෙල්ඛනෙය් ෙදවැනි ෙකොටෙසේ සඳහන් භාණ්ඩ සැපයීම මත වූ බද්ද 
ඉවත් කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම වර්තමාන බද්දට යටත් වීෙම් සීමාව රුපියල් 
මිලියන 100ක් වූ ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවෙළඳාම මත සහ රුපියල් 
මිලියන 3.75ක් වූ අෙනකුත් ෙද් මත වන අතර, කාර්තුවකට 
රුපියල් මිලියන 3ක් ෙහෝ වර්ෂයකට -මාස 12ටම- රුපියල් 
මිලියන 12ක් දක්වා පහත ෙහළනවා.  

ඊළඟට, බදු නිදහස ඉවත් කිරීම ගැන බලමු. විදුලි සංෙද්ශ 
ෙසේවා, විදුලි සංෙද්ශ  ක්ෙෂේතය සඳහා ෙයොදා ගැෙනන 
යන්ෙතෝපකරණ හා අධි තාක්ෂණික උපකරණ, තඹ කම්බි, ෙද්ශීය 
වි දුලි සංෙද්ශ ෙසේවා සැපයුම්කරුවන් සඳහා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිසම මඟින් නිකුත් කරන ලද බලපත, ෙසෞඛ්ය ෙසේවා සැපයීම 
සඳහා පැවැති බදු නිදහස ඉවත් ෙවනවා. 2016.05.02වන දිෙනන් 
පසුව අනුමත වන නිවාස සඳහා වන විෙශේෂ ව්යාපෘති හැර අෙනක් 
විෙශේෂ ව්යාපෘති සඳහා වූ භාණ්ඩ හා ෙසේවා සැපයීම සම්බන්ධව 
ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බදු අනුපාතය ෙවනස් වීම සිදු වන අතර, 
වර්තමානෙය් පවතින බදු අනුපාතය ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන බද්දට 
යටත් වීෙම් සීමාව වන රුපියල් මිලියන 3.75ක් හා ෙද්ශීයව 
නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන හැර ඇතැම් 
කර්මාන්ත සඳහා වූ රුපියල් මිලියන 25 සීමාව කාර්තුවකට 
රුපියල් මිලියන 3 දක්වා පහත ෙහළනවා. බදු නිදහස ඉවත් කිරීම 
2016 මැයි මස 02වනදා සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි කියාත්මක 
වන්ෙන් විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා සැපයීම, ලිහිසි දව්ය සහ 
2016.05.02වන දිෙනන් පසුව අනුමත කරන ලද විෙශේෂ ව්යාපෘති 
නිවාසවලට පමණයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න ඕනෑ. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් නිලධාරි මට්ටෙමන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකඟතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිලධාරි මට්ටෙම් 
එකඟතාව අනුව ජුනි මාසය වන විට තමයි ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් සම්පූර්ණ මුදල ලංකාවට ලැෙබන්ෙන්. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක ඒ මුදල ලැෙබන ෙකොට තව ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 650ක මුදලක් ෙවනම ලැෙබනවා. ඒ මුදල 
ෙවනම ලැෙබන ෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.2ක 
මුදලක් අපට එකතු ෙවනවා. ඒ මුදල ලැබුණාට පසුව තවත් මාස 
කිහිපයකින් ජපානෙය් ජයිකා ආයතනෙයන් ආධාරයක් 
ලැෙබනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් 
අෙප් සංචිතය ශක්තිමත් කිරීමට පමණයි. ෙම් මුදල්වලින් 
සංවර්ධනයට මුදල් ෙයොමු කරන්න අපට හැකියාවක් නැහැ. 
සංවර්ධනයට මුදල් ලබා ගැනීමට ෙලෝක බැංකු ආධාර, ආසියානු 
බැංකු ආධාර, ෙකොරියානු ආධාර වාෙග්ම ජපන් ආධාර තිෙබනවා. 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් මුදල් ලැබුණු විගස ඒ පිටුපස්ෙසන් 
එන ණය සහ ආධාර මුදල්වල ශක්තිෙයන් අපට ෙම් වැඩ කටයුතු 
කර ෙගන යන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. ෙම් වන විට 
නිලධාරි මට්ටෙම් එකඟතාවක් ඇති වුණාට පසුව ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ මිල දර්ශකය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගිවිසුම අත්සන් 
කරන්න කලින් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල දර්ශකෙය් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල -IMF එක- ෙම් 
ගිවිසුම අත්සන් කරන්න කලින් අෙපේල් මාසෙය් 28වනදා ඉඳලා 
මැයි මාසෙය් 2වනදා වන විට සමස්ත මිල දර්ශකය  6,443 සිට  
6,516 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ තිෙබන පධාන සමාගම් 20 මිල දර්ශකය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා,  3,398 සිට  3,496 ෙවනකල්. ඒ කියන්ෙන් නිලධාරි 
මට්ටෙමන් ගිවිසුම අත්සන් කළා විතරයි. රාජ්ය මට්ටෙමන් -
භාණ්ඩාගාරය- ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසුව ෙම් තත්ත්වය 
තවදුරටත් ෙවනස් ෙවනවා. ඒ නිසා පිටුපස්ෙසන් එන ෙම් ණය සහ 
ආධාර මුදල් තුළින් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ශක්තිමත් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කාලය 
ඇතුළත විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් කාර්යයන් සඳහා මුදල් වැය 
කිරීමට අපි තීන්දුවක් අර ෙගන තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීම සඳහායි ඒ මුදල් වැය කරන්ෙන්. ඒ පැත්ෙතන් 
අරමුදල් ලැෙබන ෙකොට අපි දැනට ආරම්භ කරපු සංවර්ධන 
ව්යාපෘති සඳහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙවන් කරන ෙකොටස කඩිනමින් 
ෙවන් කිරීමට අපි අදහස් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව 
හම්බන්ෙතොට දක්වා දිෙවන අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර 96, 
මාතර සිට ෙබලිඅත්ත දක්වා ෙකොටෙසේ සිවිල් වැඩ සියයට 20ක් 
සහ ෙබලිඅත්ෙත් සිට වැටිය දක්වා ෙකොටෙසේ සිවිල් වැඩ සියයට 
5ක් නිම කිරීමට අදහස් කර තිෙබනවා.  

වැටිය සිට අන්දරවැව සිවිල් වැඩ සියයට 30ක් දැනට ඉවර 
කරන්න තිෙබනවා. අන්දරවැව සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා සිවිල් 
වැඩ සියයට 25ක් ඉවර කරන්න තිෙබනවා. පිටත වටරවුම් 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අදියර 3, සියයට 17කින් වැඩ අවසන් කිරීමට 
නියමිතයි. ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒ 
ගැන ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා. භාණ්ඩාගාරෙයන් නිකුත් 
කරන අෙනකුත් මුදල් කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට -අමාත්යාංශෙය් 
හිඟ මුදල් නිකුත් කිරීමට- අවශ්ය කටයුතු කරනවා. එෙහම කටයුතු 
කරන ෙකොට ෙම් කාර්යයන් ටික කඩිනමින් කියාත්මක කිරීමට 
පුළුවන්.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අධිෙව්ගී මාර්ගය පිළිබඳව ඔබතුමා කථා 

ෙකරුවා. පසු ගිය දවස්වල වන්දි සම්බන්ධෙයන් බරවකුඹුක, 
වැටිය පෙද්ශෙය් මිනිස්සු උද්ෙඝෝෂණය කළා. ඔබතුමන්ලාට 
ඉඩම්වලට වන්දි ලබා දීෙම් පැහැදිලි පතිපත්තියක් තිෙබනවාද? 
ෙමොකක්ද කමෙව්දය කියලා ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න 
පුළුවන්ද කියායි ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන් වන්දි අපි ලබා ෙදනවා කියන එකයි. 

කිසි පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වන්දි ලබා දීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් 
කමෙව්දයක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම්ක ලක්ෂ්මන් යාපා රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාව. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කිහිපයක් පවත්වලා තිෙබනවා. 

අපි ඒ අයට ලියුම් දීලා තිෙබනවා. අපි කියලා තිෙබනවා, ඉඩමට 
ඇතුළු ෙවන්න ඉඩ අරින්න; අපි වන්දි ෙදනවා කියලා. කිසිම 
තැනක වන්දි ෙනොෙගවා ඉඳලා නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්ත් 
වන්දි දුන්නා.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
දැනට පවතින වටිනාකමද ෙගවන්ෙන්? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ කමයක් තිෙබනවා ෙන්. RDA එෙක් කමයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කලින් සුදුසු වටිනාකමට අනුව තමයි 

වන්දිය ෙගව්ෙව්. ඒ කමෙව්දයමද කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියන 
එක දැන ගන්න ඕනෑ. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කිසිම ෙවනසක් නැහැ. හැබැයි, උසි ගන්වන්න එපා.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
එෙහම ෙනොවුෙණොත් මිනිස්සු පාරට බහීවි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා උසි ගන්වන්න එපා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙගන් මට පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාෙගන් පශ්න අහන්ෙන් 

ලක්ෂ්මන් යාපා මැතිතුමාෙග් ෙවලාෙවන්. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරෙගන යන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අන්තිමට ෙවනම පශ්න අහන්න පුළුවන්. වැටිෙය් සිට 

අන්දරවැව දක්වා සිවිල් වැඩ සියයට 30ක්, අන්දරවැව සිට 
හම්බන්ෙතොට දක්වා සිවිල් වැඩ සියයට 25ක්, පිටත වටරවුම් 
මාර්ගය අදියර 3, සියයට 17කින් වැඩ අවසන් කරන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මම තව විනාඩි පහක කාලයක් ගන්නවා. ඒ බව මම 

සභානායකතුමාට කිව්වා.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay, I will give you five more minutes. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝ මීටර් 179, කඩවත ඉඳලා 

මීරිගම දක්වා කිෙලෝ මීටර් 37.9හි සිවිල් වැඩ සියයට 17කින් 

අවසන් කරන්න තිෙබනවා. මීරිගම - කුරුණෑගල හා අෙඹ්පුස්ස 
පෙව්ශ මාර්ගය කිෙලෝ මීටර් 49.02යි. ෙකොන්තාත්තුව පිරිනැමීම 
සිදු කරෙගන යනවා. ඊළඟට ෙපොතුහැර - ගලෙගදර සිවිල් වැඩ 
සියයට 20ක් සහ කුරුණෑගල - දඹුල්ල කිෙලෝ මීටර් 60හි සිවිල් 
වැඩ සියයට 10ක් අවසන් කිරීමට නියමිතයි. 

ඊළඟට, රත්නපුර අධිෙව්ගී මාර්ගය. විෙශේෂෙයන් රත්නපුර 
අධිෙව්ගී මාර්ගය කිෙලෝ මීටර් 74ක් තිෙබනවා. එහි ශක්යතා 
අධ්යයනය අවසන් කරන්න තිෙබනවා. EIA අවසන් කිරීම හා 
ෙකොන්තාත්තුව පිරිනැමීෙම් අවස්ථාවට පැමිණිලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා භාණ්ඩාගාරෙය් පමාදයක් නැතුව ඇමතිතුමා ඉල්ලන අවශ්ය 
පමාණයට ෙදන්න අපට ඉදිරිෙය්දී පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා.  

ඊළඟට, 2016 ඉඳලා 2019 දක්වා සැලසුම් කරලා තිෙබන 
මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල 2016 ඉලක්කය. වරාය පෙව්ශ 
මාර්ගය ෙකොන්තාත්තුව පිරිනැමීම කරන්න, බත්තරමුල්ල සිට 
අතුරුගිරිය දක්වා වන කණුමත ඉදිෙවන මාර්ගෙය් ශක්යතා 
අධ්යයනය අවසන් කිරීම, ගාලු මුවෙදොර සිට ෙමොරටුව දක්වා 
දිෙවන සමුදීය මාවත වැල්ලවත්ත සිට ෙදහිවල දක්වා නිම කිරීම, 
ඔරුෙගොඩවත්ත - අඹතෙල් මාර්ගය පතිසංස්කරණ ෙකොන්තාත්තුව 
පිරිනැමීම, ෙබ්ස්ලයින් මාර්ගය අදියර  3 කියාත්මක කිරීම සියයට 
50කින් සිවිල් වැඩ නිම කිරීම, සුදුහුම්ෙපොළ සිට තැන්ෙනකුඹුර 
දක්වා උමං මාර්ගය ඉදිකිරීම, මහනුවර නගරෙය් මූලික සැලසුම් 
නිම කිරීම, ෙපොෙළොන්නරුව වට රවුම් මාර්ගය සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය සියයට 100කින් නිම කිරීම, බදුල්ල ෙචන්කලඩි 
මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම සිවිල් වැඩ සියයට 15කින් අවසන් කිරීම, 
පමුඛතා මාර්ග ව්යාපෘතිය 3 අදියර 1 සහ 2 දකුණු පළාත හා 
මධ්යම පළාත හා සබරගමු පළාෙත් මාර්ග සංවර්ධනය අදියර 1 
සිවිල් වැඩ සියයට 75 සහ අදියර 2 සිවිල් වැඩ සියයට 35කින් 
අවසන් කිරීම 2016 වර්ෂෙය් ඉලක්කය වී තිෙබනවා. 

2016 සිට 2019 දක්වා සැලසුම් කර ඇති මාර්ග සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිවලින් 2016 ඉලක්ක අතර දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට 
සම්බන්ධිත මාර්ග සංවර්ධනය සියයට සියයකින් නිම කිරීම, 
ෙකොළඹ අවට පධාන මාර්ගය පුළුල් කිරීම සිවිල් වැඩ සියයට 
100කින් නිම කිරීම කරන්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒකාබද්ධ 
මාර්ග ව්යාපෘති අදියර 1 යටෙත් සබරගමුව සියයට 30ක්, දකුණු 
පළාත සියයට 55ක්, මධ්යම පළාත සියයට 35ක්, උතුරු මැද 
පළාත සියයට 15ක්, වයඹ පළාත හා කළුතර දිස්තික්කය සියයට 
25ක් නිම කරන්න තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ මාර්ග ව්යාපෘතිය අදියර 2 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. උතුරු පළාත, නැ ෙඟනහිර පළාත, ඌව 
පළාත, ෙකොළඹ සහ ගම්පහ දිස්තික්කය එයට අයත් ෙවනවා. 
මහනුවර නගරෙය් පිවිසුම් මාර්ග සංවර්ධනය සියයට 50කින් 
අවසන් කිරීමට -මහවැලි ගඟ හරහා නව පාලමක් තැනීමද ඇතුළුව
- සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. 

2016 සිට 2019 දක්වා සැලසුම් කර ඇති පාලම් සංවර්ධන 
ව්යාපෘතින් පිළිබඳව 2016 ඉලක්කය අනුව නව කැලණි පාලම 
ඉදිකිරීම සියයට 10කින් නිම කිරීම, රාජගිරිය, ෙපොල්ගහෙවල සහ 
 ගෙන්මුල්ල ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම සිවිල් වැඩ සියයට 80කින් 
අවසන් කිරීම, ෙකොච්චිකෙඩ් පාලම ඉදිකිරීම සිවිල් වැඩ සියයට 
20කින් නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා.  

යකඩ පාලම් ව්යාපෘතිය යටෙත් පාලම් නිම කිරීම. බිතාන්ය 
යකඩ පාලම් ව්යාපෘතිය යටෙත් පාලම් 20ක් ඉදි කිරීම, පංශ  යකඩ 
පාලම් ව්යාපෘතිය යටෙත් පාලම් 46ක් ඉදි කිරීම, ජපන් යකඩ 
පාලම් ව්යාපෘතිය යටෙත් පාලම් 37ක් ඉදි කිරීම, ගාමීය පාලම් 
ව්යාපෘතිය යටෙත් පාලම් 20ක් ඉදි කිරීම. 

2016 වසර තුළ සැලසුම් කර ඇති සංවර්ධන වැඩසටහන් අතර 
සියලුම මැතිවරණ  ෙකොට්ඨාස සඳහා රුපියල් මිලියන 50 - 60ක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුදලකින් දැනට පවත්නා මාර්ග සංවර්ධනය  සියයට 100ක් වැඩ 
අවසන් කිරීම. සියලුම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස සඳහා රුපියල් 
මිලියන 06ක් වැය කර ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය  සියයට 100ක් 
වැඩ අවසන් කිරීම. සියයට සියයකින් වැඩ අවසන් කිරීමට  2016 
වර්ෂෙය්ම මුදල් ෙදනවා.  

ෙද්ශීය බැංකු ව්යාපෘතිය යටෙත් සංවර්ධනය කරනු ලබන 
මාර්ග 24ක කටයුතු අවසන් කිරීම- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබ්ස්ලයින් පාර කිරුලපන මංසන්ධිෙයන් 

දැනට වැඩ නවතා තිෙබනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා, මිලින්ද 
ෙමොරෙගොඩ මැතිතුමන්ලා අපි එම මාර්ගය දිගු කරලා ෙකොහුවලට 
සම්බන්ධ කරන්න සැලැස්ම තිබුණු බව. ඇයි ඒක- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
2016 ඒෙකන් සියයට 50ක් අවසන් කරන්න කියලා 

තිෙබනවා. සියයට 50ක සිවිල් වැඩ නිම කරන්න.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ කියන්ෙන් කිරුලපන සිට- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
තුන්වන අදියර. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කිරුලපන සිට ෙබ්ස්ලයින් පාර. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙබ්ස්ලයින් මාර්ගෙය් තුන්වන අදියර තිෙබන්ෙන් කිරුලපන 

සිට ෙකොහුවල දක්වා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක ෙකෙරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔව්. එහි තුන්වන අදියර සිවිල් වැඩ කරන්න තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම සඳහන් කෙළේ ආධාරත්, 
ලැෙබන මුදලුත් එක්ක 2015 වර්ෂෙය්දී අඩපණ වුණු වැඩ 
සියල්ලම නිම කිරීම සඳහා  භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් යැවීම පමාද 
ෙවනවාද කියන එක ගැන මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට ගැටලුවක් 
තිබුණ බවයි. නමුත් ෙම් වර්ෂය තුළ එවැනි පමාදයක් නැතිව 
භාණ්ඩාගාරය විසින් මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට අවශ්ය සියලුම 

මුදල් ටික,  zero-based budgeting යටෙත්  ෙම් අවුරුද්දට ෙදන 
මුදල් ටික ෙම් අවුරුද්ෙද්ම ලබා දී අවසන් කිරීමට තීන්දු කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ එකක්වත් පමාද කරන්ෙන් නැතිව  
කරන්න පුළුවන්. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මතයක් තිබුණා, "ඒ වැඩ 
පමාදයි. වැඩ කෙළේ නැහැයි." කියලා.  මම හිතන විධියට මුදල් 
පතිපාදන ලබා දීම තුළ ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට ෙම්වා අවසන් 
කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක- [බාධා කිරීමක්] 
මම list එකම කිව්වා.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එදා ඔබතුමන්ලා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට සුදු 

ලූනු කිෙලෝව රුපියල් 200යි. අද රුපියල් 450යි. ලුනු කිෙලෝව 
තිබුෙණ් රුපියල් 20යි. අද රුපියල් 100යි. ෙම් මිල වැඩි වීම වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ෙම්වාට බදු අය කරනවා කියලා පස්ෙසේ අපට 
ඉදිරිපත් කරනවාද එෙහම නැත්නම් ෙම් මිල වැඩි වීම වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔබතුමා කිව්ව එක ගැන මම බලන්නම්. ෙමොකද,-  
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඔබතුමා ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල විටින් විට ෙවනස් ෙවනවා. ඔබතුමා 

දන්නවා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ එළවලු මිල තිබුණ හැටි. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා අවුරුද්ද කාලයට ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ එළවලු මිල වැඩි ෙවලා තිබුණ බව. පසු ගිය කාලෙය් 
හුඟක් අඩු වුණා. ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙමෙහයවන යම් යම් හස්තයන් 
තිෙබනවා. ඒ හස්තයන් මිසක ෙම්කට වැට් එක බලපාලා නැහැයි 
කියන එක විතරයි මට කියන්න පුළුවන්. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින 
අභ්යන්තර පශ්න පිළිබඳව මට කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි.  

මීළඟට,  ගරු  ශීෙන්සන්  මන්තීතුමා.  [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒවා අපි කියලා තිෙබනවා. ඔබතුමාත් කියලා තිෙබනවා. 

මමත් කියලා තිෙබනවා. ඕවා අපට කියන්න පුළුවන්. මිල වැඩි 
ෙවනවා, අඩු ෙවනවා. සුදු ලූනු විතරක් ෙනොෙවයි,  [බාධා කිරීම්] 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Next, the Hon. Gnanamuthu Srineshan, please. You 

have 16 minutes. 

1657 1658 

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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[பி.ப. 12.13] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறயதினம் 

நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  
குைறநிரப் ப் பிேரரைண சம்பந்தமான இந்த விவாதத்தில் 
கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். வர ெசல த் 
திட்டத்தில் மக்க க்குச் ெசய்யேவண் ய ேசைவகள், பணிகள் 
பற்றிெயல்லாம் கூறப்பட் க்கின்ற ேவைளயில், இந்தக்  
குைறநிரப் த் ெதாைக பற்றிய விடயத் க்கான விவாதம் 
இன்  நைடெப கின்ற . வர ெசல த் திட்டத்தி டாக 
எம  மக்க க்குப் பல்ேவ பட்ட பணிகைள வழங்கேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . அந்தத் திட்டமிட ன் பின்னர் பல்ேவ  
பட்ட விடயங்கைளக் குைறநிரப்  லம் ெசய்வ  சம்பந்த 
மாகேவ இன்ைறய விவாதம் அைமந்தி க்கின்ற .  இந்தக் 
குைறநிரப்  விடயத்தில் உண்ைமயில் அத்தியாவசியமான ம் 
ஆடம்பரமான மான பல விடயங்கள் காணப்ப கின்றன.  
அத்தியாவசியமான  விடயங்கைளப் ெபா த்தமட் ல் உண , 
உைட, உைற ள் என்பவற் டன்  கல்வி, சுகாதாரம் பற்றிய 
விடயங்க ம் அதிேல காணப்ப  கின்றன. இந்த விடயங் 
களில்  எங்க ைடய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்  என்ற 
வைகயி ம் வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்றவர்கள் என்ற 
வைகயி ம் அவர்கள் பல்ேவ பட்ட எதிர்பார்ப் கைளக் 
ெகாண் க்கிறார்கள். ஏெனன்றால், 30 வ ட கால த்தம் 

வைடந்ததன் பின்னர் அவர்கள் மத்தியில் பல்ேவ பட்ட 
எதிர்பார்ப் கள் இ க்கின்றன. அதைன இந்தக் குைறநிரப் ம்  
பிேரரைணயி டாக அவர்க க்கு வழங்கேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .   

வடக்கு, கிழக்கு, மைலயகம் மற் ம் ெதன்பகுதிகளி ம் 
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வா க்ெகாண் க்கின்ற மக்கள் 
ெதாடர்பாக  சில விடயங்கைளக் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். த்தத்தின் பின்னர்  பல்ேவ பட்ட 
அவஸ்ைதக க்கு மத்தியில்  அங்குள்ள மக்கள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கிறார்கள். இவ்வாறான அவஸ்ைதக க்குள் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற மக்க க்கு என்ெனன்ன 
உதவிகைள வழங்க ேவண் ம்? எப்ப  வழங்க ேவண் ம்? 
எந்த நிதியி டாக வழங்க ேவண் ம்? எந்தக் குைறநிரப் த் 
ெதாைகயி டாக வழங்கேவண் ம்? என்கின்ற விடயங்கள் 
இங்கு எம் ன்னால் கூறப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கு பிரேதசங்கைள எ த் க்ெகாண்டால் அங்கு த்தம் 

வைடந்  7 ஆண் கள் ர்த்தியாகின்ற நிைலயி ம்  
வாழ்வாதாரங்களற்ற நிைலயில்தான் மக்கள் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்கான வாழ்வாதாரங்கைள வழங்க ேவண் ய 
தார்மீகப் ெபா ப்  - தார்மீகக் கடைம இன்ைறய நல்லாட்சி 
அரசுக்கு இ க்கின்ற .  வாழ்வாதாரம் என்  ெசால்கின்ற 
ேபா  அவர்க க்கு பல்ேவ பட்ட ேதைவகள், ேசைவகள் 
என்பன ன்னால் ெதன்ப கின்றன. அந்த வைகயில் 
அவர்க க்கு கைளக் கட் வழங்குதல், வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப்பக்கூ ய விதத்தில் ெதாழில்கைள வழங்குதல் 
என்கின்ற விடயங்கள் க்கியமாகக் காணப்ப கின்றன.  

ெதாழில் வழங்கின்ற விடயத்ைதப் பார்க்கின்றேபா  அ  
தி ப்தியைடயக்கூ ய விதத்தில் இல்ைல. நல்லாட்சி அரசு 
என்  ெசால்கின்றேபா  பாரபட்சம்-பக்கச்சார்  இ க்கக் 
கூடாெதன்  நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். ஆனால், 
அண்ைமயில் சுகாதாரத் ெதாழிலாளர்க க்கான  ேநர் கப் 
பாீட்ைசகள், நியமனங்கள் நைடெபற்ற ேவைளயி ம் கல்வி 
அைமச்ேசா  கூ ய சிற் ழியர்க க்கான  ேநர் கப் 
பாீட்ைசகள், நியமனங்கள்  நைடெபற்ற  ேவைளயி ம் 
பாரபட்சம் காட்டப்பட் ள்ள . வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங் 

களில் வாழ்வாதாரங்கைள  இழந்  நிற்கின்ற,  த்தத்தின் 
வ க்கைளத் தாங்கிநிற்கின்ற மக்கள் மத்தியில் அவர்க க்குப் 
பல்ேவ பட்ட எதிர்பார்ப் கள் இ க்கின்றன. சிற் ழியர் 
பதவியாக இ ந்தாெலன்ன, அதற்கு ேமற்பட்ட பதவிகளாக 
இ ந்தாெலன்ன இந்தப் பதவிகளில் கட்டாயமாக அவர்க ம் 
ேசர்க்கப்பட - இைணக்கப்பட ேவண் ம். எனேவ,  ஆ ம் 
கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்கின்ற ேபதங்கள் பார்க்காமல், இவர் 
க க்கும் ெதாழில்கைள வழங்கேவண் ய ஒ  தார்மீகப் 
ெபா ப்  அரசுக்கு இ க்கின்ற .  

ஏெனன்றால், இவர்கள் கடந்த காலங்களில் ெதாழில் 
கைள ம்  பல்ேவ பட்ட ெதாழில்வாய்ப் க்கைள ம் இழந்த 
வர்கள். த்தத்தின் மத்தியில் க னமான வாழ்க்ைகைய 
வாழ்ந் வந்தவர்கள். அந்த வைகயில் அவர்க க்குாிய 
ெதாழில்வாய்ப் கைள வழங்குகின்ற விடயத்தில் எங்க க்குத் 
தி ப்தியில்ைல. அ மட் மல்லாமல், வர  ெசல த்திட்ட 
விவாதத்தின்ேபா  பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் கூறப்பட்டன.  
வடக்கு, கிழக்கில் ெதாழிற்சாைலகள் அைமத்தல், ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைளக் ெகா த்தல், ேபாாினால் ண் க்கப்பட்ட 
பாைதகைள பிரதான பாைதகேளா  இைணத்தல், பாலங் 
கைள அைமத்தல் என்ெறல்லாம் பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் 
ேபசப்பட்டன.  இவ்வா  ேபசப்பட்ட விடயங்கள் எவ்வள  

ாிதமாக - ேவகமாக நிைறேவற்றப்படப் ேபாகின்றன என்ற 
எதிர்பார்ப்பில் எங்க ைடய மக்கள் இ க்கின்றார்கள். 
எனேவ, பல்ேவ பட்ட அபிவி த்தி சம்பந்தமான விடயங்கள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற இவ்ேவைளயில், எம  
பகுதிகளில் என்ெனன்ன அபிவி த்திகள் நைடெப கின்றன? 
இந்த அபிவி த்திகள் எங்க க்குப் ேபா மானைவயாக 
இ க்கின்றனவா? என்பன ெதாடர்பாக அறிவதற்கு அவர்கள் 
அங்கலாய்த்தப  இ க்கின்றார்கள். எனேவ, உங்க ைடய 
நிதி ஒ க்கீ கள் அல்ல  பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர  
ெசல த்திட்டத்தி டாக வழங்கப்ப கின்ற - அந்தப் 
பாதீ கள் லமாகக் கிைடக்கின்ற - நிதியங்கைளப் பாதிப்  
அ ப்பைடயில் ன் ாிைமப்ப த்தி சகல பிரேதசங்க க்கும் 
வழங்க ேவண் ம் என்பைதேய நான் இந்தச் சைபக்குக் கூற 
விைளகின்ேறன். ஒ க்கீ கள் ஒ க்கீ களாக இல்லாமல், 
அைவ மக்க க்குச் ெசன்றைடயக்கூ ய விதத்தில் திட்டங்கள் 
அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

1977- 80க்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் - த்த சூழல் ேதான்றிய 
பின்னர் மக்கள் அபிவி த்தி பற்றிச் சிந்திக்க யாத 
வர்களாக, சிந்திக்கும் ேதைவயற்றவர்களாக இ ந்தார்கள். 
ஆனால், இன்ைறய நிைலயில் அவர்கள் தங்க ைடய 
இனப்பிரச்சிைனக்கான கனதியான தீர்  என்ன என்பைத 
எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயில், எப்ப ப்பட்ட 
அபிவி த்திகள், எப்ப ப்பட்ட ெதாழில்வாய்ப் கள் எங்க 

க்கு இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்ப  
கின்றன; வழங்கப்படப்ேபாகின்றன என்  சிந்திக்கின்ற 
வர்களாக இ க்கின்றார்கள். எனேவ, நிதி குைறநிரப் ப் 
பிேரரைணகளாக இ ந்தாெலன்ன, நிதி வழங்கல் ெதாடர்பான 
விடயங்களாக இ ந்தாெலன்ன, இந்த விடயத்தில் மக்களின் 
அத்தியாவசியமான, அவசியமான எதிர்பார்ப் கள், ாிதமாக 
நிைறேவற்றேவண் ய விடயங்கள் என்பவற்றில் கூ தலான 
கவனம் ெச த்தேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . உண்ைமயில் 
எங்க க்கு  வழங்கப்ப  கின்ற அதிகாரம் ெதாடர்பான 
விடயம் இங்கு கவனத்தில் எ த் க்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ள்ள .  

குறிப்பாக, உலக நா கைள எ த் ப் பார்க்கின்றேபா , 
அவற்றில் ஒற்ைறயாட்சி, சமஷ்  ஆட்சி என்கின்ற இரண்  
விதமான ைறைமகள் நைட ைறயில் இ க்கின்றன. இந்த 
ஒற்ைறயாட்சி ைறைமயான , எம  பிரச்சிைனக க்கான 
தீர் கைளத் தரவில்ைல. அந்த அ ப்பைடயில் ஒ  சமஷ் க் 
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கட்டைமப்பிைன ஏற்ப த் வத டாக, அதிகாரங்கைளச் 
சாியான ைறயில் பகிர் ெசய்   எங்க க்குாிய ெதாழில் 
நியமனங்கைள நாங்கேள ெசய் ெகாள்வதற்கும் எங்க ைடய 
மக்களின்  ேதைவகைள நாங்கேள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற் 
கும் வாய்ப்  ஏற்ப ம். அவ்வா  எங்க க்கு அதிகாரங்கள் 
கிைடக்கின்றேபா  நாங்கள் மத்திய அரைச அதிகமாக 
எதிர்பார்த்  ஏமா கின்ற தன்ைமையத் தவிர்த் க்ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கும். மத்திய அரசின் லமாகக் கிைடக்கின்ற 
நிதியில் மாகாண அரசுகள் தங்கியி க்கின்ற ஒ  ைகய நிைல 
காணப்ப கின்ற . இந்த அதிகாரப் பகிர்  கிைடத்தால், 
அந்தக் ைகய நிைல இல்லாமல் கிைடக்கின்ற அதிகாரத்ைதக் 
ெகாண்  எம  பிரேதசத்ைத அபிவி த்தி லமாக ம் 
பல்ேவ பட்ட கவனிப் கள் லமாக ம் மக்களின் 
ஏக்கங்கைள, எதிர்பார்ப் க்கைளத் தீர்த் க்ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கும். இன்ைறய நிைலயில் நாங்கள் மக்களின் 
எதிர்பார்ப் க க்காக பல்ேவ பட்ட அைமச்சுக க்குச் 
ெசல்லேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . இவ்வா  நாங்கள் 
ெசன்   எங்க ைடய பிரச்சிைனகைளப் பிரஸ்தாபிக்கின்ற 
ேபா ,  சில அைமச்சுகளில் சாியான பதில்கள், ெபா ப்  
ணர் ள்ள பதில்கள் கிைடத்தா ம் சில அைமச்சுகளில்  
எங்க க்கு ஏமாற்ற ம் கிைடக்கின்ற . எங்க க்குக் 
கிைடத்த தகவ ன்ப , கல்வி அைமச்சி டாக சிற் ழியர் 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட்ட விடயத்தில் வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களில் ேபா மான அள  கவனம் ெச த்தப் 
படவில்ைல என்ற விடயத்திைன நான் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இ  நல்லாட்சி 
அரசு என்பதனால் எங்க க்குப் பல எதிர்பார்ப் கள் 
இ க்கின்றன.  

அவ்வாறில்லாமல் சாதாரணமாக கடந்தகால 
அரசுகைளப்ேபால் இந்த அரசும் இ ந்தால் எங்களிடம் 
அப்ப யான எதிர்பார்ப் க்கள் இ ந்தி க்கா ; எதிர்பார்க் 
க ம் மாட்ேடாம். இன்ைறய நிைலயில்  நல்லாட்சி என்ற 
தத் வத்திைன ைவத் க்ெகாண்  ெசயற்பா கைள அந்த 
நிைலக்குத் தள்ளாமல் இ ந்தால், அரசின்மீ  நம்பிக்ைக 
இழக்கேவண்  வ ெமன்பைத ம் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். எனேவ, ெபா ப் ள்ள 
அைமச்சுக்கள் இந்த விடயத்தில் கவனம் ெச த்தி மக்களின் 
எதிர்பார்ப் க்கைளப் ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம். குறிப்பாக, 
வர  ெசல த்திட்ட நிதி ஒ க்கீ கள் லமாகக் கிைடக்கின்ற 
நிதியிைன வழங்குகின்ற விடயத்தில் பாரபட்சம் இல்லாமல் 
ந நிைலயான பார்ைவைய நீங்கள் ெகாண் க்க ேவண்  
ெமன்பைத ம் இந்த இடத்தில் நான் சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன். ஏெனன்றால், கடந்த காலங்களில் எம  மக்கள் பல 
விடயங்களில் ஏமாற்றப்பட் க்கிறார்கள்; ெதாழில்வாய்ப் 

க்கைள வழங்குகின்றேபா  எதிர்க்கட்சிகள் றக்கணிக்கப் 
பட் க்கின்றன. எதிர்க்கட்சியின க்கு வாக் களித்த மக்கள் 

றக்கணிக்கப்பட் க்கிறார்கள். அந்த நிைலைம ெதாட மாக 
இ ந்தால் கடந்த கால அரசுக க்கும் தற்ேபாைதய 
அரசுக்குமிைடயில் வித்தியாசம் இல்லா  ேபாய்வி ம்.  

இன்ைறய நிைலயில் ஊடக சுதந்திரம் பற்றி நாங்கள் 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். கடந்த 3ஆம் திகதி ஊடக 
சுதந்திரம் பற்றிய விடயம் பிரஸ்தாபிக்கப்பட் ந்த . 
அேதேவைள, கடந்த காலத்தில் எங்கள  பிரேதசங்களி ந்  
சில பத்திாிைகயாளர்கள் கடத்தப்பட்டார்கள்; ெகால்லப் 
பட்டார்கள். அந்தச் சம்பவங்கள்  ெதாடர்பான விசாரைணகள் 
இ வைர நடத்தப்படவில்ைல. இதைன ம் நான் இந்த 
இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். பத்திாிைகயாளர் 
களான சிவராம், நேடசன் ேபான்றவர்கள் ெகால்லப்பட்  பல 

ஆண் கள் கடந் விட்டன. அ  ெதாடர்பான விசாரைணகள் 
இ வைர இடம்ெபறவில்ைல; குற்றவாளிகள் கண்டறியப் 
படவில்ைல. இன்  ஊடக சுதந்திரம், க த்  ெவளியி ம் 
சுதந்திரம் என்பன ஓரள க்குத் தி ப்தி த வதாக 
அைமந்தி ந்தா ம், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நடந்த ஒ  
சம்பவத்ைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
நிலாந்தன் என்ற ஓர் ஊடகவியலாளர் தன் ைடய க த்  
ெவளியீட்  சுதந்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி மாவட்ட அரசாங்க 
அதிபாின் சில ெசயற்பா கள் பற்றி விமர்சித்தி ந்தார். அந்த 
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் உடன யாக காவல் ைறக்கு 

ைறப்பா  ெசய்  அவைர அந்த இடத்தில் விசாாிக்கச் 
ெசய்தி க்கிறார்.  இ  எங்க க்கு அச்சு த்தலாக 
அைமந்தி க்கின்ற . க த் க்கைள க த் க்களால் 
எதிர்ெகாள்கின்ற தன்ைம இ க்கேவண் ேமெயாழிய கடந்த 
காலங்கைளப்ேபான்  க த் க்கைள க விகளால் 
எதிர்ெகாள் ம் ர்ப்பாக்கிய நிைலைம காணப்படக்கூடா . 
பல்ேவ  ைறகளில் கழ் த்த பல பத்திாிைகயாளர்கள் 
இன்  எம  நாட் ல் இல்ைல. ஒன்றில் அவர்கள் 
இறந்தி க்கிறார்கள் அல்ல  மரணிக்கச் ெசய்யப்பட் க் 
கிறார்கள் அல்ல  நாட்ைடவிட் த்  ரத்தப்பட் க் 
கிறார்கள். அப்ப ப்பட்ட கழ் த்த பத்திாிைகயாளர்கள் 
தி ம்ப ம் இங்கு வ ம்ேபா தான் நல்லாட்சி என்ற 
ஜனநாயத்ைத எங்களால் பலப்ப த்தக்கூ யதாக இ க்கும். 
எனேவ, க த் க்கள் க த் க்களால் எதிர்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். க த் க்கைளக் க விகளால் - ஆ தங்களால் 
எதிர்ெகாள்கின்ற ரட் த்தனமான கலாசாரம் எம  
நாட் ந்  ஒழிக்கப்பட ேவண் ெமன்பைத இந்த இடத்தில் 
நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அரச அதிகாாிகைள ம் 
அைமச்சர்கைள ம் ஏன், ஜனாதிபதி, பிரதமர் ஆகிேயாைரக் 
கூட விமர்சிக்கக்கூ ய அள க்கு இந்த நல்லாட்சி காலத்தில் 
பத்திாிைகச் சுதந்திரம் ஓள க்கு வளர்ந்தி ப்பைதப் பார்த்  
நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். அேதேவைளயில், சிலர் 
எ கின்ற பாணியில் தி ந்தாத நிைலைம ம் காணப்ப  
கின்ற . இந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவமான, உயாிய சைபெயன்  கூறப்ப கின்ற 
இந்தச் சைபயில் இரண்  தினங்க க்கு ன்  நைடெபற்ற 
நிகழ் கள் கவைலயளிக்கின்றன. பாடசாைல மாணவர்கள் 
பார்ைவயாளர் 'கலாி' யில் இ ந் ெகாண்  அந்த நிகழ்  
கைளப் பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள். அரசியல் சார்ந்த, 
ஜனநாயகம் சார்ந்த அறிவிைன ம் அ பவத்திைன ம் 
பலப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்பதற்காகத்தான் அவர்கள் 
இங்கு வ கின்றார்கள். அன்ைறய அந்தக் காட்சிகள் 
அவர்க க்கு எதிர்மைறயான சிந்தைனகைள ஏற்ப த்தி 
யி க்கும். மாணவர்கள் மத்தியில் எம்ைமப் பற்றிய தவறான 
க த் க்கள்  உ வாகுவதற்கு இப்ப யான நிகழ் கள் 
வழிேகா ெமன்பைதச் சுட் க்காட் வேதா , இனிேமல் 
இப்ப யான நிகழ் கள் ஏற்படாத விதத்தில் உ ப்பினர்கள் 
மிக ம் கண்ணியமாக ம் கவனமாக ம் நடந்  
ெகாள்வதற்குாிய சட்டதிட்டங்கைளக் ெகாண் வர 
ேவண் ெமன் ம் ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெமாத்தத்தில், எம  நா  ெபா ளாதார ாீதியாக ம் சாி, 
ச க ாீதியாக ம் சாி, ஆன்மீக ாீதியாக ம் சாி, கலாசார 
ாீதியாக ம் சாி  அபிவி த்தியைடகின்றேபா  உண்ைமயில் 
அதன் ெப ைம அயல் நாட்டவர்கள் மத்தியில் ேபசப்ப  
வதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற . எனேவ, இதைன இந்தக் 
ெகளரவமான சைபயில் இ க்கின்ற ஒவ்ெவா  கட்சியின் 
தைலவ ம் உணர்ந்  ெசயற்பட்டால், இனிேமலாவ  இந்தச் 
சைபயின் ெகளரவத்ைதப் பா காத் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
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இ க்கும். இங்கு நடந்த சம்பவங்கைளச் சிலர்  மிக ம் 
கவைலேதாய்ந்த கத்ேதா   அவதானித் க்ெகாண்  
இ ந்தைத ம் இன் ம் சிலர் அதைனப் பார்த் ச் சிாித் க் 
ெகாண் ந்தைத ம் பார்க்கும்ேபா , எங்களால் ஒவ்ெவா  
வைர ம்  வித்தியாசமான விதத்தில் எைடேபாடக்கூ ய ஒ  
நிைலைம ஏற்பட்ட . அந்த நிகழ்  ரதி ஷ்டவசமாக 
நைடெபற்ற  என்ற வைகயில் அதைன நாங்கள் மறந் விட் ,  
இனிவ ம் காலத்திலாவ  எங்க ைடய ஜனநாயக பாரம் 
பாியத் க்கு ஓர் இ க்ைக ஏற்ப த்தக்கூ ய இவ்வாறான  
நிகழ் கள் இடம்ெபறாத விதத்தில்,  ெகளரவ சைபைய 
வழிநடத் கின்ற தைலவர்கள் பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அேதேபான்  ஒவ்ெவா  கட்சியின் தைலவர்க ம் 
அவர்க க்குச் சாியான வழி ைறகைள ம் ெபா ப் மிக்க 
தைலைமத் வத்ைத ம் காட் , ெநறிப்ப த்தேவண் ம் 
என்பைத ம் நான் இந்த ேநரத்தில் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். 

ேம ம், எம  வர  ெசல த்திட்டம் நிைறேவற்றப்பட்  
சில மாதங்கள் கடந்தி க்கின்றன. இந்த நிைலயில் ஒவ்ெவா  
பிரேதசத்தி ம் என்ன ெசயற்பா கள் நைடெபறப்ேபாகின்றன 
என்ற எதிர்பார்ப்  இ க்கின்ற . குைறநிரப் ப் பிேரரைண 
பற்றி ம் நிதியிைன மீளீட்டம் ெபற் க்ெகாள்வ  பற்றி ம் 
நாங்கள் இன்  சைபயில் விவாதித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
இந்த ேவைளயில், நிச்சயமாக எங்க ைடய பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்குச் சாியான ைறயில் நிதி ஒ க்கீ கள் 
கிைடக்கேவண் ம்; அங்கு ெதாழிற்சாைலகைள ஏற்ப த்தி 
ெதாழில் வாய்ப் க்கள் வழங்கப்படேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நாங்கள் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் 
ேமற்குக் கைரப்பகுதியில், அக்காலத்தில் ேவளாண்ைம 
ெசய்கின்றவர்கேள அதிகமாகக் காணப்பட்டார்கள்.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You have to wind up now, Hon. Member.  

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay.  
 

அவர்க க்கு அாிவி ெவட் தல் லமாக இரண்  ேபாகங் 
க க்குத் ேதைவயான வாழ்வாதாரத் க்குாிய ெபா ண் 
மியத்ைத ஈட் க்ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப்  இ ந்த . ஆனால், 
தற்காலத்ைதப் ெபா த்தமட் ல், அந்த வாய்ப் கள் இல்லாமல் 
ேபாய்விட்டன. எனேவ, நான் குறிப்பிட்ட இந்த விடயங்களில் 
கவனம் ெச த்தி, எம  மக்கள் ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பளிக்க ேவண் ம் என் கூறி, 
அமர்கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා (ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා) ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப.1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till   1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Gamini Jayawickrama Perera, please. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් දැවැන්ත 

සංවර්ධනයකට මුල පුරන මුදලකට අදාළවයි අද ෙම් ගරු 
සභාෙවන් අනුමැතිය ඉල්ලන්ෙන්. මුදල් රාජ්ය ඇමතිතුමා ඒ 
පිළිබඳ විස්තර පකාශ  කළා. මා පැහැදිලිව කියනවා,  කැබිනට් 
මණ්ඩලය අනුමත කරන මුදල්වලින් කරන දැවැන්ත සංවර්ධනය 
ලංකාවම වැළඳ ගන්නා සංවර්ධනයක් ෙවනවාය කියන එක. එක 
පැත්තකින් මාර්ග සංවර්ධනය වනවා. ෙම් තුළින් විශාල වශෙයන් 
රැකියා බිහි වීමට පටන් ගන්නවා. ගාමීය පළාත්, නගරබද පළාත් 
ඇතුළු මුළු ලංකාෙව්ම මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කිරීෙම් ඒ සංවර්ධන 
වැඩ පිළිෙවළ තුළින් කාලය ඉතිරි කරනවා වාෙග්ම, ආර්ථිකෙය් 
විශාල ෙවනසකුත් ඇති ෙවනවා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ  කියා කරද්දී වුණත්,  ෙගවීමට තිෙබන ණය 
පිළිබඳව අපි පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න එපායැ. අපි ෙගවීමට 
තිෙබන ණය දිහා බැලුවාම, පසු ගිය රජය කාලෙය් ගත්ත ණයත් 
එක්ක අපට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා -interest එකයි, capital 
එකයි ඔක්ෙකෝම-  මුළු ආදායමින් සියයට 97ක් විතර.   

මුදල් රාජ්ය ඇමතිතුමා පකාශ කළ පරිදි  අෙප් රටට විශාල 
වශෙයන් ආධාර ගලා ෙගන එනවා. ඉදිරි මාස තුන තුළ 
ජනාධිපතිතුමා යනවා ජපානයට. අෙප් අගමැතිතුමාත් ගිහිල්ලා 
ආවා. අපි රැකියා දසලක්ෂෙය් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරමින් ෙම් 
රෙට් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති කරනවා. ඒ මඟින් ගෙම් ආර්ථිකය 
දියුණු ෙවනවා. ඒ තුළින් රැකියා ඇති ෙවනවා. ගම්වල ජනතාව 
අතර සල්ලි සංසරණය ෙවන්න පටන් ගන්නවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශයක් අලුතින් බිහි ෙවනවා. ගෙම්ත් ෙපෞද්ගලික අංශයක් බිහි 
ෙවනවා.     

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හැම අමාත්යාංශයකම 
ඉදිරි දැක්ම තුළ හදපු සැලසුම්, පතිපත්ති පකාශන, දර්ශනය හා 
වැය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම පටන් ගන්න ඉස්ෙසල්ලා  විනාඩි 
10ක්, 15ක්  තුළ  පකාශ කරන්න ඕනෑ. ගිය සතිෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් ඒවා. මෙග් අමාත්යාංශෙය් ඒවාත් මීට සති 
තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ඉදිරිපත් කළා. අපි ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ 
කරන්න ඕනෑ,  අෙප් බදු ආදායම්වල ෙමොන තරම් පහත බැසීමක් 
ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක.  

ඒ  ෙකොෙහොමද? අෙප් බදු ආදායම්වල පහත වැටීම බැලුවාම, 
2006 තිබුණු සියයට 14ක බදු ආදායම 2014 සියයට 10.7ට 
බැහැලා තිෙබනවා. ඒක අවුරුද්දක් ඇතුළත අපි සියයට 12.9ට 
වැඩි  කර තිෙබනවා. ෙමොකටද ෙම් බදු ගන්ෙන්? ෙම්වා අපි  රෙට් 
සංවර්ධනයට ෙයොදවනවා.  

අද වැට් බදු ගැන කථා කළා. විපක්ෂෙය් අය කෑ ගහලා කිව්වා, 
අපි ෙපොඩි මිනිහාට ගහනවා කියලා. අද  මුදල් රාජ්ය ඇමතිතුමා 
පැහැදිලිව ෙපන්නුවා වැ ට් එක ෙපොඩි මිනිහාට කිසිම ආකාරයකින් 
බලපාන්ෙන් නැහැ කියන එක. පරිප්පු ඇතුළු අෙනක් සෑම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අත්යවශ්ය දව්යයකටම වැට් එකක් එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැට් 
එක එන්ෙන් ෙමොනවාටද? විශාල ව්යාපාර වන කාගිල්ස්, කීල්ස ්
වැනි ආයතනවලට වැට් එකක් එනවා. තිෙබන අයටයි ඒක 
 එන්ෙන්.  ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, කාගිල්ස්, කීල්ස් 
සුපර්, රිචඩ් පීරිස් වැනි ඒවාෙය්ත්  පරිප්පු, තුනපහ වැනි අත්යවශ්ය 
දව්ය කිසිවකට වැට් එකක් දමන්න බැහැ කියලා.  තහනම් කරලා 
තිෙබනවා. එෙහනම් ෙම් වැට් එෙකන් ෙපොඩි මිනිහාට ගහනවා 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  එෙහම ගැහිල්ලක් නැහැ.  ඒක වදින්ෙන් 
තිෙබන අයෙග් සාක්කුවට.   ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 2015 වන තුරු 
කවුද පාලනය කෙළේ?  

අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙයන් සියයට 40ක් පාලනය කෙළේ සියයට 
8ක් වැනි ධනපති පන්තියක්. ෙපොඩි මිනිසුන්ට කීයද ලැබුෙණ්? ෙම් 
රෙට් ෙගොවි පන්තිය සියයට 25ක්, වතු කම්කරුෙවෝ සියයට 30ක්. 
ෙම් අයට සියයට 10කවත් ෙදයක් ලැබුෙණ් නැහැ. පහසුකම් 
අරෙගන, බදු සහන අරෙගන දැවැන්ත සමාගම් කීපයක් තමයි ෙම් 
රට සූරාකෑම කෙළේ. අපි ඒක ෙවනස් කරනවා. Panama Papers  
caseඑකට සම්බන්ධ සල්ලි, නැත්නම් ස්විස් වැනි පිට රට බැංකුවල 
තිෙබන සල්ලි ඔක්ෙකෝම ෙහොයලා, ඒ සල්ලි අපි  ෙම් රටට 
ෙග්න්න ඕනෑ. ඒ ෙම් රෙටන් සූරා කාපු සල්ලි. අපි දැන් ඒ ෙද්වල් 
තහනම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පිට රට බඩු වික්කා නම්, ඒ 
තුළින් ලැෙබන සල්ලි පිට රට බැංකුවල දමන එක අපි තහනම් 
කළා. ඒ සල්ලි ෙම් රටට ෙග්න්න ඕනෑ. ඒවා ෙම් රටට ෙගනාවාට 
පස්ෙසේ අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  

මම නිදසුනක් කියන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, Sustainable Development and Wildlife කියන 
මෙග් අමාත්යාංශයට ෙම් රටට එන සංචාරකයනුත් අදාළ වනවා. 
තල්මසුන්, ෙඩොල්ෆින් වැනි මුහුදු ජීවීන් සම්බන්ධ marine අංශයත් 
මෙග් අමාත්යාංශයට අදාළයි. වනජීවී අංශයත් මෙග් අමාත්යාංශයට 
අදාළයි. සත්ෙවෝද්යාන -zoological gardens- මෙග් අමාත්යාංශයට 
අදාළයි. මල් වතු -botanical gardens- මෙග් අමාත්යාංශයට 
අදාළයි. 2014 වර්ෂෙය්දී අෙප් රටට පැමිණි සංචාරකයන් සංඛ්යාව 
ලක්ෂ ෙදොළහයි. 2015 වර්ෂය අවසානෙය් ෙම් සංඛ්යාව ලක්ෂ 
දහහතහමාරකට ඉහළ ගියා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ලක්ෂ විසිඅටක විතර 
සංචාරකයන් සංඛ්යාවක් පැමිෙණයි කියලා මම හිතනවා. ෙම් එන 
සංචාරකයන්ෙගන් සියයට 80ක්, 85ක් යන්ෙන් ෙකොෙහේටද? 
මුහුදුකරෙය් තල්මසුන් බලන්න. නැත්නම් මෙග් අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන Horton Plains එකට යනවා. ඒවාට ගියාම අපි 
සල්ලි අය කරනවා. අෙප් රටට පැමිෙණන සංචාරකයින් යාලට 
යයි, botanical gardensවලට යයි.  

ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා කියන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් මෙග් 
අමාත්යාංශය භාරව සිටි ෙකෙනක්. 2008දී හම්බන්ෙතොට 
Ridiyagama Safari Park එකට රුපියල් මිලියන 1,450ක් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙම් ස්ථානය විවෘත 
කරන්න එන්න කියලා චමල් මැතිතුමාට මම ආරාධනා කළා, 
එතුමාෙග් පවුෙල් අය ෙවනුෙවන්. ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමනි, 
2008 ඉඳලා 2016 වනෙතක් රුපියල් මිලියන 1,450ක් වියදම් 
කරලා ෙකොන්කීට් කණු ටිකක් ගහලා, ෙගොඩනැඟිලි ටිකක් හදලා, 
දැල් ටිකක් විතරක් ගහලා තිෙබනවා. ෙම් ෙද්වල් සඳහා estimates 
නැහැ, tenders නැහැ. ෙම්  ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලා මම ඊෙය් Commission එකක් පත් ෙකරුවා. ෙම් 
ස්ථානය අවුරුදු 8ක් තිස්ෙසේ වහලා, කරන්න ෙදයකුත් නැහැ, 
ෙකෙරන ෙදයක් දන්ෙන්ත් නැහැ. අගමැතිතුමා chopper එෙකන් 
ගිහිල්ලා ෙම් ස්ථානය නිරීක්ෂණය කළා. ෙකොන්කීට් බංකර් වාෙග්  
තිෙබනවා, ෙවන ෙමොනවත් නැහැ, එතැන කැලයක් තිෙබනවා 
කියලා කැබිනට් රැස්වීමකදී එතුමා කිව්වා. ෙම් ෙද්වල්වලට මම 

මාස එක හමාරයි දුන්ෙන්. එක්ෙකෝ මාස එක හමාෙරන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තීරණය කරලා ඉවරයක් කරන්න කියලා මම 
කිව්වා. ඒ පෙද්ශයට සතුන් දමන්න දිනයක් දුන්නා. අද ආඩම්බරයි 
කියන්න. ඒ සථ්ානය අද ඔබතුමන්ලාට සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන් 
වන විධිෙය් සංචාරකයන් යන ආකර්ෂණීය තැනක් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මට තත්පරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තත්පරයක් ගන්න.   මෙග් කාලය. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔය වාෙග් ස්ථානයක් ඔය පෙද්ශෙය් තිබුෙණ් නැහැ. ඔය 

ස්ථානය නිර්මාණය කෙළේ සත්ෙවෝද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. 
ඒ වැඩ කෙළේ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව. ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව ඒ හැම 
කටයුත්තක්ම  ෙපෞද්ගලික අංශයට දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය ගන්න එපා. Subcontracts දුන්නා. 

ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් ෙම් ෙද්වල් කළා, ඒ ඔක්ෙකෝම හරි. මම 
ඊෙය් ෙම් ෙද්වල් ෙහොයන්න Commission එකක් පත් ෙකරුවා. ඒ 
Commission එෙකන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරලා මාසයකින් 
report එක ලබා ෙදනවා. එතෙකොට ඇත්ත තත්ත්වය බලන්න 
පුළුවන්. ෙම්ෙක් කටයුතු State Engineering Corporation  - SEC
- එකට දුන්නාට tender procedure එකක් නැහැ. Subcontracts 
කියන පුද්ගලෙයෝ කරපුවා ඔක්ෙකෝම අපි දන්නවා. ඒ ෙද්වල් මම 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒවා මට වැඩක් නැහැ. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
අපි වියදම් කරන්ෙන් මහජන සල්ලි. මම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. Commission එකක් පත් කළ නිසා ඒ ස්ථානය 
සම්බන්ධෙයන් සිදු වූ ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන්. අවුරුදු අටක් තිස්ෙසේ විවෘත කරන්න බැරිව, කරන්න 
ෙදයක් නැතිව තිබුණු තැනක් අපි මාස එක හමාෙරන් ආකර්ෂණීය 
විධියට වැඩ කරලා විවෘත කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම තව කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. මීට අවුරුදු 10කට ඉස්ෙසල්ලා -2005 දී-  EDB 
statistics අනුව අපනයනකරුෙවෝ කිව්ෙව්, යුෙරෝපයට මල් 
අපනයනය කිරීෙමන් අෙප් රට හයෙවනි තැනයි ඉන්ෙන් කියලා. 
නමුත්, 2014 වර්ෂය අවසානෙය්දී අපි 60ෙවනි තැනට පහළට 
බැහැලා තිෙබනවා. 

We were able to earn more before.  But according to 
EDB statistics in 2014 our export revenue from 
floriculture products had come down to US Dollars .04 
million, which was not even 1 per cent of our exports.  
But before that, we were able to earn US Dollars 14 
million.  So, what are our vision and achievements?   
Now I am trying to rectify that situation. I am going to 
develop botanical gardens and promote training with out-
grower systems.  This is what we can do. Thereby we can 
create employment opportunities and earn more foreign 
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exchange.  Our women should not go to Middle-Eastern 
countries as slaves and beggars because we can generate 
income in our country itself.  There is enough potential 
here.  That is my argument.  I am not criticizing anyone.   
I am talking on facts.  So, I have said all these based on 
facts.  This is the situation.    

Now we are increasing our revenue.  We are expecting 
to increase our tax revenue which was on a downward 
trend.   Our tax revenue was almost 14 per cent in in 
2006.  In 2014 it had gone down to 10.7 per cent but we 
have been able to increase it to 12.9 per cent in this year.  
So, let us talk. 

ඉතින් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා  ණයට ගත් මුදල්- 
borrowings- ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි බලන්නට ඕනෑ. 
අපි  ජපානෙයන්, චීනෙයන් ණය  මුදල් ගන්ෙන් විවෘත විධියටයි. 
අපි සියයට අෙට්, නවෙය්  ෙපොලියට ණය ගන්ෙන් නැහැ. ගිවිසුම 
විවෘතයි. අපි ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කරනවා. සියයට 
අෙට්, නවෙය් ෙපොලියට ෙනොෙවයි අපි ණය ගන්ෙන්.   More than 
80 per cent of the borrowings go to servicing of existing 
debt.    

අෙප් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 80ක් පිට රටින් ලබා ගත් ණය 
ෙගවන්නයි වියදම් කරන්ෙන්. ඒ අෙප් ඉදිරි පරම්පරාෙව් දරුවන්ට 
වියදම් කරන්න තිෙබන මුදල්. ඉතින්, ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි 
දැන් තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක හදන්න ඕනෑ. අපි අඬලා වැඩක් නැහැ. 
අපි විෙව්චන කරන එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් මුදලත්  
අරෙගන සංවර්ධන සැලසුමක් තුළින් යම් වැඩපිළිෙවළක් ඇති 
කරනවා.   

Now look at the Government outstanding debt. 
Contingent liabilities stand at Rs.1,042 billion by end of 
2015. The debt/GDP ratio has increased to 85.5 per cent 
of the GDP.  So, this is the situation that we have to face.  
These are contracts that have been signed for which we 
will have to pay.   

What is our vision in terms of this Budget-2016?  It is 
based on Government policy.  What is our policy?  What 
is our mission?  What is our mission to achieve our 
vision?   We are going forward, I am telling you.  We 
have a five-year plan.   Within these five years, we will be 
able to achieve our vision while peace and prosperity 
prevailing in the whole of Sri Lanka.  

I have visited Jaffna five times now. Ask your 
Colleagues - Members of Parliament. My Ministry will 
coordinate with the Northern Province and implement the 
development project plan.   We will see that you will get 
equal rights as the people in the South.   Then the people 
who go to North from the South will be wanting to spend 
not one night but three - four nights there.  We will also 
take steps to make use of marine resources in the 
Northern Province and provide zoological parks and 
botanical parks.  All those will be provided to you.  That 
is our policy.  We will do that, so that the people in your 
area will be able to earn more income.  The people in the 
area must also be benefited by coexistence, not only the 
Government Departments. Handicraft products 

manufactured in the area will be promoted and more 
employment opportunities could be generated through 
concepts like Jana Kala Kendraya - marketing villages.  
We have discussed all those.  So, we are solving the 
problems there.  We have declared and re-gazetted 
wildlife conservation areas.  So, the remaining land will 
be given to the due people.  That is our duty.  We will do 
that also.    

Our policy is based on knowledge-based economy, 
innovative economy, green economy and sustainable 
economy. I am the Minister for Sustainable Development 
and Wildlife.   What are we going to do under sustainable 
economy? We will create medium and long-term 
strategies. With these concepts we will generate 1 million 
employment opportunities through the private sector and 
public sector.  Low-income earners will be encouraged to 
engage in self-employment and also they will be 
encouraged to make use of their talents in self-
employment at the village level.  Thereby they will be 
able to reach the level of middle income earners.  We are 
not targeting the high-class society.  They know how to 
survive.  We have to think of the poor man.  That is why 
we are trying to increase the level of income of the rural 
people at the village level.  We will do it.  We have  a 
vision in the Budget - 2016. His Excellency the President, 
Maithripala Sirisena and the Prime Minister, Hon. Ranil 
Wickremesinghe work together towards that vision. No 
one can break this. I will tell you that we will continue 
for five years and we will show the results.  We have a 
policy with regard to ensuring land ownership; we will 
give lands to everyone. We are going to give one million 
title deeds.  

අපි මිලියනයකට ෙදනවා, සින්නක්කර ඔප්පුව. We are 
going to give title deeds to Sinhalese, Tamils and 
Muslims, as they all are same.  

Then they can go for a loan and can use that money 
for their industries. Then, there are strategies on 
enhancing income levels and the development of rural 
economies. We are spending on those.  

I can still remember the former Minister of Transport 
said in Parliament - I have the Gazette Notification - that 
a sum of Rs. 1 million was given for concreting the roads. 
I have his statement.     

එතුමා කියා තිෙබනවා, "රුපියල් ලක්ෂ 10න් රුපියල් ලක්ෂ 
4ක් ඒ ෙගොල්ෙලෝ අෙප් සල්ලි කනවා, ෙකොමිෂන් ගහනවා"යි 
කියලා. We do not allow that. අපි එෙහම ෙකොමිෂන් ගහන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ගෙම් ජනතාවෙගන් ගන්නා හැම ශතයක්ම 
විවෘතව දීලා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 15ක් මන්තීවරුන්ට දීලා 
තිෙබනවා. ඒ මුදලින් අපි ගම දියුණු කරනවා. කිහිපෙදනකු හම්බ 
කරන සැලැස්මක් ෙනොෙවයි අපට තිෙබන්ෙන්.  

 පසු ගිය රජය කාලෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
තුළින් education සඳහා සියයට 6ක් ෙනොෙවයි, සියයට 4යි වියදම් 
කෙළේ. Today we are spending 41.1 per cent from the Budget 
for education, health et cetera which comes under human 
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capital development. Then, on facilitation of micro, small 
and medium enterprises, we are spending 15.7 per cent; and 
on regional development at provincial and local level, we are 
spending 17.2 per cent. Likewise, we are spending money to 
develop the rural economy.   

මට මතකයි, දැන් විපක්ෂය පැත්ෙත් සිටින අෙප් ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයක් ඒ කාලෙය් කියපු කථාවක්.  මා එතුමාෙග් නම 
කියන්ෙන් නැහැ, මෙගන් අහන්න එපා. රුපියල් 2,500කින් 
පවුලකට ජීවත් වන්න පුළුවන්ය කිව්වා. පාන් පිටි කිෙලෝ එකකින් 
ඉඳි ආප්ප 250ක් හදන්න පුළුවන්ය කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] මෙගන් 
අහගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ඉඳි 
ආප්ප - [බාධා කිරීම්] ආ.... හරි, හරි. එෙලොව, ෙමෙලොව ෙපෙනන 
ඉඳි ආප්ප.  එෙලොව ෙමෙලොව ෙපෙනන ඉඳි ආප්ප  250ක් හදන්න 
පුළුවන්ය කිව්වා. එෙහම නම් nightgown වාෙග් ඇති. පාන් පිටි 
කිෙලෝ එකකින් ඉඳි ආප්ප 250ක් හදන්න පුළුවන්ය කිව්වා.  ඒ 
වාෙග් ෙමොන බූරු කථාද කිව්ෙව්? ඉඳි ආප්ප 250ක් පාන් පිටි 
කිෙලෝ එකකින් හදන්න පුළුවන්ද? මා Debate එෙක්දී ඇහුවා, 
"ඔබතුමා ෙමෙහම කිව්ෙව් නැද්ද?" කියලා. එතුමා අමුතු 
ෙලෝකයක ෙන් සිටිෙය්. අමුතු ෙලෝකයක ඉඳලා ෙන් ෙමෙහම 
කථා කෙළේ. ඒකයි මා කියන්ෙන්. එෙහම නැතුව අපහාස කරන්න 
ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙමොකක්ද ෙම් 
සංවර්ධනය කියන්ෙන්? අද එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සමුළුෙව්දී 
තීරණය කර තිෙබනවා, 2016 ඉඳලා 2030 දක්වා තිරසර 
ෙලෝකයක් කරන්න. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාමාජික රටවල් 193ක් ඒ 
යටෙත් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. ලංකාව ෙවනුෙවන් අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා ගිහින් අත්සන් කළා. "තිරසර" කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ලබන අවුරුද්ෙද් ආසියානු කලාපෙය් සභාපති 
වශෙයන් මා පත් කර තිෙබනවා. ෙමොකද, ආසියානු කලාපෙය් 
එකම Sustainable Development Ministry  එකක් ඇති කෙළේ 
ලංකාෙව්යි. United Nations එෙක් අරමුණ වී තිෙබන්ෙන් poverty 
alleviation. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මා ගියා, Switzerlandවල 
තිබුණු CITES Conference එකට. මා බැංෙකොක්වලටත් ගියා. 
ෙම්ක කියද්දී මට එක කාරණයක් මතක් ෙවනවා. ආර්. ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී මාෙග් මිත ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මන්තීතුමා සමඟ අපි එකට සිටියා. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා 
ජනසවිය ෙගෙනද්දී ෙලෝක බැංකුව බැහැයි කිව්වා; ෙබොරු වැඩක්ය 
කිව්වා. මට ඒ කාරණය මතක් ෙවලා මෙග් කථාෙව්දී මා ෙපන්වා 
දුන්නා, "එදා ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පය 
ෙනොෙවයිද, poverty alleviation කියලා ඔබ අද ෙලෝකයට ෙදන්න 
හදන්ෙන්" කියලා.  

ඊළඟට, මිනිසකුට අවශ්ය මූලික අවශ්යතා කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ඒවා ෙමොනවාද? එයින් එකක් තමයි නිවාස. නිවාස ඉදි 
කිරීම ආරම්භ කෙළේ කවුද? ඔබතුමන්ලා, අපි ඒ කටයුතු කළා ෙන්. 
අද සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ඒ කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යනවා. 
අපි නිවාස ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි.  ඔබතුමා දැදිගමදී 
මට ගහද්දී, මාව දමලා පැනලා ගිෙය්. කපටියා.  

 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
යාපනෙය් - 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔය යාපනය ගැන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියන්න 

ඇවිල්ලා -  [බාධා කිරීමක්] තාත්තා කරපු ඔක්ෙකොම - [බාධා 

කිරීමක්] හැන්සාඩ් වාර්තාවල සඳහන් ෙවලා  තිෙබනවා. ඒ ගැන 
කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එතුමාෙග් තාත්තාෙග් 
කාලෙය් 1958 දී ජාතිවාදය ඇති කළ ඒවා ගැන කියන්න එපා. මා 
එතුමාට අපහාස කරන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් පියා ෙගෞරව කළ 
යුතු ෙකෙනක්. ඒ නිසා කට වහෙගන ඉන්න. අපහාස කරන්න මා 
කැමැති නැහැ. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් මෙග් යාළුවා. 
සිද්ධාර්ථන් මන්තීතුමා ඒ ගැන දන්නවා. අෙප් 
කථානායකතුමන්ලාත් යාපනෙය්  ගිහින් ෙදමළ ඉෙගන ෙගන 
තිෙබනවා.  ඒවා නැති කළා. අෙප් සෙහෝදරයන්ට ෙදමළ භාෂාව 
ඉගැන්වූෙය් නැහැ. ඉංගීසි භාෂාව තිබුණා, ඒක නැති කළා. 
ඒෙකන් අපි දුක් විඳිනවා. මා යාපනෙය් පස් වතාවක් ගියා. 
අහන්න, සිද්ධාර්ථන් මන්තීතුමාෙගන්. Ask your Colleagues. මා 
ගිහින් බැලුවා. රටක ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, කුලවාදය අදින්න 
එපා. ලාංකිකයන් හැටියට වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒක මතක තබා 
ගන්න.  

ඔබතුමන්ලා ඔය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළටත් රාජාලියාට 
වුණු වැෙඩ් ෙවන්ෙන්. ලියලා තියා ගන්න. මම ගාමිණී ජයවිකම 
ෙපෙර්රා ෙනෙවයි එෙහනම්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙමොකවත් 
නැහැ. කියපු එක ඇහුෙණ් නැත්නම්, කන් බිහිරි නම් හිරමන 
තලයක් ෙගනැල්ලා කන් ෙදක සුද්ද කර ගන්න.  

What is sustainable development? අපි ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
ෙනොමිෙල් ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි 
sustainable development කරන ෙකොට poverty alleviation 
කරනවා. අපි විශ්වවිද්යාලය දක්වා නිදහස් අධ්යාපනය ෙදනවා. 
පාසැල් දරුවන්ට ෙනොමි ෙල් දිවා ආහාරය දුන්ෙන් UNP එෙකන්. 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙනොමිෙල් දුන්ෙන් UNP එෙකන්. ෙපොත් ටික 
ෙනොමිෙල් දුන්ෙන් UNP එෙකන්. ෙම් ඔක්ෙකෝම ලබා දුන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි. නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ලබා දුන්ෙන් 
අපි. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම කියන්න 
ඕනෑ අපි ෙම් රෙට් ගර්භිණී මව් ෙකෙනකුට රුපියල් 20,000ක 
ෙපෝෂණ මල්ලක් ෙදන්න නිෙයෝග කළා. විශාම වැටුප අපි වැඩි 
කර තිෙබනවා. අද රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. 2020 ෙවද්දි ඒ පඩිය ෙදගුණයක් වනවා. මතක තබා 
ගන්න. අපි ෙම් ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ තුළ - [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාට, - [බාධා කිරීම්]  අම්ෙමෝ! ෙනොෙවයි අප්ෙපෝ! 
කියැෙව්වි. මම කියන ඒවා මතක තබා ගන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද? [බාධා 
කිරීම්] ෙමතුමන්ලා භයයි. මෙග් කථාව නවත්වන්න හදනවා. 
How many more minutes do I have?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have three more minutes. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
That is enough. They want me to sit. They are upset. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි 2014 වර්ෂෙය් රැස් 
කළ ආදායම රුපියල් මිලියන 1,195,700යි. 2015 වන ෙකොට අපි 
ආදායම වැඩි කරෙගන තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 
1,454,860කින්. ඒ කියන්ෙන්, we have increased it by 21 per 
cent through proper management, proper economic 
policies and proper discipline in this society.  That is 

1669 1670 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 
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what we have done, I am telling you.  - [Interruption.]  
You can see the loans that we have obtained.     

I table* all these documents because my time is 
limited. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි 2015 වසර තුළදී 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප සහ  විශාමික දීමනා ඉහළ දාලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙකොපමණ පමාණයකින්ද? 2014 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් සිට ලබා දුන් මසකට රුපියල් 3,000ක් වූ අතුරු දීමනාව 
අපි තවත් රුපියල් 7,000කින් වැඩි කළා. ඉන් රුපියල් 6,000ක් 
2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට ද ඉතිරිය 2015 ජුනි මාසෙය් සිටද 
ලබා දුන්නා. මීට අමතරව, රාජ්ය අංශෙය් විධායක ෙශේණි සඳහාද 
2015 ජූලි මස සිට විෙශේෂ දීමනාවක්  ලබා දුන්නා. රාජ්ය අංශය 
සඳහා අදියර 5කින් යුත් නව වැටුප් පරිමාණ 2016 ජනවාරි 01 දින 
සිට බලපැවත්වන පරිදි කියාත්මක කිරීම සඳහාද අවශ්ය පියවර 
ගත්තා. විශාමිකයන් සඳහා  2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට ලබා 
දුන් මසකට රුපියල් 2,500ක අතුරු දීමනාවද 2015 අෙපේල් මස 
සිට මසකට රුපියල් 3,500 දක්වා අපි වැඩි කරලා තිෙබනවා. මීට 
අමතරව, රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 06/2006 කියාත්මක 
කිරීමට ෙපර විශාම ගිය විශාමිකයන්ෙග් විශාම වැටුප් විෂමතා 
නිවැරදි කිරීම සඳහා පියවර අරෙගන තිෙබනවා. 2020 ෙවද්දි 
රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් පඩිය අද ලැෙබනවා වාෙග් ෙදගුණයක් 
ලැෙබනවා. අපි ඒකත් කරනවා. 

අෙප් ඇමතිතුමාත් දන්නවා, කැකිරාව ආසනෙය් තිෙබනවා 
රුපියල් මිලියන 750ක් වියදම් කරලා හදපු ඇත් අතුරු ෙසවනක්. 
ෙමොන අපරාධයක්ද? වතුර නැහැ. වියදම රුපියල් මිලියන 750ක්. 
ඒ මහජන සල්ලි. ෙම් අහන්න. ඒකට කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. මම බවුසර්වලින් වතුර ෙගනැල්ලා දාන්නද? 
ෙම් වාෙග් කරපු අපරාධ බලන්න. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම දැන් 
ෙහොයන්න ෙවලා. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි. අෙන්, Lotus Tower  
එකට රුපියල් බිලියන 14යි. Colombo - Katunayake 
Expressway එකට රුපියල් බිලියන 46යි.  Outer Circular 
Highway එකට රුපියල් බිලියන 143යි. Colombo Port City 
ව්යාපෘතියට රුපියල් බිලියන 174යි. Mattala Airport එකට 
රුපියල් බිලියන 27යි.  Hambantota artificial island එකට 
රුපියල් බිලියන 105යි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ෙඩොලර්ද? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔක්ෙකොම රුපියල් බිලියන. Hambantota Harbour (Phase I)  

එකට රුපියල් බිලියන 47යි; Hambantota Harbour (Phase II) 
එකට රුපියල් බිලියන 78යි; Norochcholai Coal Power Plant  
එකට රුපියල් බිලියන 151යි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Please give me one more minute.   

අවුරුදු තිහක් පරණ යකඩ බඩු චීනෙයන් ෙගනැල්ලා අපට 
අටවලා තිෙබනවා. අපි ඒෙක් ණයත් ෙගවන්න ඕනෑ; ඒ යන්තවල 
repairsවලටත් ෙගවන්න ඕනෑ. අපි repair කරන ඒවාටත් 
ෙගවනවා. ඒවා අවුරුදු තිහක් පරණ යකඩ බඩු.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන පැහැදිලි 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා තමයි රට කාපු 
වැඩ. ෙම්වා කියද්දි තමුන්නාන්ෙසේලාට අමාරුයි. මම බලාෙගන 
ඉන්ෙන් පිටි කිෙලෝගෑම් එකකින් ඉඳිආප්ප 250ක් හදන අලුත් 
මැෂින් එකක් යාපනෙයන්වත් ගන්න පුළුවන්ද කියලායි. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Anura Dissanayake.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කුරුණෑගල ලැයිස්තුව ෙදන්න කියන්න. 

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔක්ෙකොම රුපියල් බිලියන. Hambantota Harbour (Phase I)  

එකට රුපියල් බිලියන 47යි; Hambantota Harbour (Phase II) 
එකට රුපියල් බිලියන 78යි; Norochcholai Coal Power Plant  
එකට රුපියල් බිලියන 151යි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Please give me one more minute.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවුරුදු තිහක් පරණ යකඩ බඩු චීනෙයන් ෙගනැල්ලා අපට 
අටවලා තිෙබනවා. අපි ඒෙක් ණයත් ෙගවන්න ඕනෑ; ඒ යන්තවල 
repairsවලටත් ෙගවන්න ඕනෑ. අපි repair කරන ඒවාටත් 
ෙගවනවා. ඒවා අවුරුදු තිහක් පරණ යකඩ බඩු.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන පැහැදිලි 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා තමයි රට කාපු 
වැඩ. ෙම්වා කියද්දි තමුන්නාන්ෙසේලාට අමාරුයි. මම බලාෙගන 
ඉන්ෙන් පිටි කිෙලෝගෑම් එකකින් ඉඳිආප්ප 250ක් හදන අලුත් 
මැෂින් එකක් යාපනෙයන්වත් ගන්න පුළුවන්ද කියලායි. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Anura Dissanayake.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කුරුණෑගල ලැයිස්තුව ෙදන්න කියන්න. 

 
[අ.භා. 1.56] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ලැයිස්තු ෙගොඩක් ඉල්ලන්න තිෙබනවා. අපට ෙවන 

ලැයිස්තුවක් දැන් ගන්න තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු 
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවලා ෙම් වනෙකොට අවුරුදු එකහමාරකට 
ආසන්න කාලයක් ගතෙවලා තිෙබනවා. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා අගාමාත්ය ධුරයට පත්ෙවලා, රවි කරුණානායක 
මහත්මයා මුදල් අමාත්ය ධුරයට පත්ෙවලා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයා ජනාධිපති ධුරයට පත්ෙවලා අවුරුදු එකහමාරකට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. අවුරුදු එකහමාරක් 
කියලා කියන්ෙන් ඕනෑම ආණ්ඩුවකට ඒ ආණ්ඩුෙව් ගමන් මඟ 
ඉතා ෙහොඳින් එළිදරවු වන, කවර දිසාවකට එය යනවාදැයි කියලා 
ෙත්රුම් ගැනීමට පමාණවත් වන කාලයක්. ඒ නිසා ෙම් අවුරුදු 

එකහමාර ෙහොඳටම පමාණවත්. ෙම් ආණ්ඩුව කවර ආණ්ඩුවක්ද, 
ෙමොන වාෙග් වැඩ කරන්න සූදානම්ෙවලා තිෙබන ආණ්ඩුවක්ද, 
ෙමොන විධියට අෙප් රට ඉස්සරහට ෙගනි යන්න සූදානම් 
ආණ්ඩුවක්ද කියන කරුණු පිළිබඳව දැන් ඉතා ෙහොඳින් 
එළිදරව්ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගම්වල කියමනක් තිෙබනවා, 
"හැෙදන ගහ ෙදෙපත්ෙතන් දැෙන්" කියලා. හැබැයි, දැන් හැෙදන 
ගහ ෙදෙපත්ෙතන් ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුව කරලා තිෙබන වැඩ 
ගත්තාම ඒ වැඩ සියල්ල විසින්ම ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන් 
ෙම් රට ෙගනයමින් තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් නරක දිසාවකට බවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැඟීෙම්දී පධාන ෙලස 
කරුණු කීපයක් ඉදිරියට ආවා. එකක් තමයි, පජාතන්තවාදය. 
අනික, ෙහොරකම හා නාස්තිය. ආර්ථිකය, ජාතික අසමගිය වැනි 
පශ්න තමයි ෙක්න්ද වුෙණ් ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නඟන්න. දැන් 
අවුරුදු එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ගතෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් පශ්න පිළිබඳව ෙම් ආණ්ඩුව 
අනුගමනය ෙකොට තිෙබන, රැ ෙගන තිෙබන තීන්දු තීරණ 
කවෙර්ද? මම පජාතන්තවාදය ගැන අහනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පජාතන්තවාදෙය්දී  
ආර්ථික පජාතන්තවාදය අතිශය වැදගත්. ආර්ථිකෙය් ඇති වන 
චලනයන්, ආර්ථිකෙය් තීන්දු තීරණ ජනතාවට එළිදරව් කිරීම, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා කිරීම කළ යුතුයි. නමුත් ෙම් 
ආණ්ඩුව මෑත කාලෙය් විවිධ රාජ්යයන් එක්ක එකඟතාවන් 
ගණනාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. තවමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙහෝ ෙම් රට ෙම් ගැන දන්ෙන් නැහැ.  ඊෙය් මුදල් අමාත්යවරයා 
මාධ්ය සාකච්ඡාවක් කැඳවලා කිව්වා, "ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලත් සමඟ භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් සහ ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් නිලධාරින් ගිවිසුමක් අත්සන් කළා"ය කියලා.  ඒ 
ගිවිසුම ගැන දන්ෙන් කවුද කියලා මම අහනවා. ෙම් කැබිනට් 
මණ්ඩලය ඒ ගැන දන්නවාද? ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් දන්නවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා පජාතන්තවාදය ගැන 
කථා කළා නම් ඒ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ෙපර ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එය ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණා. එෙසේ නැතිනම් 
අවම වශෙයන් ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසුවවත් ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලත් සමඟ එහි නිලධාරින් සහ ආණ්ඩුෙව් නිලධාරින් අතර 
ඇති වුණු එකඟතාවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා එය සඟවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
පළමුවැනි කාරණය. ෙදවැනි කරුණ ෙමොකක්ද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මීට ෙපර ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා විපක්ෂ 
නායකවරයා හැටියට  ෙමතැන වාඩිෙවලා Colombo Port City 
ව්යාපෘතිය පටන් ගන්න අවස්ථාෙව්දී  ෙල්ඛන ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කරමින් ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, "බලයට ආවාට පස්ෙසේ Colombo 
Port City ව්යාපෘතිය නතර කරනවා"ය කියලා. එතුමා විපක්ෂ 
නායකවරයා හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තමයි ඒ කාරණය 
කිව්ෙව්. විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
තමයි Port City ව්යාපෘතිය පිළිබඳව පළමුෙකොටම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ .  

රනිල් විකමසිංහ මහතාෙග් ස්ථාවරය බවට පත් වුෙණ් 
පරිසරය පැත්ෙතන්, මූල්යමය පැත්ෙතන්, නීතිමය පැත ්ෙතන් 
වැරැදි ගණනාවක්, අඩු පාඩුකම් ගණනාවක් සහිත ව්යාපෘතියක් 
කියන එකයි.  ඒ නිසා ඔහු බලයට පත් වූ වහාම එය නතර 
කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් චීනයට ෙගොස ්නැවත එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ 
එකඟතාව ෙමොකක්ද කියලා.  ඒක තමයි පජාතන්තවාදය. ආපු 
එකඟතාව ෙමොකක්ද? එදා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට ඉඳෙගන 
ඒ ව්යාපෘතිය නතර කරනවා කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හඬ 
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දීලා, අද ඒක නැවත කරනවා යැයි කියා හඬ ෙදන්නට ඒ ෙහේතු 
සාධක ෙවනස් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒ කාරණය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැට් 
බද්ද පිළිබඳවත් අහනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපි අහනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙමොකටද කියා.  පසු ගිය 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරිපත් 
කරලා, ඒ අය වැය ෙල්ඛනයට අනුරූපී වන පරිදි බදු පමාණයක් 
පැෙනව්වා. සමහර බදු ඉවත් කළා; සමහර බදු සංෙශෝධනය කළා; 
සමහර බදු වැඩි කළා. එවැනි බදු සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කළා. 
මූලික ෙලස ගත්ෙතොත්, අය වැය ෙල්ඛනයක් හරහා තමයි 
ආණ්ඩුවට අවශ්ය මුදල් සම්පාදනය කර ගැනීම ෙවනුෙවන් බදු 
සංෙශෝධනයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කා රක 
සභාපතිතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනෙය් පධාන කාරණයක් තමයි බදු 
සංෙශෝධනයන් ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ බදු සංෙශෝධනයන් ඉදිරිපත් 
කිරීම හරහා ආණ්ඩුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා, "2016 
වසෙර් ආණ්ඩුව අෙප්ක්ෂා කරන ආදායම ෙමපමණයි. බදුවලින් 
අපි ෙමච්චර ආදායම අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් ෙම් බදුවලින් ආදායම 
ෙමච්චර අෙප්ක්ෂා කරනවා. විෙද්ශ ණය පදානවලින් ෙමච්චර 
ආදායම අෙප්ක්ෂා කරනවා" කියලා. පසු ගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය - ආදායම 
උපයා ගන්නා ආකාරය.  ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
ෙදකක් ඒ ආදායම උපයා ගන්නා ආකාරය අනුමත කළා. හැබැයි, 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, මැයි මාසෙය් 02 සිට ගහපු 
බදු අනුමත කෙළේ කවුද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළාද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන  

මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன    
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය් 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාම කෑ ගැහුවා අය වැය 
ෙල්ඛනය සම්මත කර ගැනීම සඳහා මන්තීවරු 159ක්, තුෙනන් 

ෙදකකට වැඩි පිරිසකෙගන් අය වැය ෙල්ඛනය සම්මත කර ගත්තා 
කියලා. හැබැයි, ඒ සම්මත කරපු අය වැය ෙල්ඛනෙය් බදු ෙවනස් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙවනස් කරන්ෙන් අඩු කිරීෙම් දිශාවට 
ෙනොෙවයි, වැඩි කිරීෙම් දිශාවටයි. සියයට 11 නම්, ඒ වැට් බදු  
සියයට 15 දක්වා  වැඩි කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි, බදු පරාසයත් 
පුළුල් කරනවා. අගමැතිවරයා ඇවිල්ලා ගරු සභාෙව් පකාශයක් 
කරලා, ඒ පකාශය හරහා එය කර ගන්න පුළුවන් නම් එහි ඇති 
පජාතන්තවාදය ෙමොකක්ද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මූල්ය 
බලය ෙමොකක්ද? අගමැතිවරයා ෙකොළ කෑල්ලක් කියවලා 
කියනවා, "මැයි මාසෙය් පළමු වැනිදා සිට  බදු සංෙශෝධන ෙම් ෙම් 
ආකාරයට සිද්ධ ෙවනවා. මැයි මාසෙය් 02 ෙවනිදා සිට එය සිද්ධ 
ෙවනවා." කියා. අගමැතිවරයාට  එෙහම බලයක් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරපු පජාතන්තවාදයද  
ෙම්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට කියාත්මක වන බදු 
සංෙශෝධන නතර කළ යුතුයි.  නතර කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ඒ පිළිබඳ විධිමත් සංවාදයක් ඇති කළ යුතුව තිෙබනවා. අය වැය 
ෙල්ඛනයකින් අනුමත ෙනොකරන ලද, අය වැය ෙල්ඛනයට 
පටහැනි, අය වැය ෙල්ඛනයට පරස්පර විධියට මාස තුනක් යනවිට 
නැවත බදු සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? ඒ 
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙසේ 
සාකච්ඡා කිරීමකින් ෙතොරව අගාමාත්යවරයා කරන පකාශයක් 
හරහා නැවත ෙම් බදු සියල්ල ෙවනත් තත්ත්වයකට පත් කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා පජාතන්තවාදය ගැන කරන 
ලද සාකච්ඡා මුළුමනින්ම අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ආණ්ඩුව කිව්වා, 
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවරභාවය පිළිබඳව. පාර්ලිෙම්න්තුව බලය 
ශක්තිමත් කරනවා" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලය ශක්තිමත් කරනවා 
කියලා කියන්ෙන් මන්තීවරුන්ෙග් කියාකාරිත්වය  පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ තවත් පුළුල් ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි, සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? උපෙද්ශක කාරක සභා සැලකිය යුතු 
පමාණයකින් සාකච්ඡාවට බඳුන්ෙවලා නැහැ. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ෙග්නවා. මීට ෙපර 
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාවට යනවා.  ඇයි 
ෙම්වා දාලා තිෙබන්ෙන්?  ෙම්වායින් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් මුදල ෙමොකක්ද  කියා උපෙද්ශක කාරක සභාව 
තුළදී එය පුළුල් ෙලස සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවනවා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. අද ඒවා කථා කරන්න තැනක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න තිබූ උපෙද්ශක 
කාරක සභා අහිමි කරලා තිෙබනවා නම්, අය වැය ෙල්ඛනය 
පෙසකලා කටයුතු කරමින් තිෙබනවා නම්, ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලත් සමඟ වූ එකඟතාව සඟවා තිෙබනවා නම්, චීනයට 
ෙගොස් කරන ලද එකඟතාවන් සඟවා තිෙබනවා නම්  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පජාතන්තවාදය ෙමොකක්ද?  

පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ඇති කරනවා යැයි කියා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන ලද  එකඟතාවන් 
මුළුමනින්ම කප්පාදු කර තිෙබනවා, මුළුමනින්ම ඒවා අමතක කර 
කටයුතු කරන තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙදවැනි කරුණ 
ෙම්කයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට මතකයි ෙම් 
ආණ්ඩුව, වංචා දූෂණ පිළිබඳ විශාල ෙලස ආන්ෙදෝලනයන්ට තුඩු 
දීපු මැතිවරණයකට පසුව ෙගොඩ නැගුණු ආණ්ඩුවක් බව.  නමුත් 
වංචා දූෂණ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු අද  මුළුමනින්ම ෙද්ශපාලන 
හස්තයට යට ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මා  ඉතා  වගකීෙමන් තමයි 
කියන්ෙන්.  

සමහර සිදුවීම්වලට අදාළ මන්තීවරු අත් අඩංගුවට ගත යුතුද 
නැද්ද කියා අපි කවුරුවත් තීන්දු කරන්න ඕනෑ නැහැ.  හැබැයි, අද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සමහර සිදුවීම්වලට අදාළ මන්තීවරු 
අත් අඩංගුවට ගත යුතුද, නැද්ද කියා තීන්දු කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
හස්තය. එක ෙව්ලාවකට කියනවා, ''අෙපේල් 1වැනිදා ගන්නවා'' 
කියා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ''අවුරුදු පහු ෙවනකල් ඉන්නවා'' කියා. 
ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ''මැයි 1වැනිදා පහු ෙවනකල් ඉන්නවා'' කියා. 
ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ''ෙව්දිකාවලට නගින කල් බලා ඉන්නවා'' 
කියා. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වංචා, දූෂණ පිළිබඳ 
ඇති වී තිෙබන පරීක්ෂණ ස්වාධීනව ඒ ආයතනවලට ලබා දී 
කටයුතු කරනවා ෙවනුවට, මුළුමනින්ම ඒවාට ෙද්ශපාලන 
හස්තයන් මැදිහත් ෙවමින් තිෙබනවා.  

සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මන්තීවරයා එළියට ආෙව් 
ෙකොෙහොමද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. කාට හරි කියන්න 
පුළුවන්, ''අධිකරණෙයන් ඇප දුන්නා'' කියලා. අධිකරණෙයන් 
ඇප දුන්නා ෙනොෙවයි. අධිකරණෙයන් ඇප ෙදන්න සිදු වුණු 
සාකච්ඡා අපි දන්නවා. ඇප දීමට ෙපර සාකච්ඡා  කරලා තමයි ඔහු 
එළියට ගත්ෙත්. එළියට ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහුට ෙපොලිස් 
ආරක්ෂාව ෙදන්න තීරණය කළා. ඔහුට ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ෙදන්න 
තීරණය කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට් වංචා, දූෂණවලට හවුල් 
වුණා කියලා, මහා කප්පිත්ෙතක් බවට පත් ෙවලා හිටිය සජින් ද 
වාස් ගුණවර්ධන එළියට එනවා. එළියට එනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ෙදනවා. වංචා, දූෂණ පිළිබඳ කියා මාර්ග 
මුළුමනින්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාව 
ෙවනුෙවන් හසුරුවමින් තිෙබනවා.  

යම් ෙකෙනක් තමුන්නාන්ෙසේලාට උදවු කරනවා නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙව්දිකාවට නගිනවා නම්, ඔහු අදූෂිතෙයක් 
බවට පත් ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට උදවු කරන්ෙන් නැත්නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙව්දිකාවට නගින්ෙන් නැත්නම්, ඔහුෙග් file 
එක අෙත් තියාෙගන ඉන්නවා, ''නැගපන්, නැගපන්'' කියලා 
තරවටු කරන්න. ඒ නිසා අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

වංචා, දූෂණ, නාස්තිය පිළිබඳව එදා තමුන්නාන්ෙසේලා 
මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී කරන ලද පකාශයන් මුළුමනින්ම 
විහිළුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවා. ආරක්ෂා කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා වංචාෙව් ෙයෙදනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා වංචාෙව්, දූෂණෙය් ෙයෙදන එක ගැන මා අද 
එකින් එක කියන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඉස්සරෙවලාම ''නාස්තිය'' ගැන  කියන්නම්. ෙම් තිෙබන්ෙන් 
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව. ඔය පැත්ෙත් මහත්වරු ටික -අෙප් 
මන්තීවරු ටික- දැන් ඒකට අත ඔසවන්නද බලා ෙගන ඉන්ෙන්?  
ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුෙව් 67වැනි මුදල් ඉල්ලීම ගැන මා දැන 
ගන්නට කැමැතියි. ෙකොච්චර මුදලක්ද ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් ලක්ෂ 5,943ක්ඉල්ලලා 
තිෙබනවා. ෙමොකටද? ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? මා දන්නා විධියට, 
අගාමාත්යවරයාට වාහන ගන්න. එෙහම ෙනොෙවයි නම්, එය 
නිවැරැදි කරන්න. මා දන්නා විධියට ගන්ෙන් වාහන ෙදකයි. වාහන 
ෙදකට ආසන්න වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 6,000යි. ඒ කියන්ෙන් 
එක වාහනයක් කීයද? එක වාහනයක් රුපියල් ලක්ෂ 3,000යි. 
රුපියල් ලක්ෂ 3,000ට ෙමොනවාද ගන්නා වාහන කියා අපි දැන 
ගන්න කැමැතියි. රුපියල් ලක්ෂ 6,000ක් අගාමාත්යවරයා 
ෙවනුෙවන් වාහන ගන්න ෙවන් කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙමය අනුමත කරන්න ඕනෑද කියා කල්පනා කරලා බලන්න. 
දැනට රුපියල් ලක්ෂ 6,000කට, දන්නා විධියට වාහන ෙදකයි 
ඉල්ලන්ෙන්.  

[බාධා කිරීමක්] වාහන ෙදකට රුපියල් ලක්ෂ 6,000ක්. එක 
වාහනයක් රුපියල් ලක්ෂ 3,000යි. විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට 
ඉඳලා, අගාමාත්යවරයා බවට පත් ෙවන ෙකොට රුපියල් ලක්ෂ 
3,000ක වාහන ඕනෑ ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඒක දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට අනුමැතිය 
ෙදන්න අත ඔසවනවාද? ජනතාවට බදු ගහලා, විශාල විනාශයකට 
පත් කරලා, ෙගොවියාෙග් වී ටික විකුණා ගන්න විධියක් නැහැ.  

ෙත් දළු හිමියා අසීරුතාවට පත් ෙවලා; රබර් කිරි කපන්නා 
අසීරුතාවට පත් ෙවලා. තමුන්නාන්ෙසේලා අනුමත කරනවාද 
අගාමාත්යවරයා ෙවනුෙවන් වාහන ගන්න රුපියල් ලක්ෂ 6,000ක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කරන්න? ෙම්ක අනුමත කරන්න 
ඕනෑද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා නාස්තියට 
විරුද්ධව කථා කරපු මහත්වරු.  

ඊළඟට, මම තවත් එකක් කියන්නම්, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධව. ''ආරක්ෂක අමාත්යාංශය'' නිසා කමක් නැහැ කියමු. 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙන්. ඊළඟට, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් ගරු අමාත්යතුමාෙග් නිල නිවාසය 
පතිසංස්කරණය කරන්න, ගරු ඇමතිතුමාෙග් නිල නිවාසය 
හදන්න, ඉල්ලන්ෙන් කීයක්ද? එයාෙග් නිල නිවාසය හදන්න 
රුපියල් හතළිස්ෙදලක්ෂ හැටදහසක් ඉල්ලනවා. විදුලි සංෙද්ශ හා 
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය ගරු හරින් පනාන්දුෙග් නිල 
නිවාසය පතිසංස්කරණය කරන්න. මීට අවුරුද්දකට කලින් 
ඇමතිවරු හිටපු ෙගවල් ඕවා. ඒ ඇමතිවරුත් ඔය වාෙග් කාපට් 
මාරු කළා. ඒ ඇමතිවරුත් ඔය වාෙග් තිර ෙරදි මාරු කළා. ඒ 
ඇමතිවරුත් ඔය වාෙග් හුනු පිරියම් කළා. තව ඇමතිවරෙයක් එන 
ෙකොට කාපට් මාරු කරන්න, තව ඇමතිවරෙයක් එන ෙකොට හුනු 
පිරියම් කරන්න, තව ඇමතිවරෙයක් එන ෙකොට ෙපොලිෂ් කරන්න, 
ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මහජනයාෙග් ධනය ෙන්. 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ගරු  ඇමතිවරයා 
රුපියල් හතළිස්ෙදලක්ෂ හැටදහසක් වැය කරනවා තමන්ෙග් නිල 
නිවාසය අලුත්වැඩියා කරන්න. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම්වා අනුමත 
කරන්න ඕනෑද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම්ක අනුමත කරන්න 
ඕනෑද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන ඇමතිවරයා 
තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් අලුත්වැඩියාව ෙවනුෙවන්; 
පතිසංස්කරණ ෙවනුෙවන් මුදල් ඉල්ලනවා. මතක තබා ගන්න, 
අමාත්යාංශයක් හදන්න ෙනොෙවයි; අලුතින් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න 
ෙනොෙවයි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යවරයා -කබීර් හාෂීම් 
අමාත්යවරයා- තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් පතිසංස්කරණය 
ෙවනුෙවන් ඉල්ලනවා රුපියල් ලක්ෂ 600ක්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අනුමත කරනවාද ඒක? තමන්ෙග් තිෙබන අමාත්යාංශය 
පතිසංස්කරණය කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රුපියල් ලක්ෂ 
600ක් ෙදන්න ඕනෑද? රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශයක් 
තිබුණා, ඒ අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිලි තිබුණා, ඒවාෙය් බඩු 
තිබුණා, උපකරණ තිබුණා. හැබැයි, දැන් අලුත් ඇමතිවරෙයක් 
එන ෙකොට, අමාත්යාංශය අලුත්වැඩියා කරන්න; අමාත්යාංශය 
පතිසංස්කරණය කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 600ක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලනවා. ෙම්වා දීලායි තිෙබන්ෙන්. දීලා 
අෙපන් ඉල්ලනවා අනුමැතිය. ෙම්කට ෙන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා අනුමත කරනවාද ෙම්ක? ෙම්කද 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු කථාව? 

රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශ කාර්යාල පරිශය 
සැකසීම ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 600ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුෙවන් අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නාස්තිකාරී, 
මහජන මුදල් කිසිදු සැලකිල්ලකට භාජන ෙනොකරන විනාශකාරී 
මෙනෝභාවයයි. නාස්තිය විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
විශාල ෙහොරකම්වලට අතගහලා තිෙබන ආණ්ඩුවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එකින් එක කියන්නම්. 
ෙම්වා මම ඉතා වගකීෙමන් කියන්ෙන්. කාර්ගිල්ස් සමාගම 
බැංකුවක් ආරම්භ කළා. හැබැයි, ඒ බැංකුවට තවත් ශාඛා ආරම්භ 
කරන්න අවස්ථාව දුන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, බැංකුවක ශාඛා ආරම්භ 
කරන්න නම්, මහ බැංකුෙවන් අවසර ෙදන්න ඕනෑ.  මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයාෙග් බෑනා ගිහිල්ලා කාර්ගිල්ස්  මුදලාලිලාට ෙමොනවාද 
කියන්ෙන්? මම ඉතා වගකීෙමන් කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට ගිහින් 
කියනවා, "අපි මහ බැංකුෙවන් අවසර අරෙගන ෙදන්නම් බැංකු 
ශාඛා ආරම්භ කරන්න. හැබැයි, මෙග් අරක්කු ටික ෙම් කාර්ගිල්ස ්
ෆුඩ් සිටිවලට ගන්න ඕනෑ" කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ඒ 
කියන්ෙන් කාර්ගිල්ස් ෆුඩ් සිටිවලට ෙම් බෑනාෙග් අරක්කු 
ගත්ෙතොත් තමයි, බැංකුවට ශාඛා ආරම්භ කරන්න licence  
ෙදන්ෙන් කියනවා. බෑනා ගිහිල්ලා ෙම්වා කථා කරනවා. 
එතෙකොට ෙම් වංචනිකෙයක් ෙනොෙවයිද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. කල්පනා 
කරලා බලන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් පළමුවැනි බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුව පිළිබඳව පරීක්ෂණ තවමත් අවසන් කරලා නැහැ. ෙම් 
පළමුවැනි බැඳුම්කරය එෙසේ තිබියදී 2016.01.08වැනි දා,  වසර 
25ක බැඳුම්කර ෙවන්ෙද්සිෙය්දී රුපියල් බිලියන 19.6ක -රුපියල් 
ෙකෝටි 1960ක-  බැඳුම්කර නිකුත් කළා. ෙම් බැඳුම්කර ගත්ෙත් 
කුපකට මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්න කළු සමාගමක්. අරෙගන 
පැය ගණනක් ඇතුළත ෙමොකක්ද කෙළේ? පැය ගණනක් ඇතුළත 
ඒක EPF එකට විකුණුවා. EPF එෙක් අරමුදල් අයථා ෙලස 
උපෙයෝගි කර ගත්තා, යම් කුපකට සමාගමකට. ඒ සමාගෙම් නම 
මෙග් ළඟ තිෙබනවා. කුපකට සමාගමකට තමුන්නාන්ෙසේලා 
අයථා ගනුෙදනු හදලා දුන්නා ෙම් ජනවාරි මාසෙය් නිකුත් කරපු 
බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙව්දී. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා දිගින් දිගටම,-
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ෙකොම්පැනිය ෙමොකක්ද කියන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බෑනාෙග් පර්පචුවල් සමාගම. ෙවන ෙමොකක්ද? අහගන්න 

ෙකෝ මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙගන් බෑනාෙග් සමාගම ෙමොකක්ද 
කියලා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇෙලෝසියස්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇෙලෝසියස්ෙග් සමාගම. ෙම්ක ෙන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගමන් ම   ෙඟ්මයි ගමන් කරමින් 
සිටින්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවොක්ෙෂෝල් 

වීදිෙය් තිෙබන ඉඩම විකුණන්න ගියා. එතැන ඉඩෙම් පර්චස් 
276ක් තිෙබනවා. ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් ඉඩමක් පසු ගිය කාලෙය් 
විකුණුවා. විකුණපු විධිය වැරදියි. ඒ කාලෙය් විකුණුෙව් පර්චස් 
එකක් රුපියල් ලක්ෂ හයටයි. රුපියල් ලක්ෂ හයට දුන්නු එකත් 
වැරදියි. ඒ සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් 
ෙවනම පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා. කමක් නැහැ. ඒෙක් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ වටිනාකම පර්චස් එකක් රුපියල් මිලියන 12යි. රුපියල් 
මිලියන 12ක ෙවෙළඳ ෙපොළ වටිනාකමක් තිෙබන පර්චස් එකක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා විකුණන්න ගිෙය් කීයටද? රුපියල් මිලියන 
4කටයි විකුණනන්න ගිෙය්. මතක තබා ගන්න. පර්චස් එකකින් 
රුපියල් මිලියන 8ක් පාඩුයි. ඒ ඉඩම තමුන්නාන්ෙසේලා විකුණුවා 
නම්, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් පර්චස් 276ක ඉඩෙමන් 
රුපියල් මිලියන 2,208ක පාඩුවක් ලැෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 2.2ක්. කවුද ෙම්ක පිටුපස්ෙසේ හිටිෙය්? ෙම්ක 
පිටුපස්ෙසේ හිටිෙය් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, පාස්කරලිංගම්. මම 
කියන්නම්. ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි ෙම් ගනුෙදනුව කෙළේ. ෙම් 
ෙගොල්ලන් තමයි ෙම් ඉඩම විකුණන්න ගිෙය්. දැන් ඒක යම් 
පමාණයකට නතර ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම අයිති කබීර් හාෂීම් 
අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශයටයි. එතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් 
ඉඩම විකුණන්න හදනවා කියලා. ෙම් ඉඩම නම් විකුණන්න 
හදනවා කියලා එතුමා දන්ෙන් නැහැ. අෙනක් ඒවා නම් මම 
දන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යාංශයට 
ගත්ත ෙගොඩනැඟිල්ල ගැනත් මම කියන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යාංශය තිබුෙණ් වර්ග අඩි 
60,000ක භූමි පමාණයක් තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ලකයි. ඒ 
අමාත්යාංශය තීරණයක් ගත්තා, ඒ අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ආයතන සියල්ලම එකම තැනකට ෙග්න්න ඕනෑ කියලා. නැවත 
පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යාංශය තමන්ෙග් ආයතන සියල්ල එකම 
තැනකට ෙග්න්න ඕනෑය කියලා  වැල්ලවත්ෙතන් building එකක් 
ගත්තා. හැබැයි, ෙම් building එෙක් තිෙබන්ෙන් වර්ග අඩි 
34,000යි. තිබුණු building එෙක් පමාණය වර්ග අඩි 60,000යි. 
දැන් අලුත් building එකක් ගන්නවා, වර්ග අඩි 34,000යි. හැබැයි, 
තිබුණු building එෙක් මාසික කුලිය රුපියල් ලක්ෂ 38යි. අලුතින් 
ගන්න building එෙක් මාසික කුලිය රුපියල් ලක්ෂ 50යි- රුපියල් 
මිලියන 5යි-. මාසයකට ලක්ෂ 50ක කුලියකටයි ෙම් 
ෙගොඩනැඟිල්ල ගන්ෙන්.  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
යහ පාලනය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක නිසාම තමයි ෙම් කියන්ෙන්. දැන් ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ලට 

අෙනක් ආයතනත් ෙග්න්න කියනවා. මම එකක් කියන්නම්. 
සාමාන්යෙයන් පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය තිබුෙණ් ෙවනම 
තැනකයි. වර්ග අඩි 12,500ක් තිෙබන building එකක 
පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය තිබුෙණ්.  

වර්ග අඩි 12,500ක building එෙක් තිබුණු ඒ ආයතනය දැන් 
ෙගන යන්න ඕනෑ වර්ග අඩි 34,000ක් වූ අමාත්යාංශ 
ෙගොඩනැඟිල්ල තුළට. ඒ අයට ෙදනවා, කුඩා ඉඩක්. ඒ නිසා 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  ඒ ෙගොඩනැඟිල්ලට 
පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය පැවැති මුළු building එෙක් භාණ්ඩ 
ෙගන යන්න බැහැ.  

1679 1680 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුනරුත්ථාපන අධිකාරිෙය් භාණ්ඩ දැන් ෙවන්ෙද්සිෙය් දමලා. 
අලුතින්ම ගත් ෙකොම්පියුටර, අලුතින්ම ගත් ෙම්ස, අලුතින් ගත් 
කබඩ් ෙවන්ෙද්සිෙය් දමලා, විකුණන්න. ඒ ෙමොකක් නිසාද? ඒ, 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉඩ නැති නිසායි. කල්පනා කර බලන්න. 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් මාසික කුලිය රුපියල් ලක්ෂ 50 දක්වා වැඩි 
කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙමය රජෙය් තක්ෙසේරුකරුෙග් වටිනාකම. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ. ෙල්කම්වරයා 
ලිඛිතව ඉල්ලුවා. ඒ අය කිව්වා, රුපියල් ලක්ෂ 42ට ෙදන්නම් 
කියලා. රුපියල් ලක්ෂ 42ට ෙදන්නම් කිව්වාට පස්ෙසේ 
ෙල්කම්වරයා ලියුමක් යැව්වා, රුපියල් ලක්ෂ 42ට ෙනොෙවයි, 
රුපියල් ලක්ෂ 50ට ෙදන්න කියලා. සාමාන්යෙයන් අෙනක් 
තැන්වල අප දැක තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? රුපියල් ලක්ෂ 
42කට ෙදන්නම් කිව්වාම ඊට වඩා අඩු කරන්න තමයි ෙල්කම් 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙමමඟින් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
රුපියල් ලක්ෂ 50ට ෙදන්න කියනවා. ෙමෙහමයි ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල 
ෙදන්න කියන්ෙන්. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 
2ක් ෙල්කම්වරයා සහ අමාත්යාංශය මාසයකට ෙම් 
ෙගොඩනැඟිල්ෙලන් අයථා ෙලස උපයාගන්නවා. රුපියල් මිලියන 
2ක්, හැම මාසයකම ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ෙලන් අයථා ෙලස 
උපයාගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම අහනවා උතුෙර් 
නිවාස 65,000ක් හදන ව්යාපෘතිය ගැන. නිවාස 65,000ක්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි! ස්වල්ප ගණනක් ෙනොෙවයි. එක 
නිවාසයකට අනුමත කෙළේ රුපියල් මිලියනයයි. ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 65,000යි. හැබැයි, කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් 
ෙතොරව අමාත්යවරයා ෙතෝරාගත්තා, සමාගමක්. ඒ සමාගම කිව්වා, 
එක ෙගදරකට රුපියල් ලක්ෂ 21ක් වැය වනවා කියලා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එක ෙගදරකට රුපියල් ලක්ෂ 
21ක්! මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මීට කලින් ඇහුවා, රුපියල් 
ලක්ෂ 21ක් යන්ෙන් ඇයි කියලා. ඒ ෙගවල්වලට Wi-Fi ෙදන්න 
ඕනෑ ලු.  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලත් එෙහමයි, ගරු 

මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගැනත් කියන්න තිෙබනවා. ඒ ෙගවල්වලට Wi-Fi ෙදන්න 

ඕනෑ ලු. උතුරු පෙද්ශය යුද්ධෙයන් විනාශයට පත් ෙවලා. ඒවාෙය් 
ජනතාවට ෙගවල් නැහැ. ඒ අයට නිවාස හදා ෙදන එක ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක්. ආණ්ඩුව ෙගවල් හදා ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ අයෙග් 
මූලික අවශ්යතා ෙමොනවාද? ඒ අයෙග් මූලික අවශ්යතා Wi-Fi ද 
කියා මම අහනවා, ඔබතුමන්ලාෙගන්. දැන් ෙමහි සඳහන්ව 
තිෙබනවා, Wi-Fiවලට ෙමච්චරයි කියලා. ඒ අයට ඕනෑ ෙග් හදා 
ෙදන එකයි. ඊට පසුව ඒ අයට ආදායමක් එන කල් -එක්ෙකෝ 
කුඹුරක් කරලා ආදායමක් එන කල් ෙහෝ රැකියාවක් ලැෙබන කල් 
ෙහෝ, ආදායමක් උපයාගන්නා ෙතක්- යම් ජීවනාධාරයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒක තමයි ඒ ජනතාවෙග් වුවමනා. හැබැයි ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  ඒ project එෙක් රුපියල් මිලියනෙය් නිවාසය 
රුපියල් මිලියන 2.1 දක්වා ඉහළ ගියා. ෙගවල් 65,000ට රුපියල් 
මිලියන 2 ගණෙන් බැලුවත් රුපියල් මිලියන 1,30,000ක් ෙවනවා. 
දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ පෙද්ශෙය් පරිසරය ගැන 

දන්ෙන් නැති පිට රට සමාගමක් ඇවිල්ලා, ඒ පරිසරයට ඔෙරොත්තු 
ෙදන්ෙන් නැති ෙගවල් හදනවා. ඒ ෙගවල් ඇතුෙළේ ඉන්න 
පුළුවන්ද?  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
බැහැ, බැහැ. ඉන්න බැහැ.   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉන්න බැහැ, ඒ ෙගවල්වල. ඒක මතක තබාගන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙප් ගම්වල 
ෙගවල් හැදුෙව් එක්ෙකෝ ගෙඩොල්වලින්; එෙහම නැත්නම් 
මැටිවලින්. ඒක තමයි අෙප් සංස්කෘතිය. දැන් ෙගනැල්ලා අපට 
ෆයිබර්වලින් අටවනවා ෙගවල් ටිකක්, මැද පුළුන් පුරවලා. ඒ 
ෙගවල්වලද, ඒ මිනිසුන්ට ඉන්න කියන්ෙන්? කල්පනා කර 
බලන්න. ඒවා ෙහොඳයි යුෙරෝපයට. වැඩි කාලයක් සීතල තිෙබන 
රටවල්. ෙමෙහේ යාපනය කාස්ටෙක් ෙව්ෙළනවා. නමුත් ඒ 
පළාත්වල ගිහිල්ලා ෆයිබර්වලින් ෙගවල් හදනවා. එෙහම හදලා 
කියනවා, එකක වියදම රුපියල් ලක්ෂ 21යි කියලා. TV එක 
තිෙබනවා ලු; ඇඳ තිෙබනවා ලු; පුටු ෙදනවා ලු; Wi-Fi ෙදනවා ලු; 
රුපියල් ලක්ෂ 21යි ලු. කවුද එෙහම ෙගයක් ඉල්ලුෙව්?   

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
අවුරුදු 5ක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, අවුරුදු 5යි guarantee එක. අවුරුදු 5න් පසුව ෙගය 

ගලවන්නත් ඕනෑ ලු. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්?  උතුෙර් මහ 
ඇමතිවරයා ගිහින් පකාශයක් කර තිබුණා මම දැක්කා, "අපට 
ලක්ෂ 21ක ෙගයක් එපා. අපට රුපියල් ලක්ෂ 10ක ෙගයක් 
ෙදන්න" කියලා. උතුෙර් මහ ඇමතිවරයා එෙහම කියා තිබුණා. 
දැන් අප අහන්ෙන්, ෙම් සල්ලි ෙකොෙහේටද යන්ෙන් කියලායි. 
රුපියල් මිලියන 1,30,000ක්! ස්වල්ප ගණනක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය කරපු පරීක්ෂණයකින් පසුව එවා 
තිෙබනවා, ෙම්වා අෙප් රෙට් පරිහරණයට නුසුදුසුයි කියලා. එය 
තමයි ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් පරීක්ෂණෙය් නිර්ෙද්ශය. එය 
තමයි ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් පරීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් දී 
තිෙබන නිර්ෙද්ශය. හැබැයි එෙසේ නිර්ෙද්ශයක් ලබා දී තිබියදීත් 
දැන් ෙප් රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙයන් ගන්න යනවා අලුත් 
නිර්ෙද්ශයක්, ෙම්වා අෙප් රෙට් පරිසරයට ෙහොඳයි කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙව් ෙම් වාෙග්  ගනුෙදනු නතර කරනවා; 
වංචා නතර කරනවා කියලායි. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ 
නිවාස 65,000 ව්යාපෘතිය විශාල ගනුෙදනුකාර ව්යාපෘතියක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. යම් ෙතොරතුරක් තිෙබනවා, ජනාධිපතිතුමා 
ෙමය නතර කරන්න තීරණයක් ගත්තා කියලා. මා ඒ ගැන දන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම තීරණයක් ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. එෙහම තීරණයක් 
ගන්ෙන් නැත්නම්, අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ගරු 
ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, කරුණාකර ෙමය නතර කරන්න 
කියලායි. මම සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඒ 
ඉල්ලීම කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ගනිමු, ෙර්ගු බදු 
වංචාව. ඒ ගැන මම පාර්ලිෙම්න්තුවට කරණු ඉදිරිපත් කළා. එය 
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රුපියල් මිලියන 4,600ක ගනුෙදනුවක්. පාෙඩෝ රථ ෙගනැල්ලා, 
ඒවා නියමිත මිලට වඩා අඩු මිලක් ඉදිරිපත් කරලා, ෙර්ගුෙවන් 
නිදහස් කිරීම සඳහා රවි කරුණානායක අමාත්යවරයාෙග් මැදිහත් 
වීම ගැන කරුණු මම ඉදිරිපත් කළා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කළාට පසුව රවි 
කරුණානායක මන්තීවරයා මට කිව්වා, "පුළුවන් නම් එළිෙය් 
කියන්න." කියලා. මම ගිහින් එළිෙය් කිව්වා. එළිෙය් කිව්වා 
විතරක් ෙනොෙවයි. මම එතුමාට කිව්වා, "මම සාක්ෂි, ෙතොරතුරු 
සහිතව ෙම් ගනුෙදනුව ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. 
කරුණාකර රූපවාහිනී විවාදයකට එන්න" කියලා. එදායින් පසුව 
ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් නැහැ. මම සුදානම්, ඒ විවාදයට. මම 
දන්නවා, එහි ගනුෙදනුව රුපියල් මිලියන 4,600ක් බව. ෙම්වා, මහ 
ජනයාෙග් ධනයයි. දැන් ෙම් ගනුෙදනුව ගැන ෙමොකක්ද කැබිනට් 
මණ්ඩලය කරන්ෙන්; ෙමොකක්ද අගාමාත්යවරයා කරන්ෙන්; 
ෙමොකක්ද ජනාධිපතිවරයා කරන්ෙන්? ෙර්ගුවට රුපියල් මිලියන 
4,600ක් පාඩු ෙවලා තිෙබනවා, Toyota Land Cruiser Prado 
TRJ150W මාදිළිෙය් වාහන ආනයනය කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන. 
එතැන පාඩුව ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට කිව යුතුයි, 
විෙශේෂෙයන් මෑත කාලෙය් ගැටලුවක්ව තිෙබන, කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් building එක ගැන. මම දැන් ඒ ගැන කියනවා. මා 
ළඟ තිෙබනවා ඊට අදාළ කැබිනට් පතිකාව.        

ඒ කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ගරු 
අගාමාත්යවරයා; කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි. කැබිනට් 
පතිකාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් අගාමාත්යවරයා. ඒ කැබිනට් 
පතිකාෙව් නිශ්චිත වශෙයන් තිෙබනවා වර්ග අඩියක මාසික කුලිය. 
රජෙය් තක්ෙසේරුකරු කියන්ෙන් ෙම්ෙක් මාසික කුලිය රුපියල් 
මිලියන 13යි කියලා. රජෙය් තක්ෙසේරුව රුපියල් මිලියන 13යි. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තක්ෙසේරුව ෙදන්ෙන් කීයකටද? 
මාසික කුලිය රුපියල් මිලියන 21යි. මාසික කුලිය මිලියන 21යි, 
building එකකට. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 210ක්. ඒ Cabinet 
Paper එක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් අගමැතිතුමා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
agreement එක ගහනවා අවුරුදු 5කට. මතක තබා ගන්න 
agreement එක ගහනවා අවුරුදු 5කට. අවුරුදු 3කින් පස්ෙසේ කුලිය 
සියයට 15කින් වැඩි කරලා ෙදන්නත් ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් දැන් 
මාසික කුලිය රුපියල් මිලියන 21යි නම් තව අවුරුදු 3ක් ගියාට 
පස්ෙසේ  ඒක රුපියල් මිලියන 27ටත් ටිකක් වැඩි ෙවනවා. මතක 
තබා ගන්න. ඒ නිසා ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් විධියට 
building එකක් කුලියට ගන්නවා. රජෙය් තක්ෙසේරුකරුට අනුව 
ෙම් building එෙක් වර්ග අඩියක සාමාන්ය මාසික කුලිය රුපියල් 
150යි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පමාණය තව රුපියල් 17.50කින් වැඩි 
කරනවා. එෙහම කළාම ෙම් අයථා කියාව නිසා ඇති වන මාසික 
පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ෙවනවා. රුපියල් ලක්ෂ 210ක් දීලා 
කුලියට b u i l d i n g  එකක් ගන්න ඕනෑද? මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් එක කාරණයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු පහක් කියන්ෙන් මාස 
60ක්. එක මාසයක කුලිය ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් 
බිලියන 2.1නම්, මාස 60කට රුපියල් බිලියන 126ක් ෙවනවා. 
රුපියල් බිලියන 126කින් building කීයක් හදන්නට පුළුවන්ද? 
රුපියල් බිලියන 126ක් දීලා building එකක් ගන්න ඕනෑද 
කුලියට?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් මහඉලුප්පල්ලම 
ෙගොවිෙපොළ තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් හම්බන්ෙතොට බටඅත බීජ 
ෙගොවිෙපොළ තිෙබනවා. ෙම් ෙගොවිෙපොළවලට වැටක් ගහගන්නට 
සල්ලි නැහැ. ෙම් ෙගොවිෙපොළවලට අලුත් බීජ ටිකක් ෙදන්ෙන් 

නැහැ. ෙම් ෙගොවිෙපොළවල කම්කරුවන්ෙග් EPF එක කාලයකින් 
ෙගවලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ ෙගොවිෙපොළවල් කඩා වැෙටමින් 
තිෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්තෙය් මූලික වුවමනාව තමයි අෙප් ෙගොවි 
ජනතාවට අවශ්ය බීජ ටික සැපයීම. ඒ බීජ ෙගොවිෙපොළවල් වැහිලා 
තිෙබනවා. බීජ පර්ෙය්ෂණායතනවලට අලුත් උපකරණ නැහැ. බීජ 
පර්ෙය්ෂණායතන කඩා වැටිලා තිෙබනවා. අලුත් පර්ෙය්ෂණයක් 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙම් සියලු අඩු පාඩු 
තිබියදී, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට මාසිකව රුපියල් මිලියන 21ක් 
දීලා, -ලක්ෂ 210ක් දීලා- building එකක් කුලියට ගන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

අවුරුදු 2ක අත්තිකාරම් ෙදන්නත් ඕනෑ. අවුරුදු 2ක 
අත්තිකාරම් කලින් ෙදන්නට ඕනෑ. කල්පනා කරලා බලන්න. 
රුපියල් මිලියන 21 ගණෙන් මාස 24කට ආසන්න වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 500ක් යනවා. රුපියල් මිලියන 500ක 
අත්තිකාරමක් ෙදන්නත් ඕනෑ. ඒ රුපියල් මිලියන 500 ෙපොෙත් 
දැම්මත් ඒ අයට ෙපොලිය කීයක් එනවාද? කල්පනා කරලා 
බලන්න. රුපියල් මිලියන 500ක් අත්තිකාරම් වශෙයන් ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙමෙහමෙන් ෙම් යන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්වා අනුමත කරන්නට ඕනෑද 
කියලායි. ෙම් building ගැනීම හා සම්බන්ධෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විශාල ගනු - ෙදනු කරළියට ආව බව තමයි 
ෙප්න්ෙන්. ඒ ගැන ෙගොඩාක් වාර්තා පළ ෙවනවා, මැයි දිනයට 
ෙසනඟ කැඳවන්නට සල්ලි දුන්නා අරවා ෙම්වා කියා. ඒවා මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම කියන්ෙන් එකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
පරණ පුරුදු ෙසල්ලමට බැහැලා තිෙබන බව තමයි ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා  
කිව්වා රැකියාවලට බඳවා ගන්නවා; කමවත්ව බඳවා ගන්නවා; 
තරුණයන්ට අවස්ථාව ෙදනවා; සුදුසුකමට අවස්ථාව ෙදනවා 
කියලා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් පාථමික ශිල්පීය ෙනොවන ගණෙය් III ෙවනි 
ෙශේණිෙය් තනතුරු සඳහා නීති විෙරෝධී ෙලස ෙසේවකයින් දහසකට 
අධික සංඛ්යාවක් බඳවාෙගන ඇති අතර, ෙමහිදී රජෙය් ෙසේවයට 
බඳවා ගැනීම සම්බන්ධ පටිපාටි සියල්ලම උල්ලංඝනය කරලා 
තිෙබනවා. දැන් මහනුවර පාසල්වලට III ෙවනි ෙශේණිෙය් 
කම්කරුෙවෝ ෙකොෙහන්ද ගිෙය්? කුලියාපිටිෙයන්. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැතිව ඇති. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒවා දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දන්ෙන් නැහැ, දන්ෙන් නැහැ. කල්පනා කරලා බලන්න. 

එෙහම ෙනොෙවයිද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කිසිදු බඳවා ගැනීෙම් 
පටිපාටියක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා තීරණයක් ගත්තා 2016 
ජනවාරි මාසෙය් 01ෙවනි දා සිට රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන අයට 
විශාම වැටුප නැහැ කියලා. ෙම් අයට පත්වීම දුන්ෙන් 2015 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 30ෙවනි දා ඉඳන්. ඒ ෙමොකද? ෙම්ෙගොල්ලන්ට 
විශාම වැටුපත් අයිති ෙවන විධියට තමයි පත්වීම් දුන්ෙන්. ඒ 
විධියටයි තමුන්නා න්ෙසේලා කට්ටිය බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් හරහාත් තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල අයථා ගනු ෙදනුවලට 
අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන බව තමයි ෙමයින් ෙපන්නුම් කරමින් 
තිෙබන්ෙන්. 

1683 1684 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අයථා ගනු - ෙදනු විතරක් 
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය හරහා 
දැන් ඇති වී තිෙබන VAT එක වැඩි කිරීම පිළිබඳව මුදල් රාජ්ය 
අමාත්යවරයා පැහැදිලි කිරීමක් කළා. එතුමා කිව්වා ෙම්ක 
ජනතාවට බලපාන්ෙන් නැහැ කියලා. ජනතාවට බලපාන්ෙන් 
නැහැයි කියන විට සමහර මන්තීවරුන් ෙපොඩි ශබ්දයකුත් දැම්මා 
මම දැක්කා, ෙම්වා ජනතාවට අඩු ෙවනවාද කියලා. හැබැයි, VAT 
එක ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවෙළඳාමට බලපානවා. හාල්මැස්සාට 
VAT එක ගහන්ෙන් නැති එක ඇත්ත. හැබැයි, හාල්මැස්සා 
විකුණන ෙකනාට ගහනවා. මතක තියා ගන්න. කිරි පිටිවලට 
VAT එක ගහන්ෙන් නැති එක ඇත්ත. හැබැයි, කිරි පිටි විකුණන 
මුදලාලිට ගහනවා. මුදලාලිට ඒක ගැහුවාම ෙගදරින් අරන් 
ඇවිල්ලා ෙදනවාද? මුදලාලි ඒක දානවා කිරි පැකට් එකට, මුදලාලි 
ඒක දානවා ෙයෝගට් එකට, මුදලාලි ඒක දානවා අර  කියපු 
ලැයිස්තුවට. ඒ කියන්ෙන් සූදුරු, මහ දුරුවලට. ඒ  ඔක්ෙකෝටම 
VAT එක දානවා. ෙමන්න අද ඒකාබද්ධ ෙවෙළඳ සංගම් එකමුතුව 
විසින් නිකුත් කර තිෙබන පුවත් පත් දැන්වීම. ඔවුන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? "2016 මැයි මාසෙය් 02වැනි දා සිට දිනකට ෙවෙළඳාම 
රුපියල් 33,333ක් නම් - ඒ කියන්ෙන් කාර්තුවකට රුපියල් 
100,000ක් කියලාෙන් කිව්ෙව්. කාර්තුවක ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 
30යි - VAT වශෙයන් සියයට 15ක් ෙගවිය යුතු බව ඔබ 
දන්නවාද?" කඩෙය් දිනක ෙවෙළඳාම රුපියල් 33,333ක් නම්, 
ඔහුට සියයට 15ක වැට් බද්දක් ෙගවන්න ෙවනවා. රුපියල් 
33,000ක ෙවෙළඳාමක් නැති කඩයක් තිෙබනවාද? සාමාන්යෙයන් 
පාර අයිෙන් බඩ ඉරිඟු විකුණන ෙකෙනකුට, ෙපොඩි ෙත් කඩයක් 
දමාෙගන තිෙබන ෙකෙනකුට, එෙහමත් නැත්නම් ෙකෝච්චියකට 
නැඟලා ෙටොෆි, සිගරැට් විකුණන ෙකෙනකුට නම් ඕක ෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, සාමාන්ය කඩයක අද එක දවසකට රුපියල් 
33,000ක බඩු විකිෙණන්ෙන් නැත්නම් ඒක කඩයක් ෙනොෙවයි; 
ඒක ෙවෙළඳාමක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, රුපියල් 33,000කවත් 
business එකක් නැත්නම් -ලාභය ෙනොෙවයි - එවැනි ව්යාපාරයක් 
පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා සෑම ව්යාපාරයක්ම ෙම්කට 
ඇතුළත් ෙවනවා. ඒෙක් විකුණන්ෙන් ෙටොෆිද, සිගරැට්ද, සූදුරුද, 
මහ දුරුද, ෙකොත්තමල්ලිද, - දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ලැයිස්තුවක් 
කිව්වාෙන් - කිරි පිටිද, හැල්මැසේසෝද ඒ කිසි ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
සිල්ලර ෙවෙළඳාෙම් ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් අදාළ බද්ද වදිනවා. 

එයට අමතරව ඒ ව්යාපාරිකයන් දැනට ෙගවන ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද තවත් සියයට 2ක් වැඩිෙයන් ෙගවන්නත් 
ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තව දුරටත් ෙවෙළඳාෙම් වටිනාකම 
මත සියයට 0.5ක ආර්ථික ෙසේවා බද්දක් ෙගවන්නත් ඕනෑ. 
සාමාන්යෙයන් කඩවල්වලින් ඇස්තෙම්න්තුවක් ගන්නවා ෙම් බද්ද 
ගහන ෙකොට කඩෙය් තිබුණු බඩුවල වටිනාකම ෙකොච්චරද කියලා. 
ඒ බඩුවල වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂයක් නම් ආණ්ඩුව රුපියල් 
15,000ක් ගන්නවා. ඒ බඩු ෙතොගෙය් වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 
10ක් නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 150,000ක් ගන්නවා. දැන් 
කඩෙය් තිෙබන භාණ්ඩ පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් කරලා ඒ 
භාණ්ඩවල වටිනාකමට සියයට 15ක බද්දක් ගහනවා. ෙමොකද, 
දැන් කඩය තුළ තිෙබන්ෙන් වැට් බද්ද අය කරපු භාණ්ඩ ෙනොෙවයි. 
ඒ නිසා දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවාට VAT එක ගහනවා. VAT 
එක ගහන ෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ ළඟ තිෙබන භාණ්ඩවලට ගහන්න 
බැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කරන ෙද් තමයි ඒ කඩවල් 
ගණෙන් ගිහිල්ලා කෙඩ් තිෙබන බඩුවලට VAT එක ගැහීම. 
ඔක්ෙකෝම ගන්න යන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගන්න කමයක් 
තිෙබනවා. ඒ කමයට අරෙගන තමන් ළඟ තිෙබන ෙතොග 
වටිනාකමට සියයට 15ක බද්දක් ගහනවා. 

අද යම් මුදලාලි ෙකෙනක් ළඟ රුපියල් ලක්ෂයක බඩු 
තිෙබනවා නම් රුපියල් 15,000ක බද්දක් ගහනවා. ලක්ෂයක 

ෙනොෙවයි, අපි දන්නවා සාමාන්යෙයන් රුපියල් ලක්ෂ සියයක, 
ෙදසීයක බඩු තිෙබනවා. ලක්ෂ 100ක භාණ්ඩ පමාණයක් 
තිෙබනවා නම් ෙම් බද්ද අනුව ඔහු රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ෙදන්න 
ඕනෑ. එතෙකොට දැන් තිෙබන භාණ්ඩ ෙතොගයට VAT එක 
වශෙයන් සියයට 15ක් ෙගවන්න ඕනෑ, ESC එක සියයට 5ක් 
ෙගවන්න ඕනෑ, ඒ වාෙග්ම පිරිවැටුමට බද්ද ෙගවන්න ඕනෑ. ඔවුන් 
ෙම් බදු ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකාබද්ධ ෙවෙළඳ සංගම් 
එකමුතුව අහන්ෙන් ෙමච්චරයි.  "ෙම් සියල්ල හමුෙව් ඔබෙග් 
ව්යාපාර පවත්වාෙගන යා හැකිද?" එෙහම තමයි අද පත්තරවල 
දැන්වීම් දාලා ව්යාපාරිකෙයෝ අහන්ෙන්. දැන් ෙමොනවාද ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා කියන්ෙන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ව්යාපාරිකෙයෝ අහනවා 
"ෙම් බදු ඔක්ෙකෝම ෙගවලා අපි ව්යාපාරය පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද" කියලා. පවත්වාෙගන යන්න තිෙබන්ෙන් එක 
විධියයි. ඒ ෙමොකක්ද? ව්යාපාරය පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
ෙමෙහමයි. ව්යාපාරිකයන් ඒ බර දරන්ෙන් නැහැ, මතක 
තියාගන්න. ව්යාපාරිකයන් ගස්වලින් කඩාෙගන ඇවිල්ලා ඒ සල්ලි 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ව්යාපාරිකයා ඒ බදු ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ව්යාපාරිකයා ඒවා ෙගවන්ෙන් තමන්ට ලැෙබන ෙවෙළඳාෙමන්. 
එෙහම නම් ෙවෙළඳාෙම්දී ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? තමන්ෙග් 
ලාභ පංගුව වැඩි කරගන්න ඕනෑ. ලාභ පංගුව වැඩි කරන්න 
ෙමොකද කරන්න ඕනෑ? සාමාන්ය ජනතාව මත බර පටවන්න 
ඕනෑ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට එන කාලෙය් කිව්වා, අෙප් රෙට් 
ඍජු බදු පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ කියන්ෙන් 
වැඩිම ආදායම් ලබන අයට ඍජුව ගහලා එකතු කරන බදු 
පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, වක බදු පමාණය තමයි වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. වක බදු කියලා කියන්ෙන් සාමාන්ය 
ජනතාවට ගහන බදු. ෙම්ක විකෘතියක්. ඒ නිසා අෙප් රෙට් වක බදු 
පමාණය අඩු කරලා ඍජු බදු පමාණය වැඩි කරන්න ඕනෑ කියන 
එක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන 
ෙවලාෙව්ත්, ඡන්ද කාලෙය්ත් කිව්ෙව්. හැබැයි, දැන් සිද්ධ කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් නැවත, නැවත VAT කියන වක 
බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒවායින් විශාල අසීරුතාවකට -
දුෂ්කරතාවකට- පත් ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවයි. 
අගාමාත්යවරයාෙග් පකාශයකින් ෙම් රෙට් බදු වැඩි කරන්න  
තමුන්නාන්ෙසේලාට කිසිදු අයිතියක් නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. 
මුදල් අමාත්යවරයා ෙනොෙවයි ඒ පකාශය කෙළේ. සාමාන්යෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයාට ගැසට් එකක් ගහලා සමහර බදු පනවන්න 
පුළුවන්. අගාමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කථාවක් 
කරලා කියනවා, VAT ෙමච්චරයි, NBT ෙමච්චරයි, බදු පමාණය 
ෙමච්චරයි, බදු අය කරන භාණ්ඩ වර්ග ෙමච්චරයි කියලා. 
අගමැතිවරයා ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? 

පසු ගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තුෙනන් 
ෙදකක අනුමැතියක් හිමි වූ අය වැය ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. ඒ අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් ෙනොතිෙබන බදු, අගාමාත්යවරයාෙග් පකාශයක් 
හරහා මැයි මාසෙය්  02වැනි දා ඉඳලා  වැඩි කරනවා නම්, ඒෙකන් 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අය වැය ෙල්ඛනයක් සකස් කරෙගන, ඒ අය 
වැය ෙල්ඛනයට අනුරූපී වන පරිදි රටක් පාලනය කරන්න 
ෙනොහැකි බවයි. අඩුම තරමින් ෙදසැම්බර් මාසය ෙවන ෙකොට නව 
බදු ඕනෑ වන බව දන්ෙන් නැහැ. මාස ෙදක තුනකටවත් අය වැය 
ෙල්ඛනයක් හදාගන්න බැරි වුණු ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් ආණ්ඩුව 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් VAT එක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ 
බද්දක් ෙනොෙවයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  අනික් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, 
ෙම් අය වාහනවලට සල්ලි ෙවන් කර ගන්නවා. ෙගවල් හදන්න 
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සල්ලි ෙවන් කර ගන්නවා. ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් සල්ලි ෙවන් කර 
ගන්නවා. කාර්යාල හදන්න සල්ලි ෙවන් කර ගන්නවා.  ෙම් අය 
ෙම් ඔක්ෙකොම කරන අතෙර් සාමාන්ය ජනතාවට ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්?  

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය නවින් දිසානායක මැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අෙප් රෙට් සාමාන්යෙයන් 
කෘෂි කර්මාන්තයට සහනාධාර ෙදනවා. අෙප් රෙට් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් හැම රටකම එෙහමයි. සහනාධාරවලින් 
ෙතොරව ෙලෝකෙය් කෘෂි කර්මාන්තය පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කෘෂි 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් වසරකට ෙඩොලර් බිලියන 28ක 
සහනාධාරයක් ෙදනවා. 

ජපානය කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් වසරකට ෙඩොලර් 
බිලියන 43ක සහනාධාරයක් ෙදනවා. අපි ෙඩොලර් බිලියනයක් 
තියා රුපියල් බිලියනයකවත් සහනාධාරයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අන්න ඒ කාරණය මතක තබාගන්න. ෙම් හැම 
රටකම කෘෂි කර්මාන්තය පවත්වාෙගන යන්ෙන් සහනාධාර 
හරහායි. ඒවා ෙගොවියාට ෙදන පින් පඩි ෙනොෙවයි. ඒවා නිෂ්පාදන 
සහනාධාරයි.   ෙපොෙහොර සඳහා සහනාධාරයක් දුන්ෙනොත්, ඒ 
ෙපොෙහොර ෙයදවීම හරහා අස්වැන්න වැඩි ෙවනවා. අස්වනු 
වැඩිෙවන ෙකොට නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු ෙවනවා. නිෂ්පාදන 
පිරිවැය අඩු ෙවන ෙකොට පාරිෙභෝගිකයාට අඩු මිලට ඒ භාණ්ඩ 
හම්බ ෙවනවා. ඒ නිසා ඒවා නිෂ්පාදන සහනාධාර. ඒවා මුළු රටටම 
ෙදන සහනාධාර. ෙගොවියාට තමයි සෘජුව ෙපොෙහොර ටික 
ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි, ලැෙබන අස්වැන්න ෙබෙදන්ෙන් රටටයි. ඒ 
නිසා තමයි ෙම්වාට නිෂ්පාදන සහනාධාර කියන්ෙන්. ෙලෝකෙය් 
හැම රටකම අද නිෂ්පාදනය පවත්වාෙගන යමින් තිෙබන්ෙන් 
නිෂ්පාදනය ෙවනුෙවන් සහනාධාර දීලායි.  

අද ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලා තිෙබනවා නම්, ෙත් 
ෙගොවියා අසීරුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම් ෙමොකක්ද කරන්න 
ඕනෑ? ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙත් ෙවෙළඳාම යථාවත් වන ෙතක් 
සහනාධාරයක් දීලා ෙත් වගාව පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. අපි අද 
ෙත් වගාව අත් හැරිෙයොත් සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනතාව ඒ 
වගාවට ෙපොෙහොර ටික ෙයොදන්ෙන් නැත්නම්, ඒ වගාව සුද්ද පවිත 
කරන්ෙන් නැත්නම්, ඒ වගාව කණාටු ෙවන්න අරිනවා නම්  
ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්? වගාව කණාටු ෙවන්න අරිනවා නම් 
සිද්ධ වන ෙදය තමයි, එය නැවත යථා තත්ත්වයට එන්න තව 
සැලකිය යුතු කාලයක් යන එක. ඒ නිසා ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? 
විෙශේෂෙයන්ම ෙත්, රබර් වැනි ක්ෙෂේතවල  එක එක කාල 
පරිච්ෙඡ්ද එනවා, මිල ගණන් ෙවනස් වන. ඒවා ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළත් එක්ක ගැට ගැහිලා තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. ෙලෝක 
ෙවෙළඳාෙම් සිද්ධ වන උච්චාවචන ඒ ආර්ථිකයට බලපාන බව 
ඇත්ත. හැබැයි, ඒ වාෙග් ෙවලාවක ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ?  ඒ 
ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව පවත්වාෙගන යන්න ආණ්ඩුව නිෂ්පාදන 
සහනාධාරයක් ෙදන්න ඕනෑ.  

අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ගැන අහන ෙකොට නවින් 
දිසානායක අමාත්යවරයා කියනවා, "සහනාධාර ලබාදීම ආණ්ඩුෙව් 
පතිපත්තිය ෙනොෙවයි" කියලා. ෙත් වගා කරලා, ඒ දල්ල කඩලා, 
ඒෙකන් ෙත්  නිෂ්පාදනය කරලා, ලංකාවට විෙදස් ආදායම 
ෙගෙනන ෙගොවියාට සහනාධාරයක් ෙදන්න මැළි ෙවනවා. රබර් 
වගාව කරලා, ඒ රබර් වගාව ආරක්ෂා කරලා, ඒක ඉතා පරිස්සමින් 
කපලා, ඒ ලැෙබන කිරි ටික ආරක්ෂා කරලා, ඒ කිරි ටිෙකන් අපට 
විෙදස් ආදායමක් ෙගන ෙදන ෙගොවියාට සහනාධාර ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒ  ෙවනුවට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ ෙවනුවට  
අගාමාත්යතුමා තමන්ෙග් ආරක්ෂක වුවමනාව ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ලක්ෂ 6,000කට වාහන ෙදකක් ගන්නවා. ඒ ෙවනුවට කබීර් හාෂිම් 

අමාත්යවරයා තමන්ෙග් කාර්යාලය අලුත්වැඩියා කරන්න රුපියල් 
ලක්ෂ 600ක් වියදම් කරනවා. සාමාන්ය ෙගොවි ජනයාට, ෙත් දළු 
හිමියාට, රබර් කර්මාන්තකරුවාට සහනයක් ෙදන්න මැළි වන 
ආණ්ඩුව ෙකෝටි, පෙකෝටි ගණන් නාස්ති කරමින් සිටිනවා. ෙම්ක 
සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා අවුරුදු එකහමාරක් යන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගමෙන් දිශානතිය ෙපන්නුම් කරලා ඉවරයි. 
වඩාත් වැඩිෙයන් කාබාසිනියා කරන, විනාශයට පත් කරන, සියලු 
ෙසේසතම හූරාෙගන යන දිසාවකට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
අවතීර්ණ ෙවමින් සිටින්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලින් 
ෙඩොලර් බිලියන 2ක ණය මුදලක් ෙදන්න එකඟ වුණාය කියනවා. 
ෙවොෂිංටන් සාකච්ඡාවලදී ෙඩොලර් ෙකෝටි 220ක ණය මුදලක් 
ෙදන්න එකඟ වුණාය කියනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් 
නිලධාරින් හා ආණ්ඩුෙව් නිලධාරින් අතර ගිවිසුමක් අත්සන් 
කළාය කියනවා.  

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

තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගිවිසුම තවම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 

හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල ෙලෝකය පුරා ෙපන්නුම් කර තිෙබන්ෙන්, ෙලෝකයටම 
ෙදන්ෙන් එක ෙකොන්ෙද්සියයි. දැන් ඒ ෙගොල්ෙලෝ ''විකිණිය 
යුතුයි'' ෙකොන්ෙද්සිය දමන්ෙන් නැහැ. විකිණීම ෙහෝ ෙනොවිකිණීම 
ආණ්ඩුෙව් කැමැත්තයි. අද ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ෙලෝකයටම 
කියන්ෙන් තමන්ෙග් අය වැය පරතරය අඩු කරගන්න කියන 
එකයි. එච්චරයි කියන්ෙන්. "අය වැය පරතරය අඩු කරගන්න, 
ආදායම වැඩි කරන්න, වියදම අඩු කරගන්න." ඔච්චරයි 
කියන්ෙන්. ආදායම වැඩි කරන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ළඟට යන්න කලින්, 
මැයි මාසෙය් 02වැනි දා ෙම් බදු ටික පනවලා ඔවුන්ට ෙපන්වන්න 
ඒ සහතිකය අතට ගත්තා. ෙම් සහතිකයත් අරෙගන තමයි 
ෙවොෂිංටන් නුවරට ගිෙය්. "ෙමන්න, අපි ආදායම් වැඩි කරන්න 
සැලසුම් හදලා තිෙබනවා, ෙමන්න වැට් බද්ද වැඩි කරලා 
තිෙබනවා, ෙමන්න අෙප් සහතිකය" කියා ෙපන්නුවා. ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල ළඟට යන්න අවශ්ය වන සහතික සම්පූර්ණ කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් බද්ද වැඩි කෙළේ. 
ෙමොකද,  ඔවුන් කියනවා, "ආදායම වැඩි කරගන්න" කියලා. 

ඊළඟට ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන්, අය වැය පරතරය අඩු කරන්න නම් 
වියදම් කප්පාදු කරගන්න කියායි. වියදම් කප්පාදු කරන්න 
ෙමොකක්ද කරන්න තිෙබන්ෙන්? සහනාධාර කප්පාදුවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ණයවල ෙපොලී වාරික ෙගවන එක කප්පාදු 
කරන්න බැහැ.  රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැ ටුප් ෙගවන එක අඩු 
කරන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නාස්තිකාර වියදම් අඩු 
කරන්න බැහැ. ඒ ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු කරන්ෙන් 
ජනතාවෙග් සහනාධාරයි. ඒ නිසා තමයි පින් පඩිය කපන්ෙන්. ඒ 
නිසා තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි ෙත් සඳහා තිබුණු සහනාධාරය කප්පාදු කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි රබර් ෙගොවියා සඳහා තිබුණු සහනාධාර කප්පාදු කරන්ෙන්. 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ළඟට යන්න කලින් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙකොන්ෙද්සි කිහිපයක් තිබුණා. එකක් තමයි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආදායම් වැඩි කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනා. ඒ ෙයෝජනා අනුව තමයි බදු 
වැඩි කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සහතිකයට රබර් සීල් එක 
ගහගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අවශ්යව තිබුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ළඟට යන්න කලින් 
සහනාධාර කප්පාදු කරන්න ඕනෑ. සහනාධාර ටික කප්පාදු කරලා 
ඒ සහතිකයත් ගත්තා. ඒ සහතික ෙදක අරෙගන තමයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ළඟට ගිෙය්. 
"ෙමන්න, අපි බදු වැඩි කරන්න ෙයෝජනා ෙගනැත් තිෙබනවා, 
සහනාධාර කප්පාදු කර තිෙබනවා,   අය වැය පරතරය අඩු කර 
ගැනීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කර තිෙබන්ෙන්, කරුණාකර අපට 
ආධාර ෙදන්න" කියන එක තමයි එතැනට ගිහින් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉල්ලුෙව්.   

ඒ අනුව තමයි ෙඩොලර් බිලියන 2.2ක ණය මුදලක් අනුමත 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දැන ගන්න කැමැතියි, ෙමතැනින් එහාට 
තිෙබන අෙප් එකඟතා ෙමොනවාද කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඒවා 
දැන ගන්න ඕනෑ. මම ඊෙය්  අගාමාත්යවරයාෙගන් ෙම් ගැන 
ඇහුවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල හා අප අතර ඇති කර ගත් 
එකඟතා ෙමොනවාද, ෙම් ණය කවදා ෙවනකම් ෙදනවාද, ණය 
පමාණය ෙකොපමණද, එම ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
ෙම් කාරණා. ඒවා  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාව 

අවසානයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලු කරුණු ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
අවධාරණය කරමින් මට ෙම් කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.35] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි ෙදොළහක කාලයක් 

ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මන්තීතුමාට ෙවන් ෙවලා තිෙබන විනාඩි ෙදොළහත් මෙග් කාලයට 
ඇතුළත් කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
අතිනුත් විනාඩියක් දමලා විනාඩි 25ක විතර කාලයක් මට ලබා 
ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව 
සිදු ෙකෙරන ෙම් විවාදයට කරුණු කිහිපයක් එකතු කරන්න 
ලැබීම ඉතා වැදගත් කියලා මා හිතනවා. කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් සුබසාධනවාදි පතිපත්තියක ඉඳලා වැඩ කරපු 
ආණ්ඩුවක් එළවා දමලා, ඒ ෙවනුවට ෙලෝක බැංකුෙව්, මූල්ය 
අරමුදෙල් න්යාය පතය ෙගඩිය පිටින් ගිලින ආණ්ඩුවක් හදන්න 

දායක වුණු මහත්වරු අද ඒ පාප කර්මෙයන් ගැලෙවන්න දඟලන 
දැඟලිල්ල දැක්කාම මට එක අතකින් පුදුමාකාර ෙව්දනාවක් ඇති 
වුණා. එදා කිව්වා ඇමති මණ්ඩලය ෙලොකුයි කියලා. අද 92ක 
ඇමති මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒ ඇමති මණ්ඩලය බර නැතිව ඇති. 
මම හිතන විධියට ඒක සැහැල්ලු ඇමති මණ්ඩලයක්. ඒ ඇමති 
මණ්ඩලය හුළං පුරවපු ඇමති මණ්ඩලයක්; හුළං බීලා ජීවත් ෙවන 
ඇමති මණ්ඩලයක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් 
ආණ්ඩුව අද ආර්ථිකෙය් ඇති වී තිෙබන -තමන් විසින් ඇති කරපු- 
අර්බුදය වසා දමන්න ෙගොතන පධානතම තර්කය තමයි, ''අතීත 
ණය බර'' කියන කථාව. දැන් කියනවා, ''රාජපක්ෂ දීලා ගිය ණය 
බරට තමයි දැන් අපට ෙම් කර ගහන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ 
නිසා  කැප කරන්න''  කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ෙවනෙකොට ලංකාෙව් 
සම්පූර්ණ රාජ්ය ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 1,102.3යි.   2014 
වර්ෂය අවසන් වනවිට සම්පූර්ණ ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 
7,390.9යි. ඒ කියන්ෙන් විජය කුමාරයා පැමිණි කාලෙය් ඉඳලා 
ණය ගත්තා නම්, අන්න එතැන ඉඳලා 2014 වර්ෂය දක්වා ෙම් රට 
මුළුමනින්ම ගත් ණයවල පමාණය තමයි, රුපියල් බිලියන 
7,390.9 කියන්ෙන්. හැබැයි,  එක අවුරුද්දකදී -2015 වර්ෂෙය්දී- 
රුපියල් බිලියන 1,102.3කින් ණය පමාණය ඉහළ යනවා. 2015 
වර්ෂය අවසන් ෙවනෙකොට රුපියල් බිලියන 8,503.2ක් බවට ෙම් 
මුළු රාජ්ය ණය පමාණය වැඩි ෙවනවා. 2014 වර්ෂෙය් අග 
ෙවනෙකොට -මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙගන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට- මුළු ණය බර දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 70.7යි. නමුත් 2015 වර්ෂය 
අග ෙවනෙකොට මුළු ණය බර දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
ෙලස සියයට 76.0යි. සියයට හයකින් පමණ ඉහළ ගිහිල්ලා. ඒ 
කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා අතීත ණය ගැන කථා කර කර, 
සාමාන්යෙයන් කිසිම ආණ්ඩුවක් එක අවුරුද්දකදී ෙනොගත්ත 
පමාණෙය් මහා දැවැන්ත ණය කන්දරාවක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොනවා කරන්නද? පාරවල් හදන්නද? රට හදන්නද? මංතීරු 
කඩන්නද? ඉස්ෙකෝල හදන්නද? ඉස්පිරිතාල හදන්නද? ඒ ෙමොන 
බිබික්කමක්වත් කරන්ෙන් නැතුව එක අවුරුද්දකදී 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් බිලියන 1,102.3කින් ෙම් රෙට් ණය 
බර වැඩි කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2015 
අවුරුද්ෙද් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස අය වැය 
පරතරය සියයට 4.4ක තබා ගන්නවාය කිව්වා. නමුත් දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඔප්පු ෙවලා ඉවරයි, ඒ පරතරය සියයට 7.2 
දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබන බව. ෙම් වසෙර් ඒ පරතරය සියයට 
අටකටත් වඩා ඉහළ යන බවට ආර්ථික විද්යාඥෙයෝ ෙම් 
ෙවනෙකොට අනාවැකි පළ කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ආණ්ඩුව ආපු ගමන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා ෙගන වැටුණා. 
රුපියල බංෙකොෙලොත් ෙවන්න පටන් ගත්තා. 2015 වර්ෂය අග 
ෙවනෙකොට රුපියල සියයට නවයකින් කඩා වැටුණා; අවපමාණ  
වුණා. සාමාන්යෙයන් 2006 - 2009 කියන වසර හතර තුළ  
රුපියල අවපමාණ  වුෙණ් සියයට 13කින්. ඒ කාලය තුළ 
සාමාන්යෙයන් වසරකට රුපියල අවපමාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සියයට 3.2ක පමාණයකින්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා පත් වුණාට 
පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? 2010-2014 දක්වා අවුරුදු පෙහේම රුපියල 
අවපමාණය වුෙණ් සියයට 14කින්. සාමාන්ය අගය අවුරුද්දකට 
සියයට 2.8යි. නමුත් කට්ටිය එකතු ෙවලා ෙම් ආර්ථික ඔස්තාර්ලා 
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ටික ෙගනාවා ෙන්. රතු පාටයි, කහ පාටයි, කළු පාටයි, නිල් පාටයි, 
අර පාටයි, ෙම් පාටයි කියලා කට්ටිය එකතු ෙවලා ෙම් ෙමොළ ෙගඩි 
ටික ෙගනාවා ෙන්. ෙමොළ ෙගඩි ටික ආවා විතරයි 2015 තනි 
අවුරුද්ද ඇතුළත පමණක් රුපියල සියයට 9කින් අවපමාණය 
වුණා. 2010-2014 අතර අවුරුද්දකදී රුපියල අවපමාණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් සියයට 2.8කින්. 2010-2014 කියන්ෙන් යුද්ධය 
අවසන් වුණාට පසු කාලය. යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් ෙකොෙහොමද? 
යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් අවුරුද්දකට රුපියල අවපමාණය වීෙම් 
සාමාන්ය අගය සියයට 3.2යි. 2006-2009 දක්වා එක අවුරුද්දකට 
වැෙටන සාමාන්ය අගය සියයට 3.2යි. රෙට් යුද්ධයකුත් තිෙබද්දීත් 
රුපියල අවපමාණය වීමත් වළක්වා ගත් නායකයා "ෙහොරා" කළා. 
යුද්ධයක් තිෙබද්දී ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර සහනාධාර දීලා, 
කෘෂිකර්මාන්තයට සහනාධාර දීපු නායකයා "ෙහොරා" කළා. නමුත් 
බලන්න, ෙහොරා කන්ෙන් නැති ශාන්ත දාන්ත තීන්ත කූඩු ටික ආපු 
ගමන් රුපියල අවපමාණය වුණු විධිය; ආර්ථිකය කම්බස් වුණු 
විධිය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් උඩරට පෙද්ශය. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, අද 
ෙත් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් කම්බස් ෙවලා ඉවර බව. රබර් 
ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා ඉවරයි. සුළු ෙත් 
වගාකරුවා නැත්තටම නැති ෙවලා ඉවරයි. ෙම් රෙට් අපනයන 
ආර්ථිකය තිබුෙණ් කෘෂිකාර්මික ෙභෝග වගාව මත. ඒවා ෙබොෙහෝ 
දුරට ඉවරටම ඉවර ෙවලා ඉවරයි. ෙමොකුත් දන්ෙන් නැති ෙතොත්ත 
බබාලා වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුෙව් නා යකෙයෝ ටික ඉන්නවා. 
පත්තෙර්ත් ෙම්වා ගැන වැඩිය පළ ෙවන්ෙන් නැති නිසා 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් විෙද්ශීය 
අංශෙය් සමස්ත ෙශේෂය - balance of payments - හැටියට 2014දී 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,700ක අති රික්තයක් තියලායි 
ගිෙය්. 2014දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,700ක අතිරික්තයක් 
තිබුණා. අද balance of payments  එකට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? 2014දී විෙද්ශීය අංශෙය් සමසත් ෙශේෂය ෙලස 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,700ක අතිරික්තයක් තිබුණු රටක් 
ෙම්ක. අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔය ෙමොළ ෙගඩිවලින් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන  2,500ක හිඟයක් දක්වා 
එය පහළ බැස්වීමයි. අතිරික්තය හිඟයක් වුණා. ඔන්න ෙමොළ 
ෙගඩිවල වැඩ. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය  එක අවුරුද්දක් ඇතුළත 
ෙමෙහම කම්බස් කෙළේ යුද්ධයක් කරන ගමන්ද? ෙමොකද, රෙට් 
මහා ආර්ථික ෙපරළියක් කරන ගමන්ද? කැප කිරීමක් කරන්න 
කියන්ෙන් ෙමොන ෙකෙහල් මලක් කරන රටකටද? යුද්ධයක් 
තිෙබන ෙවලාවක නම් ජනතාවට කියන්න පුළුවන් කැප කරන්න 
කියලා; සාධාරණයි ෙන්; තර්කයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, දැන් 
තිෙබන යුද්ධය? කථාෙව් අන්තිමට මම ෙපන්වන්නම්, දැන් 
තිෙබන යුද්ධය ෙමොකක්ද කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාවා, “වැට් බදු ෙපෝරියල්” එක. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුරා බදු, ෙර්ගු බදු වාෙග් බදු 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ පනත්වලින්ම වි ෂය භාර අමාත්යවරයාට ඉඩ 
දීලා තිෙබනවා, ගැසට් නිෙව්දන මඟින් කලින් කලට ඒ බදු ඉහළ 
නංවන්න, ෙවනස් කරන්න. හැබැයි මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත 
ඒ ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කර ගන්න ඕනෑ. ඒ 
අවසරය තිෙබනවා, සුරා බදු, ෙර්ගු බදු වාෙග් බදුවලට. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වැඩි කරපු ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද, වැට් 
බද්ද, ෙද්ශීය ආදායම් බද්ද වාෙග් බදු ඒ විධියට චකෙල්ඛවලින්, 
ගැසට් නිෙව්දනවලින් වැඩි කරන්න බැහැ. ඒ පනත්වලම ඒ 
සංඛ්යාව, පතිශතය, අනුපාතය සඳහන් කරලා තිෙබනවා. එෙහම 
නම් ඒ පනත සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. මැයි මාසෙය් 2වනදා 

ඉඳලා සියයට 15ක වැට් බදු වැඩි වීම දුරකථන බිලට එකතු කළා, 
ජල බිලට එකතු කළා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් දන්නවා, ෙම් පනත් සංෙශෝධනය 
කරලා නැති බව. ඒක නීති විෙරෝධියි. ෙම් රෙට් තරුණයන්ට 
ෙනොමිෙල් වයිෆයි ෙදන්නම් කියලා අන්දලා තමයි ඡන්දය ගත්ෙත්. 
වයිෆයි ෙනොමිෙල් ෙදන්නම් කියලා ආපු අයියලා ටික දැන් 
තරුණයන්ට, තරුණියන්ට මලක් කඩා ගන්නවත් ඉඩක් නැති වන 
විධියට ඒක අෙනක් පැත්තට හැෙරව්වා. ඔන්න තරුණ 
තරුණියන්ට විකමසිංහ මහත්මයා දීපු තෑග්ග. ඒක නීති විෙරෝධියි. 
වැට් බද්ද ෙවනස් කරන්න බැහැ, පනත සංෙශෝධනය ෙනොකර. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2002 වසෙර් 
ඉඳලා වැට් බද්ද තිෙබනවා. එදා ඉඳලා හැම ආණ්ඩුවක්ම පනත 
සංෙශෝධනය කරලායි වැට් බදු ෙවනස්කම් කෙළේ. පනෙත්ම 
තිෙබනවා, බදු අනුපාතය. අයත් ෙනොවන භාණ්ඩ තිෙබනවා. 
ආනයන ෙහෝ නිෂ්පාදනවලට තමයි මුලින්ම වැට් බද්ද ඇති කෙළේ. 
පසුව ඒක සුපිරි ෙවෙළඳ ව්යාපාර දක්වා වර්ධනය වුණා. හැබැයි 
අෙනක් සියලුම අංශවලට වැට් බද්ද අදාළ වුෙණ් නැහැ. දැන් 
නීතිය ෙවනස් ෙනොකර බද්ද කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් බදු අය කරන්න නීත්යනුකූල අයිතියක් නැහැ. දුරකථන 
සමාගම්වලට නීත්යනුකූල අයිතියක් නැහැ.  

අපි යනවා, උසාවියට. පනත සංෙශෝධනය ෙනොකර 
ෙකොෙහොමද චක ෙල්ඛවලින් වැට්  එක පාරිෙභෝගිකයාෙගන් අය 
කරන්ෙන්? ගැසට් නිෙව්දන ගහලා ඒක කරන්න බැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත සංෙශෝධනය කරන්න ෙගෙනන්න ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ අදාළ සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. බලපාන 
භාණ්ඩ ලැයිස්තුව ෙපන්වන්න ඕනෑ. ඒ විධියට ඇෙරන්න ෙවන 
විධියකට වැට් බද්ද ෙවනස් කරන්න බැහැ. දැන් බලන්න කරන 
වැෙඩ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් පනත 
සංෙශෝධනය ෙනොකර ෙම් බදු අය කරනවා. සිල්ලර, ෙතොග 
ෙවෙළඳාමට ෙම්ක බලපානවා. ඕනෑම ව්යාපාරයක් මාසයක 
පිරිවැටුම  ලක්ෂ 10ට වැඩි නම් සියයට 15ක වැට් බද්ද අය 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, දවසකට රුපියල් 33,000ක් 
ලබන ව්යාපාරයක් ෙකරුෙණොත් මාසයකට ලක්ෂ 10 පනින බව. 
පමුණුෙව් ඇඳුම් විකුණන කඩ තිෙබනවා, සාමාන්යෙයන් 
මාසයකට ලක්ෂ 10ක පිරිවැටුම පනිනවා. පිරිවැටුම කියන්ෙන් 
ලාභය ෙනොෙවයි ෙන්. Business එකක් ෙවනවා. එතෙකොට ඒ 
හැම එකකින්ම සියයට 15ක වැට් බද්දක් අය කරන ෙකොට ඒ 
මිනිස්සු කාෙගන්ද ඒක අය කරගන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සමහර ෙකොණ්ඩය කපන ස්ථානයක් ලක්ෂ 10ක 
පිරිවැටුමක් තිෙබන ව්යාපාරයක් ෙවන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 10ක 
පිරිවැටුමක් ලබන ව්යාපාර විධියට තව තව ආයතන තිෙබන්න 
පුළුවන්.  ඒවා ෙම් මහා සුපිරි ව්යාපාර ෙනොෙවයි. දැන් ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? 

අපි හිතමු, ෙහෝටලයක් මාසයකට  ලක්ෂ 10කට වැඩි 
පිරිවැටුමක් තිෙබන ව්යාපාරයක් කියලා. එතෙකොට හාල්වලට වැට් 
එක නැහැ, බත්වලට  වැට් එක එනවා. "හාලට නැත. බතට ඇත. 
කිරි පිටිවලට වැට් නැත. කිරි ෙත් එකට වැට් ඇත."  සියයට 15ක් 
වැට් ගහනවා. "ෙරදිවලට වැට් නැත. ගවුමට වැට් ඇත. ඊළඟට 
පිටි, සීනිවලට වැට් නැත. පාන් ෙගඩියට වැට් ඇත." ඇයි? 
ෙබ්කරිෙය් ලක්ෂ 10කට වඩා පිරිවැටුමක් තිෙබනවා නම් ෙබ්කරි 
අයිතිකාරයා ඒ සියයට 15 ගන්න ඕනෑ පාරිෙභෝගිකයාෙගන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "පිටිවලට නැත. සීනිවලට නැත" 
කියලා. හැබැයි නිෂ්පාදනය ෙමොකක්ද? පාන් ෙගඩිය, බනිස, 
කිඹුලා බනිස. ෙම් ඔක්ෙකෝටම සියයට 15 වැට් බර 
අනිවාර්යෙයන්ම බලපානවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබෙහත් විකුණන ෆාමසියක් කියලා කියන්න ෙකෝ. 
මාසයකට ලක්ෂ 10ක පමණ පිරිවැටුමක් ෙවනවා නම් ඒ 
ආයතනය අයිතිකාරයා ෙමොනවායින්ද ෙම් සියයට 15 
ෙහොයන්ෙන්? ෙබෙහත් ගන්න මිනිහාෙගන් නැත්නම් ෙවන 
කාෙගන්ද? එතෙකොට ෙම් හැම ඖෂධයකටම අනිවාර්යෙයන්ම 
සියයට 15ක ෙකොටසක්  ඒ පුද්ගලයා විසින් එකතු කරනවා, වැට් 
සියයට 15  කියලා. ෙම්ක තමයි ෙවන්ෙන්. දැනටත් ෆාමසිවලින් 
සියයට 15ක වැට් අය කරනවා.   ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය දන්ෙන් නැති 
වුණාට ඒක සිදු ෙවනවා. ෙම් වැට් එක ෙමෙතක් කල් සීමා සහිත 
ක්ෙෂේතවලටයි බලපෑෙව්. අද ෙම් ආණ්ඩුව සාමාන්ය පීඩිත පන්තිය 
දක්වා වැට් එෙක් සම්පූර්ණ බර පටවලා ඉවරයි.  

කැප කරන්න ලු. කැප කරන්න, ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙමොන 
ෙකංෙගඩියටද කැප කරන්ෙන්? අඩු ගණෙන් රට යුද්ධයක් කරලා 
දිනන්න යනවා නම්, රට හැෙදනවා ෙපෙනනවා නම් කමක් නැහැ. 
ෙමොනවාද ෙපෙනන්ෙන්? කැප කරන්ෙන් ෙමොනවාටද? කැප 
කරන්ෙන්, ඇමති මණ්ඩලෙය් 100 නඩත්තු කරන්නද? කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා, 47ක ඇමති ෙපෝරියල් එකක්. රාජ්ය 
ඇමතිවරු ඉන්නවා, 20ක්. නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු ඉන්නවා, 25ක්. 
ඔක්ෙකෝම 92යි. ෙම් බහිරවෙයෝ ටික නඩත්තු කරන්නද කැප 
කරන්න කියන්ෙන්? ෙවල්විදාෙන් මහත්තයාට කාර් එකක් ගන්න 
ලක්ෂ 750ක් ඉල්ලනවා. BMW 7 Series.  අන්න ඒවා ගන්න කැප 
කරහල්ලා ෙකෝ අපි. ඒවාටද අපි කැප කරන්න ඕනෑ? ෙම් සුපිරි 
ඇමති මණ්ඩලය -92ක ඇමති මණ්ඩලය- කෙර් තියා ගන්න කැප 
කරහල්ලා ෙකෝ ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනයා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන තමයි ඇත්ත පාවා 
දීම තිෙබන්ෙන්. අපි ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම්වා ගැන ෙහොයා 
බලන්න ඕනෑ.  තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආෙව් ෙලෝකෙය් නැති 
පුරසාරම් කථා කියලායි. මම කියන්නම්, ෙමොනවාටද ෙම් කැප 
කරන්ෙන් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අද ෙවන ෙහොරකම්, 
ෙකොෙළේ වහලා ගහන ෙහොරකම් ෙමොනවාද කියලා. රූපවාහිනිෙය් 
දැන්වීම් දානවා, "කැප කරන්න, කැප කරන්න" කියලා. කැප 
කරන්න උගන්වනවා. ඒවාට යන සල්ලි කාෙගන්ද දන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. මා ළඟ තිෙබනවා, විගණන විමසුම. 
ෙම් තිෙබන්ෙන් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විගණන 
විමසුම - audit query එක- F-B/DCUS/2015/1. ෙම්ක 
ෙමොකක්ද? "සහනදායී බලපත  මත ෙටොෙයොටා ලෑන්ඩ් කෲෂර්, 
පා ෙඩෝ, ඩීආර්ෙජ් 150ඩබ්ලිව් මාදිලිෙය් වාහන ආනයනය කිරීෙම්දී 
ඌන තක්ෙසේරු කිරීම මඟින් අඩුෙවන් තක්ෙසේරු කරලා රුපියල් 
මිලියන 2000කට ආසන්න අතිවිශාල ෙර්ගු බදු අකමිකතාවක් සිදු 
කිරීම". ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ විගණන විමසුම. රුපියල් මිලියන 
2000කට වඩා රජයට අය විය යුතු ආදායම අහිමි කරලා. ෙම් 
විගණන විමසුෙම් ෙම්ක ඉතා බරපතළ ෙලස විෙව්චනය කරලා,  
ෙම් ගනු-ෙදනුව ගැන වහාම විමර්ශනය කරන්න කියලා ෙපන්වා 
ෙදනවා.   නමුත් ෙර්ගුව ෙම් ගනුෙදනුව කළා. ඒ ගනු-ෙදනුව 
විතරක් ෙනොෙවයි, තවත් රුපියල් මිලියන 7200ක ෙර්ගු වංචාවක් 
වුණා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, රජෙය් ෙසේවකයන් සඳහා 
සහනදායී තීරුබදු මත වාහන බලපතයක් දුන්නා. ඒවා ගත්ත 
වාහන අයිතිකාරෙයෝ ටික; ෙසේල්කාර ෙයෝ ටික ෙඩොලර් 3,000කට 
වඩා මිල වන පාෙඩෝ, ෙබන්ස් , බීඑම්ඩබ්ලිව්, ඩිස්කවරි ව ෙග්  
සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන ආනයනය කළා. බලන ෙකොට අර දී තිෙබන 
වාහන බලපතෙය් ධාරිතාවෙය් පමාණයට වඩා වැඩියි, වටිනාකම 
වැඩියි. ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ කාලෙය් පාෙඩෝ එකක් ජපානෙය් 
විකුණන්ෙන් ෙඩොලර් 50,000කටයි. ෙම්ෙගොල්ෙලෝ අඩු ගණන් 
දමලා බිල් ෙගනාවා. අන්තිමට ෙමොකද කෙළේ? ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්, ඊට ඉහළ බලධාරින්ෙග් උපෙදස් අනුව ඒ සියලුම වාහන 

ඉතාම අඩු මුදලකට එළියට ගන්න ඉඩ දුන්නා. ෙම්ක වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ඒ බලපත යටෙත් ආනයනය කරන්න බැරි වාහන 
තමයි ෙගනාෙව්. රුපියල් දහතුන් ලක්ෂයක තීරු බද්දක් රජයට 
ෙගවන්න තිෙබනවා.  

ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙගවලා තිෙබන්ෙන් පණස් ලක්ෂයයි. රුපියල් 
ෙකෝටි 8කට වැඩි පාඩුවක් ඒෙකන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ගනු-ෙදනුෙවන් විතරක් රජයට අය විය යුතු ආදායම රුපියල් 
ෙකෝටි 8කට වඩා අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙමෙහමයි 
ෙවන්ෙන්. ගාන කපනවා, නීති ෙවනස් කරනවා, නිකුත් කරනවා, 
වාහනවලට යන්න ෙදනවා.  නීති විෙරෝධී ෙලසයි බලපතය දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් තිෙබන සීමාවට වැඩිෙයන් වාහන ෙග්නවා; 
ගාන කපනවා; යන්න ෙදනවා. ඒ ආදායම රජයට අහිමි ෙවනවා. 
ෙමෙහන් මහජනයාට කියනවා "කැප කරන්න, කැප කරන්න, 
වැට් එක ෙගවන්න" කියලා.  අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්, ෙම් රටට එන ආදයම සම්පූර්ණෙයන් වළක්වා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ලියවිල්ලක් මා ළඟ තිෙබනවා.  කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ෙමතැන  
හිටියා නම් මට ෙබොෙහොම සතුටුයි. එතුමාෙග්  අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් -RDA  එෙකන්- 
56 ෙදනකුට  රුපියල් 60,000ක දීමනාවක්; පඩියක් ෙගවනවා. ඒ 
අය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වැඩ කරන අය ෙනොෙවයි. 
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ෙගෝලෙයෝ ටික. 56ක් ඉන්නවා. ඒ 
56ෙදනාට එක්ෙකනකුට රුපියල් 60,000 ගණෙන් ෙගවනවා. 
තවත් මඟ නැඟුෙමන් එක්ෙකෙනකුට රුපියල් 2,50,000ක් 
ෙගවනවා. ඒ, වැඩ කරන්ෙන් නැතිව. නම් 79ක් තිෙබනවා. ඒ 
ඔක්ෙකොම අය නුවර පළාත්.  පුස්සැල්ලාව, නුවරඑළිය පාර, පාර 
2; නව නගරය, ගලහ; මිල්ලගමුල්ල, පන්විලතැන්න; හීරැස්සගල, 
මහනුවර; දුම්රියෙපොළ පාර, කටුගස්ෙතොට; එළවලවත්ත, 
මහනුවර; මඩවල පාර, කටුගස්ෙතොට; අරුප්ෙපොල, මහනුවර; - 
මම ඒ මිනිස්සුන්ෙග් නම් කියන්ෙන් නැහැ.- මාතෙල් පාර, 
කටුගස්ෙතොට; හන්තාන ෙපෙදස, මහනුවර; ෙල්වැල්ල පාර, 
මහනුවර; සරසවිගම, හිඳගම; නුවර පාර, ෙප්රාෙදණිය; 
පල්ෙල්ගම, අම්පිටිය; සුදුහුම්ෙපොල, මහනුවර; ඔක්ෙකොම 
මහනුවර. රුපියල් 2,50,000 ගණෙන් 79 ෙදනකුට මඟ නැඟුෙමන් 
විතරක් ෙගවනවා.  ෙම් එක උදාහරණයක් විතරයි. ෙම්වා 
මහජනයාෙග් සල්ලි ෙනොෙවයිද? ගිය ආණ්ඩුෙව් ෙපට්ටි, කබඩ් 
ෙසොය ෙසොයා ඉන්නවා. ෙසොයන මහත්වරු අඩු ගණෙන් තමන්ෙග් 
පිරිසිදු බව ති යා ෙගන ඕනෑ ඒවා ෙසොයන්න. ඒවා ෙසොයන්න 
කලින් තමන්ෙග් පිරිසිදුභාවය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. අද මුළු 
රාජ්ය ධනය බදා ෙගන බුදින ගමන් පරණ ආණ්ඩුවට ''ෙහොරා, 
ෙහොරා, ෙහොරා'' කියලා තමන්ෙග් කිලිටි වස්ත පිරිසිදු කර ගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට 
ෙමෙහම උපෙද්ශකෙයෝ දමලා ඒ උපෙද්ශකෙයෝ කියන කට්ටියට 
රුපියල් 2,50,000 ගණෙන් 79 ෙදනකුට මාසිකව පඩි ෙගවලා මඟ 
නැඟුමට මාසයකට අහිමි වන මුදල ෙකොච්චරද?  මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් රුපියල් 60,000 ගණෙන් තවත් 56 ෙදනකුට 
ෙගවනවා. ෙම්වායින් රටට අහිමි වන ධනය ෙකොච්චරද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නය කියලා යන ෙසල්ලම. එතැනත් සිද්ධ 
වන්ෙන් මහා ජාවාරමක්. ඒකට සම්බන්ධ අෙනක් පාර්ශ්වකරුවා 
එක්ක අද කථා ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද? RDA එෙක් සහ මඟ 
නැඟුෙම් වැටුප් ෙගවීෙමන් විතරක් මාසයකට රුපියල් මිලියන 
200කට වඩා රජෙය් මුදල් අහිමි ෙවනවා. ඔක්ෙකොම නුවරට 
යන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 200 නුවරට යන්ෙන්. බදුල්ලට නැහැ. 
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කල්පනා කර බලන්න. එෙහන් ඒක. මහජනයාට කියනවා, ''කැප 
කරපල්ලා'' කියලා. "ෙම් ඔක්ෙකොම අපි අෙප් ෙහංචයිෙයෝ ටිකට 
සලකන්නම්. අපි ෙම්ක කන්නම්, උඹලා කැප කරපල්ලා, වැට් 
සියයට 15 කාපල්ලා, අපිට ෙම්ක බුදින්න ඉඩ දීලා හිටපල්ලා" 
ෙම්ක තමයි කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධයක් 
කරන ගමන් ෙම් රෙට් මහජනයා මත බර පැෙටව්ෙව් නැති 
නායකෙයක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. එතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව යුද්ධ කරනවාය කියලා ෙමෙහම බර පටවන්න ගිෙය් 
නැහැ.  

පාරිෙභෝගික දව්යවලට බලපාන විධියට සාමාන්ය 
ව්යාපාරිකයාට බලපාන විධියට  ''වැට්'' එක පැෙනව්ෙව් නැහැ. අද 
විදුලි බිලටත් එනවා ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද. ෙගොඩ නඟන 
ජාතියකුත් නැහැ. ඒත් බද්ද එනවා විදුලි බිලට. ජනතාවට ෙම් 
ඔක්ෙකෝම බර දරන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

බලන්න, විෙද්ශ වත්කම් සංචිතය හි ෙඳනවා. ෙලෝකෙය් අඩුම 
ෙතල් මිල තිෙබන කාලෙය්, ෙතල් බැරලයක් ෙඩොලර් 40ට යන 
කාලෙය්, ෙතල් ෙවනුෙවන් රටින් එළියට යන ෙඩොලර් පමාණය 
ඉතා සීමාසහිත ෙවලා තිෙබන කාලෙය් ෙම් රෙට් විෙද්ශ වත්කම් 
සංචිතය හි ෙඳනවා.  ඒෙකන්ම ෙප්නවා ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය.  මහා ෙලොකු ආර්ථික කළමනාකරණ moderate කට්ටිය 
දන්නා එකම සාස්තෙර් ෙමොකක්ද? දන්ෙන් විකිණිල්ලයි, 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඉස්සරහා දණ ගැහිල්ලයි.  අෙන්! මට 
දුෙක් බැරුවා.  අගමැතිතුමා Colombo Port City එකට බැණලා 
බැණලා, අරෙහන්  කල්පිටියට වන තුරු මුහුද ඛාදනය වනවායි 
කිව්වා, ෙමෙහන් හික්කඩුවට වන තුරු මුහුද ඛාදනය වනවායි 
කිව්වා. අගමැතිතුමා විතරක් නම් මදැයි. දැන් ටිකකට කලින් කථා 
කරපු අයියලා ඔක්ෙකෝම Colombo Port City ය   උළා කෑවා.  
දැන් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අගමැතිතුමා රතු ජැකට්ටුවකුත් ගහෙගන 
චීනයට ගියා.  චීනයට ගිහිල්ලා ඇවිත් කියනවා, "ෙම්ක දකුණු 
ආසියාෙව් වාණිජ ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් කරනවා" කියලා.  
අන්න දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි, චීනෙය් 
ජනාධිපතිතුමායි එකට නම් දාලා තියාපු මුල් ගලත් ගලවා අයින් 
කරලා.  

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

තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි. දැන් බලන්න, චීනයට ගියා. "යුආන් දහසකට - 

පස්වාන් දහසකට ෙනොෙවයි, යුආන් දහසකට - බුදු වන්න චීන 
ජනාධිපතිතුමනි, මම ඉන්ෙන් හෙත් හත වැදිලා.  මට කීයක් හරි 
ෙදන්න. නැත්නම් මම ඉඳලා ඉවරයි" කියලා කිව්වා.  ෙකෝ, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සලකනවායි කියාපු බටහිර රටවල්? ෙමොකක්ද 
දුන්නු ෙකංෙගඩිය? අඩු ගාෙන් හදිසියකට රුපියල් සියයක් ගන්න 
පුළුවන් ද? ෙමොනවාද දීපු සල්ලි?  "මහින්ද ෙම්ක චීන ෙකොලනියක් 
කරනවා, කරනවා" කියාපු අයට අන්තිමට  දිට්ඨ ධම්මෙව්දනීය 
කර්මය පළ දුන්නා. ෙමන්න ෙබොෙල් රතු බැනියමකුත් ගහෙගන 
ෙකෝට් බෑයත් දමාෙගන අගමැතිතුමාම යනවා, "චීන සරණං 
ගච්ඡාමි" කියා ෙගන. "යුආන් දහසකට බුදු වන්න චීන 
ජනාධිපතිතුමනි, ෙම් පිං කැෙට්ට කීයක් හරි ෙදන්න" කියලා 
කියාෙගන ගියා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
මවාපු හීන අද ෙබොඳ ෙවලා. ඒ මවාපු හීන ෙකෝ?  අෙන්! දැන්වීමක් 

දැම්මා වාහන මිල අඩු ෙවනවා කියලා. තරුණ පරම්පරාව හිතුවා 
බයිසිකලෙය් යන මනුෂ්යයාට කාර් එකක් ගන්න හම්බ ෙව්වි 
කියලා. කාර් එකක් දිහා බලන්නත් බැහැ, අද තිෙබන ගණන 
ඇහුවාම. ඇ ෙඟ් මයිල් ෙකළින් ෙවනවා, වාහනයක ගණන් 
ඇහුවාම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ආෙයත් ඒ  හීනය 
යවනවා 2020ට. මා අහෙගන අගමැතිතුමා මැයි දින රැලිෙය් 
කිව්වා,  2020 වන ෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය ෙමතැනට 
ෙගෙනනවා, ආදායම ෙමතැනට ෙගෙනනවා, තරුණ පරම්පරාවට 
අර ෙවොක්ස්වැගන් වාෙග් කර්මාන්තශාලා ඇති කරනවා, 
හම්බන්ෙතොට කර්මාන්තපුරයක් දමනවා, අරෙහ දමනවා, ෙමෙහ 
දමනවා කියලා. ෙවොක්ස්වැගන් හීනය අංක 1 ජවනිකාව ඉවරයි. 
දැන් 2,3,4 කර්මාන්තපුර හීන මවනවා. ෙම් හීන මවලා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහජනයාව ෙගොනාට ඇන්දුෙව්. අන්තිමට ඒ  
හීනවලට අහුවුණු තරුණ පරම්පරාවට අද හීෙනන්වත් මලක් කඩා 
ගන්න බැරි වන තත්ත්වයකට තමුන්නාන්ෙසේලා ඇද වට්ටලා 
තිෙබනවා.  ෙම්ක තමයි දීපු ෙවනස. ෙම් ෙවනස දීලා   ආර්ථිකය 
සම්පූර්ණෙයන් බංෙකොෙලොත් කරලා,  හතර ගාතින් වට්ටලා,  ඒක 
සූරාෙගන කන ගමන්    "වැට්'' එක,  "ජාතිය ගලවා ගැනීෙම් බද්ද"  
කියලා ඒෙක් බර මහජනයා මත පටවා තමුන්නාන්ෙසේලා අද සුර 
සැප විඳිනවා. ෙම්කට වැඩි කල් දුවන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.   

ෙම් රටට ආරක්ෂාව දීපු රාජ්ය නායකයාෙග් යුද හමුදා 
ආරක්ෂාව අද තමුන්නාන්ෙසේලා ඉවත් කර තිෙබනවා. මහානායක 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ  කියනවා අනිවාර්යෙයන් ඒ තීරණය අවලංගු 
කරන්නය කියලා. ඒ විධිෙය් ඔළෙමොට්ටළ, තකතිරු තීරණ ගැනීම 
නිසා අද රෙට් කඩා වැටුණු හැම ක්ෙෂේතයකම, හැම අංශයකම අය 
ෙම් ආණ්ඩුව පළවා හරින්න සූදානම් කියන එක අද ඔප්පු කරලා 
ඉවරයි.  

කිරුලපනට ෙරොද බැඳුණු මහා ජන ගංගාෙවන් ඔප්පු කරලා 
ෙපන්නුෙව් මැයි පළමුවැනිදා ඒ පණිවිඩයයි. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ආණ්ඩුවට අනතුරු අඟවමින් ෙම් බර මහජනතාව මත පටවන එක 
නතර කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ෙව්ලු කුමාර් 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
  

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

1695 1696 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 
and  THE HON. VELU KUMAR  took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.00] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 

හිටපු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම සැරට කෑ ගැහුවා. ඔෙහොම කෑ ගහලා 
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් ඇඩස් නැතිව ගිෙය්. ඒ නිසා 
ෙම් රෙට් ජනතාව කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ, ඔය කෑ ගැහිල්ලට. 
දන්නවා ඕවාෙයහි ඵලයක් නැහැ කියලා. කරන්ෙන් ෙබොරුව 
කියලා දන්නවා.  2015 ජනවාරි 08 වැනිදා ඔයිට වැඩිය කෑ ගැහුවා. 
එක පාරක් කෑ ගැහුවා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට 
පුරවැසිභාවයක් නැහැ, ඡන්දය ෙදන්න එපා කියලා. තවත් වතාවක 
ෙම් රටට එෙරහිව ජිනීවාවල මානව හිමිකම් පශ්නය තිබියදි බෑංකී 
මූන් මහත්මයා එනෙකොට පාෙර් බුදියා ගත්තා.  

ඒ පශ්නය විසඳුෙණ් නැහැ. ඔය කෑ ගැහිල්ලටවත්, 
බුදියගැනිල්ලටවත් කවදාවත් රෙට් පශ්න විසඳුෙණ් නැහැ. අවුරුදු 
10ක ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා බැලුවාම අපට ෙත්ෙරනවා, ෙම් කෑ 
ගැහිල්ල තුළ රට ෙකොතැනකටද ගිෙය් කියලා. නමුත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ රජය ඉතාමත්ම කමානුකූලව ෙම් රට මාස 
60ක් තුළ සංවර්ධන ගමනකට අරෙගන ගිහිල්ලා රට ෙවනස් රටක් 
කරන්න ලෑස්ති වනවා. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා සඳහන් කරපු 
විධියට පසු ගිය මැයි රැලිෙය්  පතිඵලත් අපි දැක්කා. පසු ගිය මැයි 
රැලිෙය්දී ෙම් ෙගොල්ලන්ට හිටපු ජනතාව දිහා බලා කලබල ෙවලා 
ඒ ජන රැලියට ෙසනඟ ආෙව් නැති එකට ෙමතැන ගහ මරාෙගන 
රණ්ඩු ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසයට පවා කැලලක් ඇති කළා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
කවුද කෙළේ? 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒක කවුද කෙළේ කියලා අපි දන්නවා. කවුද කෙළේ කියලා 

මාධ්යවලට අපි ඒ හා සම්බන්ධව නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ඕකට 
අපට උත්තර ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. ඒක කවුද කෙළේ කියලා රෙට් 
ජනතාව දැනගත්තාම ඒක අපට පමාණවත්. ඔය කෑ ගැහිල්ල, 
තප්පුලෑම හින්දා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාටත් ඇඩස ්
නැතිව ගිෙය්.  

ඒ වාෙග්ම 2015 ජනවාරි 8 වැනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව තීරණය 
කළා, ෙම් රටට අවශ්ය යහ පාලනයක් කියලා. කෑ ගහලා මිනී මරා 
ගන්නා ඒකාධිපති ස්වරූපෙයන් වැඩ කරන පාලනයක් ෙනොෙවයි, 
යහපත් පාලනයක් ෙම් රටට අවශ්යයි කියලා ජනතාව හිතුවා. ඔය 
කෑ ගැහිලි සියල්ලම මධ්යෙය් පසු ගිය රජය සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයාව හිරගත කරලා ඒවා මර්දනය කළා. අග විනිශ්චයකරු 

 ෙසේවෙයන් පහ කළා. නීතිය අතට ගත්තා. ෙම් සියලු ෙද් මධ්යෙය් 
ෙම් රට යහ පාලනයකට පත් කරන්න කියලා ජනතාව බලය 
එකතු කළා. ඒක හින්දා අපි -නව රජය- කමකමෙයන් ෙම් යහ 
පාලනය කරා ගමන් කරමින් මාස හැටක කාලයක් තුළ අපි අලුත් 
යහපත් රටක් නිර්මාණය කිරීමට බැඳී ඉන්නවා.  

අපි බලය ගත්ෙත් ෙම්වා ෙනොදැන ෙනොෙවයි, ෙම් සියලු 
ෙද්වල් දැනෙගන. ෙම් රට මහා විශාල ණය උගුලකට අහු කරලා 
තිෙබනවාය කියලා අපි දන්නවා.  එදා හිටපු ජනාධිපති සමඟ සිටි 
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය පැවැත්ෙවන දිනය තීරණය කරපු අග 
පුෙරෝහිත සුමනදාස මහත්තයා ඒ දිනය කියන්න ඉස්ෙසල්ලා 
ෙමන්න ෙමදායි මැතිවරණ දවස කියලා ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා -හිටපු විපක්ෂ නායකතුමා/වර්තමාන අගාමාත්යතුමා- 
තීරණය කළා, 2015 වර්ෂෙය්දී මැතිවරණයක් එනවා කියලා.  

මැතිවරණයක් එනවා කියලා තීරණය කෙළේ ෙම් කෑ ගැහිල්ල 
තුළ ෙම් රට ෙගන යන්න බැහැයි කියලා එතුමාට ෙත්රුම් ගිය 
නිසායි. ෙම් තප්පුලෑම තුළ ෙම් රට ෙගන යන්න බැහැ. ෙම් රෙට් 
ෙබොරුවට මවා ගත් ජාතිවාදය තුළ ෙම් රට ෙගනයන්න බැහැයි 
කියන එක රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා දූරදර්ශීව දැකලා 
ඔක්ෙකෝටම කලින් පකාශ කළා, "මැතිවරණයක් එනවා. ලෑස්ති 
වන්න." කියලා. 2017 වර්ෂය වන ෙතක් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට ජනාධිපති ධුරෙය් රැඳී ඉන්න තිබුණා. නමුත්, 
තවදුරටත් රට ෙගන යන්න බැහැ කියලා දැකපු තැන තමයි ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පළමුෙවන්ම පකාශ කෙළේ, "ලෑස්ති 
වන්න. 2015 වර්ෂෙය්දී මැතිවරණයක් එනවා" කියලා.  

එදා එතුමාට හිනා වුණා. 2015 වර්ෂෙය් මැතිවරණයක් 
එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අවුරුදු 
ෙදකකට කලින් ජනාධිපතිවරණය තියයිද? එෙහම හිතා එතුමාට 
හිනා වුණා. නමුත්, 2015 වර්ෂෙය්දී මැතිවරණයක් එනවාය කියන 
එක එතුමා නිර්භයව පකාශ කළා. ඒක සත්ය වුණා.  

හැබැයි, අපට එක ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. ෙමතැන අපි 
ෙනොදන්නා ෙදයකුත් තිබුණා. ෙමොකද, ණය උගුලක් තිෙබනවාය 
කියලා අපි කිව්වාට; විශාල ණය උගුලකට රට යට ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා කිව්වාට; ෙම්ක ඊටත් වඩා ගැඹුරුයි. බලයට 
ඇවිල්ලා බැලුවාම ෙපනුණා, ෙම් ණය උගුල අපි හිතුවාටත් වඩා 
විශාලයි කියා. ඒ හින්දා ෙම් ණය උගුෙලන් මිෙදන්න අපට තව 
තව විවිධ කියාමාර්ග ගන්න වුණා. නමුත්, එකක් මතක තියා 
ගන්න. එදා ෙම් රටට තිබුණු භයානකම උගුල විධියට හැඳින්වූෙය් 
ජිනීවා උගුලයි. ජිනීවා මානව හිමිකම් පශ්නය තුළ අපට සම්බාධක 
පැෙනව්වා. එදා අෙප් කර්මාන්තශාලා කඩා වැටුණා. GSP Plus 
නැති කරලා යුෙරෝපා මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ අපට අහිමි කළා. 
අෙප් රට මුහුෙදන් වට වුණු රටක්. අපට මත්ස්ය සම්පත තිෙබනවා. 
ඒ අපට ෙනොමිලෙය් ලැෙබන විශාල සම්පතක්. යුෙරෝපා ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අපට නැති වුණා. නමුත්, අපි ඒවා ඔක්ෙකෝම ජය ගත්තා.  

අද වනෙකොට යුෙරෝපය ෙවනුෙවන් මත්ස්ය නිෂ්පාදන 
විකිණීෙම් හැකියාව අපි ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. ෙහට-අනිද්දා 
වනෙකොට ජීඑස්පී සහනය අපි ලබා ගන්නවා. ෙම් රටට නැති වුණු 
ෙද්වල් එතෙකොට අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වනවා. අපි ඒ ජිනීවා 
පශ්නෙයන් රට ගලවා ගත්තා වාෙග්ම, ෙම් ණය උගුෙලනුත් රට 
ගලවා අෙප් ජනතාවට ෙලෝකයට ණයකාරෙයෝ වන්ෙන් නැතිව 
ජීවත් වන්න පුළුවන් වාතා වරණයක් අපි හදනවා. විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් කිසිම රටකට දණ ගහන්ෙන් නැතිව වැඩ 
කරන්න පුළුවන් අයිතිවාසිකම ෙම් රෙට් ජනතාවට අපි ලබා 
ෙදනවා. ෙම්ක අපට අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. නිදහසින් පස්ෙසේ 
ෙම් රට දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, එදා අෙප් රෙට් ජනතාවට 
කාටවත් දණ ගහන්න වුෙණ් නැහැ කියන එක.   
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එදා  ලංකාවට ඇවිත් ගිහින් සිංගප්පූරුෙව්දී ලී ක්වාන් යූ 
මැතිතුමා කිව්ෙව්, "ලංකාව වාෙග් රටක් හදලා ෙදනවා. මට ඡන්දය 
ෙදන්න" කියලායි. එතුමා සිංගප්පූරුෙව් වැසියන්ෙගන් එෙසේ 
ඉල්ලුවා. සිංගප්පූරුෙව් වැසිෙයෝ එතුමාට ඡන්දය දුන්නා, "අෙන්! 
අපට ලංකාව වාෙග් රටක් හදා ෙදන්න" කියලා. නමුත්, අද 
වනෙකොට අෙප් රෙට් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් අද ඉපෙදන 
දරුවාත්, තව මාසයකින් ඉපෙදන්න ඉන්න දරුවාත් රුපියල් ලක්ෂ 
පහකට ආසන්න මුදලක් ෙලෝකයට ණයයි. ඒ දරුවන්ටත් 
ෙලෝකයට දණ ගහන්න සිද්ධ ෙවලා. නමුත්, අනාගතෙය්දී අෙප් 
රෙට් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවීෙම් වගකීම අපි භාර ගන්නවා. 
අපි ෙම් ෙද්වල් කරන්න බැරිකමට රෙට් බලය ගත්තා ෙනොෙවයි. 
ෙම් ණය උගුෙලනුත් අපි ෙම් රට නිදහස් කරලා ෙදනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

ජිනීවා පශ්නෙයන් -ජිනීවා උගුෙලන්- ෙම් රට නිදහස් කරලා 
දුන්නා වාෙග් ෙම් ණය උගුෙලනුත් අපි ෙම් රට නිදහස් කරලා 
ෙදනවා. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, අෙප් අමාත්ය මණ්ඩලෙය්ත්, 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත් ආශීර්වාදය මත  
කාටවත් දණ ෙනොගසා ස්වාධීනව ජීවත් වන්න පුළුවන් රටක් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ෙම් මාස 60 තුළ නිර්මාණය කර ෙදනවා. හැමටම 
එක වාෙග් වැඩ කරන්න, හැමටම එක වාෙග් ජීවත් වන්න පුළුවන් 
රටක් අපි නිර්මාණය කරලා ෙදනවා. ෙම් රෙට් උගත් මිනිසකු, 
දැනුම තිෙබන මිනිසකු ෙවන රටකට ගිෙයොත් නැවත ෙම් රටට 
එන්ෙන් නැහැ. ඔහු බලන්ෙන්, තමන්ෙග් බිරිඳ ඒ රටට ගන්ෙන් 
ෙකො  ෙහොමද, තමන්ෙග් දරුවා ඒ රටට ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
තමන්ෙග් නෑදෑයන් ඒ රටට ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, තමන්ෙග් 
ෙදමවුපියන් ඒ රටට ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. පිට රට 
ගිහිල්ලා ෙම් රටට ආවා නම් ආෙව් ගෘහ ෙසේවිකාවන් විතරයි. 
ෙවනත් කිසිම උගෙතක් ආපසු ෙම් රටට ආෙව් නැහැ. ෙම් රට 
නැවතත් ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය බවට පත් කරලා, ෙම් 
රෙට් හැමෙදනාම එකතු ෙවලා, හැම ෙදනාටම තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් සතුටින් භුක්ති විඳිමින් ජීවත් වන්න පුළුවන් රටක් 
ඉදිරි මාස 55 තුළ නිර්මාණය කරලා ෙදනවාය කියන එක 
විෙශේෂෙයන් අපි පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "හැෙදන ගහ ෙදෙපත්ෙතන් 
දැෙන්" කිව්වා වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා වර්ෂයක 
කාලය තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කළා; ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා නිර්මාණය කරලා, ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් ෙම් 
රට මුදවා ෙගන සංහිඳියාව තුළ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සැලැස්ම 
නිර්මාණය කරලා දීලා තිෙබනවා. ජාතිවාදය අවුස්සා ෙගන රට 
ෙදකට කඩලා, තුනට කඩලා, ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකට කඩලා, 
තුනට කඩලා, ශී ලාංකිකයන් තුනට, හතරට කඩලා පාලනය කරපු 
රට අපි එක් ෙසේසත් කරලා, සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ ආරක්ෂා කර 
ෙගන, සියලු ජාතින්ට එක වාෙග් සලකන රටක් නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ඉදිරි කාලය තුළ අපට විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තු තබන්න පුළුවන් වනවා. කවුරුන් කෑ ගැහුවත් 
එෙහමයි.  

එදා ෙම් රෙට් පාලකයන් කෑ ගැහුෙව් ෙකොෙහොමද? ඔය කෑ 
ගහන උදවිය එදා ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
3,625යි කියලා කෑ ගැහුවා. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,625යි 
කියලා කෑ ගැහුවා. එතෙකොට හතරෙදනකු ඉන්න පවුලක ආදායම 
රුපියල් 1,60,000ක් වනවා. පට්ටපල් අසත්ය කිව්වා. රුපියල් 
1,60,000ක මාසික ආදායමක් තිබුෙණ් කාටද? ඔය කණ්ඩායමටයි, 
යාළුවන් ටිකටයි, නෑදෑයින් ටිකටයි, රාජපක්ෂ පවුලටයි තමයි 
රුපියල් 1,60,000ක ආදායමක් තිෙබන්න ඇත්ෙත්. අෙප් ගම්වල 
ජීවත් වන මිනිසුන්ට නම් රුපියල් 1,60,000ක මාසික ආදායමක් 

තිබුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] තිබුණා, සුළු පිරිසකට. ඔය කෑ 
ගහන කණ්ඩායමට තිබුණා. හිටපු ඇමතිවරුන්ට තිබුණා. ඒක අපි 
පිළිගන්නවා. නමුත් ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවට රුපියල් 
1,60,000ක මාසික ආදායමක් තිබුෙණ් නැහැ. එක්ෙකෝ අසත්ය 
වාර්තා ෙපන්නුවා. එක්ෙකෝ සමස්ත ආදායම හදන ෙකොට සුවිෙශේෂ 
ධනපතියන් අතෙළොස්සක් හිටපු නිසා ඒ මුදලත් අර දුප්පත් 
මිනිසුන්ට ෙබදිලා ගිහින් රුපියල් 1,60,000ක් කියලා පකාශ කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 3,625යි, හතරෙදනකු සිටින පවුල මාසික ආදායම 
රුපියල් 1,60,000යි කියා එෙහන් කෑ ගහනවා. අනික් පැත්ෙතන් 
ඇමතිවරයා කෑ ගහනවා, රුපියල් 3,500කින් එක පවුලකට ජීවත් 
වන්න පුළුවන්ය කියලා. මහ විකාර කථාවක් ඒ කාලෙය් තිබුෙණ්. 
ඒ වුණාට ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් කරපු සමීක්ෂණවලට අනුව 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 43කෙග් ඒක පුද්ගල ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2කට අඩුයි කියලා වාර්තා නිකුත් කළා. ඒ 
කියන්ෙන්, ෙම් රටින් භාගයකට, හතරෙදනකු සිටින පවුල්වල 
මාසික ආදායම රුපියල් 31,200ට අඩුයි කියලා පකාශ කළා. 
එෙහම නම් එතුමන්ලා කියන රුපියල් 1,60,000ක ආදායමක් 
තිබුෙණ් කාටද? [බාධා කිරීමක්] මාසයකට රුපියල් 1,60,000යි. 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,625ක් එන්ෙන් අවුරුද්දකට. ගණන් හදලා 
බලන්න. මා ගණන් හදලායි කියන්ෙන්. රුපියල් 1,60,000 
කියන්ෙන් හතරෙදනකු ඉන්න පවුලක මාසික ආදායමයි. අසත්ය 
පකාශ තමයි කෙළේ. අපි දන්නවා, ඒවා ඔබතුමන්ලාත් පිළිගන්ෙන් 
නැහැයි කියලා. නමුත් ෙම්වා තමයි එදා කරපු පකාශ. ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙගොනාට ඇන්දුෙව් එවැනි පකාශ කියලායි. ඒ නිසා තමයි 
ජනවාරි 08වන දා විප්ලවයක් ඇති වුෙණ්. විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමන්ලා ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත්, ෙද්ශ හිෛතෂී කියලා 
පපුවට ගහගත්තත්, "පළමුවත් මෙග් රට, ෙදවනුවත් මෙග් රට" 
කියා කෑ ගැහුවත්, ඒවා අමූලික අසත්යය. පට්ටපල් අසත්ය පකාශ 
කරලායි රට පාලනය කරන්ෙන් කියලා ජනතාව දැන ෙගන තමයි 
ෙම් සියලු ෙදයට එෙරහිව ජනවාරි 08වන දා ෙම් විප්ලවය ඇති 
කෙළේ. අපි ඒ වගකීම භාර ෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙමොනවාද වුෙණ්? [බාධා 
කිරීම්] එදා සුළු ෙකොටසකට අධික ආදායමක් තිබුණු බව අපි 
පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකෙයෝ 
සිටියා. [බාධා කිරීම්] ඊෙය්  ෙපෙර්දා ෙජ්ම්ස් පැකර් ලංකාවට ආවා. 
ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකයන් සුරතල් කරපු උදවිය දැන් 
අහනවා, "ඔහු ෙමොකටද ආෙව්." කියලා.  

එයා කවුද එක්කරෙගන ආෙව් කියලා අහනවා. ෙමොනවා 
කරන්නද එයාව ෙගනාෙව් කියලා දැන් අහනවා. ෙදවියෙන්! 
ෙජ්ම්ස් පැකර්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙම් රටට 
එන්න අයිතියක් තිෙබනවා. එන එන මිනිහාෙගන් අපි අහන්ෙන් 
නැහැ, ෙමොකටද ආෙව් කියලා. ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙම් රටට 
ඇවිල්ලා, කාලා බීලා, විෙනෝද ෙවලා, සන්ෙතෝෂ ෙවලා, නිදහෙසේ 
ඉඳලා යන්න පුළුවන්. අෙප් එක ආදායම් මාර්ගයක් තමයි ෙම් 
රටට විෙද්ශ විනිමය ෙග්න එක. ෙජ්ම්ස් පැකර් ආෙව් ෙමොකටද, 
ෙකොෙහේටද ආෙව් කියලා අපි අහන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් අපි එක 
එක්ෙකනාෙගන් පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රටට සංචාරකයන් 
වශෙයන්  එන පිරිස අද වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ගණන් ගන්න 
එපා. සංචාරකයන් ෙම් රටට එනවා. සංචාරක ව්යාපාරය ඉහළම 
ඉණිෙපත්තට ෙගනි යන්න පුළුවන් විධියට නිදහස් රටක් අපි 
නිර්මාණය කර දීලා තිෙබනවා.  

එදා ෙම් රෙට්  සූදුව තිබුණා; ගණිකා ව්යාපාරය තිබුණා; 
එතෙනෝල් වැනි නීති විෙරෝධි ව්යාපාර තිබුණා. ඒ විතරක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙවයි. අපි වග කීෙමන් කියනවා, ෙම් රෙට් තිබුණු නිදහස් 
අධ්යාපනය එදා කඩා බිඳ දැම්මා කියන එක. ෙම් රෙට් තිබුණු 
නිදහස් අධ්යාපනය නැති කළා. ෙම් රෙට් තිබුණු නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය නැති කළා. නිවාස පශ්නය ගැන කියමින් අද විමල් වීරවංශ 
මහත්තයා කෑ ගහනවා. එදා එතුමා නිවාස ඇමති. ෙකොෙහේද නිවාස 
හදා දුන්ෙන්? කාටද නිවාස හදා දුන්ෙන්? ෙකොයි ගෙම්ද නිවාස 
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක  කෙළේ? සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා නිවාස 
ඇමති ෙවලා දැනට මාස කීයද? අද ගෙමන් ගමට ගිහින් උදාගම් 
ව්යාපාර කීයක් හදලා තිෙබනවාද? ඔය කට විතරයි, වැඩ නැහැ. 
විසිල් විතරයි, බල්ටි නැහැ. ෙම්ක ජනතාව දැන ෙගන තිෙබනවා. 
විසිල් ගැහුවාට ෙම් රෙට් ජනතාව කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ජනතාවට ඕනෑ බල්ටි, වැඩ. කට ෙනොෙවයි, වැඩයි ඕෙන් කියන 
එක අද ජනතාව  ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා. විමල් වීරවංශ 
මහත්තයා නිවාස ඇමති ෙවලා හිටපු අවුරුදු ගණන තුළ හදපු 
ෙගවල් ගණනයි, සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා නිවාස ඇමති ෙවලා 
හදපු ෙගවල් ගණනයි බැලුෙවොත් අහසට ෙපොෙළොව වාෙග්යි. 
අරයාෙග් කට විතරයි. එදා නිවාසවල තීන්ත ගෑවා; නෑදෑයන්ට 
ඉඩම් ෙබදුවා; නෑදෑයන්ට ෙගවල් ෙබදලා දුන්නා. ඒවා කළා මිසක් 
ෙම් රෙට් අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය විසඳන්න 
වියදම් කළාද කියලා අපි පශ්න කරනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, අෙප් වගකීම වන්ෙන් 
අතෙළොස්සක් රජ කරවන එක ෙනොෙවයි කියලා. ෙම් රෙට් සමස්ත 
ජනතාව රජ කර වීෙම් වගකීම අප සතුව තිෙබනවා. අත ෙළොස්සක් 
හදන්න, තමන්ෙග් නෑදෑයන් හදන්න, තමුන්ෙග් ගජ මිතුරන් 
හදන්න ෙනොෙවයි,  ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව රජ කර වීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි ගාව තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අද නිවාස ණයක් 
ෙදන ෙකොට,  අඩු ආදායම්ලාභී නිවාසවලට සිෙමන්ති ෙකොට්ට 
10ක් ෙදන ෙකොට, නිවාස කපරාරු කරන්න උදවු කරන ෙකොට අපි 
ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙමොකක්ද කියලා අහන්ෙන් නැත්ෙත්. 
ෙකෙනකුෙග් පක්ෂය ෙමොකක්ද කියලා අපි අහන්ෙන් නැහැ. අද 
ෙගවල් හදලා ෙදන්න අවශ්ය මිනිසුන් අපට ෙසොයා ගන්න නැහැ. 
අපි  ලෑස්තියි, ෙගවල් හදලා ෙදන්න. අද සිෙමන්ති ෙදන්න අවශ්ය 
මිනිසුන් මදි. ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙමොකක්ද කියලා බල බලා 
ඉන්ෙන් නැහැ. අපි හැෙමෝටම ඒ කටයුත්ත කරෙගන යනවා. මම 
විෙශේෂෙයන් කියනවා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
කට විතරක් ෙනොෙවයි,- 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අපි වැඩවලින් ෙපන්වලා තිෙබනවා. කටින් ෙනෙවයි, 

වැඩවලින් ෙපන්වලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අපි කටින් 
ෙනොෙවයි,- [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, අපි 
නව රජය පිහිටුවලා දින 100යි. දැන් කෑ ගහනවා. ඔබතුමන්ලා කෑ 
ගහලා ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් පධානම කැලල ඇති 
කළා. අනිත් අයෙග් අදහස් ඉවසීෙමන් අහෙගන ඉන්න පුරුදු 
ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට කථා කරන්න අවස්ථාව ආවාම කථා 
කරන්න. ඒකට අපි ඉඩ ෙදන්නම්. භූමිෙතල් ගෑවුණු ගැරඬියා 
වාෙග් නිකම් ෙබරිහන් ෙදන්ෙන් නැතුව ඉඳ ගන්න. භූමිෙතල් 
ගෑවුණු ගැරඬියා වාෙග් කෑ ගහනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉවසන්න පුරුදු 
ෙවන්න. ෙමතැන පක්ෂයක්, විපක්ෂයක් තිෙබන්ෙන් අදහස් 

හුවමාරු කර ගන්න ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑ අදහස් විතරක් 
ෙනොෙවයි කියන්න ඕනෑ. අෙනක් අයෙග්ත් අදහස්වලට ගරු 
කරන්න. ඒක ඉෙගන ගන්න. ඔබතුමා අර ඇමතිවරයාත් 
එක්කෙන් වැඩ කෙළේ. හිතා ගන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද තත්ත්වය 
කියලා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙනක් අයෙග් අදහස් අහෙගන 
ඉන්ෙන්, අෙනක් අයෙග් අදහස් විමසන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
ඉෙගන ගන්න. ඒවා ඉෙගන ගන්න. කෑ ගහන්න ගිහිල්ලා, ගුටි  
ගහන්න ගිහිල්ලා දැන් දඬුවම් වින්දා ෙන්. ඒවායින් ඉෙගන ගන්න. 
ඉෙගන ෙගන ෙම් රෙට් ෙහොඳ පාලනයක් ඇති කරන්න උදවු 
ෙවන්න. හැම ෙකනාෙග්ම අදහස්වලට ගරු කරන්න ඉෙගන 
ගන්න. තමුන්නාෙසේෙග් අදහස විතරක් ෙනොෙවයි නිවැරදි  අදහස. 
ෙම් සියලුෙදනාෙග්ම අදහස් අවශ්යයයි. අෙනක් අයෙග් 
අදහස්වලට ගරු කරන්න ඉෙගන ගන්න.  

ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටවලා දින 100 තුළ අපි ෙමොනවාද කෙළේ 
කියලා මා විෙශේෂෙයන්ම කිව යුතුයි. ෙම් රෙට් බහුතරයක් 
ජනතාව ජීවත් වුෙණ් අපහසුතාෙවන්. අපි ඒ අයෙග් ජීවන මට්ටම 
උසස් කරන්න ගන්න ඕනෑ පියවර ෙනොපැකිළිව ගත්තා. රට 
ෙකොච්චර මූල්ය අර්බුදවලට ලක් ෙවලා තිබුණත්, රට ෙකොච්චර 
ණය උගුල්වල හිර  ෙවලා තිබුණත්, රට ෙකොච්චර මානව හිමිකම් 
සම්බන්ධ පශ්නවල හිර ෙවලා තිබුණත් දින 100 ආණ්ඩුව භය 
නැතුව බහුතරයක් වූ දුක් විඳින ජනතාව ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ 
ගත්තා. ෙම් රෙට් බහුතරයක් වූ සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය 
කඩා වැටීම නවත්වන්න, ෙම් රෙට් වංචා හා දූෂණ නැති කරන්න 
අවශ්ය නීති රීති ටික පසු ගිය දින 100 කාලය තුළ අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගත්තා. රට ෙකොච්චර මූල්ය 
අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිබුණත්, රට ෙකොච්චර ණය උගුලක හිර 
ෙවලා හිටියත්, රට ජිනීවා පශ්නවලින් හා සම්බාධකවලින් බැට 
කකා හිටියත් අපි ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය වැඩි කළා.   

රුපියල් 10,000කින් අපි රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කළා.  
ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න අවශ්ය ශක්තිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ නිසා අපි 
බලයට ආපු ගමන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය වැඩි කළා. ඒ 
රාජ්ය ෙසේවකයින් ෙද්ශපාලන වශෙයන් හිතවතුන් ෙනොෙවයි; 
නෑදෑයින් ෙනොෙවයි. අපි බලයට ආපු ගමන් ඒ කටයුත්ත කළා. 
නමුත් අපි එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. රෙට් පවතින ණය උගුල 
ගැන හිතන්ෙන් නැතිව ඩීසල්, ෙපටල්, භූමිෙතල් වාෙග්ම gas 
cilinder එෙක් මිලත් අපි බලයට ආපු ගමන් අඩු කළා.  සාමාන්ය 
ජනතාව ජීවත් කරවන්න අවශ්ය පරිසරය අපි සකස් කරලා දුන්නා. 
අපි එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. සැමන් ටින් එෙක් මිල අඩු කළා, 
කිරි පිටි පැකට් එෙක් මිල අඩු කළා, පාන් පිටි මිල අඩු කළා. ඒ 
වාෙග් අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය දහයක මිල අඩු කරලා, ෙම් අහිංසක 
දුක් විඳින ජනතාවට එදා ෙව්ල කන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් 
නිර්මාණය කරලා ෙදන්න අපි කටයුතු කළා. අපි එතැනිනුත් නතර 
වුෙණ් නැහැ.  

වැඩිහි ටියන් අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා දැන් කෑ ගහනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලා එදා 
වැඩිහිටියාෙග් බැංකු ෙපොලියට ෙමොකද කෙළේ? ඒක කප්පාදු කළා. 
වැඩිහිටියන් ෙම් රෙට් හිඟන්නන් බවට පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් සිටින විශාමිකයන් හිඟන්නන් බවට පත් කළා. ෙම් 
විශාමිකයින්ෙග් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ෙග්  බැංකු වල තැන්පත් කර 
තිෙබන මුදලට ලැෙබන ෙපොලිය අපි බලයට ආපු ගමන් සියයට 15 
දක්වා වැඩි කළා. කාලා බීලා, කාටවත් අත ෙනොපා ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් ආර්ථිකයක් අපි ඔවුන්ට නිර්මාණය කරලා දුන්නා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, වැඩිහිටි දීමනාව වශෙයන් රුපියල් 1,000ක් 
තමයි ෙමපමණ කාලයක් ලබා ෙදමින් හිටිෙය්. අපි බලයට ආපු 
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ගමන් ඒ දීමනාව රුපියල් 2,000ක් කළා. රට ෙමොන මූල්ය 
අර්බුදයක හිටියත් අපි මිනිසුන්ව ජීවත් කරවීම සම්බන්ධෙයන් 
හිතුවා. ෙම් රෙට් සිටින අසරණයන්, දුප්පතුන්, අහිංසකයන් ගැන 
හිතන්ෙන් නැතිව, කැසිෙනෝකාරයන්, සූදුකාරයන්, 
එතෙනෝල්කාරයන් ගැන හිතපු ආණ්ඩුවක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස්  වන ෙකොට අපි වැඩිහිටි 
දීමනාව ෙදගුණයක් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආබාධිතයින්ටත් 
දීමනාවක් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කළා. ජීවත් ෙවන්න ෙවර 
දරන,  ෙගයක් හදා ගත්ෙත් නැති, ෙගයක් හදා ගැනීම සිහිනයක් 
ෙවලා තිබුණු ෙම් රෙට්  අහිංසක, දුප්පත්, අසරණ මිනිසුන්ට අවශ්ය 
ශක්තිය ලබා ෙදන්න අපි ආර්ථිකය නිර්මාණය කරලා දුන්නා.  

අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා  වාෙග්ම අෙප් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණන් කැඩිලා ආපු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා 
කරනෙකොට කියනවා, "රුපියල් ලක්ෂ 10ට වඩා වැඩි ආදායමක් 
උපයන ව්යාපාරවලට සියයට 15ක වැට් එකක් ගහනවා"ය කියලා. 
රුපියල් ලක්ෂ 10ට වඩා වැඩි මාසික ආදායමක් ලබන ව්යාපාර ෙම් 
රෙට් කීයද තිෙබන්ෙන් කියලා ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ගිහිල්ලා බලන්න. හන්දිෙය් තිෙබන කඩයකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක 
ආදායමක් තිබුණාට ඔවුන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක ආදායමක් 
තිෙබනවාය කියලා ෙපන්වනවාද? අහිංසක, දුප්පත්, ෙපොඩි 
ව්යාපාරිකයා නඟා සිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අපි කෙළේ. 
අහිංසක, දුප්පත්, ෙපොඩි ව්යාපාරිකයා ශක්තිමත් කරන්න අපි 
හිතුවා. ජීවත් ෙවන්න ෙවර දරන, ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න 
ෙවර දරන, ආර්ථික වශෙයන් පහළට වැටිලා සිටින ජනතාව 
ශක්තිමත් කරවීෙම් ව්යාපාරය නඟා සිටුවීෙම් කාර්ය භාරය තමයි 
අද අපි සිදු කරන්ෙන්. Food City එකට සියයට 15ක බද්දක් 
ගැහුවාට, ඔවුන් ලබන ලාභය  ඊට වඩා වැඩි නැද්ද? Arpico Super 
Centre එකට සියයට 15ක බද්දක් අපි ගහලා තිෙබනවා. නමුත් 
Arpico Super Centre එකට අපි සියයට 15ක බද්දක් ගැහුවාට, 
ඒවාෙය් තිෙබන කිරි පිටි විකුණන්න ඕනෑ ඒ කිරි පිටි පැකට් එෙක් 
ගහලා තිෙබන මුදලට බව මම වගකීෙමන් යුතුව කියනවා. Arpico 
Super Centre එක අයිති ෙකනාට, Food City එක අයිතිකාරයාට, 
සුවිසල් සුපර් මාර්කට් එකක් තිෙබන පුද්ගලයාට කිරි පිටිවලට 
එෙහම සියයට 15ක බද්දක් එක්කහු කරන්න බැහැ. කිරි පිටි 
පැකට් එෙක් මිලක්  ගහලා තිෙබනවා. ඔවුන් ලබන ලාභෙයන් 
තමයි ඒ සියයට 15 ලබා ෙදන්ෙන්.  

ෙම් කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්රුම් ගන්න බැරිද? 
ධනවතුන් ෙවනුෙවන් කථා කරනවාද, නැත්නම් සුපිරි ෙවෙළඳ 
සැල් ෙවනුෙවන්ද ෙම් සමාජවාදය කියා ගන්නා පක්ෂ කථා 
කරන්ෙන්? අන්තිමට අපටත් "ධනවාදී" කියලා  ෙබෝඩ් එකක් 
ගහනවා. නමුත් අහිංසක, දුප්පත්, කුඩා ව්යාපාරිකයින් ෙවනුෙවන් 
අපි ශක්තිය ලබා ෙදනවාය කියන කාරණය ඔබතුමන්ලා මතක 
තියා ගන්න. ෙකෝටි ගණන් සල්ලි හම්බ කරන ව්යාපාර ජාල 
නගරවලට දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සිටින 
අහිංසක, දුප්පත් ව්යාපාරිකයින් සියලු ෙදනා ෙම් වනෙකොට 
ආර්ථික වශෙයන් කඩා වැෙටමින් පවතිනවා.  අන්න ඒ ව්යාපාර 
නඟා සිටුවීෙම් කියාදාමයක් තමයි අපි ආරම්භ කරලා ති ෙබන්ෙන් 
කියන කාරණය මතක තියා ගන්න. අතැන ෙරදි සාප්පුෙවන්  
මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක බඩු විකිෙණනවා කියලා ගණන් 
හදලා ෙපන්වනවා. නමුත් ඒ අය ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ගිහිල්ලා රුපියල් ලක්ෂ 10ක ආදායමක් තිෙබනවාය කියලා 
ෙපන්වනවාද? මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක ආදායමක් 
තිෙබනවාය කියලා ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා 
කියන ව්යාපාරිකයින් ෙම් රෙට් ඉන්ෙන් කී ෙදනාද? ඔබතුමන්ලා 
දුප්පත් ව්යාපාරිකයා ගැන හිතුෙව් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙගයක් 
ෙදොරක් නැති මිනිහා ගැන හිතුෙව් නැහැ. විමල් වීරවංශ මහත්තයා 
ගිහිල්ලා බෑන් කී මූන් ඉස්සරහා මහ පාෙර් pavement එෙක් තමයි 

බුදිය ගත්ෙත්. නමුත් අහිංසක මිනිහාට ඇති වන පශ්න ෙවනුෙවන් 
විමල් වීරවංශ මහත්තයා ගිහිල්ලා මහ පාෙර් බුදිය ගත්ෙත් නැහැ. 
ඉස්පිරිතාෙල් ෙබ්ත් නැහැ කියලා විමල් වීරවංශ මහත්තයා 
ගිහිල්ලා මහ පාෙර් බුදිය ගත්තාද? අධ්යාපනය කඩාෙගන වැටිලා, 
ටි     යුෂන් පන්තිවලට ෙදමව්පියන් ෙමච්චර මුදලක් වියදම් කරනවා 
කියලා විමල් වීරවංශ ගිහිල්ලා මහ පාෙර් බුදිය ගත්තාද? නැහැ. 
එතුමා ගිහිල්ලා මහ පාෙර් බුදිය ගත්ෙත් බැන් කි මූන්ලා ඉස්සරහ  
මාධ්ය සන්දර්ශනවලට විතරයි. එතුමන්ලා අහිංසක මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ නැහැ.  අද අපි ෙම් ර ෙට් අහිංසක සුළු 
ව්යාපාරිකයින් නඟා සිටුවීම සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ග 
ගන්නෙකොට ෙම් අය කෑ ගහනවා. ඒක තමයි කියන්ෙන් "හක්ෙක් 
බුදුරැස් - ෙබොක්ෙක් දඩ මස්" කියලා. ඔන්න ඕකයි ෙබොරු චිතය. 
අද රෙට් ජනතාව දන්නවා, ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්; ෙමොකක්ද 
ෙම් කථා කරන්ෙන් කියන එක. අපි විෙශේෂෙයන්  කියනවා, අපි 
ෙම් ආර්ථික සංවර්ධනය කෙළේ, ආර්ථික ශක්තිය ලබලා දුන්ෙන් 
විශාල අභිෙයෝග මැද්ෙද් බව.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order? 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මැතිතුමාෙගන් මම අහනවා 

ඔබතුමාලා -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පශ්න අසන විධියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අයිෙයෝ! උත්තරයක් ෙදන්න ෙකෝ. අසත්ය කියන්ෙන් නැතුව 

උත්තරය ෙදන්න ෙකෝ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera 
හැන්සාඩ්ගත ෙවන්න අසත්ය කියන්න එපා. අපි අසන 

පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.  

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

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පාර්ලිෙම්න්තු එනෙකොට නීතිය ඉෙගන ෙගන එන්න. [බාධා 

කිරීම්] අඳ බාලෙයක් විධියට හැසිෙරන්ෙන් නැතුව නීතිය ඉෙගන 
ෙගන එන්න. පශ්න අසන විධියක් තිෙබනවා.  පාර්ලිෙම්න්තුව 
හරහා පශ්නයක් අහන්න.[බාධා කිරීමක්] ෙම් ගරු සභාව 
කැලණිෙය් පාෙද්ශීය සභාව කර ගන්න එපා. ෙම් ගරු සභාව 
කැලණිෙය් නගර සභාව කර ගන්න එපා. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව 
කර ගන්න. [බාධා කිරීමක්]  ෙම් ගරු සභාව කැලණිෙය් මර්වින් 
සිල්වාෙග් යුද පිටිය කර ගන්න එපා. ඔබතුමා කැලණිෙය් ඉඳන් 
ආවාට ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව කියා මතක තියා ගන්න. 
[බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂය තුළ මැතිවරණ 
ෙදකක් කළා. විශාල මුදල් සම්භාරයක් වියදම් කරලා මැතිවරණ 
ෙදකක් කළා. අපට අභිෙයෝග බාර  දුන්නා. අද ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
රුපියල්වලින් හදලා  කියනවා, ණය ගණන වැඩිෙවලා කියලා. 
ණය ගණන වැඩිෙවලා කියා රුපියල්වලින් හදලා ෙපන්නුවාට මම 
වගකීෙමන් කියනවා, ෙඩොලර් එක ශක්තිමත් වුණ බව. 
ෙලෝකෙය්ම currency rates, ෙලෝකෙය්ම මුදල් අනුපාත පහළට 
වැටුණා. එතෙකොට අෙප් ණය ගණන වැඩියි කියා ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
හදලා ෙපන්නුවා. හැබැයි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  මම විෙශේෂෙයන් 
කියනවා, ඔය ෙගොල්ෙලෝ ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් පසු ගිය කාලෙය් 
දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් සල්ලිවලින්, අහිංසක මිනිසුන්ෙග් සල්ලිවලින් 
ෙම් රෙට් මුදල් උපයන වාණිජ ආයතන නඩත්තු කිරීමක් කළ බව. 
පසු ගිය අවුරුදු 5 තුළ ලංකා බැංකුව නඩත්තු කරන්න අහිංසක 
ජනතාවෙග් සල්ලි රුපියල් ෙකෝටි 500ක් භාණ්ඩාගාරෙයන් 
දුන්නා.  

පසු ගිය අවුරුදු 5ක කාලය තුළ SriLankan Airlines 
ආයතනය ශක්තිමත් කරන්න ගුවන් යානාවක් දැකපු නැති 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් බත් එෙකන් බදු අය කරලා රුපියල් ෙකෝටි 
2,688ක් දුන්නා.  2014  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අය වැය කථාව 
කරනෙකොට  SriLankan Airlines ආයතනයත්, Mihin Lanka  
ආයතනයත් ශක්තිමත් කරන්න මහජන මුදල් රුපියල් ෙකෝටි 
2,190ක් දිය යුතුයි කියා පකාශ කළා. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව කඩා  වැෙටනෙකොට ෙතල් ගහන මිනිහා ෙනොෙවයි, 
බයිසිකලයක්වත් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති අහිංසක මිනිහාෙග් 
සල්ලි අරෙගන  රුපියල් ෙකෝටි 11,564ක්  ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ශක්තිමත් කරන්න දුන්නා. ජාතික ජලසම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ශක්තිමත් කරන්න, පයිප්ප වතුර ෙබොන 
අයෙග් පමණක් ෙනොෙවයි ඇෙළන්, ෙදොෙළන් වතුර ෙබොන 
මිනිසුන්ෙග්ත් බත් පෙතන් සල්ලි අරෙගන රුපියල් ෙකෝටි 
18,344ක්  පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළ දුන්නා. ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය විදුලිය ගන්ෙන් සල්ලිවලට. විදුලිය පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැති මිනිසුන්ෙගන් සල්ලි අරෙගන, රුපියල් ෙකෝටි 20,000ක්  
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ශක්තිමත් කරන්න කියලා පසු ගිය 
කාලෙය් දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2015දී ඔය ෙගොල්ලන් ගත් 
ණය නිසා අපට ෙගවන්න වුණු ණය ෙපොලිය කීයද?  රුපියල් 
ෙකෝටි 1,800ක්  ණය ෙපොලිය වශෙයන් අපට ෙගවන්න සිද්ධ 
වුණා.  
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි.  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න කථාව අවසන් කරන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔය ෙගොල්ෙලෝ ෙමොනවාද කෙළේ? අපි 
සහනාධාර දුන්ෙන් නැද්ද? මතක තියා ගන්න 2014දී සමෘද්ධි 
සහනාධාර දුන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 1,504යි. නමුත් 2015දී 
රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක් සමෘද්ධි සහනාධාර වශෙයන් දුන් බව 
මතක තියා ගන්න. අපි සහනාධාර දුන්ෙන් නැත්ෙත් නැහැ. ඒකයි 
මම කිව්ෙව් අෙප් බල්ටි විතරයි; විසිල්  නැහැ කියා. ඔය 
ෙගොල්ලන්ෙග්  විසිල්   විතරයි; බල්ටි නැහැ. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. 
ඔය ෙගොල්ෙලෝ කෑ ගැහුවාට 2014 සහනාධාර දුන්ෙන් කීයද?  
රුපියල් ෙකෝටි 1,504යි.  [බාධා කිරීම්] නමුත්  2015 රුපියල් 
ෙකෝටි 4,000ක් අපි සහනාධාර දුන්නා. සියයට 165ක් සමෘද්ධි 
සහනාධාර වැඩි කළා. ෙගොවියාට ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙගවන්න ඔය ෙගොල්ෙලෝ කීයද දුන්ෙන්? රුපියල් ෙකෝටි 3,180යි. 
ඒක අස්ෙසේ ෙකොමිස් මුදලුත් තිබුණා. නමුත් අපි රුපියල් ශතවලින් 
රුපියල් ෙකෝටි 4,957ක් ෙගොවියාට ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙගවන්න දුන්නා.  සියයට 55කින් ඒ පමාණය වැඩි කළා. එදා 
රෙට් පාග්ධන වියදම තිබුෙණ් රුපියල් ෙකෝටි 45,958යි. අපි රෙට් 
පාග්ධන වියදම රුපියල් ෙකෝටි 58,817ක් හැදුවා. අපි ෙවනසක් 
කළා. හැබැයි, අපි එකක් පිළිගන්නවා. ඒ තමයි,  අෙප් තිෙයන්ෙන් 
වැඩ විතරයි. අෙප් විසිල් නැහැ; සද්ෙද් නැහැ; වැඩ තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අෙප් අරමුණ මැතිවරණය ෙනොෙවයි. අෙප් අරමුණ 
2020දී යහපත් රටක් ෙම් රටට දායාද කිරීමයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[பி.ப. 3.27] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் சமர்ப்பித்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் குைறநிரப் ப் பிேரரைண  ெதாடர்பான 
விவாதத்தில் என்ைனப் ேபச அ மதித்ததற்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   எனக்கு ன்  ேபசிய 
ஆ ங்கட்சி உ ப்பினர் அவர்கள், வறிய மக்க க்குச் 
சீெமந்  வழங்குவ  ெதாடர்பாகக் கூ ைகயில், சகல 
மக்க க்கும் சமமாக வழங்கப்ப வதாகக் குறிப்பிட்டார்.  
அைத நான் வன்ைமயாக ம க்கின்ேறன்; அவர  க த் க்கு 
என  எதிர்ப்ைபத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.   ஏெனன் 
றால், மன்னார் மாவட்டத்தில் இடம்ெப கின்ற விடயம் 
ெதாடர்பாக  நான் நன்கு அறிந்தவன்.  அங்கு ஐந்  பிரேதச 
ெசயலாளர்கள் இ க்கின்றார்கள்.  இப்ெபா  ஐக்கிய 
ேதசியக்கட்சியின் அைமப்பாளேரா  ேசர்த்  6 ேபர் 
அங்கி க்கின்றார்கள்.  அங்கு இந்தச் சீெமந்ைதப் ெப வதற்கு 
விண்ணப்பம் ெகா க்கின்றேபா  பிரேதச ெசயலாளர்களிடம் 
ஒ  விண்ணப்பம் ெகா க்கேவண் ம்.  அேதேநரத்தில் ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியின் அைமப்பாளாிடம் ஒ  விண்ணப்பம் 
ெகா க்கேவண் ம்.  அப்ப க் ெகா த்தால்தான் நீங்கள் 
வழங்குகின்ற அந்த 10 பக்கற் சீெமந்  அந்த வறிய மக்கைளச் 
ெசன்றைட ம் என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

ேம ம், வர  ெசல த்திட்ட உைரயின்ேபா  த்தகத்தில் 
அச்சிட்ட பல திட்டங்கைள வாசித் க்காட் னீர்கள்.  
நிதியைமச்சர் மிக நீண்ட ேநரமாக வர  ெசல த்திட்ட 
விடயங்கைள வாசித் க்காட் னார்.  ஆனால், இன்  வர  
ெசல த்திட்டம் நிைறேவற்றப்பட்  நான்கு மாதங்கள் 
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வைடந்த நிைலயி ம் இன் ம் ஒ  திட்டம் கூட 
எங்க ைடய பிரேதசங்களில் நைட ைறக்கு வரவில்ைல 
என்பைத நான் இந்தச் சைபயில் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  ஏெனன்றால், அந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் மன்னார், ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்க க்குத் தலா 
பத்தாயிரம் கள் கட் த்த வதாகக் கூறப்பட்ட .  ஆனால், 
இன் வைரக்கும் எங்க ைடய மாவட்டங்களில் அதாவ  
வடக்கி ம் சாி, கிழக்கி ம் சாி ஒ  பயனாளிக்குாிய ட் க் 
காவ  கல் ைவத்ததாக நான் அறிய மில்ைல; அவ்வா  
நடக்க மில்ைல.  ஆனால், பத்திாிைககளில் இ  ெதாடர்பாக 
நீண்ட கட் ைரகள் வந் ெகாண் க்கின்றன.  அதாவ  
வடக்கு, கிழக்கிற்கு 65,000 கள் னர்வாழ்  அைமச் 
சினால் வழங்கப்பட ள்ளதாக அறிகின்ேறன்.  நான் இந்த 
ேநரத்தில் அந்த 65,000 கள் ெதாடர்பாக என் ைடய 
க த்ைதச் ெசால்லேவண் ம்.  என் ைடய க த்ெதன்றால் 
அைத எங்க ைடய மக்களின் க த்தாகக் ெகாள்ளலாம்.  
எங்க ைடய மக்கள் ெபா த் ட் க்கு விண்ணப்பம் 
ெகா க்கவில்ைல.   

நீங்கள் அைதத் தய ெசய்  விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
னர்வாழ் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் குறிப்பி கின்றார் 

ெபா த் ட் க்கு மக்கள் விண்ணப்பித்தி க்கின்றார்கள் 
என் . ஆனால், மக்கள்  ேதைவெயன் தான் விண்ணப் 
பித்தி க்கின்றார்கேள தவிர, ெபா த் ட் ற்கு விண்ணப் 
பிக்கவில்ைல. எங்க ைடய மக்க ைடய சூழ க்கு ஏற்ற, 
நிரந்தரமாகப் பாவிக்கக்கூ ய கள்தான் அவர்க க்குத் 
ேதைவ. ஆனால், இந்த விடயத்தில் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் விதண்டாவாதமான ஓர் அ கு ைறையக் 
ெகாண் க்கின்றார். அதாவ  வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
அரசியல் பிரதிநிதிகள் மற் ம் வடக்கு தலைமச்சர் உட்பட 
அைனவ ம் இந்தப் ெபா த் ட் க்கு எதிர்ப் த் 
ெதாிவித் ம், அைதேய அைமச்சர்  நைட ைறப்ப த்  
வதாகச் ெசால்கிறார். தான்ேதான்றித்தனமாக அல்ல  
அவ ைடய கட்சித் தைலவாின் அறி ைரக்கைமய அவர் 
அைதச் ெசால்கின்றாரா என்  ெதாியவில்ைல. எனக்கு இதில் 
ஒ  சந்ேதகம் இ க்கின்ற . இந்தப் ெபா த் ட் ன் லம் 
மக்கள் பயன் ெப வைதவிட, உங்க ைடய கட்சிக்கும் 
உங்க ைடய அைமச்சுக்கும் உங்க ைடய தைலைமத் வத் 
திற்கும் இதில் அதிகமாக வ மானம் வ ம் என்பைத நான் 
இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எங்க   
ைடய மக்கள் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்; கு ம்ப 
உற கைள இழந்தவர்கள்; ெசாத் க்கைள இழந்தவர்கள். 
அவர்க க்கு இந்த ெபா த் ட்ைடக் ெகா த்  
"உங்க க்கு  தந் விட்ேடாம்" என்  ெசால்  அவர்கைள 
ஏமாற்றிவிட்  ஒவ்ெவா  ட் க்கான 21 இலட்சம் பாய் 
பணத்தில் நீங்கள் எவ்வளைவ அ பவிக்கப் ேபாகின்றீர்கள் 
என்பைத ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்ல ேவண் ம். 
எங்கைளேயா எங்க ைடய மக்கைளேயா ஏமாற்றிவிட்ேடா 
ெமன்  நீங்கள் நிைனக்காதீர்கள்! இதில் உள் க்கு எவ்வள  
பணம் பாிமாறப்பட்ட  என்பைத நீங்கள் இந்தச் சைபயில் 
ெசால்ல ேவண் ம் அல்ல  இைத நீங்கள் ெவளியி ம் 
ெசால்லலாம்.  

எங்க ைடய பிரேதசத்தில் எங்கள் தமிழ் மக்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட்டேபா  மக்கள் கிளர்ச்சிதான் நடந்த . 
அதாவ  மக்கள் ேபாராட்டம்தான் இலங்ைகயில் 
நைடெபற்ற . 2009ம் ஆண்  ஆ தப் ேபாராட்டம் ெமௗனித்த 
பின்  ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டவர்கைளப் னர்வாழ்விற்கு 
அ ப்பினார்கள். ஆனால், னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்ட 
ேபாராளிகள் மீண் ம் இன்  ைக  ெசய்யப்ப கின்றார்கள். 
இ  எந்த வைகயில் நியாயம்? குற்றம் ெசய்தவர் என்  நீங்கள் 

க தியவர் அந்த குற்றத்திற்காக னர்வாழ்  ெபற்ற பின்  
மீண் ம் னர்வாழ் க்கு அ ப்பப்ப கிறாரா? என்ன 
அ ப்பைடயில் அவர்கைளக் ைக  ெசய்கின்றீர்கள்? 
என்பைத 65,000 ட் த்திட்டத் க்குப் ெபா ப்பான ெகௗரவ 

னர்வாழ்  அைமச்சர் அவர்கள் எங்க க்கு ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்  வி தைல 
ெசய்யப்பட்ட அந்தப் ேபாராளிகைள மீண் ம் ஏன், நீங்கள் 
ைக  ெசய்கின்றீர்கள்? னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்ட 
ேபாராளிகள் ைக  ெசய்யப் ப வைத தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ற  என்பைத இந்தச் 
சைபயிேல நான் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் மாவட்ட இைணத் தைலவர் 
களாக அந்தந்தப் பிரேதசத்தின் கட்சிகைளச் ேசர்ந்த பாரா  
மன்ற உ ப்பினர்கைள நியமித்தி க்கின்றார்.  ஆனால், 
வன்னி மாவட்டத்தில் ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஓர் 
இைணத் தைலவராக நியமிக்கப்பட் க்கின்றார். அவர் 
எங்கி ந்  வந்தாெரன்  ெதாியவில்ைல. அவர் வன்னிப் 
பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவரல்லர்; அவர் வன்னித் ேதர்தல் 
ெதாகுதியில் ேபாட் யிட மில்ைல. எங்க ைடய வன்னிப் 
பிரேதசத்திற்குச் சம்பந்தமில்லாத ஒ வைர எப்ப , நீங்கள் 
அங்கு பிரேதசசைப இைணத்தைலவராக நியமிப்பீர்கள்? 
உங்கள் கட்சிைய வளர்ப்பதற்கா அல்ல  எங்கைள 
அடக்குவதற்கா? நீங்கள் இவ்வா  ெசய்வ   ஜனநாயகமற்ற 
ஒ  ெசயல்! அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள அைமச்சர்  றிசாட் 
பதி தீன் அவர்கள் வன்னிப் பிரேதசத்தில் இைணத் 
தைலவராக இ க்கின்றார். அவர் யாைனச் சின்னத்தில் 
ேபாட் யிட்டவர். அ த்த ைற எந்தச் சின்னத்தில் 
ேபாட் யி வார் என்  அவ க்ேக ெதாியா . [இைடயீ ]  
எதில் ேபாட் யிடப்ேபாகின்றீர்கள்?  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
அந்த ேநரம் ெசால்கின்ேறன்.  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அைதத்தான் நான் ெசால்கின்ேறன். அவ க்ேக ெதாியா . 

ேபான ைற ெவற்றிைலச் சின்னத்தில் ேபாட் யிட்டீர்கள்! 
இப்ெபா  யாைனச் சின்னம்! அ த்த ைற எப்ப  என்  
ெதாியா . [இைடயீ ]  உங்க க்குத் ெதாியா .  

அங்கு அைமச்சர் ஒ வர் இ க்கிறார்; அந்த இடத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற சுதந்திரக் கட்சிப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் இ க்கிறார்கள். தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப் ப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் இ க்கிறார்கள். இப்ப  
இ க்கும்ேபா , அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்க க்கும் 
வன்னி ேதர்தல் மாவட்டத் க்கும் என்ன சம்பந்தம் இ க் 
கின்ற ? உங்க ைடய கட்சிைய வளர்ப்பதற்காக எ த்த 
நடவ க்ைகயாகத்தான் நான் இதைனக் க கின்ேறன்.  

அ த் , இன்  ேம மாதம் 05ஆம் திகதியாகும். 2009ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம்தான் ஓாிலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட  எங்க  
ைடய மக்கைள த்தத்தின் லம் அரசாங்கம் ெகான்  
குவித்த . 2009ஆம் ஆண் ன் இன்ைறய நாளில்கூட, 
பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்தி ப்பார்கள். அவ்வா  
இறந்தவர்க க்குாிய க்க தினம் ேம மாதம் 18ஆம் திகதி 
அ ஷ் க்கப்ப கிற . எந்த நாட் ம் இப்ப  ஓர் 
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இனத்ைதக் ெகா ரமாகக் ெகான்றி க்கமாட்டார்கள். அப்ப க் 
ெகா ரமாகக் ெகான்ற நாட்களில் ஒன் தான் ேம மாதம் 
05ஆம் திகதி. இன்   பாரா மன்றத்தில் எனக்குப் ேபச ேநரம் 
கிைடத்த ம் என் ைடய குறிப்ேபட் ல் ேம மாதம் என்  
எ ம்ேபா ,  எங்க ைடய மக்கள் எவ்வளேவா ெகா ர 
மாகக் ெகாைலெசய்யப்பட்ட அந்த நிகழ் கள்தான்  மனதில் 
ேதான்றின.  

இப்ப ெயா  ேகவலமான, ெகா ரமான, சர்வேதச 
வி மியங்க க்கு அப்பாற்பட்ட ைறயில் எங்க ைடய 
மக்கைளக் ெகான்  குவித்த அரசு அதற்குத் தக்க பதிைலச் 
சாியான ேநரத்தில் ெசால்ல ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

த்தத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் ெதாடர்பான 
பரணகம விசாரைண ந்த பின்னர், மீண் ம் விசாரைண 
நைடெப கின்ற . பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என் ைடய 
உற கள் என்ற ாீதியில் நான் உங்க க்கு ஒ  விடயத்ைதச் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். காணாமல் ேபான 
உற க க்கு நீங்கள் ெசால்கின்ற பதில்கள் என்ன? 7 
வ டங்கள் வைடகின்ற நிைலயி ம் உங்க ைடய 
விசாரைணகள் இன்ன ம் யவில்ைல. அவர்க க்கு என்ன 
நடந்த  என்ற உண்ைமைய உங்களால் ஏன், கண் பி க்க 

யாமல் இ க்கின்ற ? இரண்  தினங்க க்கு ன்  
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் நடந்த சண்ைடக்கு இன்  காைல 
தீர்ப்  வழங்கப்பட் விட்ட . ஆனால், 2009ஆம் ஆண்  
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உயிர்க க்கு இன் வைர அரசாங்கம் 
பதில் ெசால்லவில்ைல. இந்தியத் திைரப்படங்களில் 
ெசால்வ ேபால 'வாயிதா' மாதிாித்தான் இந்த விடய ம் 
இ க்கின்ற . இந்த அரசாங்கம் காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் 
சார்பில் ெசால்கின்ற ம ெமாழி என்ன? அவர்கள் காணாமல் 
ேபான தங்க ைடய பிள்ைளகள், கணவன்மார் இ க்கின் 
றார்களா, இல்ைலயா? என்  ெதாியாமல் அங்கலாய்க்கின்ற 
ஒ  பாிதாப நிைல காணப்ப கிற . அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத, பிள்ைளகளின் கல்விைய, கு ம்ப சூழைலக் 
ெகாண் நடத்த யாத வ மானமற்ற தன்ைமயா ம் அந்தக் 
கு ம்பங்கள் எவ்வளேவா கஷ்டப்ப வைத நாங்கள் தின ம் 
பார்த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

வர  ெசல த்திட்ட விவாதத்தில் நான் கைதத்தேபா  
கூறியி ந்ேதன் காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடா ைடய கு ம்பங் 
க க்கும் அரசியல் ைகதிக க்கும் அவர்கள் தி ம்பிவ ம் 
மட் ம் வாழ்வாதாரம் வழங்கப்பட ேவண் ம் என் . ஆனால், 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படாத வைகயில் இந்த 
ேம மாதம் 2ஆம் திகதி VAT ஐத் திடீெரன அதிகாித்தி க் 
கின்றீர்கள். ஆனால், வர  ெசல த்திட்ட விவாதத்தின்ேபா  
கைதக்கப்பட்ட விடயங்கள் அதாவ  த்தத்தால் பாதிக்கப் 
பட்ட மக்க ைடய வாழ்வாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விடயம், 
உங்களால் காணாமலாக்கப்பட்ட உற களின் 
கு ம்பங்க ைடய வாழ்வாதாரம் பற்றிய விடயம் என்ப 
வற் க்கு என்ன பதில் அளித்தி க்கின்றீர்கள்? எ மில்ைல! 
அந்த விடயத்ைதக் கைதத்தால் நீங்கள் எல்லா ம் ெமளனம் 
சாதிப்பீர்கள்! இப்ப ெயா  சூழ்நிைலயில் எங்களால் எப்ப  
உங்க டன் இைணந்  ேபாக ம் என்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  அதிகாைலயில் இ ந்  மன்னார் மாவட்டத்தில் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபக்குச் ெசாந்தமான பஸ்கள் எ ம் 

ஓடவில்ைல. இ வா உங்க ைடய நல்லாட்சி? உங்க ைடய 
நல்லாட்சி எங்ேக? எங்க ைடய அைமச்சர் வ வார், 
இ ப்பார், ேபாவார். அங்கு என்ன நடக்கின்ற  என்ேற 
ெதாியா . அேநகமாக நான் அங்கு ேபாகும் ேவைளயில் அவர் 
நித்திைர ெசய் ெகாண் தான் இ ப்பார். "இன்  மன்னாாில் 
பஸ்கள் ஓடவில்ைல; எங்க ைடய கிராமத் க்கு இன் ம் 
பஸ்கள் வரவில்ைல" என்  பாடசாைல மாணவர்கள் இன்  
அதிகாைல என்னிடம் ெதாைலேபசியில் ெசான்னார்கள். 
"அங்கு பகிஷ்காிப்  இடம்ெப கின்ற ; நீங்கள் ஏதாவ  ஒ  
வாகனத்தில் ஏறி பாடசாைல ெசல் ங்கள்" என்  நான் 
ெசான்ேனன். [இைடயீ ] இன்  மன்னார் மாவட்டத்தில் ஒ  
பஸ்ஸும் ஓடவில்ைல. அங்கு strike! இ வா உங்க ைடய 
நல்லாட்சி? "எங்க ைடய கிராமத் க்கு இன்  பஸ் 
வரவில்ைல;   பத்  கிேலா மீற்றர் ரம் நாங்கள் எவ்வா  
ேபாவ ?" என்   தியில் நின்  பாடசாைல மாணவர்கள் 
மற் ம் ெபற்ேறார்கள் எனக்குத் ெதாைலேபசி லம் 
அறிவித்தார்கள்.  

அைமச்சர்கள் அ பவிக்கின்ற ச ைககைளேயா அல்ல  
அவர்க க்குாிய நிரந்தர அரசியைலேயா நாங்கள் ேகட்க 
வில்ைல. த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எம  மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத ம் எங்கைள நாங்கேள ஆ கின்ற தமிழர் 
க ைடய ெகளரவமான  இ ப்ைப ம்தான் ேகட்கின்ேறாம். 
ேவ  நா களில் இல்லாதெவான்ைற நாங்கள் ேகட்கவில்ைல. 
பல நா களில் அவ்வாறான ைறைமகள் இ க்கின்றன.  

மகிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்ைதக் குைற கூறிக்ெகாண் , 
அவர் ெசய்தைதப் பிைழெயன்  ெசால் க்ெகாண்  
உங்க ைடய அரசாங்கம் சாியாக நடக்கின்றெதன்  நீங்கள் 
நிைனக்கக் கூடா . 2009ஆம் ஆண்  த்தம் வைடந்த ; 
மகிந்த ராஜபக்ஷ மண்ைண த்தமிட்டார்.  ஆனால், இன்  
நீங்கள் அங்கு வ கின்றீர்களா?  அல்ல  உங்க க்கு 
எங்கள  பிரேதசங்களில் நைடெப வ  ெதாிகின்றதா? 
என்ப  எனக்குத் ெதாியவில்ைல.  ஏெனன்றால், இன்  அங்கு 

ற் க்கணக்கான ஏக்கர்களில் இரா வ காம்கள் 
நிரந்தரமாக அைமவதற்குாிய ேவைலத்திட்டங்கள் நைடெப  
கின்றன. இ  பற்றி 'பட்ஜட்' ல் குறிப்பிடப்பட்டதாக 
எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ல்ைலத்தீவில் 'ேகாத்தபாய காம்' 
நிரந்தர காமாக மாற்றப்ப கின்ற .  நான் 3 தினங்க க்கு 

ன்  அங்கு ெசன்  பார்ைவயிட்ேடன். அங்கு நிரந்தர 
இரா வ காம்கள் அைமக்கப்ப கின்றன. த்தம் 

வைடந் விட்டெதன்  நீங்கள்தாேன ெசான்னீர்கள்.  
அப்ப யானால் இப்ேபா  ஏன், இவ்வள  இரா வ 

காம்கள்? 400 ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட நிலப்பரப்பில் இரா வ 
காம்கைள அைமப்பதன் ேநாக்கம் என்ன? ெபா ஸ் 

நிைலயங்க ம் இ க்கின்ற அந்த மாவட்டத்தில் ஓாி  
இரா வ காம்கள்தான் இ க்கலாம்.  

அேதேநரத்தில் ற் க்கணக்கான மக்க ைடய 
விவசாயம் ெசய்கின்ற நிலங்கள், மக்கள் மீன்பி க்குச் 
ெசல்கின்ற பாைதகள் மற் ம் அவர்க ைடய கடற்கைரப் 
பிரேதசங்கள் என்பவற்ைற உள்ளடக்கி  இரா வ காம்கள் 
அைமக்கப்பட்  இன்  அ  அதி யர் பா காப்  வலயம் 
என்  குறிப்பிடப்ப கின்ற . சண்ைட வைடந் விட்ட 
பின்னர் அதி யர் பா காப்  வலயத்ைத ைவத்  நீங்கள் 
என்ன ெசய்யப்ேபாகின்றீர்கள்? அதி யர் பா காப்  
வலயெமன்  கூறி, அதில் ெதன்பகுதி மக்கைளக் கு ேயற்ற 

ெமன்  நீங்கள்  பகற்கன  காணேவண்டாம். அதற்கு 
நாங்கள் எந்தவைகயி ம் அ மதிக்க மாட்ேடாெமன்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දවෙසේ 

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන  පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව 
සම්බන්ධෙයන් ගරු සභාෙව්  සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
රජය නිෙයෝජනය කරමින් විෂයභාර අමාත්යවරයා ෙහෝ ෙවනත් 
වග කිවයුතු අමාත්යවරයකු ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් අපි 
සන්ෙතෝෂ වනවා. නමුත්, ෙම් සභා ගැබ තුළ එවැනි ෙදයක් 
ෙපෙනන්න නැහැ. මෙග් මිත ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා රාජ්ය 
අමාත්යතුමා තමයි සිටින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් මූල්යමය තත්ත්වය ෙදස 
බලන විට අද  රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටීෙම් තත්ත්වයක් අපි 
දකිනවා. එය සිදු වන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එක සම්බන්ධෙයන් අපි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවාට වඩා, ලංකා ෙද්ශපාලන 
ඉතිහාසෙය් අපි දැකපු නැති ෙද්වල්, අහපු නැති ෙද්වල් අද සිදු 
වනවා. සාමාන්යෙයන් ආණ්ඩුවක්-රජයක්- තමන්ෙග් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරලා ඒ අය වැය තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාව, ෙම් රෙට් 
ව්යාපාරිකයා පතිලාභ ලබන ෙකොට ඒ ලබන පතිලාභ ගැන මුදිත 
මාධ්ය තුළින් දැන්වීම් පළ කරලා  ෙබොෙහොම සතුටින් ජනතාවට ඒ 
පණිවුඩය ලබා  ෙදනවා අපි දැකලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දැන් ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016.05.05 වැනි 
බහස්පතින්දා "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්  ෙමවැනි දැන්වීමක් පළ 
ෙවලා තිෙබනවා,   

"VAT? (එකතු කළ අගය මත බද්ද)"  

ෙම්ක ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් කවුද?  අංක 04 ඒ, සංඝරාජ 
මාවත, මහනුවර යන ලිපිනෙය් සඳහන් ඒකාබද්ධ ෙවළඳ සංගම් 
එකමුතුව.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම දැන්වීම යටෙත් අහලා 
තිෙබනවා, " 2016 මැයි මස 02 ෙවනිදා සිට දිනකට ෙවළඳාම 
රුපියල් 33,333.33ක් නම් VAT බදු වශෙයන් සියයට 15%ක් 
ෙගවිය යුතු බව ඔබ දන්නවාද?" කියලා.   තවත් කරුණු කිහිපයක්  
අවසානෙය් අහලා  තිෙබනවා, "ෙමම සියල්ල හමුෙව් ඔබෙග් 
ව්යාපාරය පවත්වා ෙගන යා හැකි ද?" කියලා. අද ෙම් රෙට් 
ව්යාපාරිකයන් පත්ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙදස බලන්න.  

එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා රාජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ගැන දන්නවා. 
එතුමා ෙබොෙහොම වැඩ කරපු ඇමතිවරෙයක්.  එතුමාෙග් පෙද්ශෙය්  
අද මුස්ලිම් පජාෙව් පබල ව්යාපාරිකයන් සිටිනවා. මා නිෙයෝජනය 
කරන ෙබ්රුවල, කළුතර පෙද්ශවලත්, එතුමා නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශ වලත් විශාල  ව්යාපාරිකයන් සිටිනවා. ඒ අය ෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයන් හැටියට තමන්ෙග් ව්යාපාරෙය්  දිනකට ෙවෙළඳාම 
රුපියල් 33,333.33ක් නම්  VAT බදු වශෙයන් සියයට 15ක්  
ෙගවිය යුතු  වනවා. එතෙකොට ඔවුන්ෙග් ව්යපාර ෙම්  VAT බද්දට 
අයිති වුණාම ෙම් ව්යාපාරවලට යන යන කල ෙමොකක්ද? ෙම්ක 
තමයි අද ඇත්ත තත්ත්වය.  ව්යාපාරිකෙයෝ එෙහම් පිටින්ම අද 
අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්, 
ලංකාෙව් පළමුෙවනි වතාවට ෙවෙළඳ සංගම් තමන්ෙග් ව්යාපාර 
කරෙගන යන්න බැහැ කියලා  එකට එකතු ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. ඔවුන් තමන්ෙග් අතින් මුදල් වියදම් කරෙගන ලංකාෙව් 
පබල මාධ්යයක් වන "ලංකාදීප" පත්තෙර්  දැන්වීමක් පළ කරලා 
තිෙබනවා, ෙමම අර්බුදකාරී තත්ත්වෙයන් මිදීමට 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් අදහස් ෙයොමු කරන්න කියලා.   

ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙගන එන්න, මැතිවරණ ෙපෝස්ටර් 
ගහන්න සමහර ෙවලාවට ෙම් ව්යාපාරිකයන්ෙගනුත්  උදව් 

ලැබුණා.  ඒ අය උදවු කළා. ඇයි?  තිබුණු ආණ්ඩුවට වඩා ෙහොඳ 
අලුත් ආණ්ඩුවක්  හදා ගන්න ඕනෑයි කියලා.  පැවැති ආණ්ඩුෙව් 
වැරැදි තිෙබනවා කිව්වා;  ෙහොරකම් තිෙබනවා කිව්වා;  දූෂණ, 
වංචා තිෙබනවා කියලා කිව්වා;   ඇමතිවරු සැප විඳිමින්  අයාෙල් 
සල්ලි වියදම් කරනවා කියලා කිව්වා.   ඒ  නිසා එම ව්යාපාරිකයන් 
හිතුවා, ඇමතිවරු සැප විඳිනවා නම් සැප අඩු කරන්න ඕනෑ, දූෂණ 
වංචා තිෙබනවා නම් ඒවා නැති කරන්න ඕනෑ කියලා.  යහ 
පාලනයක් රටට ෙදන්න ඕනෑ, අර අයාෙල් යන සල්ලි ටික මහා 
භාණ්ඩාගාරයට ගිහිල්ලා රෙට් සියලුම ෙදනාම ශක්තිමත් ෙවන්න 
ඕනෑ, ව්යාපාරිකයාෙගන් බදු ගහන එක  අඩු ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 
ඒ නිසා ව්යාපාරිකයා කල්පනා කළා, "අෙන්! කමක් නැහැ, අපි 
ෙකොෙහොම හරි  යහ පාලන ආණ්ඩුවක් ෙගන එන්න ඕනෑ" යි 
කියලා. ෙගනාවා යහ පාලන ආණ්ඩුවක්. යහ පාලන ආණ්ඩුව 
 ෙග්න්න සල්ලි වියදම් කරපු ව්යාපාරිකයාටම අද සිද්ධ ෙවනවා, 
තමන්ෙග් ව්යාපාරය රැකගන්න යහ පාලන ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
ෙවෙළඳ දැන්වීම් දමන්න. ඒ තරමට ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවට අත් 
කරලා තිෙබන ඉරණම තමයි අද අපට ෙපෙනන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, සාමාන්යෙයන් 
ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණාම ඒ ආණ්ඩුෙව් හැකියාව සහ 
ෙනොහැකියාව තිෙබන්ෙන් ඒ රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක බව; රෙට් 
සංවර්ධනයත් එක්ක බව. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවන්න 
ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, ෙම් කාල වකවානුව ඇතුළත අෙප් රට 
සුරපුරයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා. අෙප් රට ෙම් 
තිෙබන පශ්නවලින් ඉවත් කරලා සුරපුරයක් බවට පත් කරන්න 
පුළුවන් කියලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් වයස දැනට අවුරුද්දයි මාස 4යි. ආණ්ඩුවක් හැටියට 
මහා භාණ්ඩාගාරය ආදායම් ලබන්න ඕනෑ. එතෙකොට වියදම් 
පැත්ත ෙවනම බලන්න ඕනෑ. ආදායම් වැඩි කිරීෙම් මාර්ග ගැන 
ෙමොනවාද කථා කෙළේ? ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මෙග් මිත සංචාරක 
ඇමතිතුමා ගරු සභාවට ආපු එක ෙහොඳයි. ෙමතුමාෙග් විෂයට 
එන්න ඉස්ෙසල්ලා මම ෙම් ෙද් කියන්න ඕනෑ.  

අපි දැක්කා, යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් කිව්වා, ජපානෙයන් තමයි 
ලංකාවට වැඩිපුරම වාහන ආනයනය කරන්ෙන් කියලා. එම නිසා 
ජපානෙයන් වාහන ආනයනය කරනවා ෙවනුවට  ලංකාෙව් 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් Volkswagen company එකක් දානවා 
කිව්වා. මට මතකයි, මුළු රෙට්ම රැකියා පමාණය පැහැදිලි කරලා 
ෙපන්නුව හැටි. ෙමච්චර රැකියා පමාණයක් හම්බ ෙවනවා කිව්වා. 
එතෙකොට අපට Volkswagen කාර් එක අඩුවට ගන්න පුළුවන් 
කිව්වා. ජපානෙයන් ෙගන්වනවාට වැඩිය අෙප්ම රෙට් තමයි 
නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන්. ඒ ගැන තීරණයකට  ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා කිව්වා. රූපවාහිනී විවාදවලදී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා 
ඇමතිවරයා කිව්වා, හරියටම තව සතියකින් ෙම් company එක 
පටන් ගන්නවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
අහනවා, Volkswagen company එක ෙකෙසේ ෙවතත්, 
Volkswagen buffer එකක්වත් ලංකාවට ෙගනැල්ලා තිෙබනවාද 
කියලා. ෙම් ආදායම් වැඩි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළද? නැහැ. අපි 
අහනවා, අවුරුද්දයි මාස හතරට company එකක් ෙනොෙවයි, 
company එකක් ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත කරනවා නම් ඒ company 
එෙක් අත්තිවාරම දමපු තැනක් කියන්න කියලා. එෙහම 
අත්තිවාරමක් දමපු එක දිස්තික්කයක් කියන්න. අඩු ගාෙණ් මෙග් 
මිත ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිවරයාෙග් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
තිෙබනවාද? නැහැ.  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
තිෙයන ඒවාත් ගලවනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මෙග් මිත ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිවරයා තිෙයන එකත් 

ගලවනවා. හැබැයි ඉතින් ෙහොඳ ෙකෙනක්. ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්. 
ෙකළින් වැඩ කරන මම ෙබොෙහෝම ගරු කරන ඇමතිවරෙයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙමතැන පශ්නය ගැන බලන්න ෙවනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙමොකක්ද පශ්නය? තමුන්නාන්ෙසේ බලන්න, ෙම් 
VAT එකත් එක්ක සංචාරක ව්යාපාරය කඩාෙගන වැෙටන හැටි.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
හැම මාෙසකම අෙප් පතිශතය වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙබොෙහෝම ෙහොඳයි. ඔබතුමා ෙමන්න ෙම්කත් අද කියවන්න. 

මම දැන් ඔබතුමාට ෙම් පත්තරය පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිෙයක් 
අෙත් එවන්නම්. ඔබතුමා ෙම්ක කියවන්න. එතෙකොට ෙම් VAT 
එකට අයිති ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. 
දවසට රුපියල් 33,000ක් ආදායම් ලබනවා නම්, ෙම් VAT එකට 
අයිති ෙවනවා. එතෙකොට ෙද්ශීය සංචාරක ව්යාපාරෙය් නියැෙලන 
මනුස්සයාට අත්වන ඉරණම ගැන ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න. 
ඔබතුමා දන්නවා, සංචාරක ව්යාපාරය මාස 12ම අෙප් රෙට් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. අෙප් රෙට් උපරිම වශෙයන් 
මාස 4ක් තමයි සංචාරක ව්යාපාරෙයන් හම්බ කරන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ඒ කාලෙය්. දැන් ඒක ෙවනස් ෙවලා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒ කියන්ෙන් දැන් ෙග්න්ෙන් ෙවනම අලුතින් හදාපු සුද්ෙදොද? 

ෙවනම අච්චුවක දාපු සුද්ෙදොද?  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
මැදෙපරදිගින් එන්ෙන්. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් පැත්තට විතරයි එන්ෙන්. ෙම් 

පැත්තට එන්ෙන් නැතිව ඇති.[බාධා කිරීමක්] මට ෙවලාවක 
ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්න ෙකෝ මැදෙපරදිගින් එන එක සුද්ෙදක්ව.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
චීනෙයන් එනවා. මැදෙපරදිගින් එනවා. ඉන්දියාෙවන් එනවා.  

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු ඇමතිතුමනි, සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙනොෙවයි, 

ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා කථා කරන්න. ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මන්තීතුමා දැන්  ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාත් සංචාරක 
ඇමතිවරයකු ෙවලා හිටියා. ෙම් ඉන්ෙන් ඒ ව්යාපාරෙය් නියැෙලන 
හිටපු ඇමතිවරෙයක්. එතුමාෙගන් අහන්න අද සංචාරක 
ව්යාපාරෙය් තත්ත්වය. ෙම් ඉන්ෙන් සංචාරක ව්යාපාරයත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවච්ච මන්තීවරෙයක්. එතුමාෙගන් අහන්න තත්ත්වය. 
ඔළු විතරක් ගනින්න එපා. ගුවන්ෙතොටුෙපොළට ගිහිල්ලා එළියට 
එන ඔළු විතරක් ගනින්න එපා. මතක තියා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේ සංචාරක ඇමතිවරයා විධියට ෙසොයා බලන්න, 
මැදෙපරදිගින් ෙනොෙවයි, බංග්ලාෙද්ශෙයන් ඉන්දියාෙවන් එන කී 
ෙදෙනක් නැවත ආපසු ඒ රටට යනවාද, නැද්ද කියලා ෙසොයා 
බලන්න. ඔවුන් නැෙගනහිර පළාෙත් කුඹුරුවල ෙගොයම් කපනවා. 
හිස්බුල්ලා ඇමතිතුමා ෙසොයා බලන්න.  

අද සංචාරකයන් වීසාවලට ඇවිල්ලා ෙම් පැත්ෙත් ෙගොයම් 
කපනවා. ඒ තත්ත්වයට අද රට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. එක 
පැත්තකින් අෙප් රෙට් මිනිස්සුන්ට, කම්කරුවන්ට ජීවත් ෙවන්න 
බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
බංග්ලාෙද්ශෙයන්, ඉන්දියාෙවන් පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් 
ව්යාපාර කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි, කම්කරු රැකියාවත් කරන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන නිසා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ෙම් VAT එක ෙමොන ෙමොන ආකාරයට 
වැඩි වුණාද කියලා. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවන ෙදෙකෝටි 
විසිලක්ෂයක් පමණ වන ජනතාව අතර ෙකෝටි තුනහමාරක පමණ 
දුරකථන සංඛ්යාවක් තිෙබන බව. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමනි, එක පුද්ගලෙයක් ළඟ දුරකථන ෙදකක් නැත්නම්, 
තුනක් තිෙබනවා. 

දුරකථනයක් නැති පුද්ගලෙයක් අද ෙම් රෙට් ෙහොයා ගන්න 
නැහැ. ඕනෑම ෙකෙනකු ළඟම දුරකථනයක් තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගැෙබ් බැලුෙවොත් මහ ෙල්කම්ෙගන් පටන් 
අරෙගන අෙප් නිලධාරින් ගත්තත්, මන්තීවරු, ඇමතිවරු ගත්තත්, 
ඕනෑම ෙකෙනකුෙග් කලිසෙම් සාක්කු ෙදකට අත දැම්මාම 
දුරකථන ෙදකක්, තුනක් එළියට එන එක එනවාමයි. එකක් 
ෙවනම තියාගන්නවා. ෙමොකද, එක එක ඒවාට ඕනෑ ෙන්. ෙජෝන් 
අමරතුංග ඇමතිතුමා දන්නවා ෙන්. ෙන්ද? ඒක ෙගදර පාවිච්චි 
ෙනොකරන එකක් ෙන්. හැබැයි, එෙහම ෙදෙකෝටි විසිලක්ෂයක් 
ජනතාව පාවිච්චි කරන ෙකෝටි තුනහමාරක් දුරකථනවලින් 
ෙකොෙහොමද අද ෙම් ආණ්ඩුව මුදල් ටික අරගන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් සියයක reload එකක් දැම්මාම කථා 
කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් රුපියල් 53ක විතරයි. රුපියල් සියයක 
reload එෙකන් රුපියල් 47ක් ෙම් ආණ්ඩුව එක පාරට ඇදලා 
ගන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුවට දැන් කියන්ෙන් “pickpocket 
ෙද්ශපාලනය” කියලා. ෙම්ක pickpocket ආණ්ඩුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව්යාපාරිකයන් 
උෙද්ට නැගිටින්ෙන් බෙයන්. ඇයි? රෑට නිදිය ෙගන උෙද්ට 
නැඟිටින ෙකොට බයයි, තමන්ෙග් ව්යාපාරයට ගහලා තිෙබන බදුත් 
එක්ක ව්යාපාරය විකුණන්න සිද්ධ ෙවයි කියලා. තමන්ෙග් 
ෙසේවකයා නඩත්තු කරන්න බැහැ. තමන්ෙග් ආයතනය නඩත්තු 
කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද 
දුරකථන බද්ෙදන් අතිවිශාල ලාභයක් ලබන්න ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරෙගන යනවා. ෙමොකක්ද ෙම් 
කරන්ෙන්? ෙම්කටද ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුෙණ්? ආණ්ඩුව 
මිනිස්සුන්ට දීපු බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම්කද?  ඒ නිසා අපි අද 
කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාව අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් 
කරලා තිෙබනවා කියලා.  ලංකාවට වාහන ආනයනය කරන 
සංගමය තිෙබනවා. ඒ සංගමය ඊෙය් ෙපෙර්දා පවෘත්ති 
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සාකච්ඡාවක් තිබ්බා. ඒ පවෘත්ති සාකච්ඡාෙව්දී ඔවුන් කියනවා, 
''ආණ්ඩුව තීන්දුවක් ගන්නකම්, මාස 6ක් යනකම් අපි කිසිම 
වාහනයක් ලංකාවට ෙගන්වන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් ෙමෙහම කතා ඇහුවාද? ලංකාවට වාහන ආනයනය 
කරන සංගමෙය් සභාපතිවරයා පකාශ කරනවා, ''අෙප් සංගමෙය් 
ෙමච්චර සාමාජිකයින් සංඛ්යාවක් ඉන්නවා, අපි ලංකාවට වාහන 
ෙගන්වන්ෙන් නැහැ'' කියලා.  

හැබැයි, 2015 ජනවාරි 8වැනිදාට ඉස්ෙසල්ලා ෙකොෙහොමද 
කිව්ෙව්? රූපවාහිනී "ඇඩ්'' එකක, යහපාලන ආණ්ඩුෙව් ෙකල්ලයි, 
ෙකොල්ලයි බයිසිකෙල් එනවා. ඒ එනෙකොට වැස්සට ෙතෙමනවා. 
ෙතෙමනෙකොට බයිසිකෙලන් බහිනවා. බැහැලා කියනවා, "ෙම් 
ආණ්ඩුව නිසා අපිට ෙතෙමන්න ෙවලා. අෙන් අපිට බයිසිකෙල් 
යන්න බැහැ. කාර් එකක් තිබුණා නම් ෙහොඳයි." කියලා, ෙකල්ලයි, 
ෙකොල්ලයි දුක් වුණා. දුක් විඳලා ''ඇඩ්'' එකටත් ඇවිල්ලා, අෙන්! 
කාර් එකක යන්න යහපාලන ආණ්ඩුවක් හදාගත්තා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, බයිසිකෙල් ගිය ෙකල්ලටයි, ෙකොල්ලටයි 
ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? අෙන්! ෙපටල් ගහන්න සල්ලි නැති නිසා 
විදුලිෙයන් දුවන වාහනයක් ගන්න හිටියා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ඒ විදුලිෙයන් දුවන කාර් එකට බදු 
ගැහුෙව් රුපියල් ෙදලක්ෂ හාරදහසයි. විදුලිෙයන් දුවන ඒ Nissan 
Leaf  කාර් එකට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? රුපියල් 2,795,000ක් 
බදු ගැහුවා. ඒ දවස්වල ලක්ෂ 27කට ලංකාෙව් විකුණපු ඒ කාර් 
එක දැන් ලක්ෂ 59ක් ෙවනවා. දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
එනෙකොට මහ ෙලොකු ෙද්වල් කියලා ආෙව්. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට එන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රට තිබුෙණ් වැඩබිමක් ෙලසටයි. 
ෙදවුන්දර තුඩුෙව් ඉඳන් ෙප්දුරුතුඩුවට ෙවනකම් රෙට් හැම තැනම 
පාරවල් හැදුණා; ගම දියුණු වුණා.  රෙට් මර්මස්ථාන නැඟිට්ටා. 
රෙට් හැම තැනකම ඉන්න මිනිස්සු අතට සල්ලි ගියා. මිනිස්සු ගම 
ඇතුෙළේ තමන්ෙග් ව්යාපාරය දියුණු කළා.  

 
 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
මිනිස්සු ණය ෙවන්න භය වුෙණ් නැහැ. Pushbike එකක් 

තිබුණු මනුස්සයා භය වුෙණ් නැහැ, motorcycle එකක් ගන්න. 
Motorcycle එකක් තිබුණු මනුස්සයා භය නැතිව three wheeler 
එකක් ගත්තා. Three wheeler එකක් තිබුණු මනුස්සයා භය වුෙණ් 
නැහැ, අත්ටැක්ටරයක් ගත්තා. අත්ටැක්ටරයක් තිබුණු මනුස්සයා 
භය වුෙණ් නැහැ, ඩිෙමෝ බට්ෙටක් ගත්තා. ඩිෙමෝ බට්ෙටක් තිබුණු 
මනුස්සයා භය වුෙණ් නැහැ, වෑන් එකක් ගත්තා. වෑන් එකක් 
තිබුණු මනුස්සයා භය වුෙණ් නැහැ, බස් එකක් ගත්තා. හැබැයි, ෙම් 
ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ බස් එකක් ගත්ත මනුස්සයා බස් එක 
විකුණලා ආපහු pushbike එකක් ගත්තා. ෙහේතුව ෙමොකක්ද? දැන් 
රට වැඩබිමක් ෙනොෙවයි. රට මුඩුබිමක් බවට පත් වුණා. වැඩබිම 
මුඩුබිමක් වුණා. මිනිස්සුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් නැහැ. ගෙම් 
පාර හැෙදන්ෙන් නැහැ. පාර හැෙදන්ෙන් නැති ෙවනෙකොට වැලි 
ෙගොඩ දමන්ෙන් නැහැ. වැලි ෙගොඩ දමන්ෙන් නැති ෙවනෙකොට 
ෙම්සන් බාසුන්නැෙහේට වැඩ නැහැ. ෙම් සියල්ලම ආර්ථිකය විනාශ 
ෙවන තත්ත්වයට අද ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙකොච්චර 
ආර්ථිකය විනාශ වුණත් ඇමති මණ්ඩලයට ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි. 

ඇමති මණ්ඩලය 92යි. වැඩි කාලයක් නැහැ ෙන්. අපිත් හිටපු 
ඇමතිවරු. මෙග් අමාත්යාංශය වුෙණ් වරාය මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශයයි. මෙග් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයාට අවශ්ය  කරන 
ජීප් රථය, බී.එම්.ඩබ්ලිව් කාර් රථය ඒ සියල්ල තිබුණා. හැබැයි, 
හැම අමාත්යාංශයකම ඇමතිවරුන්ට එෙහම වාහන තිබුණත්, පසු 
ගිය දවසක කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරනවා, "ඒවා ඔෙහේ 
තිබිච්චෙදන්. කීයද ඔයෙගොල්ලන්ට ඕනෑ. ආ..! ෙදන්නම් 
ඔයෙගොල්ලන්ට රුපියල් මිලියන 35ක්" කියලා. ''රුපියල් ලක්ෂ 
350කට ඔබතුමා තව වාහනයක් ගන්න. අර වාහන තිබිච්චෙදන්'' 
කියලා කියනවා.  

අෙන්! ඒ අස්ෙසේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයා 
කියනවා, ''අෙන්, රුපියල් ලක්ෂ 350ක වාහනෙය් මට යන්න 
බැහැ. මට රුපියල් ලක්ෂ 750ක වාහනයක් ෙදන්න.'' කියලා. 
බලන්න ෙකෝ ෙදයියෙන්! කැප කිරීම් කරලා තිෙබන හැටි. 
ලංකාෙවන්ම ඡන්ද 4,000ක් අරෙගන මන්තීකම ෙනොමිෙල් හම්බ 
ෙවන ෙකොට, ඇමතිකම ෙනොමිෙල් හම්බ ෙවන ෙකොට, ෙනොමිෙල් 
හම්බ වුණු ඇමතිකමට, රුපියල් ලක්ෂ 750ක වාහන ඉල්ලන්න 
තරම් ආර්ථිකය වැෙටන රටක ඇමති මණ්ඩලය ෙම් ආකාරයට 
හැසිරීම ගැන අපි කනගාටු වනවා. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කථාව අවසන් කරනවා. 

තමන්ෙග් සීතල කාමරෙය්, තමන්ෙග් ෙල්කම්වරු, වන්දි 
භට්ටයන් කියන ටික අහ ෙගන ඉඳලා ඒවායින් සතුටු ෙවනවාට 
වැඩිය, ෙපොෙළොෙව් පය ගහන්න; පාරට යන්න; මිනිස්සුත් එක්ක 
කථා කරන්න කියා ආණ්ඩුෙව් ඉන්න සියලුම ඇමතිවරු ඇතුළු 
ආණ්ඩුෙව් සියලුම ෙදනාට, නායකයන්ට අපි කියනවා. කථා 
කරන ෙකොට මිනිස්සු කියයි, සැබෑ තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන 
එක. අවුරුද්දයි මාස හතරට ෙම් ආණ්ඩුවට මිනිස්සු රතු එළිය 
පත්තු කරලා තිෙබනවා කියා අපි කියනවා.  

ඊළඟ අය වැය විවාදය එනෙකොට, ෙම් ආණ්ඩුවට රතු එළිය 
පත්තු කරන්නට ෙම් රෙට් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පමුඛ ජනතාව 
ලැහැස්තියි කියන පණිවුඩය ලබා ෙදමින්, මට ෙව්ලාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
 
 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes,  Hon.  Lakshman Kiriella. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා සභාෙව් නැති අවස්ථාෙව්දී 

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කියලා තිෙබනවා, මම ෙදලක්ෂ 
පනස්දහස ගණෙන් පත්වීම් 79ක් දුන්නා කියලා. එතුමාට වැරදි 
ෙතොරතුරුයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙදයක් කරලා නැහැ. 
ඇත්තටම ෙදලක්ෂ පනස්දහස ගණෙන් පත්වීම් 79ක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද? ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් හිටපු 
ඇමතිවරෙයක් ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

මම එකක් කියන්නම්. උපෙද්ශක තනතුරු ෙදන එක පටන් 
ගත්ෙත් මම ෙනොෙවයි. මම ඇමතිකෙම් වැඩ භාර ගත්තාම මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය්ම අය මට ඇවිල්ලා කිව්වා, ''හිටපු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාධිපතිතුමා උපෙද්ශක තනතුරු 300ක් දීලා තිෙබනවා'' කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 300ක් දීලා තිෙබනවා 
කිව්වා. හරිද? මම ඇමතිකම භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ෙදලක්ෂ 
පනස්දහෙසේ තනතුරු 79ක් දීලා නැහැ. එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන් 
වැරදි ෙතොරතුරු.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කීයක් දීලා තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දීලා තිෙබනවා- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, එක්සත් ජාතික 

පක්ෂෙය් අය අවුරුදු 20ක් විපක්ෂෙය් ෙන් හිටිෙය්. [බාධා කිරීමක්] 
ඒක වැඩක් නැහැ, දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙදලක්ෂ 
පනස්දහෙසේ පත්වීම් 79ක් දීලා නැහැ. ඒක අසත්යයක්. [බාධා 
කිරීමක්] පත්වීම් දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. [බාධා 

කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක විවාදයක් ෙනොෙවයි. අනිත් එක, මන්තීවරු ආණ්ඩු 

පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන්ෙග් නම් සඳහන් කරලා කථා කරනවා. ඒක 
ඒ විධියට ෙවන්න බැහැ. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතාෙග් නම 
එතුමාට අපහාස ෙවන ආකාරයට අද දිනෙය් කථා කළා. ඒවා 
හැන්සාඩ් එෙකන් ඉවත් කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනී, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් නම නිතර නිතර කියලා,  ෙම් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට, ඇමතිතුමන්ලාට එතුමාව විෙව්චනය කරන්න 
ෙහොඳද? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි අපහාස කරලා නැහැ ෙන්. කවුද අපහාස කරලා 

තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] අපි අපහාස කරලා නැහැ. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ඔය දමලා ෙකෙරව්ෙව්? [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි, 

''දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය'' කියන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි අපහාස කරලා නැහැ. අපි හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කවදාවත් 

අපහාස කරලා නැහැ.එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට STF එෙක් 50ක් දීලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු ඇමතිතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් ගරු සභාවට පැමිණ විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමා කළ පකාශය ට පිළිතුරු දීම ගැන. ඇමතිතුමා කිව්වා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් උපෙද්ශක 
තනතුරු 300ක් පමණ දීලා තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
එතුමාත් දීලා තිෙබනවා කියලා දැන් ෙමතැනදී කිව්වා. 

මට තිෙබන එකම පශ්නය ෙම්කයි. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් -අෙප් ආණ්ඩුව- කාලෙය් 300ක් දීලා තිබුණා 
නම්, ජනතාව ඒකට අපට දඬුවමක් දුන්නා; ආණ්ඩුව ෙවනස් 
ෙකෙරව්වා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හරි ෙන්. හැබැයි, ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් අපි කරපු වැරදි කරන්නමද? ෙම් 
යහපාලන ආණ්ඩුවක්. මම එතුමාෙගන් අහනවා, ''ඇයි, ඔබතුමා 
අපි ඒ කරපු වැරැද්ද කෙළේ?'' කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කිව්ෙව්, "ෙදලක්ෂ පනස්දහෙසේ 

පත්වීම් 79ක් දීලා තිෙබනවා." කියලා. එෙහම දීලා නැහැ. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
දීපු ගණන කියන්න?  

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

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
එකක්වත් දීලා නැද්ද? 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙදලක්ෂ පනස්දහෙසේ පත්වීම් ෙදන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
දීපු ගණන කියන්න? කීයද දුන්ෙන් කියලා කියන්න? දීපු 

ගණන කියන්න. කීයක් හරි දුන්නා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

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

ඊළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා, ඔබතුමා 
කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මන්තීතුමා  කථා කරන්න.  

 
[අ.භා. 4.03] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශය  හා 

සම්බන්ධ පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙම් ගරු සභාෙව් විවාදයට 
ගැෙනන අවස්ථාෙව්දී  ඒ  පිළිබඳව  ෙම් සභාව හමුෙව් කරුණු 
කිහිපයක්  එකතු කරන්න ට  අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම  
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

හිටපු නිවාස ඇමති ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා  මීට ෙපර 
කථා කළා. එතුමා කථා කර ඊට පිළිතුරු  අහන්ෙන් නැතිව  ෙම් 
ගරු සභාෙවන් එළියට යනවා. සදාචාරාත්මක විවාදයකට සහභාගි 
ෙවනවා නම් ඒ කියපු කරුණුවලට මුහුණ ෙදන්නට, ඒවාට 
පිළිතුරු ෙදනෙකොට  තමන් වැරැදි ෙදයක් කියා තිෙබනවා නම් යළි 
ඒවා නිවැරදි කර ෙහෝ පිළිතුරු ෙදන්නට  ෙම් සභාෙව් ඉන්නට 
ඕනෑ. නමුත් මම කනගාටු ෙවනවා, මහා ෙශෝකාලාපයක්  
ෙගනහැර පාලා, මහා ෙගෝරනාඩුවක් ෙම් සභාෙව් ෙගන හැර  
දක්වා එතුමා එළියට ගියා. ගරු  සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා ෙමහි 
සිටියා නම් මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්]  
ෙමතැන කථා කරලා නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු වීරවංශ මන්තීතුමා ගැන පමණක් ගන්න  එපා.  ඒක 

අසාධාරණයි ෙන්. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමතැන 
එක්ෙකනක්වත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඕනෑ ෙකෙනකුට වදින්න මම කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  කථා 

කරපු අය ඉන්නවා. ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්න. ෙමතැන 
සභානායකතුමා ඉන්නවා. සභානායකතුමා ඕනෑම එකකට උත්තර 
ෙදයි. ඕනෑම ෙකෙනකු  ෙවනුෙවන් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග  ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිවරයා ඉන්නවා. අද ඔබතුමන්ලා පැන පැන ෙදනවා. ඕනෑ 

නම් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමාත් අපි 
ෙගන්වන්නම්. එම නිසා අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඇයි, කියන්න එපා කියන්ෙන්. අයිතියක් තිෙයනවා කථා 
කරන්න. [බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කථා කරද්දී මතක 
තබා ගන්නට  ඕනෑ." හැම කිල්ෙලෝටයකම හුණු  තිෙය්ය"  කියන 
එක. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කෙළේ  හරියට 
එතුමන්ලාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන්, 
ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කරමින්, ආයතන සංගහය හරියට 
ගරු කරලා කටයුතු කරපු ඇමතිවරෙයක් හැටියටයි. ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස  ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භෙය්දී  ගරු විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාට ඉතාමත් ෙහොඳින් පැහැදිලි  කර දුන්නා.  

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා ෙමහි සිටිනවා. මෙග් 
ආසනෙය්  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා,  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා. එතුමන්ලා පාලනෙය් හිටපු කාලය 
තුළ විෙශේෂෙයන් ෙකෙසල්ගස් ෙහේන පෙද්ශයට මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙගවල්  හදන්න සල්ලි දුන්නා. එතුමා දන්නවා, 
ෙම් වන විට අඩු ගණෙන්  ඉඩමකට  ඔප්පුවක් නැති,  අඩුම 
ගණෙන් ඉඩම මැනලා ඉඩම් කට්ටියක්වත්  නැති අහිංසක 
මිනිසුන්ට ණය දීලා තිෙබන බව. ඒ මිනිස්සු අද එතුමාවත්,  මාවත් 
ෙසොයාෙගන එනවා. දැන් උසාවිවලින් නඩුදාන්න යනවාලු 
ෙගවන්න කියා.  බිත්තියක් හදලා - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න  

ඕනෑ. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
කියන්න ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග්  නම  කිව්ෙව්  ඒකයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් දීපු ණය සියල්ලම  බලපත සහිත 

ඉඩම්වලටයි ලබා දුන්ෙන්. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  කියන්න ඕනෑ. 
ෙගවීමට අපහසුතා තිෙබන අයට අපි ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණ   හැ න්සාඩ් ගත 

ෙවන්නට  ඕනෑ.    

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙගවීමට අපහසුතා තිෙබන අයෙග් ණය කපා  හරින්නය කියා 

ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ආදායම් පිළිබඳ ගැටලුවක්.  එෙහම 
නැතිව බලපතලාභීන්  සියලු ෙදනාටයි  ණය ලබා  දී තිෙබන්ෙන්.  
ඒක මට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  කියන්නට  අවශ්යයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අක්මීමන ආසනෙය් ෙබෝෙප් ෙපෝද්දල පා ෙද්ශීය ෙල්කම් 

ෙකෝට්ඨාසෙය් නරාවල ගාමෙය්,  ගල්වලෙගොඩකන්ද පෙද්ශෙය්- 
ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවා. ඔබතුමා 
ෙහට පරීක්ෂණයක් කරන්න.  මම වගකීෙමන් කියනවා. - ෙම් එක 
ඉඩමකටවත් අඩු ගණෙන් මැණුමක් දීලා නැහැ. බලපතයක් දීලා 
නැහැ. ලක්ෂ තුන, හතර ණය දීලා තිෙබනවා. ඒ මිනිසුන්ට අද 
ණය ෙගවා ගන්නට බැහැ. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
වගකීෙමන් කියනවා. පුළුවන්නම් ෙගන්වලා ෙපන්වන්න, ෙම් වන 
විට ණය දීපු ගල්වලෙගොඩකන්ද පෙද්ශෙය් අයට බලපත තිබුණාද 
කියා. 

ඇත්ත කථාව ඒකයි. අපි ඉතාම පැහැදිලිව එය පකාශ කරනවා. 
නීති රීති උල්ලංඝනය කරලා ඒ මිනිසුන්ට රුපියල් ලක්ෂ 
ෙදකහමාර, තුනහමාර බැගින් ණය දීලා තිෙබනවා. ණය 
ෙගවාගන්න බැහැ. උසාවි ගියත් ණය ෙගවන්න ඒ මිනිස්සු 
ලෑස්තිත් නැහැ. ෙමොකද, කිසිම විධිෙය් විනිවිදභාවයකින් 
ෙනොෙවයි ඒ ණය දී තිෙබන්ෙන්. ඒවා විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට  
ෙනොෙයක් විමර්ශනවලදී කවදා ෙහෝ ෙගවන්න සිද්ධ ෙව්වි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මෙග් 
මිත ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
එතුමා මෙග් ෙබොෙහොම ෙහොඳ මිතෙයක්. එතුමාෙග්, පතිසංවිධාන 
කටයුතු සඳහාත් මම එෙහේ ගියා. එතුමාට ෙබෙහවින් අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් එතුමා වරාය, මහා මාර්ග  හා නාවික 
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදුවීම් 
පිළිබඳව කියමින් ෙහෝදෙහෝදා මෙඩ් දමන තත්ත්වයකට පත් 
කරන්න මම කැමැති නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 
ෙම් කථා කරන අයට මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කථා කරනවා මුදල් වියදම් 
කිරීම් ගැන. ෙමන්න තිෙබනවා, 2000 ඉඳලා ජනාධිපතිවරුන්ෙග් 
වැය පිළිබඳ විස්තර තිෙබන “Expenditure for His Excellency 
the President"  කියන ශීර්ෂය යටෙත් ඇති  graph එකක්. මම 
ෙමය සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම 2000දී රුපියල් මිලියන 
4,063යි; 2001දී රුපියල් මිලියන 2,793යි; 2002දී රුපියල් මිලියන 
316යි; 2003දී රුපියල් මිලියන 402යි. 2004 වර්ෂෙය්  වියදම් 
පමාණය කීයද? මතක තියාගන්න, 2004දී රුපියල් මිලියන 
1,197යි. 2005දී  වියදම රුපියල් මිලියන 895යි. 2005 වන කල් 
බලෙය් සිටිෙය් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියයි. 
ෙමන්න, 2006 තත්ත්වය. ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම 2006දී  
රුපියල් මිලියන 4,278යි; 2007දී රුපියල් මිලියන 4,584.79යි; 
2008දී රුපියල් මිලියන 6,054යි; 2009දී රුපියල් මිලියන 
6,348.91යි; 2010දී රුපියල් මිලියන 7,869යි; 2011දී රුපියල් 
මිලියන 5,063.08යි; 2012දී රුපියල් මිලියන 6,849යි; 2013දී 
රුපියල් මිලියන 8,224.98යි; 2014දී රුපියල් මිලියන 9,053යි. 
වැඩිම මුදල එයයි.  

2014 වන විට යුද්ධය අවසන්. 2009න් පස්ෙසේ යුද්ධය අවසන් 
කරලා අවුරුදු ගණනක් ගිහිල්ලා. ෙමන්න, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ජනවාරි 8වන දා ෙම් රෙට් පාලන බලය අරෙගන 
ජනාධිපතිවරයාව සිටිද්දී තිබූ ගණන. කීයක්ද ඒ? රුපියල් මිලියන 
3,464.53යි. ඒ, 2015 පමාණයයි. 2016දී එම වියදම රුපියල් 
මිලියන 2,395යි. ෙපෙනනවා ෙන්ද, වියදම් කරපු හැටි? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙල්ඛනය සභාගත* 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම කරපු අය ෙවනුෙවන් 
කථා කරමින් තමයි අද ඒවාට සුදු හුණු ගාන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා දැඩි 
ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව 
සඳහා සිටි හමුදා ෙසබළුන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ෙමන්න 
මා ළඟ තිෙබනවා, "ෙවනසකට එක්ෙවමු. ෛමතී පාලනයක් 100 
දිනකින් අලුත් රටක්." කියන පතිපත්ති පකාශනය. මා ෙමම 
ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

ෙමහි සඳහන් වනවා, කරුණු 100ක්. ෙම් කරුණු 100 ඉදිරිපත් 
කරලා ඒවා දින 100 ආණ්ඩුව යටෙත් ඉටු කරන්න කටයුතු 
කරනවා කියලා අපි කිව්වා. අද කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්වාෙය් 
තිෙබන ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැති ලු. එය පට්ට පල් 
ෙබොරුවක් ලු; නිකම් ෙකොළ කෑල්ලක් ලු.  ෙමම පතිපත්ති 
පකාශෙය් 72වන කාරණය විධියට තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"72. මැති ඇමතිවරුන් හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල උදවියෙග් ආරක්ෂාව සඳහා 
තිවිධ හමුදාව ෙයොදාගැනීම වහාම නතර කිරීම හා නියමිත පටිපාටීන්ට 
අනුකූලව ෙපොලිස් ආරක්ෂාවක් ඔවුන්ට ලබාෙදන අතර ආරක්ෂක රථ 
පිරිවරාෙගන මහජනයාට පීඩා වන ආකාරෙයන් මැතිඇමතිවරුන් ගමන් 
කිරීම නැවැත්වීමට පියවර ගැනීම."  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
අසත්ය කියන්න එපා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අසත්ය කියනවා නම්, යන්ෙන් ඇයි? උත්තර ෙදන්න ඉන්න 

ඕනෑ.  

මා ඒ උපුටා දැක්වූෙය්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා හැටියට දින 100 පිළිබඳ කාරණා එකට 
එකතු කරලා ඉදිරිපත් කරපු පතිපත්ති පකාශනයයි. එහි 72වන 
අංකය යටෙත් තිෙබන්ෙන් එෙසේයි. එෙහම නම්, 2015 
ජනාධිපතිවරණයට ෙපර ඉදිරිපත් කරපු ෙම් පතිපත්ති පකාශය 
ෙම් රෙට් 62,00,000ක් ජනතාව අනුමත කර තිෙබනවා. එතුමාට 
ආරක්ෂාව දුන්නා, හිටපු ජනාධිපතිවරයා හැටියට. එතුමාෙග් 
මැදමුලන නිවසට යන්න ෙහලිෙකොප්ටර ෙදකක් එක්ක අවශ්ය 
සියලු ෙද්වල් දුන්නා. ෙම් වන කල් -අවුරුදු එකහමාරකට වැඩි 
කාලයක්- ඒ හමුදා ආරක්ෂාව දුන්නා. ෙමන්න, 2015 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී දුන් ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කර තිෙබනවා, 
අවුරුදු එකහමාරකට පසුව. ඒ ෙමොකද? ඒ, අනුකම්පාව නිසායි. 
කවුරුත් අහනවා, "ඇයි මැයි ෙදෙවනිදා ඒ අයින් කිරීම කෙළේ? 
කලින් අයින් කරන්න තිබුණා ෙන්ද?" කියලා. ඇයි එෙහම 
ෙනොකෙළේ? රෙට් හිටපු නායකයකු හැටියට දහස ්ගණන් ජනතාව 
අතරට එන ෙකොට බැරි ෙවලාවත් ෙමොනවා හරි සිද්ධියක් වුෙණොත් 
කියාවි, "අන්න, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාවට සිටි යුද 
හමුදාව එතැනින් ඉවත් කිරීම නිසා තමයි ෙම් ෙද් සිද්ධ වුෙණ්" 
කියලා.      

ඊට ඉස්ෙසල්ලා හමුදාව අයින් කළා නම් ඒත් කියයි, හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට අද පාෙර් බැහැලා යන්න පුළුවන්කමක් ඇති 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කරන්නට ෙනොෙවයි ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අද 
ෙකෝවිලට යනවා නම්, පන්සලට යනවා නම්, පල්ලියට යනවා 
නම්, මළ ෙගදර, මඟුල් ෙගදර යනවා නම් එතැනදී ආරක්ෂාවක් 
තිබුණා නම් දැන් ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන් කියලා ෙම් මම 
අහනවා. එදා ෙපන්ටගනයට ගහපු කාලෙය් බලෙය් සිටි, විෙශේෂ 
දරුණු තස්තවාදීන්ට මැදි වුණු ෙජෝර්ජ් බුෂ් වාෙග් නායකයන්ට 
ආරක්ෂාවට අද ෙදන්ෙන් ෙපොලිස් නිලධාරින් විතරයි. ෙමොකද, 
රෙට් සිවිල් නීතියක් තිෙබන්නට ඕනෑ නිසා. සිවිල් නීතිය ආරක්ෂා 
කරන්නට ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂාව සඳහා ඉන්න ඕනෑ ෙපොලීසියයි. 
ඒ අයට තමයි ඒ සඳහා අවශ්ය සියලු දැනුම සහ අවෙබෝධය ලබා 
දීලා තිෙබන්ෙන්. වරින් වර යම් යම් අවස්ථාවලදී ආරක්ෂාවට 
හමුදාව ෙයොදා ගත්තා වුණත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් යුද්ධය 
අවසන් වුණු ෙවලාවක සිවිල් පාලනයක් තුළ තිෙබන්නට ඕනෑ 
හමුදාව නැති ෙපොලිස් පාලනයක්.මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අපි හමුදාවට ඒ ගරුත්වය ෙදනවා; අපි ඒ ගරුත්වය දුන්නා.  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ගැන කථා කළ සමහරු 
ඊෙය් ෙපර්දා ෙම් සභාෙව්දී නටපු නාඩගම සහ ඒ තුළින් අෙප්ක්ෂා 
කළ ෙද්වල් පිළිබඳව අපි දන්නවා. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් 
 ෙෆොන්ෙසේකා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් යුද්ධය ෙවනුෙවන් තුන් 
වතාවක් ජීවිතය පරදුවට තියලා මැෙරන්න ගිය මිනිෙහක්. 
එතුමාෙග් කමිසය ගැලවූවාම ෙප්නවා, බඩ පළලා මැහුම් දාලා 
තිෙබන හැටි. ඒ බව ඔබ සියලු ෙදනාම දන්නවා. අද රණ විරුවන් 
ගැන මහා ෙලොකුවට කථා කරන අය එදා ඒකාබද්ධ පක්ෂයක් 
හැටියට, ෙපරමුණක් හැටියට ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයක් හැටියට 
තරග කරලා එයින් පරාජයට පත් වුණු ගමන් ජම්පරය අන්දවලා 
ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව කූඩුවට යැව්වා, හරියට 
සුනඛයකුට  සලකනවා වාෙග්. යුද්ධයක් අවසන් කරන්නට දුක් 
මහන්සි වුණු රණ විරුෙවක්. එදා එතුමාෙග් ඒ ජයගහණය පිළිබඳව 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා සාද පවත්වලා, මල් මාලා දාලා,  ෙක්ක් එක 
කපලා, "ෙම් ජයගහණෙය් කථා නායකයා ඔබයි, ෙම්ෙක් වීරයා 
ඔබයි" කියලා ෙක්ක් කවපු ආකාරය අපි රූප රාමුවල දැක්කා. 
එෙහම කළ මිනිහාට සලකපු ආකාරයත් අපි දැක්කා.  

ඒ එක්කම ජනරාල් අතුල ජයවර්ධනලා වාෙග් ෙම් රෙට් හිටපු 
ෙහොඳ හමුදා නිලධාරින් වාෙග්ම ෙමෙහයුම් අධ්යක්ෂවරයා විධියට 
අවසන් සටනට පණ දීපු රණ විරුවන් 26 ෙදෙනකු ෙගදර යැව්වා; 
අනිවාර්ය විශාම යැව්වා. දැන් ලජ්ජා නැතිව හමුදාව ගැන කථා 
කරනවා. මම අහනවා, ෙරදි ඇඳෙගනද අද ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්ෙන් කියලා.  

අද ජනතා පරමාධිපත්ය තුළින් ජනතාව යම්කිසි තීන්දුවක් දීලා 
තිෙබනවා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙම් රෙට් පභූ ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කිසිම ෙකෙනකුට තිවිධ 
හමුදාව ෙනොෙයදිය යුතුයි කියලා තීරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ජාතික 
ආණ්ඩුව හදන ෙවලාෙව්ත් ලබා දුන්නා. ඊට කලින් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට 
කටයුතු කරන විටත් ඒ ෙපොෙරොන්දුව ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් කථා කරන අය 
කියනවා, ෙම් රට විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් පසුගිය මාස 8ක 
කාලය තුළයි කියලා. ෙම් ආණ්ඩුවට මාස 8යි ෙන්. 2015 ජනවාරි 
0 8ෙවනි දා පටන් ගත්ත ආණ්ඩුව තුළ අපට මන්තීවරුන් තිහ 
හතළිහයි හිටිෙය්. ඒක නියම ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපි 
ජනතාව ෙවනුෙවන් දින 100 තුළ සහන ලබා දීලා තිෙබනවා.  

අද ඉන්ධනවලින් ජතාවට වාසිය දුන්නාද කියලා කයිවාරු 
ගහන ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලාෙගන්, ගරු විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමන්ලා ෙගන් මම අහනවා, එදා අවුරුදු ගණනක සිට 

-ඉන්ධන ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් බැරලයක මිල අඩු වුණු  
කාලෙය්- ජනතාවට ඒ සහන දුන්නාද කියලා. කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත් අද ස්කූටරයක්, ෙමෝටර්සයිකලයක් අරෙගන, වාහනයක් 
අරෙගන petrol shed එකකට ගියාම ෙතල් ලීටරයක් ගහන ෙකොට 
වාසිය ෙලස රුපියල් 33ක් සාක්කුෙව් දා ගන්නවා; ලීටර් ෙදකක් 
ගහන ෙකොට රුපියල් 66ක් සාක්කුෙව් දා ගන්න පුළුවන්; ලීටර් 
3ක් ගහන ෙකොට රුපියල් 100ක් ඉතිරි ෙවලා ෙගදරට එනවා. 
අෙනක් යාන වාහනවලත් එෙහමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙපෝෂණ 
වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා. සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකින්ම අඩුම ගණනින් දහසකට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකට 
ෙපෝෂණ වැඩසටහන ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන රුපියල් 2,000 ලබා 
ෙදනවා. ෙම්වා දුන්ෙන් නැහැ, ඒ කාලෙය්. අද ඒ අය බදු 
සංෙශෝධන ගැන කථා කරනවා. බදු සංෙශෝධන පිළිබඳ පසුබිම 
ගැන බලනෙකොට අපට ෙපෙනනවා, ඉතිහාසෙය් හැම දාමත් බදු 
ගැහුවා කියන එක. අපි දන්නවා, වක බදු විශාල පමාණයක් අය 
කළා වාෙග්ම ඍජු බදුත් අය කළා කියන එක. ෙම් රෙට් බදු ව හය 
ගැන සලකා බලන විට අපිට ඒවා දකින්නට ලැෙබනවා. නමුත් 
ෙම් රෙට් පසුගිය මාස 08 තුළද ෙම් සියල්ල සිද්ධ වුෙණ්?  

මම ෙම් රෙට් 2013 - 2016 කාලෙය් රාජ්ය ණය ෙසේවාකරණය 
ගැන ෙපොඩි විමසීමක් කරන්නට කැමැතියි. ෙම්වා එකින් එක 
කියන්නට මට ෙවලාවක් නැහැ. නමුත් රජෙය් මුළු ආදායම 2011දී  
රුපියල් බිලියන 967යි; 2015දී රුපියල් බිලියන 1,468යි. මතක 
තියා ගන්න. ඒ එක්කම රාජ්ය ණය ෙසේවාකරණෙය් එකතුව 
2011දී රුපියල් බිලියන 896යි; 2014 වන විට රුපියල් බිලියන 
1,052යි. 2011දී ණය ෙපොලිය රුපියල් බිලියන 357යි. 

2012දී රුපියල් බිලියන 408යි. ඒ වාෙග්ම 2015 ෙවන ෙකොට 
රුපියල් බිලියන 410යි. ණය ආපසු ෙගවීම් ගත්ෙතොත්, 
විෙශේෂෙයන්ම 2011දී රුපියල් බිලියන 539යි; 2012දී රුපියල් 
බිලියන 609යි; 2013දී රුපියල් බිලියන 700යි. ඒක 2014 ෙවන 
ෙකොට රුපියල් බිලියන 621යි. ඒ වාෙග්ම 2015 ෙවන ෙකොට 
රුපියල් බිලියන 800 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා, 2016දී ඒක රුපියල් බිලියන 647 
දක්වා අඩු කරන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය 
ණය ෙසේවාකරණය රජෙය් මුළු ආදායෙම් පතිශතයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් 2011දී සියයට 92.6යි; 2012දී සියයට 96.7යි; 2013දී 
සියයට 102.2යි; 2014දී සියයට 83.8යි; 2015දී සියයට 82.5යි. 
හැබැයි, 2016දී සියලු ෙද්වල් තුළින් බදු අය කරලා, ෙම් 
කටයුත්තත් කරලා ෙම් ණය හිෙරන් නිදහස් ෙවන්න අවශ්ය පසු 
බිම අපි සකස ්කරලා තිෙබනවා. රජෙය් මුළු ආදායෙම් පතිශතයක් 
හැටියට රාජ්ය ණය ෙසේවාකරණය 2016දී අපි සියයට 59.4 දක්වා 
අඩු කරලා තිෙබනවා. 

පසු ගිය මාස අෙට් ඔක්ෙකෝම විනාශයිලු, කම්බස් ෙවලාලු, 
ෙම් සියල්ල හිඳිලාලු කියලා සමහර අය අද කථා කරනවා. එෙහම 
නම් මම ෙම් පශ්නය අහනවා. 2016 මාර්තු 8වැනි දා ගරු 
අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කථාෙව්දී අපි දැක්කා, එදා ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් පාඩුව රුපියල් බිලියන 365ක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා කියා. ෙම් රුපියල් බිලියන 365න් වැඩි හරියක් 
පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ ෙම් රට පාලනය කළ එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානය සහ ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ යටෙත්යි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. SriLankan Airlines එෙක් පාඩුව රුපියල් 
බිලියන 260යි. ෙම් රුපියල් බිලියන 260 පාඩු වුෙණ් පසු ගිය මාස 
අෙට්දීද කියා අපි පශ්න කරනවා. ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න අද ෙම් 
සභාෙව් කවුරුවත් නැහැ. උෙද්ට පැය 2ක් තුළ මාධ්යයට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සන්දර්ශන පවත්වන්න නාඩගමක් නටනවා. නමුත් අද ෙම් සභාෙව් 
කවුරුවත් නැහැ ෙම්වාට පිළිතුරු ෙදන්න. අඩුම ගණෙන් අපි වැරදි 
ෙදයක් කිව්ෙවොත්, ඒවා හරිගස්වන්න ෙකෙනක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
SriLankan Airlines එක රුපියල් බිලියන 260ක් පාඩු ලබන 
ෙකොට රෙට් පාලකයා තමන්ෙග් නමින් තවත් ගුවන් ෙසේවාවක් 
හැදුවා. පසු ගිය කාලෙය් තමන්ෙග් නම ගැහුෙව් නැත්ෙත් 
ආදාහනාගාරයට විතරයි. "මහින්ද රාජපක්ෂ" කියන නම 
ආදාහනාගාරයටයි, වැසිකිළියටයි විතරයි ෙනොගැහුෙව්. අනිත් හැම 
ෙකෙහල්මලකටම ගැහුවා. 

Mihin Lanka කියන ගුවන් ෙසේවාෙව් ණය වශෙයන් කීයක් 
ෙගවන්න වුණාද කියා ඔබ සියලු ෙදනාම දන්නවා. Mihin Lanka 
ගුවන් ෙසේවෙය් අලාභය රුපියල් මිලියන 1,483යි. 2015 අෙපේල් 
සිට 2016 ඔක්ෙතෝබර් අතර කාලය ගත්තාම එහි අලාභය රුපියල් 
මිලියන 505යි. 2015 ෙවන ෙකොට ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් අලාභය රුපියල් මිලියන 9,992.18යි. මතක 
තියාගන්න, 2014 වර්ෂෙය් අවසානෙය් සිට 2015 වර්ෂෙය් 
අෙගෝස්තු ෙවන ෙකොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අලාභය 
රුපියල් මිලියන 14,605යි. 2015 ඔක්ෙතෝබර් ෙවන ෙකොට                       
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් අලාභය රුපියල් මිලියන 5,190යි. 
එෙහම නම්, මම ෙම් ගරු සභාෙවන් පශ්න කරනවා, ෙම් සියල්ල 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්ද කියලා. අබ 
ඇටයක් තරම්වත් ෙමොළයක් තිෙබන ෙකෙනකුට වුණත් ඒක 
ෙත්ෙරනවා. 

ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ ආණ්ඩුවක් ෙගනියන්න පුළුවන්ද 
කියලා අපි බලන්නට ඕනෑ. අෙප් මන්තීවරු කිව්වා වාෙග් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම්ක කලින්ම ෙත්රුම් ගත්තා. විධායක 
ජනාධිපති ධුරෙය් තවත් අවුරුදු ෙදකක්ම ඉන්න අවස්ථාව තිබියදී 
එතුමා ඒක නිකම්ම නිකම් අත හැරලා යයි කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවාද? එෙහම අත හරින්නද හිටිෙය්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවතාවක් ෙනොෙවයි, තුන් 
වතාවක් ෙනොෙවයි, ජීවිතාන්තය දක්වා ඒ ධුරය ඉදිරියට 
ෙගනයන්න, ශක්තිමත් ෙවන්න දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයත් සම්මත කරෙගන ගිය මනුස්සයා තමයි එතුමා. 
නමුත්  ෙම් ෙවනස වුෙණ් ෙමොකද? 2015, 2016 ෙවන ෙකොට 
එතුමා ෙම් රෙට් පාලකයා හැටියට හිටිෙයොත් යන්න ෙවන්ෙන් 
පස්ස ෙදොෙරන් කියලා එතුමා දැනෙගන සිටියා. 

පසු ගිය කාලෙය් ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනාශ වුණා. GSP Plus සහනය නැති වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
යුෙරෝපයට මසුන් අෙළවි කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් කරලා 
දැම්මා. ෙම් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා සම්පූර්ණෙයන් වසා 
දමන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක් 
අහිංසක කාන්තාවන්ට, ගෘහනියන්ට වැඩ කරලා අතට කීයක් ෙහෝ 
ගන්න ති බුණු අවස්ථාව නැති වුණා. සමහර අය අද නිෂ්පාදනය 
ගැන කථා කරනවා. ෙමොනවාද ඒ කාලෙය් කරලා තිෙබන 
නිෂ්පාදන? මම  අහන ෙමන්න ෙම් කාරණයට ඕනෑම ෙකෙනකුට 
උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය -පසු ගිය අවුරුදු 
9- තුළ ෙම් රෙට් එක රැකියාවක් ෙහෝ ෙදන්න පුළුවන් 
කර්මාන්තශාලාවක් රජෙයන් හදලා තිෙබනවාද? ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්? තිබුණු කර්මාන්තශාලා අලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
කරලා, විනාශ කරලා, ඒවා ජරාජීර්ණ තත්ත්වයට පත් කළා. ඒ 
නිසා අපට ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. 

අද මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ගැන කථා කරනවා. අද එතැනට 
යන්න පුළුවන්ද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කටුනායක ජාත්යන්තර ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොෙළේ තිෙබන වැසිකිළියට - toilet එකට-  washroom 
එකට ගියාම, ලංකාවට සංචාරකයන් එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා  
අපට හිෙතනවා. ඒවාෙය් පහසුකම් ඒ තරම්ම අඩුයි. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ හදන්න වියදම් කළ සල්ලි ඒ සඳහා  ෙයෙදව්වා නම් 
ඒවා ෙහොඳ පහසුකම් සහිතව හදන්න තිබුණා. ඒ සල්ලිවලින් ඒ 
පහසුකම් වැඩිදියුණු කරලා, ෙලෝකෙය් ගුවන් යානාවලට එන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ පවාහන පද්ධතියක් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපෙළේ 
නිර්මාණය කරන්න තිබුණු අවස්ථාව සම්පූර්ණෙයන්ම අහිමි කළා.  
ඒ නිසා අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය 
දියුණු කරන්න නම් විෙශේෂෙයන්ම ඊට අවශ්ය පහසුකම් සපයන්න 
ඕනෑ. ෙමතැනට ඇවිත් අර ඔළු ෙගඩි ගණනට කියන ෙකොට, 
වැසිකිළියට ගියාට පසුව සංචාරකයා ආපසු ගුවන් යානයට 
නැඟලා යන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒකයි ලංකාෙව් චිතය. ඊට 
වඩා ෙහොඳයි, මාලදිවයින. අද විෙද්ශ රටකට ගිහින් බලන්න. අද 
සිංගප්පූරු ෙව් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ගියාම, Beijing Airport එකට 
ගියාම, අප එතැනින් මුළු රටම දකිනවා. අද ලංකාෙව් ඒ තත්ත්වය 
තිෙබනවාද? ඒ නිසා තවම මාස අටක් විතරක් ෙම් රට පාලනය 
කළ ෛමතීපාල සිරිෙසේන, රනිල් විකමසිංහ පාලනයට ෙදොස් 
කියන එක සාධාරණද කියා ඔබතුමන්ලා හෘදය සාක්ෂියට එකඟව 
කල්පනා කර බලන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සංචාරකයන් ගැන කථා 
කළා. අවුරුදු 10ක් සංචාරක ව්යාපාරෙය් ෙයදුණු ෙකෙනක් මම. ඒ 
දවස්වල ෙකොග්ගල බීච් ෙහෝටලෙය්, ෙහොරයිසන් බීච් ෙහෝටලෙය් 
තිබුණු තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා අ ෙප් ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමා දන්නවා. 1982-1983 කාලෙය් "ෙචරෙබොක්", 
"ෙහොෙටල්ප්ලෑන්", "කූනි ගෲප්" වැනි සමාගම්වලින් එන ජර්මන් 
සංචාරකයින් ෙකොකා ෙකෝලා ෙබෝතලයක් බීලා ගිය හැටි අපට 
මතකයි. Service charge එකත් එක්කම ෙකොකා ෙකෝලා 
ෙබෝතලයක් රුපියල් 8.80යි - Rs. 8 plus 80 cents. හැබැයි, 
රුපියල් 100 දීලා, "For you" කියා tip එක දීලා යන සමාජයක් 
එදා තිබුණා. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ යුගය කාලෙය්දීයි.  

ඒ කාලෙය් නිදහස් ෙවෙළඳ කලාප -ආෙයෝජන කලාප- ඇති 
කරලා, ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනයක් කළා. දහස් ගණන් රැකියා දුන්නා. 
මම ඒකයි කිව්ෙව්, පුළුවන් නම් ෙහට දවෙසේ ෙහෝ ඕනෑම ජගෙතක් 
ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න කියලා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අප ඒ 
අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අයට  පුළුවන් 
නම් කියන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් පාලන කාලෙය් 
ගාල්ෙල් වරාය අධිකාරිය ආසන්නෙය් salmon factory එකක් 
හැදුවා. ෙසේවකයන් 50ෙදෙනකුට විතරයි ඒ factory එෙක් රැකියා 
දුන්ෙන්. එය විවෘත කරන්න ජනාධිපතිතුමා ආපු උත්සවයට 
විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 20ක් වියදම් කළා. ඊට වඩා ෙහොඳයි, ඒ 
පනස්ෙදනාට රුපියල් 50,000 ගණෙන් දීලා, සව්යං රැකියාවක් 
කරන්න ඉඩ හදලා දුන්නා නම්. අද ඒ factory එක වහලා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අද 
ඉතාම පැහැදිලි ෙලස අෙප් ස්ථාවරය ඇති ෙවලා ඉවරයි. පසු ගිය 
මැයි 1වැනි දා තිබුණු මැයි රැලිය ඔබතුමන්ලා දකින්න ඇති ෙන්. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හිතුෙව් අෙප් ගම් පෙද්ශය වන ගාල්ෙල් 
තිබුණු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මැයි රැලියට ආපු, - 

1725 1726 

[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා] 



2016 මැයි 05 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මම තව විනාඩියයි ගන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මන්තීවරු අඩු නිසා කාලය තිෙබනවා. මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

එදා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය හිතුෙව්, සමනල කී  ඩාංගණයට 
ආපු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කට්ටියයි, කැම්බල් පිටියට ආපු 
කට්ටියයි එකතු කළාම එයාලාෙග් ගණන වාෙග් ෙවයි කියායි. 
නමුත් මා ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, මැයි 1වැනි දා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මැයි රැලිය සිරිෙසේන කීඩාංගණෙයන් ආරම්භ 
කරන ෙකොට ෙවලාව ෙපර වරු 11.00යි. මම අක්මීමන ආසනෙය් 
1,000ක් එක්ක යන ෙකොට ෙවලාව රාතී හතයි. ඒ ෙවන ෙකොටත් 
මම පුංචිෙබොරැල්ෙල්. මට පිට්ටනියට යන්න බැරි වුණා. අපි ගණන් 
හිලවු කියන්ෙන් නැහැ. සංඛ්යා දන්නා, ෙපළපාළිෙය් දිග, පළල 
දන්නා අය ෙම් ගණන එකතු කර බලන්න. මම හිතන විධියට ෙම් 
කීඩාංගණයට 150,000කට වැඩි පිරිසක් එකතු වුණා. ඒ නිසා අද 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙනොෙයක් ෙචෝදනා කරමින්, "ආණ්ඩුව 
වැ ටිලා, රෙට් ජනතාවට පිරිහිලා, ගෙම් මිනිසස්ු නැහැ, ගෙම් 
මිනිස්සු ඉවරයි" කියමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට , ෙම් ආණ්ඩුවට 
ෙදොස් කියන අයට අප කියනවා, එදා ආෙව් ගෙම් මිනිස්සු තමයි 
කියලා. අහිංසක, දුප්පත් මිනිසුන් ෙම් තරම් විශාල සංඛ්යාවක් 
ෙකොළඹට -අෙප් මැයි රැලියට- ආෙව් අෙප් ආණ්ඩුව පිළිබඳව 
විශ්වාසයක් ඇතිවයි කියන කාරණය මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා. ඒ නිසා ඉදිරි අවුරුදු හතරයි, මාස ගණන ඇතුළත ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක අප කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද කියා අප ඉතාම පැහැදිලිව ෙපන්වනවා.  ජනාධිපති ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය තුළින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ 
ජාතික ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ කාටවත් අත ෙනොපා අපි ඉදිරිපත් 
කරනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
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ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய குைறநிரப் ப் பிேரரைண ெதாடர்பான 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைமயிேல 2016ஆம் 
ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத் க்கு ேமலதிகமான 
ஒ க்கீ கள் பற்றிய விடயம் அதாவ , ேதசிய வர  
ெசல த்திட்டத் திைணக்களத் தைலப்பின்கீழ்  உதவிச் 
ேசைவகள் மற் ம் அவசரத் ேதைவப் ெபா ப் க்களின் லம் 
வழங்கப்பட் ள்ள ேமலதிக ஒ க்கீ கள் பற்றிய குைறநிரப் ப் 
பிேரரைண ஒன்  இந்தச் சைபயிேல 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ ஒ க்கப்பட்ட 
நிதிெயா க்கீ கள் எந்த அள க்கு நைட ைறப்ப த்தப் 
பட் க்கின்றன; எந்தள க்கு மக்கைளச் ெசன்றைடந் 
தி க்கின்றன; அதில் குறிப்பிடப்பட்ட நிதிெயா க்கீ கள் 

லம் எத்தைன அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன? என்பைவ பற்றிெயல்லாம் நாம் 

சிந்திக்க ேவண் யி க்கின்ற . அந்த வைகயில் குறிப்பிட்ட 
ஒ  பாடசாைலக்ேகா அல்ல  ஒ  ேகாவி க்ேகா அல்ல  
ஏைனய அபிவி த்திசார் நடவ க்ைககள் மற் ம் தி 
அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்ேகா எங்க ைடய 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியி ந்  ஒ க்கிய ஒ க்கீ கள் 
இன்ன ம் சாியான ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப் 
படவில்ைல.  

இ  'சீேரா பட்ஜட்' என்  ெசால்லப்ப கின்ற . அதாவ  
இ  சம்பர் மாதத் க்கிைடயில் ைம ெசய்யப்பட 
ேவண் ம் என்  கூறப்ப கின்ற . ஆனால், அந்த நிதிகள் 
இன் ம் உாிய இடத் க்ேக ேபாய்ச் ேசரவில்ைல. 
அற்கிைடயில் இங்ேக அவசரத் ேதைவ என்ற ெபயாிேல 
இன்ெனா  ேமலதிக நிதிெயா க்கீ  ன்ைவக்கப் 
பட் க்கின்ற . ன்னர் 15 தம் 'வற்' விதிக்கப்ப ம் என்  
ெசால்லப்பட்ட . ஆனால், இப்ேபா  20 தம் என்  
ெசால்லப்ப கின்ற . இந்த வைகயில் ஒ  பாடசாைல 
கட் டத் க்கு அல்ல  குறித்த மதிைலக் கட் வதற்கு அல்ல  
குறித்த ஒ  ேவ  ேதைவக்காக நாங்கள் ஓர் இலட்சம் 

பாைய ஒ க்குகின்ேறாம் என்றால் அதில் குறிப்பிட்ட ஒ  
ெதாைக 'வற்' வாி என்  கழிந் ேபாகின்ற . அதற்கு அப்பால் 
கட் ட ஒப்பந்தக்காரர்க க்கும் அதி ந்  பணம் வழங்கப் 
ப கின்ற . அப்ப யானால் நிச்சயமாக குறித்த ஓர் இலட்சம் 

பாய் ஒ க்கப்பட்ட ேவைலத்திட்டமான  ஒ  70 ஆயிரம் 
அல்ல  80 ஆயிரம் பாய் ெச வில்தான் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற . ஆனால், ஏற்ெகனேவ உள்ள நைட ைறயின்ப  
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதி ஓர் இலட்சம் பாைய குறித்த 
பாடசாைல அபிவி த்திச் சங்கத் க்குக் ெகா த்தால் அங்ேக 
அவர்க ைடய மனித வளத்ைத ம் பயன்ப த்தி நிச்சயமாக 
ஒன்றைர இலட்சம் பாய் ெப மதியான ேவைல 
நைடெப கின்ற  வாய்ப்  இ ந்த . ஆனால், இன்  
நிதிெயா க்கீ  என்ற ெபயாிேல நிதிெயா க்கப்பட்டா ம் 
அதி ந்  குறித்த ஒ  ெதாைக ெவவ்ேவ  வழிக க் 
கூடாகப் ெபற் க் ெகாள்ளப்ப கின்ற ெசயற்பா கள்தான் 
இடம்ெப கின்றன. ஆகேவ, ஒ க்குகின்ற நிதிைய 

ைமயாகப் பயன்ப த்த யாத நிைலயில் பயனாளிகள் 
இ க்கின்றார்கள்.  

இன்ைறய ேமலதிக ஒ க்கீ கள் பற்றிய சில 
விஷயங்கைளக் கவனத்தில் ெகாண்டால், அதில் தலாவ  
விடயம் சுகாதாரம், ேபாஷாக்கு மற் ம் சுேதஷ ம த் வ 
அைமச்சு சம்பந்தப்பட்டதாகும். அதாவ  2016ஆம் 
ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத் க்கு அைமவாக 
ெதாற்றா ேநாய்கைளக் குைறப்பதற்கு வசதிகைள  வழங்குதல், 
நடமா ம் ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்தல் மற் ம் 
அ ராத ரம், கு நாகல், யாழ்ப்பாணம் ைவத்திய 
சாைலகைளத் தர யர்த் தல் த யவற் க்காகப் பல ேகா  

பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால்,  இன்  
மட்டக்களப்பி ள்ள  ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் CT scan 
இயந்திரம் ப தைடந்தி க்கின்ற . எங்க ைடய மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பின ம் இராஜாங்க அைமச்ச மான 
ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்க ம் இங்கு இ க்கின்றார். 
எங்க ைடய மாவட்டத்திேல ஒ  ம த் வ பீட ம் 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற .   

அ  அதிகமான ம த் வ மாணவர்கைளக் 
ெகாண் ள்ள . அந்தப் ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் 
இ க்கின்ற CT scanner   ப தைடந் விட்ட . அண்ைமயில் 
ஒ  மாணவி விபத் க்குள்ளானெபா   மட்டக்களப்பில் 
scan  எ ப்பதற்கு வசதியில்லாததால் அம்பாைறக்குக் 
ெகாண் ெசன்ற ேவைளயிேல இைடயில் பாிதாபமாக 
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உயிாிழந்தார்.  ைவத்தியசாைலகைளத் தர யர்த் வதாகச் 
ெசால்லப்பட்டா ம் மட்டக்களப்  ைவத்தியசாைல அதிேல 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. அங்ேக ப தைடந்தி க்கின்ற CT 
scannerஐ ப பார்த்  அதைனப் பைழய நிைலக்குக் 
ெகாண் வ வதற்கு 80 இலட்சம் பாய்  ேதைவப்ப கின்ற . 
ஆனால்,  கிட்டத்தட்ட 200 ேகா  பாய் ேமலதிக 
நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ைவத்திய மாணவர்கள் ப க்கின்ற,  5 
இலட்சத் க்கு ேமற்பட்ட மக்கள்  வாழ்கின்ற 
மாவட்டத்தி ள்ள ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் ஒ   scan 
எ க்கும் வசதியில்ைல!  

அேநகமாக எல்லா அரசுக ம்  ஆட்சிக்கு வ வதற்கு தல் 
பலவற்ைறச் ெசய் த வதாகப் ச்சாண்  காட் வார்கள். 
ஆைனையப் ைன ஆக்குேவாம் என்பார்கள், ைனைய 
ஆைனயாக்குேவாம் என்பார்கள். கைடசியில் யாைன 
யாைனயாக ம் ைன ைனயாக ம்தான் இ க்கும்; ஒன் ம் 
நடந்தபா ல்ைல. இந்த நல்லாட்சி அரசு என்  
ெசால்லப்ப கின்ற இந்த அரசும் இப்ப த்தான். மக்கள் 
ஒவ்ெவா  அரசுக்கும் வாக்களித்  ஏமாந்த நிைலயில்தான் 
உள்ளார்கள். 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றத்திற்காக  கிட்டத்தட்ட 20 ேகா  பாய் 
ேமலதிக ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . அதி ம் குறிப்பாகப் 
பார்த்தால் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் மீள்கு ேயற்ற 
நடவ க்ைககைளத் ாிதப்ப த் வதற்கு உத்ேதச நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கான ேமலதிக நிதிெயா க்கீ . 
வடக்கு, கிழக்கு எ ம்ேபா  நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
அந்த மீள்கு ேயற்றம் -  resettlement நடக்கின்றதா என்ப  
எனக்குத் ெதாியா . இந்த 20 ேகா  பாயான    ேவ  
மாவட்டங்களில் உள்ளவர்கைளக் ெகாண் வந்  
மட்டக்களப்பில் கு ேயற் வதற்கான நிதிெயா க்கீேடா 
என்  எனக்கு ஓர் ஐயப்பா  இ க்கிற .  

இந் மத அ வல்க ம் இந்த அைமச்சுக்குள் வ வதனால் 
ஒ  விடயத்ைத இச்சந்தர்ப்பத்தில் இ்ந்த உயாிய சைபயில் 
பதி ெசய்யலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கடந்த வ டம் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல சித்தாண் ையப் பிறப்பிடமாகக் 
ெகாண்ட ஒ  ெபண்மணி சிகிாியாவிற்குச் சுற் லா ெசன்ற 
ேவைளயிேல தன் ைடய தைல க்கு ெகா கின்ற 
'கிளிப்'ைபக் ெகாண்  சுவாிேல கீறினார் என்பதற்காக 
இரண்  வ ட சிைறத்தண்டைன விதிக்கப்பட்ட . பின்  
எம  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் ெபா மன்னிப்பின் 
அ ப்பைடயில் அவர் வி தைல ெசய்யப்பட்டார். ஆனால் 
இன்  ெபாலன்ன ைவைய எ த் க் ெகாண்டால், 
அங்கி க்கின்ற ேசாழர்க ைடய கட் டங்கள், சிவ 
ேதவாலயங்கள் பனியி ம் மைழயி ம் ெவயி ம் 
அழிந் ெகாண் க்கின்றன. அங்கு வ கின்ற பலரா ம் 
ேசாழர்கள் கட் ய அந்தக் கட் டங்கள், மதில்கள் 
நா க்குநாள் உைடக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. அ  
இந்த நாட் ன் ஒ  க்கியமான வரலாற் ப் ெபட்டகம். அைத 
அ த்த தைல ைறக்குக் ைகயளிக்க ேவண் ய தார்மீகப் 
ெபா ப்  இந்த உயாிய சைபக்கும் இ க்கின்ற ; 
அரசாங்கத்திற்கும் இ க்கின்ற . ஆனால், அைதப் 
பா காப்பதற்கான எந்தவித நடவ க்ைகக ம் எ ப்பதில்ைல. 
சிகிாியாவில் 'கிளிப்'பால் கீறினார் என்பதற்காக 2 வ ட 
சிைறத்தண்டைனையக் ெகா த்தார்கள். ஆனால், இந்த 

நாட் ன் தைலநகராக இ ந்த ெபாலன்ன ைவயி ள்ள சிவ 
ேதவாலயங்கள் ர்ந்  ேபாகின்றன; இயற்ைக 
அனர்த்தங்க க்குட்பட்  அழிந் ேபாகின்றன. அவற்ைறப் 
பா காப்பதற்கான நடவ க்ைககேளா அதற்கான எந்தெவா  
நிதிெயா க்கீ கேளா இல்ைல. அதற்ெகன எந்தெவா  
விேசட ேவைலத் திட்டங்க ம் ன்ெமாழியப்படவில்ைல.  
இதற்குக் காரணம், ெபாலன்ன ைவைய ஆண்ட ேசாழ 
மன்னர்கள் தமிழர்கள் என்பதால் அந்தப் பாரபட்சேமா  என்  
எனக்கு எண்ணத் ேதான் கின்ற .  

இலங்ைகயிேலேய எல்ேலா ம் வியந்  பார்க்கக்கூ ய 
மிகப் ெபாிய கட் டங்கைளக் ெகாண்ட பகுதி 
ெபாலன்ன ைவயாகும். ஆனால் இன்  அைவ நா க்குநாள் 
அழிந்  ேபாய்க்ெகாண் க்கின்றன. இ   மிக ம் 
ேவதைனக்குாியதாகும். அங்கி க்கின்ற ஒ  
ெசங்கல்ைலக்கூட நாம் பா காத்  அ த்த தைல ைறக்கு  
அளிக்க ேவண் ம். அதற்கான எந்த நடவ க்ைகக ம் 
எ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. அவற்றின் அைடயாளங்க ம் 
அழிந் ேபாகின்றன.  

இ மாத்திரமல்ல, இன்  கல்வி அைமச்சு கஷ்ட பிரேதச, 
அதிகஷ்ட பிரேதச மாணவர்க க்கான கல்விைய 

ன்ேனற் வதற்காக ேமலதிகமாக 66 ேகா  பாய் 
பணத்ைத ஒ க்கியி க்கின்ற . இதில் என்ன 
ேவ க்ைகெயன்றால், 2015.09.01ஆம் திகதி 8வ  
பாரா மன்றம் ஆரம்பித்தேபா  நா ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திற்கு ஒ  திய உ ப்பினராக வந்ேதன். 

இந்த அரசு கூறிய விடயங்கைளப் பா ங்கள்! 
"பாடசாைலகைள  ந னமயப்ப த்தப் ேபாகின்ேறாம்; நீச்சல் 
தடாகங்கைள அைமக்கப் ேபாகின்ேறாம்; ஜிட்டல் 
வசதிகைள ஏற்ப த்தப் ேபாகின்ேறாம்" என் ம் "அெமாிக்க 
பாடசாைலகளின் தரத் க்கு இலங்ைகயி ள்ள  
பாடசாைலகைள ம் ெகாண் வ ேவாம்; ஜப்பானிய 
ெதாழில் ட்பத்ைதக் ெகாண் வ ேவாம்" என்ெறல்லாம் 
ெசான்னார்கள். ேகட்பதற்கு நன்றாகத்தான் இ ந்த . இன்  
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள  கிராமப் ற பாடசாைலகளில் 
மாணவர்கள் இ ந்  ப ப்பதற்கு கதிைரகள் இல்ைல; 
ேமைசகள் இல்ைல. நிலத்திேல இ ந் ெகாண்  அவர்கள் 
கற்கின்றார்கள். நிலத்தில் விாிப்பதற்கு பாய்கூட இல்ைல. 
இந்த அரசாங்கத்தின் நடவ க்ைக 'ெமஜிக்' காட் வ  
ேபான் தான் இ க்கின்ற . ேம ம், சிங்கப் க்கு 
இைணயாக இலங்ைகைய மாற் ேவாெமன்  மாறிமாறி 
பதவிக்கு வ கின்ற அரசாங்கங்கள் ெசால் க்ெகாண் தான் 
இ க்கின்றன. சிங்கார ாியாக இலங்ைகைய மாற் ேவாம் 
என்ெறல்லாம் ெசால்கின்றார்கள். ஆனால், கிராமியப் 
பாடசாைலகளில் பிள்ைளகள் ப ப்பதற்கு ஒ ங்கான 
கதிைரகள் இல்ைல. நிலத்தி ந்  ப க்கின்றார்கள். 
க.ெபா.த. (உயர் தரம்) ப க்கின்ற, வய க்குவந்த ெபண் 
பிள்ைளகள்கூட நிலத்தில் இ ந் ெகாண்  ப க்கின்ற அவல 
நிைலைய அங்கு நாங்கள் பார்க்கலாம். இன்  அ க்கின்ற 
ெவயி ன் க ைம உங்க க்குத் ெதாி ம். எங்கைளப் ேபான்ற 
வய  வந்தவர்களால்கூட ெவளியில் நிற்க யா . தகரக் 
ெகாட் ல்க க்குள் ஆ , மா கைளப்ேபால் அவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். சாதாரண கல்வி சார்ந்த அ ப்பைடத் 
ேதைவகைளேய ர்த்தி ெசய்ய யாத நிைலயில் நாங்கள் 
ஏேதா கன லகில் இ ப்ப ேபால் அெமாிக்காவின் கல்வி 
நிைலைய இங்கும் ெகாண் வ ேவாம்; சிங்கப் ைரப்ேபால் 
இலங்ைகைய மாற் ேவாம் என்ெறல்லாம் ேதைவயற்ற 
விடயங்கைளப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். ேதைவயான 
அ ப்பைட வசதிகைள நாங்கள் அவர்க க்குச் 
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ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். கிராமப் ற மக்கைள வறிய 
நிைலயி ந்  மீட்ெட க்க ேவண் ம்; அவர்க ைடய 
பிள்ைளச் ெசல்வங்கைளக் காப்பாற்ற ேவண் ம் என் தான் 
சிந்திக்க ேவண் ம். நடப்பதற்கு சாத்தியமான விடயங்கைளப் 
ேபசினால் ேகட்பதற்கு இனிைமயாக இ க்கும். ஆனால், 
இன்  அவ்வாறானெதா  ெசயற்பாட்ைடக் காணவில்ைல. 
காலம்தான் கடந் ேபாகின்ற .  

இந்த நல்லாட்சி அரசு ஏற்பட்  தற்ெபா  ஒ  வ ட ம் 
நான்கு மாத ம் ஆகிவிட்ட . நல்லாட்சி அரசிேல அங்கம் 
வகிக்கின்ற ெகளரவ உ ப்பினெரா வர்,  நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் வதற்கான திட்டங்கைள தாங்கள் 
ைவத்தி ப்பதாகச் ெசான்னார். இனிேமல்தான் அந்தத் 
திட்டங்கைள அவர்கள் ெவளியி வார்கெளன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். க விேல உற்பத்தியாகும் குழந்ைத  பிறந்  
ஒன்றைர வயதில் நடக்கத் ெதாடங்கும். அ ேபான்  
இனிேமல்தான் இவர்க ைடய திட்டங்கள் அறி கமாகப் 
ேபாகின்ற . அதற்கிைடயில் அ த்த ேதர்த ம் வந் வி ம். 
அப்ெபா  இைதவிட திய நல்லாட்சி அரைசக் ெகாண் வர 
ேயாசிப்பார்கள். எனேவ, காலத்ைதக் கடத்தாமல்  
அபிவி த்தித் திட்டங்கைள - நலத்திட்டங்கைள மக்கைள 
ேநாக்கி  விைரவாகக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ம். 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள அந்தப் பாதிப்பி ந்  
காப்பாற் வதற்கு நாம் எல்ேலா ம் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம். அதற்கு இந்த அரசு ஒத் ைழப் க் ெகா க்க 

ன்வர ேவண் ெமன்பைத இந்த இடத்தில் நான் 
கூறிக்ெகாள்ள  வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சாின் உத்திேயாக ர்வ  
இல்லத்ைதப் னரைமப்பதற்கு 42,60,000 பா ம்  ெகளரவ  
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் 
அைமச்சாின் உத்திேயாக ர்வ இல்லத்ைதப் னரைமப்பதற்கு 
88,50,000 பா ம் ெகளரவ ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சாின் உத்திேயாக ர்வ 
இல்லத்ைதப் னரைமப்பதற்கு  25,00,000 பா ம் 
ேதைவெயன ேமலதிக நிதி ஒ க்கீட் க்காக குைறநிரப் ம் 
ெதாைக சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த ன்  
அைமச்சர்களின ம் உத்திேயாக ர்வ இல்லங்கைளப் 

னரைமப்பதற்கு ஒன்றைரக் ேகா  பாய்க்கும் ேமல் 
ேதைவப்ப கின்ற . வர  ெசல த்திட்டத்திற்குப் பின்  
ேமலதிக நிதி ஒ க்கீ  என் ெசால்  ஒ  நாைளக் 
குறிப்பிட்  விவாதம் நடத்தி இந்தள  பணத்ைத 
ெசலவழிப்பதற்கு அங்கீகாரம் ெபற் க்ெகாள்கின்ேறாம்.   

கடந்த இரண்  வாரங்க க்கு ன்  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல ஒ  ெபண்மணி ேதசிய கப  அணிக்குத் 
ெதாி  ெசய்யப்பட் ந்தார்.  

இலங்ைகயி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 12 ெபண்களில் 
ஒேரெயா  தமிழ் ெபண்மணி  அவர்தான். நான் அவ ைடய 

ட் க்குச் ெசன்றேபா , அந்த ட் ல் ெமாத்தமாக 15 
தகரங்கள் இ ந்தைதப் பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . இன்  
எம  மாகாணத்தில் அ ப்பைட வசதிகளின்றி பலர் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அவ்வாறான நிைலைமயில் 
இங்ேக சிலர் பல ேகா  பாய் ெசலவில் உத்திேயாக ர்வ 
இல்லங்கைளப் னரைமத் , இடாம்பீகமான வாழ்க்ைக 
நடத்த ற்ப கின்றார்கள்.  

இ  மாத்திரமல்ல, இன்  இங்ேக சில 
ெதாழிற்சாைலகைளத் ெதாடங்குவதற்காக பல 

ன்ெமாழி கள் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், 
எம  மாவட்டத்திேல ஓட் த் ெதாழிற்சாைல, காகிதத் 
ெதாழிற்சாைல உள்ளடங்கலாக எத்தைனேயா 
ெதாழிற்சாைலகள் ர்ந் ேபாய் கிடக்கின்றன. அவற்ைற 
மீளக்கட் வதற்காக எந்த நிதி ஒ க்கீ க ம்  இதிேல 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. சாியான ைறயில் கள ஆய்ைவ 
ேமற்ெகாண் , எங்கு ேதைவ இ க்கின்றேதா, அந்தத் 
ேதைவ ள்ள இடத்ைத அைடயாளப்ப த்தி, தன் ைடய 
ேசைவைய இந்த நல்லாட்சி அரசு ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். 
அைதவிட் விட்  குறிப்பிட்ட ஓர் இடத் க்ேக நிதி 
ஒ க்குவைதத் தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். கடந்த ன்  
தசாப்த காலமாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் த்தத்தினால் 
மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டன. அைவ ஏைனய 
மாகாணங்கேளா  ஒப்பி ைகயில், அபிவி த்தியில் மிக ம் 
பின்தங்கியி க்கின்ற மாகாணங்களாகும். ஆகேவ, எந்தெவா  
நிதி ஒ க்கீட்ைட ம் எந்தெவா  ேதைவைய ம் 

ன்ெமாழி ம்ெபா  பாதிக்கப்பட்ட, ேதைவப்பா  
அதிகமாக ள்ள இடங்கைள தன்ைமப்ப த்தி, 
உண்ைமயாகேவ எங்கு ேதைவ இ க்கின்றேதா, அந்த 
இடத்தில் ேசைவகைளச் ெசய்யேவண் ம். ஆனால், இங்கு 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற 200 ேகா  பாய் பணத்திேல 
மட்டக்களப்  மாவட்ட ைவத்தியசாைலைய 
ேமனிைலப்ப த் வதற்கு என்  எ ேம 
குறிபிடப்படவில்ைல. இங்ேக எம  மாவட்டத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், 
அைமச்சர்கள் இ க்கின்றார்கள். எம  மாவட்ட 
ைவத்தியசாைலையக் கட் ெய ப்பேவண் ய ெபா ப்  - 
ேதைவ அவர்க க்கு இ க்கின்ற . அைத ேவகமாக - 
விைரவாகச் ெசய்யேவண் ம் என்பைதத்தான் நான் 
வி ம் கின்ேறன் என்  கூறி, வாய்ப் க்கு நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
[பி.ப. 4.45] 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
இந்த விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வைதயிட்  மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். அல்ஹம் ல்லாஹ்! நாட் ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பி, மக்களின் மீதான வாிச் 
சுைமையக் குைறத் , நாட்  மக்கள் நிம்மதியாக 
வாழ்வதற்கான சூழ்நிைலகைள உ வாக்கேவண் ய 
ெபா ப் , கடைமப்பா  அரசுக்கு இ க்கின்ற . கடந்த 
ஆட்சிக்காலத்திேல மக்களின் மீ  சுமத்திய அதிக வாி அல்ல  
ெபா ட்களின் விைல உயர்  ேபான்ற பல்ேவ பட்ட 
அம்சங்கைள எதிர்க்கட்சியினர் சுட் க்காட் னர். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and  THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 

ஆட்சிக் காலத்திேல அவ்வாறான குைறகள் இ ந்த 
காரணத்தினால், மக்கள் அந்த ஆட்சிைய மாற்றி, இந்த 
நல்லாட்சி அரைசக் ெகாண் வந்தார்கள். ஆனால், மீண் ம் 
அந்த ஆட்சியின் குைறகைளச் ெசால் க்ெகாண்  ஆட்சிையத் 
ெதாடர்ந்  நடத்திக்ெகாண் ப்ப  ஒ  நல்ல காாியமல்ல. 
மக்களின் மீ  சுமத்தப்பட் ள்ள வாிகள் 
குைறக்கப்படேவண் ம். இன்  VAT வாி 
அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற . அ  உண்ைமயிேலேய - 
அரசாங்கம் எல்லாப் ெபா ட்களின் மீ ம் இவ்வாிைய 
விதிக்காவிட்டா ம்,  இன்  விற்பைனயாளர்கள் சகல 
ெபா ட்களின ம் விைலகைள அதிகாித்தி ப்பைதக்  
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . உதாரணமாக bakery 
யில்கூட இவ்வாி அதிகாிப்பின் காரணமாக 20 பாய்க்கு 
விற்ற "பணிஸ்" தற்ெபா , 25 பாய்க்கு விற்கப்ப கின்ற . 
இவ்வா  அைனத் ப் ெபா ட்களி ேம இவ்வாி அதிகாிப்  
தாக்கம் ெச த்தி ள்ள . அதன் லமாக சாதாரண மக்களின் 
மீ  வாிச்சுைம அதிகாித்தி க்கின்ற .  

குறிப்பாக, த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் வாழ்கின்ற மக்கள்  த்த அழிவி ந்  
இன்ன ம் ெபா ளாதார ாீதியிேல தங்கைள 
வளர்த் க்ெகாள்ள யாம க்கின்ற காலகட்டம் இ .  
விவசாயிகள் க ைமயான மைழயினால் கடந்த 2 - 3 
வ டங்களாக விவசாயத்தின் லம் கிைடக்கும் வ மானத்ைத 

ைமயாக இழந்தி க்கின்றார்கள்.  மட்டக்களப்  மாவட்ட 
விவசாயிகள் கடந்த சம்பர் மாத ேபாகத்திேல கன மைழயின் 
காரணமாக அவர்க ைடய பயிாிைன உாிய ேநரத்தில் 
அ வைட ெசய்ய யாமல் பாதிக்கப்பட்டார்கள். அவ்வா  
அ வைட ெசய்தைதக்கூட உாிய விைலக்கு விற்க யாமல் 
மிகக் குைறந்த விைலயிேல அவற்ைற விற்றதனால் 
அவர்களின் வ ைம ேம ம் உயர்வைடந் ள்ள . 
இவ்வாறான சூழ்நிைலகளிேல இந்த வாிகள் ேபான்ற 
ேமலதிகச் சுைமகள் எங்க ைடய மக்க க்குக் கஷ்டத்ைத ம் 

ன்பத்ைத ம் ெகா த் க்ெகாண் க்கின்ற .  ஆகேவ, 
அரசாங்கம் இ  ெதாடர்பிேல கவனம் ெச த்த 
ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.   

இந்தப் பாரா மன்றம்  திய அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்குவதற்காக ஓர் அரசியலைமப் ச் சைபயாக 
மாற்றப்பட் ப்பேதா , இன்  காைல அந்தச் சைபயின் 
அமர் ம் இடம்ெபற்ற .  இந்த நாட் க்கு ஒ  திய 
அரசியலைமப் ச் சட்டத்ைத உ வாக்கேவண் ம் என்கின்ற 
ேதைவைய நாட் மக்கள் ன்ைவத்தி க்கின்றார்கள்.  அைத 
நாங்க ம் வரேவற்கின்ேறாம்.  அவ்வா  சட்டெமான்  
உ வாக்கப்ப கின்றேபா  இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற சகல 
ச கங்க ம் சகல பிரைஜக ம் சகல இனங்க ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயிலான ஒ  சட்ட லம் 
உ வாக்கப்படேவண் ெமன்  நான் ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். இந்தச் சட்ட லம் இனங்க க்கிைடயில், 
மதங்க க்கிைடயில், ச கங்க க்கிைடயில் எந்தவைகயி ம் 
மீண் ம் ேமாதல்கைள ஏற்ப த்தக்கூ யதாக  
அைமந் விடக்கூடா .  ஒ  ச கம் 
அ பவித் க்ெகாண் க்கின்ற எந்தச் ச ைககைள ம் 
வசதிகைள ம் இல்லாமற் ெசய்கின்ற ஒ  திய சட்ட லத்ைத 
இந்த நா  உ வாக்குவதற்கு நாங்கள் ஒ ேபா ம் அ மதிக்க 

யா .   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 
காலங்களில் இந்த நாட் ேல விகிதாசாரத் ேதர்தல் 

ைறைமயின் லம் ஸ் ம் ச கம் 22 பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் ந்த .  இன்  21 பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் இ க்கின்றார்கள்.  இந்த விகிதாசாரத் ேதர்தல் 

ைறைமயிேல 22 ஸ் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
ெதாி ெசய்யப்பட்  வ கின்றார்கள்.  ஆனால், மீண் ம் 
இந்தத் ேதர்தல் ைறைம மாற்றமைடகின்றேபா  ஸ் ம் 
ச கத்தின் பிரதிநிதித் வம் அந்தச் ச கத்தின் 
விகிதாரசாரத்திற்ேகற்ப இந்த நாட் ன் எல்லாப் 
பாகங்களி மி ந்  இந்தச் சைபக்கு வ வைத 
உ திெசய்யக்கூ ய வைகயில் இந்த அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்கேவண் ம். அத டாகத்தான் இந்த நாட் ேல 
இனங்க க்கிைடயிலான ஒற் ைமைய நாங்கள் 
வளர்த்ெத க்க ம்.  அேதேபான்  மைலயக 
மக்க ைடய பிரதிநிதித் வ ம் உ திெசய்யப்பட ேவண் ம். 
இன்  மைலயக மக்க ைடய விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப 
பாரா மன்றப் பிரதிநிதித் வம் இந்தச் சைபயிேல இல்ைல.  
மிகக் குைறவானவர்கேள இ க்கின்றார்கள்.  ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  இந்தப் திய 
அரசியலைமப் ச் சட்டத்ைத உ வாக்குவதற்காக நாம் இன்  
ஆரம்பித்தி க்கின்ற இந்தச் சைப, சகல ச கங்க ைடய 
பிரதிநிதித் வத்ைத ம் உாிைமகைள ம் பா காக்கின்ற ஒ  
சைபயாக மாற்றப்படேவண் ம்.  சகல இன மக்களின ம் - 

ஸ் ம் ச கத்தின், மைலயக மக்களின் - அரசியல் 
பிரதிநிதித் வம் பா காக்கப்ப வைத நீங்கள் உ திெசய்ய 
ேவண் ம்.     

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. S. Viyalanderan.  
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ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் ேபசுகின்ற ேநரத்திேல ஒ  

விடயத்ைதச் ெசால் , அைத இங்கு பதி  ெசய்யலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். விகிதாசாரப் பிரதிநிதித் வம்  
இ க்கும்ேபா  நிச்சயமாக.. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Sir, that is not a point of Order. This is my time. Hon. 

Member can speak later.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. Hon. Minister, you may 

continue with your speech.  

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நாங்கள் எங்க ைடய பிரதிநிதித் வம் பா காக்கப்பட 
ேவண் ம் என்பதில் மிக உ தியாக இ க்கின்ேறாம்.  
குறிப்பாக இந்த நா  வ ம் ெசறிந்  வாழ்கின்ற ஸ் ம் 
ச கம் தங்க ைடய பிரதிநிதிகைளத் ெதாி  ெசய்யக்கூ ய 
வைகயில், ஸ் ம்கள் எங்ெகங்கு அதிகமாக 
வாழ்கின்றார்கேளா, அந்தந்தப் பிரேதசங்களில் 
அவர்க க்கான பிரதிநிதித் வம் பா காக்கப்படேவண் ம்.  
அேதேபான் தான் தமிழ் மக்க ைடய பிரதிநிதித் வ ம் 
அவர்க ைடய விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப வடக்கு, கிழக்கி ம் 
வடக்கு, கிழக்கிற்கு ெவளியி ம் பா காக்கப்படேவண் ம்.   
இங்கு ெகளரவ வியாேழந்திரன், ெகளரவ ேயாேகஸ்வரன் 
ஐயா உட்பட  தமிழ் உ ப்பினர்கள் எல்ேலா ம் 
இ க்கின்றீர்கள்.  ெகளரவ பிரதியைமச்சர் அமீர் அ  
அவர்க ம் இங்கி க்கின்றார்.  தமிழ், ஸ் ம் 
பிரதிநிதிகளான நாங்கள் எல்ேலா ம்   அரசியல் 
ேவ பா க க்கப்பால், கட்சி ேவ பா க க்கப்பால் 
ஒற் ைமப்பட்  ஒவ்ெவா  ச கத்தின ம் விகிதாசாரத்திற் 
ேகற்ப அவர்க ைடய பிரதிநிதித் வம் உ திப்ப த்தப் 
ப வைத நாங்கள் உ தி ெசய்யேவண் ம்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Sir, give me two more minutes to wind up my speech 

because they have taken my time.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ேல த்தளம், அக்குறைண, மல்வாைன, ேப வைள, 
கு நாகல், கண் , கம்பைள, அ ராத ரம், கிழக்கு மாகாணம், 
வடக்கிேல மன்னார் ேபான்ற  ஸ் ம்கள் அதிகமாகச் 

ெசறிந்  வா கின்ற பிரேதசங்கைள ைமயப்ப த்தி, அந்தப் 
பிரேதசங்களி ந்  ஸ் ம் பிரதிநிதிகைளத் ெதாி  
ெசய்யக்கூ ய வைகயிேல அவர்க க்கான ெதாகுதிகள் 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அேதேபால் தமிழ்ச் 
சேகாதரர்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத ம் மைலயக தமிழ்ச் 
சேசாதரர்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத ம் பா காக்கக்கூ ய 
வைகயிேல அங்கும் ெதாகுதிகள் உ வாக்கப்பட்  சகல 
ச கங்க ம் தங்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத ைமயாகப் 
ெப கின்ற வைகயில் ஒ  திய அரசியலைமப்ைப இந்தச் 
சைப உ வாக்க ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.55] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

2015 වර්ෂෙය් අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලින් අත්තිකාරම් 
ලබා ගත් අමාත්යාංශ ෙවනුෙවන් මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති 
වැය ශීර්ෂ 240 මඟින් ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
පතිපාදන සලසා ෙගන මුළු අත්තිකාරම් මුදල වූ රුපියල් මිලියන 
55 පියවීම සඳහා ෙමම පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව සකස් කර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම ෙමහි අරමුණ 
වුණා.  

2015.01.18 අංක 1897/15 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය පරිදි 
අමාත්යාංශ 31ක් පිහිෙටව්වාට පසුව 2015.04.06 සහ 2015.04.10 
නිකුත් කළ අංක 1909/20 සහ අංක 1909/54 දරන අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පත මගින් අමාත්යාංශ 11ක් පිහිටුවන ලදී. ඒ අමාත්යාංශ 
ෙවනුෙවන් පතිපාදන සැලසීමට හැකි වනු පිණිස ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 151.(2) විධිවිධාන අනුව අවිනිශ්චිත අවස්ථා 
අරමුදලින් පතිපාදන ලබා දුන් අතර, මුදල් ඇමතිවරයා සහ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් එකඟත්වය ඇතිව අමාත්යාංශ 11ක් සඳහා 
මිලියන පහ බැගින් මිලියන 55 ලබා දීම නිසා ඒ බව පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවක් මගින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර පියවිය 
යුතුව තිබුණා. එෙහත් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරින ලද බැවින් 
අමාත්යාංශ අෙහෝසි වුණා. 2015.08.17න් පසු නැවත නව 
රජෙයන් අමාත්යාංශ 50ක් ස්ථාපනය කළ පසුව ෙපර අමාත්යාංශ 
11 ෙවත ලබා දුන් අත්තිකාරම් මුදල් පියවීමට කටයුතු කිරීම ෙමම 
ඇස්තෙම්න්තුව මඟින් ෙයෝජනා ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙවනෙකොට කියාත්මක 
වන අමාත්යාංශ යටෙත් ෙම් රෙට් පරිපාලන කටයුතු සාර්ථකව සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා. 2014 වර්ෂය වන විට මුළු රාජ්ය ආදායම 
බිලියන 1,195.7යි. 2015 වර්ෂය වන විට මුළු ආදායම බිලියන 
1,454.8යි. 2016 වර්ෂෙය් ෙම් ෙවනෙකොට මුළු රාජ්ය ආදායම 
විධියට බිලියන 1,822.9ක් ඇසත්ෙම්න්තුගත ෙවලා තිෙබනවා. 
එම පමාණය දක්වා ආදායම ඉහළ නැංවීමට යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
හැකි වුණා.  
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560,499ක් වූ විශාමිකයන්ෙග් සංඛ්යාව 2015 වර්ෂෙය්දී තවත් 
14,120කින් වැඩි වුණා.  ඒ විශාමිකයන් සඳහාත් අදාළ විශාම 
වැටුප් ෙගවීමට ෙම් ෙවනෙකොට රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස ෙවන් කළ බිලියන 419.4ක් 
තුළින් කුටුම්භ හා අනිකුත් අංශවලට සියයට 82.4ක්ද, රාජ්ය 
ආයතන සඳහා සියයට 11ක්ද, සංස්ථා සඳහා සියයට 6.7ක්ද 
වශෙයන් ෙමම ආදායම ෙයොදවනු ලබනවා.  

අද රාජ්ය ආදායමින් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙයොදන පතිපාදන 
පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් සංඛ්යාෙල්ඛනයක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කිරීමට මට හැකියාව තිෙබනවා. පුනරාවර්තන වියදම් සහ 
සහනාධාර සඳහා ෙවන් කළ මුදල 2014 වර්ෂය සමඟ සංසන්දනය 
කරන ෙකොට සියයට 32කින් වර්ධනය කර තිෙබනවා. සමෘද්ධිය 
සඳහා ෙවන් කළ මුදල සියයට 165.8කින් වැඩි කර තිෙබනවා. 
පුනරාවර්තනවලින් කුටුම්භ හා අනිකුත් අංශයන් සඳහා ෙවන් කළ 
මුදල සියයට 37.3කින් වැඩි කර තිෙබනවා. විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් 
සඳහා ෙවන් කළ මුදල සියයට 23.1කින් වැඩි කර තිෙබනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාර සඳහා ෙවන් කළ මුදල සියයට 55.8කින් 
වැඩි කර තිෙබනවා. අනිකුත් සහනාධාර සඳහා ෙවන් කළ මුදල 
සියයට 27.8කින් වැඩි කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා කිව්වත් අෙප් 
ආණ්ඩුව කවදාවත් සහනාධාර කප්පාදු කෙළේ නැහැ. විවිධ ෙචෝදනා 
එල්ල වුණත් ඒ සහනාධාර වැඩි කර තිෙබනවාය කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ෙපන්වා 
ෙදන්න කැමැතියි.  

දැන් රාජ්ය ණය ගැන සමහරු කථා කරනවා. 2014 වර්ෂෙය් 
පැවැති රාජ්ය ණය පමාණය බිලියන 7,390.9ක් වශෙයන් සඳහන් 
වුණා. ෙම්වා ගිනි ෙපොලියට අරෙගන තිබුෙණ්. 

2015 වර්ෂය වන විට ණය වාරිකවලට ෙමන්ම ෙපොලීවලට 
කර ගහන්න සිදු වුෙණ් යහපාලන ආණ්ඩුවටයි. ඊට අමතරව අපි 
සහනාධාර දුන්නා. රජයක් වුණාම සහනාධාර ෙනොදී ඉන්න 
හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි අපි පවුල්වාදයට, හිත මිත ෙසේවයට ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ; පාක්ෂිකත්වය ගැනවත් බැලුෙව් නැහැ. ෙගවන්න 
බැරි තරම් ණය ගත්තාම ණය පැටව් ගහනවා කියන එක ඕනෑම 
ෙකෙනක් දන්නවා. ඒක කවුරුවත් කියන්න ඕනෑ නැහැ. ආදායම් 
මට්ටම බලලා තමයි ණය ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, එෙහම ෙනොෙවයි 
ණය අර ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට ගත්තාම අද ණය 
බර සියයට 70 සිට සියයට 76 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා 
කියනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට ගත්තාම 
සමස්ත ණය පමාණය 2015 වසරට ෙපර නිවැරදිව ගණනය කරලා 
තිබුණාද කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ෙම් 
සියලුම ගණනය කිරීම් සිදු කරලා තිබුෙණ් සාවද්ය විධියටයි. එදා 
ඉතා සාවද්ය විධියට ගණනය කරපු පතිශත එක්ක තමයි අද 
පතිශත සංසන්දනය කරන්ෙන්. හැබැයි මම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ, යහපාලන ආණ්ඩුව සාවද්ය විධියට ගණන් හිලවු සකස් 
කරන්ෙන් නැති බව. එදා හිටපු උදවිය ඒ වාෙග් ෙහොරට ගණන් 
හදන්න දක්ෂයි. ෙම් ආණ්ඩුෙවන් එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
කළාම ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙනොෙවයි, පිටුපසටයි යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාඩු ලබන රාජ්ය  
ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද බැඳුම්කර, ඒ වාෙග්ම ණය, 
සමස්ත ණය විධියට ගණනය කරලා තිබුෙණ් නැහැ. බැඳුම්කර, ඒ 
වාෙග්ම ණය සමස්ත ණයට ඇතුළත් කරන්ෙන් නැතුව ගණනය 

කර තමයි හංගලා ගහලා තිබුෙණ්. ෙම් විධියට තමයි එදා ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ඉදිරිපත් කෙළේ. යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් ෙම් රෙට් 
පරිපාලනය පටන් ගත්තාට පසුව නිවැරදිව දත්ත ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට යම් කිසි පසුබෑමක් ෙපන්නුම් කරනවා. හැබැයි, ඒ පසුබෑම 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් එදා සාවද්ය ෙතොරතුරු සපයපු නිසයි.  

 රෙට් බදු ආදායම එදා ජාවාරම්කරුවන්ට ඕනෑ විධියට යටිමඩි 
ගහ ගන්න ඉඩ ලබා දීලා තිබුණා. අපි නිවැරදිව බදු අය කර ගන්න 
ෙකොට ජනතාව මත බදු පටවනවා කියලා කෑ ගහනවා. මම 
අහන්න කැමැතියි, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අති විශාල බදු පමාණයක් 
අය කර ගත්ත සුපිරි වාසි බද්ද අය කර ගත්ෙත් සාමාන්ය 
ජනතාවෙගන්ද කියලා.  

මුදල් අමාත්යාංශෙය් ගිණුම්ගත ෙනොකර, සමහර රාජ්ය 
ආයතනවලට විෙද්ශීය මූල්ය ආයතන හා සමාගම්වලින් ෙහොෙරන් 
ණය අර ෙගන තිබුණා. එදා ආර්ථික ඝාතකයාෙග් කථාව කියවපු 
අය ෙම්වා ගැන දැන ෙගන හිටියා. ඒ ණය ෙගවන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් යහපාලන ආණ්ඩුවටයි. එදා ණය හංගලා ගත්ත අය 
දැන් කියනවා, "ණය වැඩි ෙවලා." කියලා. අල්ලපු ෙගදර එකාෙග් 
නමටත් එදා ණය අර ෙගන තිබුණා.  

රුපියල අවපමාණය ෙවලා කියලා කියනවා. එදා භාණ්ඩාගාර 
සංචිතය ඉහළ නංවන්න ගිනිෙපොලියට ණය ගත්තා. ඒ වාෙග්ම 
ණයකර නිකුත් කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙඩොලර් මිලදී ෙගන 
කෘතිමව රුපියෙල් අගය ඉහළ නංවන්න එදා හිටපු පාලකයන් 
කටයුතු කළා. අපි කවදාවත් ඒ විධියට කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම කරන්න ගියාම ෙවන්ෙන් ආර්ථිකය කණපිට හැෙරන එක 
විතරයි. ෙම් ආර්ථිකය විශ්ෙල්ෂණය කරන උදවිය අතර සිටින 
ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි දැනුමක් නැති උදවියට නම් 
පසු ගිය කාලෙය් කරපු ඒවා මැජික් තමයි. හැබැයි, අපට නම් 
එෙහම නැහැ. ෙමොකද, අපි ෙම්වා විශ්ෙල්ෂණය කරලා බලලා 
තිෙබන නිසයි. අද රුපියෙල් සත්ය තත්ත්වය තමයි නිරූපණය 
ෙවන්ෙන්.  

එදා යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම පැෙනව්වා. ඒ වාෙග්ම GSP 
සහනය අපට නැති වුණා. එදා කර්මාන්ත වැහුණා. ඒ වැෙහද්දීත් 
GSP සහනය, යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම නැවත ලබා ගන්නවා 
ෙවනුවට චණ්ඩි කථා තමයි කිව්ෙව්.  

දැන් කියනවා, යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම ඉවත් කරපු නිසා 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මාළු මිල ඉහළ යාවි කියලා. GSP සහනය 
ලැබුණාට පසුව කියාවි, ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇඳුම් මිල 
ගණනුත් ඉහළ ගියාය කියලා. ඒ වාෙග් තර්කයක් නැති තර්ක 
තමයි සමහරු ෙගොඩ නඟන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත් 2015 වසර වන විට අපි ආනයන වියදම සියයට 
2.5කින් අඩු කර ෙගන තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම මම කැමැතියි, 2016 හදිසි අවශ්යතා සඳහා වගකීම් 
ව්යාපෘතිය මඟින් සපයන ලද පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන 
ෙයෝජනා කිහිපයක් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ෙමොකද, ඒ 
ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයනුත් අද කථාබහ වුණා.  

මම මුලින්ම ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 2016 
වර්ෂෙය් අය වැය ෙයෝජනා අනුව සියලුම පාසල්වල සනීපාරක්ෂක 
ජල පහසුකම් ලබා දීම, ජාතික පද්ධතිය මඟින් ෙහෝ සූර්ය 

1737 1738 

[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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බලශක්තිය මඟින් පාසල්වලට විදුලිය ලබා දීම, වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් 
පාසල් 25ක ද්විතීයික මට්ටමට උසස් කිරීම, පාසල්වල           
විද්යා අධ්යාපනය දියුණු කිරීම, පාසල්වල දන්ත ෙසෞඛ්ය පහසුකම් 
වැඩි කිරීම ෙවනුෙවන් පතිපාදන සැලසීම යන ෙම්වා සඳහා 
රුපියල් බිලියන 3.6ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.       

ඊළ ඟට, මම ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. 2016 
අය වැය ෙයෝජනා අනුව පාථමික පාසල් 3,577ක පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් ෙවනුෙවන් පතිපාදන 
සැලසීම සඳහා රුපියල් බිලියන 3.6 ෙවන් කරලා තිෙබනවා.   
2016 අය වැය ෙයෝජනා අනුව යටිතල පහසුකම් සහිතව තාක්ෂණ 
පීඨය සංවර්ධනය කිරීම -ෙම්ක විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව හරහා එන්ෙන්.- සඳහා රුපියල් බිලියන තුනක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, යාපනය 
ෙරෝහල්වල තත්ත්වය උසස් කිරීම, ජංගම ආෙරෝග්යශාලා 
සංවර්ධනය කිරීම සහ ෙබෝෙනොවන ෙරෝග නිවාරණය සඳහා 
පහසුකම් සැලසීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය යටෙත් රුපියල් බිලියන 
ෙදකක පතිපාදන ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

පාසල් සහ උසස් අධ්යාපන වාර පෙව්ශ පත සහ ලාභ 
ෙනොලබන මාර්ගයන්හි බස් රථ ධාවනය කිරීම සඳහා වන 
සහනාධාර ෙවනුෙවන් ශී ලංගමයට පතිපාදන සැලසීම රුපියල් 
මිලියන 818යි; රුපියල් මිලියන 533යි; රුපියල් මිලියන 81යි. 
2016 අය වැය ෙයෝජනා අනුව, සාගර විශ්වවිද්යාලෙය් නව උපාධි 
පාඨමාලා හඳුන්වා දීම, ලං.ජ.කා.අ. ආයතනයට බඳවා ගත් සිසුන් 
පමාණය වැඩි කිරීම, ඉංගීසි භාෂාව ඇතුළු පධාන පුහුණුකරුවන් 
පුහුණු කිරීම ෙවනුෙවන් පතිපාදන සැලසීම රුපියල් මිලියන 
850යි. නගර ආශිත සංවර්ධනය සහ නාගරික ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණය ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් පතිපාදන සැලසීම 
රුපියල් මිලියන 625.32යි.  

අය වැය පතිපාදන ෙවන් කිරීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, තවදුරටත් කියන්න අවශ්යයි. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් උතුරු ෙකොක්මාදූව වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා දක්ෂිණ 
පවාහන සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් හිඟ බිල්පත් පියවීම ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 550යි. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් මාර්ග 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන්දි ෙගවීම ෙවනුෙවන් පතිපාදන සැලසීම 
රුපියල් මිලියන 300යි. දුෂ්කර සහ අතිදුෂ්කර පාසල් ළමුන් සඳහා 
පාවහන් ලබා දීම සහ පහ වසර සිසුන් සඳහා ශිෂ්යත්ව ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් පතිපාදන සැලසීම රුපියල් මිලියන 660යි.  

චීන ජනරජය මඟින් කියත්මක කළ රාජ්ය ආයතන සඳහා 
ෙපරසවි ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් ෙතවන වාරිකය සඳහා 
පතිපාදන සැලසීම රුපියල් මිලියන 552යි. ෙම් ආකාරයට තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් යහ පාලනය රජය මුදල් 
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, එදා පැවැති ආණ්ඩුව එෙහම 
ෙනොෙවයි කටයුතු කෙළේ. අපට මතකයි, සර්ව පිත්තල බජව් 
දමමින් රෙට් මහ ජනතාවෙග් බදු මුදල් තමන්ෙග් ෙබොරු පුරා ෙජ්රු 
මැවීමට පාවිච්චි කළ ආකාරය. ෙබල්ලන්විල ෙව්රැස් ගඟ ආශිතව 
ඇවිදින මංතීරු හා ආහාර අංගනය නිමවා විවෘත කිරීම සඳහා 
පැවැත්වූ උත්සවෙය් වියදම රුපියල් ලක්ෂ 276යි. ෙමහිදී සංගීත 
පසංගයක් පැවැත්වූවා. හවස 5.30 ඉඳලා 7.50 ෙවන කල් තමයි 
සංගීත පසංගය පැවැත්වූෙව්. එම පසංගෙය් එක විනාඩියට රුපියල් 
ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් වැය වුණා. 

ඒ සංගීත පසංගය පවත්වන්න වර්ග අඩි 229ක විතර 
ෙව්දිකාවක් පාව්චිචි කළා. ෙව්රැස්ස ගඟ ව්යාපෘතිය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 14,200ක් වැය කළත් අද වන විට ඒ මං තීරුව පාවිච්චි 
කරන්ෙන් 200ක විතර පිරිසක්. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට වරාය 
විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය් පසංගය සඳහා  රුපියල් ලක්ෂ 306ක් 
වියදම් කළ බව වාර්තා වුණත්, සංවිධායක මණ්ඩලය කියන්ෙන් 
වියදම් කෙළේ රුපියල් ලක්ෂ 68යි කියලා. ෙම් විධියට ඒ කාලෙය් 
විවෘත කිරීෙම් උත්සව ෙදකකට රුපියල් ලක්ෂ 582ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. ෙම්වා කාෙග් සල්ලිද, කජු ඇටද, ෙකොස් ඇටද කියලා 
ෙම් අවස්ථාෙව් මම අහන්න කැමැතියි. අර කලින් කිව්ව රුපියල් 
ලක්ෂ 276ක් වියදම් කරලා පැවැත්වූ උත්සවයට වියදම් කළ 
මුදලින් පාසල් සඳහා කාමර 6 බැගින් වූ තට්ටු තුෙන් සියලුම 
පහසුකම් සහිත ෙගොඩනැඟිලි ෙදකක්  සපයන්න ඉඩකඩ තිබුණා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ලබා දුන්ෙන් ණය 
කන්දරාවක් එක්ක රටක්.  පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ණය වැඩිපුරම 
ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් පතිරූපය පිම්බීම සඳහායි. පාරවල් හැදුවා 
වාෙග්ම ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් හැදුවා වාෙග්ම වරායවල් හැදුවා 
කියලා කෑගැහුවාට 'එෆ්සීඅයිඩී' එකට යන අය දැක්කාම අපට 
කියන්න පුළුවන් වැඩිපුරම හැදිලා තිෙබන්ෙන් මැයි 1වැනි දා 
කිරුලපන මැයි රැලියට ගිය කට්ටිය කියලා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර සීගිරිෙය් තිබ්බ 

ෙයොවුන්පුරයට ගිය වියදමත් කිව්ෙවොත් අපට ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි 
කර ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව් ඉතින්, ඔබතුමාෙග් වියදම් 
ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙන් කියන්ෙන්. ඒ වියදම් ඇස්තෙම්න්තුවත් 
කියන්න.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage)  
මම කිව්ෙව් ඒවා ගැන ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 

point of Order  කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා ඉෙගන ගන්න. 
ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමා ෙහොයාගන්න  point of Order  කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ කාලෙය් ෙයෞවනය තිබුෙණ් එක කට්ටියකට 
විතරයි ෙන්. ඔබතුමා අහන ඒවාට උත්තර ෙදන්න මම දැන් 
ලැහැස්ති නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්නම්. 
ඔබතුමා කට වහෙගන ඉඳගන්න.  [බාධා කිරීමක්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රට ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිබුණ ෙමොෙහොතක තමයි 
අපි රට භාර ගත්ෙත්. ෙකටිෙයන්ම කියනවා නම් නැව ගිෙලමිනුයි 
තිබුෙණ්. ගිෙලන නැව ෙබ්රා ගැනීෙම් වගකීම භාර ගත්ෙත් අෙප් 
ගරු අගමැතිතුමායි. ඒ ෙමොෙහොෙත් ඒ වගකීම ලබා දීමට සුදුසු 
පුද්ගලයාත් අගමැතිතුමාය කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න 
කැමැතියි. එතුමාට ෙම් විෂය ගැන ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන අතර, 
ආර්ථික කළමනාකරණය එතුමාට හුරු පුරුදු විෂයයක්. 2001 ජූලි 
මාසෙය් එල්ටීටීඊ සංවිධානය කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට 
එල්ල කළ පහාරෙයන් ඒක පාෙයෝගිකව ෙපන්නුවා. ඒ 
පහාරෙයන් පස්ෙසේ ආර්ථිකය ඍණ වූ අවස්ථාෙව් ආර්ථිකය ෙගොඩ 
ගත් ආකාරය නිසා ජනතාව තුළ එතුමා ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් මැයි 1වැනි දා රජයට 
සම්බන්ධ වුණු  ෙපළපාළිවලින් අපි ඒක ඔප්පු කර ෙපන්නුවා. ඒක 
දැන් ෙම් රෙට් හැම ෙදනාම ෙත්රුම් ෙගනයි තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් සමහරු  උපයා ගත් මුදල් පමාණය අපට 
ෙසොයා ගන්න පුළුවන්, පසු ගිය මැයි රැළියට කිරුලපන පැත්ෙත් 
10 ෙදෙනක් 15 ෙදෙනක් වියදම් කළ මුදල බැලුවාම. ෙම් 
අවස්ථාෙව් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, කිසිදු ව්යාපාරයක් 
ෙනොකර බිහි වුණු ෙකෝටිපතියන් 35ක් 40ක් විතර එදා කිරුලපන 
ෙව්දිකාවට නැග්ග බව. ෙම්ෙගොල්ෙලෝ හදන්ෙන් හිටපු නායකයා 
නැවත බලයට ෙගනැල්ලා පරණ විධියටම කටයුතු කර ෙගන 
යන්නයි. අද වන විට ෙම් රෙට් ජනතාව යථාර්ථය ෙත්රුම් අර 
ෙගන තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙමොනවා කිව්වත් 
ජනතාව පිළිෙගන තිෙබනවා, ෙම් රට ෙගොඩගන්න පුළුවන් යහ 
පාලන රජයටයි කියන එක.  

දැන් ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පරිපාලනය නිසියාකාරව සිදු ෙවමින් 
තිෙබනවා. අද ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් තුරන් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් වර්තමාන ආණ්ඩුවට 
විතරයි. කවුරු හරි හිතනවා නම් ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න පුළුවන් 
කියලා ඒක සිහිනයක් විතරයි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න තව 
අවුරුදු විස්සක්වත් ඉන්න ෙවනවාය කියන එක පකාශ කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.13] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු 

යටෙත් පරිපූරක සහන ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් 
ව්යාපෘතිෙය් අතිෙර්ක පතිපාදන පිළිබඳ විවාදය පවත්වන ෙම් 
අවස්ථාෙව්  ජනාධිපතිවරණ සමෙය් අහපු කථා අපට සිහිපත් 
ෙවනවා.  

වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉතාම සංවිධානාත්මකව 'මහින්ද 
ෙහොරා' කියන මතය සමාජගත කිරීම ජනාධිපතිවරණෙය් 

ජයගහණයට ඉවහල් වුණා. හැබැයි, දැන් තවදුරටත් 'මහින්ද 
ෙහොරා' ව්යාපෘතිය ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. බකින්හැම් 
මාළිගාෙවන් ෙගනා රත්තරන් අශ්වයන් ගැන එදා ජනාධිපතිවරණ 
ෙව්දිකාෙව් කථා කළත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ විමර්ශකයින්ට 
රත්තරන් අශ්වයන් තබා ඇෙමරිකාෙව් බකින්හැම් මාළිගාවක්වත් 
තවම ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා 
මාධ්ය හමුවක් තබා පකාශ කළා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
විසින් ෙසොරකම් කර සඟවා තබා තිෙබන ෙඩොලර් බිලියන 18ක 
වත්කම් ෙසොයා ගත් බව. ඒවා ලංකාවට ෙගනැවිත් සංවර්ධනයට 
ෙයොදවනවායි කිව්වා. හැබැයි, අපි පශ්න කළා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
පාලනෙය් වසර 09 තුළ සමසත් පාග්ධන වියදමවත් ෙඩොලර් 
බිලියන 15ක් වී නැහැ කියන එක සම්බන්ධෙයන්.  එෙහමනම් ෙම් 
රෙට් පධාන සංවර්ධන ව්යාපෘති වන අධිෙව්ගී මාර්ග, මාර්ග 
ෙකොන්කීට් කිරීම්, විදුලි බලාගාර, වරාය, ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ආදී 
ෙම් සියල්ලම ෙනොකර,  සියයට 100ක් සල්ලි ෙහොරකම් කරලා, 
ඉන්දියානු ආණ්ඩුෙව් සල්ලිත් ෙහොරකම් කරන්න ඕනෑ, ෙඩොලර් 
බිලියන 18ක් තිෙයන්න. දැන් ඒ ගැන ශබ්දයක්වත් නැහැ. 
එෙහමනම් ෙම් ආණ්ඩුව පවත්වා ෙගන යාමට අලුත් ෙත්මාවක් 
අවශ්යයි.  ඒ තමයි ණය උගුෙල් ෙත්මාව.  මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව විසින් ඇති කරපු ණය උගුලක ෙම් ආණ්ඩුව පැටලී 
තිෙබන නිසා, ජනතාව මත බදු බර පටවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවායි කියලා ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් දිනවල පකාශ කරමින් 
ඉන්නවා.  

ෙම් ෙද්ශපාලන පණිවිඩය ජනතාව අතරට ෙගන යන්න 
මහජන මුදල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් නාස්ති කරමින්, විද ත් 
සහ මුදිත මාධ්යවල දැන්වීම් පළ කරමින් තිෙබනවා.  මහජන 
මුදල් ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතියක් ෙවනුෙවන් ෙයොදවන්න අනුමත 
කරපු නිලධාරින්, ඊට උපෙදස් දුන්නු ෙද්ශපාලකයන් 
අනාගතෙය්දී මූල්ය අපරාධ සම්බන්ධෙයන් වග කියන්න නීතිය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට සිද්ධ වනවා කියන අනතුරු ඇඟවීම 
අපි කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද, ෙම් ණය උගුෙල් 
කථාව? ලංකාව ණය උගුලක තමයි තිබුෙණ්. 2003 එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන සමෙය් ශී ලංකාෙව් ණය බර දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 105ක්.  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොටත් ශී ලංකාෙව් ණය බර දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 103ක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රට 
ආපසු භාර ෙදන විට -2014 වර්ෂෙය් අග වන විට- ෙම් රෙට් ණය 
බර කමානුකූලව පහළට ෙගන ෙගොස් සියයට 71 දක්වා අඩු කළා. 
ඒ සියයට 71 - [බාධා කිරීමක්] සියයට 74යි කියලයි මහ බැංකු 
වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අලුත් මහ බැංකු 
අධිපතිතුමා ගිය සතිෙය් නිකුත් කළ මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඒක 
සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා,  සියයට 71යි කියලා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඒ සියයට 71 පමාණය 2015 වර්ෂය තුළ සියයට 76 
දක්වා වර්ධනය වුණායි කියන එක ෙම් 2015 මහ බැංකු වාර්තාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ෙකොෙහොමද වුෙණ්? 
ෙකොෙහොමද ෙම් ණය උගුෙල් ෙම් රට හිර වුෙණ්? පසු ගිය අවුරුද්ද 
ඇතුළත ජනතාවට අෙන්කවිධ ෙපොෙරොන්දු දීලා, රාජ්ය වියදම එක 
පැත්තකින් වැඩි කළා. රාජ්ය වියදම වැඩි කරන්න රාජ්ය ආදායම 
වැඩි කරනවා ෙවනුවට ආණ්ඩුව වැඩි වැඩිෙයන් ණය ගත්තා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රටට එන ආෙයෝජකයන් ඉවත් වීම නිසා 
පාග්ධන අර්බුදයක හිර වුණා.  
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අපි ෙම් කාරණා එකින් එක ගනිමු. ආෙයෝජකයන් ෙම් රටින් 
පිටමන් වීමට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?  ඒ කාලෙය් නම් කිව්ෙව් 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අය ෙකොමිස් ඉල්ලන නිසා ආෙයෝජකෙයෝ 
එන්ෙන් නැහැ, අෙප් ආණ්ඩුවක් ආෙවොත් ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට 
එන්න ෙපෝලිෙම් බලාෙගන ඉන්නවා කියලයි. ආණ්ඩුව ආවා. 
ෙමොකද වුෙණ්? ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මාස ෙදකක් ඇතුළත චීනෙය් 
ජනාධිපතිතුමා, -ෙලෝකෙය් නැඟී එන, ෙලෝක බලවතාෙග් 
නායකයා- ෙම් රෙට් මුල් ගල තැබූ වරාය නගර ව්යාපෘතිය ෙම් 
ආණ්ඩුව චීනය සමඟ කතා ෙනොකර ඒකපාර්ශ්විකව නතර කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිංහල කියමනක් තිෙබනවා, 
"යකඩ මල්ලට ගුල්ෙලෝ ගහලා නම් වී මල්ල ෙනොබලාම විසි 
කරන්න" කියලා. චීන ජනාධිපති ඇවිල්ලා මුල් ගල තැබූ 
ආෙයෝජනයටත් ෙම් ආණ්ඩුව සලකන්ෙන් ෙමෙහම නම් අහිංසක 
අෙප් ආෙයෝජනවලට කුමක් ෙව්විද කියලා ආෙයෝජකයින් භය 
වුණා. ෙම් රටට එන්න හිටපු ආෙයෝජකෙයෝ රටට ෙනොඑන්න 
තීරණය කළා. රටට ඇවිත් හිටපු ආෙයෝජකෙයෝ තමන්ෙග් 
ආෙයෝජන හකුළා ෙගන ෙගදර යන්න පටන් ගත්තා.  ෙකොෙහොමද 
මා එෙහම කියන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, 2014 
වර්ෂෙය්දී අෙප් රෙට් සෘජු ආෙයෝජන ෙඩොලර් මිලියන 894යි.  

හැබැයි, 2015දී ඒ පමාණය ෙඩොලර් මිලියන 681ක් දක්වා 
පහත වැෙටනවා. වාර්ෂිකව කමෙයන් ඉහළ යමින් තිබුණු සෘජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජන ඔන්න, 2015දී පහත වැෙටන්න පටන් ගන්නවා. 
වක ආෙයෝජනවල තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
ආෙයෝජනවල තත්ත්වය ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් ෙකොටස් ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ ශුද්ධ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම් රුපියල් බිලියන 22ක් බවට 
පත් වුණා. ඒ කියන්ෙන් විෙද්ශිකයන් ෙකොටස් විකුණනවාට වඩා 
රුපියල් බිලියන 22ක් වටිනා ෙකොටස් මිලදී ෙගන තිෙබනවා. 
ගන්නවාට වඩා විකුණන ගණන රුපියල් බිලියන 22කින් වැඩියි. 
අනික් පැත්තට 2015 වර්ෂය වන විට ගන්නවාට වඩා විකුණන්න 
ෙපලඹුණා. 2014 වර්ෂෙය්දී විකුණනවාට වඩා ගන්නවා. ඒ 
කාලෙය් රෙට් ආෙයෝජන ගැන විශ්වාසයි. 2015 වර්ෂෙය් 
ගන්නවාට වඩා විකුණනවා. 2015 වර්ෂෙය් ශුද්ධ විෙද්ශීය 
විකුණුම් රුපියල් බිලියන 4.4ක් බවට පත් වුණා. ආෙයෝජකයන් 
තමන්ෙග් ආෙයෝජන හකුළා ගැනීම නිසා අෙප් ෙගවුම් ෙශේෂෙය් 
බරපතළ අර්බුදයක් ඇති වුණා. ආණ්ඩුව ෙම් විධියට ණය ගන්න 
ෙපලඹුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම් ණයවලට ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා 
පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්ද 
ටික තමන්ට ගන්න මාසිකව රුපියල් 10,000කින් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරනවා කිව්වා. ෙමතැන ඇති වූ 
බරපතළම පශ්නය එයයි. ඒ වාෙග්ම රුපියල් 35ට විකුණපු වී 
වලට රුපියල් 50ක් ෙදනවා කිව්වා. ෙත් කිෙලෝවක් විකුණුෙව් 
රුපියල් 70ට. ෙත් කිෙලෝවකට රුපියල් 90ක් ෙදනවා කිව්වා. රබර් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 300ට විකිෙණද්දි ඒ සඳහා රුපියල් 350ක් 
ෙදනවා කිව්වා. දැන් ෙම් වියදම් ටික දරා ගන්න ආණ්ඩුවට බැහැ. 
ආර්ථිකයට ෙම් වියදම් දරා ගන්න බැහැ. කලින් ආණ්ඩුව -
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව- ආර්ථිකයට දරා ගත හැකි උපරිම ආකාරෙයන් 
ජනතාවට සහන සලසමිනුයි හිටිෙය්. ෙමොකක්ද පතිඵලය? ෙම් 
තත්ත්වය දරා ගන්න බැරිව ආර්ථිකය කඩාෙගන වැටුණා. දැන් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? රුපියල් 35 ෙවනුවට රුපියල් 50 ගන්න ගිය 
වී ෙගොවියාට අද රුපියල් 20ටත් වී ටික විකුණා ගන්න බැහැ. 
රුපියල් 70 ෙවනුවට රුපියල් 90ට ෙත් විකුණන්න ගිය ෙත් 

ෙගොවියාට අද ෙත් කිෙලෝවකට ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් රුපියල් 
45යි. රුපියල් 300 ෙවනුවට රුපියල් 350ක් රබර් කිෙලෝවකට 
ගන්න ගිය රබර් ෙගොවියාට අද රබර් කිෙලෝ ෙදකක් රුපියල් 300ට 
ෙදන්න සිදු ෙවලා. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මට අවසන් කරන්න ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් වියදම් 
විශ්ෙල්ෂණය කරලා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් 
ඇමතිවරුන්ෙග් කාර්යාල නවීකරණය කරන්න, ඇමතිවරුන්ෙග් 
නිල නිවාස නවීකරණය කරන්න, විෙද්ශ ගමන් යන්න වාෙග් 
ෙද්වල්වලට කරන ලද වියදම් බව. රෙට් ජනතාවට පටි තද කර 
ගන්න කියලා ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරු තමන්ෙග් පහසුකම් 
සඳහා ජනතාව පිට බදු බර පටවා එකතු කරන අරමුදල් ෙමවැනි 
කාරණයකට ෙවන් කරනවා නම්, ඒකට එකඟ වන්න අපට බැහැ. 
අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම් නිසා ඇමතිවරු කථාෙවන් 
ෙනොෙවයි, කියාෙවන් අල්ෙප්ච්ඡ ජීවිතෙය් වියදම් කැපීෙම්, පටි තද 
කර ගැනීෙම් ආදර්ශය ෙම් රටට ලබා දිය යුතුයි කියන එක සිහිපත් 
කරමින් මම නිහඬ වනවා. ඔබට ෙතරුවන් සරණයි. 

 
[பி.ப. 5.22] 
 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உங்கள் அைனவ க்கும் இனிய சலாம் - அஸ்ஸலா  
அைலக்கும், ஆ ேபாவன், வணக்கம்.  

 2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 8ஆம் திகதி நைடெபற்ற 
ஜனாதிபதித் ேதர்த க்குப் பின்னர் இந்த நாட் ன் அபிவி த் 
திக்காக ம் மக்களின் நல க்காக ம் 11 அைமச்சுக்கள் 
நி வப்பட் ள்ளன. இந்த அைமச்சுக்கள் லம் நாட் க்குப் 
பல்ேவ  பயன்கள் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன. இந்த நாட் ேல 
எதிர்பாராத அனர்த்தங்கள்  ஏற்ப ம்ேபா  அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சின் லம்  அரசும் அரசு சார்பற்ற 
நி வனங்க ம் மக்க க்குத் ேதைவயான சகல உதவி 
கைள ம் ெசய் வ கின்றன. இதன் லம் நா  பல 
வழிகளி ம் பயனைடந்  வ வைத நாட்  மக்கள் 
அைனவ ம் அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 

இந்த நாட் ேல 20 வ டகாலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான 
இைளஞர்கள் ெதாழில்வாய்ப்பற்ற நிைலயில் பல பிரச்சிைன 
க க்கு கங்ெகா க்கின்றனர். வய  அ ப்பைடயில் 
பார்க்கின்றேபா  கூ ய வய ைடயவர்க க்கு ெதாழில் 
கிைடப்பதில் பிரச்சிைனகள்  இ க்கின்றன என்பைத நாங்கள் 
அைனவ ம் அறிேவாம். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
ெகளரவ பிரதமர் அவர்க ம் இம் ைற நைடெபற்ற 
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ஜனாதிபதித் ேதர்த ம் பாரா மன்றத் ேதர்த ம் பல 
வாக்கு திகைள மக்க க்கு அளித்தார்கள். அதில் பத்  
இலட்சம் இைளஞர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப்பளிப்பைத க்கிய 
ஒ   வாக்கு தியாக மக்க க்கு வழங்கினார்கள். அதைன 
வழங்கிய ெகளரவ பிரதமர் அவர்களின்  ேநாக்கத் க்கு  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க அைமச்சு   உ ைணயாக 
இ க்குெமன்  நான் நம் கின்ேறன்.  

ேம ம், திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி 
அைமச்சு இைளஞர்களின் மைறந்தி க்கும் திறைமகைள  
ெவளிேய ெகாண் வ வதற்கான பல ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாண் ப்பதன் லம் இந்த நாட் ன் அபிவி த்திக்கு 
உத ம் அைமச்சாக ெசயற்பட்  வ கின்ற .  

இவ்வள  கால ம் இந்த நாட் ேல பல ஆட்சியாளர்கள் 
ஆட்சி ாிந்தார்கள். ஆனால் ஒ வரா ம் சாதைன பைடக்கக் 
கூ ய வைகயில் கல்விக்கான ஒ க்கீட்ைடச் ெசய்ய யாமல் 
ேபாய்விட்ட . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகளரவ 
பிரதமர் அவர்க ம் ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்க ம் 
ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
அவர்க ம் இைணந்  ற் க்கு ஆ  தம் கல்விக்காக 
ஒ க்கியைமக்காக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மீண் ம்   
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
இவ்வள  கால ம் விஞ்ஞானம், ெதாழில் ட்பத் க்ெகன ஓர் 
அைமச்சு ெசயற்பட்  வந்த . ஆனால், தற்ெபா  அத டன் 
ஆராய்ச்சி ம் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .  

இதன் லம் எதிர்காலச் சந்ததியினாின் அறி  மட்டம் 
உயர்ந்தளவில் இ க்குெமன்பதில் எந்தவித சந்ேதக ம் 
இல்ைல. இ  இலங்ைகயின் கல்வி எ ச்சியில் மிகப் ெபாிய 
பங்களிப்பாகக் காணப்ப கின்ற . 

ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் சீ ைட விநிேயாகத் 
தில் ஒ  திய ைறையக் ைகயாண் க்கிறார். பாடசாைலப் 
பிள்ைளகளின் சீ ைடக்காக பணம் வழங்கப்பட்டதன் லம் 
அ  திறன்மிக்க ைறயில் ெசயற்ப த்தப்பட் க்கின்ற . 

திய ைறயின் லம் பல மில் யன் பாய் ேசமிக்கப் 
பட் க்கிற . அத டாக இந்த நாட் ன் அபிவி த்திக்கு 
பங்களிப் ச் ெசய்யப்பட் க்கின்ற  என்பைத இந்தச் 
சைபயில் சந்ேதாசமானெதா  ெசய்தியாகத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியில் 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் ன்னிைல வகிக்கின்ற . 
இவ்வைமச்சி்ன் லம் இந்த நாட் ல் அ மட்டத்தில் வா ம் 
கிராம மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரம் ேமம்ப ம் என்பதில் எந்த 
ஐய மில்ைல. ேம ம், இந்த அைமச்சு என  அ ராத ர 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ெகளரவ பீ. ஹாிசன் அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள . அவர் கிராமம் கிராமமாகச் ெசன்  
குைறகைளக் ேகட்டறிகிறார். அந்த வைகயில்,  அ ராத ர 
மாவட்டத்தி ள்ள கிராமங்களின் குைறபா கைள அறிந்  
அவற்ைற நிவர்த்திப்பதற்கு அவர் என்ைன ம் இைணத்   பல 

யற்சிகைளச் ெசய்  வ வைத ம் இங்ேக சந்ேதாசமாகத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் பல்ேவ  வைகயான அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககள் ஏற்ப த்தப்பட் ந்தா ம் இலங்ைகயி ள்ள 
அைனத்  கிராமங்க ம் பாாிய பின்னைடைவ அைடந்தி ப் 

பைத எங்களால் அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அைத 
உணர்ந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகளரவ பிரதமர் 
அவர்க ம் நாட் ேல நகரப் றங்கள் அபிவி த்தியைடந் 
தி ப்பைதப் ேபான்  கிராமப் றங்கைள ம் அபிவி த்தி 
ெசய்யேவண் ெமன்  ஒ  தீர்க்கமான ைவ எ த்தி க் 
கிறார்கள். அந்தவைகயில், ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி க்கு 10 
இலட்சம் பாய் தம் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . கிராமங் 
களில் காணப்ப கின்ற குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு 
அந்த பணம் ெசலவழிக்கப்ப கின்ற . எனக்கும் ெதாி ம்! 
அன்  ஆட்சியில் இ ந்த அரசியல்வாதிக க்கு ேதைவப்பட்ட 
ேவைலத்திட்டங்கைளத்தான் ெசய்தார்கள். அப்ேபா  நான்  
அரசியல்வாதியாக இ க்கவில்ைல. ஆனால், இப்ேபா  
எங்க ைடய நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி மற் ம் ெகளரவ 
பிரதமர் ஆகிேயாாின் வழிகாட்ட க்கிணங்க, அந்தப் 
ெபா ப்  கிராமப் ற மக்க க்கு வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
அதன் காரணமாக கிராமத்தி ள்ள மக்க க்கு என்ன 
அபிவி த்தி ேதைவேயா, அதற்கு க்கியத் வம் ெகா த்  
ெசய் ெகாள் ம் வாய்ப்  ஏற்பட் க்கிற . த ல் ெசய்ய 
ேவண் ய அத்தைகய  அபிவி த்திகைள தர வாிைசப்ப த்திச் 
ெசய் ெகாள்வதற்கு இன்  மக்கள் தயாரான நிைலயில் 
இ ப்பைத ம் இந்தச் சைபயில் நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

வர  ெசல த்திட்டத்தில் ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி க்கு 15 
இலட்சம் பா தம் நிதி ஒ க்குவதாக ெதாிவிக்கப் 
பட் க்கின்ற . அ  ஏன் பத்  இலட்சம் பாவாக 
மாறியெதன்  சி  விளக்கமளித்தால் நன்றாக இ க்குெமன்  
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்களிடம் நான் ேகட்க வி ம்  
கின்ேறன்.   

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
அதற்குாிய விளக்கத்ைத சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சாிடம் 

ேகட்டால் நன்றாக இ க்குெமன்  நான் உங்களிடம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அ  ஏன் பத்  இலட்சம் பாவாக மாறிய ?    

 
 ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
அதற்குாிய பதிைல நீங்கள் ெபா ப்பான அைமச்சாிடம் 

ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்டால் நன்றாக இ க்கும்.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் 15 இலட்சம் பாய் என் தான் 

இ க்கின்ற .  
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[ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මහතා] 
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ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
அதற்குாிய பதிைல நீங்கள் அதற்குப் ெபா ப்பான 

அைமச்சாிடமி ந்  ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்வ  நல்லெதன்  
நான் இந்தச் சைபயில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි.  
 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

கைடசியாக நான் ஒன்ைறச் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். இன்  அரசியலைமப் ச் சைப கூ ய . இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல ஸ் ம்களின் பிரதிநிதித் வம் 21 ஆக 
இ க்கின்ற . அைதத் ெதாடர்ந் ம் பா காக்க ேவண் ம். 
அ  மட் மல்ல, மைலநாட்  மற் ம் வடக்கு, கிழக்கு 
மக்களின் தமிழ்ப் பிரதிநிதித் வங்கைள ம் ெதாடர்ந் ம் 
பா காக்க ேவண் ம். தற்ெபா  இ க்கின்ற பிரதிநிதிகள் 
மக்களால் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளார்கள். சனத்ெதாைகக்கு 
ஏற்றவா   அவர்களின் பிரதிநிதித் வம் இ க்க ேவண் ம். 
ஆனால்,  ைறயில் சி பான்ைமயினாின் பிரதிநிதித் வம் 
உ திப்ப த்தப்ப ெமன்  நான் நிைனக்கவில்ைல. அதனால் 
இந்தச் சைபயில் ெகளரவமாகக் ேகட் க்ெகாள்வ  என்ன 
ெவன்றால் தற்ெபா  உள்ள பிரதிநிதித் வம் ெதாடர்ந் ம் 
பா காக்கப்பட ேவண் ெமன் தான். அதற்கு நீங்கள் ஏற்பா  
ெசய்ய  ேவண் ம். உதாரணமாக, ெதாகுதிவாாி ைறயில் 
பிரேதசசைபத் ேதர்தல் வந்தால் என் ைடய அ ராத ர 
மாவட்டத்திேல 2 - 3 பிரதிநிதிகைளத் தவிர ேவ  யா ம் 
ெதாி ெசய்யப்பட யா .  இந்த நாட் ேல பாரா மன்றத் 
தி ம் சாி, மாகாண சைபயி ம் சாி, பிரேதச சைபயி ம் சாி 
தற்ெபா  உள்ள சி பான்ைமயினாின் பிரதிநிதித் வம் 
பா காக்கப்படேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப்பளித்தற்கு 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வஸ்ஸலாம்.   

 
[අ.භා. 5.32] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, පරිපූරක සහාය ෙසේවා 

සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් අද දින සාකච්ඡාවට 
ගැෙනන මාතෘකාවට පිවිසීම සඳහා අවසථ්ාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම් දිනවල පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ෙහොඳ ෙහොඳ ජවනිකා සිද්ධ වන බව. ඊෙය් ෙපෙර්දාත් අපි ඒක 
දැක්කා. ෙම් ජවනිකා එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් රට තුළ කාලයක් 
පශ්නයක් තිබුණා,   ''කිරුළපනටද, ගාල්ලටද'' කියලා. ඊට ෙපර තව 
පශ්නයක් තිබුණා. රෙට් ආර්ථික බර දැෙනද්දී, රටට යම් යම් 
ගැටලු සහගත තත්ත්ව  එද්දී කාලයක් කථා කරන්න පුළුවන් 
මාතෘකාවක් අෙප් රජය විසින් ජනතාවට ලබා ෙදනවා. පසු ගිය 

02වන දා VAT එක  වැඩි ෙවද්දී, 02වන දා වනවිට  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් හමුදා ආරක්ෂක භටයන් ඉවත් කළා. අද කථා 
ෙවන්ෙන් VAT එක වැඩි වීම ගැන ෙනොෙවයි. අද කථා ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක් ගැනද? 03වන දා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිදු වුණු ෙඝෝෂා 
ගැනයි; පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිදු වුණු රණ්ඩුව ගැනයි. ෙම් හිවල් 
න්යාෙයන්  කවදාද මිෙදන්ෙන්? ෙම් කපටි න්යාෙයන්  කවදාද 
මිෙදන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව ණය 
අරෙගන තිෙබනවා ලු, ෙකෝටි ගණන්වලින් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා ලු, මිලියන ගණන්වලින් ණය අරෙගන තිෙබනවා ලු,  
බිලියන ගණන්වලින් ණය අරෙගන තිෙබනවා ලු. ඒ ගත්ත ණය 
ෙගවන්න ලු දැන් ණය ගන්ෙන්. ෙම්ක රජ කථාවක්. පසු ගිය 
වකවානුව තුළ රුපියල් බිලියන 7,000ක් අපි ණය ෙවලා තිබුණා 
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව අරෙගන ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ 
ණය රුපියල් බිලියන 8,000කට වඩා වැඩි කළා. ඒ වැඩි කර 
ගත්ෙත් ණය ෙගවන්නද? ණය ෙගවන්න තව ණය ගත්තා නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා තව අවුරුදු තුනක්, අවුරුදු හතරක් සිටිෙයොත් 
තව ෙකොපමණ ණය පමාණයකින් රට යට ෙවයිද? ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි අද කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන්න ඕනෑය 
කියලා ෙයෝජනාවක් දැන් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. දැන් ඒ සඳහා 
පිඹුරු පත් හදලා ඉවරයි. ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවාය කියන 
න්යාය එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2002 සිට හැම දාම දකින 
සිහිනයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් වුණාම අනිවාර්යෙයන්ම 
ඔළුෙව් මැෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලීකරණයට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලායි. අපි දැක්කා, කඩදාසි කර්මාන්තශාලාව, තුල්හිරිය ෙප්ශ 
කර්මාන්තශාලාව, ශී ලංකා පිඟන් සංස්ථාව වැනි ආයතන 
ගණනාවක් ෙපෞද්ගලීකරණයට ෙයොමු කෙළේ කුමන රජෙයන්ද 
කියලා.  අද පළමුෙවන්ම මුට්ටිය දමලා බලන්ෙන් ෙකොෙහේටද? 
ෙම් මුට්ටිය දමලා බලන්ෙන් ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවයටයි. ෙමොකද, 
ඒ මඟින් ෙපන්වන්න පුළුවන්, රාජපක්ෂ යුගය තුළ ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය විශාල වශෙයන් කඩා වැටී තිෙබනවාය කියලා. ඇයි, 
ෙදවි හාමුදුරුවෙන්, රාජපක්ෂ යුගය තුළ කඩා වැටුණා නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව භාර ෙගන අවුරුදු එකහමාරක් ෙපොල් 
ගෑවාද? ඒ අවුරුදු එකහමාර තුළ ෙම් සිදු වුණු පාඩුව වාෙග් ෙදතුන් 
ගුණයක් වැඩි වනවා මිසක් - [බාධා කිරීමක්] අපිද කෙළේ? ෙම් 
අවුරුදු එකහමාර තුළ ආණ්ඩු කෙළේ අපිද? ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවය නඩත්තු කෙළේ අපිද? ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේව ෙය් 
පරිපාලනය භාර දීලා තිබුෙණ් අපටද? අෙප් සභාපතිවරුද ඒ 
සමාගම්වල සිටිෙය්? සභාපතිවරු වශෙයන් සිටිෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය. අනික් කාරණය, තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලයට ආෙව්, "පරණ කරපු වැරැදි කරන්ෙන් නැහැ. අපට ඒ 
සම්පත් ඕනෑ නැහැ. අපි එකතු ෙවලා ෙහොඳ රජයක් ෙගන යනවා. 
අපි එකතු ෙවලා ෙහොඳ ආර්ථිකයක් ෙගෙනනවා. අපට තමයි 
ආර්ථික දැක්ම තිෙබන්ෙන්" යනාදී වශෙයන් කියා ෙගනයි. ඒත් 
දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙවද්දී ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවය විකුණනන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් පුද්ගලයකු විධියට, ගුවන් ෙතොටුෙපොළට අල්ලපු 
වැෙට් පදිංචි පුද්ගලයකු විධියට, මන්තීවරයකු විධියට මට ඒ ගැන 
දුකයි; කනගාටුයි. අෙප් ගම්වල තරුණයන් රැකියා  
බලාෙපොෙරොත්තු වන තැන එතැන. ඒ වකවානු තුළ ඒවා සිද්ධ 
වුණා. අද අපට ඒ ගැන කියන්න කනගාටුයි.  

අද ෙම් රජය කටයුතු කරෙගන යන්ෙන් ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුවයි. ෙමොකක්ද ෙකොන්ෙද්සිය? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

VAT  වැඩි කිරීම තුළින් අපිට ෙපෙනන්ෙන් අන්න ඒකයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ, ඉදිරිෙය්දී දුම්රිය, තැපැල්, 
විදුලිය, බැංකු, රක්ෂණ වැනි ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කරන බව. ඒ වාෙග්ම 
තමයි ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිවම 
කිව්වා, අය වැය හිඟය සියයට 5 දක්වා පහත දමන්න කියලා; අය 
වැය හිඟය සියයට 5ට අඩු කරන්න කියලා.  

ෙම් වනෙකොට සියයට 7ටත් එහා අය වැය පරතරය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ජාතික ආදායෙම් පතිශතයක් විධියට ගත්තාම සියයට 
7ටත් වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තිත්ත ෙබෙහත් ෙබොන්න 
කිව්වාට, පටි තද කර ගන්න කියලා කිව්වාට අපිත් අහලා තිෙබන 
ආර්ථික පතිපත්තිය අනුව නම් කියලා තිෙබන්ෙන්, මිනිෙහකුෙගන් 
බද්දක් ගන්නවා නම් හරියට බඹෙරක් ෙපති තළන්ෙන් නැතුව 
මලකින් පැණි ෙබොනවා වාෙග් මිනිසුන්ට දැෙනන්ෙන් නැති 
විධියට ගන්න කියලායි. අද ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව මල මිරිකලා, මල ෙපොඩි කරලා, මල තළලා පැණි 
ෙබොන ආකාරයට තමයි  අද  ජනතාව මතට බදු බර ෙගනැවිත් දමා 
තිෙබන්ෙන්. එවැනි තත්ත්වයක් අද තිෙබන්ෙන්.  

අගමැතිවරයා විධියට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, අෙප් ආර්ථික 
සැලැස්ම තිෙබන්ෙන් ෙම් විධියටයි කියලා ඍජු බදු අනුපාතය 
සියයට 40කුත්, වක බදු අනුපාතය සියට 60කුත් විධියට තමයි පසු 
ගිය වකවානුව තුළ අපිට ෙපන්වා දුන්ෙන්. මූලාසනය ෙහොබවන 
ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙවද්දි සියයට 16, සියයට 84ට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. වක බදු සියයට 84ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක ආර්ථිකයට ෙලොකුවට බලපානවා. ඒ නිසා තමයි අද අහිංසක 
මිනිහාෙග් ජංගම දුරකථන බිෙලන් ඒක අය කර ගන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙරෝහලක් ෙවතට ගිහින් X-ray එකක් 
ගන්න මනුෂ්යයාට, යම් කිසි ෛවද්ය පරීක්ෂණයක් කර ගන්න  
මනුෂ්යයාට වැඩි මුදලක් ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙරෝහල්වල bill වලට VAT  එකතු ෙවලා 
තිෙබන විධිය අද අපි දැක තිෙබනවා. ෙබොෙහොම භයානකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කමය ෙගනාවට අද මිනිසුන් ෙම්වායින් 
ෙබොෙහොම ෙහම්බත් ෙවලා, ෙබොෙහොම මිරිකිලායි සිටින්ෙන්. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යවරුන් ගත කරන ඒ 
සුෙඛෝපෙභෝගී, සැප පහසු  ජීවිතෙය් නම් කිසිදු ෙවනසක් සිදු ෙවලා 
නැහැ.  

සමහර ඇමතිවරුන්ට අමාත්යාංශෙය් ඉඳ ගන්න පුටුවක් නැහැ 
ලු. සමහර අමාත්යවරු කියනවා, "මට තවම පුටුවක්, ෙම්සයක් 
නැහැ" කියලා. හැබැයි, සමහර අමාත්යවරු ලක්ෂ 400ක්, 500ක් 
වටිනා වාහනයක් ඉල්ලන්ෙන්. රටට අවශ්ය කරන්ෙන් ෙම්කද? 
ෙම්ක ෙනොෙවයි රටට අවශ්ය කරන්ෙන්.  ඇත්ත වශෙයන්ම  
තමුන්නාන්ෙසේලා එකතු ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යනවා නම්, 
රෙට් මිනිසුන් මීට වඩා ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   එෙහම 
නම් SriLankan Airlines එක විකුණන්න ඕනෑ නැහැ.  
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්  SriLankan Airlines එකට ඕනෑ 
උදවිය ෙයොදාෙගන  ඒෙක් වියදම් පමාණය අඩු කර ගන්න. 
ෙමොකද, කවුරු ෙහෝ යම්කිසි ව්යාපාරයක් ලබා ගන්ෙන් ඒෙකන් 
ලාභ ගන්නයි. ලාභ ලබන්න ව්යාපාරයක් ගන්නවා නම්, ලාභ 
ලබන්න පුළුවන් ව්යාපාරයක් අපි ෙවන ෙකෙනකුට විකුණන්ෙන් 
ඇයි? ඒ නිසා ෙම් ගැනත් හිතන්න ෙවනවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිවරයා පැහැදිලිව 
කියා තිබුණා, "2016 ජුනි ෙවද්දි ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ෙහොඳ 

කාලයක් උදා ෙවනවා. ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙහොඳ ජීවිතයක් ගත 
කරනවා. අපි ඒ තත්ත්වය ජුනි, ජූලි ෙවද්දි ලබා ෙදනවා" කියලා.  
ඊෙය්-ෙපෙර්දා එන්න කියලා, කැප කරන්න කියලා කිව්වා ෙන්. 
දැන් ෙම් කැප කරන ජනතාවෙග් මැයි රැලිය කියලා ෙකොළඹ - 
කැම්බල් පිටියට ෙගනැල්ලා මහ ෙලොකුවට සද්ෙද දාලා කැප 
කරන්න කියලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? උඹලාෙග් දුරකථන බිෙලනුත් 
ගන්නවා; ජල බිෙලනුත් ගන්නවා; ෙසෞඛ්ය අංශෙයනුත් ගන්නවා; 
සියලු ෙද්වල්වලින් ගන්නවා. 2020 වන ෙතක් කැප කරන්න 
කියලා තමයි ජනතාවට කථා කරලා කිව්ෙව්. දැන් අපි කැප 
කරන්නද ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනාතව ඉන්ෙන් කැප 
කරන්නද? ඇමතිවරුන්ට සුද්ධවන්තෙයෝ වාෙග් ජීවත් ෙවන්න, 
සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිත ගත කරන්න අහිංසක ජනතාව කැප කිරීම් 
කරන්න ඕනෑද?  ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවන්න ෙදන්න එපා. ඒ 
තත්ත්වයට යන එක අති භයානකයි. 

අෙප් ගරු මන්තීවරයකුෙග් කථාෙව්දී පැහැදිලිවම කියාෙගන 
ගියා, අෙප් රජය කාලෙය් එක එක උත්සවවලට විශාල ෙලස 
වියදම් කළා කියලා. පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට 
සිටින ෙකොට අපිත් උත්සව ගණනාවක් කළා. හැබැයි, එක 
උත්සවයකටවත් රජෙයන් වියදම් කෙළේ නැහැ. අෙප් ගමට ලැබුණු 
ෙද් ෙවනුෙවන්, සභාවට ලැබුණු ෙද් ෙවනුෙවන් අපි ෙබොෙහොම 
සුළුෙවන් උත්සව  පවත්වා ඒවා භාර ගත්තා.  

ඊෙය් - ෙපෙර්දා "ෙයොවුන් පුරය" කියලා වැඩසටහනක් 
තිබුණා. මම පසුව ඒ ගමට  ගියා. රුපියල් ලක්ෂ 1,500ක්, රුපියල් 
ලක්ෂ 2,000ක් විතර වියදම් කරලා පාරක් ඉදි කරලා තිෙබනවා. 
අද වනෙකොට ඒ පාර කෑලි කෑලිවලට ගැලෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙකොපමණ ෙවලාවක් 

තිෙබනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට තව තත්පරයක කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

ෙමන්න ෙම් කමය තුළින් මිෙදන්න තමයි මිනිස්සු ෙම් ෙවනස 
ඉල්ලු ෙව්. ඒ ෙවනස ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙගෙනන්න 
බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි කනගාටු වනවා. අද රට 
කබෙලන් ළිපට වැටිලායි ති ෙබන්ෙන්. රට කබෙලන් ළිපට වැටිලා 
තිෙබන අවස්ථාෙව්දී ෙම් තත්ත්වෙයන් රට ෙගොඩ ගන්න ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වාෙග් තිත්ත ෙබෙහත් ජනතාවට ෙදනවා 

1749 1750 

[ගරුඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 



2016 මැයි 05 

නම් ජනතාවට අබ සරණයි කියලා මම කියනවා. මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි.  
 

මීළඟට,  ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අපි ෙයෝජනාව සම්මත කර ගනිමු. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනා අංක 1. 

 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව " පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப  "ஆம்" ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு  

தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 

Question put.  
THE HON. PRESIDING MEMBER,  having collected the Voices, 

declared that the “Ayes" had it. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබදීමක් අවශ්යයි.  [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් නම ගත්තාද? 
 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම් 
(பாரா மன்றச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Secretary-General of Parliament) 
ඔව්.   [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඡන්දය ගණන් කිරීම අවසානයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] පතිඵල නිකුත් 

කරන්න.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

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

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මන්තීතුමාට mike  එක ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට mike එක ෙදන්න.
[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ස්ථාවර නිෙයෝග 44 යටෙත් point of Order එකක්  
ඉල්ලන්න පුළුවන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

සභානායකතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියා බලන්න.[ෙඝෝෂා 
කිරීම්]   නිශ්ශබ්ද වන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
 

Sir, I rise to a point of Order. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Point of Order . මතු කරන්න බැහැ. ෙමන්න පතිඵල. පක්ෂව 
33යි, විපක්ෂව- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබදීමක් ගන්නා විටදී, you cannot raise a point of Order. 

පක්ෂව 33යි, විපක්ෂව 31යි. ෙයෝජනාව සම්මතයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් -පක්ෂව 33: 

විරුද්ධව 31; යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 

பாரா மன்றம் 43ஆம் நிைலக் கட்டைளப் ப  பிாிந்த :  சார்பாக 
33;  எதிராக 31 

The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 33; 
Noes 31. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 සභාව කල් තබන්න. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

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

 "That the Parliament do now adjourn". 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න- [ෙඝෝෂා කිරීම්]  සභාව 

ෙහට ෙප.ව. 9.30ට රැස්ෙවයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්]. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.59ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 මැයි මස 06වන සිකුරාදා පු. භා. 10.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 5.59 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 மார்ச் 
08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 ேம 06, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 5.59 p.m. until 10.30  a.m on Friday, 
06th May, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016. 
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සැ.යු. 

 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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