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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                                  
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 பாரா மன்றம்  .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 

தைலைம வகித்தார்கள். 
  The Parliament met at 10.30 a.m.,  

DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] in the Chair. 

 
 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

Progress Report of the Civil Security Department for the year 2014. 
- [The Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Prime Minister, 
Minister of National Policies and Economic Affairs] 

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

Annual Performance Report of the Department of Export 
Agriculture for the year 2014. - [The Hon. Lakshman Kiriella on 
behalf of the Minister of Primary Industries] 

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

(i)  Regulations made by the Minister of Development Strategies 
and International Trade under Section 20 read with Subsection 
(3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and Exports 
(Control) Act and published in the Gazette Extraordinary No. 
1953/27 of  11th  February 2016; and 

(ii)  Regulations made by the Minister of Development Strategies 
and International Trade under Section 20 read with Subsection 
(3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and Exports 
(Control) Act and published in the Gazette Extraordinary No. 
1953/28 of  11th of February 2016. - [The Hon. Lakshman 
Kiriella on behalf of the Minister of Development Strategies 
and International Trade] 

 
 

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

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම.  

අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් සභාපති 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා විසින් පිළිගැන්වීම. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் 
அறிக்ைககள் 

REPORTS OF SECTORAL OVERSIGHT 
COMMITTEES 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

අභිනවෙයන් ඇති කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
පිළිබඳව ඓතිහාසික පියවරක් ඉදිරියට තබමින්, එකී කාරක 
සභාවල පළමුවැනි රැස්වීම වශෙයන් අධ ාපනය හා මානව 
සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
පළමුවැනි රැස්වීම ඊෙය්, එනම් 2016 මාර්තු 09වන දින, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාමර අංක 2හිදී පැවැත්වුණු බව 
ඉතාමත් සතුටින් පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කිරීමට කැමැතියි. එහි 
සභාපතිවරයා වශෙයන්  මා පත් කර ගැනීම ගැන කාරක සභාෙව් 
මන්තීතුමන්ලාට, මන්තීතුමියන්ලාට මාෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය 
පකාශ කරනවා. 

කාරක සභාෙව් සභික මන්තීන් 18 ෙදෙනකු කාරක සභා 
රැස්වීමට සහභාගි වූ අතර, සභික ෙනොවන මන්තීන් ගණනාවක් ද 
කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමාෙග් අවසරය ඇතිව රැස්වීමට සහභාගි 
වූවා. 

ෙමම රැස්වීෙම්දී, කාරක සභාව විසින්, 

1. "ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය"; සහ 

2. "ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව"  

යන පනත් ෙකටුම්පත් ෙදක සලකා බලන ලද බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම් ඇතුළු අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් ද, 

කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ද, 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ද, 

නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ද 

කාරක සභාෙව් රැස්වීමට සහභාගි වී එකී පනත් ෙකටුම්පත් 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට කාරක සභාවට සහාය වූ 
බව ස්තුති පූර්වකව සඳහන් කිරීමට කැමතියි. 

කාරක සභාෙව් සාකච්ඡාවලට මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වය 
ඉතා ඉහළ මට්ටෙම් පැවැති බවත්, සාකච්ඡා ඉතාමත් මිතශීලි වූ 
බවත් මතු වූ සෑම කරුණක් පිළිබඳවම ෙහොඳින් කරුණු පැහැදිලි 
කර ගැනීමට ගරු මන්තීවරුන්ට අවස්ථාව ලැබුණු බවත් සතුටින් 
සඳහන් කරන්නට මා කැමතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසු, ඉහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙදකට කාරක සභාව එකඟ වූ අතර, එම පනත් ෙකටුම්පත් 
පිළිබඳව වාර්තාව කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා විසින් අද දින 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගැන්විය යුතු යයි ද එකඟ වූවා. 

ඒ අනුව, 

"ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්චනය" පනත් ෙකටුම්පත සහ 

"ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව" පනත් ෙකටුම්පත 

පිළිබඳ අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ෙමම ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 

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

 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

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

 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
Hon. Deputy Speaker, I present the following 

petitions: 

(1)  A petition from Mr. K.M.W. B. Senevirathne of 
No. 30/1, Aththaragama, Pattiyawatta, Kandy; and 

(2)  A petition from Mr. M.I.M. Thaslim of No. 59, 
Dunuvila Road, Akurana. 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙපොතුහැර, 

ෙනත්තිෙපොල, අංක 94 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ආර්. 
අෙබ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  -  පැමිණ නැත. 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) ෙපොල්ගහෙවල, පනලිය පාර, ෙසරපිස ්නිවස, අංක 18 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.වී.  මුතුරාමලිංගම් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) කැලණිය, දළුගම, මුදියන්ෙසේෙග් වත්ත, අංක 194ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි රම ා ෙහේමලතා අමරසිංහ 
මහත්මියෙගන් 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. 

 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 95/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 

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

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 
ෙලෝක නාගරික සමුළුෙව් ශී ලංකා නිෙයෝජිත 

කණ්ඩායම : විස්නර 
உலக நகர மாநாட் ன் இலங்ைகப் பிரதிநிதிகள் 

கு  : விபரம் 
SRI LANKA DELEGATION AT WORLD URBAN FORUM: 

DETAILS  
199/’15 

2.  ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i)   2014 අෙපේල් 5 දින සිට 11 දින දක්වා 
ෙකොෙලොම්බියාෙව් පැවති ෙලෝක නාගරික 
සමුළුවට (WUF) සහභාගි වූ ශී ලංකා (රජෙය්) 
නිෙයෝජිත කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 
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 (ii)   ඒ වනවිට ඔවුන්  දැරූ රජෙය් තනතුරු කවෙර්ද;  

 (iii)  එම නිෙයෝජිත කණ්ඩායම ෙතෝරා ගැනීෙම් පදනම 
කවෙර්ද;  

 (iv)  එම සංචාරය සඳහා වියදම් කළ මුදල ෙකොපමණද;    

 (v)   එක් එක් අය ෙවනුෙවන් දරන ලද වියදම ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)   එම සංචාරය සඳහා පාසල් ශිෂ ෙයක් සහභාගී 
වූෙය්ද;  

 (ii)  එෙසේ නම්, ඔහුෙග් නම, පාසල සහ ඔහුෙග් එවකට 
වයස කවෙර්ද;  

 (iii)  ඔහුට පමණක් එම අවසථ්ාව ලබාදීෙම් විෙශේෂත්වය 
කවෙර්ද; 

 (iv)  උක්ත සංචාරය සඳහා එම ශිෂ යා අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් අනුමතිය ලබා ගත්ෙත් නම්, එම 
ලිපිය සභාගත කරන්ෙන්ද;  

 (v)    ෙමම සංචාරය සඳහා විෙද්ශ අමාත ාංශෙය් 
අනුමතිය ලබා ගත්ෙත් නම්, එම ලිපිය සභාගත 
කරන්ෙන්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම් , ඒ මන්ද? 
 

டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2014 ஏப்ரல் 05ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 11ஆந் 

திகதி வைர ெகாெலாம்பியாவில் நைடெபற்ற 
உலக நகர மாநாட் ல் (WUF) கலந் ெகாண்ட 
இலங்ைக (அரசின்)பிரதிநிதிகள் கு  
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) அப்ேபா  அவர்கள் வகித்த அரச பதவிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த பிரதிநிதிகள் கு  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அந்த விஜயத்திற்காகச் ெசலவிடப்பட்ட பணம் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா வ க்காக ஏற்ற ெசல கள் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) அந்த விஜயத்தில் பாடசாைல மாணவர் ஒ வர் 

கலந் ெகாண்டாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அவர  ெபயர், பாடசாைல, அவர  

அப்ேபாைதய வய  என்பன யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ க்கு மாத்திரம் அந்த வாய்ப்  
வழங்கப்பட்டைமக்கான விேசட காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட விஜயத்திற்காக அந்த மாணவன் 
கல்வி அைமச்சின் அ மதிையப் ெபற்றி ப்பின் 
அந்தக் க தத்ைதச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) இந்த விஜயத்திற்காக ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சின் அ மதி ெபறப்பட் ப்பின் அந்தக் 
க தத்ைதச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a)  Will he inform this House- 
 (i)  the names of the members of the delegation 

of the Sri Lankan Government that 
participated at the World Urban Forum 
(WUF) held in Colombia from 05th to 11th 
of April, 2014; 

 (ii)  the positions held by them in the 
Government by then; 

 (iii)  the basis on which the aforesaid delegation 
was selected; 

 (iv)  the amount of money spent on the said tour; 
and 

 (v)  separately, the expenditure borne per each 
person? 

(b)  Will he also inform this House- 
 (i)  whether a school student participated in the 

aforesaid tour; 
 (ii)  if so, the name of the particular student, 

name of the school, and the age of the 
student by then; 

 (iii)  the significance of providing the said 
opportunity to this student alone; 

 (iv)  whether the letter of approval will be 
tabled, if approval had been obtained by the 
aforesaid student from the Ministry of 
Education for the above tour; and 

 (v)  whether the letter of approval will be 
tabled, if approval had been obtained from 
the Ministry of External Affairs for this 
tour? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) 1. විමල් වීරවංශ මයා 

  2. පී.එච්.එල්. විමලසිරි ෙපෙර්රා මයා 

  3. සී.පී. සිල්වා විෙජ්ෙසේකර මයා 

  4. පී. ගමෙග් ෙජෝතිපාල මයා 

  5. ආර්.එම්.පී.යූ. ශාන්ත ගුණෙසේකර මයා 

  6. විභූති විශව්ජිත් වීරවංශ මයා 

 (ii) 1.  ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත ාංශෙය් ගරු අමාත තුමා 

  2.  අමාත ාංශ ෙල්කම් 

  3.  ගරු අමාත තුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  4. සභාපති - නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

  5.  කියාකාරී අධ ක්ෂ - ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

 (iii) සමුළුව ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 
ෙපොදු පහසුකම් අමාත ාංශෙය් කාර්යභාරයට 
අදාළ නිසා අමාත වරයාත්, අමාත ාංශ 
ෙල්කම්වරයාත්, නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයාත්, ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් කියාකාරී අධ ක්ෂවරයාත් 
ඇතුළු නිලධාරින් සහභාගි වී ඇත. 

 (iv) ඔව්.  මුළු මුදල රුපියල් හැටපන්ලක්ෂ හාරදහස ්
තුන්සිය පහයි.  

           (v)  ඔව්. 

 
(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) නම  : විභූති විශව්ජිත් වීරවංශ මයා 

  අෙනකුත් ෙතොරතුරු ෙනොදනී. 

 (iii) ෙනොදනී. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

  (v) ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

නම හා තනතුර ගුවන් ටිකට් 
පත් ගාසත්ුව 

සංයුක්ත 
දීමනාව 

අනියම් 
දීමනාව 

සංගහ 
දීමනාව 

විමල් වීරවංශ 
මයා  ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස 
හා ෙපොදු 
පහසුකම් 
අමාත ාංශෙය් 
ගරු අමාත  

රු.1,300,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

500 
US $ 

පී.එච්.එල්. 
විමලසිරි 
ෙපෙර්රා මයා 
ෙල්කම් 

රු.1,300,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

- 

සී.පී. සිල්වා 
විෙජ්ෙසේකර 
මයා ගරු 
අමාත තුමාෙග් 
සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම් 

රු. 500,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

 - 

පී. ගමෙග් 
ෙජෝතිපාල මයා 
සභාපති - 
නාගරික 
ජනාවාස 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

රු. 500,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

 - 

ආර්.එම්.පී.යූ. 
ශාන්ත 
ගුණෙසේකර 
මයා කියාකාරී 
අධ ක්ෂ - 
ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

රු. 500,000 3,000 
US $ 

500 
US $ 

 - 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමා  සඳහන් කළා 2014 

අෙපේල් 05 දින සිට 11 දින දක්වා ෙකොෙලොම්බියාෙව් පැවැති 
ෙලෝක නාගරික සමුළුවට සහභාගි වූ ශී ලංකා රජෙය් නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායම. පළමුවත් වීරවංශ ෙකෙනකුෙග් නමක් කියැවුණා, 
අන්තිමටත් වීරවංශ ෙකෙනකුෙග් නමක් කියැවුණා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමා කිව්වා ඊට සහභාගි වූ පාසල් ශිෂ යාෙග් සම්බන්ධය 
දන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙලෝක නාගරික සමුළුවට සහභාගි ෙවලා 
තිෙබනවා පාසල් ශිෂ ෙයක්. අමාත ාංශය හා ඔහුට තිෙබන 
සම්බන්ධය දන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත් ඔහු ෙවනුෙවන් සෑෙහන 
මුදලක්  වියදම් කරලාත් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විභූති විශ්වජිත් වීරවංශ 

මහතා තරුණ නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් තමයි සම්බන්ධ  ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ මහතා ෙවනුෙවන් අමාත ාංශෙයන් මුදල් 
වියදම් කරලා නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔහු රජෙය් නිෙයෝජිත කණ්ඩායමට ඇතුළත් කිරීෙම් පදනම 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එවකට හිටපු ගරු 

අමාත තුමා තමයි ඒ කණ්ඩායම ෙතෝරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව 
අපට සහතිකයක් ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම කරන්න ඇත්ෙත් පුත ෙපේමය නිසා ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න ෙදකක් 

අහන්න ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. මම එය අහනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ඇසීමට අවසර ෙදනවා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය දැන ගන්න කැමැතියි.  
රජෙය් නිෙයෝජිත කණ්ඩායමකට ඇතුළු කරලා තිෙබනවා, 

ඇමතිවරෙයකුෙග් පුතෙයක්. ඒ කවුද කියලා කවුරුත් දන්නවා. 
උප්පැන්න සහතිකය බැලුවත් බලාගන්න පුළුවන්. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමාත් ඇමතිවරෙයක්, 
දරුෙවෝ ඉන්න තාත්තා ෙකෙනක්. ඔබතුමා හිතනවාද  ෙම්ක 
සදාචාරාත්මකයි කියලා. 

299 300 

[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා] 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන්න. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

ඇමතිතුමා මට උත්තරයක් ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒක එවකට හිටපු ගරු 

අමාත තුමා ගත්තු තීරණයක්. එතුමාෙග් තීරණය පිළිබඳව මට- 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රජෙයන් වියදමක් කෙළේ නැහැයි කියලාත් ඔබතුමා කිව්වා 

ෙන්ද? තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමන්ලාම පිළිගන්නවා ෙම් සංචාරයට ශිෂ ෙයක් සහභාගි 

වුණාය කියලා. නමුත් ඒ සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ෙහෝ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙයන් අවසරයක් ලබා ෙගනත් නැහැ. 
ෙම් සඳහා වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රජෙය් මුදල්. ෙමවැනි සිද්ධීන් 
ගණනාවක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. අපි අහන්ෙන් ෙමවැනි කියා 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් අඩු ගණෙන් 
අභ න්තර පරීක්ෂණයක් කරලා අදාළ ඇමතිවරයාෙගන් ඒවා අය 
කර ගන්නවත් කටයුතු කර තිෙබනවාද කියලායි. 

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් සංචාරයට අවශ  කරන 

අනුමැතිය එවකට ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙයනුත් ඒ 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 332/'15 -(1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා. 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා 

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

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

ෙකොෙළොන්නාව නළ මාර්ගෙය් ෙතල් කාන්දුව: 
ස්ථිර විසඳුම 

ெகாெலான்னாைவ எண்ெணய்க் குழாய் க் கசி  : 
நிரந்தரத் தீர்  

OIL LEAK IN KOLONNAWA PIPELINE: PERMANENT 
SOLUTION 

349/’15 
6.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)  
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාවට අයත් 
ෙකොෙළොන්නාව නළ මාර්ගය විටින් විට පිපිරීමට 
ලක් වන බවත්, ඉන් ෙතල් කාන්දුවන බවත්; 

 (ii) එමඟින් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් ෙතල් නළ 
අවට ජීවත්වන ජනතාවට හිරිහැර සිදුවන බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම පීඩාවන් නතර කර ෙමම ගැටලුවට සථ්ිර 
විසඳුමක් ලබාදීමට ෙමෙතක් ගත් පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) සථ්ිර වැඩපිළිෙවළක් ආරම්භ කරන ෙතක් 
අගතියට පත් පුද්ගලයින්ට වන්දි ලබාදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத் 
திற்குச் ெசாந்தமான ெகாெலான்னாைவ  
எண்ெணய்க் குழாய்கள் அ க்க  ெவ ப் க்கு 
உள்ளாகின்றெதன்பைத ம், அதி ந்  
எண்ெணய்க் கசி  ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் லம் ெகாெலான்னாைவ பிரேதசத்தில் 
எண்ெணய்க் குழாய்க க்குப் பக்கத்தில் 
வசிக்கும் மக்க க்கு இன்னல்கள் 
ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்,   

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாதிப் கைள நி த்தி இப்பிரச் 
சிைனக்கு நிரந்தர தீர்ெவான்ைறப் 
ெபற் க்ெகா க்க இ வைர எ த் ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) நிரந்தர ேவைலத்திட்டெமான்ைற ஆரம்பிக் 
கும்வைர பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு இழப்பீ  
வழங்குவதற்கான  ேவைலத்திட்டெமான்  
உள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பான அறிக்ைகெயான் 
ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

301 302 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development : 

(a)  Is he aware that - 
 (i)  the Kolonnawa pipeline belonging to the 

Ceylon Petroleum Corporation bursts time 
to time and oil is leaked from the pipeline; 
and 

 (ii)  the people residing around the oil pipelines 
of the Kolonnawa area are severely 
inconvenienced owing to this situation? 

(b)  Will he inform this House- 
 (i)   the steps so far taken to avoid the aforesaid 

problem and to provide a permanent 
solution to this issue; 

 (ii)  whether there is a programme to 
compensate the inconvenienced persons 
available until a permanent programme is 
commenced; and 

 (iii)  if so, whether a report will be presented 
pertaining to that? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ)   (i)   ඔව් 

        (ii)   ඔව් 

(ආ)   (i)   

 1.   උක්ත ෙතල් නළ පද්ධතියට ෙකොළඹ වරාෙය් සිට 
ෙකොෙළොන්නාව පර්යන්තය දක්වා ආනයනික 
ඛනිජ ෙතල් පවාහනය කරන භූගත ෙතල් නළ 
පහක් අයත්ව තිබූ අතර, එයින් නළ ෙදකක් 
ඉන්ධන පවාහනයට නුසුදුසු තත්ත්වය මත 
සම්පූර්ණෙයන්ම අතහැර දමා ඇති අතර නළ 
තුනක් පමණක් ඉන්ධන පවාහන කටයුතු සඳහා 
භාවිතා ෙකරිණි.  

 2. එෙසේ භාවිත ෙනොකරන ලද පැරණි ඉන්ධන නළ 
ෙවනුවට අලුතින් විෂ්කම්භය 18" පමාණෙය් 
ඉන්ධන නළ ෙදකක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් ෙකරිණි. 
එම ෙයෝජිත නළ පද්ධතිය දැනට භාවිත වන භූගත 
නළ මාර්ගයට සමාන්තරව ඉදිකිරීමට නියමිතව 
තිබූ අතර, දුම්රිය රක්ෂිතයට අයත් එම බිම් තීරුෙව් 
ඇති නිවාස 405ක් ඉවත් කිරීම සඳහ අදාළ නීතිමය 
කටයුතු දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කරන 
ලදී. ඒ අනුව අදාළ ඉවත් කිරීෙම් නිෙයෝග ලබාගත් 
නමුත්, අනවසර නිවාස ඉවත් කිරීමට ෙනොහැකි 
විය. 

 3. ඉන්පසු එම ඉදිකිරීෙම්දී ඉවත් කිරීමට සිදු වන 
නිවාස අවම වන ආකාරයට දුම්රිය රක්ෂිතයට 

අයත් එම බිම් තිරුෙව්ම විකල්ප මාර්ගයක් 
ෙතෝරාෙගන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
මැදිහත් වීෙමන් එම මාර්ගය තුළ වූ අනවසර 
නිවාස 65ක් ඉවත් කර විකල්ප නිවාස ලබා දීම සිදු 
ෙකරිණි. 

 4. රෙට් වත්මන් ඉන්ධන අවශ තාව සහ දැනට 
භාවිත වන විෂ්කම්භය 14" ඉන්ධන පවාහන 
නළෙය් තත්ත්වය යළි සලකා බැලීෙමන් පසු එම 
(විෂ්කම්භය 14") ඉන්ධන පවාහන නළය ඉවත් 
කර එමඟින් සහ ෙමයට ෙපර ඉවත් කළ නිවාස 
නිසා නිදහස ් වූ බිම් තීරුව උපෙයෝගී කරෙගන 
ෙකොළඹ වරාෙය් සිට ෙකොෙළොන්නාව පර්යන්තය 
දක්වා විෂ්කම්භය 18" සහ විෂ්කම්භය 14"ක් වූ 
භූගත නළ මාර්ග ෙදකක් ඉදිකිරීම සඳහා ෙයෝජනා 
වී ඇති අතර එයට අදාළ අමාත  මණ්ඩල 
අනුමැතිය 2016.02.03 දිනැතිව හිමිව ඇත. එකී 
ඉදිකිරීමට අදාළව සියලු පාර්ශව්යන් සමඟ ෙම් වන 
විට කටයුතු කරමින් පවතී. 

 5. මෑතක් වනතුරු භාවිත කළ ඉන්ධන පවාහන නළ 
තුෙනන් නිතර ඉන්ධන කාන්දුවීම් සිදුවන 
විෂ්කම්භය අඟල් 12ක නළය පිළිසකර කිරීම 
2015 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ වූ අතර, එම කටයුතුවලින් 
සියයට 35ක් පමණ දැනට අවසන්ව ඇත. එම 
පිළිසකර කිරීම සිදු වූෙය් නැව් මඟින් ඉන්ධන 
කටයුතු සිදු ෙනොවන අවසථ්ාවලදී පමණි. එෙහත් 
එම නළෙයන් ෙතල් කාන්දුවීෙමන් සිදු විය හැකි 
අනතුරුදායක තත්ත්වය සලකා දැනට එම නළය 
භාවිතා කිරීම නතර ෙකොට ඇති අතර, ඉදිරි මාස 
09 තුළ එම පිළිසකර කිරීම අවසන් කිරීමට 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ආපදාවන්ට ලක්වූවන්ට කඩිනමින් මූලික සහන 
සැලසීමට (ආහාරපාන සැපයීම/ ෛවද  ආධාර 
ලබාදීම) කඩිනමින් නිලධාරින් කියාත්මක ෙව්. 
ෙද්පළ ෙහෝ ජීවිත හානි ෙව් නම් ඒ සඳහා වන්දි 
ලබා දීමට ආයතනෙය් නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත 
කමිටුවක් පත් කරනු ලබන අතර, ඔවුන් අදාළ 
පෙද්ශෙය් රාජ  නිලධාරින් සමඟ සම්බන්ධ වී 
අදාළ වන්දිය ඇසත්ෙම්න්තු කර එය ලබාදීෙම් 
කමෙව්දය නිර්ෙද්ශ කර කමිටු වාර්තාවක් 
වශෙයන් ආයතනයට ඉදිරිපත් කරයි. එම නිර්ෙද්ශ 
සඳහා අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන 
අදාළ වන්දි මුදල් පදානය කිරීමට කටයුතු ෙකෙර්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන  අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  ෙම් ෙතල් නළ මාර්ගය නිසා පීඩාවට පත් 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙලොන්නාව ආසනෙය් ඔරුෙගොඩවත්ත, 
කම්බිෙකොටුවවත්ත, මහවත්ත, මීෙතොටමුල්ල වාෙග් පෙද්ශවල 
ජීවත් වන ජනතාවයි. දැන් ෙම් පෙද්ශවල ජනතාවට වන්දි 
වශෙයන් නිවාස ලබා දීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් 
එක නිවසක් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 35ක මුදලක් ඉල්ලා 
තිෙබනවාද?  එම වන්දි මුදල ෙදන්න බැහැ කියලා ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට දන්වලා 
තිෙබනවාද? 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
එෙහම ෙදන්න බැහැයි කියලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මුදල් පතිපාදන 
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන නිසා අෙප් මුදලින් ඉදි කරලා පසුව එම 
මුදල් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් අය කර ගැනීම සඳහා අපි 
ෙම් දිනවල සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි ඉතාම කඩිනමින් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් 

සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් අපට විෙශේෂ සහෙයෝගයක් 
ලබා ෙදනවා. දැනට ඒ පිළිබඳව කටයුතු ෙකෙරනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
දින වකවානු කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දින වකවානු කියන්න බැහැ. ෙමය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 

තිබුණු පශ්නයක් බව ඔබතුමා දන්නවා. ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
කැබිනට් තීන්දු පහක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. නමුත් දැන් ෙම් 
කටයුත්ත ඉටු වනවාය කියන එක කියන්න පුළුවන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙම් නළ මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා වන වියදම ෙඩොලර් 
මිලියන 30ක් වශෙයන් සංඛ ා ෙල්ඛන හදලා පාඨලී චම්පික 
රණවක ඇමතිතුමා 2015.06.17වන දා කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද? ෙසේවක විෙරෝධතාව නිසා ෙමය හකුළා 
ෙගන තිෙබනවාද?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ ගැන නම් මා දන්ෙන් නැහැ. මා කියා සිටි පරිදි කැබිනට් 

තීන්දු 5ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසේවකයන්ෙග් 
විෙරෝධයක් නැහැ. ෙසේවකයන්ෙග් ඉල්ලීම තිෙබන්ෙන් ෙම් නළ 
මාර්ගය හදන්න කියලායි. පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 
විසින් ෙද්ශීය ෙසේවකයන්, ෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුවන් ෙයොදා ෙගන 
අඟල් 12 නළය එළීම සඳහා යම් තාක් දුරකට කටයුතු ආරම්භ 
කළා. එහි පාර හරහා ගමන් කරන තැන් 22ක් තිෙබනවා. පාර 
හරහා ගමන් කරන ස්ථානවලට නළ එළීමට තාක්ෂණය අවශ යි. 
ඒ තාක්ෂණය ලබා ගැනීමට අධ ක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා 
ෙගන ආයතනයක් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා. දැන් 
පළමුවන නළ එළීම අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිරි නළ ටික ඉදිරි 
මාසෙය්දී ලංකාවට ෙගන ඒමට නියමිතව තිෙබනවා. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අෙපේල් මාසෙය්ද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. ඒ ලැබුණු වහාම අපි ඉතුරු ටිකත් අවසන් කරනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 30ක් වැය 

ෙවනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගණන නම් මට එකවරම කියන්න බැහැ. ගණන් තීන්දු 

කරලායි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. අපි දන්නවා, ෙම් ෙතල් නළ මාර්ගය 
ෙකොෙළොන්නාව ආසනය පුරාම විහිදී තිෙබන බව. 
ෙකොෙළොන්නාව කියන්ෙන් විශාල ජන ඝනත්වයක් තිෙබන 
පෙද්ශයක්. ෙමම ෙතල් නළ යන මාර්ගය ෙදපැත්ෙත් වාෙග්ම 
ෙතල් නළ යන ගමන් මාර්ගය  මතත් අනවසර පදිංචිකරුෙවෝ 
විශාල පමාණයක් පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. එතෙකොට ෙම් නළ 
මාර්ග අලුතින් එළීෙම්දී අනවසර පදිංචිකරුවන්ටත්, නීත නුකූල 
පදිංචිකරුවන්ටත් ෙදවිධියකට සලකනවාද, නැත්නම් එකම 
විධියට සලකනවාද කියා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙමෙහමයි. UDA එකට සහ අනිකුත් ආයතනවලට තමයි, ඒ 

සම්බන්ධව වගකීම තිෙබන්ෙන්. යම් ආකාරයක හානියක් සිදු 
වු ෙණොත්, ඒ හානිය ගණනය කිරීෙම්දී - 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම අහන්ෙන්, ෙම්කයි. ෙතල් නළ මාර්ග අලුතින් එළද්දී, ෙම් 

නිවාස අයින් කරනවාෙන්. ඒ අයින් කරන - 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙමෙහමයි. ෙම් ෙමොෙහොෙත් කවුරුන් ෙහෝ පදිංචි වුෙණොත් ඒ 

අයට නම් සලකන්ෙන් නැහැ. ඒක ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මීට ෙපර, මීට ෙපර. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නමුත් කාලයක් තිස්ෙසේ පදිංචි වී සිටින සියලු ෙදනාට නිවාස 

ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරනවා. අද ඊෙය් පදිංචි ෙවන අයට එවන් 
අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එම කාල වකවානුව ෙමොන වාෙග්ද? 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ කාලය ගැන ඇමතිවරයා හැටියට මට ෙම් ෙමොෙහොෙත් 

කියන්න බැහැ. නිලධාරින් විසින් පරීක්ෂණ සිදු කර සාධාරණව 
තීන්දු ෙගන තිෙබනවා, කුමන කාල සීමාවද කියා. ඒ කාල සීමාවට 
අදාළ අයට විතරයි ලැෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමා එම කාල සීමාව සම්බන්ධව ෙම් 

ගරු සභාවට දන්වන්න.  
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා පශ්නයක් අහන්න. මම කියන්නම්. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් ව ාපෘතියට යන 

වියදෙම් ෙකොටසක් හැටියට ඒ අදාළ අයට නිවාස ලබා ෙදනවා 
කියන එකද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. ඒ වාෙග්ම අපිට මුතුරාජෙවලට ෙම් ෙතල් ෙගොඩ බෑම 

ඉතාම පහසුෙවන් සහ ලාභදායිව කරන්න පුළුවන්. දැන් ෙබොෙහෝ 
දුරට මුතුරාජෙවල හරහා තමයි එම කටයුතු කරන්ෙන්. 
ෙකොෙළොන්නාෙව් බටය අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් වහලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොෙළොන්නාෙව් බටය ගැන ඔබතුමාට 
පශ්නයක් වන එකක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් නිවාස පශ්නය අපි 
විසඳලා ෙදනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, එතුමා ඉතාම වැදගත් පශ්නයක් ඇහුෙව්. 

අහිංසක මිනිසුන්ෙග් නිවාස පශ්නය ගැනයි එතුමා ඇහුෙව්. ඉතින්, 
ඔබතුමාෙග් ව ාපෘතිෙය් ෙකොටසක් හැටියටම ෙගවල් හදලා 
ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පැහැදිලිවම අපි ඒ සඳහා 

 මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුත්ත ෙකෙරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8 -377/'15- (1), ගරු පසන්න රණතුංග මහතා. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය : රිය අනතුරු 

ெதற்கு அதிேவக தி : வாகன விபத் கள் 
SOUTHERN EXPRESSWAY: ACCIDENTS 

96/’15 
11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
උසස්  අධ ාපන  හා  මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත කළ දින සිට ෙම් 
දක්වා සිදු වී ඇති රිය අනතුරු සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම රිය අනතුරු ෙහේතුෙවන් මියගිය හා තුවාල ලැබූ 
පුද්ගලයන් සංඛ ාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම රිය අනතුරු ෙහේතුෙවන් අධිෙව්ගී මාර්ගයට සිදු 
වූ අලාභ හානි, එක් එක් රිය අනතුරට ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) උක්ත අලාභ හානි සඳහා තක්ෙසේරු කරන ලද 
වටිනාකම එක් එක් අනතුරට ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) අධිෙව්ගී මාර්ගයට සිදු වූ හානි සඳහා අනතුර සිදු 
කළ පුද්ගලයින්ෙගන් මුදල් අය කර ෙගන තිෙබ්ද; 

  (iv) ඒ සඳහා මුදල් ෙනොෙගවූ පුද්ගලයන් සිටී නම්, 
ඔවුන්ෙග් නම් හා ලිපින කවෙර්ද; 

 (v) එම මුදල් අය කර ගැනීමට ෙගන ඇති කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெதற்கு அதிேவக தி திறந் ைவக்கப்பட்ட நாள் 
தல் இற்ைறவைர ேநர்ந்த வாகன 

விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

307 308 
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 (ii) இவ்வாகன விபத் களின் காரணமாக 
மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வாகன விபத் களின் காரணமாக அதிேவக 
திக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் ஒவ்ெவா  வாகன 

விபத்  சார்பி ம் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நட்டங்க க்காக மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட்ட ெப மதி ஒவ்ெவா  விபத்  
சார்பி ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அதிேவக திக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்திற்காக 
விபத்திைன ஏற்ப த்தியவர்களிடமி ந்  பணம் 
அறவிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்கு பணம் ெச த்தாதவர்கள் 
இ ப்பார்களாயின் இவர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பணத்ெதாைகைய அறவி வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and  

Highways:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of vehicle accidents that have 
occurred from the date on which the 
Southern Expressway was declared open up 
to date; and 

 (ii)  separately the number of persons died and 
got injured owing to the aforesaid 
accidents? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the damage sustained by the Expressway as 
a result of the aforesaid vehicle accidents 
separately for each vehicle accident; 

 (ii) the value estimated for the above damage 
separately for each accident;  

 (iii) whether a penalties have been charged from 
the persons who are responsible for the 
accident in relation to the damages they 
have made to the Expressway; 

 (iv) the names and addresses of persons who 
have not paid money for the aforesaid 
purpose, if any; and 

 (v) the measures that have been taken to 
recover the aforesaid money? 

(c) If not, why? 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා 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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) රිය අනතුරු සංඛ ාව 2,590කි. එය පහත පරිදි 
ෙව්. 

 
 (ii) මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ ාව 20කි. තුවාල ලැබූ 

පුද්ගලයන් සංඛ ාව 402කි. එය පහත පරිදි ෙව්.   

 
(ආ) (i) අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අනතුරු ෙහේතුෙවන් හානි වූ 

ෙද්පළ සම්බන්ධ විසත්ර ඇමුණුම 01හි සඳහන් 
කර ඇත. 

  ඇමුණුම 01 (I) - 2011 හා 2012 වර්ෂවලට අදාළ 
ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (II) - 2013 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (III) - 2014 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (IV) - 2015 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

 (ii) අධිෙව්ගී මාර්ග ෙද්පළවලට සිදුවූ මුළු අලාභය - 
රු.164,215,652/= 

  ඇමුණුම 01 හි සඳහන් කර ඇත. 

  ඇමුණුම 01 (I) - 2011 හා 2012 වර්ෂවලට අදාළ 
ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (II) - 2013 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (III) - 2014 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 01 (IV) - 2015 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

වර්ෂය අනතුරු සංඛ ාව 

  රිය 
අනතුරු 
සංඛ ාව 

ෙද්පළ 
හානි 

මාරක 
අනතුරු 
සංඛ ාව 

2011 56 50 0 

2012 496 446 4 

2013 471 422 6 

2014 632 560 2 

2015 935 854 3 

එකතුව 2,590 2,332 15 

වර්ෂය තුවාල ලැබූ 
පුද්ගලයන් 
සංඛ ාව 

මරණ 
සංඛ ාව 

2011 14 0 

2012 59 4 

2013 46 9 

2014 159 4 

2015 124 3 

එකතුව 402 20 

309 310 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) 2015 ෙදසැම්බර් වන විට අනතුරු 72කට හැර 
අෙනකුත් අනතුරු සඳහා වන්දි මුදල් අයකර ෙගන 
ඇත. 

 (iv) මුදල් ෙනොෙගවූ පුද්ගලයන්ෙග් විසත්ර ඇමුණුම 
02හි සඳහන් කර ඇත.  

  ඇමුණුම 02 (I) - 2012 හා 2013 වර්ෂවලට අදාළ 
ෙතොරතුරු  

  ඇමුණුම 02 (II) - 2014 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු  

  ඇමුණුම 02 (III) - 2015 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු  

 (v) අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සිදුවන අනතුරු නිසා මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙද්පළවලට සිදුවන හානිය 
පිළිසකර කිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු කරන ලද 
මුදල වාහනෙය් අයිතිකරුෙගන් ෙහෝ අදාළ 
රක්ෂණ සමාගෙමන් අයකර ගැනීම සිදු ෙකෙරන 
අතර, මුදල් ෙනොෙගවන පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ නීතිමය පියවර ගැනීමද 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදු ෙකෙර්. 
ඇමුණුම 02හි සඳහන් කර ඇත. 

  ඇමුණුම 02 (I) - 2012 හා 2013 වර්ෂවලට අදාළ 
ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 02 (II)  - 2014 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

  ඇමුණුම 02 (III) - 2015 වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග ගරු අමාත තුමාට ස්තුතිවන්ත 

වනවා, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව.  ඒ වාෙග්ම 
එම පිළිතුෙර් පිටපතක් මට ලබා ෙදන ෙලසත් කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය සැලකුවත්, දැනට විවෘත කර 
තිෙබන කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය සැලකුවත්, 
ෙකොළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ගය සැලකුවත් අනතුරු සිදුවන පෙද්ශ 
අපි mapping කරලා බැලුෙවොත්, නැත්නම් සිතියම්ගත කරලා 
බැලුෙවොත් සමහර නිශ්චිත පෙද්ශවල නිතර නිතර අනතුරු සිදුවන 
පවණතාවක් දකින්න පුළුවන්. ෙම් තත්ත්වයට සමහර අය දක්වන 
ෙහේතුව තමයි, මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී සිදු ෙවලා තිෙබන පමිතිය 
පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුව. ෙම් පිළිබඳව අමාත ාංශයත්, මහාමාර්ග 
පිළිබඳව වග කියන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත් දැනුවත්ද? 
එෙහම නිතර නිතර එකම පෙද්ශවල අනතුරුවීෙම් පවණතාවක් 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ෙදවන අතුරු පශ්නය 

අහනවා. අනතුරුවලදී මාර්ගයට වන අලාභය රක්ෂණ 
ආයතනෙයන් ෙහෝ වාහන හිමියන්ෙගන් අය කරගන්නවා කියා 
සඳහන් කළා, රුපියල් ලක්ෂ 164කට වැඩි පමාණයක අලාභ සිද්ධ 
වුණා කියාත් සඳහන් කළා. ගරු ඇමතිතුමා දැන් පිළිගන්නවා, 
සමහර පෙද්ශවල ෙමවැනි අනතුරු ෙවනවා කියා. එෙහම නම්, 
පාරවල පමිතිය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ මුදල රක්ෂණ 
සමාගෙමන් අය කරගන්න එක නම් අපට පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
හැබැයි, සමහර ෙවලාවට රක්ෂණ සමාගෙමන් අය කරගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තුළ සමහර පුද්ගලයන්ෙගන් අය කරගන්නත්, එෙසේත් 
බැරි නම් නීතිමය කියා මාර්ගවලට යනවා. එවැනි පෙද්ශ 
සම්බන්ධෙයන් යම් සහනශීලි වැඩ පිළිෙවළකට අමාත ාංශයට 
යන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද, නැද්ද; ඒ සම්බන්ධව කුමන 
ආකාරයටද කටයුතු කරන්න පුළුවන්? 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ මුදල රක්ෂණ සමාගෙමන් අය කරගන්න උත්සාහ 

කරනවා. එෙහම නැත්නම්, ඒ පුද්ගලයාෙගන් අය කරගන්නවා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා අහන්ෙන්, මාර්ගය-  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන්, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා ෙදවන අතුරු පශ්නෙය්දී ඇහුෙව්, මාර්ගෙය් වැරැදි නිසා 

ෙවන ෙද්වලට පුද්ගලයන්ෙගන් අය කරගන්නා එක සාධාරණ 
නැහැ ෙන්ද කියායි.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා කිව්වා, insurance එෙකන් අය කරගන්නවා,- [බාධා 

කිරීමක්]  
 

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

අහන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙදවන 
අතුරු පශ්නෙයන් ඇත්තටම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්- [බාධා 
කිරීමක්] මාර්ගෙය් අඩු පාඩු නිසා මිනිසුන්ෙගන් අය කරගන්න 
එක සාධාරණ නැහැ.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා උත්තරයක් දුන්නා, ගරු මන්තීතුමා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒකට ලබා දුන් පිළිතුර මට මදි.  

311 312 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  in certain areas, about 30 

- 40 accidents have happened. We have noted those areas.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There are speed limits but they exceed those.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
In certain areas, there are some problems. About 30 - 

40 accidents have happened during the last year in a 
stretch of two-kilometres. අපි ඒ වාෙග් පෙද්ශ  ෙතෝරා 
ෙබ්රාෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒවා කුමන ෙහේතුව නිසා ෙවනවාද 
කියා හරියටම කියන්න අමාරුයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට පුළුවන් ඒ මැතිතුමාෙග් වාර්තාෙවන් 

පිටපතක් ලබාගන්න. ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් ඔබතුමා තුන්වන 
අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එෙහම හඳුනාගත් පෙද්ශවලදී මාර්ගයට අනතුරු වුණා කියා 

අය කරගන්නා මුදල සම්බන්ධෙයන්, අනතුරට ලක් වන අයට යම් 
සහනයක් ෙදන්න පුළුවන්ද?  

පිටත වටරවුම් මාර්ගෙය්ත්, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්ත්, ඒ 
වාෙග්ම නුවර -ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්ත් තත්ත්වය 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නුවර-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය දැනට කඩවත පෙද්ශෙයන් 

ආරම්භ කර තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. එහි 
මූලික කටයුතු කරෙගන යනවා. ජූනි මාසය වන විට මහනුවර-
ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය ගලෙගදර පෙද්ශෙයන් ආරම්භ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, රුවන්පුර අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා සැලසුම් 
සකස් කර තිෙබනවා; මැන තිෙබනවා. ඒ සඳහා ආෙයෝජකෙයක් 
ෙසොයා ගන්න අප කටයුතු කරනවා. 

 
ලුතිනන් වයි.ෙක්. රාජපක්ෂ: විෙදස් සංචාර 

ெலப் னன் ைவ.ேக. ராஜபக்ஷ : ெவளிநாட் ச் 
சுற் லாக்கள் 
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12.ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ආරක්ෂක අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2009/2010 වකවානුෙව් යුක්ෙර්න ජාතික 
ආරක්ෂක විශව්විද ාලෙය් (Navy Units Combat 
Employment and Actions Management 

Course) සඳහා හමුදා නිලධාරිෙයකු නම් කිරීෙම්දී 
ආරක්ෂක අමාත ාංශය සලකා බැලූ නිර්ණායක 
කවෙර්ද; 

 (ii) නාවික හමුදා නිලධාරී ලුතිනන් වයි.ෙක්. රාජපක්ෂ 
NRX 2431 එම ඩිප්ෙලෝමාව සඳහා නම් කිරීමට 
සපුරා තිබූ සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත නාවික නිලධාරි යා ජනාධිපති ආරක්ෂක 
ෙසේවයට අනුයුක්ත  කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) නාවික හමුදා නිලධාරිෙයක් වශෙයන් ෙසේවය 
කරන අවධිෙය් ඔහු අධ ක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකෙයකු ෙලස කටයුතු කළ ආයතන 
කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ කටයුතු කිරීම ආයතනික විනය නීති 
උල්ලංඝනය කිරීමක් වන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඔහුට විරුද්ධව ගත් විනය කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) නාවික හමුදා නිලධාරිෙයක් වශෙයන් ෙසේවය 
කරන අවධිෙය් ඔහු විෙදස ්ගත වූ වාර සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එක් එක් සංචාරය සිදු කරන ලද රට, 
කාලවකවානුව සහ සංචාරෙය් අරමුණ ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම විෙදස ් සංචාර සඳහා නාවික 
හමුදාපතිවරයාෙග් හා ආරක්ෂක අමාත ාංශ 
ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමතිය  ලබාෙගන 
තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2009/2010 காலப்பகுதியில் உக்ேரன் ேதசிய 
பா காப்  பல்கைலக்கழகத்தில் (Navy Units 
Combat Employment and Actions Management 
Course) இற்கு இரா வ உத்திேயாகத்தர் ஒ வர் 
ெபயாிடப்ப கின்றேபா  பா காப்  
அைமச்சினால் ஆராயப்பட்ட அள ேகால்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) கடற்பைட உத்திேயாகத்தர் ெலப் னன் 
ைவ.ேக. ராஜபக்ஷ NRX 2431 ேமற்ப  

ப்ேளாமா க்கு ெபயாிடப்ப வதற்காக ர்த்தி 
ெசய்தி ந்த தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கடற்பைட உத்திேயாகத்தர் 
சனாதிபதிப் பா காப் ச் ேசைவக்கு 
இைணக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) கடற்பைட உத்திேயாகத்தராகக் கடைமயாற்றிய 
காலகட்டத்தில் இவர் பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினராகக் கடைமயாற்றிய நி வனங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  கடைமயாற் தல் நி வன 
ஒ க்காற் ச் சட்டங்கைள மீ வதாக 
அைம மா என்பைத ம்; 
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 (iv) ஆெமனில், இவ க்கு எதிராக ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்ட ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) கடற்பைட உத்திேயாகத்தராக கடைமயாற்றிய 
காலகட்டத்தில் இவர் ெவளிநா க க்குச் 
ெசன்ற தடைவகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  சுற் லா ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நா , காலப்பகுதி மற் ம் சுற் லாவின் ேநாக்கம் 
தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெவளிநாட் ச் சுற் லா க்கு 
கடற்பைடத் தளபதியின் மற் ம் பா காப்  
அைமச்சுச் ெசயலாளாின் அங்கீகாரம் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Defence: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the criteria adopted by the Ministry of 

Defence, in naming an officer for the Navy 
Units Combat Employment and Actions 
Management Course, conducted by Ukraine 
National Defence University, for the period 
of 2009/2010; and 

 (ii) the qualifications, met by the Naval Officer, 
Lieutenant Y.K. Rajapakshe, NRX 2431, 
paving the way to name him for the 
aforesaid course? 

(b) Will he state- 
 (i) the date on which the aforesaid naval officer 

was assigned to the President’s Security 
Division; 

 (ii) the institutions, in which he served as a 
member of the Director Board while 
serving as a naval officer; 

 (iii) whether it is a violation of institutional 
disciplinary laws; and 

 (iv) if so, the disciplinary actions taken against 
him? 

(c) Will he also inform this House- 
 (i) the number of occasions that he engaged in 

foreign tours while he was serving as a 
naval officer; 

 (ii) separately, the country toured, the period of 
time and the purpose of the tour; and 

 (iii) whether the approval of the Navy 
Commander and the Secretary to the 
Ministry of Defence, has been taken for the 
aforesaid foreign tours? 

(d) If not, why? 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) යුක්ෙර්නෙයහි ජාතික ආරක්ෂක විද ාලය මඟින් 
පවත්වන එක් අවුරුදු පාඨමාලාවක් (Combat Use 
and Control of Naval Units) සඳහා උප 
ලුතිනන්/ලුතිනන් නිලෙය් නිලධාරිෙයකු නම් කර 
එවන ෙලස රුසියාෙව් ශී ලංකා තානාපතිවරයා 
විසින් 2009.07.08 දින ආරක්ෂක අමාත ංශය 
 ෙවත දැනුම් දී ඇති අතර, ඒ සඳහා වැඩ බලන 
උප ලුතිතන් වයි.ෙක්. රාජපක්ෂ ( NRX 2431)  
යන නිලධාරියා එවකට සිටි නාවික හමුදාපති 
විසින් නම් කර ඇත. නිලධාරියා එම පාඨමාලාව 
සාර්ථකව හැදෑරීෙමන් පසු ඔහු ෙවත යුක්ෙර්න 
ජාතික ආරක්ෂක විශව්විද ාලය ෙවතින් වසර 
03ක පාඨමාලාවක් පිරිනමා ඇති බව රුසියාෙව් ශී  
ලංකා තානාපතිවරයා විසින් 2010 ජූනි 07 දින 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙවත දන්වා එවා ඇත.  එම 
ලිපිය සභාගත* කරමි. 

 (ii) නාවික හමුදාපති විසින් පළමු පාඨමාලාව සඳහා 
නිලධාරියා නම් කර ඇති අතර, ෙදවන පාඨමාලාව 
සඳහා නිලධාරියාෙග් නම යුක්ෙර්න ජාතික 
ආරක්ෂක විශව්විද ාලය මඟින් නිර්ෙද්ශ කර එවා 
ඇත. 

(ආ) (i) 2012.03.21 

 (ii) නාවික හමුදා නිලධාරිෙයකු වශෙයන් ෙසේවෙය් 
ෙයදී සිටි අවධිෙය්දී ඔහු අධ ක්ෂ මණ්ඩලයන්හි 
සාමාජිකෙයකු ෙලස කටයුතු කෙළේද යන්න 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු නාවික හමුදාව සතුව ෙනොමැති 
බව දන්වා ඇත. 

 (iii) ඉහත (අ) ii පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

        (iv) ඉහත (අ) ii පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) නාවික හමුදාව සතු ලිපිෙල්ඛන අනුව විෙද්ශගත වූ 
වාර ගණන 27කි.  

 (ii) විෙද්ශ ගතවීම් පිළිබඳ විසත්ර 
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[ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 

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

අනු 
අංකය 

විෙද්ශ 
ගතවූ රට 

කාලවකවා
නුව 

සංචාරෙය් 
අරමුණ 

රාජකාරි ගමන් නම්, 
එම රාජකාරිය 
කුමක්ද? ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා 
දුන්ෙන් කවුද? 

1 එක්සත් 
රාජධානිය 

2007.01.01 
සිට 

2007.12.07 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

2 එක්සත් 
රාජධානිය 

2008.01.06 
සිට 

2008.05.15 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 
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අනු 
අංකය 

විෙද්ශ 
ගතවූ රට 

කාල 
වකවානුව 

සංචාරෙය් 
අරමුණ 

රාජකාරි ගමන් නම්, 
එම රාජකාරිය 
කුමක්ද? ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා 
දුන්ෙන් කවුද? 

 
3 ඇමරිකා 

එක්සත් 
ජනපදය 

2008.03.26 
සිට 
2008.03.30 

2008.03.26 
දින ඇමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය 
හරහා නැවත 
2008.03.30 
දින දිවයිනට 
පැමිණ ඇත. 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

4 එක්සත් 
රාජධානිය 

2008.05.15 
සිට 

2008.10.10 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

5 යුක්ෙර්නය 2009.10.29 
සිට 

2010.08.31 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 6 යුක්ෙර්නය 2011.08.20 
සිට 

2011.08.31 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 7 යුක්ෙර්නය 2011.11.07 
සිට 

2011.11.24 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 8  
යුක්ෙර්නය 

2012.02.19 
සිට  

2012.02.28 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 9 යුක්ෙර්නය 2012.05.06 
සිට 

2012.05.25 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

10 යුක්ෙර්නය 2012.11.18 
සිට 

2012.12.14 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

11 යුක්ෙර්නය 2013.06.15 
සිට 

2013.07.05 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

12 යුක්ෙර්නය 2013.11.15 
සිට 

2013.12.15 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

13 යුක්ෙර්නය 2013.12.23 
සිට 

2013.12.30 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

14 යුක්ෙර්නය 2014.01.15 
සිට 

2014.01.28 

විෙද්ශ 
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

15 යුක්ෙර්නය 2014.11.03 
සිට  

2014.11.14 
දක්වා 

 විෙද්ශ  
පුහුණුවක් 
සඳහා 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 16 ඉරානය 2012.08.29 
සිට  

2012.08.31 
දක්වා 

රාජකාරි 
සංචාරයක් 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

17 ඕස්ෙට්ලි
යාව 

2013.08.27 
සිට 

2015.09.15 
දක්වා 

විෙශේෂ  
රාජකාරි 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

18  
ෙහොංෙකොං 

2014.03.27 
සිට  

2014.03.31 
දක්වා 

රග්බි ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි,  ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයා 2007 
වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට මාස 100කට ආසන්න කාලයක් 
තමයි නාවික හමුදාෙව් ෙසේවය කර තිෙබන්ෙන්. නමුත්, එතුමා 
ගිහින් තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ගමන් වාර 27ක් වුණාට, ඒ ෙවනුෙවන් 
ගිය කාලය ෙකොපමණද කියා ගණන් හදලා බැලුෙවොත්, එතුමා 
වැඩිපුර ඉඳලා තිෙබන්ෙන් පිට රටවලයි කියා නම් ෙපෙනනවා. මා 
හිතන විධියට එතුමා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට වඩා සංචාරය 
කර තිෙබනවා. සුදුසුකම් නැතිව වුණත්, ඔහුව නාවික හමුදාවට 
බඳවා ගත්ෙත් රගර් කීඩාෙව් පවර්ධනයටද, නැත්නම් ඇත්තටම 
යුද්ධය සඳහා තරුණයන් බඳවා ගන්න උත්ෙත්ජනයක් ෙදන්නද 
කියා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක නම් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙගනුයි හිටපු 

ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙගනුයි තමයි අහන්න ෙවන්ෙන්.  

317 318 

අනු 
අංකය 

විෙද්ශ ගතවූ 
රට 

කාලවකවා
නුව 

සංචාරෙය් 
අරමුණ 

රාජකාරි ගමන් නම්, 
එම රාජකාරිය 
කුමක්ද? ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා 
දුන්ෙන් කවුද? 

21 මැෙල්සියාව 2014.09.06 
සිට 
2014.09.07 
දක්වා 

රග්බි ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

22 ෙකොරියාව 2014.09.25 
සිට 
2014.10.05 
දක්වා 

රග්බි ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

23 මියන්මාරය 2009.06.14 
සිට 
2009.06.16 
දක්වා 

ෙපෞද්ගලික 
සංචාරයක 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

24 රුසියාව 2015.02.09 
සිට 
2015.02.15 
දක්වා 

ෙපෞද්ගලික 
සංචාරයක 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

25 ඕස්ෙට්ලියාව 2015.09.16 
සිට 
2015.09.21 
දක්වා 

ෙපෞද්ගලික 
සංචාරයක 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

26 සිංගප්පූරුව 2010.04.14 
සිට 
2010.04.17 
දක්වා 

රග්බි ජාතික 
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය 
කිරීම 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

27 නවසීලන්තය 2013.02.23 
සිට 
2013.03.03 
දක්වා 

ජාතික ෙවඩි 
තැබීෙම් 
සංචිතය 
නිෙයෝජනය 
කිරීම 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

20 ජපානය 2014.05.05 
සිට  

2014.05.12 
දක්වා 

රග්බි ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 

19 ෙකොරියාව 2014.04.22 
සිට 

2014.04.28 
දක්වා 

රග්බී ජාතික  
කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය  
කිරීම 

රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
ලැබී ඇත. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
යුක්ෙර්නෙය් පුහුණුව සඳහා යවන ෙකොට එවකට රුසියාෙව් 

තානාපතිවරයාව හිටිෙය් ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් මාමා 
ෙකෙනක්. ඔහුව ෙතෝරා ගැනීෙම් නිර්ණායකය වුෙණ්, 
ලුතිනන්වරෙයක් ෙතෝරා එවන්න කියන එක. නමුත්, ඔහු 
එවකටත් වැඩ බලන උප ලුතිනන් ෙකෙනක්. මාමා invitation 
එක එවනවා, තාත්තාෙග් අනුමැතිය සහිතව බාප්පා ෙමෙහන් 
අත්සන් කර යවනවා. නාවික හමුදාපතිවරයා ෙමවැනි කියා 
මාර්ගයක් ගැනීම නිසා සමස්ත නාවික හමුදාෙව් සහ ආරක්ෂක 
හමුදාවල සිටින අයෙග් චිත්ත ෛධර්යය බිඳ වැ ෙටනවා කියා 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඒ ගැන නම් ඇත්තටම පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 

හිටපු නාවික හමුදාපතිතුමා විසින් තමයි ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් නම ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන 
යම්කිසි පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අප බලනවා.  

එතුමා අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන නිසා දැනට නාවික 
හමුදාෙවන් එතුමාෙග් ෙසේවය තාවකාලිකව අත් හිටුවා තිෙබනවා. 
එතුමා අත් අඩංගුෙවන් එළියට ආෙවොත්, එතුමාට විරුද්ධව ආපහු 
ඒ පරීක්ෂණය පවත්වනවා.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
හමුදාවල සිටින අයෙග් චිත්ත ශක්තිය නැති වුණත්, අහිංසක 

ජනතාවෙග් purseවලට නම් තට්ටු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
පශ්නය. රුපියල්  ෙකෝටි එක්ලක්ෂදහදාහක අඩු පාඩු තිෙබන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් සංචාර නිසා තමයි.  

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමැතිය සහිතව ෙම් 
ෙපෞද්ගලික සංචාරවල නිරත ෙවලා තිෙබනවා කියා ඔබතුමා දැන් 
කිව්වා. නමුත්, සාමාන ෙයන් හමුදාෙව් ෙසේවය කරන ෙකෙනකුට 
නාවික හමුදාපතිවරයාෙග්, ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් අවසරය 
ගැනීම සඳහා දීර්ඝ කාලයකුත් ගත ෙවනවා. ෙම් ෙපෞද්ගලික 
සංචාර සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් කර තිෙබනවාද කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඇත්තටම මන්තීතුමා, ඒ පිළිබඳ විස්තර ෙම් අවස්ථාෙව් මා ළඟ 

නැහැ. ඒ විස්තර ටික බලා, මම ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13- 344/'15 - (1), ගරු එච්.එම්. සල්මාන් මහතා. 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා 

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

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

 
අඹතෙල් සිට ෙලෝෙලවල් මාර්ගය ඔස්ෙසේ ඇති ජල 

නළ : නවීකරණය 
அம்பத்தைல-ேலாெலவல் தி ஊடான 

நீர்க்குழாய்கள் : ந னமயப்ப த்தல் 
WATER PIPES LAID FROM AMBATALE THROUGH LOW LEVEL 

ROAD: RENOVATION 
 

350/’15 
14. ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරයට අඹතෙල් සිට ෙලෝෙලවල් 
මාර්ගය ඔසේසේ ඇති ජල නළ මගින් ජලය සපයනු 
ලබන බවත්; 

 (ii) එම ජල නළ එලන ලද්ෙද් 1905 වර්ෂෙය්දී බවත්; 

 (iii) වසර 110ක් ගතවූවත්, ෙමම ජල නළ නවීකරණය 
කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iv) ජල නළ නවීකරණය ෙනොකිරීෙමන් සිදුවන 
නිරන්තර ජල කාන්දු ෙහේතුෙවන්   ෙකොෙළොන්නාව 
පෙද්ශෙය් ජනතාව පීඩාවට පත්වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ජල කාන්දු ෙහේතුෙවන් සිදුවන පීඩාවන් මඟහරවා 
ගැනීම සඳහා ජල නළ පද්ධතිය නවීකරණය 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකසා තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විසත්රාත්මක වාර්තාවක් 
සභාගත කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பத்தைலயி ந்  ேலாெலவல் தி ஊடாக 
அைமக்கப்பட் ள்ள நீர்க்குழாய்கள் லம் 
ெகா ம்  நகரத்திற்கு நீர் 
வழங்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நீர்க்குழாய்கள் 1905ஆம் ஆண்  
இடப்பட்டெதன்பைத ம்; 
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 (iii) 110 ஆண் கள் கடந்த நிைலயி ம், இந் 
நீர்க்குழாய்கள் ந னமயப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iv) நீர்க்குழாய்கள் 
ந னமயப்ப த்தப்படாைமயினால் ெதாடர்ந்  
ஏற்ப ம் நீர்க்கசி  காரணமாக ெகாெலான்னாவ 
பிரேதச மக்கள் இன்ன க்கு உள்ளாகின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நீர்க்கசி  காரணமாக ஏற்ப ம் பாதிப் கைளத் 
தவிர்த் க்ெகாள்வதற்காக நீர்க்குழாய் 
ெதாகுதிைய ந னமயப்ப த் வதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைதப் பற்றிய விபரமானெதா  
அறிக்ைகையச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of City Planning and Water 
Supply: 

(a)  Is he aware that - 
 (i)  water is provided to Colombo City from the 

water pipes which have been laid through 
Low Level Road from Ambatale; 

 (ii)  the aforesaid water pipes have been laid in 
the year 1905; 

 (iii)  these water pipes have not been renovated 
even after a lapse of 110 years; and 

 (iv)  the people of Kolonnawa area are 
inconvenienced by the constant leakages of 
water owing to non-repair of the water 
pipes? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether a programme to renovate the water 
pipes has been prepared in view of avoiding 
the inconveniences caused by the leakages 
of water; and 

 (ii)  if so, whether a detailed report will be 
submitted pertaining to the said 
programme? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ජල නළ හතරක් එළා ඇති අතර, එම ජල නළ 
එළන ලද වර්ෂ පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.  

   O-30"(750mm ක විෂ්කම්භය සහිත වාෙන් ජල 
නළය එළන ලද වර්ෂය 1913)  

  O-20"(500mm ක විෂ්කම්භය සහිත චීනට්චට්ටි 
ජල නළය එළන ලද වර්ෂය 1886) 

  D-20"(500mm ක විෂ්කම්භය සහිත චීනට්චට්ටි 
ජල නළය එළන ලද වර්ෂය 1905) 

  N-30"(750mm ක විෂ්කම්භය සහිත වාෙන් ජල 
නළය එළන ලද වර්ෂය 1944) 

 (iii)  එම ජල නළ නවීකරණය කර ඇති ආකාරය හා 
කාල වකවානුව පහත පරිදි ෙව්. 

  O-30"1962 වර්ෂෙය්දී ෙවන්නවත්ත සිට 
මාලිගාකන්ද දක්වා ෙකොටසට අලුතින් ජල නළ 
එළා ඇත. ෙවන්නවත්ත සිට ලබුගම දක්වා නළ 
මාර්ගෙය් ඇතුළත බිත්ති පිරිසිදු කර සිෙමන්ති 
ආවරණයක් ෙයොදා පතිසංසක්රණය කර ඇත. 

  O-20"  සහ D-20" 1980/81 වර්ෂවලදී අඹතෙල් 
සිට එලිහවුස/්මාලිගාකන්ද දක්වා නළ මාර්ගය 
ඇතුළත බිත්ති පිරිසිදු කර  සිෙමන්ති ආවරණයක් 
ෙයොදා පතිසංසක්රණය කර ඇත.           

  1980/81 වර්ෂවලදී අඹතෙල් සිට එලිහවුස/්
මාලිගාකන්ද දක්වා නළ මාර්ගය ඇතුළත බිත්ති 
පිරිසිදු කර  සිෙමන්ති ආවරණයක් ෙයොදා 
පතිසංසක්රණය කර ඇත. 

 (iv) ජල නළ ඉතාමත් ෙහොඳ තත්ත්වයක පවතින 
නමුත් ඒවා සම්බන්ධ කර ඇති ඊයම් (Lead joints) 
මාර්ගෙය් ඇති අධික කම්පනයක් සමඟ 
නිරන්තරව ලිහිල් තත්ත්වයට පත් ෙව්. ෙමම ජල 
නළ එළා ඇති මාර්ගෙය් බර වාහන ගමනාගමනය 
ඉතාමත් අධික ෙලස වැඩිවීම මීට ෙහේතු වශෙයන් 
දැක්විය හැකිය. තවද ෙමම පෙද්ශය වගුරු බිම් 
සහිත පෙද්ශයක් වීම ද මීට බලපා ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) අඹතෙල්- ඔරුෙගොඩවත්ත Low Level මාර්ගය 
පුළුල් කර (මංතීරු 4කින්) නවීකරණය කිරීෙම් 
ව ාපෘතියක්  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් 
සිදු කරමින් පවතී. ජල නළ කාන්දු මඟ හරහා 
ගැනීම සඳහා එම සංවර්ධනය කරන මාර්ගෙය් 
අලුතින් පවරා ගන්නා ෙකොටස තුළ අලුතින් ජල 
නළ එළා ජල නළ පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමට 
ෙම් වන විට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින 
අතර, ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලබා ගැනීමට අවශ  
කටයුතු දැනට සම්පාදනය කරමින් පවතී. එම 
අලුත් නළ එළීමත් සමඟ පැරණි ජල නළ පද්ධතිය 
භාවිතෙයන් ඉවත් වන අතර, නිතර නිතර සිදුවන 
ජල කාන්දුවලට ෙම් සමඟ විසඳුමක් ලැෙබනු ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි. ෙකොෙළොන්නාෙව්  ජනතාව කුඩු නිසායි, කුණු 
නිසායි, ෙතල් නිසායි දුක් විඳිනවාට අමතරව ෙකොළඹ නගරයට 
වතුර සැපයීම නිසාත් දුක් විඳිනවා . එතුමියෙග් උත්තරය අනුවම 

321 322 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැහැදිලි ෙවනවා, අඹතෙල් ජල පවිතාගාරෙය් ඉඳලා ෙකොළඹ 
නගරයට තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 110ක් පමණ පරණ ජල නළ බව. 
තාවකාලික පිරිසිදු කිරීම් කළාට ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් නැති 
නිසා තමයි ෙම් jointsවලින් දිගින් දිගටම ජල කාන්දු  සිදු 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ලංකා ෙව් පධාන මාර්ගයක් වුණු 
ෙලෝෙලවල් මාර්ගය ගමනාගමනයට ඉතාම නුසුදුසු, ඈත පිටිසර 
ගම්මානයක තිෙබන පාරකවත් නැති තත්ත්වයට පත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මාස ෙදකකට කලින් කිෙලෝමීටර් දහයක් කාපට් 
කරලා අඩු ගණෙන් යන්න පුළුවන් මට්ටමට අපට එම මාර්ගය හදා 
දීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මහාමාර්ග ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් හදාෙගන 
යනවාය කියා දැන් ඔබතුමිය කිව්වා. ඒ ජල නළ එළන්න බිලියන 
6කට වැඩිය යනවාද, ඒ සඳහා ඔස්ටියාෙවන් ආධාර ඉල්ලා ලැබිලා 
තිෙබනවාද, ආධාර ෙනොලැබුෙණොත් භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ මුදල් 
ලබා ගන්නවාද කියා මා ඔබතුමියෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
දැනට ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් කරෙගන යනවා, ගරු 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මට මන්තීතුමාට 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. විෙද්ශ ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් 
 වනෙකොට ඉල්ලුම් කරෙගන යනවා. ෙලෝ ෙලවල් මාර්ගය පුළුල් 
වනෙකොට, ඒ පුළුල් වන ෙකොටෙසේ අලුත් ජල නළ එළීම් ටික 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ ආධාර ෙනොලැබුෙණොත් මහාභාණ්ඩාගාරෙයන් එම මුදල් 

ලබා ගන්න කටයුතු කරනවාද?  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තවම ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
තවම ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැහැ. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙලෝෙලවල් මාර්ගය මං 

තීරු හතරට පුළුල් කරන්න පසු ගිය ආණ්ඩුව 2008 ඉඳලා විවිධ 
 ෙපොෙරොන්දු ලබා දුන්නා. නමුත් පසු ගිය ආණ්ඩුවට ඒ කටයුත්ත 
කරන්න බැරි වුණා. අඩුම තරමින් වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් අෙප් 
මහාමාර්ග ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීෙමන් තමයි ෙම් වනෙකොට 
රුපියල් මිලියන 500කට වැඩි පමාණයක් වන්දි ෙගව්ෙව්. ඒ වන්දි 
මුදල් ෙගව්වත්, පාර හදන්න ආධාර ලැබිලා තිබුණත්, ෙම් ජල නළ 
මාර්ග ටික හදන්න ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන 
මණ්ඩලෙයන් තවමත් පූර්ණ කාලීන විසඳුමක් ලැබිලා නැති නිසා 
තමයි ෙම් පාර හදන්න පමාද වුෙණ් කියා ඔබතුමිය පිළිගන්නවාද? 

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් විස්තර දැනට කියන්න අමාරුයි. ෙකෙසේ 

නමුත් ෙම් පුළුල් කිරීමත් එක්ක  අලුතින් නළ  මාර්ග එළීමට 
දැනට සැලසුම්  කරෙගන යනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා අහන පශ්නය ෙම්කයි. ඔබතුමියෙග් 

අමාත ාංශෙය් පමාද වීම නිසා පාර හදා ගන්න බැහැ, පාර හදන්න 
ගියාම නළ එළන තුරු පාර හදන්ෙන් නැහැ කියා කියනවා 
කියලායි එතුමා කියන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ පාරට විතරක් ෙනොෙවයි. මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සහ ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන 
මණ්ඩලෙය් සම්බන්ධීකරණෙය් යම් යම් අඩු පාඩු නිසා එෙහම 
ගැටලු ඇති ෙවනවා ඇති කියා මා හිතනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නැහැ, තව ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ඒ අතුරු පශන්යට ඇතුළු 

කරන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
තිෙබන වුවමනාවත් එක්ක, ඔවුන්ෙග් සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතුවලට ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලෙයන් 
ලැෙබන සහෙයෝගය පමාණවත් මදි කියායි මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට මට නම්  ෙත්ෙරන්ෙන්. එතැනයි ෙම් 
ගැටලුව තිෙබන්ෙන්.  

මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දැන් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය  මීටර් 27ක් පළලට, මං තීරු හතරට ෙම් පාර හදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ මීටර 27න් මීටර් 15ක් පාර සඳහා 
තිෙබනවා, මීටර 5ක් පදිකයන්ට ගමන් කිරීම සඳහා තිෙබනවා, 
මීටර ෙදකක් වතුර බැස යෑම සඳහා තිෙබනවා, මීටර  පහක් ජල 
නළ එළීම - service line - සඳහා තිෙබනවා. ෙම් ආධාර ෙසොයා 
ෙගන ජල නළ එළී ෙම්දී යම් විධියකින් පමාදයක් සිදු වුෙණොත්, - ඒ 
මුදල් ෙසොයා ගන්නා ෙතක්-  පාර හැදීම සඳහා ඔබතුමන්ලා මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරියට අවශ  සහෙයෝගය, අනුමැතිය ලබා 
ෙදනවාද? ඒ වාෙග්ම එහිදී ෙකොළඹ නගරයට ජලය සැපයීම අඩාළ 
ෙනොවීමට වගබලාගන්න පුළුවන්ද?   

 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එතුමා එක පාරට ෙගොඩක් 

පශ්න අහනවා. නමුත් මම උත්තර ෙදන්නම්. Service corridor 
එකක් දමනවා කියලා තිෙබනවා. Service corridor එක දැම්මාට 
පසුව මම හිතන විධියට කිසිම ගැටලුවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. 
ඕනෑම ෙවලාවක අලුතින් ජල නළ එළීම සිදු කිරීමට හැකියාව 
ලැෙබනවා.  
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම ෙකටිෙයන් අහන්ෙන්, - 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒ සඳහා පැහැදිලි 

පිළිතුරක් ෙදන්නයි හදන්ෙන්. Let the Hon. Minister explain.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වතුර බට එළීම සඳහා අපි 

ෙකොටසක් ෙවන් කරනවා. එතෙකොට අපි පාර හැදුවත් නැතත් ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට පුළුවන් ජල නළ ටික 
එළන්න. There is no problem. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ මඟින් පාර හැදීම සඳහා බාධාවක් ඇති වන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, බාධාවක් වන ්ෙන් නැහැ. ජල නළ එළීම සඳහා ෙවනම 

ෙකොටසක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 3 - 328/'15 - (1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මම සූදානම් ෙවලායි පැමිණිෙය්. එම උත්තරෙය් ෙපොඩි 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 
මා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 340/'15 - (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් 

ගම්මන්පිල මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 371/'15 - (1), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 

මහතා. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා 

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

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

 
ෙගොවි විශාම වැටුප් හිමිකම: විස්තර 

விவசாயிகள் ஓய் திய உாித்  : விபரம் 
FARMERS' PENSION ENTITLEMENT: DETAILS 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා - (ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් 
මුහම්මදු මන්සූර් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு கம்ம  இப்ராஹிம் 

கம்ம  மன்சூர் சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor)    
කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2012/2013 වර්ෂවල ෙගොවි විශාම වැටුප් හිමිකම 
ලැබූ සියලුෙදනාටම ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවා 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ඒ මන්ද; 

 (iii) ෙගවා ෙනොමැති නම්, එම සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවා ෙනොමැති අය සඳහා 
සහනයක් ලබා දිය හැකිද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) 2015 ෙදසැම්බර් මස වන විට ෙගොවි විශාම වැටුපට 
හිමිකම් ලැබූ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පුද්ගලයන් සඳහා 2016 වර්ෂෙය්දී බාධාවකින් 
ෙතොරව ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවිය හැකිද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) 2012/2013ஆம் ஆண் களில் விவசாயிகள் 
ஓய் திய உாித்திைனப் ெபற்ற சகல க்கும் 
விவசாயிகள் ஓய் தியம் ெச த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அ  ஏெனன்பைத ம்; 

 (iii) ெச த்தப்படவில்ைலெயனில், 
அவ்ெவண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) விவசாயிகள் ஓய் தியம் ெச த்தப்படாதவர் 
க க்கு ச ைக வழங்க மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 சம்பர் மாதமளவில் விவசாயிகள் 
ஓய் திய உாித்ைதப் ெபற்றவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆட்க க்கு 2016ஆம் ஆண் ல் 
தைடயின்றி விவசாயிகள் ஓய் தியத்ைதச் 
ெச த்த மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether  farmers’ pension has been paid to 
all the persons who were entitled  to the  
farmers’ pension  in the years 2012/ 2013; 

 (ii)  if not, the reason for it; 

 (iii)  if the farmers’ pension has not been paid, 
the number of persons to whom it has not 
been paid; and 

 (iv)  whether a concession can be  given  to the 
persons to whom farmers pension has not 
been provided? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  the number of persons who have been 
entitled to the farmers’ pension by 
December 2015; and 

 (ii)  whether farmers’ pension can be paid to the 
aforesaid persons without  hindrance in the 
year 2016? 

(c)  If  not , why? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවා ෙනොමැත. 
 (ii) 1987 අංක 12 දරන ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කම 

පනත මඟින් සලසා තිබූ පතිපාදන අනුව මාසික අවම විශාම 
වැටුප රු.200/- වුවද, ෙමම වාරික මුදල ෙවනස ්කිරීමකින් 
ෙතොරව මාසික විශාම වැටුප රු.1,000/- දක්වා වැඩි කිරීම 
ඇතුළු කරුණු ෙහේතුපාදක වීම තුළ ෙගොවි විශාම වැටුප් 
අරමුදල 2010 වන විට ශූන භාවයට පත් විය. ෙමම 
තත්ත්වය මත ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවීම සඳහා අරමුදල් 
සම්පාදනය ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් 2012 හා 2013 වර්ෂවල 
ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවීම සිදු ෙනොකරන ලදී. 

 (iii) ඉහත වර්ෂ තුළ විශාම වැටුප් ෙගවා ෙනොමැති ෙගොවීන් 
සංඛ ාව 90,573කි. 

 (iv) සහනයක් ලබා දිය ෙනොහැකිය. 
  නව ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය සම්බන්ධෙයන් වූ 

2014 මාර්තු 14 දිනැති අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් නිෙයෝග 
පරිදි 2014 ජනවාරි 01 දින සිට වැඩි කළ විශාම වැටුපක් 
සහිතව නව ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය කියාත්මක 
කරන ලදී. ෙමම විශාම වැටුප දායක ෙයකුෙග් වයස අනුව 
රු.1,000/- සිට රු.5,000/- දක්වා වැඩි වන අයුරින් සකස ්
ෙකොට ෙගවීම් කරනු ලබයි. ෙමම වැඩි කළ විශාම වැටුප් 
ලබා ගැනීම සඳහා දායකෙයකු විසින් අතිෙර්ක වාරික 
මුදලක් ෙගවිය යුතු අතර, ෙමම ෙගවිය යුතු අතිෙර්ක වාරික 
මුදල 2012 හා 2013 යන වර්ෂවල දායකෙයකු ෙවත ෙගවිය 
යුතු හිඟ විශාම වැටුප් මුදලට හිලව් කර ගැනීමට ඉහත 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් නිෙයෝග මඟින් නියම ෙකොට ඇත. 

  ඒ අනුව 2012, 2013 වර්ෂවල දායකෙයකු ෙගවිය යුතු හිඟ 
විශාම වැටුප වාරික වශෙයන් දායකයා ෙගවිය යුතු හිඟ 
මුදලට හිලව් කර ඇති බැවින්, ඉහත නිෙයෝග පරිදි විශාම 
වැටුප් ෙගවා ෙනොමැති අය සඳහා සහනයක් සැලසිය 
ෙනොහැකි ෙව්. 

(ආ) (i) ෙගොවි විශාම වැටුපට හිමිකම් ලැබූ සංඛ ාව 136,421කි. 
 (ii) ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවීම සඳහා අවශ  පතිපාදන මහා 

භාණ්ඩාගාරය මඟින් ලබා ගනු ලබන පතිපාදන සහ 
දායකත්ව වාර මුදල් මඟින් සලසා ගනු ලබන අතර, 
භාණ්ඩාගාරය මඟින් ෙම් සඳහා අවශ  පතිපාදනවලට 
යටත්ව 2016 වර්ෂය සඳහා බාධාවකින් ෙතොරව විශාම 
වැටුප් ෙගවීමට හැකි වනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 404/'16 - (1), ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා. 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා 

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

 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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පැහැරගත් මාධ ෙව්දීන්: විස්තර 
கடத்தப்பட்ட ஊடகவியலாளர்கள் : விபரம் 

ABDUCTED MEDIA PERSONNEL: DETAILS 
 

391/’15 
15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා - (ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 
கம்மன்பில சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) 2010.01.26 සිට 2015.01.08 දක්වා වූ ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් ෙදවන ධුර කාලය තුළදී, 

 (i) සුදු වෑන් මඟින් පැහැරගත් මාධ ෙව්දීන් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ පැහැරගත් මාධ ෙව්දීන්ෙග් නම් සහ 
පැහැරගත් දින ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ පැහැරගත් මාධ ෙව්දීන් සුදු වෑන් මඟින් 
පැහැරගත් බවට තිෙබන නිශච්ිත සාක්ෂි කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) 2010.01.26 தல் 2015.01.08 வைரயிலான சனாதிபதி 

மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் இரண்டாம் பதவிக் காலத்தில், 
 (i) ெவௗை்ள வான்களின் லம் 

கடத்திச்ெசல்லப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  கடத்திச் ெசல்லப்பட்ட 
ஊடகவியலாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கடத்தப்பட்ட திகதிகள் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  கடத்திச்ெசல்லப்பட்ட 
ஊடகவியலாளர்கள் ெவௗை்ள வான்களில் 
கடத்தப்பட்டனர் என்பதற்கான திட்டவட்டமான 
சாட்சிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House with relevance to the 
second term in office of President Mahinda 
Rajapaksa from 26.01.2010 to 08.01.2015- 

 (i)   the number of media personnel abducted by  
using white vans; 

 (ii)  the names and dates of abduction of media 
personnel abducted in that manner; and 

 (iii)  the conclusive evidence available to the 
effect that media personnel abducted in that 
manner were abducted using white vans; 

(b)  If not, why? 

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

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 
(අ) (i) එම කාල සීමාව තුළදී සුදු වෑන් මඟින් මාධ ෙව්දීන් පැහැර 

ගැනීමක් සම්බන්ධව කිසිදු පැමිණිල්ලක් ලැබී ෙනොමැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 

 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් ගැටලු: රාජ  

පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත තුමාෙග් පකාශය 

ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளின் 
பிரச்சிைனகள்: ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ அைமச்சாின் கூற்  
ISSUES OF UNEMPLOYED GRADUATES: 
STATEMENT BY MINISTER OF PUBLIC 

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ  
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් 2016.02.26 වන දින ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
විසින් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අදාළ මන්තීවරයා නම් 
නැහැ. පිළිතුර සභාගත කරන්නද? 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you have to read out the Ministerial 

Statement.   
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
01. අංක අමප/15/0906/610/013-I  හා 2015.07.09 දිනැති 

අමාත  මණ්ඩල තීරණය පරිදි 2012 වර්ෂෙය්දී උපාධිධාරි 
අභ ාසලාභි ෙයෝජනා කමයට ෙතෝරා ෙනොගත්, 
2012.03.31 දිනට උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති හා එදිනට 
වයස අවුරුදු 35 ෙනොඉක්මවා ඇති උපාධිධාරින් සංවර්ධන 
නිලධාරි ෙසේවයට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. එම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බඳවා ගැනීෙමන් පසුව තවදුරටත් පවත්නා පුරප්පාඩු හඳුනා 
ගැනීම සිදු ෙකෙරමින් පවතී. තවද, උපාධිධාරින්ට රාජ  
අංශෙය් රැකියා සඳහා විවෘත අවසථ්ාවක් ඇති කිරීම යන 
මැෙයන් අමාත  මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ගරු රාජ  පරිපාලන 
හා කළමනාකරණ අමාත තුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
අතර එමඟින් උපාධිධාරින්ෙග් සුදුසුකම් සැලකිල්ලට ෙගන 
අදාළ අමාත ාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල අනුමත තනතුරු 
සඳහා ඔවුන් බඳවා ගැනීමට අමාත ාංශ ෙල්කම්වරුන්ට/ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ට අවසථ්ාව ලබාදීමට ෙයෝජනා 
කර ඇති බව සඳහන් කරමි. 

02. 2012 වර්ෂෙය්දී උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී වසරක 
පුහුණු කාලයක් සහිතව බඳවා ගැනීම සිදු කරන ලද බැවින්, 
එම බඳවා ගැනීෙම් දිගුවක් ෙලස ඉහත අමාත  මණ්ඩල 
තීරණය අනුව 2016 වසෙර් සිදු කළ බඳවා ගැනීමටද පුහුණු 
කාලයක් ඇතුළත් කරන ලදී. පුහුණු කාල සීමාව අඩු 
කිරීමට හා පුහුණු දීමනාව වැඩි කිරීම ෙකෙරහි ෙම් වන විට 
අවධානය ෙයොමු කර ඇති බව සඳහන් කරමි. 

03. අංක 1745/11 හා 2012.02.14 දිනැති සංවර්ධන නිලධාරි 
ෙසේවා ව වසථ්ාෙව් 12වන වගන්තිය පකාරව ෙශේණිගත 
උසසව්ීම් අවසථ්ා සඳහා විධිවිධාන සලසා ඇත. එයට 
අමතරව, ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් සීමිත තරග 
විභාගයට ෙපනී සිටීමට අවසථ්ාව ලබා දී ඇත. 

04. එක් එක් ෙසේවා සඳහා උපරිම වයස ් සීමා එම ෙසේවා 
ව වසථ්ාවන්හි සඳහන් වන අතර, සංවර්ධන නිලධාරි 
ෙසේවා ව වසථ්ාෙව් 9.2.3 උප වගන්තිය අනුව උපරිම වයස ්
සීමාව අවුරුදු 35 බැවින් එය වැඩි කරන්ෙන් නම්, ෙසේවා 
ව වසථ්ාව සංෙශෝධනය කළ යුතු බව සඳහන් කරමි. 

 
 ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යෑෙම් වාසිය 

ජනතාවට ලබා ෙනොදීම: ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමාෙග් පකාශය 

எாிெபா ள் விைல ழ்ச்சியின் அ கூலம் 
மக்க க்கு வழங்கப்படாைம:ெபற்ேறா ய 
வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சாின் கூற்  
DEPRIVE PEOPLE THE BENEFIT OF CRUDE OIL 
PRICE REDUCTION: STATEMENT BY MINISTER 
OF PETROLEUM RESOURCES DEVELOPMENT 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් 2016.01.28වන දින ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
විසින් නැඟූ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.  

01. ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 65කින් ඉහළ යෑමට ෙහේතුව. 

 ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් අෙලවි කරනු ලබන 
ෙපටල්වලින් සියයට 62.5ක් ආනයනය කරනු ලබන අතර, 
සියයට 37.5ක් ෙද්ශීය වශෙයන් පිරිපහදු කරනු ලබයි. 
ෙබොර ෙතල්වලට අදාළව  මිලට ගැනීම තීරණය කිරීෙමන් 
පසු, සාමාන  දින 45ක, 60ක කාල පරාසයක් එම ෙබොර 
ෙතල් පිරිපහදු කර ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කිරීම සඳහා 
ගත ෙව්.  

 එෙසේම ෙපටල් හා ඩීසල්වලට අදාළව පසම්පාදන කටයුතු 
අවසන් වීෙමන් පසු සැපයුම්කරුවන් ෙවත අදාළ ෙටන්ඩර් 
පදානය කිරීෙමන් පසු ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට 
සැපයුම්කරුවන්ෙග් ෙතල් ලැබීම සඳහා දින 30-45 අතර 
කාල පරාසයක් ගත ෙව්. සංසථ්ාව ඉන්ධන ආනයන කරනු 
ලබන්ෙන් සිංගප්පූරු ප්ලැට්ස ් මිල ගණන් පදනම් කර 
ෙගනය. යම් මාසයක සාමාන ෙයන් පවතින මිලට නැව් 
ගාසත්ු, රක්ෂණ ගාසත්ු, ආනයනකරුෙග් ලාභ ආන්තිකය 
එකතු කිරීෙමන් දැනට පවතින DES  මිල සෑෙද්. ඒ අනුව  
2015 ෙදසැම්බර් මස DES පිරිවැය ෙපටල් බැරලයකට 
ෙඩොලර් 56.05කි.  2015 ෙදසැම්බර් මස පැවැති ෙපටල් හා 
ඩීසල්වල මිල ගණන් පදනම් කර ෙගන සකසන ලද 
පිරිවැය වාර්තාව ඇමුණුම් 01හි දක්වා තිෙබනවා. අවශ  
නම් එය කියවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැන්සාඩ්ගත කරන්න. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඇමුණුම සභාගත* කරනවා.    

ඒ අනුව පධාන පිරිවැය උපාංග සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී 
ආනයනික පිරිවැය රු.51.34කි. ෙද්ශීයව එකතු වන පිරිවැය                     
රු. 22.06ක් අන්තර්ගත ෙව්.  [බාධා කිරීමක්]   ෙද්ශීයව එකතු වන 
පිරිවැය. අෙප් storage, ආදිය සඳහා ලීටරයකට රු. 22ක් වැය 
ෙවනවා. එහි breakdown එක අවශ  නම් ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. රු. 22ක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද දන්නවාද? Supplier 
interest - Rs.0.46; LC opening charges - Rs.0.08; bill 
acceptance charges - Rs.0.12; jetty and pipeline charges, 
harbour dues - Rs. 0.33; throughput charges - Rs.2.71; 
evaporation loss given to the dealer - Rs. 0.59; transport cost 
- Rs.0.76; exchange rate variation - Rs.9.53; personal and 
other cost - Rs.0.82; dealer margin - Rs.2.93; stockholding 
cost -Rs.0.21; debt financing cost - Rs.3.52.  ෙම් සියල්ලටම 
තමයි.  [බාධා කිරීමක්]  ගාස්තු ෙගවන්න ඕනෑ ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් ෙම්වා නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්,  මන්තීතුමනි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ණයට ෙගනද? 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, ණයට අරෙගන ෙනොෙවයි.  ෙම් සියල්ල -[බාධා 

කිරීමක්] ණයට නැතිව නිකම් ෙදන්න අපි ළඟ සල්ලි තිෙබනවාද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙතල් ටික විකුණලා ලාභ ලබන්ෙන් නැද්ද? 

331 332 

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර  මහතා] 

————————— 
* ඇමුණුම ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Document not tendered. 
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ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ලාභ ලබනවා තමයි. ඒවා බදු හැටියට භාණ්ඩාගාරයට යනවා. 

එෙහම නැත්නම් රට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා කථා 
කරන්ෙන් ෙම් ගැන දැනෙගන ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
පිළිතුරු දීලා ඉවර වන ෙතක් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ණයට ෙගන ෙගොඩ ගහනවා. ණය ෙපොලී ෙගවන්න ඕනෑ 

ජනතාව. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, නැහැ. ණයට ෙගන ෙගොඩ ගහලා නැහැ. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමකට යන්න එපා.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් අහපු පශ්නයට ෙන් ඔබතුමා 
උත්තර ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා ෙමතුමා අහන පශ්නවලට මැදිහත් 
ෙවන්න ගියාම පිළිතුරු දීලා ඉවර කරන්න බැහැ. එතුමා ඒකට 
ඉතා දක්ෂයි.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමාට අවශ  ෙදයක් තිෙබනවා නම් අහන්න.  

ෙමොකද, වහන්න ෙද්වල් අපි ළඟ නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අලුත අරිනවා. පස්ෙසේ වහනවා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි ළඟ වහන්න ෙද්වල් නැහැ. ඔක්ෙකෝම ඇරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ නිසා අහන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් පරණ ඒවාද ඇරලා තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දැන් ඇරලා තිෙබන්ෙන්. ඕනෑ ෙදයක් අහන්න. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
එතුමා - [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. එෙහම වුෙණොත්  ඔබතුමාට ඔතැන 

ඉන්න බැරි වනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා,   ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත්  පශ්නයට 

පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
එෙසේම රජය අය කරන බදු මුදල ලීටරයකට රුපියල් 65.44කි. 

ඉන් විශාලතම පිරිවැය උපාංගය වන්ෙන් රුපියෙල් අගය ක්ෂය 
වීම මත වූ අලාභය වන ලීටරයකට රුපියල් 9.53කි. ඒ අනුව 
ෙපටල් මිල ගණන් රුපියල් 65කින් ඉහළ යාම ෙකෙරහි ඍජු 
වශෙයන් බලපා ඇත්ෙත් රජය අය කරන බදු හා රුපියෙල් අගය 
අවපමාණය මත සිදුව ඇති බලපෑමයි. 

  

 ඩීසල් මිල ඉහළ යාමට බලපාන  ලද ෙහේතු - 
 

 2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ඩීසල් බැරලයක් ආනයනික 
සාමාන  මිල එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් 48.82කි. ඒ අනුව 
ලීටරයක් වරායට ෙගොඩබාන විට මිල රුපියල් 44.71කි. ෙම් 
සඳහා බදු ෙලස රුපියල් 15.13ක් හා ෙද්ශීය ෙපරසැරි 
වියදම් ෙලස රුපියල් 18.02ක් වැය ෙව්. ඒ අනුව ඩීසල් 
ලීටරයකින් ලබන ලාභය රුපියල් 17.13කි. නමුත්, 2015 
මුල් මාස 11 තුළ සංසථ්ාව දැරූ රුපියල් බිලියන 13.2ක 
පාඩුව පියවා ගැනීමට ෙමම ඩීසල් විකිණීෙමන් ලබන 
ආන්තික ලාභය පමාණවත් ෙනොෙව්. 

02. ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන්ෙන් රජය විසින් 
පරිපාලනය කරන ෙද්ශීය මිල යාන්තණයකි. 

03. දැනට පිරිවැය පිළිබිඹු වන මිල සූතයක් සකසා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබ්. ඒ අනුව රජය විසින් එය කියාත්මක කිරීම සඳහා 
ඉදිරිෙය්දී සුදුසු කියා මාර්ගයක් ගනු ඇත. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
කැබිනට් මණ්ඩලය පතිපත්තියක් හැටියට අනුමත කර 

තිෙබනවා. තව කටයුතු තිෙබනවා. ඔබතුමාත් කාලයක් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් විධියට හිටියා ෙන්. ඒවා අපි කමානුකූලව අවශ  
විධියට ජනතාවට ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ගණන් අඩු ෙවනවා; වැඩි වනවා. 

ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. හැමෙද්ම නගිනවා; බහිනවා. කාලය ආවාම 
අපි ෙදන්නම්. 

04. දැනට කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවත පිරිවැය පිළිබිඹු වන මිල 
සූතයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබ්. ඒ අනුව එය කියාත්මක කරන 
දිනය රජය තීරණය කරනු ඇත.  

05.  ඩීසල් හා ෙපටල් ලීටරයක් සඳහා වන බදු ඉවත් කළ විට 
ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් උපයා ගන්නා 
ලාභය 2015 ෙදසැම්බර් ආනයනික මිල ගණන් පදනම් 
කරෙගන පහත පරිදි ගණනය කර තිෙබ්.  

 (ලීටරයක මිල රුපියල්වලින්)   

මම ඒ ගැන කියන්නම්. අපි ෙදසැම්බර්වල ගණන්වලට සියලුම 
බදු ඉවත් කෙළොත් ඩීසල්වලින් අපට රුපියල් 32ක ලාභයක් 
ලැෙබනවා. ෙපටල්වලින් අපට රුපියල් 43ක ලාභයක් ලැෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Ceylon Petroleum Corporation එකටද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්, Ceylon Petroleum Corporation එකට. ඊළඟ එක,  
 

06.   ඉන්දියන් ෙතල් සමාගමද 2015 වර්ෂෙය් මුල් මාස 11 තුළ 
ෙපටල් අෙලවිෙයන් පාඩු ලැබූ බවට වාර්තා ෙව්. එනමුදු 
ඩීසල් අෙලවිෙයන් එම සමාගම ලාභයක් ලබයි. 

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  Lanka IOC එකට සහ 
Ceylon Petroleum Corporation යන ආයතන ෙදකටම 
අදාළ ෙවන්ෙන් එකම බද්දක්. එම නිසා බදුවල ෙවනසක් 
නැහැ. Ceylon Petroleum Corporation එක පාඩුවට 
ෙපටල් විකුණනවා වාෙග්ම Lanka IOC එකත් පාඩුවටයි 
ෙපටල් විකුණන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි ඩීසල් ලාභයට 
විකුණනවා වාෙග්ම ඒ අයත් ඩීසල් ලාභයට විකුණනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Lanka IOC එෙකන් මිලදී ගන්ෙන් කීයටද? 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මිලට  ගැනීෙම්දී  ෙවනසක්  සිදු ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්,  

ඒෙගොල්ලන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් අඩුවට ගන්නවා නම්  විතරයි. ඒ 
හැෙරන්නට ඔබතුමා පුන පුනා කියන ආකාරෙය් කිසිදු විෙශේෂ 
ලාභයක් ඒ අයට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා කියන පරිදි "සියලු බදු ඉවත් කළාට පසුව 

ඩීසල් ලීට රයකින් රුපියල් 32ක ලාභයක් ලැෙබනවා" කියලා 
කිව්වා. ෙන්ද?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සියලු බදු ඉවත් කළාම ලාභයක් ලැෙබනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ. ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 32ක ලාභයක් ලැෙබනවා. 

ෙපටල් ලීටරයකින් රුපියල් 43ක ලාභයක් ලැෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 32ක ලාභයක් 

ලබනවා. එතෙකොට ඒක අතිෙර්ක ලාභයක් වනවා. එතෙකොට, 
Lanka IOC එක අපට වඩා අඩුවට ෙතල් ෙගන එනවා ෙවන්න 
පුළුවන්.  අපි ඒක පැත්තකින් තියමු. නමුත් ෙමම මට්ටමට 
ෙගනාවා කියලා උපකල්පනය කළත්, ඔවුනුත් ඩීසල් ලීටරයකින් 
රුපියල් 32ක ලාභයක් ලබනවා.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ. නැහැ.  ෙමම ලාභය ලැෙබන්ෙන් බදු ඉවත් කළාට  

පසුව ෙන් මන්තීතුමනි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. බදු ඉවත් කළාම. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දැන්  ඒෙගොල්ලන් බදු ෙගවනවා ෙන්.  අද අපි ෙගවන බද්දම 

ඒ අයත් ෙගවනවා. 

335 336 

  ඩීසල් ෙපටල් (92) 

(a)- සිල්ලර මිල 95.00 117.00 

(b)- ආනයනික 
පිරිවැය 

44.71 51.34 

(c)- ෙද්ශීය ෙපරසැරි 
පිරිවැය 

18.02 22.06 

(d)- බදු 15.13 65.44 

(e)- එකතුව(b+c+d) 77.86 (138.84) 

(f)- අඩුකළා බදු (d) (15.13) 65.44 

(g)- බදු රහිත පිරිවැය 62.73 73.40 

(h)- ඒ අනුව ඉපයිය 
හැකි ලාභය 

32.27  (95-62.73) 43.60  (117-73.40) 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කිව්වා,  බදු ඉවත් කළාට පසුව ඩීසල් ලීටරයකින් 

රුපියල් 32ක ලාභයක් තිෙබනවාය කියලා. 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. බදු ඉවත් කළාම ලාභයක් තිෙබනවා.  නමුත් බදු  

ෙගව්වාම පාඩුවක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සාමාන ෙයන් බදු ඉවත් කළා කියලා ආර්ථික විද ාෙව්දී 

කියන්ෙන්, බද්ද ෙගවලා අවසන් වුණාම ලැෙබන ශුද්ධ ලාභයටයි.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මම කිව්ෙව්- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  බදු ඉවත් කළ පසු ලැෙබන ලාභය කියලා 

ආර්ථික විද ාෙව්දී හඳුන්වන්ෙන්, බද්ද ෙගව්වාට පසුව ඉතිරි ෙවන 
ලාභයටයි. ඔබතුමා ව ාපාරිකයකු හැටියට ඒ ගැන  දන්නවා. ඒ  
නිසා ඔබතුමා කියන විධියට අපට අර්ථකථනය වන්ෙන්- 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, නැහැ.  ඔබතුමා ඒ සඳහා වැරැදි අර්ථකථනයක් ෙදන්න 

එපා. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කෙළේ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා පැහැදිලි කිරීමක් කෙළේ. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මා  සද්භාවෙයන් ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දුන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සද්භාවෙයන් පිළිතුරු ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
( மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
"බදු ෙගවීමක් සිදු ෙනොකරන්ෙන් නම් ලාභය" කියන එකයි මා 

අදහස් කෙළේ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් "බදු ෙගවීමට ෙපර ලාභය" කියා එන්න ඕනෑ. "බදු 

ෙගවූ පසු ලාභය" කියා ඔබතුමා කිව්වාම - 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
"Profit before tax." 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බදු ඉවත් කළ පසු ලාභය කිව්වාම එන්ෙන් - 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, නැහැ. ෙම්ෙක් ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්, "කිසිම 

ආකාරයකින් ලංකාෙව් සියලුම බදු ඉවත් කරලා නම්" කියලායි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දැන් කියපු එක ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා කියපු එක 

ෙනොෙවයිද? දැන් ෙවන එකක්ද?  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
එෙහම තමයි ෙම් උත්තරය හදලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ෙවන එකක්ද? ඔය පිළිතුෙර් හරියටම ලියා තිෙබන එක 

ඔබතුමා කියන්නෙකෝ.  
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒක තමයි ලියා තිෙබන්ෙන්.   

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

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්, "ලීටරයක් සඳහා බදු ඉවත් කළ විට" 

කියලායි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

"බදු ඉවත් කළ විට ලාභය" කියා කියන්ෙන් බදු ෙගව්වාට පසුව 
රුපියල් 32ක ලාභයක් තිෙබනවාය කියන එකයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මා ඔබතුමාට කියන්නම්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කලබල  ෙවන්න එපා, ඇමතිතුමා.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මට ෙන් උත්තරය ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා අසා තිෙබන 

පශ්නෙය් පැහැදිලිව දක්වා තිෙබනවා, ෙමොන ෙමොන බද්දද ඉවත් 
වන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "බදු ඉවත් කළ විට ලාභය" 

කියන්ෙන් බදු ෙගව්වාට පසු ලාභය කියන එකයි. "බදු ෙගවීමට 
ෙපර ලාභය" කියා කියන්ෙන්, බදුත් එක්ක ලාභය ගැන කියනවා 
නම්. ෙමතැන නිශ්චිතව සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා, "බදු ඉවත් කළ 
විට ලාභය" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, බදු අයින් කළාට පස්ෙසේ 
ලීටරයකින් රුපියල් 32ක් ලාභයක් ලැෙබන බවයි. ෙම්ක තමයි 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලියා තිෙබන එෙක් ෙත්රුම. ඔබතුමා කියන 
එක ෙනොෙවයි එහි ෙත්රුම. ඒ නිසා රුපියල් 32ක ලාභයක් 
ලබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රුපියල් 22යි, රුපියල් 43යි කියලා කියන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. රුපියල් 32යි, රුපියල් 43යි. ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 

32ක් ලාභ ලබනවා. ෙපටල් ලීටරයකින් රුපියල් 43ක් ලාභ 
ලබනවා. ඒ රුපියල් 32ත් Lanka IOC සමාගම ලබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, Lanka IOC සමාගම මාසයකට 
ෙතල් ලීටර් ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් මිලියන 20ක් 
විකුණනවා. අතිෙර්ක වශෙයන් ඒ ෙගොල්ෙලෝ මාසයකට ඩීසල් 
ලීටර් මිලියන 20ක් විකුණනවා. ලාභය රුපියල් 32 ගණෙන් 
ගත්තාම Lanka IOC එක ඩීසල්වලින් පමණක් මාසයකට රුපියල් 
මිලියන 640ක් ලාභ ලබනවා. අඩුම තරෙම් ෙම් ලාභය ජනතාවට 
ෙදන්න බැරි නම් ඇමතිතුමනි, බද්දක් පනවන්න. බද්දක් පනවා ඒ 
ලාභය ආණ්ඩුවට ගන්න. රුපියල් 32ක අතිෙර්ක ලාභයක් ලබන්න 
බැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා අඩුම තරෙම් ෙම් රුපියල් 32 අඩු කරලා 
ෙම් ලාභය ජනතාවට ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ලාභය ජනතාවට ෙදන්ෙන් 

නැත්නම් කරන්න ඕනෑ එකම ෙද් තමයි බද්දක් පනවා ඒ ලාභය 
ආණ්ඩුවට ගන්න එක. ඒ ලාභය ජනතාවට එන්ෙන්ත් නැහැ; 
ආණ්ඩුවට එන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ලාභය Lanka IOC සමාගම 
ගන්නවා. ඒකයි මා කියන්ෙන්. ඒකයි මා නිතරම අහන පශ්නය. 
ඔබතුමාට ෙත්රුණාද මා කියන එක. මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්. මා දන්නවා, එතුමා ඒ සූතයටත් 
ෙපොඩ්ඩක් විරුද්ධ බව.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මා ඔබතුමාට දැන් උත්තරය ෙදන්නද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
බදු ටික ෙගව්වාට පස්ෙසේ අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම ලීටරයක මිල 

රුපියල් 138ක් වනවා. නමුත් අද ෙදන්ෙන් ලීටරයක් රුපියල් 
117කටයි. ලීටරයක මිල රුපියල් 138ක් වුණත්, රුපියල් 117කට 
තමයි ෙදන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මිනිසුන්ට - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා, "බදු ඉවත් කළ විට" කියලා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
"බදු ඉවත් කළ විට" කියා කිව්ෙව් "බදු ෙගවන්ෙන් නැත්නම්" 

කියන එකයි. ඔබතුමා හදන්ෙන් ජනතාවට වැරැදි පින්තූරයක් 
ෙගන යන්නයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අහන්ෙන්, "බදු ඉවත් කළ විට" ලාභය කීයද කියලායි. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා තාක්ෂණික, ගණකාධිකරණ වචනයක් අල්ලා ෙගන 

ෙනොමඟ යවන්න හදනවා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි බදු ෙගවා ඉවර ෙවනෙකොට මිල රුපියල් 138ක් ෙවනවා. 

රුපියල් 138ක් මිල  වන ෙකොට, අපි ජනතාවට රුපියල් 117ට 
ෙදනවා. අපිට ඒෙකන් රුපියල් 22ක් පාඩුයි. ඩීසල්වලින් රුපියල් 
17ක් ලාභයි. ෙම් නිසා ඔබතුමන්ලා ෙම් වැරදි පින්තූරයක්, 
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වචනයක් අල්ලා ෙගන ඉන්නවා. නමුත් යථාර්ථය තමයි, අපි 
රුපියල් 22ක පාඩුවට ෙපටල් විකුණනවා; රුපියල් 17ක ලාභයට 
ඩීසල් විකුණනවා කියන එක. ඒක තමයි, යථාර්ථය. ෙම් අසත ය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න එපා. මිනිස්සු ෙම්ක ෙත්රුම් - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"අපි" කියා හඳුන්වන්ෙන් කවුද? 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"අපි" කියා හඳුන්වන්ෙන්, ආණ්ඩුවයි. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්, ආණ්ඩුව. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආණ්ඩුව ලාභ ලබනවා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ආණ්ඩුව ලාභ ලබන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැත්ෙත් ෙමොකද? බදු, අරවා ෙම්වා - [බාධා කිරීමක්] ආණ්ඩුව 

ලාභ ලබනවා. තිෙබන මිලට වඩා [බාධා කිරීමක්] විකුණනවා නම් 
ලාභයක්ෙන් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අසා තිෙබන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

නීතිගත සංස්ථාව ගැනයි.  [බාධා කිරීමක්] ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව 
රුපියල් 22ක් පාඩු ලබනවා. Lanka IOC එකත් 22ක් පාඩු 
ලබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආණ්ඩුව ලාභ ලබනවා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ජනතාව ෙනොමඟ 

යවන්න ෙම් ආකාරයට අනවශ  පශ්න අසා උත්සාහ ගත්තත් 

ෙමතුමා කියන ෙද්වල් මිනිසුන් පිළිගන්ෙන් නැහැ. අපි 138ට බදු 
ෙගවා රුපියල් 22ක පාඩුවට රුපියල් 117ට ෙදනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි, තත්ත්වය. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මැතිතුමනි, ඔබතුමා 
වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] මම ඒවා ගැන කිව්ෙවොත්, ඔබතුමාට 
හිටෙගන ඉන්න බැරි ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට තිෙබන්ෙන් පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් 

ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීමයි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ග රු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඊෙය් ෙම් සභාෙව්දී 

පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු සභානායකතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, 
ඒ ගැන කරුණු ෙසොයා බලා පකාශයක් කරනවාය කියා. පූජ  
උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ අත්අඩංගුවට ගැනීම 
පිළිබඳවයි මම ඇසුෙව්. උන් වහන්ෙසේත්, තවත් භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා විශාල පිරිසකුත් ෙම් වන විට අත්අඩංගුෙව් සිටිනවා, 
විවිධ කාරණා මත පදනම්ව. මම ගරු සභානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඊෙය් කියපු පරිදි එම පිළිතුර ලබා ෙදන්නය කියා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එය දැන් අධිකරණය 

ඉදිරිෙය් තිෙබන පශ්නයක්ෙන්. අපි ෙමතැනදී ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන එකත් අපි පූජ  උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක ස්වාමීන් වහන්ෙසේට 
කරන අපහාසයක්. එම පශ්නය දැන් අධිකරණය ඉදිරිෙය් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැන ෙමතැන සාකච්ඡා කරන එකත් 
වැරදියි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, උන් වහන්ෙසේව 

අත්අඩංගුවට ගැනීමයි අපහාසය. ෙම් රෙට් නීතිය කාටත් එක හා 
සමානව කියාත්මක ෙවනවා නම් පශ්නයක් නැහැ. එදා විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා කිව්වා, මැයි මාසය ෙවනෙකොට තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරනවාය කියා. එතෙකොට 
අත්අඩංගුෙව් ඉන්නා වරදකරුවන් වුණු සියලු භයානක 
තස්තවාදීන් එළියට එනවා; නිදහස ලබනවා. ඒ ෙවනුවට ෙම් රෙට් 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාෙගන් අද පළි ගනිමින් සිටිනවා; භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා දඩයම් කරමින් ඉන්නවා. ගරු සභානායකතුමනි, 
ෙම්වා ගැන පිළිතුරක් ෙදන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්කම 
තිෙබන්න ඕනෑ. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක ස්වාමින්වහන්ෙසේට ෙවච්ච අකරතැබ්බය 

ගැන මටත් කනගාටුයි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කනගාටු ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙන් 

ඒක කරන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමය අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන කටයුත්තක්. ඒ නිසා ෙම් 

ගැන කථා ෙනොකර ඉඳිමු. උන්වහන්ෙසේට ගරු කරනවා නම් අපි 
ෙම් ගැන කථා ෙනොකර ඉඳිමු. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There is a point of Order being raised by the Hon. Rvi 

Karunanayake. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I want to get a clarification.  Normally, the Wi-Fi 

facility is available in this House. I find that it has been 
stopped now. The reason why I am asking this is because 
online information that we get is deprived at this moment.  
Is this a policy that is being adhered to or is it an error 
that has occurred today? 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
No -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Is that a policy? Because, normally - 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There is no such policy to stop communication 

through Wi-Fi. Hon. Minister, I will look into that.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We were accustomed to the policy that we can bring 

notepads and all and work online here.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Wi-Fi is allowed.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
So then, why is it not functional now? 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
If it is not working, it might be a technical fault. We 

can restore that. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
But, Hon. Deputy Speaker, I would like to say that we 

have allocated a lot of money to the Parliamentary 
Complex. Please ensure that there is a value for the 
money that is being allocated.  Money is being spent on a 
daily basis but the service degradation is taking place.  In 
today’s world, Wi-Fi is a basic requirement. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Finance Minister, I think, we had more money 

allocated to the Parliament last year than this year. So, 
they must be wondering -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We allocated money last year also. We are allocating 

money even for this year for the services we are getting.  
On this basis, we can reduce a lot more. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Anyway, this matter will be looked into immediately 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම්ක ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කියපු කාරණය හා 

බැඳුණු කාරණයක්. අපි දන්නවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිට රථ 
ගාෙල් තිෙබන ඩිජිටල් තිරය මාස ගණනක් තිස්ෙසේ වැඩ කරන්ෙන් 
නැහැ කියන එක. ඒෙක් විකාශන කටයුතු නතර කරන්න 
තීරණයක් ෙගන තිෙබනවාද? ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම තීරණයක් ෙගන නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් ඒ සඳහා 

ෙමොබිෙටල් ආයතනය අනුගහය දැක්වූවා. මම ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්නම්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ ගැනත් ෙසොයා බලන්න අවශ යි. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීම. අභ න්තර 

කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු අමාත තුමා. 
 
 

 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் (தி த்தச்) 

சட்ட லம் 
REGISTRATION OF PERSONS (AMENDMENT) BILL 

 

"1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත සංෙශෝධනය 
කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 

සංස්කෘතික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මහතා විසිනි. 

2016 මාර්තු 23වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார 

அ வல்கள் அைமச்சர்  சார்பாக மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 மார்ச்  23, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Hon. 

Minister of  Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs; to be read a Second time upon Wednesday, 23rd March,2016 
and to be printed. 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
 
රිෂාඩ් බදියුදීන් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
றிசாத் பதி தீன் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
RISHAD BATHIUDEEN FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Hon. Deputy Speaker, I move, 

"That the leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Rishad Bathiudeen Foundation." 
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය 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 ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත තුමා ෙ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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
න ාය පතයට අනුව අද දිනට නියමිත කටයුතුවල අංක 1 සිට 

14  දක්වා ඇති නිෙයෝග, නියම සහ ෙයෝජනා විවාදයට ගන්නවා.   
මුදල් අමාත තුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : නිෙයෝගය 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 
 
[පූ.භා. 11.44] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3  
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 1941/29 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 
 
(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, න ාය පතානුකූලව අද 
දිනට නියමිත කටයුතුවල අංක 1-14 දක්වා අපෙග් අමාත ාංශයට 
අදාළ වූ ෙයෝජනා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, න ාය පතයට අනුව 
නිෙයෝග, නියම සහ ෙයෝජනා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා 
වාෙග්ම අද තිෙබන තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් 
කථා කිරීම මා සතු කාර්ය භාරයක් ෙලස සලකා ඒ සඳහා ෙම් 
අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා.  

රටක පරිපාලනය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑම රටක් වියදමක් 
දරන බව අප සියලු ෙදනාම දන්නවා. ඒ වියදම දරන්න ඒ රටට 
ආදායමක් අවශ යි. අෙප් රෙට් ආදායම් උපයන මාර්ග ගණනාවක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ඉන් පධාන මාර්ග තුනක් තිෙබනවා. එනම්, 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා 
ශී ලංකා ෙර්ගුව. ඒ ආයතන තුනට අයත් ෙනොවන ආදායම් උපයන 
මාර්ග තිෙබනවා.  එම ආයතන තුන තුළින් තමයි සියයට 95ක් 
පමණ ලබා ගන්ෙන්. රටක පරිපාලනය සඳහා අප ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් අවස්ථාවල උපකමශීලී වැඩ පිළිෙවළවල් පාවිච්චි 
කරනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කර රෙට් ආර්ථිකය සවි 
ශක්තිමත් කරන මාර්ග තමයි ඒ සඳහා අප උපෙයෝගී කර ගන්ෙන්. 
අපි ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කරනවා කියන්ෙන් පධාන 
වශෙයන් ෙගොවිතැන රැක ගැනීමයි.  

අෙප් රෙට් අත වශ  කාර්ය භාරයක් ෙලස සලකන; අෙප් 
රෙට් ෙකොඳු නාරටිය ෙලස සලකන කෘෂිකර්මය තුළින් අෙප් වී 
නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කිරීම අප සතු කාර්ය භාරයක්. සාමය ලබා 
ගත් පසුව අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඇතුළු ෙම් නව රජය  
ජනවාරි මාසෙය් ආරම්භ කරපු වැඩ පිළිෙවළින් කෘෂිකර්මයට 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් දිරි දීමනා දීම තුළින් වී නිෂ්පාදනය සියයට 
35කින් විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වැඩිවීම තවත් පචලිත 
කරන්න සහල් ආනයනය කිරීෙම් ෙලෙහසිභාවය යම් විධියකින් 
අඩු කරලා එය අෛධර්යවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
අනුගමනය කරනවා. ෙමොකද, ෙද්ශීය සහල් නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා 
කරන්න අවශ  නිසා.  

පාකිස්තානය සහ ශී ලංකාව අතර තිෙබන නිදහස් ෙවළඳ 
ගිවිසුම -Pakistan-Sri Lanka Free Trade Agreement- මඟින් 
බාස්මතී හාල් ෙමටික්ෙටොන් 6,000ක් බදු රහිතව ෙමරටට 
ෙගන්වීම සම්බන්ධව ගිවිසුම් ගසා තිෙබනවා. නමුත් එය ෙමෙතක් 
දුරට පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන් අහිතකර තත්ත්වයකිනුයි. ඒ නිසා 
අපි ෙමය විධිමත් කිරීමක් කර තිෙබනවා. ආනයනික හැම සහල් 
කිෙලෝවක් සඳහාම රුපියල් 50ක බද්දක් අය කරනවා. නමුත් ඒ 
ෙවළඳ ගිවිසුෙමන් එය බැහැර කර තිෙබන්ෙන්, අප ඒ සඳහා 
නීතිෙයන්ම බැඳී සිටින නිසායි. පාකිස්තානය ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කිසිෙසේත් විෙරෝධතාවක් පකාශ කරලා නැහැ, ඒ අයෙග්ත් 
අනුමැතිය සහිතව ෙමය කර තිෙබන නිසා. රජෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ඒ බාස්මතී හාල් ෙමටික්ෙටොන් 6,000 
ෙගනැල්ලා ඊට අදාළ කටයුතු විධිමත් පාලනයක් තුළින් කරන්න 
අපි ඒ අවස්ථාව උපෙයෝගි කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, රෙට් 
අවශ තාව වී ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 4.78ක්ව තිෙබන අවස්ථාවක 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් වී ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 5.23ක් වාර්තා ෙවලා 
තිබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ වාෙග්ම තවත් සියයට 15ක් - 20ක් අතර 
වැඩිවීමක් අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා අපට ෙනොෙයක් 
විධිවිධාන පාවිච්චි කරන්න ෙව්වි, වැඩි වී තිෙබන ෙම් වී 
නිෂ්පාදනය රටට බරක් ෙනොවන විධියට, කෘෂිකර්මය 
අෛධර්යවත් ෙනොකරන විධියට ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන් 
ෙයොදාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ඒ ෙවනුෙවන් 
අපි ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ක්ෙෂේත උපෙයෝගි කරෙගන තිෙබනවා.  

එකක් තමයි, අපනයනය කිරීම. අපි ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
විමර්ශනයන් කරලා ඉන්දුනීසියාව, ඝානාව, උගන්ඩාව ආදි 
රටවලට අපනයනය කිරීම සඳහා දැන් කථා කරෙගන යනවා. ෙම් 
තුළින් අතිරික්තෙයන් සියයට තුනක හතරක විතර පමාණයක් අඩු 
කරන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉන්දුනීසියාව 
කියන්ෙන්, ෙමෙතක් කල් සහල් අපනයනය කරපු රටක්. දැන් ඒ 
රට ආනයනය කරන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. අපට 
ඉන්දුනීසියාෙව් මුදල් ඇමති බැම්බැංග් මැතිතුමා මුණගැසුණු විට, 
ලංකාව සමඟ තිෙබන මිතශීලිභාවය නිසා අපි ඇහුවා, "අෙප් රෙට් 
වී ඒ රටට අපනයනය කරන්න හැකියාව තිෙබනවාද නැද්ද" 
කියලා. දැන් නැවත ඒ රෙට් වී නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක් තිෙබන 
නිසා එකී අපනයන හැකියාව සම්බන්ධෙයන් බාධාවක් ඇති වී 
තිෙබනවා. නමුත් අපි හිතනවා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙවනත් මිතශීලි 
රටවල් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් රෙට් තිෙබන ඉතාම අධික වී 
අතිරික්තය ඒ රටවලට විකුණන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇති ෙව්වි 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙපොෙහොර 
සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
සුමාන ෙදක තුළ පත්තරවල සහ රූපවාහිනිෙය් සිරස්තලවල 
ෙපන්නුවා, "ෙපොෙහොර නැහැ. ෙපොෙහොර හිඟයක් තිෙබනවා." 
කියලා.     

අද අපට සතුටින් කියන්න පුළුවන්, ඒ කියූ සෑම ෙදයක්ම 
ෙබොරුවක් ෙවලා තිෙබන බව. අවශ  පමාණයට වඩා සියයට 
25ක් රෙට් සෑම ෙවෙළඳ මධ ස්ථානයකම ෙගොවි නියාමක තුළින් 
පාලනය කරලා, agricultural service centres තුළින් 
පරිපාලනයට ලක් කර තිෙබන අවස්ථාත් දැන් තිෙබනවා. ඊට වඩා 
පුදුමාකාර තත්ත්වයක් වන්ෙන්, අස්වැන්න ෙනළන අවස්ථාෙව් 
ෙපොෙහොරවල අවශ තාවක් තිෙබනවා කියා ෙම් කරන ලද 
ෙපෝඩාව අද ජනතාව දැක තිබීමයි. ෙමය ජනතාව ෙනොමඟ යවන 
කියාවක් බවට පත් වී තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙමෙතක් කාලයක් 
අතරමැදියන් තුළින් කළ ඒ වංචාවන් අපි නවත්වනවා කියා මා 
වගකීමකින් කියනවා.  
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අපට අවශ  වන්ෙන්, ෙමෙතක් දුර දුගී දුප්පත්භාවයක් ඇති 
කරමින්, ෙගොවියා යටපත් කරෙගන ඒ කාලෙය් තිබුණු යුගය නැති 
කරලා, ෙගොවියාෙග් ඒ දුගී දුප්පත්කම එතැනින් තල්ලු කරලා, 
මුදල් උපයන්න පුළුවන් යුගයක් ඇති කිරීමයි. පළමුවැනි වතාවට 
ෙගොවිෙයකුෙග් ගිණුමකට රුපියල් විසිපන්දහසක් අපි බැර කර 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් එතුමාෙග් අනාගතය සම්බන්ධව, ''කුමන 
ෙද්වල් කරන්න ඕනෑද'' කියන තීන්දුව ගැනීම එතුමාට භාර දීලා 
තිෙබනවා.  

එදා ෙපොෙහොර බෑග් දහයක් ගන්න ගියාම එක පැත්තකින් 
රුපියල් 350ක් සහ තව පැත්තකින් රුපියල් 150ක් ෙගවන්න සිදු 
ෙවලා තිබුණා. දැන් ඒවා ෙගවන්න අවශ ද? දැන් ඒවා ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. රක්ෂණය ගත්තාම, ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අෙප් අගමැතිතුමා 
තීන්දු කළා,  ''අපි එය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.'' කියලා. ෙමවැනි 
කටයුතු කර ෙගන යන අවස්ථාවක අපට අවශ  වන්ෙන් ෙනොමඟ 
යන පකාශ ෙනොෙවයි. රෙට් ඉදිරි අනාගතය සඳහා සුරක්ෂිත 
කෘෂිකර්ම පද්ධතියක් ඇති කරන මාර්ගය ෙමොකක්ද? ෙමවැනි 
ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට, ෙකටි කාලීනව ගන්නා 
තීන්දුවලට වඩා දීර්ඝ කාලීනව ලැෙබන පතිලාභ ගැන කථා 
කිරීමයි අවශ  වන්ෙන්. ෙමෙතක් කාලයක් කථා කළ, ''අපි වවමු 
රට හදමු'' කියන යුගෙයන් අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙගොවියාට නිකම් ෙපොෙහොර ලබා ෙදන විට, එහි අතරමැදියන් 
සියයට 40ක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙමය අස්වැන්න ෙනළන්න 
ෙනොෙවයි පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන්, තමන්ෙග් සාක්කුවලට දමා 
ගැනීමයි කර තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. අද 
ෙද්ශපාලන අතරමැදියන් සහ ෙද්ශපාලනඥයන් කෑ ගැහුවාට, 
ෙගොවීන් කෑ ගහලා නැහැ.  

ෙම් පිළිබඳව මා, මෙග් මිත කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාත් දැනුවත් 
කළා. අෙප් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් සිටින නිලධාරින් සමහර 
ෙව්ලාවට ෙමවැනි විෙරෝධතාවලට ෙම්වා ෙද්ශපාලන උපකම 
වශෙයන් පාවිච්චි කර තිෙබනවා. එය ෙමතැනදී අප වගකීමකින් 
කියනවා.  

අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී උපෙයෝගී කර ගන්ෙන් එක ෙදයයි. 
ජනතාවෙග් මුදල් තමයි අෙප් ආණ්ඩුව පාලනය කරන්ෙන්. ඒ 
මුදල් පාවිච්චි කරන්ෙන් පවුලකට ෙදකකට රැකවරණයක් ෙදන්න 
ෙනොෙවයි. රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් මුදල්, සීමිත සම්පත් අසීමිත 
ඉල්ලීම්වලට ෙබදීම තුළින්  කටයුතු කරන්නයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. 

අපිට එක ෙදයක් කියන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටෙමන් ෙම් 
පතිලාභය, cost benefit analysis එකක්,  value for money 
concept  එකක් තුළින් ඒ අයට ලබාෙදන්න යන මාර්ගය තමයි 
අෙප් ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන්ෙන් කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙකොතරම් බාධා ඇති කළත්, අද ෙගොවියාට ඒෙක් පතිලාභය 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අපි පාසල් නිල ඇදුම් සඳහා වවුචර් ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් ඉතාම සාර්ථක ෙලස කියාත්මක කළා. ඒ 
ගැන අපි සමීක්ෂණයක් කරලා තිබුණා. එහිදී රට පුරාම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සියයට තුනක, හතරක පමණ පශ්නයක් තමයි 
තිබුෙණ්.  

අෙනක් පැතිවලත් ඊට වැඩිය ඉල්ලීම් කරනවා. ෙම් වාෙග් 
පිරිසිදු, විනිවිදභාවයක් තිෙබන ෙදයක් කියාත්මක කරලත්, 
එතැනදීත් යම් විධියක ෙදෝෂාෙරෝපණයක් ආෙවොත් එන්ෙන් 
රජ ෙය් නිලධාරින් ගමන් කරපු මාර්ගය අනුවයි. එවැනි 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් එන්ෙන් රජෙය් නිලධාරින් කටයුතු කරපු 
ආකාරය අනුව මිසක්, එය සිදුෙවන පතිපත්තිමය කියාවලිෙය් 
වරදක් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් ෙපන්වන්න හැදුවා, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් මුදල් අපි කපා දමා තිෙබනවා කියලා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කිසිෙසේත්ම කපා හැරලා නැහැ.  

අවුරුද්ද අවසානෙය්දී අපිට ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙකොතරම් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවාද, ෙකොතරම් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවාද 
කියලා. ඒ නිසා රෙට් සල්ලි නිකරුෙණ් නාස්ති කරන්ෙන් නැතිව 
සෑම තඹ සතයක්ම ඒ අහිංසක ජනතාවට උපෙයෝගී කර ගන්න 
පුළුවන් මාර්ගය අපි ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් 
ෙනොෙයක් බදු අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසර පරිදි වැඩි කරන්න, යම් 
තැන්වලදී දිරිගන්වන්න, යම් තැන්වලදී අෛධර්යවත් කරන්න, ඒ 
වාෙග් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. මම කිව්වා වාෙග්, ෙම් රෙට් යම් 
වියදමක් දරන්න ආදායමක් අවශ යි. ඒ ආදායම තමයි අන්තිමට ඒ 
වියදම දරන්න ශක්තියක් ෙවන්ෙන්.  

එතෙකොට ඒ ෙදක අතර ඌනතාවක් තිබුෙණොත්, අය වැය 
හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ අය වැය හිඟය පියවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
කම තුන, හතරකින්. පළමු කමය තමයි, මුදල් අච්චු ගැසීෙමන්. 
ෙදවැනි කමය තමයි, ණය ගැනීෙමන්.  

තුන්වැනි කමය තමයි, බදු වැඩි කිරීෙමන්. හතරවැනි කමය, 
වියදම් කපා හැරීෙමන්. ෙම් කම හතරම කියාත්මක විය යුතුව 
තිෙබන්ෙන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහායි. එම නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට ෙකොතරම් සද්ද කළත්, අන්තිමට ෙමතැන 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන වැඩපිළිෙවළ තුළින් තමයි ෙම්වා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙම් සියල්ලම තුළින් අන්තිමට තවත් 
ෙදයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. අපිට පරිපාලනයට ලක් කරන්න 
බැරි පමාණයක්. ඒක තමයි ෙලෝක ආර්ථික වාතාවරණය 
කියන්ෙන්. ඒ ෙලෝක ආර්ථික වාතාවරණයත් අපි ෙම් වාෙග් 
දවස්වල ගැනීම අත ාවශ යි. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා නම්, the 
economic turbulence is well outside the control. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අප යම් විධියකින් දැනුවත්කමින්, අදක්ෂතාෙවන් 
රට තුළ පරිපාලනය ඇතිෙවලා තිෙබනවා නම්, එතෙකොට අපිට 
බාර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ෙවනත් විධියකින් සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
නම්, අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් විවෘතවීම තමයි අවශ  වන්ෙන්. අපට 
හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්වා කාෙග්වත් සාක්කුවලට යන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් නිසා තමයි අපි සියලු ෙදනාම විවෘතභාවයකින් යුතුව 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි මම ඒ පසුබිම ෙපන්වූෙය්. 
ෙමොකද, ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් ෙම් සුමාන තුනක, හතරක 
කාලය තුළදී කථා ෙවලා තිෙබන නිසා මම හිතුවා, නිවැරදි 
තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබ සියලු ෙදනාම දැනුවත් කිරීම අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් කටයුත්තක් ෙලස. වී සම්බන්ධෙයන් අෙප් තිෙබන 
අතිරික්තය කිසිෙසේත්ම අඩු කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.  

ෙමොකද, කෘෂිකර්මය අද අත වශ යි. රැකිරක්ෂා ගණනාවක් 
තිෙබන ක්ෙෂේතයක් නිසා අපි පුළුවන් තරම් ඒ ක්ෙෂේතෙය් අයව 
ෛධර්යවත් කරනවා.  එතැන තිෙබන බාධා ටික නැති කරන එක 
තමයි අපි කරන්න ඕනෑ එකම ෙද්. ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
වශෙයන් විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාටත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
තිෙබනවා නම් කරුණාකර ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අදහස් අපි 
උපෙයෝගි කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපොෙහොර සම්බන්ධෙයන් 
අපි විවෘතව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාව වන විට වී 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම  පශ්නයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙනක් ෙභෝග 
සම්බන්ධෙයනුත්- [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි කියන්ෙන්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙකොෙහොම කිව්වත්-[බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වී සම්බන්ධෙයන්  වාෙග්ම අෙනක් ෙභෝග සම්බන්ධෙයනුත් 

අපි පතිපත්තියක් අනුව කටයුතු කරනවා. ගරු අගමැතිතුමා 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන ආකාරයට ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා ෙම් අවුරුද්ෙදත් අපි යම් ලිහිල් ස්වරූපයකින්, ඉලක්කගතව 
- target-oriented ෙලස - ෙපොෙහොර ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා. නිකරුෙණ් දීමක් ෙනොෙවයි, සැබෑ ෙගොවීන්ට අපි 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ඒකත් අපි test check කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, යම් විධියකින් ඵලදායිතාව ඇති  වන විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරනවා. ඒ තුළින් 2018 වන  ෙකොට අපි රෙට් 
අතිෙර්ක ආහාර ෙභෝග ආනයනය නැත්තටම නැති කරලා ෙද්ශීය 
වශෙයන් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට කටයුතු කරෙගන යන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා 
හිතනවා, කෘෂිකර්මය සම්බන්ධෙයන්   කථා කරන්න ෙවලාව 
මිඩංගු කළා ඇති කියලා. 

ඊළඟට, අෙප් රෙට් වැඩි ආදායම් උපයන මාර්ගයක් තමයි 
ෙර්ගුව. ෙර්ගුව තුළ ෙමෙතක් කල් සියයට 0, සියයට 7.5, සියයට 
15, සියයට 25 යන බදු bands 4ක් තුළින් තමයි කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අපි විධිමත් කර තිෙබනවා,  ෙකොටස් ෙදකකට. 
ඒ කියන්ෙන්, සියයට 15 සහ සියයට 30. සාමාන ෙයන් 
ජාත න්තර පමිතිකරණය තුළ bands  ෙදකක් තමයි පාවිච්චි 
කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් සියයට 15 සහ 30 අතර නිල වශෙයන් bands 
ෙදකක් පාවිච්චි කිරීෙමන් එක් අතකින් ෙම් කටයුතු සරල කරනවා.   

අෙනක, යම් විධියකින් දූෂණයට ලක් ෙවන්න තිෙබන මාර්ග 
නැති කරනවා. ඒ ආකාරයට විධිමත් පාලනයක් ඇති කරන්න 
පුළුවන් අඩිතාලම දමා තිෙබනවා. ඒ අනුව, දැන් ෙම් සියයට 15ත්, 
සියයට 30ත් යන duty structures ෙදක, tariffs ෙදක කියාත්මක 
කිරීම තුළින් ජාත න්තර ෙලෝකයටත් හිතකරභාවයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් රටවල් 216 අතරින් රටවල් 30ක් 
අෙප් ෙර්ගුව ඉතාමත් ෙහොඳ තත්ත්වයක තිෙබන බවට සඳහන් කර 
ඇති බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන් ෙහළිදරවු 
කරනවා. ෙමොකද, ජාත න්තර මට්ටෙම් officersලා  අපට 
ජාත න්තර  රැසව්ීම්වලදි හමු වුණාම ශී ලංකා ෙර්ගුව ගැන ඉතා  
ෙහොඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් මම ෙර්ගුෙවන් 
ඉතාමත්  කාරුණික ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් target එක රුපියල්  බිලියන 985ක්. අෙප් 
ඒ target එක සම්පුර්ණ කරන්න  කටයුතු කරන ෙලස  
ඔබතුමන්ලා  සියලු ෙදනාෙගන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මම කාරුණික 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අපිට ආදායම් ෙසොයා ගැනීම අවශ යි.  අපට   
ආදායම් ෙසොයා ගන්න  පුළුවන් නම්,  අෙප් ආදායම, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබන සියයට  10.56,  සියයට 16කට 
සියයට 17කට වැඩි කරන්නට පුළුවන්.  ඒ ෙවනුෙවන් ෙර්ගුව 
තුළින් ඉතාමත්   විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්නට පුළුවන් නිසා,  
මම ඒ සියලුම නිලධාරින්ෙගන් ෙම් කාරණය ඉල්ලා සිටිනවා. එහි  
නිලධාරින්ෙගන් සියයට 95ක් සියයට 97ක් සියයට 98ක් පමණ 
නිලධාරින්ට වැඩ කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. නමුත් 
සියයට එකක්,  සියයට ෙදකක් නිලධාරින් ෙද්ශපාලන කියා තුළින් 
ෙනොමඟ යාෙමන් ඒ  කරන  ෙද්වල්  අපි නිවැරදි කරන්න අවශ යි. 
එවැනි  වැරදි   කියා කිරීම්වලට කිසිෙසේත්ම සමාවක් නැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙමම ගරු සභාෙව් ඉන්න 
නිසා මා ෙමම කාරණය කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි. දැනට  සුමාන තුන 
හතරකට ඉස්ෙසල්ලා ෙර්ගුව සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
ෙලොකු  ශබ්දයක් කළා,  වාහන සම්බන්ධෙයන් තිෙබන  අෙප් බදු 
පතිපත්තිය ගැන කියලා. ඊෙය් ඒ union එක ජනාධිපතිතුමාව 

ෙවනම හමු වන්නට  ඕනෑය කිව්වා. ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවන්න   
ගියාම, ඒ ඉදිරිපත් කළ තර්කවලට   ෙර්ගුෙව් හිටපු අධ ක්ෂතුමා 
ෙපන්වා දුන්නා, ඔබතුමන්ලා ෙග්න්න හදන්ෙන්  රටට අහිතකර 
පතිපත්තියක් මිසක්, ෙද්ශපාලන වාතාවරණයක් ඇති කරන 
ෙදයක් මිසක්  ෙවන ෙමොකක්ද  කියා. අන්තිමට පිළිගත්තා, "ඔව්, 
ගිය ගමන වැරදියි" කියලා. ෙලොකුවට ශබ්ද කරලා  ටී.වී.වල, 
පත්තරවල පළ කරපු  ෙද්වල්  ගැන ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් 
"එෙහම   ෙනොෙවයි වුෙණ් " කියා දැන්  පිළි අරෙගන තිෙබනවා. 
අපට අවශ  වන්ෙන්, ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
හැම තඹ සතයක්ම ෙසොයා ගන්න එකයි. එම නිසා එන සියලුම 
බාධක  පැත්තකට දාලා අෙප් ආදායම් වැඩි කරන මාර්ග අපි ඇති 
කරනවා.  

2015 වර්ෂෙය්  ෙර්ගු ව තුළින් ලැ බුණ ආදායම සියයට 
13.2කින් වැඩි වුණා. ඒ අයට ඒ ගැන අපි  පශංසා කරන්න 
අවශ යි.ෙනොෙයක් බාධක තිබුණත් ඒ මාස හත අටක පරිපාලනය 
තුළින්, - මැතිවරණ  ෙදකක් තිබිලාත්- අපට ඒ ආදායම වැඩි 
කරන්නට  පුළුවන් වුණා.  

සුරාබදු සම්බන්ධෙයනුත් මම කියන්නට අවශ යි. 
සාමාන ෙයන් මාසයකට  රුපියල් මිලියන ෙදදාහක් තුන්දාහක්  
විතර ආදායම ඉපයූ සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  ගිය අවුරුද්ෙද් 
ජනවාරිෙය් සිට ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා කාලය තුළ  මාසයකට  
බිලියන  නව දාහක්  විතර ෙසොයාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති 
වී  තිබුණා. ඒ සියයට ෙදසියයක වැඩි විමක් ඇති වුෙණ් පිරිසිදු 
පාලනයක් ඇති  වුණු නිසායි.  

අෙප් ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව විධිමත් කරන්න 
අවශ යි. ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  ඉන්න සියලුම 
නිලධාරින්ෙගන් මම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. සමහරවිට 
ඔබතුමන්ලා  ෙනොමඟ යවන යම් පකාශ ෙද්ශපාලනඥයින් 
පැවසුවාට  ෙමහිදී ආණ්ඩුවක් වශෙයන්  අපි ඔබතුමන්ලා 
සුරක්ෂිත කරන්න බැඳී  සිටින  බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්නට කැමතියි. නමුත්, මම එක ෙදයක් ඉල්ලනවා. රෙට් එක 
ජන ෙකොටසකට විතරක් ආදායම එන ෙම් මාර්ගය ෙදස බලාෙගන 
ඉන්න බැහැ.   

ජනතාවට ආදායම් උපයන මාර්ග අප හැම විධියකින්ම 
ෙහොයන්න අවශ යි; නවීකරණය තුළින් බලන්න අවශ යි. ඒ නිසා 
අපි අලුත් කමෙව්ද ෙසොයා ගනිමු. ෙම් අලුත් කමෙව්ද ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව්දී, යම් විධියකින් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
කටයුතුවලට ඇඟිලි ගැසීම් කරන්න කටයුතු කරනවා කියා 
හිතන්න එපා. ෙමෙතක් ජනතාව බදු ෙගව්වා. ඒ ෙගවන බදු ටික 
ජනතාවෙග් අභිවෘද්ධියට පාවිච්චි කරන්න බැරි එක තමයි තිෙබන 
ෙලොකුම බාධාව. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එක 
පැත්තකින් සල්ලි ෙහොයා ගන්නවා. නමුත්, එන්න තිෙබන සල්ලි 
ටික සැබෑ මට්ටමට ඒ ගිණුම්වලට යන්ෙන් නැති එක තමයි 
තිෙබන පශ්නය. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙර්ගුෙව් තිබුණු පශ්නය ඒකයි.  

පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලන කාලය තුළ ඒ තිබුණු හැම 
තැනකින්ම යම් විධියකින් සල්ලි එකතු කළා. නමුත්, අන්තිමට 
ෙම් සල්ලි ජනතාවට වියදම් කරන්න හැකියාවක් නැති 
තත්ත්වයක් එනවා. ඇයි? යම් විධියකින් අල්ලා ගන්නවා. නිල 
වශෙයන් ෙගවන්න තිෙබන ෙද් ෙවනින් පැත්තකින් අඩු ෙවලා 
ජනතාව බදු ෙගව්වාට, අන්තිමට ඒෙක් සැබෑ පතිලාභය ඔවුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් නැති පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව් මම නැවත නැවතත් මතක් කරන්ෙන් අපි අලුතින් 
හිතමු කියන කාරණයයි. ෙම් පුංචි ලංකාව අලුත් ශී ලංකාවක් 
බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ නම් අප කැපවීමක් කරන්න 
අවශ යි. ෙම් අවස්ථාව තමයි, ඒ කැප කිරීම කරන්න ෙහොඳම 
අවස්ථාව වන්ෙන්.  
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අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් නිශ්ශබ්දව හිටියාට, අප ගිය 
හැටිෙය්ම සද්ද කරලා කථාව පටන් ගන්නවා. හැම දවසකම 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙග්නවා. මා හිතන විධියට සුළු කාලයක් 
ඇතුළත ෙම් තරම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙගනැත් එතුමා ෙලෝක 
වාර්තාවක් තියලා ඇති. ෙමොකද, එතුමාට කරන්න ෙවනින් වැඩක් 
නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් ෙකොටසකුත් ෙනොෙවයි. 
ෙලොකුවට කියනවා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කියා. ෙකොෙහේද, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක් තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලා කරන එකම ෙදය 
තමයි රෙට් ජනාධිපති ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
විරුද්ධව කටයුතු කරන එක. එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සභාපති වශෙයන් කටයුතු කරන එකටත් බාධා කරනවා. නැත්නම් 
ෙවන ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා පත් වුෙණ් ෙවනම 
විපක්ෂයකින්ද? නැහැ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා පරාජය කරන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
හැකියාව ලැබුණු නිසා දැන් ඔබතුමන්ලා එකතු ෙවලා, "අප 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ෙය්" කියා කියනවා. ෙකොෙහේද ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයක් තිෙබන්ෙන්? 

කවුද ඕෙක් නායකයා? ඔෙහේ නිකම් සද්ද කර කර ඉන්නවා. 
එක්ෙකෙනක් එක තැනක කථා කරනවා. තව ෙකෙනක් තව 
දවසක තව තැනකට ගිහින් කථා කරනවා. ෙමතැන සද්ද කරන්න 
බැරි නිසා ෙවනින් තැන්වලට ගිහින්  ඔෙහේ පකාශ කරනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හිස නැති කඳක්! 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොළය ඇත්ෙත්ම නැහැ.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
හිස වැඩක් නැහැ. ෙමෙහම ෙහොඳයි. හිස හින්දා තමයි කෑෙව්, 

අපි.  
  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, කෑවා තමයි. රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් කාපු එක නිසා 

තමයි අද ෙම් ෙද්වල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊෙය් අෙප් අගමැතිතුමා ආදායම් බදු සම්බන්ධෙයන් 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. ඒ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළාම 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් අහනවා. "ඇයි, ෙම්ක  එතැනින් 
ආෙව්, ඇයි, ෙමතැනින් කිව්ෙව් නැත්ෙත්, අතැනින් වුෙණ් 
නැත්ෙත් ඇයි?" කියා අහනවා. හැබැයි, එක ෙදයක් අපට කියන්න 
පුළුවන්.   

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරන්න.  

අසත  පකාශ කරන්න එපා.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ඔතැන ඉඳෙගන සද්ද කළාට මට කියන්න 

තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අපට අද ආර්ථිකෙය් තිෙබන ෙලොකුම 
පශ්නය ෙමෙතක් දුර රටට ආදායම් උපයා ෙගන ඒක පාවිච්චි කර 
නැති එකයි. ෙම් තිෙබන ඌනතාවට අපට දැන් රාජපක්ෂ බද්දක් 
දමන්න ෙවයි. අන්තිමට ඒක තමයි කරන්න වන්ෙන්.  

අද ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ  ගැන අහපු පශ්නයකට අෙප් රුවන් 
විජයවර්ධන රාජ  ඇමතිතුමා  උත්තර දුන්නා. ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ 
මහත්මයා මාස 100ක් වැඩ කරලා, එයින් මාස 35ක්, 40ක් රටින් 
පිට ඉඳලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් වියදම් තමයි අන්තිමට අපට දරන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පැත්තට වියදම් කරනවා. ජනාධිපති අනුමත 
කරනවා, ආරක්ෂක ෙල්කම් ඒක සහතික කරනවා. වියදම් 
කරන්ෙන් අහිංසක ජනතාවයි. ඊට පසුව ඒෙක් හිඟය ෙගවන්න 
ෙවන්ෙන් අපටයි. අප ෙම්වා ඉදිරිපත් කළාම අහනවා, කරන්න 
බැරි ෙමොකද කියා. ඒ එක උදාහරණයක්. එන සුමාන ෙදක තුන 
ෙවද්දි අනික් උදාහරණත් මම ෙපන්වන්නම්.  

සති 100න් සති 35ක් රටින් පිට ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න 
සැබෑ තත්ත්වය.  ෙබොෙහොම ෙහොඳ පශ්නයක් ඒ ඇහුෙව්. ඒවාට 
උත්තර ෙදන ෙකොට සැබෑ තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා බලාගන්න 
පුළුවන්. ෙම්වාටද  පත් කරන්ෙන්? අහිංසක ජනතාව  පත් 
කරනවා, යම් වැඩ පිළිෙවළක් කරයි කියලා. අන්තිමට අවසරය 
ගන්න හදන්ෙන් තමුන්ෙග් පවුෙල් වැඩ කටයුතු කරගන්නයි. ඒවා 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? කෘෂිකර්මය ගැන 
සද්ද කරකර කථා කරනවා. ෙමොකක්ද තිෙබන පශ්නය? වී 
නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ගිය පාරට වඩා සියයට 
13ක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් තිෙබන බාධාව 
ෙමොකක්ද?  

අපි යම් ෙදයක් කිව්ෙවොත් ඒක කරනවා. අද සමහර අයට දරා 
ගන්න බැරි එකම ෙද් ඒකයි. ෙකොපමණ ශබ්ද කළත්, අන්තිමට 
පතිලාභ ලබාගන්න පුළුවන් මාර්ග අපි ඇති කරනවා; අතරමැදියන් 
නැති කරනවා. ඒක අපි වගකීමකින් කියනවා. අපට අවශ  
වන්ෙන් අහිංසක ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් සෑම තඹ ශතයක්ම 
ලබා ෙදන්නයි. ෙමොකද,  අතරමැදියන් සිටින විට සියයට 30ක 
40ක පමාණයක් ඔවුන්ට යනවා. මහ බැංකු වාර්තා ගත්තත්, 
ෙකොම්පැනි තුළින් කරලා තිෙබන විවෘත සමීක්ෂණ වාර්තා 
ගත්තත් එක කාරණයක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙපොෙහොර 
සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්, අන්තිමට ඒ ෙපොෙහොරවලින්  සියයට 
40ක් වගාවට ෙනොෙවයි  පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා ගිහින් 
තිෙබන්ෙන් ෙවනත් තැන්වලටයි. අන්න ඒක තමයි අපි නැති 
කරන්න හදන්ෙන්. ඒ යන වියදම, ඒ නාස්තිය නැති කෙළොත් ඒ 
පමාණයත් ෙගොවියාෙග් අභිවෘද්ධියට ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්. 
ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් එක ෙදයයි.  

අප ආදායම වැඩි කරෙගන යන අවස්ථාෙව්දී, වියදෙම් 
නාස්තිය නැති කරෙගන යන අවස්ථාෙව්දී, ෙම් රෙට් සැබෑ 
සංවර්ධන ෙපරළියක් ඇති කරන්න අවසරය ලබා ඇති 
අවස්ථාෙව්දී ඔබ සියලු ෙදනාෙගන් ඒකමතිකව ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් නිෙයෝග අනුමත කර ෙදන්න කියලායි. එතෙකොට බාධාවක් 
 ෙනොමැතිව රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් වන වැඩ පිළිෙවළට 
අපට යන්න පුළුවන්.  විපක්ෂයට ශබ්ද කරන්න පුළුවන්. ඒෙක් 
කිසි පශ්නයක් නැහැ. විපක්ෂය ෙකොතරම් ෙපොඩි ෙකොටසක් වූවත්, 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අවසරය අපි ලබා ෙදනවා. එදා අපි විපක්ෂෙය් 
සිටිනෙකොට අපට තිබූ අවහිරතාව,  ඔබතුමන්ලාට කිසිෙසේත්ම අපි 
ඇති කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා එකක් කරන්න 
අවශ යි. සැබෑ තත්ත්වය ෙහළිදරවු කිරීම විතරයි අවශ  වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද 
කියන්න අවශ  වන්ෙන් කියා දැන් ලියමින් සිටිනවා. නමුත් 
එතුමාට එක ෙදයක් කියන්න අවශ යි.  කියන ෙද් හරියට 
කියන්න. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කලින් දිනයක රවි 
කරුණානායක කියන නම රවි කරුණානායගම් කියා සඳහන් 
කරලා, තවත් මිනිත්තු පහක් ගත වුණාට පසුව "කනගාටුයි. මම 
වැරැද්දක් කළා" කියලා කියූ ආකාරෙය්  විහිළු කථා කරන්න එපා. 
සැබෑ තත්ත්වය ෙහළි කරන්න. අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කරන්ෙන් එක 
ෙදයයි. රට ඉදිරියට ෙගනියන්න පුළුවන් මාර්ගය අපි ළඟ 
තිෙබනවා. අද ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා රෙට් අගමැතිතුමා 
හැටියටත්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා හැටියටත්, සියලු ෙදනා සමඟ  එකට එකතුවීම 
නිසා ජාත න්තරය අප ෙදස බලන්ෙන් අලුත් විධියකටයි. ෙලෝක 
ආර්ථිකය කඩා වැටීම අපට බාධාවක් වූවත්, එය රෙට් සංවර්ධන 
ඉදිරිගමනට ෙපොඩි කාලයක  බාධාවක් පමණක් වනවා. නමුත් එය 
කිසිෙසේත් ඉදිරි අනාගතයට බාධාවක් වන්ෙන් නැහැ. අපට සල්ලි 
ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. සමහර අය අහනවා අපට සල්ලි නැද්ද 
කියලා. සල්ලි ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. සල්ලි ෙහොයන මාර්ගය අපි 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා නම්, "the 
problem  is not the carryforward, but the brought-forward" - 
අපට ලැබී තිෙබන දායාදය තමයි ෙම් තිෙබන පශ්නය. ෙමොකද, 
අපට රුපියල් බිලියන 1,100ක් - රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ දස 
දහස් අටසියයක්- ෙකොෙහොමද ගිණුම් ගත කරන්ෙන් කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. ෙම් පමාණය ආවාම තමයි අපට ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය ෙමොෙහොතකට අපි පැත්තකින් 
තබමු.  

ඔබ සියලු ෙදනාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් නිෙයෝග 
අනුමත කරන්න අපට අවසර ෙදන්න කියලායි. ෙම් බදු පාවිච්චි 
කරන්ෙන් රෙට් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවනුයි. ෙමෙතක් ෙම් මාස 13, 
14 තුළ ඔබතුමන්ලා  "ෙමන්න එතෙනෝල් consignment එකක් 
ආවා." කියලා අසා නැහැ. ඉස්සර සුමානයකට සැරයක් එවැනි 
සිරස්තලයක් දකින්න ලැෙබනවා. අපි දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා 
containers 4, 5ක් වරායට ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා. 
බැරිෙවලාවත් එයින් එකක්වත් නිදහස් කෙළොත්, එයට සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබන සියලුම නිලධාරින්ට විරුද්ධව අපි විනයානුකූලව 
කටයුතු  කරනවා.  ෙහොර සහතික තුළින් ෙම් රටට ෙම්වා ෙගන 
එන්න හදන මාර්ග ගැනත් අපි දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. තව මාස 
ෙදක තුනක් ඇතුළත scanning system එකක් අපි ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඔබ සියලු ෙදනාෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් අපට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න; නවීකරණය සම්බන්ධව 
අප ෙනොදන්නා කරුණු අපට ෙපන්වා ෙදන්න; ෙම් රෙට් අනාගත 
ආර්ථිකය සවි ශක්තිමත් කරන්න අපත් සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්න 
කියලායි. ඒ වාෙග්ම ඔබ සියලු ෙදනාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් නිෙයෝග ඒකමතිකව අනුමත කර ෙදන්න කියලායි. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

ඊට පථම ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
"ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා   මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 12.12] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පසු ගිය අය 

වැෙයන් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවලට අනුව තවත් ගැසට් 
නිෙව්දන කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැසට් නිෙව්දන 
කීපෙය්ම මූලික හරය ෙලස තිෙබන්ෙන් යම් යම් අය කිරීම්, 
ෙවනස් කිරීම්, බදු වර්ග ෙවනස් කිරීම් පිළිබඳවයි. ෙකොෙහොම 
වුණත් අපට ෙපෙනන්න තිෙබන ෙද් තමයි, අලුත් ආණ්ඩුව 
අනුගමනය කරන ආර්ථික පතිපත්තිෙය්ත්, පරණ රාජපක්ෂ 
පාලනය අනුගමනය කරපු ආර්ථික පතිපත්තිෙය්ත් කිසි ෙවනසක් 
නැති බව. නමුත් එදා ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කිව්ෙව්, 
"රාජපක්ෂ පාලනය ෙහොරා කාපු, නාස්ති කරපු ෙද්වල් ටික ඉතුරු 
කර ගත්තාට පස්ෙසේ රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳට ෙගනයන්න පුළුවන්, 
රෙට් ජනතාවට සහන ෙදන්න පුළුවන්. ෙවන ෙමොකුත් අලුතින් 
කරන්න වුවමනා නැහැ, රාජපක්ෂ පාලනය එදා කරපු ෙහොරකම් 
ටික නතර කළාමත් ආර්ථිකය ෙගනයන්න පුළුවන්" කියන එක 
තමයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ම ට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කමක් නැහැ, ඔබතුමා මුදල් ඇමතිතුමාෙන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගිය අවුරුද්ෙද් පාග්ධන වියදමට රුපියල් බිලියන 110ක් ෙවන් 

කර තිබුණා. නමුත් ෙමවර අය වැෙයන් පාග්ධන වියදමට රුපියල් 
බිලියන 720ක්  ෙවන්කර  තිෙබනවා. අන්න ඒ නාස්තිය තමයි අපි 
පාග්ධන වියදමට ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, අපි කියපු ෙද් 
සාක්ෂාත් කරලා තිෙබනවා. අපි කියපු ෙද් ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමා 
මතක් කිරීම මා අගය කරනවා. අපි ඒ කියපු ෙද් කරලා තිෙබනවා. 

355 356 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ෙමතැන  තිෙබන ෙවනස ෙම්කයි. රුපියල් බිලියන 720ක වියදම 
දරන්න ඕනෑ ජනතාවයි. ඒ, බදු තුළින්. මා කලිනුත් කිව්වා වාෙග් 
අපට බදු සම්බන්ධෙයන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් carryforward එක 
පිළිබඳව ෙනොව, brought-forward එක සම්බන්ධෙයන්. අන්න 
ඒකයි තිෙබන ෙවනස. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නැහැ, මා ෙම් කියන්න යන ෙද් ඊට වඩා සම්පූර්ණෙයන් 

ෙවනස්.  "ඒ සල්ලි ටික ඉතුරු කර ගත්තාම අලුතින් බදු ගහන්න 
ඕනෑ නැහැ. සහනාධාර කපන්න ඕනෑ නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
අලුතින් රුපියල් 10,000ක් ෙදන්නත් පුළුවන්, තවත් අලුත් සහන 
ෙදන්නත් පුළුවන්" කියලා තමයි ඔබතුමන්ලා එදා ෙපොෙරොන්දු 
දුන්ෙන්. "රුපියල් 10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු කරනවා. 
බයිසිකල් ෙදන්න බැරි වුණු සියලුම රාජ  ෙසේවකයන්ට බයිසිකල් 
ෙදනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මාධ  ෙව්දීන්ටත් රුපියල් ෙදලක්ෂ 
පනස්දාහක් වටිනා බයිසිකල් ෙදනවා. ෙහොරා කාපු සල්ලි ටික 
ඉතුරු වුණාට පස්ෙසේ ඒ සල්ලිවලින් ෙගොඩක් ෙද්වල් කරන්න 
පුළුවන්.  ඊට වඩා සහන  ෙදන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
රෙට් ආර්ථිකයත් ෙහොඳට ෙගනයන්න පුළුවන්" කියලාෙන් එදා  
ඔබතුමන්ලා කිව්  ෙව්. නමුත් අද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්ත් පරණ 
කතාවමයි. ඒ, ෙමොකක්ද? දැන් ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්, "රුපියල් 
ෙකෝටි ලක්ෂයක පමාණයක් ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ගත්ත 
ණය ටික ෙපොත්වල ලියලා නැහැ. ඒවා හංගලා ගහලා තිෙබන්ෙන්"  
කියන එකෙන්. ඒක අලුත් කථාවක් ෙනොෙවයි.  

හැන්සාඩ් වාර්තා අ රෙගන ෙහොඳට බලන්න. පසු ගිය රාජපක්ෂ 
පාලන කාලෙය්දී අපි පැහැදිලිව ඒ කාරණාව මතු කළා. 
ඔබතුමන්ලාත් විපක්ෂෙය් හිටපු කාලෙය්  ඒ පශ්නය මතු කළා, 
"ෙම් ණය සෘජුවම මුදල් අමාත ාංශෙය්, විෙද්ශ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා සටහන් කරලා අරෙගන නැහැ. ඒ ණය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් රාජ  බැංකු හරහා. ඒ වාෙග්ම එයාර් ලංකා 
සමාගම, ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව වැනි ආයතන පාවිච්චි 
කරලා විශාල වශෙයන් ණය ගන්නවා. හැබැයි, ඒ ණය රාජ  ණය 
විධියට ෙකොෙහේවත් සටහන් ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා.  ඒ නිසා ඒ 
කාරණය අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. දැන් ඔබතුමන්ලා එක පාරටම 
අලුත් ෙදයක් ෙහොයා ගත්තා වාෙග්  "යුෙර්කා යුෙර්කා" කියලා කෑ 
ගහනවා. "රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක් ණය අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙම්ක හංගලා ගහලා තිෙබන්ෙන්. ෙමච්චර කල් අපි ෙම්ක 
දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. දැන් තමයි අපි ෙම්ක ෙහොයා ගත්ෙත්" 
කියලා අමුතු ෙදයක් ෙසොයා ගත්තා වාෙග් තමයි ඔබතුමන්ලා දැන් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. නැහැ, ඒ කරුණ ඔබතුමන්ලා  එදාත් 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කිව්වා.  

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට සියයට 105ක්ව 
තිබුණු අෙප් ණය පතිශතය පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනය සියයට 
78ක් කියලා ෙපන්නුවා. රූපවාහිනී සංවාදවලට වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාද විවාදවලට ඇවිල්ලා එදා රාජපක්ෂ පාලනය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටපු ඇමතිවරු, මන්තීවරු ෙපන්නු  වා, ''අපි 
ෙකොච්චර ණය ගත්තත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
විධියට අෙප් ණය පමාණය එන්න එන්න අඩු ෙවනවා''  කියලා. 
එදා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග් පාලන 
කාලෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට සියයට 
105ක්ව තිබුණු අෙප් ණය පතිශතය අප සියයට 78ට අඩු කරලා 
තිෙබනවා. අපි ණය ගන්නවා වාෙග්ම ණය ෙගවන්නත් සමත් 
ආණ්ඩුවක් කියලා තමයි එදා කිව්ෙව්. නමුත් එදා අපි පැහැදිලිව 
ඔප්පු කර ෙපන්වූවා,  ආණ්ඩුව ගන්න ණයවලින් වැඩි පමාණයක් 

මුදල් අමාත ාංශය හා විෙද්ශ සම්ත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා 
ෙනොෙවයි ගන්ෙන්, ෙවනත් වක කම මඟින්  එක එක බැංකු 
පාවිච්චි කරලා, රජෙය් ෙවනත්  ආයතන පාවිච්චි කරලා  ණය 
ගන්නවා, හැබැයි, ෙම්වාත් රාජ  ණයවලට ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා.  ෙවනත් කමවලට ගත්ත ඒ ණය ටික ඉවත් කරලා තමයි 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන්  ණය පතිශතය 
අඩුයි කියලා ෙපන්නු ෙව්. ඒක තමයි අද ඔබතුමන්ලා අමුතුෙවන් 
ෙහොයා ගත්ත කාරණයක් විධියට රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක් ණය 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා ෙලොකුවට ෙපන්වන්ෙන්. ඉතින් ඒක 
එදාත් තිබුණා.  

රාජපක්ෂවරු 2005දී පාලන බලය අත ට ගන්න ෙකොට අෙප් 
රෙට් තිබුණු ණය පමාණය රුපියල් ෙකෝටි ෙදලක්ෂ 
විසිපන්දහසයි. ඒ රුපියල් ෙකෝටි ෙදලක්ෂ විසිපන්දහස අවුරුදු 
පහක් හයක් ඇතුළත ෙදගුණයකින්, තුන්ගුණයකින්, 
හතරගුණයකින් වැඩි වුණා. එෙහම වැඩි ෙවලා, අවසානෙය්දී 
රුපියල් ෙකෝටි අටලක්ෂ පනස්දහස දක්වා වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, ඒ ණය පමාණය රුපියල් 
ෙකෝටි අටලක්ෂ පනස්දහසක් ෙනොෙවයි, රුපියල් ෙකෝටි නවලක්ෂ 
පනස්දහසක් කියලා. එතැන රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ඒ පමාණය තවත් වැඩි ෙවන්න පුළුවන් කියලා 
අගමැතිතුමා කියනවා.  

"තවම අපි ෙසොයා ෙගන නැහැ, තව ෙසොයා ගන්න පුළුවන්, 
ඒවා ෙසොයා ගත්තාට පස්ෙසේ අෙප් ණය පමාණය තවත් වැඩි 
ෙවනවා" කියලා අගමැතිතුමා කියනවා. ඒ ණය ෙද්ශීය ණයද, 
විෙද්ශීය ණයද? ඒක නිශ්චිතව කිව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා පැහැදිලිව 
කියන්න, ඔය හංගලා ගත්තාය කියන රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක 
ණය පමාණය ෙද්ශීය වශෙයන් ලබා ගත්ත ණයද, විෙද්ශීය 
වශෙයන් ලබා ගත්ත ණයද, ඒ ණය ෙමොන ෙමොන තැන්වලින්ද 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්, ෙමොන ෙමොන ආයතන හරහාද අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්, ඒවාට අපි ෙගවන්න ඕනෑ ෙපොලී අනුපාතය කීයද 
කියලා. ඒවා ෙහළිදරවු කිරීම දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීමක්. 
හැබැයි, "ෙම් ලබා ගත්ත ණය පිළිබඳ විස්තර ෙපොත්වල සටහන් 
ෙවලා නැහැ, ඒ නිසා අපට ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ" 
කියලා, ඒක බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා දැන් ෙම් බදු අය කරන්න 
හදනවා නම්, ඒක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් ඔය කථාව ෙනොෙවයි. කියපු කථාවට 
සම්පූර්ණ පරස්පර ෙදයක් තමයි ෙම්  ෙවන්ෙන්.  

දැන් අ ගමැතිතුමා අෙනක් පැත්තෙතන් බිත්තියට ෙහේත්තු 
කරන්න යනවා, "ෙලෝක ආර්ථික ෙය් අවපාතයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ අවපාතය නිසා අපටත් ඒ මූල  අර්බුදයට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවනවා" කියලා. ෙලෝක ආර්ථික අවපාතය ඇති 
වුෙණ්, 2015දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව පිහිටවූවාට පසුව 
ෙනොෙවයි. ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය පටන් ගත්ෙත් 2008දී. 2008දී 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් බැංකු, මූල  සමාගම් කඩා 
වැෙටන්න පටන් ගත්තා. විසිහතර පැෙයන් ඒ ආයතන කඩා 
වැ ටුණා. ඒක මුළු යුෙරෝපය පුරාම පැතිරුණා. ෙජෝර්ජ් 
ෙසොෙරොස්ෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය අනුගමනය කරපු හැම රටකටම 
ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය පැතිරුණා. ඒ අර්බුදෙයන් තවම ෙගොඩ 
ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක තමයි අද G20 සංවිධානය එකතු ෙවලා 
කියන්ෙන්, "ෙලෝක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 0.2කින් අද 
අඩු ෙවමින් තිෙබනවා,  ආර්ථික අවපාතයක් ඇති ෙවනවා, 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට ෙදකකින් පහළ බැහැලා 
තිෙබනවා" කියලා.  

G20 සංවිධානය ඒක ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා  කියපු කථාවක් 
ෙනොෙවයි. ඒක තමයි 2008 වසෙර් ඉඳලා ෙලෝක නායකයන් 
එකතු වුණු හැම රැස්වීමකදීම පැහැදිලිව අවසන් නිගමනය විධියට 
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ඉදිරිපත් කරපු ෙද්. ඒ නිසා, "2015 වසෙර්දී අලුෙතන් ෙලෝක 
ආර්ථික අවපාතයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ඒ නිසා අෙප් 
ආණ්ඩුවට ආර්ථිකය ෙගන යන්න බැහැ." කියන කථාව 
කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්, අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, අෙප් ෙසේවා 
ආර්ථිකය පුළුල් කරන්න ඔබතුමන්ලා අලුතින් අනුගමනය කරන 
පතිපත්ති ෙමොනවාද කියන එක ගැනයි. රැකියා ලක්ෂ දහයක් ලබා 
ෙදන්න අනුගමනය කරන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා 
කිව්ෙව්, එෙහම ෙන්.  

රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා කිව්වා. බයිසිකලෙය් යන්න එපා, 
කාර් එෙක් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරනවා කිව්වා. 
රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදනවා කියපු සංකල්පය පාෙයෝගික 
යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ෙකොෙහොමද, රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදන්ෙන්? 
නාවික ක්ෙෂේතෙය් රැකියා කීයක් ෙදනවාද, ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් 
රැකියා කීයක් ෙදනවාද,  කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය තුළ අලුත් රැකියා 
කීයක් ෙදනවාද? ඒවා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවා උපදවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ සඳහා වන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. නිකම් ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දුවක් විධියට රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදන්නම් කියලා 
කිව්වා විතරයි. ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කෙළේ නැහැ. එතැන තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. පැවැති ආණ්ඩුව 
ෙවනස් කිරීම සඳහා ෙමොනවා හරි ෙද්වල් ටිකක් ඔෙහේ කියලා 
දැම්මා. ඒ වාෙග්ම, 2015 ජනවාරි මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය 
වැෙය්දී සුරංගනා ෙපොෙරොන්දු කිහිපයක් දුන්නා. ඒ ෙපොෙරොන්දු 
ඉෂ්ට කර ගන්න බැරුව තමයි අද ෙකකර ගාමින් ඉන්ෙන්.  

එදා තමයි කිව්ෙව්, වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් පනහක 
සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා. එදා තමයි කිව්ෙව්, ෙත් දලු 
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 80ක සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා. එදා 
තමයි කිව්ෙව්, රබර් කිෙලෝවක් රුපියල් තුන්සිය පනහට මිලදී 
ගන්නවා කියලා. අද ඔබතුමන්ලාට ඒවා කියාත්මක කරන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඔබතුමන්ලා ආර්ථිකය ගැන දන්ෙන් 
නැතුවද ඒවා කිව්ෙව්? එදා දැන ෙගන හිටිෙය් නැද්ද, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය මහා ණය බරක හිර ෙවලා තිෙබනවා කියලා? රාජපක්ෂ 
පාලන කාලය තුළ අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ණය අර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ණය බර නිසා ෙම් ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන යන්න 
බැහැ කියලා එදා දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද? ෙනොදැනද ඒවා 
කිව්ෙව්? නැහැ. ඔබතුමන්ලා දැන ෙගන හිටියා. දැන ෙගනත්  
ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු  දුන්නා. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒක ඉෂ්ට කර 
ගන්න බැරි වීමයි.   

ෙපොෙහොර පශ්නය ගත්ෙතොත් පසු ගිය අය වැෙය්දී ඔබතුමන්ලා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? රුපියල් 350ට ෙදන ෙපොෙහොර මල්ල ෙවනුවට 
සල්ලි ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. හැබැයි, ඒකත් සීමා කළා 
ෙහක්ටයාරයකට පමණයි කියලා. වී ෙගොවියාට පමණක් 
ෙහක්ටයාරකට  රුපියල් 25,000ක උපරිමයකට යටත් පදානයක් 
ෙදනවා කිව්වා. නමුත්  රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙදන්න තීන්දුව ගත්ෙත් 2004දී. ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් රාජපක්ෂ 
පාලනය ෙනොෙවයි. රාජපක්ෂ පාලනයට ඒ තීන්දුව ගන්න  වුෙණ් 
එදා අපි කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය ෙමෙහයවන කාලෙය් ඇති කර 
ගත්ත පතිපත්ති නිසායි. එෙහම නැතිව රාජපක්ෂ මහත්මයා 
ෙගොවීන් ගැන දුක හිතලා  ඒ සහනය දුන්නා ෙනොෙවයි.   ඒ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා තමයි ලක්ෂ ගණනක් වන අෙප් රෙට් 
ෙගොවි ජනතාව නැවත ෙගොවිතැන කරන්න  පටන් ගත්ෙත්. පුරන් 
ෙවලා තිබුණු කුඹුරු අස්වද්දන්න මූලාරම්භය ඇති වුෙණ් ඒ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැබීමත් එක්කයි. දැන් තමන්ෙග් 

අනාගතය ශක්තිමත් වන අලුත් මාවතක් ෙහළි ෙපෙහළි ෙවනවා 
කියලා ෙගොවියාට දැනුනා. ඒ නිසා තමයි ෙගොවිතැනට ෙගොවියා 
අලුතින් පෙව්ශ වුෙණ්.  

හැබැයි, දැන් ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? පසු ගිය අය 
වැෙය්දී ෙපොෙහොර සහනාධාරය සම්පූර්ණෙයන් කප්පාදු කරලා 
දැම්මා. වී ෙගොවිතැනට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙත් ෙගොවියාට, එළවලු 
ෙගොවියාට තිබුණු සහනාධාරයත් කප්පාදු කළා. කප්පාදු කරලා 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ''ෙපොෙහොර සහනාධාරය හරහා බරපතළ 
වංචාවක් ෙවනවා. බාල ෙපොෙහොර ෙදනවා, පමිතිෙයන් අඩු 
ෙපොෙහොර වර්ග ෙබදා හරිනවා. ඒ නිසා ෙගොවියාට ෙහොඳ 
ෙපොෙහොර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මහින්ද චින්තනෙය් ෙපොෙහොර බාල 
ෙවලා තිබුණා. ඒකට ෙචෝදනා තිබුණා. ඒ නිසා අපි ෙපොෙහොර 
ෙවනුවට සල්ලි ෙදනවා'' ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැෙය්දී 
කියපු කථාව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීෙම් 
යාන්තණෙය් අකමිකතා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් අඩු පාඩු 
ෙදක මඟ හරවා ගන්න තමයි අපි   සල්ලි ෙදන්ෙන් කියලා කිව්වා. 
ඒක තමයි අය වැෙය්දී ඔබතුමන්ලා පැහැදිලිව අවධාරණය කරපු 
කථාව. ඒත් දැන් අද කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

අද ඒ පශ්නයත් එක්ක ෙගොවිෙයෝ මහ පාරට බැස්සා. ඒකට 
පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙගොවිෙයෝත් අද 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් මහ පාෙර්. ගිහින් බලන්න, ඔය කියන විධියට 
කෙඩ් රුපියල් 2,500ට ෙපොෙහොර ගන්න තිෙබනවාද කියලා? 
ඔබතුමන්ලා දැන් සංඛ ාෙල්ඛනවලින් කියනවා ෙකොෙහේවත් 
ෙපොෙහොර අඩුවක් නැහැ කියලා. ඒක කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක 
කියන්ෙන් ලංකාවට ෙගනාපු ෙපොෙහොර ෙතොග ගණන බලලා. 
සමාගම් ෙපොෙහොර ෙගන්වනවා. ෙපොෙහොර ෙගනාපුවාම ෙපොෙත් 
සටහන් ෙවනවා ෙමපමණ ෙපොෙහොර පමාණයක් ෙගනාවා කියලා. 
දැන් ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරනවා, ෙබදා හැරිය ෙපොෙහොර 
පමාණයයි, ෙගන්වපු ෙපොෙහොර පමාණයයි සලකා බලලා 
ෙමපමණ ෙපොෙහොර ෙම ටික්ෙටොක් පමාණයක්  ලංකාෙව්   
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ඔව්, ඇත්ත තිෙබනවා. ඇයි? සමාගම් 
ෙගන්වූ ෙපොෙහොර, සහනාධාරය සඳහා ෙගන්වූ ෙපොෙහොර ෙබදා 
හැරිෙය් නැහැ. ඒවා හංගලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා එළියට දැම්ෙම් 
නැහැ.  

ඔබතුමන්ලා ෙපොෙත් අංක ගණන් බලලා ෙමපමණ ෙපොෙහොර 
ෙගනාවා, ෙමපමණ පමාණයක් ෙබදුවා, ඒ නිසා ෙමපමණ ඉතුරුයි 
කියලා කිව්වාට හරි යන්ෙන් නැහැ. ඉතුරුයි තමයි. නමුත් ඒවා 
තිෙබන්ෙන් සමාගෙම් ගබඩාෙව්.    ෙපොෙළොන්නරුෙව්, අම්පාෙර් 
අහිංසක ෙගොවියා ඒ ෙපො ෙහොර ටික ගන්න  ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ  
ගැන ෙමෙහේ ඉඳන් ගණන් හදලා කිව්වාට බැහැ. එෙහම නම් 
ෙගොවියා ෙමොකටද මහ පාරට එන්ෙන් ෙපොෙහොර නැහැ කියලා? ඒ 
අයට නිකම් රුදාවක් තිෙබනවාද ෙගදර වැඩ ටික පාඩු කර 
ගන්නට, කුඹුරු වැඩ පාඩු කර ගන්නට?  

ඔබතුමා කියනවා ෙගොයම් කපන කාලයට තමයි උද්ෙඝෝෂණ 
එන්ෙන් කියලා. ෙවන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? දැන් ෙගොයම් කපලා වී 
ටික ෙගදරට අරෙගන සතියකින් ෙදකකින් කුඹුරු වැඩ පටන් 
ගන්නවා; කුඹුරට බහිනවා. කුඹුරට බැස්සාට පස්ෙසේ උද්ෙඝේෂණ 
කර කර ඉන්න ෙවලාවක් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් තමයි  -
ෙගොයම් ටික කපලා ෙගදරට දාලා, ඒ වී ටික විකුණා ගන්න බැරි 
ෙවලාෙව්- ඊළඟ කන්නය වැඩ කරන්නට ෙපෙහොර ටික ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්. ෙගොවියා කුඹුරට බැසස්ාට පස්ෙසේ කුඹුරු වැඩ. ඔවුන්ට 
මහ පාෙර් ෙපළපාළි යන්න බැහැ ඒ ෙවලාවට. ඒ නිසා තමයි දැන් 
ඉඳලා ෙගොවිෙයෝ පාරට බැහැලා ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ඉල්ලන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ කාරණය ඒ වාෙග් අවතක්ෙසේරු කරන්න 
එපා. ඒක ෙමෙහේ සීතල කාමරෙය් ඉඳලා එෙහට ෙමෙහට ගණන් 
හදලා උත්තර  ෙසොයන්න  පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

359 360 
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එදා ෙපොෙහොර  සහනාධාරය කප්පාදු කළ ඇත්ත ෙහේතුව තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මූල  අර්බුදය වහ ගැනීම. ෙවන ෙමොකටවත් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් මූල  අර්බුදය වහ ගන්නට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය කප්පාදු කළා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. නමුත් අද 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද කියනවා, වස විස නැති ෙපොෙහොර 
ෙදන්න ඕනෑ, කාබනික ෙපොෙහොර ෙගොවියාට පුරුදු කරන්න ඕනෑ, 
වස විස නැති කෘෂි කර්මාන්තයක් අපි බිහි කරන්නට ඕනෑ, ඒකයි 
ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුෙව් කියලා. බලන්න, ෙම් හතර 
බිහිරි කථාව. ෙම්ක පට්ටපල් ෙබොරුවක්ෙන්. දැන් ඔබතුමන්ලා 
ඒකට ගැළෙපන ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ෙදන්ෙනකුත් එකතු 
කරෙගන රෙට් මතයක් හදන්නට හදනවා, ''ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
කැපුෙව් රසායනික ෙපොෙහොර වකුගඩු ෙරෝගයට ඉවහල් ෙවනවා, 
ඒෙකන් ශරීරයට පීඩා ෙදනවා, විවිධ ෙලඩ ෙරෝගවලට මූලික 
ෙහේතුෙවක් ෙවනවා, ඒ නිසා තමයි අපි ෙපොෙහොර ෙවනුවට සල්ලි 
ෙදන්ෙන්'' කියලා.  

ඕක අය වැය කථාෙව් කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. ඔබතුමාට කියන්න 
තිබුණා ෙන්. "රෙට් වස විස නැති ෙපොෙහොර භාවිතය වැඩි කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි ආරම්භයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්ක ටිකක් අමාරු 
තීන්දුවක්. හැබැයි අපි අනාගතය ගැන හිතලා, වකුගඩු ෙරෝගෙයන් 
රෙට් ජනතාව මුදා ගැනීම ගැන හිතලා අපි ෙපොෙහොර ෙවනුවට 
සල්ලි ෙදනවා" කියලා එදා අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කරන 
ෙවලාෙව්  කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)  
ගරු මන්තීතුමා,  එම විවාදෙය් දී රතන හාමුදුරුවන් ඔය කථාව 

කිව්වා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රතන හාමුදුරුවන්ෙග් ෙවන project එකක්, මුදල් 

ඇමතිතුමාෙග් ෙවන project එකක්. ඕක තමයි පශ්නය. රතන 
හාමුදුරුවන්ට තිෙබනවා, ඔළුෙව් හැදිච්ච එක එක ජාතිෙය් 
මනඃකල්පිත විකාර. ධර්ම රාජ යකට යනවා කිව්වා ෙන්. 
අනිවාර්යෙයන් යනවා කිව්වා ෙන්. දැන් ගිහිල්ලාද? නැහැ ෙන්. 
තව ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "මතට තිත" කිව්වා ෙන්.  "මතට තිත" 
ඇති කළාද? දැන් "වස විස නැති ෙහටක්" ගැන කථා කරනවා. ඔය 
විකාර මහා ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථය ෙවන්ෙන් නැහැ.  සංකල්පය 
ෙහොඳයි. කාබනික ෙපොෙහොර ෙහොඳයි. ඒකට අපි විරුද්ධ නැහැ. 
මතට තිත ෙහොඳයි. ධර්ම රාජ යත් ෙහොඳයි ෙන්. හැබැයි එෙහම 
ඔළුෙව් හැෙදන විකාරවලට ආණ්ඩුවක ආර්ථික පතිපත්ති තීරණය 
කරන්න බැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා එෙහම හිතලාද ෙම්ක කෙළේ? 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා කවුරුවත් එදා කිව්ෙව් නැහැ, "වස විස නැති 
ෙපොෙහොර, කාබනික ෙපොෙහොර ෙම් ෙගොවියාට පුරුදු කරන්න ඕනෑ. 
අන්න ඒෙක් ආරම්භයක් විධියට තමයි අපි ෙපොෙහොර ෙවනුවට 
සල්ලි ෙදන්ෙන්. ඕනෑ නම් රසායනික ෙපොෙහොර ගහන්නත් 
පුළුවන්, නැත්නම් කාබනික ෙපොෙහොර ගහන්නත් පුළුවන්" කියලා. 
එෙහම කථාවක් එදා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. දැන් රතන හාමුදුරුෙවෝ 
ඒක කියනවා.  රතන හාමුදුරුෙවෝ කියන කථාව ඔබතුමන්ලා දැන් 
පෙයෝජනයට ගන්නවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපන එක 
සාධාරණීකරණය කරන්න. ලබා දුන් ෙපොෙහොර බෑග් එක නතර 
කරපු එක සාධාරණීකරණය කරන්න  ඔබතුමන්ලා එය පාවිච්චි 
කරනවා. දැන් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා 
කියනවා, "ෙම්ක ටිකක් අමාරු වැඩක්. හැබැයි අපි පටන් ගන්නවා. 
ගුණාත්මක පැත්ත ගැන අපි කලින් හිතුෙව් නැහැ, දැන් තමයි අපි 
හිතන්ෙන්" කියලා. දැන් තමයි ඒවාට උත්තර ෙහොයන්ෙන්.  

ෙම්කත් අර ණය කථාෙව්ම අෙනක් එක. දැන් ඔබතුමන්ලා බදු 
ගහලා, සහනාධාර කප්පාදු කරලා, පඩි වැඩි කරන්ෙන් නැතුව 

ඉන්න ෙකොට උත්තරයක් ෙහොයාෙගන තිෙබනවා, "රාජපක්ෂ 
පාලනය මහා ණය කන්දරාවක අපිව හිර කරලා. ෙපොත්වල ලියලා 
නැති හංගපු ණයත් ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ හින්දා අපට කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. බදු ගහන්න ෙවනවා. ඒ බදුවලින් තමයි පරණ ණය 
පියවන්න ෙවන්ෙන්" කියලා.  

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

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
විනාඩිෙයන් අවසන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය කප්පාදුවටත් උත්තරයක් හදනවා, "කාබනික 
ෙපොෙහොරවලට ෙගොවියා පුරුදු කරන්නයි අපි ෙම් හදන්ෙන්" 
කියලා. ඒ නිසා ෙම් ෙබොරු උත්තරවලින් රෙට් ජනතාවෙග් ඇත්ත 
පශ්නය යට ගහන්න බැහැ. ඒක වැරැදියි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි වැටුප් වැඩි කළා. අවුරුදු 11කට පස්ෙසේ වැටුප් වැඩි කෙළේ 

අපියි. Pensionවලට ෙගව්ෙව් අපි. ඉතින් ෙම්වා වාර්ෂිකව 
ෙගවන්න තිෙබන ෙද්වල් ෙන්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුපියල් 10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු කළාද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැත්නම්! 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලික වැටුපට එකතු කළාද?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි එකතු කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුපියල් 10,000ක් වැටුපට එකතු කළාද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ඒක පකාශ කරලාත් තිෙබනවා ෙන්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
පකාශ කරලා ෙනොෙවයි. මට ඔබතුමා වගකීෙමන් කියන්න, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රුපියල් 10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු කළාද කියලා. අඩුම 
ගණෙන් ජනවාරි මාසෙය් එකතු කරනවා කියපු රුපියල් 2,500වත් 
එකතු කරලා තිෙබනවාද? නැහැ ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි එකතු කරලා තිෙබනවා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කරනවා කියන කථා ෙනොෙවයි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොනවාද නැත්ෙත්? 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කරනවා කියන කථා ෙනොෙවයි; පකාශ ෙනොෙවයි, - 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලික වැටුපට එකතු කරන්න අවශ -  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එකතු කළා කියලා ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න. ඔප්පු කරලා 

ෙපන්වලා නැහැ.  ඒ ගැන කථාව විතරක් වැඩක් නැහැ. ඔය කථා 
අපි ඕනෑ තරම් අහලා තිෙබනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්   
නිෙයෝජ  මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා ෙන්. එතුමාෙග් 
කාලෙය්ත් ඔය කථා කිව්වා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමා අෙප් ආණ්ඩුෙව් ෙනොෙවයි ෙන්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එදා පැවැති යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්. වැට් බද්ද ෙගනාෙව් 

කවුද? අද වැට් බද්ද සියයට 15ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා 
ෙන්.  වැට් බද්ද ෙගනාෙව් කවුද? 2001 එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව. එවකට සිටි නිෙයෝජ  මුදල් ඇමතිවරයා බන්දුල 
ගුණවර්ධන. අද වැට් බද්ද වැඩි කරනවාට විරුද්ධව කථා කරන  
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා තමයි එදා නිෙයෝජ  මුදල් ඇමති.  
එදා මුදල් ඇමති කවුද? ෙචොක්සි ඇමතිතුමා.  එතෙකොට ෙචොක්සි 
මුදල් ඇමතිවරයාෙග් කාලෙය් වැට් බද්ද මුදල් අමාත ාංශයට 
හඳුන්වලා දීලා,  එදා ෙම් සභාවට  ඇවිල්ලා මහා ෙලොකු කයිවාරු 
ගැහුෙව් කවුද? එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් බන්දුල 
ගුණවර්ධන නිෙයෝජ  මුදල් ඇමතිවයා.  අද ඒෙක්යි, ෙම්ෙකයි අපි 
ෙවනසක් දකින්ෙන් නැහැ. එදා බන්දුලයි, අද රවියි ෙදෙදනා අතර 
ෙවනස අපට ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න; රෙට් ජනතාවට 
ෙපන්වන්න. ඒ ෙවනස ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බන්දුලවයි, මාවයි සමාන කරන්න එපා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙමොකක්ද තිෙබන ෙවනස? ඔබතුමාට එතුමාට තරම් සිංහල 

බැහැ. ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් කැඩිච්ච සිංහල. එතුමා ටිකක් 
ෙහොඳට සිංහල පාවිච්චි කරනවා. ඔච්චරයි ෙවනස. එකම සූතය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් කටයුතු 

අත්හිටුවනවා. 

 
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු 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 නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Vijitha Herath, you may continue your speech. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දිවා විෙව්කයට ෙපර මා 

සඳහන් කරමින් සිටිෙය් ෙම් ආණ්ඩුව පසු ගිය රජෙය් ණය සහ පසු 
ගිය රජය කළ වැරදි මතින් ෙගොඩ යන්න උත්සාහයක් දරන බවයි. 
ඒ නිසා තමයි, ''ණය නිසා දැන් ජනතාවට සහන ෙදන්න බැහැ, 
පඩි වැඩි කරන්න බැහැ'' යනුෙවන් කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. 
නමුත් ඇත්ත කථාව ඒක  ෙනොෙවයි. ෙම් මූල  අර්බුදය පියවා 
ගන්න ඔබතුමන්ලාට නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැතිකමයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ණය පිළිබඳ අර්බුදය ඔබතුමන්ලා කලින් දැන 
ෙගන හිටියා. ඒක අලුතින් දැන ගත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. එදා ණය 
ගනිද්දී මුදල් අමාත ාංශය හරහාම ෙනොෙගන ෙවනත් ආයතන 
හරහා ණය ගත්තා. ඒකට අපට ෙහොඳම උදාහරණයක් තිෙබනවා. 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් සභාපතිට නිෙයෝගයක් දුන්නා, 
ෙඩොලර් මිලියන 100කට වැඩි ණය පමාණයක් ගන්න කියලා. 
එතෙකොට එහි සභාපතිතුමා සුනිල් එස්. සිරිෙසේන මහත්මයා. 
එතුමා කිව්වා, ඒක ගන්න බැහැයි කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද  වුෙණ්, වහාම සභාපති ධුරෙයන් ඉවත් 
ෙවන්න කියලා ඔහුට නිෙයෝග කළා. එතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා, 
"අෙප් බැංකුෙව් මුළු වත්කමට සමාන ණයක් ෙම් ගන්න යන්ෙන්, 
ෙම් ණය මුදල ගත්ෙතොත් බැංකුවක් විධියට අපි ෙලොකු මූල  
අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා, ඒ නිසා ෙම්ක කරන්න බැහැ"යි 
කියලා. අවසානෙය් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලියුම දීලා එතුමාට ෙගදර 
යන්න සිද්ධ වුණා.  

363 364 

[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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ඊට පස්ෙසේ ගාමිණී ෙසනරත් මහත්මයාෙග් ෙබොෙහොම 
කිට්ටුවන්තියක් ඒ සභාපති ධුරයට පත් කළා. ඉතිහාසෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒවා ගැන ඕනෑ තරම් අපි විවාද කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා "ෙම් හංගලා ගත් ණය නිසා තමයි රෙට් ආර්ථික අර්බුදයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ නිසා අපට ෙතල් මිල අඩු කරන්න 
බැහැ, ඒ නිසා අපට සහන ෙදන්න බැහැ"යි කියලා  දැන් 
ඔබතුමන්ලා කියන්න හදනවා නම් ඒක පිළිගන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.   

රාජපක්ෂ පාලනය මහා  ණය කන්දරාවක් ගත්ත බව ඇත්ත. 
හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව භාර ගත්ෙත් ඒ ඕනෑම ෙදයකට 
මුහුණ ෙදන්න සූදානම් කියලායි. හැබැයි, දැන් ඔබතුමන්ලා 
කියන්ෙන් තිත්ත කසාය ෙදනවා කියලා. තිත්ත කසාය ෙදනවා 
නම් පශ්නයක් නැහැ, ෙලෙඩ් සුවපත් ෙවයි. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා 
ෙම් කරන්ෙන් තිත්ත කසාය කියලා වහ ෙපොවන්න හදන එකයි. ඒ 
නිසා තිත්ත කසාය ෙදනවා කියලා වහ ෙපොවන එක ආර්ථිකමය 
උත්තරයක්  ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා එදා පැහැදිලි ෙපොෙරොන්දු ෙදන 
ෙකොට ෙම් තත්ත්වය දකින්න තිබුණා.  

සියලු ෙපොලිස් නිලධාරින්ට, ඒ කියන්ෙන් පහළම ෙශේණිෙය් 
ඉඳලා ඉහළම ෙශේණිය දක්වා ෙපොලීසිෙය් සියලු ෙදනාටම සියයට 
20කින් වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා ඔබතුමන්ලා කිව්වා. එදා අය 
වැය ගැන, මුදල් ගැන දන්ෙන් නැතිවද ඒවා කිව්ෙව්? ෙම් වාෙග් 
පකාශ කරද්දී නිකම් ආවාට ගියාට හුදු පකාශ විධියට කෙළේ ඇයි? 
ඔබතුමන්ලා ෙත්රුම් ගන්න. එෙහම ණය පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම් ඒකට අපි මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙත්රුම් 
අර ෙගන තමයි එවැනි පකාශ කරන්න තිබුෙණ්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද මතු ෙවලා තිෙබන තවත් බරපතළ 
පශ්නයක් තමයි, ෙපොෙහොර සහනාධාර පශ්නය. වී ටික විකුණා 
ගන්න බැරි පශ්නය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉන්ධන මිල පශ්නය. 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අඩු වුණු මිලට සාෙප්ක්ෂව දැන් ඉන්ධන 
මිල අඩු කරන්ෙන් නැති පශ්නය. ඒකට ෙමොන උත්තර දැම්මත් 
වැඩක් නැහැ, ඔබතුමන්ලා අද උෙද් කළ පකාශෙයන් ඉතා 
පැහැදිලිව ඔප්පු කළා, දැන් වන විටත් ෙලෝක ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා ෙතල් සංස්ථාව විශාල ලාභයක් ලබා 
ගන්නා බව. ෙතල් සංස්ථාව කියන්ෙන් ආණ්ඩුව; බදු ගහන්ෙන්ත් 
ආණ්ඩුව; බදුවලින් නැවත ආදායමක් උපයන්ෙන්ත් ආණ්ඩුව.  ඒ 
නිසා ෙම් සංස්ථාව එකක්, ආණ්ඩුව තව එකක් කියලා ෙවන් 
කරන්න බැහැ. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් වරායට ෙගොඩ බාන 
ෙකොට  ෙපටල් ලීටරයක මිල රුපියල් 42යි. ඩීසල් ලීටරයක මිල 
රුපියල් 32යි.  

අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සාමාන  ජනතාවට රුපියල් 42ට ෙපටල් 
ලීටරයක් ෙදන්න පුළුවන්; ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල්32ට ෙදන්න 
පුළුවන්. එෙහම තිෙබද්දී ආණ්ඩුවක් විධියට ඔබතුමන්ලා ඒ මත 
විශාල බද්දක් පනවලා  විශාල වශෙයන් ලාභ උපයනවා. ඒවා  ගත් 
ණයවලට පියවන්න කියලා ෙබොරු සාධාරණ ෙහේතුවක් ෙපන්වලා 
සාමාන  ජනතාවට ඉන්ධන මිල වැඩි කර තිෙබනවා. ඒක වහාම 
ෙවනස ්කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළේ ෙතල් මිල 
අඩු වීෙම් සහනය වහාම ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා ඔබතුමන්ලා කිව්වා සියලුම 
මාධ ෙව්දීන්ට බයිසිකලයක් ෙදනවා කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුවත් 
ඒක කිව්වා. එදා මාධ ෙව්දීන් අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවලා, 
උත්සව තියලා ''ලැප්ෙටොප්'' ෙපන්වලා, මාධ  උපකරණ ෙපන්වලා 
අන්තිමට දුන්ෙන් ණයක්. එදා ඒ දුන්න උපකරණවල 
තිෙබන්ෙන්ත් ඇත්තටම ණය. ෙපොලිය සියයට 9යි. එතෙකොට 
ආණ්ඩුව කිව්වා, ඒ ෙපොලිෙයන් ආණ්ඩුව සියයට 7ක් දරනවා, 

සියයට 2ක් මාධ ෙව්දීන්ට දරන්න ෙවනවා කියලා. එතෙකොට 
මාධ  ෙව්දීනුත් හිතුවා රුපියල් ලක්ෂයකට ලක්ෂ එකහමාරකට 
''ලැප්ෙටොප්'' එකක් හම්බ ෙවන ෙකොට ෙපොලිය සියයට 2යි නම්, 
ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් වාරික වශෙයන් නම්, ඒක ෙකොයි තරම් 
සහනයක්ද කියලා.  

හැබැයි, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද වන ෙතක් ඒ- 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Deputy Chairman of Committee, I rise to a point 

of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Keheliya Rambukwella.  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
I think the House is being misled.  Computers were 

given free of charge.  No fee was charged  at all.  If you 
can find anybody who had paid, I am prepared take up 
that matter.   Thank you.   

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Sir, that is not a point of Order.  But according to your 

explanation - [Interruption.] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
You are misleading the House.  That is the point of 

Order, I am raising.    
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
I can answer your question.  ඒක මම සහතික කරලා 

කියනවා. මාධ ෙව්දීන්ෙග් නම් පවා මම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. ආණ්ඩුව ෙගවන්නම් කියපු සියයට 7ත් තවම ෙගවලා 
නැහැ. දැන් මාධ ෙව්දීන්ට බැංකුව කියනවා, ඒ සියයට 7ත් 
ෙපෞද්ගලිකව ෙගවන්න කියලා. අද එෙහම ෙවලා නැද්ද කියලා, 
අහන්න පාෙද්ශීය මාධ ෙව්දීන්ෙගන්; අහන්න ෙම් ගැලරිෙය් 
සිටින මාධ ෙව්දීන්ෙගන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ෙම් අවුරුද්ෙද්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නැහැ. දැන් තත්ත්වයත් මම කියන්නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
දැන් තත්ත්වයත් මම කියන්නම්; අලුත් තත්ත්වයත් මම 

කියන්නම්. පරණ පව්, පරණ වැරදි වහන්න බැහැ අලුත් 
වැරදිවලින්. ඒ වැරදිත් එෙලසම තිෙබනවා . තවම ඒ සියයට 7 
ආණ්ඩුව ෙගවලා නැහැ. අද ඒ සියයට 7ත් ෙගවන්න ෙවලා 
තිෙබනවා මාධ ෙව්දීන්ට. එතෙකොට සියයට 9ම මාධ ෙව්දීන්ට 
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ආණ්ඩුව එන ෙකොට කිව්වා, "බයිසිකලය 
සම්පූර්ණෙයන්ම  ආධාරයක් විධියට ෙදනවා" කියලා. ඉල්ලුම් 
කරන්න කිව්වා. ඉල්ලුම් පත කැ ෙඳව්වා. මාධ ෙව්දීන් හිතුවා, 
"අඩුම ගාෙන් මාධ  ආයතනයක මාධ ෙව්දීන් කීපෙදෙනකුටවත් 
ඒ සහනය ලැෙබයි" කියලා. දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දැන් 
ආණ්ඩුව කියනවා, "එෙහම ආධාර ෙදන්න අපට සල්ලි නැහැ. 
අපිත් ෙදන්නම් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක බයිසිකල් ණයක්." 
දැන් ෙදන්න ෙයෝජනා කරන්ෙනත් ණය. දැන් ෙම් මාසෙය් 15වැනි 
දාට කලින් ඒ application forms පුරවා එවන්න කියලා තිෙබනවා. 
රුපියල් 250,000ක වටිනාකමකින් යුක්ත බයිසිකලයක් ගන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, සියයට 9 ෙපොලියට. සියයට 2ක් මාධ ෙව්දීයා 
දරන්න ඕනෑ; සියයට 7ක් ආණ්ඩුව දරනවා කියලා කියනවා. ෙම්ක 
ෙනොෙවයි කලින් කිව්ෙව්. පාෙද්ශීය මාධ ෙව්දීන්ට තමයි 
බයිසිකලයක වුවමනාව දැඩිව තිෙබන්ෙන්.  

ජාතික මට්ටෙම් මාධ  ආයතනවල මාධ ෙව්දීන්ට ඕනෑ නැහැ 
කියනවා ෙනොෙවයි. පාෙද්ශීය මාධ ෙව්දීන්ට ඒ වුවමනාව දැඩිව 
තිෙබනවා. බයිසිකලයක් සහනයක් විධියට ෙදනවා කියපු ආණ්ඩුව 
දැන් කියනවා, "අපට සල්ලි නැහැ. ෙපොලියට ණයක් ෙදන්නම්. 
ණය අවුරුදු 4ක් ඇතුළත ෙගවන්න" කියලා. දැන් ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? සියයට 2ක් මාධ ෙව්දීන්ට ෙගවන්න; සියයට 7ක් 
ආණ්ඩුව ෙගවන්නම් කියලා. පහු ගිය ආණ්ඩුව කෙළත් ඔය ෙද්ම 
තමයි. ඒත් කිව්ෙව්, "සියයට 9 ෙපොලියට බයිසිකලය ෙදන්ෙන්. 
සියයට 7ක් ආණ්ඩුව ෙගවන්නම්" කියලා. හැබැයි, අද වන ෙතක් 
ඒ සියයට 7 ෙගවලාත් නැහැ. දැන් ඔබතුමන්ලා කරන්ෙනත් ඒකම 
තමයි. පතිපත්තිවල ෙවනසක් නැහැ. මම කිව්ෙව් ඒකයි. 
ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්, මාධ  උපකරණ ෙදනවා කියලා.  

මාධ  උපකරණවලට laptops සහ කැමරා ෙදනවා කියලා. 
හැබැයි, ඒ දුන්ෙනත් ණයක්. දැන් ඔබතුමන්ලා කරලා තිෙබන්ෙන් 
මාධ  උපකරණ ෙවනුවට බයිසිකලය ආෙද්ශ කරලා, ඒ ෙපනුම 
ෙවනස් කිරීමක්. හැබැයි, ඒකත් ණයක්. ඒ ණයත් ගන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙපොලියට. ඒ ෙපොලිය ෙගවන්න ෙවන්ෙනත් 
මාධ ෙව්දීන්ට.  

 ණය මුදල සඳහා guarantee එක ෙදන්ෙන් කවුද? Guarantee 
එකට අත්සන් කරන ෙකනා කවුද, ආණ්ඩුවද? ආණ්ඩුෙව් ෙමොන 
අරමුදෙලන්ද ඒ guarantee එක ෙදන්ෙන්? මුදල් ඇමතිවරයාෙග් 
අරමුදලින්ද? මුදල් ඇමතිවරයා ෙම්කට සහතිකයක්, guarantee 
එකක් ෙදනවාද? බැංකුව ඊට පස්ෙසේ ණය මුදල අය කර ගන්ෙන් 
මුදල් අමාත ාංශෙයන්ද? නැහැ. මාධ ෙව්දියාට සිද්ධ වනවා 
ෙපෞද්ගලිකව ඒක ෙගවන්න. පසු ගිය වතාෙව් කරපු ෙද්ම නැවත 
ෙම් අවස්ථාෙවත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය වහාම ෙවනස් 
කරන්න. අඩුම ගාෙන් ෙද්ශපාලනය සහ මාධ  අතර තිෙබන 
අන්තර් සම්බන්ධයවත් ෙත්රුම් අරෙගන ඔබතුමන්ලාෙග් 
පැත්ෙතන් දැන් ෙම් සියයට 9 ෙපොලියට ෙදන්න හදන බයිසිකල් 

ණය වහාම නතර කරලා, සියලු මාධ ෙව්දීන්ට සම්පූර්ණ 
ආධාරයක් විධියට ඒ බයිසිකලය ෙහෝ ඒ හා සමාන වටිනාකමකින් 
යුත් ආධාරය ලබා ෙදන්න. ඒක තමයි මාධ ෙව්දීන්ට ඔබතුමන්ලා 
ෙදන්නම් කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්. ඒ ෙපොෙරොන්දුව වහාම ඉටු 
කරන්න. ඒකට දැන් ෙම් මූල  අර්බුදය ෙපන්වලා, ඒකට පසු ගිය 
ආණ්ඩුව ගත් ෙකෝටි ලක්ෂයක ණය කන්දරාව ෙපන්වලා, ඒක 
බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා ෙවච්ච ෙපොෙරොන්දු කඩ කරන්න 
උත්සාහ කරන්න එපා. 

මාධ ෙව්දීන්ට දුන් ෙපොෙරොන්දු, රෙට් ෙගොවි ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු, රෙට් රාජ  ෙසේවකයන්ට දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
කරන්න. ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අයට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුව බලන්න. 
ෙපොලිස් ෙසේවෙය් සියලුෙදනාට සියයට 20ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් 
කරනවා කිව්වා. රාජ  ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000කින් වැටුප් 
වැඩි කිරීම ෙවනම කථාවක්. ඒක ෙවනම ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ 
රුපියල් 10,000ට අමතරව සියයට 20ක් වැඩි කරනවා කියලායි 
කිව්ෙව්. 

අද සියයට 20ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් තියා, ෙදනවා කිව්ව 
බයිසිකලයවත් ෙපොලීසිෙය් කිසි ෙකෙනකුට තවමත් ලැබිලා 
නැහැ. ඒ බයිසිකලයවත් ෙනොලැබී සියයට 20ක වැටුප් වැඩි 
කිරීමක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලා ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු 
දීලා ඒවා කර ගන්න බැරි වුණාම, ඒක පරිසර හිතකාමී කෘෂි 
පතිපත්තිය නිසාය; පසු ගිය ආණ්ඩුව ගත් ණයවලින් ඇති වුණු 
පශ්න නිසාය; ෙලෝක ආර්ථික අවපාතය නිසා කර ගන්න බැරි 
වුණා ය කියමින් ෙබොරු ෙහේතු දක්වලා ජනතාවෙග් ඇත්ත පශ්න 
යට කරන්න එපා. එම නිසා අපි අවධාරණය කරන්ෙන්, 
ඔබතුමන්ලා ඒ අයුරින් ෙපොෙරොන්දු වුණා නම් ෙම් මූල  අර්බුදය 
පියවා ගන්න ඔබතුමන්ලාට දැන් උත්තරයක් තිෙබන්න ඕනෑ 
කියලායි.  

දැන්, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩු කරන්න හදන්ෙන් හවුෙල්යි. ෙවන 
ෙවනම ආණ්ඩු කරලාත් බැහැයි කියලා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, 
හවුෙල් කරලාත් බැහැයි කියලා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත. ඒ තිත්ත ඇත්ත ජනතාව ෙත්රුම් ගත යුතුයි. 
අවසාන වශෙයන් අපි දකින ෙද් වන්ෙන්, ෙම් කමය ඇතුළත 
ෙමයට උත්තරයක් නැහැයි කියන එකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.   

The next speaker is Field Marshal Hon. Sarath 
Fonseka.  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, can I make a 

clarification?  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes. 

367 368 
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ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාධ ෙව්දීන්ට ලබා දීපු ණය ෙබොෙහොම 

පැහැදිලිව ලබා දුන්ෙන් ගරු කථානායකතුමාට කථා කරලා  
එතුමාෙග් ලැයිස්තුවටයි. එතුමාෙග් ලැයිස්තුව ගැන මම ගරු 
ෙල්කම්තුමාෙගන් ඇහුවා. එතුමාෙග් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ ණය 
ලබා දීපු මාධ ෙව්දීන්ව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා 
කාමරයකට ෙගන්වලා ගරු කථානායකතුමා, නිෙයෝජ  
කථානායකතුමා ෙම් සියලුම නිලධාරින් එක්ව තමයි ශත 5ක් අය 
ෙනොකර ඒ computers ටික දුන්ෙන්.  ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවන් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස ගරු කථානායකතුමාෙගන් සහ එම 
කාර්යාලෙයන් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඉදිරිපත් කළ 

පශ්නයක් නිසා මමත් අදහස් දක්වන්න ඕනෑ. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාධ ෙව්දීන් සතුටු කරන්න ඒක කරන්න ඇති. 
මම එෙහම කථාවක් කිව්ෙව් නැහැ. මම ඉතා පැහැදිලිව අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ඔබතුමා නැවතත් ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ 
යවන්න එපා. පාෙද්ශීය මාධ ෙව්දීන්ට ඔබතුමන්ලා ණයට 
ෙනොෙවයි ද දුන්ෙන්? මම කරුණු ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්නම්.  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අමූලික ෙබොරුවක්. රුපියල් ලක්ෂයක ණයක් දුන්නා, 

අෙනකුත් භාණ්ඩ ෙගන එන්න.  Computers නිකම් දුන්ෙන්. ගරු 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කැමැතිද අභිෙයෝගය භාර 
ගන්න. මම ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්නවා.  

 
[අ.භා. 1.42] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා මන්තීවරෙයක් 

වුණාට පසුවත්, මා ඇමති ධුරයක් ලැබුවාට පසුවත් කරන මංගල 
කථාවයි ෙම්. ඊෙය් අගමැතිතුමාෙග් කථාෙවන් අපට රෙට් තිබුණු 
තත්ත්වය ගැන  අහන්න ලැබුණා. ඇයි, රට ආරාජික වුෙණ්? මම 
හිතනවා ඒකට ෙහේතු විශාල සංඛ ාවක් තිබුණා කියලා. ඒ ෙහේතු 
අපට ඒවා බලපෑ ආකාරය උදාහරණයකට ෙගන මම මෙග් කථාව 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රෙට් සියලු ජනතාවටත් ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ආකාරයටම ඒවාට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණා. 

පළමුෙවන්ම, අස්ගිරි පාර්ශවෙය් මහානායක පූජ  ගලගම 
අත්ථදස්සී නාහිමියන්ෙග් අපවත්වීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් 
ෙශෝකය, පණාමය, භක්තිය පුද කරනවා.    

ඊළඟට මම මතක් කරන්නට ඕනෑ, මට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අසුන් ගන්නට ලැබුෙණ් මා හිතවත් හිටපු ඉඩම් අමාත  
එම්.ෙක්.ඒ. ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතාෙග් අභාවෙයන් හිස් වුණ -
පුරප්පාඩු වුණ- ආසනයට බව.  එතුමා මෙග් ෙහොඳ මිතෙයක්. 

මෙග් ඉතා ෙහොඳ හිතවෙතක්. එතුමාෙග් විෙයෝව ගැන මෙග් 
කනගාටුව මා නැවත ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මා ජාතික ලැයිසත්ු මන්තී ධුරයට පත් කිරීමට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ නායකත්වය  තීරණය කළා.  එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් 
නායකයා, ඔහුට ශක්තියක් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  
සභාපතිතුමා, මහෙල්කම්තුමා සහ එම පක්ෂෙය් ඉන්න අෙනකුත් 
ෙජ ෂ්ඨ මැති ඇමතිවරුන්ට මාෙග් ස්තුතිය, භක්තිය පුද කරන්න 
ඕනෑ. ඊට අමතරව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්න මා හිතවත් 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා, චම්පික රණවක ඇමතිතුමා වැනි 
අය මැදිහත් ෙවලා මට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මන්තී ධුරය ලබා දුන්නා. 
ඒ ගැන මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න කැමැතියි. 

පසු ගිය කා ලෙය් පසු ගිය වකවානුව ෙම් රෙට් සාමාන  
ජනතාවෙග් ජීවිතයට සෑම ආකාරෙයන්ම බලපෑවා. තමන්ෙග් 
කැප වීෙමන්, ෛධර්යෙයන්, ස්ෙවෝත්සාහෙයන් ඉදිරියට පැමිණි 
ජනතාවෙග් ජීවිතවලට ඉතාම නරක ආකාරයට ඒ කාලය 
බලපෑවා. අපත් ඒකට ෙගොදුරු වුණා. ඒ ෙගොදුරු වීම මත අපි මුහුණ 
පෑ තත්ත්වයන් අදටත් අදාළයි, අද ෙම් සභාෙව් කථා කරන 
විෂයයන්ටත් අදාළයි. ඒවා ෙත්රුම් ෙනොෙගන අද කථා කරන 
විෂයයන්වලට හරයක්, සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න බැහැ. 

එතැනින් එහාට යන්න ඉස්ෙසල්ලා අද රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා කථා කළ සුරාබදු ගැන මා වචනයක් පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. සුරාබදු පැනවීම මඟින් රටට යම්කිසි මුදලක්, ආදායමක් 
ලැෙබනවා. නමුත් සුරාබදුවලින් රජයට විශාල ආදායමක් ලැබීම 
සතුටු විය යුතු කාරණාවක් හැටියට මා දකින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් සුරාව අෙප් රට විනාශයට, අගාධයට ඇද දැමීමට ෙහේතු 
වන කාරණාවක්. පවුල් ජීවිත අවුල් ෙවලා තිෙබනවා, 
ස්වාමිපුරුෂයා බිරිඳ ඝාතනය කරනවා, යාළුෙවෝ එකට බීලා මිනී 
මරා ගන්නවා අපි දකිනවා. ෙම් අනුව අෙප් රෙට් සුරාව ඉතාම 
අශීලාචාර විධියකටයි කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

බටහිර රටවලට හැම දාම බණින සෙහෝදර මන්තීවරුන්ෙගන් 
අවසරයි. බටහිර රටවලින් අපට ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. බටහිර 
රටවල සුරාව පානය කරලා කාණුවලට වැටීම්, යාළුවන් යාළුවන් 
මරා ගැනීම්, ෙගවල් ෙදොරවල්වල හබ ඇති කර ගැනීම් සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. ඒවා පාලනය වනවා. ඒවාට නීති - රීති තිෙබනවා. 
ඒ තුළින් සදාචාරයක් ඇති වනවා. අපට ඒකත් ආදර්ශයකට ගන්න 
පුළුවන්.  

බදු අය කර ගත්තාට විතරක් මදියි. ෙම් රෙට් එතෙනෝල් 
කාක්ෙකෝ ඉන්නවා. ඒ අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්නවා. 
එතෙනෝල් ෙගනැවිත් විශාල වශෙයන් ෙහොර අරක්කු හදලා 
ෙකෝටිපතියන් ෙවලා ඉන්නවා, සමහර හිටපු ඇමතිවරු. ඒ අයට 
සුරා සැල්, තැබෑරුම් 40ක්, 50ක් පමණ තිෙබනවා. රජයට ඒවායින් 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එවැනි ෙහොර අරක්කු, එතෙනෝල් 
නිෂ්පාදනය කරන අය හම්බ කරන මුදලින් නියම බද්දක් ලබා 
ගැනීමට උත්සාහ කරන්න බැරි නම් ෙම් ව ායාමය සාර්ථක 
වන්ෙන් නැහැයි කියා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම නීති වි ෙරෝධීව 
නිපදවන මත් දව , මත් බීම තහනම් කරලා, ඒවා වැළැක්වීමට, 
ඒවා අකිය කිරීමට කියා කිරීම හරහා ඒ බදු අය කිරීම සාධාරණව 
කර ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව කටයුතු කෙළොත් ෙම් ව ායාමය 
සාර්ථක ෙවයි කියා මා හිතනවා. 

මා නැවතත් මෙග් මාතෘකාවට එන්නම්. මා සාමාන  
පවුලකින් ආපු ෙකෙනක්. මෙග් ෙදමවුපිෙයෝ ගුරුවරු. සාමාන  
පවුලක ඉපදිලා හමුදාවට බැඳුණු මා තණ්හාවට ෙගෞරව නිල නාම 
ලබා ගන්න උත්සාහ කෙළේ නැහැ. මා හැම දාම උත්සාහ කෙළේ මට 
පැවරුණු රාජකාරිය කරන්නයි. තනතුරක් ලැබුණාම මා ඒ 
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තනතුෙර් රාජකාරිය හරිහැටි කළා, රට ෙවනුෙවන් කැප වුණා. රට 
ගැන හිතලා ඒ රාජකාරිය හරිහැටි කරලා කම-කමෙයන් හමුදාෙව් 
ඉදිරියට ගියා. මා හමුදාෙව් කීර්ති නාමය රැක ගත්තා. හමුදාවට 
ඉතාම අනතුරුදායක කාලයක්, ඉතාම දුෂ්කර කාලයක් තිබුණා. ඒ 
කාලෙය් මා හමුදාෙවන් පැනලා ගිෙය් නැහැ. ඒ කාලෙය් 
හමුදාෙවන් පැනලා ගිහින්, ඇෙමරිකාෙව්, එෙහම නැත්නම් බටහිර 
සුෙඛෝපෙභෝගී රටක මුදල් හම්බ කර-කර ඉඳලා, යුද්ධය අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ ඒෙක් ෙගෞරවය ලබා ගන්න කෑදරකමට රට වෙට් 
ගිහින් මැත ෙදෙඩව්ෙව් නැහැ. හමුදාෙව් ෙගෞරවය රකින්න මා 
කැප වීෙමන් වැඩ කළා. ඒවාට පතිඋපකාර හැටියට, ඒවා හඳුනා 
ගැනීෙම් හැටියට උසස් වීම් ලැබුණා. ඒ උසස් වීම් අනුව මා යම්කිසි 
ස්ථානයකට පැමිණියා.  

පසු ගිය කාලෙය් හිටපු පාලකයා, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් 
මෙග් හමුදාපති පදවිය ගැන, මා ඒ පදවියට ආපු හැටි ගැන 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් මත පකාශ කළා. මා ඒ පදවියට ආෙව් 
ෙකළින් මාර්ගයකයි. ෙකළින් bat එෙකන් පහර දීලා තමයි මා 
එතැනට ආෙව්. එෙහම නැතිව රාජපක්ෂ පවුෙල් කාෙග් ෙහෝ 
පිහිෙටන්වත්, ඒ කාෙග් ෙහෝ අවශ තාවටවත් මා ඒ තනතුරුවලට 
ආෙව් නැහැ. සමහර අවස්ථාවල හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් කිව්වා, 
"මා විශාම යන්න හිටපු මිනිෙහක්. එෙහම තිබියදීයි මට යුද 
හමුදාපති තනතුර දුන්ෙන්" කියලා.  

ඒවා අමූලික අසත .  ෙම් කරුණු හැන්සාඩ්ගත ෙවන්න ඕනෑ 
නිසායි මම ඒ ගැන කියන්ෙන්. මම විශාම යන්න අවුරුද්දක් 
තිබියදී හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මට 
කථා කරලා කිව්වා "ඊළඟට ඔබතුමාට අනිවාර්යෙයන් හමුදාපති 
ධුරය ලැෙබනවා. විශාම යන වයස අපි දීර්ඝ කරනවා" කියා. 
එතෙකොට මම හමුදාෙව් ෙදවැනියා. ඒ අනුව ගැසට් නිෙව්දනයකින් 
විශාම යන වයස අවුරුදු 58 දක්වා වැඩි කළා. මට කලින් හිටපු 
හමුදාපති විශාම යන ෙකොට මෙග් වයස වුෙණ්, අවුරුදු 56 1/2ක්. ඒ 
ගැසට් නිෙව්දනෙය්ම එතුමිය කිව්වා, හමුදාපති වුණාම හැම 
ෙකෙනකුටම හමුදාපති ධුරෙය් අවුරුදු තුනක් ඉන්න පුළුවන් කියා. 
ඒ අනුව මට අවුරුදු 60 ෙවන්න කලින් අවුරුදු තුනක් හමුදාපති 
ධුරෙය් ගත කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එවැනි පරිසරයක තමයි, 
මම හමුදාෙව් රැඳී සිටිෙය්. මම 2005 වසෙර්දී හමුදාපති ෙවනෙකොට 
මට විශාම යන්න තව අවුරුදු තුනක් තිබුණා. ඒ නිසා 
රාජපක්ෂවරුන් පැතිරූ ඒ දූෂිත ආරංචිෙයන් මෙග් හමුදා ජීවිතෙය් 
ඒ පගතියට කැළැලක් වුණු නිසාත්, එවැනි දූෂිත කථා බෙහන් ෙම් 
රෙට් හුඟාක් අයට අසාධාරණ සිදු වුණු නිසාත් මින් ඉදිරියට එවැනි 
ෙද්වල් සිදු ෙනොවීමට ඒවා නිවැරදි කර ජනතාව දැනුවත් කරන 
එක සාධාරණයි කියා මා හිතනවා.  

ඒ ආකාරයට මට හමුදාපතිවීමට හැකියාව ලැබුණා. හමුදාපති 
වුණායින් පසුව අපිට තිබුෙණ් ඉතා අහිංසක බලාෙපොෙරොත්තු. 
අපට බලාෙපොෙරොත්තු තිබුෙණ් නැහැ, කුමන්තණ කරන්න; රෙට් 
බලය අල්ලන්න. නමුත් හමුදාපති ෙවලා ඉන්නෙකොට ෙම් රෙට් 
පාලකයාත්, ඔහුෙග් සෙහෝදරයන් හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල අයත් 
අෙප් ෙක්න්දර ෙහොරකම් කරෙගන ගිහින් බලනවා. හමුදාෙව් 
ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් අනිවාර්යෙයන් ෙහොඳ ෙක්න්දර තිෙබන අය 
තමයි. එෙසේ බැලුවාම, ඒ ෙක්න්දර ටිකක් කැපී ෙපෙනන ෙක්න්දර 
නම් ඊට පසුව ඔවුන් ගැන ෛවරයක් ඇති කර ගන්නවා. ඊට පසුව 
ඔවුන් හිතනවා, "ෙම් අය කුමන්තණ කරයි; බලය ගනියි" කියා. 
ඊට පසුව කුහක විධියට ඔවුන්ෙගන් පළි ගන්න හදනවා.  

හමුදාපති හැටියට මටත් එක බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක සිටින ඕනෑම හමුදාපතිවරෙයකුට එවැනි 
අහිංසක බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. ෙම් 

රෙට් හමුදාපතිවරෙයකුට අනිවාර්යෙයන්ම තානාපතිවරෙයකු 
වීෙම් හැකියාව තිබුණා. ඉඳලා හිටලා ෙකෙනකුට ආරක්ෂක 
ෙල්කම් වීෙම් හැකියාව තිබුණා. එවැනි බලාෙපොෙරොත්තු තමයි, 
අපටත් තිබුෙණ්. එතැනින් එහාට යන්න අපට බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙම් රෙට් හිටපු පාලකයාෙග් සහ ආරක්ෂක 
පධානීන්ෙග් හැසිරීම නිසා ඊට පසුව ඔවුන්ට මුහුණ දීෙම්දී 
එතැනින් ඉදිරියට පියවර ගැනීමට අපට සිදු වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිසි ෙකෙනකු අපට වැරැදි පැටවිය යුතුයි කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ.  

අවසානෙය් මම හමුදාෙව් තිෙබන ඉහළම නිලය පැළඳුවා. ඒ 
ගැන මම ෙම් රෙට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සහ අගමැතිතුමාට 
මෙග් පණාමය පුද කරන්න ඕනෑ. "ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්" නිලයක් 
පැළඳීමට ෙම් රෙට් තවත් හමුදා නිලධාරිෙයකු සිටිනවා නම් මට 
එම නිලධාරියාට ෙදන්න පුළුවන් එකම අවවාදය වන්ෙන්, ෙමොන 
නිලය පැළඳුවත් කාර්යාලෙය් ෙගෞරවය රැක ෙගන රාජකාරි 
කරන්න; රාජකාරිය උපරිමෙයන් කරන්න සහ තමන්ෙග් මව්බිමට 
තමන්ෙග් මවට ෙමන් ආදරය කරන්න කියන එකයි. ඒ 
පතිපත්තිෙය් ඉඳෙගන තමයි, මම රාජකාරි කෙළේ. ඒ නිසා මම 
හිතනවා, මට ඒ ස්ථානයට යන්න හම්බ වුණා කියා.  

2009 වසෙර්දී අපි යුද්ධය ඉවර කළා. ඒ යුද්ධය කරන 
කාලෙය්දී ෙම් රෙට් යුද්ධයට අමතර ධනයක් වියදම් වුෙණ් නැහැ. 
2005දී මම හමුදාව භාර ගන්නා ෙකොට හමුදා ෙව් වියදම් සඳහා 
රුපියල් බිලියන 82ක් ෙවන් වුණා. මම අවුරුදු අවුරුදු තුනයි මාස 
හතක් අණ දුන්නා. එක්ලක්ෂ දහසයදහසක සාමාජික සංඛ ාවක් 
හිටපු හමුදාව මම ලක්ෂ ෙදකකට වැඩි කළා. නමුත් මටත් හම්බ 
වුෙණ්, රුපියල් බිලියන 82ක් පමණයි. යුද්ධය තදින්ම පැවැති 
කාලෙය් වුණත් මම අණ දුන් හමුදාවට වැඩිපුර වියදම් කරන්න 
මම මුදල් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඊට ෙපරත් මම අණ ෙදද්දී යුද්ධය 
කිරීමට අවශ  අවි ආයුධ ගැනීම ෙම් රුපියල් බිලියන 82ට පිටින් 
සිද්ධ වුණා. ඒක චීනෙයන් සිද්ධ වුණා. මම යුද්ධයට අණ දුන් 
කාලෙය් ගත් අවි ආයුධවලට ෙගවන්න පටන් ගත්ෙත් 2012 
වසෙර්දීයි. ඒවාට වසර 2020 ෙවනකම් ෙගවනවා. එතෙකොට ඒ 
කාලය ඇතුළත ෙම් රෙට් හිටපු පාලකයා, ආරක්ෂක පධානීන් හා 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ජනතාවට කිව්වා, "රට දියුණු කරන්න බැහැ. 
යුද්ධය තිෙබනවා. ඒ නිසා වියදම් අධිකයි" කියා. ඒක අමූලික 
අසත යක්. යුද්ධයට වියදම් වුෙණ් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 
යුද්ධයට වියදම් කළ සල්ලි ෙගවන්න පටන් ගත්ෙත්, 2012 වසෙර් 
ඉඳලායි. ෙම් ආකාරයට ජනතාව රවටමින් "යුද්ධය" කියා මුදල් 
ෙවන් කර ෙගන ඒ මුදල් ෙහොරකම් කළා; ෙනොෙයක් ආකාරවලින් 
ඒවා වංචා කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පධාන වශෙයන්ම 
එකසිය තිෙහේ මිලිමීටර් පතෙරොම් අපි නැව් ගණන් ෙගෙනන්ෙන්; 
ලක්ෂ ගණන් ෙගෙනන්ෙන්. යුද්ධය පටන් ගන්නෙකොට ඒ 
පතෙරොමක මිල තිබුෙණ්, ෙඩොලර් 250ටයි. අවුරුදු 15කට ඒ 
එකක මිල වැඩි ෙවලා තිබුෙණ් ෙඩොලර් 50කින් පමණයි. යුද්ධය 
පැවති කාලෙය් අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත ආරක්ෂක ෙල්කම් ඒ එක 
පතෙරොමකට ෙඩොලර් 650 ගණෙන් ෙගවන්න පටන් ගත්තා. එක 
ප ත ෙරොමක වටිනාකම ෙඩොලර් 400කින් වැඩි කළා. ෙම් 
ආකාරයට වියදම් කරලා අන්තිමට පතෙරොම් ගන්න මුදල් නැති 
වුණා. පතෙරොම් නැති නිසා මට මාස 4ක් යුද්ධය කරන්න බැරි 
වුණා.  

මල්ටි බැරල් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා අහලා ඇති. ඒක 
එක්වරක් පත්තු කරන්න පතෙරොම් 40ක් යනවා. එක්වරකට 
ෙබෝම්බ 40ක් පිටකරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ අවිෙයන් නිසි 
පෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් 2007 මැද ෙවන ෙකොට 
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පතෙරොම් නැති නිසා සමහර ෙවලාවට අපි එක දවසකට එක මල්ටි 
බැරල් ෙරොකට් එකයි පත්තු කෙළේ. ඒ කාලෙය් අපට අවි ආයුධ 
නැහැ. ෙවලාවට පතෙරොම් ලැබුෙණ් නැහැ. පසුව මම පාකිස්තාන 
යුද හමුදාෙව් හමුදාපතිට ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා ඔහුෙගන් 
ෙඩොලර් මිලියන 60ක ප තෙරොම් ෙගන්වා ගත්තා. ආරක්ෂක 
ෙල්කම් උඩ බලාෙගන ඉන්න නිසා, ආරක්ෂක ඇමති, ඒ 
කියන්ෙන් ෙසේනාධිනායකයා උඩ බලාෙගන ඉන්න නිසා පී.බී. 
ජයසුන්දරට සහ බැසිල් රාජපක්ෂට ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 60ක් ඉල්ලාෙගන පාකිස්තාන 
හමුදාපති එක්ක මෙග් තිෙබන ෙපෞද්ගලික සුහදතාව මත පතෙරොම් 
ෙගන්වාෙගන තමයි පතෙරොම් නැතුව තිබුණු මාස 6ක පමණ 
කාලය යුද්ධය කෙළේ. යුද්ධෙය් ෙගෞරව ඉල්ලන අයට ෙම්වා 
අමතක ෙවලා කියලා අපට දැන් ෙත්ෙරනවා. 

ඊළඟට, අපි 2005, 2010 සහ 2015 ජනාධිපතිවරණ අරෙගන 
බැලුෙවොත්, 2005 දී සහ 2010 දී තිබුෙණ් අන්ත දූෂිත 
ජනාධිපතිවරණයි. ෙම් රෙට් තිබුණු ඉතාම දුර්ජනම කාලය, රටට 
කණ ෙකොකා හඬපු කාලය තමයි 2005න් පස්ෙසේ කාලය.                        
අපි දන්නවා, 2005 දී රෙට් හිටපු පාලකයා, මහින්ද                     
රාජපක්ෂ වර්තමාන මන්තීතුමා, 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
ජනාධිපතිවරණය දිනීම සඳහා පගාව වශෙයන් පභාකරන්ට 
ෙඩොලර් මිලියන 2ක් -ලංකාෙව් මුදලින් රුපියල් මිලියන 200කට 
වැඩි පමාණයක්- දුන්නා, ෙදමළ ජනතාව ඡන්දය දාන එක 
නවත්වන්න. මම භය නැතුව ඒක කියනවා. ජනාධිපති 
කාර්යාලෙය්දී බැසිල් රාජපක්ෂට තිබුණු office එෙක්දී එතුමායි 
මමයි කථා කරමින් ඉන්න ෙකොට එතුමා මට පැවසුවා, 2005 
මැතිවරණයට ආධාර ෙලස දකුණු ආසියානු අසල්වැසි රටකින් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2ක් ලැබුණා කියලා. පභාකරන් 
ඇහුවා, "ෙදමළ ජනතාව ඡන්දය දාන එක නවත්වන්න නම් 
ඔබතුමන්ලා මට කරන උපකාරය ෙමොකක්ද?" කියලා. එතෙකොට 
අපි කිව්වා, පභාකරන්ට අවශ  ෙවලා තිබුණු ෙබෝට්ටු ටික - මුහුදු 
ෙකොටින්ට අවශ  ෙබෝට්ටු ටික- මැෙල්සියාෙවන් ගන්න 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2ක් ෙදන්නම් කියලා. පිට රටින් 
හම්බ වුණු ෙඩොලර් මිලියන ෙදෙක් මල්ල එෙහම පිටින්ම අරෙගන 
ගිහිල්ලා බැසිල් රාජපක්ෂ විසින්ම පභාකරන්ට භාරදුන්නා කියලා 
ඔහු මට පකාශ කළා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකොෙහොමද? 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඊට අමතරව බැසිල් රාජපක්ෂ මට එතැනදී කිව්වා, ඒ ෙවලාෙව් 

ඒ ස්ථානෙය් උඩරට කඳුරකරෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයකුත් සිටියා 
කියලා. පභාකරන් ඔහු දිහා බලා ඔහුට ඇඟිල්ල දිගු කරලා 
කිව්වාලු, "උඹත් උඩරට මිනිස්සුන්ට ඡන්ෙද දාන්න ෙදන්න එපා" 
කියලා. ෙම් කියන කරුණු අනුව ඇත්තටම ඒක සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. රෙට් නීතිය අනුව, තස්තවාදය මැඩලීෙම් පනත අනුව 
එවැනි ෙදයක් කරපු පුද්ගලෙයක් රෙට් ජනාධිපති ෙනොෙවයි විය 
යුත්ෙත්. ඔහුට ෙදන්න පුළුවන් දඬුවමක් තිෙබනවා, තස්තවාදය 
මැඩලීෙම් පනත අනුව තස්තවාදීන්ට මුදල් දුන්ෙනොත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබන දඬුවම තමයි එල්ලුම් ගහ. ෙම් රෙට් 
පබල ෙද්ශපාලනඥයන් ෙමවැනි අන්දමට කියා කළා. අපි ඒවා 
ගැන ෙසොයා බලන්න තවමත් පමාද නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 2010 ජනාධිපතිවරණයත් අන්ත 
දූෂිතයි කියලා. ඒ ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඡන්ද ගණන් කිරීෙම් 
මධ ස්ථාන 6කට පහර දුන්නා. නිෙයෝජිතයන් සිටිෙය් නැහැ. 

මහනුවර, කුරුණෑගල, රත්නපුර, ගම්පහ, අනුරාධපුර, මාතෙල් 
යන දිස්තික්කවල ඡන්ද ගණන් කිරීමක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. රෑ 12 
ෙවන ෙකොට ඡන්ද මධ ස්ථානවලට පහර දුන්නා. ඡන්ද පතිඵල 
අවශ  විධියට සැකසුවා. සකසලා ඉවර ෙවලා මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්ට එව්වා. ඔහුට ආතතිය හැදුණා. ඔහු අද ෙවනකල් ආ 
ගිය අතක් නැහැ. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් අද වන ෙතක් ජනතාවට 
මුහුණ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔහු කථා කරන්න භයයි; පන්සලකට 
යන්න භයයි; කෙඩ්කට යන්න භයයි. ඔහු ලවා කරවපු වැරදි වැෙඩ් 
ගැන, ඒ දාමරික වැෙඩ් ගැන ඔහු අදත් හිතින් දුක් විඳිනවා. 2010 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් එදා හිටපු පාලකයා සාධාරණව ජනාධිපති 
වුෙණ් නැහැ කියන එක ෙම්  රෙට් ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ. 
මැතිවරණ ෙදකම පරාදයි. 2005දීත් පරාදයි, 2010දීත් පරාදයි. 
කෑදරකමට 2015දීත් ආවා. 2015දීත් පරාදයි. මම දන්නවා, ඒ 
පාලකයා - රාජපක්ෂ මන්තීතුමා - ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් සභාෙවන් පිට 
එළිෙය් ඉන්නවා. හිත වෙතක් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා 
ආරාධනා කරන්න, පුළුවන්නම් ඇවිල්ලා මම ෙම් කියන ඒවා 
අහ ලා Point of Order එකකට අවස්ථාවක් අරෙගන මට අභිෙයෝග 
කරන්න කියලා. 

2015 ජනාධිපතිවරණය දූෂිත කරන්න බැරි වුණා; ජයගහණය 
ෙහොරකම් කරන්න බැරි වුණා. ගණන් කිරීෙම් මධ ස්ථානවල 
විෙද්ශීය නිරීක්ෂකෙයෝ හිටපු නිසා ඒක කරන්න බැරි වුණා. 
නැත්නම් 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් අනිවාර්යෙයන්ම ගණන් 
කිරීෙම් මධ ස්ථානවලට පහර ෙදනවා. හමුදාව ෙයොදලා තිබුණ  
ආකාරය අනුව කිව හැකියි, හමුදාව ෙයොදලා මාව අත් අඩංගුවට 
ගත්තා වාෙග් අනිවාර්යෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා 
ඇතුළු විශාල සංඛ ාවක් අත් අඩංගුවට ගැනීමට සැලසුම් කරලා 
තිබුණ බව.  

ඒ මදිවට ඔහුෙග් කට්ටාඬියා මාතර ඉඳෙගන ෙකොඩිවින ජප 
කරනවා. ෙම් දවස්වල අපි ඔක්ෙකොෙග්ම පිළිම තියාෙගන ඒවාට 
කටු ගහනවා ලු. මම හිතන්ෙන් මෙග්ත් උගුරටද ෙකොෙහේෙදෝ 
කටුවක් ගහලා පසු ගිය මාසෙය් ඉඳලා මෙග් උගුරත් ටිකක් 
ආබාධයි.  

2010 වර්ෂෙය් පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ මා 
නිශ්ශබ්ද කරන්න උත්සාහ කළා. මට ෙබොරු ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කළා. මම හිෙර් දැම්මා. මට ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරලා යුද අධිකරණ 
පැවැත්වූවා. ඒවා පැවැත්වූෙය් සදාචාරෙයන් ෙතොරවයි. හමුදා 
නිලධාරියකු වරදකරුෙවක් නම්, ඔහුෙග් නිලයට ඉහළ නිල දරන 
අය අනිවාර්යෙයන්ම ඒ යුද අධිකරණෙය් සාමාජිකයන් වන්න 
ඕනෑ. මට විරුද්ධව පැවැත්වූ යුද අධිකරණවල හිටපු සාමාජිකයන්, 
සභාපති මට වඩා නිල ෙදකකින් පහළයි. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් කරලා නැහැ. ඒවා හමුදා විනයට විරුද්ධයි; 
සදාචාරයට විරුද්ධයි. ඒවා ඔක්ෙකෝම අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
එවකට සිටි ෙම් රෙට් පාලකයායි. මාත් එක්ක එකට 
ජනාධිපතිවරණයට තරග කළ පුද්ගලයා යුද අධිකරණෙයන් මාව 
හිෙර් දමා මට ෙදන දඬුවමට ඔහු අත්සන් කරනවා. ඒවා 
සාධාරණව කෙළේ නැහැ.  

යුද අධිකරණෙය් ලිපිෙගොනුවකින් ගලවා ගත් ෙකොළ කීපයක් 
මම ෙමතැනට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 

ෙම් යුද අධිකරණෙය් පැමිණිල්ෙල් නීතිඥයා එක ස්ථානයකදී 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙමෙසේ කියනවා, I quote:  

“Basically, Your Honour, I am reiterating what I said earlier. 
Impartiality of the Accused General is not in issue.” 

ෙටන්ඩර් මගඩියක් කියලා තමයි මට නඩු දැම්ෙම්. එතැනදී ඒ 
නීතිඥයා කියනවා,  ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටිෙය්දී ෙම් වරදකරුෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපක්ෂපාතීභාවය, සාධාරණත්වය කියන එක පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
කියලා. එතෙකොට ඒ ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙය්දී මම කිසි වරදක් කරලා 
නැහැයි කියලා ඒ නීතිඥයා පිළිගන්නවා.  

ඊළඟට ඔහු ෙමෙසේ කියනවා, I quote: 

“Prosecution never ever took up the position that the Accused acted 
in a partial way.” 

ඔහු ආපහු කියනවා, "ෙකොයි ෙවලාවකවත් ෙම් පැමිණිල්ල 
කිව්ෙව් නැහැයි ලු, ෙම් වරදකරු ඒ ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙය්දී 
පක්ෂපාතීව වැඩ කරලා තිෙබනවා" කියලා. මම වරදක් කරලා 
නැහැ, මුදල් වංචාවක් කරලා නැහැ, ෙහොරකමක් සිද්ධ ෙවලා 
නැහැ කියලා එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් පිළිගන්නවා.  

හැබැයි ඊළඟට කියනවා, මම කරලා තිෙබන වරද tender 
board එෙක් වාඩි වුණු එක කියලා. පසම්පාදන කටයුත්තකදී 
අනුගමනය කළ යුතු උපෙදස් මාලාවක් තිෙබනවා. මම tender 
board එෙක් හිටපු එෙකන් ඒ උපෙදස් මාලාව කඩ කරලා 
තිෙබනවා ලු. ඒ පසම්පාදන උපෙදස් කැඩුවා නම්, යුද හමුදා නීතිය 
අනුව ලබා දිය යුතු දඬුවම් නියම කරලා ති ෙබනවා. යුද හමුදා නීති 
ෙපොෙත් Sections 35ක් තිෙබනවා. ඒෙක් එක Section එකක් 
තිෙබනවා, නිෙයෝග කඩ කිරීම, උපෙදස් පිළිෙනොපැදීම 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ Section එකක් යටෙත් වරදක් කෙළොත්, 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙචෝදනා පත නැඟිය යුත්ෙත්ත් ඒ Section 
එෙකන් පමණයි. හමුදා පනත අනුව ෙවනත් Sectionsවලින් 
ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. නමුත්, මට ෙචෝදනා පතය හැදුෙව් ෙවන 
Section එකකින්. ෙචෝදනා පත හදලා මාව හිෙර් දැම්මා. නමුත්, 
උපෙදස් පිළිෙනොපැදීෙම් ෙචෝදනාවට ඒ ෙචෝදනා පතය හැදුවා නම්, 
මට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම තනතුරු ගැලවීම පමණයි. ඊට 
කලින් කැලෑ උසාවිෙයන් මෙග් තනතුරු ගලවා තිබුණා. ඒ නිසා 
ෙම් උසාවිෙයන් ගලවන්න තනතුරක් තිබුෙණ් නැහැ.  

ඒ කාලෙය් හිටපු පාලකයා වන මහින්ද රාජපක්ෂ -අද 
මන්තීතුමා- ඒ ආකාරෙයන් සම්පූර්ණ වැරදි අසාධාරණ 
කියාදාමයක් හරහා වැරදි ෙචෝදනා නඟා මාව හිෙර් දැම්මා. අද ඔහු 
මන්තී ෙකෙනක්. මම අද ෙමතැන ඉන්නවා. මම 
ජනාධිපතිවරණයට තරග කළ නිසා ඔහු මෙගන් පළි ගන්න මාව 
හිෙර්ට දැම්මා. ෙම් වාෙග් කරුණු ගැන, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙම් 
රෙට් සිද්ධ වුණු එක ගැන අප ලජ්ජා වන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have five minutes more. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඊළඟට, ඒ ෙචෝදනාෙව්දී කිව්ෙව් එවකට හිටපු මෙග් බෑනා වන 

ධනුන තිලකරත්න ෙටන්ඩර් හරහා tender board එකට යම් යම් 
ෙද්වල් විකුණන්න උත්සාහ කරපු නිසා මම ඒ tender board එෙක් 
හිටපු එක වැරදියි කියලා. නමුත්, Hi-Corp (Pvt) Ltd. කියන 
සමාගමකින් තමයි ෙටන්ඩර් පතිකා එවා තිබුෙණ්. ධනුන 
තිලකරත්නට ඒ සමාගෙම් කිසි තනතුරක් නැහැ. ඔහුෙග් මිතෙයෝ 
වගයක් තමයි ඒ සමාගෙම් ඉඳලා තිබුෙණ්. ඔහුෙග් මිතෙයෝ tender 
board එකට පිටරටවලින් ෙනොෙයක් බඩු ෙගන්වා ෙගන තිබුණා. 
ඒ බඩු ෙගන්වනෙකොට ධනුන තිලකරත්න ඔවුන්ට උදවු කරලා 
තිබුණා. 

නමුත් ධනුන තිලකරත්නෙග් සම්බන්ධයක් ඒ ෙකොම්පැනියට 
නැහැ. ඊට පසුව පැමිණිල්ෙල් - prosecution එෙක්- නීතිඥයා 
කිව්ෙව්, ධනුන තිලකරත්න කරපු ෙද්වල් හමුදාපති හැටියට, 
ඔහුෙග් father-in-law හැටියට මා දැනෙගන ඉන්න ඕනෑ 
කියලායි. ඒ සඳහා ඒ නීතිඥයා උදාහරණ කීපයක් දුන්නා. මා 
ඇෙමරිකාෙව් ගිය ෙවලාෙව් මෙග් දුවෙග් ෙගදර සිටි හින්දා, ධනුන 
තිලකරත්න එක්ක ඒ ෙගදර සිටි හින්දා, මෙග් දුව එක්ක මා ළඟින් 
සම්බන්ධ ෙවලා සිටි හින්දා එවකට හිටපු මෙග් son-in-law කරපු 
සියලු ෙද් මා දැනෙගන සිටිය යුතුයි කියා ඔහු කිව්වා. ඔහු දුන් එක 
උදාහරණයක් තමයි ඒක.  

ඊළඟට ඒ නීතිඥයා කිව්වා, ධනුන පවුලට හුඟක් ළං ෙවලා 
හිටපු ෙකෙනකු හින්දා ඔහුෙග් father-in-law ඔහු කරන ෙද්වල් 
අනිවාර්යෙයන් දැනෙගන සිටිය යුතුයි කියලා. ඊළඟට ඒ නීතිඥයා  
තවත් කාරණයක් කිව්වා. මම යුද්ධය කරපු කාලෙය් අෙප් 
ළමයින්ට ඒ රෙට් ආරක්ෂාව දීලා තිබුණා. ඒ ආරක්ෂාව ෙදන්න 
ඉස්සර ෙවලා මම ෙසොයා බැලිය යුතුව තිබුණා ලු, මෙග් දූවරුන්, 
මෙග් බෑනලා ආශය කරන්ෙන් කවුද කියලා. මට ආරක්ෂාවට 
සිටියා 500ෙදෙනක්. ඒ 500ෙදනා දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ මම 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් කවුද කියලා. එෙහම පිළිෙවතක් නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමාට ආරක්ෂාවක් තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ජීවිතය ගැන ෙසොයන්න ඒ ආරක්ෂකයන්ට කිසිම 
අයිතියක් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙමෝඩ තර්ක තමයි ෙගනාෙව්.  

ඊළඟට කියා තිබුණා, ධනුන තිලකරත්න 2010දී ඇවිල්ලා 
ජනාධිපතිවරණයට වැඩ කරපු හින්දා ධනුන තිලකරත්නෙග් 
ෙපෞද්ගලික ජීවිතෙය් ඔහු කරපු ෙද්වල් ෙමොනවාද කියා මා 
දැනෙගන සිටිය යුතුව තිබුණා කියා. ඒ වාෙග් ෙමෝඩ තර්ක 
ෙගනාපු ඒ පැමිණිල්ෙල් නීතිඥයා අද උසස්වීම් ලබා ඉන්නවා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්. එවැනි තර්ක ෙගනැල්ලා මාව හිෙර් දාපු 
හින්දා ඔහුට තෑගි ෙබෝග ලබා දුන්නා, එවකට හිටපු පාලකයා. ෙම් 
ආකාරෙයන් තනිකරම ෙබොරු, -මුසාවාද- ෙබොරු ෙචෝදනා, ෙබොරු 
තර්ක විතර්ක ෙගනැල්ලා තමයි අප හිෙර් දාලා අෙපන් 
පලිගත්ෙත්. 

මෑතකදී බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමා මාධ යට 
පසිද්ධිෙය් කියනවා අපි දැක්කා, ඔහු දන්නා තරමට පළිගැනීමක් 
සිද්ධ වුණා නම් එෙසේ සිද්ධ වුෙණ් සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙගන් 
පමණයි කියලා. එය ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් කියා කිව්වා. ඒ 
අයෙග් කට කථා කෙළේ නැතත් දිව කථා කරනවා. එක්ෙකෙනකු 
ෙබොරු කියා හංගන්න හැදුවත් ඒ පවුෙලන්ම, ඒ අය අතරින්ම, ඒ 
පබලයන් අතරින්ම ඒවා එළියට එනවා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙගන් 
පළිගැනීම පශ්නයක් නැහැ වාෙග් තමයි ඒ අය කථා කරන්ෙන්.  

ඊළඟට හමුදාෙව් ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින්ෙගන් පළිගත්තා. 
ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් 35ෙදෙනකු ෙගදර යැව්වා. යුද්ධය කාලෙය් 
වගකීම් දරපු නිසා, ඉතා පබල තනතුරුවල සිටිමින් යුද්ධය 
ෙවනුෙවන් කැපවූ නිසා, මා යටෙත් වැඩ කළ නිසා ජනරාල්ලා 
10ෙදෙනකු, බිෙග්ඩියර්ලා 10ෙදෙනකු ෙගදර යැව්වා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have two minutes more. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි එතුමාට තවත් කාලය ලබා ෙදනවා.  

375 376 
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ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
කමාන්ෙඩෝ ෙරජිෙම්න්තුෙව් අධිපති ෙලස එක ජනරාල් 

ෙකෙනක් සිටියා. ඔහු හමුදාෙවන් එළියට දැම්මා. ඔහුට රැකියාවක් 
ගන්න බැරි වුණා. ඔහු ඕස්ෙට්ලියාවට ගියා.  ඔහුට එෙහේදි 
රැකියාවක් ගන්න බැරි වුණා. හෘදය වස්තුෙව් ආබාධයකින්  ඔහු 
මිය ගියා. යුද හමුදා ෙපොලීසිය බාරව සිටියා බිෙග්ඩියර් ෙකෙනක්. 
උෙද් 5.00 ඉඳලා රෑ 8.30 වන කල් ඔහු වැඩ කළා. ඔහු හමුදාෙවන් 
යැව්වා. ඔහුට රැකියාවක් ගන්න බැරි වුණා. ඔහුට රැකියාවක් 
ගන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඔහුෙග් බිරිඳට වයස අවුරුදු 40යි. 
හෘදයාබාධයක් හැදිලා මිය ගියා. ෙම් විධියට ඉතාම නින්දිත 
ආකාරයට ඔවුන් පළිගත්තා. ඒ නිසා හුඟක් අයට ඉතා 
විපත්තිදායක අන්දමින් ජීවත් වන්න සිද්ධ වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, යුද ජයගහණෙය් 
ෙගෞරවය ගන්න හැදුවා; ෙපොත් ලිව්වා. යුද්ධෙය් ජයගහණය 
ලබාගන්න කෑදරකමින් දැඟලුවා. අවුරුදු ෙදකයි මාස නවයක් මා 
යුද්ධය ෙමෙහයවූවා. මෙගන් පසුව හිටපු හමුදාපති එදා සිටිෙය් 
වවුනියාෙව් bunker line එක භාරවයි. යුද්ධය අවසාන ෙව්ෙගන 
එන ෙකොට -අන්තිම මාස ෙදක විතර වන ෙකොට- එක දවසක් 
ෙඝෝඨාභය රාජපක්ෂ මට අඬගහලා කිව්වා, "සරත්, පැය 24ම 
යුද්ධය ෙමෙහයවලා ෙමෙහයවලා ඔයාට දැන් හරිම මහන්සි ඇති; 
අමාරු ඇති. යුද්ධෙය් ඉතිරි ටික කරන්න දැන් අරයාට භාර 
ෙදන්න" කියලා. යුද්ධෙය් කරන්න ෙදයක් ඉතිරි ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ, අන්තිම මාස ෙදක වනෙකොට. මම දැනගත්තා ෙගොනා 
හැෙරන්ෙන් ෙපොල් පැළයටයි කියලා. එතෙකොට මම දැනගත්තා, 
ෙකොෙහේ ෙහෝ හිටපු මිනිෙහක් යුද්ධය කළා කියලා කියන්න හදන 
බව.  

ඒ කාලය වන ෙකොට යුද්ධය ෙකෝපල්ලාට, සාජන්ට්ලාට 
කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ඇවිල්ලායි තිබුෙණ්. ඔහු ඒ 
ෙවලාෙව් හැදුවා  ෙසොක්ෙකකු දාලා, ඊට පස්ෙසේ ඔහු යුද්ධය 
ෙමෙහයවූවා කියලා ෙපන්වන්න කථාව ෙගොතාගන්න. ඒ 
ආකාරයට යුද්ධෙය් ෙගෞරවය ගන්න දිගටම දැඟලුවා; දිගටම 
උත්සාහ කළා. ෙපොත් ලිව්වා.  

ෙපොත් ලිව්වා වුණත් යුද්ධය අවසන් වූ දිනයවත් දැනෙගන 
සිටිෙය් නැහැ. මැයි 18වන දා අප ෙගන්නුවා අරලියගහ මන්දිරයට. 
මටත් දුන්නා උසස් වීමක්. යුද්ධය ඒ වන විටත් අරෙහේ ෙකරුණා. 
මැයි 16වන දා ගුවන් ෙතොටුපළට ඇවිල්ලා අර තාර ෙගොඩ ඉම්බා. 
යුද්ධය ඒ වන ෙකොටත් අරෙහේ අවසන් නැහැ. මැයි 19වන දා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විශාල පම්ෙපෝරියක් ගැහුවා, යුද්ධය ඉවර කළා 
කියලා. එතෙකොටත් යුද්ධය අරෙහේ පැවැත්වුණා. පභාකරන් පවා ඒ 
වන විට පණ පිටින්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා කාර් එකට නැඟලා 
යන ගමන් තමයි මටත් පණිවුඩය ආෙව්, පභාකරන්ෙග් මළ මිනිය 
හම්බ වුණා කියලා. යුද්ධය ෙමෙහයවූවා කියන අය යුද්ධය අවසන් 
වූ දිනයවත් දන්ෙන් නැහැ. අවසාන සතිෙය් මම රෙට් සිටිෙය් 
නැහැ. අත වශ  කරුණකට මට රටින් යන්න වුණා.            

අපි නිෙයෝග කරලා, අපි ඇණවුම් කරලා තිබුණු, යුද හමුදාවට 
අවශ  බඩු බාහිරාදිය විශාල පමාණයක්  පරීක්ෂා කර අවසාන 
තීරණය ෙදන්න මට නියමිතව තිබුණා.   ඒවා ගත්ෙත් නැත්නම් 
ෙවන රටකට විකුණනවා කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම, යුද ටැංකි 
පනහක් විතර එතැන තිබුණා. එය පස් වරක් කල් දැමූ ගමනක් 
නිසා  මට ඒ වැඩ කටයුත්තට යන්න තිබුණා. නමුත් මම දැන 
ෙගන හිටියා ඒ කාලෙය් යුද්ධය ඉවර ෙවනවා කියලා. ෙමොකද, ඒ 
කාලය වන විට අපි තස්තවාදීන් අර කළපුවයි මුහුදයි අතරට හිර 
කරලායි තිබුෙණ්.  අෙපේල් 19වැනි දා ඉඳලා මැයි 19 ෙවනකල් ඒ 
තීරයට හිර කරලායි තිබුෙණ්. ඒ තීරයට හිර කළාට පස්ෙසේ, 

එතැනින් එහාට යුද්ධය ෙගන යන්නට ෙජනරාල්ලාට වැඩක් 
තිබුෙණ් නැහැ; බිෙග්ඩියර්ලාට වැඩක් තිබුෙණ් නැහැ. සියලුම 
මන්තීවරු පවා ඒ කාරණය ෙත්රුම් ගන්නවා. අෙප් සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාටත් ඒක කියන විට හිනා යනවා.  

ඊට පසුව ෙකෝපල්ලා, සාජන්ට්ලා තමයි යුද්ධය කෙළේ. ගල් 
ෙරෝලක් ෙපරළනවා වාෙග්, ඒ තීරය දිෙග් මාසයක් තිස්ෙසේ 
ෙහමින් ෙහමින් ෙකෝපල්ලා සාජන්ට්ලා ගහ ෙගන, ගහ ෙගන 
ඉදිරියට ආවා. දවසකට මීටර් 200ක් 300ක් ඉදිරියට ගියා. ඒ 
කරුණ අල්ලා ෙගන කෑ ගැහුවා, ''ෙජනරල් රෙට් හිටිෙය් නැහැ. 
ඒක නිසා ඒ අය යුද්ධය ෙමෙහයවූවා'' කියලා. නමුත් ඒ අය යුද්ධය 
ෙමෙහයවූෙය් නැහැ. ඒ සුමානෙය්  කළ නින්දිත වැඩ නිසා තමයි 
අදටත් ''සුදු ෙකොඩි'' පශ්නය වැනි පශ්න සහගත තත්ත්ව ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එපමණ පිරිසිදුව කළ යුද්ධෙය් අවසාන කාලය 
ඇතුළත, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් හැසිරීම නිසා,   ඒ අය කට ගහන්න 
ගිහින්, අත දමන්න ගිහින්, ඇඟිලි ගහන්න ගිහින් ''කිරි කලයට 
ෙගොම බින්දුවක් වැටුණා'' වාෙග් නරක නාමය ගා ගත්තා.  

යුද්ධය ගැන ෙමොනවත් ඒ අය දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, යුද්ධය 
ගැන ෙපොත් ලිව්වා. යුද්ධෙය් අන්තිම කාලෙය් සිද්ධ වුණු ෙද් 
ජනතාවෙග් දැන ගැනීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී කවදා ෙහෝ අපි එළියට 
දමනවා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂයි ඒ ෙපොත ලිව්ෙව්. ඔහු යුද්ධය 
ෙමෙහයවූවා කිව්වා. ඔහු 1990 වර්ෂෙය් හමුදාෙවන් අස්ෙවලා යන 
විට එල්ටීටීඊ එකට ගල්කටස් විතරයි තිබුෙණ්. ඒ කාලෙය් 
හමුදාෙවන් ගිය ෙකෙනකුට පුළුවන්ද, එල්ටීටීඊ එකට නැව්, ගුවන් 
යානා, කාලතුවක්කු, යුද ටැංකි තිෙබන කාලෙය් ඇවිල්ලා අපට 
උපෙදස් ෙදන්න? ඒ වාෙග් ෙකෙනකුට තිෙබන පළපුරුද්ද 
ෙමොකක්ද? නමුත් අපි යුද පිටිෙය් දිගටම හිටියා; අවුරුදු තිස්පහක්ම 
හිටියා. අපි ෙවඩි කෑවා; බල ඇණිවලට අණ දුන්නා; බල 
ෙසේනාවලට අණ දුන්නා; ෙසේනාංකවලට අණ දුන්නා; ආරක්ෂක 
ෙසේනා ආඥාපතිවරු හැටියට වැඩ කළා. ඒ පළපුරුද්ෙදන් තමයි 
අපි යුද්ධය කෙළේ.  

ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1991දී පැනලා ගියා. රංජන් 
විෙජ්රත්නෙග් කකුල් ෙදක අල්ලලා වැඳලා තමයි යන්න අවසර 
ගත්ෙත්. ''යුද්ධෙය්දී හරියට රාජකාරි කරන්ෙන් නැහැ, නිවටයි, 
බියගුලුයි'' කියලා ඔහු  යුද අධිකරණයක් ඉදිරියට දමන්න හැදුවා. 
ඒ ෙව්ලාෙව් අයියාත් එක්ක ගිහින් කකුල් ෙදක අල්ලලා වැඳලා 
හමුදාෙවන් අස් ෙවලා ගියා. ඇෙමරිකාෙව් හිටිය පළමුවැනි අවුරුදු 
ෙදෙක්දී tinkering වැඩ කෙළේ. ඒ කාලෙය් අපි එෙහේ යන ෙකොට 
අපට ඔහු හමු වුණා. ''හරියට ඇඟ රිෙදනවා, ජීවත් ෙවන්න 
අමාරුයි'' කිව්වා. වාහනයක් තිබුෙණ් නැහැ. මෙග් යාළුෙවක්  
එයාට දුන්නා push bicycle එකක්. ඊට පස්ෙසේ දවසක ඇවිල්ලා 
කිව්වා ''push bicycle එක ෙහොරු ෙගනිහින්'' කියලා. එතෙකොට 
මෙග් යහළුවා ඇහුවා, ''ඇයි අයිෙසේ, ඒක දම්වැලක් දමලා, ෙලොක් 
එකක් දමලා ෙකොෙහේ හරි තියන්න එපායැ'' කියලා. ''ඉණිමඟට 
ෙලොක් එකක් දමලා තිබුණා. ඉණිමඟත් එක්කම අරෙගන ගිහින්'' 
කිව්වා. ඒ වාෙග් චරිතයක්. 

ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු 14ක් computer operator හැටියට වැඩ 
කළා. එෙහම කර කර ඉඳලා ඇවිල්ලා ලක්ෂ ෙදකක හමුදාවකට 
අණ ෙදන්න පුළුවන්ද? එෙහම පුළුවන් නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
සෑම ෙකෙනකුටමත් ඒක පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් මට 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ,එකවරම ගිහිල්ලා ඉංජිෙන්රුවන් හැෙමෝටම 
උගන්වන්න. නමුත් වෘත්තීය නිපුණත්වයක් නැතිව එවැනි ෙදයක් 
කවදාවත් කරන්න බැහැ. 

ඊෙය් අෙප් රෙම්ෂ් පතිරණ ගරු මන්තීතුමා කථා කරනවා මා 
දැක්කා. එතුමා මම හුඟක් ගරු කරන ෙකෙනක්. ෙදොස්තර 
මහත්මෙයක් හැටියට ඉෙගනත් ෙකෙනක්. එතුමා කිව්වා, ''මහින්ද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධයට නායකත්වය දුන්නා'' 
කියලා. රෙම්ෂ් පතිරණ මෙග් මිතයාට මා තුළ ෙගෞරවයක් තිබුණා. 
එයින් සියයට 25ක් ඊෙය් කපා දැම්මා. දැන් සියයට 75යි 
තිෙබන්ෙන්. රෙම්ෂ් පතිරණ මහත්මයා ගාල්ෙල් ෙකෙනක්. 
කරාපිටිය ඉස්පිරිතාලෙය්  ඉතා විශිෂ්ට ශල කර්ම කරනවා. ඒ 
ගැන සෑම දාම අපට පුවත් පත්වලින් කියවන්න පුළුවන්. ඒ 
ශල කර්මවල ෙගෞරවය ඒ ෙදොස්තරවරුන්ට ෙදන්ෙන් නැතිව 
මෙග් මිත රාජිත ෙසේනාරත්නට ෙදනවාද, ඔහු ෙසෞඛ  ඇමති 
කියලා? එෙහම නැතිනම් ෙමතැන සිටින ෙවනත් අමාත  
ෙකෙනක් ගැන බැලුවත් එෙහමයි.  

අපි හිතමු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා කියලා. එතුමා World 
Cup එක ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් හිටිය ඇමතිතුමා ෙහෝ 
ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ ඒ කප් එක ඔළුෙව් තියා ෙගන දිව්වාද, ''මම 
World Cup එක ගත්තා'' කියලා. ඊෙය් ෙපෙර්දා අපි කිකට් මැච් 
පැරදුණා. එතෙකොට අෙප් මිත දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාට 
කියනවාද, ''උඹ මැච් එක පැරදුණා'' කියලා. දිනුවත් පැරදුණත්, ඒ 
සටෙන් ෙයෙදන අයට, ඒක කරන අයට ඒ ෙගෞරවය ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙලෝකෙය් ෙමොනම රටකවත් යුද්ධයක් දිනුවාම ජනාධිපති 
ෙකෙනක් කියලා නැහැ, ''මම යුද්ධය දිනුවා, මෙග් cutouts රට 
පුරාම ගහපියව්'' කියලා. අෙප් රෙට් ඒ ලජ්ජා නැති ෙද්  වුණා. ඒක 
අහගන්න ෙනොසිටිය එක ගැන මට කනගාටුයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එළිෙය් ඉඳෙගන අහෙගන ඇති. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඊළඟට, - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කථා කරන ඉතිහාසය 

ජනවාරි අටවැනි දා මැරිලා, ෙව්ලිලා, වට්ටක්කා ෙවලා ගිහිල්ලා. ඒ 
ඉතිහාසෙයන් අපට වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අහෙගන ඉන්න, ෙම් ෙමතුමාෙග් පළමුවැනි කථාව. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
2015 ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් 

යුතුකම් ඉෂ්ට කළා. ෙම් රට සූරාෙගන කාපු, එවැනි අමිහිරි 
අතීතයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නඟපු, ඒ ඒකාධිපති පාලකයා 2015 
ජනවාරි 8වැනිදා දණ ගැස්සුවා. ඒ ඒකාධිපති පාලකයා බින්දුවට 
බැස්සුවා. බින ්දුවට බස්සලා ෙම් රෙට් ජනතාවට සැනසිල්ල, 
සහනය, සිසිල අපි ලබා දුන්නා.  

ෙකොච්චර පම්ෙපෝරි ගැහුවත් අද ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඇඟට 
සිසිලක් තිෙබනවා. ඔවුන් සතුටින් ජීවත් ෙවනවා. කන්න ෙබොන්න 
නැති වුණත්, ආර්ථික පශ්න තිබුණත් ජනතාව නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවනවා. අපි දැන් ෙම් රෙට් බෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කාලෙය් අපි දැක්කා, ජනතාව ෙකොච්චර බෙයන් හිටියාද කියලා. ඒ 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙගෙනන්න, ඒ හංසයා ෙගෙනන්න මම 
පුෙරෝගාමී වුණා. ඒ ගැන මට ඉතා නිහතමානීව කුඩා සතුටක්, 
ආඩම්බරකමක් තිෙබනවා. ඒ ෙව්ලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය, 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා, ඒ ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ගැන 
විශ්වාසය තිෙබන තැනට ෙගනයන්න මට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ 
හැකියාව නිසා තමයි ෙපොදු අෙප්ක්ෂක සංකල්පය දිගින් දිගටම 
ෙගනැල්ලා, ඒ සංකල්පෙය් හිඳිමින්  සටන් කරලා, අවසානෙය්දී 
අපි ඒකාධිපති පාලකයාෙගන් රට ෙබ්රා ගත්ෙත්. ඒ ගැන අපි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ; එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ නායකයාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ; එක්සත් 
ජාතික පාක්ෂිකයන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

ඊට පස්ෙසේ අපි ඉතා දුෂ්කර කාලයක් ගත කළා. 2010 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ අපි ඉතා දුක් වින්ඳා. 
ඉතා දරුණු පීඩාකාරී කාලයක් ගත කළා. අපි හිරබත් කෑවා. උසාවි 
ගාෙණ් බඩගෑවා. නමුත් අපි සටන අතහැරිෙය් නැහැ. අපි  විනාශ 
කරන්න හැදුවා. අෙපන් පළිගත්තා. නමුත්, අපි සටන අතහැරිෙය් 
නැහැ.  

උසාවිවලට බඩගානවා කියන ෙකොට මට මතක් ෙවනවා, පසු 
ගිය කාලෙය් අෙප් ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය උසාවියට 
ගරු ෙනොකර සිටීම නිසා විනිසුරුතුමා එතුමියට අවවාද කළ හැටි. 
උසාවිය ඒ කරපු ෙද් හරි. එතුමිය වරදක් කළා නම්, අවවාද 
කරන්න විනිසුරුතුමාට අවසර තිෙබනවා. නමුත් මට මතක් 
ෙවනවා, ඒ කාලෙය් මම හිර ෙගදර ඉඳලා උසාවියට ෙගෙනන 
ෙකොට, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ උතුමාෙණෝ සාක්ෂි ෙදන්න 
උසාවියට එනවා. එතුමා උසාවිය ඇතුළට එන්ෙන් 
විනිශ්චයකාරවරු ඇතුළු වන ෙදොෙරන්, අෙනක් ෙදොරවල්වලින් 
ෙනොෙවයි. සාමාන  සාක්ෂිකරුවන්, සාමාන  නීතිඥවරුන් එන 
ෙදොෙරන් ෙනොෙවයි එතුමා එන්ෙන්. එතෙකොට ඔහුට අවවාද 
කරන්න, ඔහුට තරවටු කරන්න කවුරුවත් ඒ ෙවලාෙව් හිටිෙය් 
නැහැ. ඒ කාලය රෙට් තිබුණු සියලුම ෙද් කනපිට ෙපරළිලා තිබුණු 
කාලයක්. පසු ගිය දවස්වල ඒ ආකාරයට ෙත්ජස වැගිරි වැගිරී 
අධිකරණයට විනිශ්චයකාරවරුන් ඇතුළු වන ෙදොෙරන් ඇතුළු වූ 
පුද්ගලයා,  පසු ගිය දවස්වල උසාවිෙය් ඉස්ෙතෝප්පුෙව් හිටෙගන 
වැටට ෙහේත්තු ෙවලා ඉන්නවා මම දැක්කා. බලයට ආවාම හැම 
දාම බලෙය් ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒක 
සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්; මිත ාවක්. මම හිතනවා, ෙම්ෙකන් 
පාඩම් ඉෙගන ගනියි කියලා. ඒවා මතක් ෙවනෙකොට මට සිංදුවක 
ෙප්ළි ෙදකක් මතක් ෙවනවා. පසු ගිය දවසක අගමැතිතුමාත් 
සිංදුවක ෙකොටසක් කිව්වා. ටිකක් තාලයට කිව්වාට කමක් නැද්ද,  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි?  

"දුක සැප නිති ෙපරෙළේ - රිය සක ෙලස ෙලෝෙක්"  

එදා හිටපු පාලකයා ඒ සැප විඳින ෙකොට, ඒ ගාම්භීරත්වෙයන් 
ජීවත් ෙවනෙකොට කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ, ෙම් ෙරෝදය කැ රෙකයි, 
කවදා හරි මන්තීවරෙයක් හැටියට එතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න ෙවයි, මම   ඇමති ෙකෙනක් හැටියට ෙමතැන වාඩි ෙවලා 
කථාවක් පවත්වයි කියලා.  

ඊළඟට, අපි යහ පාලනය ගැන කථා කරනවා. යහ පාලනය 
ෙම් රෙට් අනිවාර්ෙයන්ම කියාත්මක කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් ලක්ෂ 
62ක් ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් යහ පාලනය ෙගෙනන්නයි. ඒ 
ලක්ෂ 62ම 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ඡන්දය දුන්ෙන් 
අනිවාර්ෙයන්ම දූෂිත මැති ඇමතිවරුන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිවයි. ඔවුන් එදා ඡන්දය දුන්ෙන් කෑම බීම 
ඉල්ලා ෙනොෙවයි; බඩ පුරවා ගන්න, ෙපොෙහොසත් ෙවන්න 
ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.   
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාට අෙප්  කාලය 

ලබා ෙදනවා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
අනිවාර්ෙයන්ම ඒ දූෂිත පුද්ගලයන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි 

කියලායි 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන්. අද වන 
විට ඒ දඬුවම් දීම සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් මම හිතන්ෙන් නැහැ, රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙව්ගෙයන් ඒක සිද්ධ ෙවනවා 
කියලා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලු  ෙදනා එකතු ෙවලා, නීති ක්ෙෂේතෙය් 
ඉන්න සියලුම ෙදනා එකතු ෙවලා ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
ඉෂ්ට කළ යුතුයි කියලා.  

ඊළඟට, ෙම් කාලෙය් සමහරු එක එක කල්ලි හැදිලා ඉන්නවා 
අපි දකිනවා. ඒ ෙගොල්ලන් එක එක පශ්න ඇති කරෙගන යහ 
පාලනයට යන ගමන කඩා බිඳ දමන්න හදනවා. දැන් ජිනීවා 
පශ්නය අල්ලාෙගන දඟලනවා.  ජිනීවා ර ෙපෝර්තුවල ෙයෝජනා කර 
තිෙබන ඒ පරීක්ෂණ  පැවැත්වූෙවොත් ෙම් රෙට් ස්ෛවරීභාවය, 
ඒකීයභාවය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව කියන ෙම්වාට හානියක් වනවා 
කියලා කියනවා.  යුද්ධය ෙමෙහයවපු හමුදාපති හැටියට මා එක 
එල්ෙල් කියා සිටිනවා, අනිවාර්යෙයන්ම එම පරීක්ෂණ පැවැත්විය 
යුතුයි කියලා. ඒ පරීක්ෂණ විනිවිදභාවෙයන් යුතුව පැවැත්විය 
යුතුයි. ෙලෝකෙය් විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව එම පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට  විෙද්ශීය නිරීක්ෂකයන්ට, 
විෙද්ශීය උපෙද්ශකයන්ට අප ඉඩ දිය යුතුයි.  අපි භය ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. මා යුද්ධය ෙමෙහය වූෙව් ඔක්ෙකෝම නීති - රීතිවලට 
අනුකූලවයි. ජිනීවා සම්මුතිවලට අනුකූලව මානුෂීය අයිතිවාසිකම් 
රැකෙගනයි. ඒවා කඩ කරපු අතෙළොස්සක් හිටියා නම්,  එක් 
ෙකෙනකු, ෙදෙදෙනකු හිටියා නම්,  වැරදි කරපු අය හිටියා නම් 
ඔවුන් අනිවාර්යෙයන් දඬුවම් ලැබිය යුතුයි. සමසත්යක් වශෙයන් 
හමුදාෙව් ෙගෞරවයට  හානියක් සිදු වීමට කිසිම ආකාරයකින් ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ. ඒ ෙගෞරවය රැක ගැනීම සඳහා ෙම් පරීක්ෂණ 
පැවැත්විය යුතුයි. 

ඒ කාලෙය් සුදු ෙකොඩි  කථාවක්  තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
මමත්  යම් පකාශයක් කළාය කියලා අසත  ෙචෝදනාවක් නඟලා 
මටත් අවුරුදු තුනක සිර දඬුවමක් ලබා දුන්නා.  සුදු ෙකොඩි 
සම්බන්ධ පරීක්ෂණය අනිවාර්යෙයන්ම පැවැත්විය යුතුයි. ඒ 
කථාෙව් ඇත්ත නැත්ත උතුර නැ ෙඟනහිර ජනතාව දැන ගත යුතුයි; 
ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගත යුතුයි;  ෙලෝකෙය් සියලු ෙදනාම දැන 
ගත යුතුයි.   ඒ නිසා එම පරීක්ෂණ අනිවාර්යෙයන් පැවැත්විය 
යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද "ෙද්ශෙපේමීන්" 
කියලා කෑ ගහන ෙබොෙහෝ අය එදා  එල්ටීටීඊ එක අපට එලව 
එලවා ගහන කාලෙය් කට ඇරිෙය් නැහැ.  එල්ටීටීඊ එක  ශී මහා 
ෙබෝධීන් වහන්ෙසේට පහර ෙදන ෙකොට, දළ දා මාළිගාවට ෙබෝම්බ 
ගහන ෙකොට, අරන්තලාෙව් භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා පණස්නමක් 
ඝාතනය කරන ෙකොට ඔය ෙද්ශෙපේමීන් එක්ෙකෙනකුවත් කට 
ඇරිෙය් නැහැ.  කට ඇරියා නම් පභාකරන්ෙගන් පාඩමක් ඉෙගන 
ගන්න වන නිසා පණ භෙයන් සිටිෙය්. ඒ අය අනුරාධපුරෙයන් 
එහාට ගිෙය් නැහැ; ෙපොෙලොන්නරුෙවන් එහාට ගිෙය් නැහැ. දැන් 
රෙට් තස්තවාදයක් නැති නිසා, රෙට් අනතුරක් නැති නිසා, භය 
ෙවන්න ෙදයක් නැති නිසා ෙද්ශෙපේමය විකුණමින් ජනතාව 
ෙනොමඟ යවන්න හදනවා; ජනතාවෙග් මනස විකෘති කරන්න 

හදනවා. අපි රෙට් ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමවැනි 
ෙද්වලට රැවෙටන්න එපා කියලා. ෙද්ශපාලන අනාථෙයෝ, 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් එල්ෙලන්න වැලක් නැති  අය ෙමවැනි 
පශ්න ඇති කරලා ෙම් රජය යන ගමන අඩාළ කරන්න හැදුවාට 
ඒකට රැවෙටන්න එපාය කියලා අපි ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් 
ෙනොෙයක් අපරාධ ගැන, ඝාතන ගැන  කථා බහට ලක් වුණා.  
තාජුඩීන් ඝාතනය, එක්නැලිෙගොඩ ඝාතනය, රවිරාජ් ඝාතනය, 
ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය යන ෙම් සියල්ල ගැන 
අනිවාර්යෙයන්  නිසියාකාරව පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුයි. ෙම් 
ඝාතන සියල්ලම සිදු කෙළේ එක  කල්ලියක් විසිනුයි. ඒ පිටුපස 
හිටිෙය් එක කට්ටියක්. ඒ කාලෙය් බලය අෙත් තිබුණු කට්ටිය 
තමයි ඒ පිටුපස හිටිෙය්. දැන් ඒවා කම කමෙයන් ෙහළි ෙවනවා. 
අපිවත් ඒ ඝාතනවලට පටලවන්න හැදුවා. ලසන්ත විකමතුංග 
මහතාෙග් ඝාතනය ෙමෙහය වුවායි කියලා, ඒකට සම්බන්ධයි 
කියලා ෙචෝදනා කරලා මාවත් එල්ලුම් ගස් යවන්න හැදුවා.    
ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය ගැන දැනුත් සමහර CID  පරීක්ෂණ 
වැරැදි මාර්ගෙය් යන බව මා දන්නවා.  හමුදා බුද්ධි අංශෙය් 
අයෙගන් පශ්න කරනවා. ඒ අය  තවමත් රාජපක්ෂලා පතුරවපු  
කථාෙව් එල්ලිලා ඉන්නයි හදන්ෙන්.  

ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්වා; මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාත් කිව්වා,  ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය පිටුපස ඉන්ෙන් 
එවකට හිටපු හමුදාපතියි කියලා. අපි ඒවාට භය නැහැ. ෙබොරු 
ෙචෝදනාවලට භය නැහැ.  ෙම් පරීක්ෂණ කිසිම ඇඟිලි ගැසීමක් 
නැතිව කරන්න, වැරැදි කරපු අයට අනිවාර්යෙයන් දඬුවම්  ෙදන්න 
කියලා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන්, ගරු අගමැතිතුමාෙගන් අපි 
තරෙය් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ පරීක්ෂණ හරියට කරන්න  ෙම් රෙට් 
ෙපොලීසියට, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ශක්තියක් 
තිෙබන බව අපට විශ්වාසයි.  

ඊළඟට,  අද ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක්  ගැන කථා 
කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ගැනත් ෙනොෙයක් අය ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් 
විරුද්ධත්වය දක්වන්න හැදුවා අපි දැක්කා. මට මතක් ෙවනවා, 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන. එය අනුමත 
වුණු ෙවලාෙව් මෙග් මිත එවකට  හිටපු ඇමති ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන කෑ ගහලා 
මෙගන් ඇහුවා, "ෙෆොනී, ඔයාට ෙල්න්සුවක් ඕනෑද  දැන් කඳුළු 
පිහදා ගන්න?" කියලා. එතුමාට ඒක මතක ඇති.  ඒ කාලෙය් මම  
එන්ෙන් සිර ෙගදර ඉඳලයි. එදා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත වුණා.   ඒ පීතියටයි එතුමා එෙහම කිව්ෙව්.  
දැන් අපි කියන්ෙන්, ජාතිය විනාශය කරා ෙගන ගිය ඒ ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය අපි අමතක කර දැමිය යුතුයි.  රට ෙවනුෙවන්, 
ජනතාව ෙවනුෙවන් විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගෙනන්න හදන ෙකොට,  අපි නිවට ෙලස කකුෙලන් ඇදිය යුතු 
නැහැ.  අනිවාර්යෙයන්ම විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය අපි සාර්ථක කර ගන්න ඕනෑ.  දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය අනුමත කරලා එදා අපි ෙම් රටට 
ඒකාධිපතියකු බිහි කළා. 

ඊට පස්ෙසේ  රට පුරාම අපට දකින්නට ලැබුෙණ්  තර්ජන, 
මර්දන, අල්ලස්,  පගා, මිනීමැරුම් සහ පළිගැනීම් ආදියයි.   
මැරෙයෝ, ස්තී දූෂකෙයෝ රට පාලනය  කරනවා වාෙගයි අපි 
දැක්ෙක්. ඒ කාලෙය් ජනතාවට  බිෙයන් ජීවත් වන්නට සිදුවුණා. 
රෙට් නීතිය අවනීතිය වුණා. නීති ක්ෙෂේතය දූෂිත වුණා. හමුදාව 
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා.   රට  බංෙකොෙළොත් වුණා.  ෙම් රෙට් 
හැම තැනම  ෙහොරකම් සිද්ධ වුණා.  
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අඩු ගණෙන් අලිපැටිෙයකුටවත්  ආරක්ෂාවක්  තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙගවල්වල අලි පැටව්  ගහන්න පටන්  ගත්තා. ඇතින්නිෙයෝ 
අතැන ෙමතැන  පැටව් ගහනවා. පැටව් ගැහුවාම කර ගන්න 
ෙදයක් නැහැ,  පන්සල්වලට අතැනට ෙමතැනට අලි පැටව් ෙගන 
ගිහින් දමන්න පටන් ගත්තා. අද පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝත්  හිර 
කූඩුෙව් ඉන්නවා. අලිපැටිෙයක් ෙහොරකම් කළා පමණක් 
ෙනොෙවයි.  " මුසාවාදා ෙව්රමණි" කියන පන්සිල් පදයත් කැඩුවා.  
අපි කනගාටු ෙවනවා, එවැනි ෙද් ෙවනතුරු  ෙම් රෙට් පාලකයන් 
නිදා ෙගන සිටීම ගැන.  

අලිපැටව් ගැන කථා කරනෙකොට මට තව සිද්ධියක්  මතක් 
ෙවනවා. ජනවාරි අට වැනිදා ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ  දවස් හතරක් 
ඇතුළත හිටපු ගමන් පනාෙගොඩ පාබල හමුදා කඳවුරට  අලි 
පැටිෙයක්  පාත්  වුණා. අලි පැටියා පාත් වුෙණ් සන්නසකුත් 
එක්ක. සන්නෙසේ තිෙබන්ෙන් අයියා මල්ලීට අලිපැටිෙයක් දීලා. 
අයියා,  අර ෙරොෂාන්ද කවුද  කියන  මිනිහාව දාලා  ෙහොෙරන් 
කැෙළේ  ඇතින්නව මරලා, අලිපැටව් අල්ලාෙගන. ඒ සියල්ල සිද්ධ 
ෙවන්න ඕනෑ අනිවාර්යෙයන්ම පාලකයාෙග් දැනුම ඇතිව. 
නැත්නම් පුද්ගලෙයකුට ෙම් රෙට්  එවැනි ෙදයක් නිදැල්ෙල් 
කරන්න   පුළුවන් කමක් නැහැ. පාලකයාෙග්  ආශිර්වාදය  
ලැ බුෙණ් නැත්නම් ෙරොෂාන් කියන පුද්ගලයාට කවදාවත් ඒ වාෙග්  
වැඩක් කරන්න  පුළුවන්කමක් නැහැ.  ඒ  අලිපැටියා දැන් 
පින්නවල ඉන්නවා. හමුදා කඳවුෙර් දවස් පහක් හිටියා. ඒ 
අලිපැටියා දැන් පින්නවල ඉන්නවා. එතෙකොට ෙහොරකම් කරපු 
බඩු අහු වුණායින් පස්ෙසේ  නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්ද?  
උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හාමුදුරුෙවෝ  සිරභාරයට ගත්තා නම් 
ෙඝෝඨාභය රාජපක්ෂවත් අනිවාර්යෙයන්ම  අලි ෙහොරකමට 
සිරභාරයට ගතයුතුයි. යහපාලනය තිෙබනවා නම්, රෙට් නීතිය 
කියාත්මක ෙවනවා නම්, රාජපක්ෂ පවුෙල් අයට කියලා ෙදවරක්  
හිතන්න බැහැ. ඔවුන් ඒ වැඩ කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන් 
දඬුවම් ලැබිය යුතු බව   ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්නට  ඕනෑ. ඔවුන් එවැනි වැඩ  කරමින් තමයි  ෙම් රෙට් 
වැජෙඹන්නට හැදුෙව්;  රජ පවුලක් හැටියට ජීවත් ෙවන්නට 
හැදුෙව්. රෙට් අෙනක් මිනිසුන්ෙග් බඩෙගෝස්තරය, රෙට් අෙනක් 
මිනිසුන්ෙග්  බඩගින්න  ශත පහකට සලකන්ෙන් නැතිව, ජීවිත 
කඩා වැෙටද්දී එවැනි අපරාධ කරමින්  ඔවුන් වැජෙඹන්නට  
හැදුවා.  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 5ක 
කාලයක් ෙදන්න. අපට  ෙම් දවස්වල  අෙඳෝනා ඇෙහනවා.  
රාජපක්ෂ පවුෙල් අ ෙඳෝනා  ඇෙහනවා. රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් 
අ ෙඳෝනා නඟනවා. ඒ මන්තිතුමා කියන ෙද්වල්  දැක්කාම  මම 
ෙකොෙහේ හරි ලියා ගන්නවා.  පවුල්වල අයෙගන් පළි ෙනොගත 
යුතුයි කියලා එතුමා කියා තිබුණා මම දැක්කා.  සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
කියන  හමුදාපතිෙග්  පවුෙලන් පළිගත් හැටි එතුමා ට අමතක 
ෙවලා තිෙබනවා.  රාති 8.00ට මාව නීති විෙරෝධීව ඇදෙගන  ගියා. 
මාව ඇදෙගන ගිහින්  හමුදා කඳවුරක සිර කළා. එදාම රාතිෙය්  
12.00ට මෙග් බිරිඳව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අරෙගන ගියා.  ඒවා පවුල්වලින් පළිගැනීම් ෙනොෙවයිද?  අෙප් 
දරුවන් ට  ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් එළියට යන්න බැරි වුණා;  
ඇතුළට එන්න බැරි වුණා.  නම් කළු ලැයිස්තු ගත කර තිබුණා.  
ගැහැණු ළමයින්ය කියලා බැලුෙව් නැහැ,  ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
එන එන ෙවලාවට - රාති  ෙදොළහට, ෙදකට තුනට -  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ෙකළවරක තිෙබන කාමරවලට ෙගන ගිහින්  පැය 
ගණන් තියා ෙගන පශ්න කළා.  ඒ පවුල්වලින් පළිගත්තා 
ෙනොෙවයිද? එයාෙග්  පවුෙලන් පළි ගන්නෙකොට විතරයි  එයාෙග් 
කට ඇෙරන්ෙන්.  

ඊළඟට කියනවා, තාත්තා ෙකෙනක් ෙකොෙහොමද  
දරුවන්ෙගන්  පළිගන්නවා බලාෙගන ඉන්ෙන්  කියලා.  එයාට ඒ 
කාලෙය් ඒක  ෙත්රුෙණ් නැහැ.   ධනුන  තිලකරත්න කියන 
දරුවා දුටු තැන අල්ලන්න කියලා ඒ කාලෙය්   රට වෙට් ෙපෝස්ටර් 
ගැහුවා.  ඒ ළමයා අවුරුදු පහක් හැංගිලා ජීවත්වුණා.   එතෙකොට 
එයා හිතුෙව් නැහැ, ධනුන තිලකරත්නටත්  තාත්තා ෙකෙනක්, 
අම්මා ෙකෙනක් ඉන්නවාය  කියලා.  එයාෙග් දරුවන්ට හිරිහැර 
ෙවනෙකොට,  මාසයක් ෙදකක් කුඩුවක ඉන්න වුණාම අඬනවා;  
කදුළු ෙපරනවා, සාටකෙයන් පිසදා ගන්නවා. එතෙකොට අෙප් 
දරුවන්  අවුරුදු පහක් නිවසින් ආ ගිය අතක් නැතිව ඉන්නෙකොට, 
හැංගිලා ඉන්නෙකොට එයාට ෙත්රුෙණ් නැහැ, ඒ දරුවන්ටත් 
ෙදමවුපිෙයෝ ඉන්නවා කියලා.  

ඊළඟට ආපසු කියනවා, දරුවන්ෙගන් පළි ගන්න එපා ලු. 
දරුවන් ෙවනුවට ඕනෑ නම් එයාව කූඩුෙව් දමන්නලු. එතෙකොට 
වසීම් තාජුඩීන් ඝාතනය  වුණා.  දැන්  තාජුඩීන්ෙග් ඝාතකයාෙග් 
තාත්තාව කූඩුෙව් දැම්මාය කියලා තාජුඩීන්ට පණ ෙදන්න බැහැ.  
ඒ ෙදමව්පියන්ටත් විශාල ෙව්දනාවක් තිෙබනවා.  එවැනි  ඝාතන  
රැල්ලට අනිවාර්යෙයන්  රාජපක්ෂ පවුෙල්  පාලනය  වග කිව 
යුතුයි. ඒ ගැන අපට කිසිම  සැකයක් නැහැ. ඒවා සියල්ලම 
ඉදිරිෙය්දී එළියට ඒවි. පළිගැනීම කියන එෙක්  ෙකළවරටම ගිය 
ෙකෙනක්  ෙම් විධියට කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඒ වාෙග්ම  ආපසු දවසක කියා තිෙබනවා  මම දැක්කා, "ෙහට 
අනිද්දා ෙවනෙකොට මාවයි,  මෙග් අෙනක්  පුතාවයි කූඩුෙව් දමයි" 
කියලා. " පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙනයි"  වාෙග් දැන් ෙගොනාට 
ඉස්ෙසල්ලා කරත්ෙත් ගිහිල්ලා. කූඩුෙව් දමන්න ඉස්ෙසල්ලා  
තාත්තායි පුතායි බඩු පැක්  කර ෙගන යන්න ලැහැස්ති ෙවනවා.  
යන්න ෙවනවා තමයි.  වැරැදි කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒවාට 
මුහුණ දිය යුතුයි.  ඒවාට උපරිම දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි. සාමාන  
මිනිෙහකුට සමාවක් දුන්නත්, රෙට් පාලකයා, ඔහුෙග් පවුෙල්  අය 
වැරදි කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම උපරිම දඬුවම් දිය යුතුයි. 

ඔවුන් ඒවා කරන්ෙන් දැන දැනයි. ෙනොදැන ෙනොෙවයි. 
බැරිකමට, නැතිකමට ෙනොෙවයි. ඒවා ෛවරෙයන් කරන ෙද්වල්. 
ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම දඬුවම් දිය යුතුයි.  

ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ උතුමාෙණෝ කියා තිෙබනවා, ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් පවුල්වලින් පළි අරෙගන නැහැය කියා. පුවත් පෙත් පළ 
ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ අය ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන් ඉතිහාසෙය් ෙනොෙවයි. ඒ අය ඉතිහාසෙය් ෙනොසිටි 
නිසා ඒ අය පවුල්වලින් පළිගත්ත ඒවා ඉතිහාසෙය් ලියැවිලා 
නැහැ. අනික් අය එෙහම ෙද්වල් කෙළොත් තමයි ඉතිහාසයට 
යන්ෙන්. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ෙතොත්ත බෙබක් ෙවන්න හදනවා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම කියා තිබුණා, ඡන්දය පැරදිලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එක ලජ්ජා නැති වැඩක්ය කියා. රාජපක්ෂ 
උතුමාණන්ලාට මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ජනාධිපතිවරණයක් 
පැරදිලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එක ඊටත් වඩා ලජ්ජා නැති වැඩක් 
බවයි. ඡන්දයක් පැරදිලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පශ්නයක් 
නැහැ. යම් පක්ෂයක් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒම 
තීරණය කරනවා. ඒ පක්ෂෙය් කෘත ාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් 
සුදුසු යයි ෙතෝරන පුද්ගලයා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා. ඒෙක් ඇති 
වරදක් නැහැ. ඡන්දය ඉල්ලපු එක නුසුදුසුකමක් වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ජනාධිපතිවරණයක් පැරදිලා මන්තීවරෙයක් හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එක නම් මා දකින්ෙන් අන්ත ලජ්ජා නැති, 
ඉතාම පහත් වැඩක් හැටියටයි. ජනාධිපති තනතුරට කරන 
අෙගෞරවයක් හැටියටයි මා එය දකින්ෙන්.  

"ෙඩොලර් එකක් හරි ගත්තා නම් බඩ කපා ගන්නවා" කියා 
මහින්ද රාජපක්ෂ උන්නැෙහේ තව තැනක තියා තිෙබනවා. දැලි 
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පිහිය ඕනෑ නම් මෙග් ගණෙන් ෙදනවා, බඩ කපාගන්න. අලුත්ම 
ජාතිෙය් දැලි පිහියක් ෙහොඳට මුවහත තියලා ෙදන්නම් .  
තාත්තාෙගයි, අම්මාෙගයි ෙසොෙහොන් හදන්න නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් මිලියන 90ක් ගත්ත එක ෙහොරකමක් ෙනොෙවයිද? 
ඒකට රුපියල් මිලියන 90ක් වැය වුණා. ඒකට බඩ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙබල්ෙල් ඉඳලා උඩට, පල්ෙලහාට ඔක්ෙකොම කපා 
ගන්න ඕනෑ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ උතුමාෙණෝ රාඩා ආයතනය හරහා ටිරාන් 
අලස් මාර්ගෙයන් එමිල් කාන්තන්ට රුපියල් මිලියන 600ක් දීපු 
එක ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ මිලියන 600 ආ ගිය අතක් 
නැහැ. ෙම්කට අත් අඩංගුවට ගන්න එපාය කියා ඊට පසුව 
උසාවියට ගිහින් තීන්දුවකුත් ගත්තා. ඒක ෙහොරකමක් ෙනොෙවයිද? 
ඒ ජනතාවෙග් සල්ලි ෙනොෙවයිද? මා හිතන විධියට ඒකට 
විරුද්ධව සාක්ෂි දීලා, ඇත්ත එළි කරන්න එමිල් කාන්තන් 
අනාගතෙය්දී ඉදිරිපත් ෙවයි. ජනතාවෙග් සල්ලි ආ ගිය අතක් 
නැත්නම් ඒවා නිකුත් කළ පුද්ගලයා අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට වග 
කීමක් ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට පීෙකොක් මන්දිරය හංගාෙගන ෙවන ෙකෙනකුෙග් 
නමින් තියලා තිබුණාට, ඒකත් ෙහොරකම් කළ සල්ලි කියා අප 
දන්නවා. අනික් කාරණය තමයි සුනාමිය ෙවනුෙවන් හම්බ වුණු 
සල්ලි. සුනාමි සල්ලි ෙහොරකම් කළා කියා ඔහු එක්ක දැන් කරට 
අත දමාෙගන ඉන්න සරත් සිල්වා මහත්මයා පානදුෙර්දි මෙග් 
ෙව්දිකාෙව්දීමයි කිව්ෙව්. "සුනාමි සල්ලි ෙහොරකම් කළා, මම ඔහු 
නිදහස් කළා, දැන් මම ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා, වරදක් කරපු 
පුද්ගලයා ෙබ්රා ගත්ෙත් මමයි" කියා සරත් සිල්වා මහත්මයා 
කිව්වා. එතෙකොට සුනාමි සල්ලි ෙහොරකම් කළාම බඩ කපා 
ගන්ෙන් නැද්ද?  

මැරියට් ෙහෝටලය සහ වාෙන් සංස්ථාව ගැනත් මම කියන්න 
ඕනෑ. වාෙන් සංස්ථාව අයිති විතාන කියා පුද්ගලෙයකුටයි. මැරියට් 
ෙහෝටලයත් ඔහුෙග්. ඔහු ඩුබායිවල ෙවන ෙහෝටලයක waiter 
වැඩක්ද ෙකොෙහේද කළ මිනිෙහක්. ඔහු එක පාරටම ෙම් තරම් 
ෙකෝටිපතිෙයක් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? අර හම්බ  ෙවන tip එෙකන්ද? 
වාෙන් සංස්ථාව විතානට අයිතියි. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි 
ගිහින් වාෙන් සංස්ථාෙව් landscaping කරන්ෙන්. ඔහු ඉඳලා හිටලා 
-සුමානයකට සැරයක්- වාෙන් සංස්ථාවට යනවා. ගිහින් මල් 
හිටවනවා; landscaping කරනවා; security check  කරනවා. ඒක 
තමයි ආරක්ෂක ෙල්කම්ෙග් වැෙඩ්. ෙම් ජනතාවෙගන් ෙහොරකම් 
කළ සල්ලි. ෙම්වාට බඩ කපාෙගන මදි. බඩ කපා ගත්තත් කමක් 
නැහැ. ෙබල්ල කපා ගන්න එපා. ෙමොකද, හදිසිෙය්වත් ෙම් 
අපරාධවලට දඬුවම් කරන ෙකොට ෙබල්ල තිෙබන තැන ෙකොෙහේද 
කියා ෙසොයන්න සිද්ධ ෙවයි. ඒක නිසා ෙබල්ල නම් කපා ගන්න 
එපා.  

විෙද්ශ ගිණුම්වල ෙඩොලර් බිලියන ගණන් තිෙබනවා. ඒවා 
ෙහොරකම් කළ සල්ලි ෙනොෙවයිද? රුපියල් මිලියන 600ක සිල් 
ෙරදි දුන්නා. සිල් ෙරද්ද අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් 50ටයි. බිල 
දමලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 250ක් කියායි. ඒෙකනුත් හතෙරන් 
එකක් ෙහොරකම් කර තිෙබනවා. හතෙරන් එකක් ෙනොෙවයි, 
පෙහන් හතරක පංගුවක් ෙහොරකම් කරලා. මිලියන හයසීෙයනුත් 
පෙහන් හතරක පංගුවක් ෙහොරකම් කරලා තමයි සිල් ෙරද්දත් 
ෙබදලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා ජනතාවෙග් සල්ලි ෙනොෙවයිද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ඒවාට විරුද්ධව කියා කරන්න එපා 
කියලාද? ෙමවැනි අපරාධ කළ අය දැක්කාම අප අහක බලාෙගන 
ඉන්නවාද? ෙම්වාට කවදා ෙහෝ එතුමා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට කියනවා, රෙට් අපරාධ රැල්ලක් තිෙබනවා ලු. ඔහුෙග් 
කාල ෙය් ෙම් රෙට් කිසිම අපරාධයක් වුෙණ් නැද්ද? තංගල්ෙල් 

සභාපතියා විෙද්ශිකෙයක් ඝාතනය කරලා, විෙද්ශීය ස්තියක් 
දූෂණය කළා. ඔහුත් එක්ක කරට අත දමාෙගන පින්තූර අරෙගන 
තිෙබනවා. අකුරැස්ෙසේ සභාපතියා අෙප් දියණියන් 100ක් දූෂණය 
කරලා පාටි එකක් දැම්මා. ඒවා අපරාධ  ෙනොෙවයිද? නූරි වතු 
යාෙය් පාලකයා ඝාතනය කළා. ඒ අයෙග් කාලෙය් ෙනොෙවයිද, ඒ 
ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ්? ඒවා ෙවන ෙකොට ඔහු නිදාෙගන ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් තමයි අපරාධ රැල්ල තිෙබනවා කියන්ෙන්.  

රෙට් සංවර්ධනයක් නැහැ ලු. ඒ අයෙග් කාලෙය් සංවර්ධනයට 
කියා ණය ගත්තා. චීනෙයන් ෙගවා ගන්න බැරි තරම් ණය 
අරෙගන ෙනොෙයක් ව ාපෘති කළා. ඒවාෙයන් පතිලාභ නැහැ. ඒක 
නිසා තමයි අද වන විටත් අෙප් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා කරලා, සංවර්ධනයක් 
කළා කියා ආඩම්බර ෙවන්න බැහැ. ඒ ණයට ගත්ත සල්ලිවලින් 
සියයට 50ක් ෙහොරකම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

රටට සංවර්ධනයක් ෙපන්නුවාට, ජනතාවට එහි පතිලාභ 
නැහැ. ෙහොරකම් ගැන කථා කරනෙකොට මම ෙම් ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ.   

ඊෙය් ෙම් සභාෙව් රත්තරන් ගැන කථා කළා. ගරු 
අගමැතිතුමාට දීලා තිබුණ විස්තරය තමයි රත්තරන් කිෙලෝ 137ක් 
හම්බ ෙවලා තිබුණා කියන එක. ඒ තමයි දැනට තිෙබන 
වාර්තාවලින් දීලා තිෙබන විස්තර. ඒ වාර්තාත් විකෘති කරලා 
තිෙබනවා. මම හමුදාපති වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී, යුද්ධය ඉවර 
ෙවලා සුමාන ෙදකක් ඇතුළත අපි රත්තරන් කිෙලෝ 220ක්  
ෙසොයා ගත්තා. කියූ විධියට ඒවාෙය්  අයිතිකරුවන්ෙග් නම් ගම් 
ඔක ්ෙකෝම ලියා තිබුණා. ඒ රත්තරන් කිෙලෝ 220 සම්බන්ව 
බැසිල් රාජපක්ෂ මාධ යට කියා තිබුණා "අපි රත්තරන් කිෙලෝ 
110ක් ෙසොයා ගත්තා" කියලා. එතැනින්ම රත්තරන් කිෙලෝ 
110කට තට්ටු කරලා තිබුණා. හරියට සියයට 50කට තට්ටු කරලා. 
නමුත් මම හමුදාපති පුටුෙවන් ගියාට පස්ෙසේත් රත්තරන් විශාල 
පමාණයක් හම්බ වුණා. ඒවාට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තව 
රත්තරන්  කිෙලෝ හාර පන්සියයක් හම්බ වුණා. ඒවා ආගිය අතක් 
නැහැ. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම රාජපක්ෂලා ෙහොරකම් කළා. ඒ ගැන 
කිසිම සැකයක් නැහැ. ෙම්වා ගැන  මහා පරිමාණ පරීක්ෂණ 
අනිවාර්යෙයන් පැවැත්විය යුතුයි. ෙම්වා තුළින් අසාධාරණයට 
ලක් ෙවච්ච අයට සාධාරණය ඉෂ්ට විය යුතුමයි.  

අපි දැක්කා, ඒ කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලකයා රට පුරාම 
කෙළේ බඩ ෙගෝස්තරයට පුරුදු කරපු එක. අපි දැක්කා, 
පන්සල්වලට පවා කප්පම් ගැනිල්ල ඉගැන්නුවා. පන්සලක්වත් 
අතහැරිෙය් නැහැ. ඒවාත් දූෂණයට ෙයොමු කළා. පන්සල්වලට 
ගිහිල්ලා permit ෙදනවා. Permit  දීලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් 
ෙනොෙයක් පතිලාභ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊළඟට අපි දැක්කා, ඥානසාර හාමුදුරුෙවෝ හිෙර් ගියා.  ඒ 
හිෙර් යෑමට මුල්ගල තිබ්ෙබ් කවුද? මහින්ද රජපක්ෂ පවුල සහ ඒ 
පාලනය. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට  ජාතිවාදය 
අවුස්සන්න පුරුදු කෙළේ. එහි ෙකළවරට ගිහිල්ලා, අන්තිමට 
ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට හිෙර් යන්නත් සිද්ධ වුණා.  

ඊට අමතරව  සමහර සංඝයා වහන්ෙසේලා ෙමොහුව ෙගොනාට 
අන්දවනවාත් අපි දැක්කා. පාලකයාෙග් හැසිරීම නිසා කප්පම් 
ෙදනවා, අල්ලස් ගන්නවා. සමහර සංඝයා වහන්ෙසේලා ෙමොහුව 
ෙගොනාටත් ඇන්දුවා. මට මතකයි, මම හිෙර් ඉන්නෙකොට  
කඹුරුපිටිෙය් නායක හාමුදුරුනමක් කිව්වා "ෙජනරල් 
ෙෆොන්ෙසේකාට දිට්ඨ ධම්මෙව්දනීය කර්මය පල දීලා තමයි හිෙර් 
ගිෙය්" කියලා. එෙහම කියපු හැටිෙය් ඒ සංඝයා වහන්ෙසේව 
කුලපති ෙකෙනක් හැටියට පත් කළා.  
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ඊට පස්ෙසේ ෙබල්ලන්විල පැත ්ෙත් නායක හාමුදුරුනමක් 
කියලා තිබුණා, 2010  ජනාධිපතිවරණෙය්දී මම පතිපත්ති කථා 
කෙළේ නැහැ කියලා. අපි පතිපත්ති කථා කළා. අපි රුපියල් 10,000 
කින් පඩි වැඩි කරනවා කියලා කිව්වා; තරුණයන්ට රැකියා ෙදනවා 
කියලා කිව්වා; වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 2,000ක දීමනාවක් ෙදනවා 
කියලා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙනොෙයක් ෙද්වල් ගැන කථා කළා. 
සංහිඳියාව ගැන කථා කළා. එතෙකොට ඒ ෙබල්ලන්විල පැත්ෙත් 
නායක හාමුරුෙවෝ කියලා තිබුණා, මම පතිපත්ති කථා කෙළේ 
නැහැ, කථා කෙළේ සිරගත කිරීම් ගැන විතරයි කියලා. එෙහම කියූ 
ගමන්ම ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේටත් කුලපතිකමක් දුන්නා. සිරගත 
කිරීම් ගැන මම ෙදපළක කථා කළා. මම නැවත ඒක මතක් 
කරනවා ෙනොෙවයි, රත්නපුෙර්දී කථා කළා. ෙමොකද, අෙප් තලතා 
අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය එෙහම ''ෙචොකා මල්ලි'' ගැන වාර්තා 
කළා. එතෙකොට අපි ඒ රැස්වීෙම්දී කිව්වා "ෙමෙහම කෙළොත් හිෙර් 
දානවා" කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ  කැලණිෙය්දීත් මම කිව්වා.  "මර්වින් සිල්වා 
මන්තීවරයාෙග් මැරෙයෝ ජනතාවට හිරිහැර කරනවා"  කියලා 
කැලණිෙය්දී කිව්වා.  එතෙකොට එතැනදිත් අපි කිව්වා "ෙම්වා 
කෙළොත් හිරබත් කන්න ලැහැස්ති ෙවන්න" කියලා. එෙහම නැතිව 
අපි ෙකොෙහේදිවත් කිව්ෙව් නැහැ රාජපක්ෂලා හිෙර් දානවා කියලා. 
ඒවා අල්ලාෙගන මඩ ගහලා, විකෘති කරලා ජනතාවට වැරැදි 
පිංතූරයක් ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙපන්වා දුන්නා. ෙම් ආකාරයට අපි 
දැක්කා,  මාව හිෙර් දාලා සිටින ෙවලාෙව්,  මහානායක හිමිවරු 
ඒකට සංඝායනාවක් තියන්න හැදුවා. කැලණිය පෙද්ශෙය් හාමුදුරු 
ෙකෙනක් ගිහිල්ලා ඒකට විරුද්ධව නැඟී සිටියා. ඒ ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේටත් දුන්නා කුලපතිකමක්. ෙම් ආකාරෙයන් ෙගොනාට 
අන්දලා ෙමොනවා හරි කරලා ඒෙකන් පතිලාභ ලබා ගත්තා. 
අන්තිෙම් සියලුම ෙදනා ෙම් කමෙයන් පෙයෝජන ගන්න පටන් 
ගත්තා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සියලු ෙදනාට මම ස්තුති 
වන්ත වනවා, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා ගන්න පාර කපා දීම ගැන. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමාට, ගරු සභානායකතුමාට, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට,  ගරු අගමැතිතුමාට සහ සියලු ෙදනාට 
නැවතත් ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුෙණ් සියලු ෙදනාට මෙග් ෙගෞරවය හිමි ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි . මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා එදා යුද්ධය ඉවර වුණාම ඉරිසියාෙවන්, 
කුහකකෙමන්, ෙනොෙයක් ෙහොර පාර්ථනා හිෙත් තියාෙගන ජාතිය 
විනාශ කිරීමට පාර කපා ගන්න උත්සාහ කෙළේ නැත්නම්, අපට 
ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්න හිෙතන්ෙන් නැහැ. අපට ඒවා දැකලා විශාල 
පිළිකුලක් ඇති වුණා. ඔහු ඒ ආකාරයට හැසිරුණු නිසා තමයි අද 
Field Marshal Fonseka ෙකෙනක් බිහි වුෙණ්. නැත්නම් මම යුද 
හමුදාෙවන් විශාම ගිහිල්ලා, ෙජනරල් ෙෆොන්ෙසේකා හැටියට ෙගදර 
ඉන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ඒ හැසිරීම මත තමයි ෙම් රෙට් 
Field Marshal ෙකෙනක් බිහි වුෙණ්. ඒ හැසිරීම නිසා තමයි 
අමාත  ෙෆොන්ෙසේකා කියන ෙකෙනක් ෙම් රෙට් බිහි වුෙණ්.  
නැත්නම් අප කවදාවත් ෙද්ශපාලනයට එන්ෙන් නැහැ. මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් හැසිරීම නිසා අපට එතැනට එන්න සිදු වුණා. මා දැන් 
ෙම් කථා කරන එකත් ටීවී එෙකන් බලාෙගන ඇති. එතැන 
ඉඳෙගනත් මට ෛවර කරනවා ඇති. එතැන ඉඳෙගනත් කියනවා 
ඇති, "මම කවදා ෙහෝ ෙම්කාෙග් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් පට්ටමත් 
ගලවනවා. කවදා ෙහෝ ෙම්කා හිෙර් දමනවා. මම සුමනදාසයාට 
කියලා ෙකොෙහොම හරි කටු ටිකක් වැඩිෙයන් ගස්සනවා" කියලා. ඒ 
ආකාරයට අෙපන් පළි ගැනීමට හිතන්ෙන් නැතිව, ෛවරෙයන් 
ජීවත් ෙවන්ෙන් නැතිව අදවත් යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න කියා මා 

රාජපක්ෂ පාලනෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ පාලකයා පිටු පස හිටපු 
අයටත් මා මතක් කර ෙදන්න කැමතියි, ඔහු ෙවනුෙවන් තවත් 
විශ්වාසයක් ෙහෝ තියාෙගන ඉන්නවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
යන්ෙන් වැරැදි මාර්ගෙය් බව.  

මා කථා කරන්ෙන් හෘදය සාක්ෂියට එකඟවයි. අප ඔහුට 
හුඟක් උදවු කළා. ඔහුත් එක්ක හුඟක් ළඟින් හිටියා. ඔහු විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට සිටියදී ඔහුට හිටිෙය් මිතයින් තුන් 
ෙදනායි. ඒ, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා, ධම්මික ආටිගල, Dr. Ranawaka 
විතරයි. ඔහු නවෙලෝක ෙරෝහෙල් අසනීපෙවලා අසාධ  
තත්ත්වෙයන් ඉන්නෙකොට A/C කාමරයක්වත් ලැබුෙණ් නැහැ. 
ආර්යාව ළඟ ඉඳෙගන මැස්ෙසෝ එෙළව්වා. ඔහු බලන්න දවසට 
ෙදවතාවක් ගිෙය් අප විතරයි.  

නමුත් ඔහු අපට සැලකුෙව් එෙහමයි. ෙබොරුවට ෙපොත් ලියන, 
යුද ජයගහණ ගැන මුසාවාද කියන, ඔහුෙග් මල්ලි වන ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂෙග් නායකත්වෙයන් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හදලා ෙම් 
රට සමෘද්ධිය කරා ෙගනි යන්න පුළුවන් කියා තමුන්නාන්ෙසේලා 
හිතනවා නම් එෙහම හිතන එක මා හිතන විධියට තනිකර 
මිථ ාවක්. එෙහම හිතන බිම් මට්ටෙම් ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් මා 
කියන්න කැමැතියි, රෑ වැටුණු වෙළේ දවල් වැෙටන්න එපා කියලා. 
ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනි යන්න, යහපත් පාලනයක් ඇති කරන්න, 
අප ෙගොඩ නඟා  තිෙබන රජයට සහාය ෙදන්න, අපත් එක් අත් 
වැල් බැඳෙගන සද්භාවෙයන් අප ෙම් කරන වැ ෙඩ්ට සියලු 
ෙදනාෙග්ම ආශීර්වාදය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.42] 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභා ෙව් විවිධ 

අවස්ථාවල ඓතිහාසික කථා කරලා තිෙබනවා. ඓතිහාසික කථා 
නිසා රෙට් ඉතිහාස ෙය් ෙවනස්වීම් සිදුෙවලා තිෙබනවා. අපටත් 
සුවිෙශේෂී ඓතිහාසික කථාවකට අද සවන් දීමට ලැබීම අප සියලු 
ෙදනාෙග්ම වාසනාවක් හැටියට මා සලකනවා. ඒ කථාෙව් කරුණු 
ගැන එකඟ වුණත් නැතත්, ඒ කථාෙව් වැදගත්කම සහ ඉතිහාසය 
ෙවනස් කිරීෙම් ඇති හැකියාව ගැන නම් අපට විවිධ මත තියා 
ගන්න බැහැ. එම නිසා අෙප් ලංකා ඉතිහාසෙය් දීර්ඝ කාලයක් 
තිබුණු කඩතුරාවක් විවෘත කිරීමක් හැටියට එම කථාව මා හඳුන්වා 
ෙදන්න කැමැතියි.  

ඒ වචන ස්වල්පයට පස්ෙසේ මා කැමැතියි, අද මුදල් ඇමතිතුමා 
ආරම්භ කරපු විවාදය සම්බන්ධෙයන් තවත් කරුණු ටිකක් 
ඉදිරිපත් කරන්න. අද එතුමා ෙම් ගරු සභාවට නිෙයෝග, නියම සහ 
ෙයෝජනා කීපයක් ඉදිරිපත් කළා . විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාව, 
එතුමා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරපු කරුණුවලට 
කැබිනට් අනුමැතිය ලබාෙගන, ෛනතික තත්ත්වයක් ලබා දීමට  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු ෙමොෙහොතක්. අප ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එකින් එක කථා කරන්න අවශ  නැහැ. ෙපොදුෙව් 
එහි අඩංගු කරුණු සහ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන කථා කිරීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන සම්පදායයක්. එතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
පළමුවැනි නිෙයෝගය යටෙත් සහල් පිළිබඳ නීති - රීති පිළිබඳව 
ඉස්ෙසල්ලාම මා කථා කරන්න කැමතියි. සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව 
දැන් අපට පිළිගන්න සිදු ෙවනවා, ෙම් මහ කන්නයත්, පසු ගිය 
යල කන්නයත් ලංකා ඉතිහාසෙය් ඓතිහාසික අස්වැන්නක් 
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ලැබුණු කන්න ෙදකක් බව. ඒ ගැන වාද විවාද කරන්න බැහැ. 
කවුරුත් පිළිගන්න සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය 
සියයට දහතුනකින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය 
සියයට එකකින්, ෙදකකින්, තුනකින් ෙනොෙවයි, සියයට 
දහතුනකින්  වැඩිෙවලා තිෙබනවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම නිදහස ලබා ගැනීමට පථමෙයන් හිටපු අෙප් 
නායකයන්ෙග් සිහිනයක්ව තිබුණු, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
සිහිනයක්ව තිබුණු, ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීම විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ සහල් පිට රට යවන්නත් පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
කළ යුතුයි කියන හැඟීම සනාථ කරන්නට  2015, 2016 වර්ෂවලදී 
අපට පුළුවන් වුණා. ඒක සුළුපටු ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. හැමදාම 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවක්ව තිබුණු එම කරුණ ෙම් 
වර්ෂය තුළ සාක්ෂාත් කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව 
අපි මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. පළමුවන වතාවට විශාල සහල් 
අතිරික්තයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ 
පශ්නවලට වඩා අද අස්වැන්න ෙනළා ගත්තාට පසුව -post-
harvest- ඇති වන පශ්න පිළිබඳව තමයි අපට සාකච්ඡා කරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙගොයම් කැපීම, මිල නියම කිරීම, ගබඩා 
කිරීම, ෙබදා හැරීම පිළිබඳ පශ්න අද උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් නිෂ්පාදනය ගැන අපි වාද විවාද කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. 
ෙකොෙහොමද, සාර්ථකව ෙම් තත්ත්වයට එන්න අපට පුළුවන් 
වුෙණ්? ඒක එක දවසින් සිදු වුණු ෙදයක් කියලා කාටවත් කියන්න 
බැහැ. ඒකට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් වාරි කර්මාන්තය සඳහා, වාරිමාර්ග 
සකස් කිරීම සඳහා සෑම රජයක්ම විශාල මුදල් පමාණයක් යට කර 
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ දුරට අහස් දිෙයන් ෙගොවිතැන් කිරීමට පුරුදුව 
සිටි සමාජයක්, රටක්, අද වාරි කර්මාන්තය යටෙත් වී නිෂ්පාදනය 
කරන රටක් බවට අ පි පරිවර්තනය කර තිෙබනවා. ඒක විෙශේෂ 
ජයගහණයක්. ලංකාෙව් තිෙබන ගංගා ෙදෝණි -river valleys- 
සියල්ලම වාෙග් අද අපි වාරි කර්මාන්තයට යට කර තිෙබනවා. 
ගල්ඔෙයන් පටන් ගත්ත එක වලෙව් ව ාපාරයට ගියා. ඊට පස්ෙසේ 
මහවැලි ව ාපාරයට ගියා. ඒ විධියට වියළි කලාපෙයන් -dry zone 
එෙකන්- ගලා යන සෑම ගඟක්ම පාෙහේ උපෙයෝගි කර ෙගන වී 
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොමු ෙවන්න අද අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අවසාන එක, අපි දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ 
ෙපන්වීම යටෙත් මහවැලි ව ාපාරෙය් අවසාන අදියර වශෙයන් 
අරඹලා තිෙබන ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරය. එතෙකොට ෙම් ජලය 
සහතික කිරීෙම් සහ නව බීජ ආදිය ෙයොදා ගැනීෙම් කමය තුළින් 
ඇති කර ගත්ත ෙම් විශාල නිෂ්පාදනයට අපි වර්තමානෙය්දී 
එළෙඹන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා බලන්න ඕනෑ. පළමුවන කාරණය, 
අපි පරිෙභෝජනය සඳහා ෙයොදා ගත් වී ෙගොවිතැන අනාගතෙය්දී 
පරිෙභෝජනය සහ වාණිජ කියන අංශ ෙදකටම ඇතුළත් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමෙතක් කල් අපි පිටරටින් වී සහ සහල් ෙගනාවා. අද අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, වී සහ සහල් පිටරට යවන රටක් හැටියට 
ඒ සඳහා අවශ  කරන නීති - රීති හදන්න. ෙම් තුළ ෙනොෙයක් 
විධිෙය් සුළු සුළු පශ්න ඇති ෙවනවා. ඒවාට අෙප් එළැඹුම කිසිම 
වරදක් නැහැ.  

අද ෙබොෙහෝ අය කියනවා,  ෙපොෙහොර ෙබදීම පිළිබඳව, වී මිලදී 
ගැනීම පිළිබඳව රෙට් පශ්න ඇති ෙවලා කියලා. නමුත් ෙමොකක්ද 
ෙමහි හරය? ඉස්සර නිෂ්පාදනයත් පාරිෙභෝජනයත් අතර 
ෙනොෙයක් විධිෙය් අතර මැදි ආයතන තිබුණා. ඒවායින් සමහර 
ඒවා රාජ  ආයතන, සමහර ඒවා ෙපෞද්ගලික ආයතන. හැම දාම 
හැම විෙශේෂඥයකුම ෙපන්වා දුන් ෙදයක් තමයි, ෙම් අතරමැදියන් 
තර ෙවන අතර, නිෂ්පාදකයා සහ පාරිෙභෝජකයා ෙදෙදනාටම 
අවශ  මුදල්, නැත්නම් සහන, නැත්නම් අවශ  පතිලාභ 

ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක. රටවල් අලුත් කමවලට යනවා. 
නව තාක්ෂණය ලැබිලා තිෙබනවා; නව බැංකු කම තිෙබනවා.  

ෙලෝකෙය් පිළිෙවත අනුව, අද ෙලෝකෙය් හැම තැනම 
ෙගොවියාට බැංකු ගිණුමක් තිෙබනවා. ෙගොවියාට මුදල් පරිහරණය 
කරන්න පුළුවන්. ඔහු ෙවනස් පුද්ගලෙයක්. අන්න  ඒ වාෙග් 
අනාගත ෙගොවි සමාජයට හරියන කමයක් තමයි අපි ඇතුළු 
කරන්ෙන්. ෙගොවියාට මුදල් ෙගව්වාම ඔහුට අවශ  පරිදි ෙපොෙහොර 
ගන්න පුළුවන්. තමන්ට ෙකොම්ෙපෝස්ට් වාෙග් ෙද්වල් හදලා ඒක 
ෙයොදා ගන්නට පුළුවන් නම් එෙහම කරන්නත් පුළුවන්. ෙවන 
විධියකට ඒක තියා ගන්නට පුළුවන් නම් ඒකටත් පශ්නයක් නැහැ. 
එක ෙහක් ටයාරයකට රුපියල් 25,000ක් ෙම් රජෙයන් ෙගොවියාට 
ලැෙබනවා. දැන් ඕක සංසන්දනය කරලා බලන්න. 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට මතක ඇති, අෙප් පුංචි 
කාලෙය් සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ, අඳ ෙගොවියා ඇවිල්ලා වීවලින් 
ෙකොටසක් ෙගනත් ෙදනවා. ඒ සමාජයටද, තමුන්නාන්ෙසේලා අපව 
ඇදෙගන යන්නට හදන්ෙන්? හැම ෙවලාෙව්ම පස්සට ඇදෙගන 
යනවා. ඉස්සර අඳ ෙගොවියා  කුඹුරු හිමියාට වී ටිකක් ෙදනවා. 
එෙහම නැත්නම් වී ටික මුදලාලිට ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද හැම ෙදනාම 
ෙපන්වා ෙදන ෙද් තමයි කෘෂිකර්මෙය් අතරමැදියන්ෙග් කාර්ය 
භාරය. අපි මහන්සි ගන්ෙන් අතරමැදියා තර කරන්නට ෙනොෙවයි, 
ඔහුව මහත් කරන්නට ෙනොෙවයි, ඔහුව ෙපොෙහොසෙතක් කරන්නට 
ෙනොෙවයි. නිශ්පාදකයා සහ පාරිෙභෝජකයා තර කරන්නට තමයි 
අපි මහන්සි ගන්ෙන්. අන්න ඒ සඳහා තමයි ෙම් නව කම අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

මම ආඩම්බරෙයන් කියන්නට කැමැතියි, සුනාමිය ආව 
ෙවලාෙව් එයින් අසීරුතාවට පත් වූ සෑම, -දැන් ගරු සභාෙව් 
සුනාමිය ගැනත් කථා කළා ෙන්.- ෙකෙනකුටම අපි බැංකු 
ගිණුමක් හදලා දුන් බව. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
ෙහොඳට මතක ඇති. ඒ හැම ෙකනාටම බැංකු ගිණුමක් හදලා 
දුන්නා. ගාම නිලධාරියා ඕනෑත් නැහැ, ෙවනත් 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් නිර්ෙද්ශ කරන්න ඕනෑත් නැහැ. ෙකළින්ම 
අපි ඒ බැංකු ගිණුම හදලා දුන්නා. ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මන්තීතුමනි, ඒ සුනාමි කාලෙය් ෙම් බැංකු ගිණුම ඒ අයට 
තමන්ෙග් හැඳුනුම් පත වාෙග්. ෙමොකද, සුනාමිෙයන් ඒ අයෙග් 
සියලුම ෙද්වල් නැති ෙවලා. ෙම් බැංකු ෙපොත ඔවුන්ෙග් හැඳුනුම් 
පත විධියටයි සැලකුෙව්.  

අද ෙලෝකයම යන්ෙන් ෙගවීම්, මුදල් සහ බැංකු කමෙය් 
පෙයෝජනය ගන්න. අෙප් රෙට් බැංකු කමය ඉතාම සාර්ථකයි. අද 
ඕනෑම ෙකෙනකුට යා හැකි පරිදි කිෙලෝමීටර් ෙදකක් තුනක් 
ඇතුළත බැංකුවක් තිෙබනවා. ඉස්සර මහනුවර දිස්තික්කෙය්, 
මහනුවර නගරෙය් විතරයි බැංකු තිබුෙණ්. අෙප් ගරු ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාටත් මතක ඇති. එතුමායි මමයි එක 
වතාවක් කුණ්ඩසාෙල් ගිහින් බැංකුවක් විවෘත කළා. අද බැංකු 
කමය ව ාප්ත ෙවන්න ඕනෑ. මම රාජ  පරිපාලන විෂය භාර 
ඇමතිවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
පඩි ෙගව්වා බැංකු කමය හරහා. සියලුම විශාමිකයන්ට විශාම 
වැටුප් ෙගව්වා, බැංකු කමය හරහා. ඒක තමයි වර්ධනය.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එක කන්නයක එෙහන් 
ෙමෙහන් පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි යන්ෙන් 
එතැනටයි, ඒ වර්ධනයටයි. එහිදී ෙබොෙහෝවිට මුදලාලිලාෙග් සහ 
අතරමැදියන්ෙග් පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙනොෙයක් විධිෙය් 
ෙචෝදනා ෙග්න්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ෙම් ගමන යන්න ඕනෑ. 
අෙප් සමාජය නවීකරණය කිරීෙම් කමයකට යන්න ඕනෑ. 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් බලන්න, ඇයි අපට බලය ෙදන්න 
බැරි ඒ ෙගොවියන්ට? -මීට ස්වල්ප ෙව්ලාවකට ෙපර අෙප් ගරු 
අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝත්  ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා.- ඒ 
ෙගොවීන්ට තමන්ෙග්ම ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කර 
ගන්නට  

ඒ ෙගොල්ලන්ට සල්ලි දීලා, ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා ඉඩ ෙදන්න අපට බැරි ඇයි? 
ෙලෝකෙය් රටවල ඇවිදපු අය හැටියට ඔබතුමන්ලා ෙහොඳටම 
දන්නවා, genetically modify ෙනොකළ, ෙපොෙහොර දමපු නැති 
ෙභෝගවලින් සකසන කෑමවලට අද විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබන බව. 
එෙහම ෙනොෙවයිද, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි? අද 
organic food සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. සමහර මිනිසුන් 
ෙහෝටලයකට ගියාමත් ඒ ආහාර ඉල්ලනවා. අද සංචාරක 
ව ාපාරය ගත්තාම අපි දන්නවා, එවැනි කෑම ෙදන නිසා සමහර 
අය පුංචි ෙහෝටල් ෙසොයාෙගන  යන බව. විද ාත්මක අංශෙය් 
දියුණුවත් සමඟ අද හැම ෙදයම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද බලන්න, අෙප් කුඹුරුවල බාස්මතී සහල් නිෂ්පාදනය කරන 
ෙකොට ඒ අස්වැන්න සඳහා ඒ ෙගොවීන්ට ෙකොයි තරම් ෙලොකු මිලක් 
ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමනි, බතෙල්ෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනය මඟින් අලුත් රතු 
බාස්මතී වර්ගයක් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමාත් 
දන්නවා. ඒක දැන් හැම තැනම ව ාප්ත ෙවනවා. ඒක අෙප්ම රෙට් 
මිනිස්සු පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙහොයා ගත්තු ෙදයක්. අපි ආඩම්බර 
ෙවන්න ඕනෑ.  

ඒ පර්ෙය්ෂණ CIC එෙකනුත් කළා. බතෙලෙගොඩ සහ 
මහඉලුප්පල්ලම කියන පර්ෙය්ෂණායතනවලත් සිදු කළා. ඒ ගැන 
ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා ෙන්,  එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි. 
ඒ  ඔබතුමාෙග් ආසනය ෙන්. ෙකොයි තරම් ඒවාට උදවු කරනවාද? 
මම මුදල් නිෙයෝජ  ඇමති හැටියට ඉන්න කාලෙය් මැද ෙපරදිග 
ගියා. ඒ රෙට් ඇමතිවරු මෙගන් අහනවා, "ඔයා ලංකාෙව් රතු හාල් 
උයන්න දන්නවාද?" කියලා. කනගාටුෙවන් වුණත් ලජ්ජාෙවන් 
කියන්න වුණා, "මම දන්ෙන් නැහැ" කියලා. "ලංකාෙවන් ආපු 
අම්මා ෙකෙනක් මට උයන්න උගන්වලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
දියවැඩියාවට හරිම ෙහොඳ ෙද් රතු හාල් කියලා විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා" කියලා ඒ එක්ෙකෙනක් මට කිව්වා. මෙග් හිෙත් ඒක 
ඇත්තක් ෙවන්නත් පුළුවන්.  ඉතින් ඒ වාෙග්  අපි ඒ ෙලෝකයට 
අනුගත ෙවන්න ඕනෑ.  අලුත් ෙමොකක් හරි  ෙදයක් කරන්න යන 
ෙකොට හැම ෙවලාවකම මිනිස්සු කුලප්පු කරලා ඒකට අකුල් 
ෙහළන එක ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන් 
අෙප් කෘෂිකර්මය ඒ මිනිස්සුන්ට ආදායමක් ලබා ෙදන 
කෘෂිකර්මයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙවන්ෙන් ඒ 
ෙගොල්ලන් ඒ ක්ෙෂේතය අත හැරලා යන එකයි. අද තරුණ ෙපළ 
පරණ කෘෂිකර්මයට යන්ෙන් නැහැ.  

අපි අවුරුදු ගණනක් ෙද්ශපාලනය ක්ෙෂේතෙය් ඉඳලා තිෙබනවා 
ෙන්. එක් ෙකෙනක්වත් කියලා තිෙබනවාද, "අපි කෘෂිකර්මයට 
ෙයොමු කරන්න" කියලා? කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු 
කරලා රස්සාවක් ෙදන්න කියලා කියයි. නමුත් කෘෂිකර්මයට 
ෙයොමු ෙවන්න කැමැති නැහැ.  

අද මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙකොපමණ පුරන් වුණ ඉඩම් 
තිෙබනවාද? නුවර ඉඳන් නුවරඑළියට යන ෙකොට දිගටම පුරන් 
වුණ ඉඩම් තිෙබනවා. එෙහම නැද්ද? මහනුවර ඉඳන් ගලෙගදරට 
යන්න. දිගටම පුරන් වුණ ඉඩම් තිෙබනවා. මිනිස්සු කුඹුරු වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ෙතත් කලාපෙයන් ලැෙබන 

අස්වැන්ෙනන් කවදාවත් ෙලොකු වාසියක් ගන්න බැහැ. 
සාම්පදායිකව කරපු නිසා කරනවා මිසක් ලාභයක් ලැෙබන නිසා 
කරනවා ෙනොෙවයි. බුසලට, බුසල් 30ක්, 40ක් තමයි අස්වැන්න 
ගන්ෙන්. එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පළාෙත් බුසලට, බුසල් 80ක් ගන්ෙන් නැද්ද? බුසල් 80ක් ගන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
බුසලට, බුසල් 100ක් ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
බුසලට, බුසල් 100ක් ගන්න පුළුවන්. එෙහම ලැෙබනවා නම් 

ඒක ආර්ථික වශෙයන් ෙලොකු වාසියක් ෙවන ෙදයක්. ෙතත් 
කලාපෙය් එෙහම ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ 
ෙවනස්වීම්වලට යන්න ඕනෑ. ඒ පශ්නය ඔබතුමන්ලාත් 
පිළිගන්නවා. ඒක ජාතික පශ්නයක්. ෙද්ශපාලන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමන්ලා අවංකවම ඒක පිළිගන්නවා.  

විරුද්ධ පක්ෂෙය් අෙප් හිතවත් මන්තීවරුන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය ෙමොකක්ද, ෙම් පශ්න 
ෙමොනවාද කියලා අහනවා ෙන්. අෙප් අංක එෙක් පශ්නය තමයි 
අෙප් අය වැය පරතරය විශාල වීම. අෙප් රෙට් ලබා ගන්න ආදායම 
මදි, අෙප් එදිෙනදා වැඩ කටයුතුවලට. විශාම වැටුප් ෙගවන්න, පඩි 
ෙගවන්න ඒ වාෙග්ම අෙප් ණය සලාකය ෙගවන්න ගත්තාම කිසිම 
ෙදයක් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ. සංවර්ධනයට අපට සල්ලි උපයා 
ගන්න ඕනෑ. මම නම් විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ, කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත් මම නම් කියන්ෙන් නැහැ, ඒ වාෙග්ම අෙප් පක්ෂය 
කියන්ෙන්ත් නැහැ, යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් පිට රටින් ණය ගත්තු 
එක වැරැදියි කියලා. ඒක කියන්න බැහැ. ෙමොකද යුද්ධයක් තිබුණු 
කාලෙය් ආෙයෝජකයන් කවුරුවත් එන්ෙන් නැහැ. හිටපු මිනිස්සුත් 
පිට රටට ගියා මිසක් කවුරුවත් ෙම් රටට ඇවිල්ලා සල්ලි දාන්ෙන් 
නැහැ, යුද්ධයක් තිෙබන නිසා.  

අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, යුද්ධයක් තිබුණු ඕනෑම රටක 
තත්ත්වය ඒකයි. යුද්ධයක් තිබුණු කාලෙය් කාම්ෙබෝජයට 
ආෙයෝජකයන් මුදල් ආෙයෝජනය කළාද? රුවන්ඩාවට මුදල් 
ආෙයෝජනය කළාද? දැම්ෙම් නැහැ. යුද්ධයක් තිෙබන ෙකොට 
සාමාන ෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශ ෙයන් ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්නවා. එතෙකොට අපි ණය 
ගන්නවා. ණය වැඩිෙයන් ගන්නවාද, නැද්ද, ඒවායින් ෙකොමිස් 
ගැහුවාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. නමුත් රටකට ණය 
අවශ යි.  

අද අපට ණය ගන්නත් බැහැ, ණය ෙදන්ෙනත් නැහැ. අද 
ජාත න්තර තත්ත්වය ඒකයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි ෙම් රටට 
ආෙයෝජනය ෙගන්න ගන්න ඕනෑ. ඒ ආෙයෝජනය ෙගන්වා 
ගැනීෙමන් තමයි අපට කර්මාන්ත, ෙවනත් ව ාපෘති සඳහා මුදල් 
වැය කරලා අෙප් රෙට් වැඩි ෙවන ෙම් රැකියා ඉල්ලුමට -අපි හැම 
ෙදනාටම මුහුණ පාන්න තිෙබන ෙම් රැකියා ඉල්ලුමට, තරුණ 
ෙපෙළේ රැකියා ඉල්ලුමට- විසඳුම් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
දැන් අෙප් ආර්ථිකෙය් යම් කිසි ෙවනසක් සිදු කරන්න ෙවනවා.  

අෙප් සාම්පදායික ආර්ථිකෙයන් අපට තරග කරන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් නිෂ්පාදන 
වියදම - cost of production - වැඩියි. අෙප් ෙත්වල නිෂ්පාදන 
වියදම වැඩියි; රබර්වල නිෂ්පාදන වියදම වැඩියි. ඒ විතරක් 
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ෙනොෙවයි, බංග්ලාෙද්ශය වැනි රටක් එක්ක සංසන්දනය කරලා 
බලපුවාම අෙප් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය්ත් නිෂ්පාදන වියදම 
වැඩියි. 

වැදගත්ම ෙද් - bottomline එක - තමයි මිනිස්සු ෙකොයි තරම් 
ආදෙර් වුණත්, ෙමොනවා වුණත් නිෂ්පාදන වියදම් වැඩි නම්  
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ. කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි  
තරගකාරි  තත්ත්වය ඉස්මතු වන අලුත් ෙද්වලට යන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙමොනවාද? එකක් තමයි අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය. සංචාරක 
කර්මාන්තය තුළින් අපට ඕනෑ ෙකෙනකු එක්ක තරග කරන්න 
පුළුවන්. එයට අවශ  හැම ෙද්ම ෙම් රෙට් තිෙබනවා. අපිට ඒ 
සඳහා නිවැරදි පතිපත්ති විතරයි අවශ  වන්ෙන්.  සංචාරක 
කර්මාන්තය ෙගොඩාක් දියුණු කර තිෙබන්ෙන් ෙපොෙහොසත් රටවල්. 
ඒෙගොල්ෙලොත් එක්ක අපට තරගයකට යන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම IT; අෙප් 
මුහුද; ධීවර කර්මාන්තය; අෙප් ෙපොෙළොව යට තිෙබන විශාල ඛනිජ 
සම්පත්. අපි ඒ විධියට අලුතින් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මම හිතන 
විධියට ඒක තමයි ෙම් රජෙය් අවශ තාව සහ දැක්ම. අපි පුළුවන් 
තරම් අලුත් ෙසොයා ගැනීම් තුළින්; අලුත් විද ාව තුළින්; අලුත් 
කළමනාකරණයක් තුළින් ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒක ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අද 
ඉතාම අමාරු ජාත න්තර තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,  දශක එකහමාරක් තිස්ෙසේ 
ෙගෝලීය ආර්ථිකය ඉදිරියටම තල්ලු කර ෙගන ගි ෙය් චීනය සහ 
ඉන්දියාවයි කියන එක. ෙබොෙහෝ විට සියයට 10ට වැඩි - double-
digit - සංවර්ධන ෙව්ගයක් ඒ රටවල තිබුණා. ඒ තුළින් 
ෙවෙළඳාමට ඇතුළත් වුණා. සල්ලි ඇදලා ගත්තා. අද ඒක කරන්න 
බැහැ. අද ඒ රටවල් ෙදෙක්ම සංවර්ධන ෙව්ගය බැහැලා තිෙබනවා. 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයන් ෙවනස් කර තිෙබනවා. චීනෙය්, අදත් ඒ 
සංවාදය යනවා. ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක අපි ලබන 06වැනි දා 
චීනයට යනවා. ඒ යන ෙකොට චීනෙය්ත් ෙලොකු සංවාදයක් යනවා. 
ඉස්සර විධියට ඇමරිකානු සල්ලි, පිට රට සල්ලි ෙගනැල්ලා ෙම් 
රට දියුණු කරන්න බැහැ.  

දැන් චීනය, ජපානය, ඇෙමරිකාව සහ වියට්නාමය එකතු 
ෙවලා ඒ ඒ රටවලට පහසුකම් ෙදන්න Pacific Treaty එකක් හදා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පරිසරය තුළ අද ඇෙමරිකාව ඒෙගොල්ලන්ට 
ෙදන සල්ලිවල ෙපොලී අනුපාතය වැඩි කර ෙගන යනවා. ෙමොකද, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථික අර්බුදය ෙබොෙහෝ දුරට ඉවරයි. එතෙකොට 
හැම රටින්ම සල්ලි ගලා ෙගන යනවා. ඉස්සර ෙම් රටවල park  
කරපු සල්ලි. ඒවා park  කරනවා. අපිට හැමදාම ෙදන්ෙන් 
නැහැෙන්. ඒ park  කරපු වාහන නම් සල්ලි - vehicles - 
ඔක්ෙකොම අර පැත්තට යනවා. අපට විතරක් ෙනොෙවයි, ඒක 
චීනයට ෙවලා තිෙබනවා; ඉන්දියාවට ෙවලා තිෙබනවා; 
වියට්නාමයට ෙවලා තිෙබනවා; ඒ ඔක්ෙකොම රටවලට ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට අපි ඒවාට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ඒ එන 
අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන්න අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව සකස් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපට අමාරුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙවෙළඳ ෙශේෂය ගැන බලන්න. දැනට අපි 
වාසනාවන්තයි. දැන් ඛනිජ ෙතල් මිල හුඟක් බැහැලා ති ෙබනවා. 
ෙවෙළඳ ෙශේෂයට ඒක බලපානවා. ඉස්සර අෙප් සල්ලි වැඩිෙයන්ම 
ගිෙය් ඛනිජ ෙතල් සඳහායි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රටට අවශ  උපකරණ 
ෙගන්වා ගන්න ඕනෑ. අෙප් රුපියල අවපාත ෙවන ෙකොට, ඒවාට 
හිලවු කරන්න තිෙබන මුදල් පමාණය වැඩියි. ඒ නිසා ෙම් ෙගෝලීය 
තත්ත්වය නරක තත්ත්වයකට හැෙරන ෙකොට අෙප් ආර්ථිකය දිහා 
ෙහොඳට බලලා ආර්ථිකය වඩාත් ෙහොඳ කළමනාකරණයකට ලක් 
කරන්න ඕනෑ. අතීතයට වඩා ඒ අවශ  කළමනාකරණය කිරීම ෙම් 

ෙවලාෙව් ඉතාමත්ම කාෙලෝචිතයි. ඒකයි අෙප් සැලැස්ම.  

ඊළඟට, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. හුඟ ෙදෙනක් 
මුදල් ඇමතිතුමා විෙව්චනය කළාට, දැන් අෙප් ආදායම් මාර්ග 
අතින් ඉතාම ෙහොඳ වර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අෙප් total 
tax revenue එක 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 1050යි. 2015 
වන විට රුපියල් බිලියන 1284යි. එය සියයට 22ක වර්ධනයක්. 
ෙම්වා අපි ඉස්සර බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද්වල්. ෙහොඳයි, කළ 
යුතුයි කිව්ව ෙද්වල්. දැන් ඒවා ෙකරී ෙගන යනවා.  Income tax 
2014 රුපියල් බිලියන 198යි. 2015 වන විට රුපියල් බිලියන 
249යි. එය සියයට 25ක වර්ධනයක්.  Goods and services taxes 
2014 රුපියල් බිලියන 616යි. දැන් රුපියල් බිලියන 786යි. එය 
සියයට 27.5ක වර්ධනයක්. Import duty 2014 රුපියල් බිලියන 
276යි. ෙමොකද, වාහනවලට ෙගොඩක් ලැබුණා. 2015 වන විට 
රුපියල් බිලියන 248යි. එය සියයට 5ක වර්ධනයක්. ඒ වාෙග්ම 
Inland Revenue Department එෙක් අය බදු ආදායම සියයට 
22කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. Excise Department එෙක් බදු -
සුරා බදු- ආදායම සියයට 52කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙර්ගු බදු 
සියයට 5කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, 
ආර්ථිකය තවත් දියුණු කරන්න පුළුවන් කියන එක.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ, ඒ 
සමීක්ෂණය තුළින් ෙම් කලාපෙය්ම සාර්ථකව කළමනාකරණය 
වන ආර්ථිකයක් හැටියට ලාංකික ආර්ථිකය පිළිඅරෙගන තිෙබන 
බව. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් හුඟ ෙදෙනක් 
කිව්වා ෙන් IMF එක අපව විෙව්චනය කරනවා කියලා. ෙමන්න 
ෙමෙහමයි IMF එක අපි ගැන කියන්ෙන්. 2016 ෙපබරවාරි 5වැනි 
දා නිකුත් කළ press release එෙක් ඒෙගොල්ෙලෝ ෙමෙලස කියා 
තිෙබනවා, I quote: 

“Recent economic performance has been positive in a number of 
respects. Real GDP growth of 5.2 per cent in the first three quarters of 
2015 was achieved in the context of continued low inflation. Most 
sectors have shown positive growth, with particularly robust activity in 
tourism. Benefiting from low oil prices, the external current account 
balance has also narrowed to an estimated 2 per cent of GDP by end-
2015, compared with 2.6 per cent in 2014." 

සමහර අය හිතන විධියට අෙප් ආර්ථිකය අඳුරු නැහැ. අෙප් 
ආදායම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතාම අමාරු ෙගෝලීය තත්ත්වයක් 
තුළදීත් වඩා ෙහොඳට ආර්ථිකය කළමනාකරණය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් අවසාන පණිවුඩය ෙම් ෙවලාෙව් ෙදන්න 
ඕනෑ. අවිනිශ්චිත ෙගෝලීය තත්ත්වයක් තුළදීත් අපට ලැෙබන 
ෙහොඳ පතිලාභ තිෙබනවා.  උදාහරණයකට ෙතල් මිල අඩු වීම 
වැනි ෙද්වල්.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් ෙතල් මිල අඩු වුණු රටවලින් 
අෙප් භාණ්ඩවලට තිෙබන ඉල්ලුම අඩු වනවා. ඒ හැම ෙද්ම 
කළමනාකරණය කරමින් අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් බවට 
කිසිම සැකයක් නැහැ කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
[பி.ப. 3.07] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

இச்சைபயில் நீண்ட ேநரம் உைரயாற்றிய ன்னாள் 
இரா வத் தளபதி ம் தற்ேபாைதய அைமச்ச மாகிய பீல்ட் 
மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா அவர்கள் பல 
விடயங்கைளக் குறிப்பிட்டார். அவற்றில் 'ெவள்ைளக்ெகா ' 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

விவகாரம் ெதாடர்பிலான விசாரைணயான , சர்வேதச 
கண்காணிப்பாளர்கள் ன்னிைலயில் நைடெபறேவண் ம் 
என்  கூறிய க த் க்காக அவ க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  வாிகள் சம்பந்தப்பட்ட நிதி அைமச்சின் 
விவாதத்தில், எம  பிரேதசத் க்குாிய வாிகள் கடந்த 
காலங்களில் மத்திய அரசாங்கத்தால் அ பவிக்கப்பட்ட  
ெதாடர்பில்  ஒ சில க த் க்கைள நான் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். வடக்கு மாகாணத்தில் மாகாண சைப 
இல்லாத ேநரத்தில் அந்த மாகாண சைபக்குாிய த்திைர வாி 
வ மானத்ைத மத்திய அரசாங்கம் ேநர யாகப் ெபற்ற . 
கிட்டத்தட்ட 25 வ டங்கள் எம  வடக்கு மாகாண சைப 
அ பவிக்கேவண் ய  வ மானத்ைத ம் மத்திய 
அரசாங்கேம ெபற் க்ெகாண்ட . இவ்வா  ெபற் க்ெகாண்ட 
வாி வ மானத்தின் லம் இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  
மாகாணங்க ம் பயனைடந்தன. அவ்வா  த்திைர வாி லம் 
கிைடக்கின்ற வ மானத்தில் 70 தமான நிதிைய மத்திய 
அரசாங்கம் மாகாண சைபக க்குப் பிாித் க்ெகா ப்ப  
வழைம. அந்தவைகயில், வடக்கு மாகாணத் க்குாிய வாி 
வ மானத்ைத மற்ைறய மாகாணங்க ம் அ பவித்தி க் 
கின்றன என்பைத நான் இச்சைபயில்  ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், 2010ஆம் ஆண்  தல் 2015ஆம் ஆண்  
ைல 08ஆம் திகதி வைர எம   மாகாண சைபக்குச் 

ேசரேவண் ய 1,050 மில் யன் பாய் நிதி இன்ன ம் 
கிைடக்காமல் இ க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் அந்த நிதி 
அந்தச் சைபக்கு வழங்கப்ப ம் என்ற உ திெமாழிகேள 
கிைடத் வந்தன. அதனால், தற்ெபா ம் அந்த நிதி 
கிைடக்குமா என்ற சந்ேதகம் எ கின்ற . ஆனால், அந்த 1,050 
மில் யன் பாய் எங்க ைடய வட மாகாண சைபக்ேக 
உாித்தான நிதி. த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எம  
பிரேதசங்களில் ெபா ளாதார ாீதியில் ன்ென த் ச் 
ெசல்லேவண் ய பல ேதைவகள் இ ப்பதனால் அந்த 1,050 
மில் யன் பாய் த்திைர வாிைய, அதாவ , வட மாகாண 
சைபக்குச் ெசாந்தமான அந்த த்திைர வாி வ மானத்ைத 
அச்சைபயிடேம ெகா க்கேவண் ெமன்பைத நிதியைமச்சர் 
அவர்களிடம் நான் ஒ  ேகாாிக்ைகயாக வி க்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், 13வ  தி த்தச் சட்டத்தில் இ க்கின்ற 
BTT ஐ 2010ஆம் ஆண்   நீக்கிவிட் , கலாநிதி ஜயசுந்தர 
என்பவர் 15 மில் யன் பாய்க்கு ேமற்பட்ட ெதாைகைய NBT 
ஆக மாற்றியதால் அைத ம் மத்திய அரசாங்கேம 
ெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இன்ைறய இந்த அரசாங்கம் 
மத்திய அரசாங்கத் க்குக் கீழ் வ கின்ற வாிகைள 
அதிகாிக்கின்றேதெயாழிய, மாகாண சைபக க்கு இ க்கின்ற 
அதிகாரத்தின்கீழ் அைவ அறவி கின்ற வாிகைள அ ல் 
ப த் வதில் அசமந்தப் ேபாக்காக இ க்கின்ற .  
ஏெனன்றால், அந்த BTTஐ நிற்பாட்  NBT ஆக்கியதன் லம் 
மாகாண சைபக்குக் கிைடக்க ேவண் ய அந்த வாி தற்ேபா  
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல. ஆனால்,  வ கின்ற ஏப்பிரல் மாதம் 

தல் 15 மில் யன் பாய்க்கு உட்பட்ட BTTஐத் தங்க  
ைடய மாகாணத்தில் நைட ைறப்ப த் வதாக ஊவா 
மாகாண தலைமச்சர் அறிவித்தி க்கின்றார். ஆகேவ,  ஊவா 
மாகாணத்தில் மட் மல்ல, எங்க ைடய வடக்கு மாகாணம் 
உட்பட இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  மாகாணங்க க்கும் 
இந்த BTTஐ நைட ைறப்ப த் வதற்கு அவற் க்குாிய 
அதிகாரங்கைள வழங்கேவண் ெமன்  நான் இந்த ேநரத்தில் 

நிதியைமச்சர் அவர்களிட ம் இந்த அரசாங்கத்திட ம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

வடக்கு மாகாணத்தில் விதி ைறகைள மீறி ம பான 
சாைலகள் இயங்குகின்றன என்  வட மாகாண சைப, 
நிதியைமச்ச க்குக் க தெம தியதாகச் சில காலங்க க்கு 

ன்  நான் ஒ  பத்திாிைகயில் ப த்ேதன். நான் அறிந்த 
வைரயில் அதற்குாிய பதில் கிைடக்கவில்ைல என் தான் 
நிைனக்கின்ேறன். மாகாண சைபக க்குட்பட்ட ம பான 
சாைலகளில் நடக்கின்ற ைறேக கள் ெதாடர்பாக மாகாண 
சைபகள் ேகட்கின்ற  ேகள்விக க்கு நீங்கள் பதிலளிக்காமல் 
இ ந்தால், எப்ப  நல்லாட்சி உ வாகும் என்  இந்த 
ேநரத்தில் நான் உங்களிடம் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

ேநற் ன்தினம் காணாமல்ேபாேனார் ெதாடர்பான 
விவாதம் இங்கு நைடெபற்ற . அந்த ேநரத்தில் ேபசுவதற்கு 
எனக்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கவில்ைல. எனேவ, இந்த 
ேநரத்தில் இந்த அைவயிேல எம  காணாமல்ேபாேனாாின் 
வ கள் ெதாடர்பான ேவதைனயின் வாிகைள ெவளிச்சமிட்  
விளக்க வி ம் கின்ேறன்.  

காலமாற்றத்தில் எம  ேதசத்தி ம் ஆட்சியில் மாற்றம், 
அாியைணயில் மாற்றம் என்ற வைகயில் பல மாற்றங்கள் 
நிகழ்ந் ந்தன. இன் ம் பல மாற்றங்கள் நிகழ ம் 
இ க்கின்றன. ஆனால், எம  வடக்கு, கிழக்கு தமிழ் மக்கள  
உள்ளங்களின் அ ைக இன் வைர மாறேவயில்ைல. நித்தம் 
அக்கினியில் குளிக்கும் அவலக்குரல்கள்தான் ஒ த் க் 
ெகாண்ேடயி க்கின்றன.  அதன்  லகாரணமாக 
காணாமற்ேபானவர்கள் சம்பந்தமான நிைலப்பா  என்ன 
ெவன்ற வினாேவ எ கிற . கடந்த 30 வ ட கால த்தத்தில் 
மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த ஒவ்ேவார் ஆட்சியாளாின் 
காலத்தி ம் தமிழ் இைளஞர்கள், வதிகள், ெபாிேயார்கள் 
கடத்தப்பட் ள்ளனர். குறிப்பாக ெவள்ைள வான் ல ம் 
விசாரைணக்கு அைழத் ம் சுற்றிவைளப் க்களின்ேபா ம் 
தமிழ் ஒட் க்கு க்களின் ல ம் இவர்கள் கடத்தப்பட் க் 
காணாமலாக்கப்பட் ள்ளனர்.  அவர்களின் நிைல என்ன? 
இன்  வடக்கு, கிழக்கில் பிள்ைளகைளத் ேத கின்ற 
ெபற்ேறார்க ம் ெபற்ேறார்கைளத் ேத கின்ற பிள்ைளக ம் 
கணவன்மாைரத் ேத கின்ற மைனவிமா ம் மைனவிமாைரத் 
ேத கின்ற கணவன்மா ம் சேகாதரர்கைளத் ேத கின்ற 
சேகாதரர்க ம் உற கைளத் ேத கின்ற உற க ம் கண்ணீ 

டன் அைலேமாதித் தவிக்கின்றார்கள். தம  பிள்ைளகள், 
தம  ெபற்ேறார்கள், தம  கணவன்மார், மைனவிமார், தம  
சேகாதரர்கள் இந்த நாட் ல் ஏேதா ஓர் இடத்தில் 
த த் ைவக்கப்பட் ள்ளனர் என் ம் அவர்கள் நிச்சயம் 
வ வார்கள் என்ற நம்பிக்ைக ட ம் வழிேமல் விழிைவத் க் 
காத் க்கிடக்கின்றார்கள்.   

மாற்றமைட ம் திய திய அரசுக ம் திய திய 
ஆைணக்கு க்கைள நியமித் , "உங்க க்கு உங்களின் 
பிள்ைளகளின் நிைலயிைனக் கூ ேவாம்" என்  கூறின.  
ஆைணக்கு க்கைள நியமித்  விசாரைணகைள நடத்தின. 
ஆனால், இன் வைர எந்த ஆைணக்கு லம்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள ? அைமக்கப்ப ம் ஆைணக்கு க் 
க ம் ஆட்சியாளர்களின் அ சரைணயில் அைணந்த 
கு க்களாகேவ ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. நீதி 
மல ம் என்ற நம்பிக்ைகயில்தான் எம  மக்கள் இந்த 
ஆைணக்கு க்களின் ன்னிைலயில் தம  உற களின் 
நிைலயிைன எ த் ைரத்தார்கள்; இன் வைர 
எ த் ைரத் ம் வ கின்றனர். ஆனால், வி ம் இல்ைல!  
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ஒ  ம் இல்ைல!  காணாமற்ேபான உற க க்கு 
"விசாரைண" என்ற நாமேம இ தியான விைடயாக 
அைமகின்ற . காணாமல் ேபாேனார் என்ன ஆனார்கள்? 
என்பைதச் சர்வேதச ம் இன்  வினவி வ கின்ற . சர்வேதச 
ச கத்திடம் எம  மக்கள் இதைனத்தான் இன் ம் 
ேகாாிவ கின்றனர். 

த்தத்தின் இ தியில் 2009.05.19ஆம் திகதியன்  
ள்ளிவாய்க்கா ல் ஏராளமாேனார் இரா வத்தினாிடம் 

சரணைடந்தார்கள். ஏராளமாேனாைர இரா வம் ைக  
ெசய்  அைழத் ச் ெசன்ற . இ  பல்லாயிரக்கணக்கான 
மக்கள் ன்னிைலயில் நைடெபற்ற ஒ  சம்பவம். 
அக்காலகட்டத்தில் த்தத்திைன வழிநடத்திய தளபதிக ம் 
அரச தைலவர்க ம் இந்த அைவயி ம் ெவளியி ம் 
உள்ளனர். அவர்க க்குத் ெதாி ம், இவர்கள் எங்ேக 
உள்ளார்கள்? இவர்க க்கு என்ன நடந்த ? என் . 
அேதேவைள காணாமற்ேபாேனாாின் நிைல என்ன என் ம் 
பல க்குத் ெதாி ம். அவர்கள் இப்ேபா  ெமளனித்தி க்க, 
அதன் விைன எவ்வா  அறிந் ெகாள்ள ம்? 
காணாமல்ேபாேனாைரக் கண்டறி ம் மக்ஸ்ெவல் பரணகம 
தைலைமயிலான ஆைணக்கு  1983ஆம் ஆண்  தல் இ தி 

த்தம் நைடெபற்ற காலப்பகுதிவைர இடம்ெபற்ற சம்பவங் 
க க்கான அதன் விசாரைணகைள  இன்  ேமற்ெகாண்  
வ கின்ற .  இவ்வாைணக்கு வில் சிலர் அளித்த வாக்கு 

லங்கைள இங்ேக குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 

இ தியாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பரணகம ஆைணக்கு  
வின் விசாரைணயின்ேபா , ஒ  தாயார் "2013.03.15 அன்  
'சனல் 4' ெவளியிட்ட ைகப்படங்களில்  ஸ்பராசா அஜந்தன் 
என்ற 19 வய ைடய தன  மகன் நிர்வாணமான நிைலயி ம் 
அைர நிர்வாண நிைலயி ம் உள்ளார்" என்  உ திப்ப த்தி 

ள்ளார். மற் ெமா  தாயாரான சிவ ங்கம் அ சியா 
என்பவர், 2014ஆம் ஆண்  தன  மகன் ெவ க்கைடச் 
சிைறயி ந்  நீதிமன்றத்திற்கு அைழத் ச் ெசல்லப் 
பட்டைதத் தான் தன் ைடய கண்ணால் பார்த்ததாகச் 
சாவகச்ேசாிப் பிரேதச ெசயலகத்தில் நடந்த விசாரைணயின் 
ேபா  கண்ணீர் மல்கக் கூறி ள்ளார். அ மட் மன்றி 
யாழ்ப்பாணம் நீர்ேவ  ெதற்ைகச் ேசர்ந்த சின்னத் ைர 
கந்ைதயா என்பவர், "கடந்த 18.08.2006 அன்  இர  12 
மணியளவில் என் ைடய ட் ற்கு வந்த இரா வ ம் 
ஈ.பீ.டீ.பீ.யின ம் என  மகன் ஜ சைனப் பி த்  
விசாரைணக்காக அைழத் ச்ெசன்றனர்;  அதன்பின்  அவர் 
களிடம் ெசன்  ேகட்டேபா , தாங்கள் பி க்கவில்ைல என்  
கூறினார்கள். இ  விடயமாக மனித உாிைமகள் அைமப்பி ம் 
ெசன்  கூறி 10 வ ட காலமாகி ம் மகன் கிைடக்கவில்ைல" 
என்  கூறி ள்ளார்.  

ேகாப்பாய் பிரேதச ெசயலகத்தில் நடந்த பரணகம 
ஆைணக்கு  விசாரைணயில் வேனந்திரன் சந்திரகாந்தி 
என்ற தாெயா வர் வாக்கு லம் அளிக்ைகயில், "இ திக்கட்ட 

த்தத்தின்ேபா  ள்ளிவாய்க்கால் பகுதியி ந்  
இரா வக் கட் ப்பாட் ப் பகுதிக்குள் ெசன்றேபா  
ஓமந்ைதப் பகுதியில் ைவத்  என் ைடய மகள் வேனந்திரன் 
நிசாந்தினிைய இரா வப் ெபண் பைடயினர் பி த் ச்ெசன்  
பஸ் ல் ஏற்றினார்கள். அ ேபான் , என  மகன் 

வேனந்திரன் மதன்ராஜ் என்பவைர ம் பைடயினர் பஸ் ல் 
ஏற்றினார்கள். அந்த பஸ் ல் ேம ம் ஏராளமான 
இைளஞர்கள் இ ந்தைதக் கண்ேடன்" என்  குறிப் 
பிட் ள்ளார்.  

அேதேவைள, இ தி த்த வின்ேபா  1,46,679 ேபர் 
என்ன ஆனார்கள்? என்ப  ெதாடர்பில் இ வைர எ ம் 

ெதாியவில்ைல என்பைத ம் நான் இவ்விடத்தில் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடாாின் உறவினர் 
களிடம் பல ைற விசாரைண ெசய் வ ம் இந்த 
ஆைணக்கு , மக்கள் வழங்கிய ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் 
இன் வைர சம்பந்தப்பட்ட அரச தைலவர்கைளேயா, 
இரா வ அதிகாாிகைளேயா, சிப்பாய்கைளேயா அைழத்  
விசாரைண ெசய்யவில்ைல. இந்த ஆைணக்கு வான  
எப்ெபா  அதன  அறிக்ைகயிைன ைமெசய்  சமர்ப் 
பிக்கும் என்பைத இந்தத் ேதசிய அரசு பகிரங்கமாகக் 
குறிப்பிடேவண் ம். இவர்கள் காணாமலாக்கப்பட 
உடந்ைதயாக இ ந்தவர்க க்கும் அதற்கான அ மதிைய 
வழங்கியவர்க க்கும் இந்தத் ேதசிய அரசாங்கம் என்ன 
ெசய்யப்ேபாகின்ற ? இந்த நாட் ல் ஓர் இனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கைளக் கடத் வ ம் மனித உயிர்கைளப் பறிப்ப ம் 
ஆ ம் இனத்தின் ஜனநாயகக் ேகாட்பாடா? தமிழர்கள் 
ேவள்விக்கு வளர்க்கப்ப ம் மந்ைதகளா? அல்ல  இந்த 
இலங்ைக ஜனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் கு மக்களா? 
என்பைதக் காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடாாின் விசாரைண 
ெதாடர்பிலான நீதியின் லம் நாம் அறிந் ெகாள்ள ம்.  

ஒவ்ெவா  மனித ம் தன  ெமாழி, கலாசார, பண்பாட்  
அைடயாளத் டன் வாழத் ப்ப  நியதிேய! இ  
மனிதேநய, மாண் ெகாண்ட ெநறி ைற ம் ஆகும். அதன் 
அ ப்பைடயில்தான் உலக ெசம்ெமாழியாம் தமிழ் 
ெமாழியிைன நாம் ேபசுகின்ேறாம்; தமிழர்களாக வலம் 
வ கின்ேறாம். அ ேபான்  சிங்களச் சேகாதரர்க ம் 
ெபளத்த ேகாட்பாட் ன் அ ப்பைடயில் சிங்களம் ேபசுவதால் 
"சிங்களவர்கள்" என்ற நாமத்ைதக் ெகாண் ள்ளார்கள். 
ெமாழிகளால் மனிதர்கள் பழிகள் காணக்கூடா . மனித 
ேநயத் டன் மனிதர்களாக மனிதர் வாழேவண் ம். நாம் 
அதைன ேவண் த்தான் எம  அைடயாளக் கலாசாரத்திைன 
நிைலநி த்திட ம் எம  அபிலாைஷக டன் வாழ ம் இந்த 
நாட் ல் அஹிம்ைச வழியில் ேபாரா ேனாம். ஒப்பந்தங்கள் 
சமத் வ அைடயாளங்க க்காக எ தப்பட்டேபா ம் அைவ 
ேமலாதிக்கச் சக்திகளின் லமாகக் கிழித்ெதறியப்பட் ம் 
காணாமல் ஆக்கப்பட் ம் ேபானப யால் ஆ தக் கலாசாரம் 

ைனப் ப் ெபற்ற . இந்த இ  ப ைறக க்குள் ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் ெகான்ெறாழிக்கப் 
பட்டார்கள்; கடத்தப்பட் ம் ைக ெசய்யப்பட் ம் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டார்கள்.  

இவ்வா  கடத்தப்பட் ம் ைக ெசய்யப்பட் ம் சரண 
ைடந் ம் விசாரைணக்ெகனச் ெசன்  ஆ த ஒட் க் 
கு க்களால் கடத்தப்பட் ம் காணாமல்ேபாேனாாின் உண்ைம 
நிைலதைன இந்தத் ேதசிய நல் ணக்க அரசும் இந்த 
அரசைவ ம் ஓர் உ தியான நிைலப்பாட் டன், உைரத்திட 
ேவண் ம். குறிப்பாக இ தி த்தத்தின்ேபா  பல்லாயிரக் 
கணக்கான மக்களின் ன்னால் சரணைடந்த தமிழீழ 
வி தைலப் களின் சிேரஷ்ட தளபதிகள், ெபா ப் 
பாளர்கள், ேபாராளிகள், அவர்கைள அைழத் ச் ெசன்ற 
அ ட்தந்ைத பிரான்சிஸ் அ களார் ஆகிேயா ம் தற்ெபா  
எங்கு இரகசியமாக ைவக்கப்பட் ள்ளார்கள் என்பைத ம் 
இந்த அைவ ம் இந்த அரசும் எம  மக்க க்கு 
ெவளிக்ெகாணர ேவண் ம். இ  சம்பந்தமாகப் பரணகம 
ஆைணக்கு க்கு ன்னிைலயில் ஏராளமான ைறப் 
பா கள் சாட்சிக டன் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ளன என்பத 
ைன ம் இவ்விடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த அைவயி ள்ள ஒவ்ெவா  ெகளரவ உ ப்பின ம் 
மனிதேநய மாண் டன் மனச்சாட்சி, மனிதம் ெகாண்  ேபசிட 
ேவண் ம். உண்ைமயான நீதி ம் சமத் வம் ெகாண்ட 
ஆட்சி ம் இந்த ஜனநாயக நாட் ல் உள்ளெதன்பைதப் 
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பைறசாற்ற இ  நல்லெதா  சந்தர்ப்பமாகும். நாங்கள் எம  
தமிழர்களின் கு தியால் ேபாடப்பட்ட ள்ள  நிமித்தேம இந்த 
அைவயில் அமர்ந் ள்ேளாம். அவர்க ைடய ஆத்ம 
உணர் கேள எம்ைமப் ேபச ைவக்கின்றன. இங்கு எம்மால் 
ெசால்லப்ப ம் ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் இனவாத ேநாக்கம் 
ெகாண்டதல்ல; நாம் கூ ம் வார்த்ைதகள் மனித வி மிய 
மாண்  ெகாண்டைவேய! நிழலற்ற நீதி ேகா பைவேய! அைவ 
பத்திய ெநறிெகாண்ட சத்திய வார்த்ைதகேள!  

இ தியாக, இந்த அைவக்கும் இந்தத் ேதசிய நல் ணக்க 
அரசுக்கும் ஒ  விடயத்ைத அன்பாகக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். "தமிழர்கள் மாளப் பிறந்தவர்கள் அல்ல; 
அவர்க ம் சேகாதர இனத்தவர் ேபான்  சுயநிர்ணய 
உாிைமெகாண்ட அைடயாள வி மியத் டன் வாழப் 
பிறந்தவர்கள்" என்  ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , எம  
மக்களின் கண்ணீைரத் ைடப்ப ம் நீதிைய நிைலநாட் வ  
மான ெபா ப்  இந்த அரசிடேம தங்கி ள்ள  என்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Bandula Gunawardane.  

Before he starts, will an Hon. Member propse the Hon. 
Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, 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 බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.25] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලින් කථා කළ අෙප් 

ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ශූරින් ඉතිහාසය පිළිබඳව යම් යම් අදහස ්

දැක්වීමක් කළා. අෙප් රෙට් දීර්ඝ කාලීන ෙපෞඪ ඉතිහාසය පුරාම  
වීරවරයන් ගැන, ඉතිහාසෙය් පාවා දීම් ගැන,  විවිධ දුක්බර යුගයන් 
පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  මීට අවුරුදු 201කට ෙපර ෙම් 
වාෙග් මාසයක - 1815  මාර්තු මාසෙය් -  02වන දා බිතාන  
අධිරාජ වාදින් විසින් කන්ද උඩ රට ගිවිසුම අත්සන් කළ 
අවස්ථාෙව්දී, අධිරාජ වාදින් -සුද්දන්- විසින් එවකට මල්වතු 
පාර්ශ්වෙය් මහා නායක ෙකොබ්බෑකඩුව නායක හාමුදුරුවන්ව 
මඟුල් මඩුවට කැඳවනු ලැබුවා. එෙසේ කැඳවා උන්වහන්ෙසේෙගන් 
ඇහුවා, "කීර්ති ශී රාජසිංහ රජතුමා පලවා හැරීෙමන් පසු ඇති 
ෙවමින් යන ෙවනස පිළිබඳව ඔබවහන්ෙසේ හිතන්ෙන් ෙමොකක්ද?" 
කියලා.  

ෙකොබ්බෑකඩුව නායක හාමුදුරුෙවෝ කිව්වා, "රජු පලවා හැරීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙබෙහවින් සතුටට පත් වනවා. මක් නිසාද 
යත්, ෙම් බිතාන  රජය පසු ගිය කාලය තුළදී ශී ලංකා වාසින් 
ෙකෙරහි, විෙශේෂෙයන් දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙකෙරහි දක්වා 
තිෙබන ආදරය, කරුණාව යනාදිය නිසා අපි අත ත්තම පතාපවත් 
මහා රා ෙජෝත්තමයාණන් වහන්ෙසේට ෙබොෙහොම පක්ෂපාතිත්වයක් 
දක්වන බව බිතාන යන්ට දන්වන්න"යි කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ඔවුන් 
විශ්වාස කළා, රජු පලවා හැරීෙමන් ෙම් රටට ඉතා යහපතක් සිද්ධ 
වනවාය කියලා.  

බිතාන යන් එෙසේ විශ්වාස කළත්, ඔවුන් විසින් ඉතාම සූක්ෂම 
ෙලස ෙම් රට ඇතුෙළේ කියාත්මක කරන පතිපත්තියට විරුද්ධව 
ෙමොනරවිල කැප්ෙපටිෙපොල නිලෙම්තුමා ඇතුළු ඇත්ත ෙද්ශ 
ෙපේමීන් 1818වන ෙකොට බිතාන යන්ට විරුද්ධව සටන් කළා. 
එහිදී ෙමොනරවිල කැප්ෙපටිෙපොළ නිලෙම්තුමාව බිතාන යන් 
විසින් මරා දමන ලද අවස්ථාෙව්දී එතුමා පිරිත් ෙපොත ඉෙන් තබා 
ෙගන, "අරහං" කියන වචනය කිව්වා. ඔහුෙග් ෙබල්ලට එක 
සැරයක් ගහන ෙකොට මැරිලා වැෙටන්ෙන් නැතිව, ෙදවන සැෙර් 
ගහන ෙකොට තමයි ඔහු ෙම් මහ ෙපොෙළොව සිප ගත්ෙත්.  

ඊට පස්ෙසේ ෙම් ඉඩම් පවරා ෙගන, වතු වගාව, කෘෂි 
කර්මාන්තය ආරම්භ කරලා, උසුලාගන්න බැරි තරමට අසාමාන  
ෙලස බදු පනවා, ෙම් රෙට් සමාජ, සංසක්ෘතික, ආගමික, 
ෙද්ශපාලනික පරිහානිය සිද්ධ කර ෙගන යන ෙකොට වීර 
පුරන්අප්පු, ෙගොංගාෙල්ෙගොඩ බණ්ඩා, විල්බාෙව්, බූටාෙව් වැනි 
ජාතික වීරවරයන්, ෙද්ශ ෙපේමීන් සමඟ අෙප් රෙට් දහස් ගණනක් 
මරා දැම්මා. හැබැයි බිතාන  අධිරාජ වාදින් කරන ෙද් ෙහොඳයි 
කියන, ඔවුන්ෙග් පතිදාන, වරපසාද, වරදාන ලබන, ඔවුන්ට කත් 
අදින, ඔවුන් ෙවනුෙවන් නින්දගම් ලබා ගන්න, ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
ෙසේවය කරන, ඔවුන්ට ඔත්තු සපයන විශාල පිරිසක් ඒ  බිතාන  
පාලන යුගය තුළත් සිටියා.  

බිතාන යන් අවුරුදු 100ක් ෙම් රට පාලනය කළාට පස්ෙසේ 
1915දී කැරැල්ලක් -සිංහල මුසල්ිම් ෙකෝලාහලය- ඇති කළා. 
1815දී බිතාන යන් ෙම් රට අල්ලා ෙගන අවුරුදු 100ක් 
ගතවුණාට පසුව 1915දී,  ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා, එෆ්.ආර්. 
ෙසේනනායක, පියදාස සිරිෙසේන හා අවුරුදු 6කට කල්කටා නුවර 
හිටපු අනගාරික ධර්මපාලතුමා ඇතුළු ෙද්ශ  ෙපේමීන්, ජාතික 
බලෙව්ග සියල්ල සුද්දන් විසින් සමතලා කරලා දැම්මා. ඒ 
ෙකෝලාහාලෙය්දී ෙකොළඹ නගරෙය් ආරක්ෂාව භාරව සිටි අෙප් 
ෙහන්රි ෙප්දිස් වීරයාට කිව්වා, සිංහලයන්ට ෙවඩි තබන්න කියලා. 
නමුත් ඔහු ෙවඩි තැබුෙව් නැහැ. ඒ නිසා ඔහුට ෙවඩි තබා මැරුවා. 
ඒ නිසා තමයි Havelock Town එෙක් තිෙබන උද ානය "ෙහන්රි 
ෙප්දිස්" යනුෙවන් නම් කර තිෙබන්ෙන්. එදා 1915දී පැවති ඒ 
අරගලෙය්දී වර්තමාන ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ෙය් නායක අෙප් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් සීයා ජාෙකෝලිස් රාළහාමි පවා සුද්දන් 
විසින් මරණයට නියම කරනු ලැබුවා.  2015 වර්ෂය එන්ෙන් ඊට 
අවුරුදු 100කට පසුවයි. 

399 400 
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ෙම් රට පැත්ෙත් හිට ගත්ත, ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතුව, 
ෙබදන්ෙන් නැතුව සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් කියන සියලු 
මිනිසුන්ට ජීවත් වීෙම් අයිතිය ලබා ගත් ජාතික වීරවරයන්ට 2015දී 
නැවතත් එළව-එළවා පහර දීම ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අද 
අපි ඒ සම්බන්ධව කනගාටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අස්ගිරි පාර්ශව්ෙය් මහා 
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් අෙප් බලවත් කනගාටුව පළ 
කරනවා. වැරදි, අඩු පාඩු, දුර්වලතා තිෙබන අයට විරුද්ධව නීතිය 
අනුව කියා කරනවා ෙවනුවට අර බිතාන  යුගෙය්දී වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් සම්බුද්ධ ශාසනයට මහත් වූ ෙසේවාවක් කරන ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා සම්බන්ධව පවා ෙද්ශපාලන වශෙයන් පළි ගැනීෙම් 
ෙච්තනාෙවන් අද ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී කියා කරනවාය 
කියන එකත් මා කියන්න කැමැතියි.  

අද සිදු ෙවන්ෙන්, අෙප් ෙගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නය bed 
sheetsවලින්   ආවරණය ෙකොට හඳුනා ගැනීෙම් ෙපෙරට්ටුවලට 
ඉදිරිපත් කිරීමයි. අද සිදු ෙවන්ෙන්, පූජ  උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ වාෙග් ෙම් රට පිළිගත් මහා යතිවරයන් 
වහන්ෙසේලා ෙගනෙගොස් සිර ෙගවල් ඇතුළට ගාල් කිරීමයි. 2015-
2016 කාලෙය්දී නැවතත් ෙම් රෙට් සිදු වන ෙමවැනි ෙද්වල් තුළින් 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, අර 1815-1915 කාලෙය්දී -ඉතිහාසෙය්- 
වරක් සිදු වුණු ෙදයමද කියන පශ්නය අපට මතු ෙවනවා.  

හැම දාම අෙප් රෙට් ජාතික වීරයන්ට ගහලා තිෙබනවා. අපි 
කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාට 
මාධ වලින් ගැහුෙව්ම, "ෙහොරා-මුට්ටකාසිකාරයා; ෙහොරා-
මුට්ටකාසිකාරයා ගණන් දීපන්" කියලායි. එතුමා ස්වකීය මුළු 
ජීවිතයම ජාතිය ෙවනුෙවන් කැප කරලා අන්තිමට ෙම් පහාරය විඳ 
ගන්න බැරුව ඉන්දියාවට ගියා. එෙසේ ෙගොස් "සිරි ෙද්වමිත්ත 
ධර්මපාල" නමින් ශාසනයට ඇතුළත් වුණු උන් වහන්ෙසේ ලියා 
තිබුණා, "මා මළ පසුව මාෙග්  කෙල්බරෙය් හිසවත් ශී ලංකාව 
පැත්තට හරවන්න එපා"ය කියා. ෙමොකද, අපි ඒ තරම් කෘතෙව්දී 
ජනතාවක් කියන එක උන් වහන්ෙසේ දැන ෙගන සිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විශ්වය තුළ පථම 
අගාමාත තුමිය වූෙය් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි. ෙම් 
විශ්වෙය්. එතුමිය ඉතාම පගතිශීලිව ෙපොදු ජනයාෙග්, උප නූපන් 
පරම්පරාවල අයෙග් යහපත ෙවනුෙවන් පියවර රාශියක් ගත්තා. 
ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික පාසල් රජයට පවරා ගැනීම කෙළේ එතුමියයි. 
1961 අංක 8 දරන උපකෘත පාඨශාලා සහ අභ ාස විද ාල 
විධිවිධාන පනෙත් 25වන වගන්තිය මඟින් අද ෙවනකම් ෙවනත් 
අයට පාසල් පවත්වන්න බැරි ෙවන විධියට නීති සකස් කෙළේ 
එතුමියයි. එතුමිය තමයි, ෙතල් සමාගම් ජනසතු කෙළේ. එතුමිය 
තමයි, ඇෙමරිකානු අධිරාජ වාදයට අෙයෝමය ශක්තියකින් ෙම් 
කලාපෙය් මුහුණ දුන්ෙන්. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
එතුමියට අපහාස කරලා, උපහාස කරලා ෙවනම ෙකොමිෂන් 
දැම්මා.  

එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න් තුෙව් මාවතගම ජී.එම්. ෙපේමචන්ද වාෙග් 
මන්තීවරුන් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධ වූ මහා 
කථා පවත්වනෙකොට, ෙම් සභා ගැබ ෙදද රන්න අත්පුඩි ගහපු අය 
සිටියා. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය 
අෙහෝසි කළා.   තමන්ෙග් ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාෙග් ජීවිතය 
පවා රට ෙවනුෙවන් පරිත ාග කරන්න සිද්ධ වුණු, ෙම් රෙට් 
අගාමාත  ධුරය දරපු,  ෙම්  විශ්වය තුළ ෙවනසක් ඉතිහාස ෙපොතට 
එකතු කරපු ඒ නායිකාවට ඡන්දයවත් පාවිච්චි කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැතුව පජා අයිතිය අෙහෝසි කරනෙකොටත් සතුටු වුණු 
අය අෙප් රෙට් සිටියා. ඒක තමයි, ඉතිහාසෙය් කථාව. ඉතිහාස ෙය් 

හැම දාම වීරවරුන්ට ගහලා තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි 
මහින්ද රාජපක්ෂව සලකන්ෙන් ෙම් රට ෙබ්රා ගත්, සිංහල, 
මුස්ලිම් සහ ෙදමළ කියන සියලු මිනිසුන්ට අභය දානය ලබා දීම 
සඳහා මුල් වූ ජාතික වීරයා විධියටයි කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.   

අද අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. 2016 
මාර්තු මස 01 වැනි දා නිකුත් වූ "ලංකාදීප" පුවත් පෙතහි සඳහන් 
වූ පුවතක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"මහින්දෙග් ආණ්ඩුව ගත් තව ෙකෝටි ලක්ෂයකට වැඩි ගණනක ණය 
ගිණුම්වල නෑ 

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය මූල ායතනවලින් රුපියල් 
ෙකෝටි එක්ලක්ෂ පහෙළොස් දහස් එකසියයක (115100) තවත් ණය 
මුදලක් ලබාෙගන තිෙබන බවට අලුෙතන් කරුණු අනාවරණය වී ඇතැයි 
මුදල් අමාත  රවි කරුණානායක මහතා මුදල් අමාත ාංශෙය් දී ඊෙය් (29) 
පස්වරුෙව් විෙශේෂ පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් පැවසීය. 

ඉකුත් 2014 වසෙර් ෙදසැම්බර් මස 31 වැනිදා දක්වා වන කාලය තුළ එම 
ණය මුදල් ලබාෙගන ඇති අතර, ඒවා ගිණුම්ගතවී නැති බව ද රවි 
කරුණානායක මහතා කීය. 

එම ණය මුදල් නිසි පරිදි ගිණුම් ගතවී ෙනොතිබුණු ෙහයින්, ඒවා ෙමවර 
අයවැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් ෙනොවුණු අතර, ෙතොරතුරු අනාවරණය කර 
ගත හැකි වූෙය් ණය දුන් ආයතන ඒවාෙය් වාරික ඉල්ලා සිටින 
අවස්ථාවලදී බව ද ඇමැතිවරයා කීය. 

ඉකුත් ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිවරයා ෙලස කටයුතු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ, 
ආර්ථික කටයුතු ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ, ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නාමල් රාජපක්ෂ, මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා ෙලස කටයුතු කළ පී.බී. ජයසුන්දර, මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයා ෙලස කටයුතු කළ අජිත් නිවාබ් කබ්රාල් යන මහත්වරු ඊට 
වගකිවයුතු වන බව ද ඇමතිවරයා පැවසීය.  

ෙමවැනි විශාල මුදල් සම්භාරයක් ණයට ෙගන තිබීම හා ඒවා පිළිබඳව නව 
රජය ෙහෝ ජාත න්තර මූල  අරමුදල ෙහෝ ෙනොදැන සිටින බව ද කී රවී 
කරුණානායක මහතා ඒ පිළිබඳව ජාත න්තර මූල  අරමුදල පවා 
ෙහොල්මන් වී තිෙබන බව ද කීය.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමවැනි මුදලක් ණය ෙලස ලබා ෙගන තිබීම හා  ඒවා 
ෙගවීම සඳහා කුමක් කළ යුතු ද යන්න පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සහ 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡා කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන බව ද ඔහු 
පැවසීය. " 

දැන් තිෙබන බරපතළම පශ්නය වන්ෙන් ෙම්කයි. මම දන්නා 
ඉතිහාසෙය් සිටම -1989 ඉඳන්- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැති 
සියලු ආර්ථික විවාදවලදී කථා කරපු විෂයානුබද්ධ පාමාණික 
අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනක් විධියට, ලංකා ඉතිහාසෙය්ම 
මුදල් ඇමතිවරෙයක් ෙමවැනි පකාශයක් කරන පළමුෙවනි 
අවස්ථාව ෙමයයි.  රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයකට වඩා වැඩි මුදලක් 
ගැන එතුමා ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයකට 
වඩා වැඩි මුදලක් කියලා කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
6.8ක් ගැනයි. දැන් ෙඩොලරයක් රුපියල් 147යි. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 6.8ක් ගිණුම්වල සටහන් කරන්ෙන් නැතිව 
මහින්ද රාජපක්ෂ අරෙගන කියලා කියනවා. දැන් කවුද දුන්ෙන්? 
ෙපොෙහොර උරවල දාලා මැදමුලනට ෙගනිහිල්ලා කිසිම  ගිණුමක 
ලියන්ෙන් නැතිව ෙම්ක තියා ගන්න කියලා කවුරු හරි ඒ මුදල 
භාර දීලා තිෙබනවා ෙවන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
6.8ක් සමස්ත ලංකාෙව්ම  තිෙබන මුළු විෙද්ශ සංචිතෙයත් නැහැ. 
අද සමස්ත ශී ලංකාෙව්ම මුළු සංචිතය තුළ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
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බිලියන 6.8ක් නැහැ. නමුත්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.8කට 
සමාන මුදල් පමාණයක් මහින්ද රාජපක්ෂ ගිණුම්ගත ෙනොකර 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා කියනවා. දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට විශා ල 
වගකීමක් පැවැරී තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඒ රජෙය් හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා වුෙණ් සරත් අමුණුගම 
මැතිතුමායි. ඒ ර ජෙය් හිටපු අධ ාපන ඇමතිවරයා මමයි. ඒ ර ජෙය් 
හිටපු ෙසෞඛ  ඇමතිවරයා වර්තමාන ජනාධිපතිතුමායි. ඒ ර ජෙය් 
හිටපු උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමා එස්.බී දිසානායක මැතිතුමායි. ඒ 
වාෙග්ම ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා, අනුර පියදර්ශන යාපා 
මැතිතුමා, රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා, පාඨලී චම්පික රණවක 
මැතිතුමා යන අපි සියලු ෙදනාම ෙබොෙහොම සාමූහික වගකීම 
යටෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාත් 
එක්කම අපි හැම ෙදනාම එක ෙපොදියට ගැට ගහලා ෙම් පශ්නය 
ගැන සාකච්ඡාවක් රවි කරුණානායක මහත්මයා ඉදිරිපත්ව වහාම 
ආරම්භ කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්ෙකන් ජනාධිපතිතුමාට 
ගැලෙවන්නත් බැහැ. දැන් මට ගැලෙවන්නත් බැහැ. ෙමයින් 
නිෙදොස් ෙවන්න එපායැ. අපි කැබිනට් එෙක් ඉන්ෙදද්දී, රුපියල් 
ෙකෝටි එක්ලක්ෂකට වැඩි මුදලක් ආණ්ඩුවක් විසින් ගිණුම් ගත 
කරන්ෙන් නැතිව ණයට අරෙගන තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව 
2003 වසෙර් "රාජ  මූල  කළමනාකරණ (වගකීම්) පනතට" 
අනුව ලබා ගත් සියලුම ණය පිළිබඳ විස්තරයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට, රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන සියලුම 
වාර්තා අසත  වාර්තායි. එෙහමනම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට 
විරුද්ධව කටයුතු කරන්නත් ඕනෑ.  

මම කියන්න කැමැතියි, ශී ලංකාෙව් රාජ  ණය 
කළමනාකරණයට අදාළ නීතිමය රාමුව පිළිබඳව. මූල  නීති 
පනෙත් දක්වා ඇති පරිදි ශී ලංකාෙව් රාජ  ණය කළමනාකරණය 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මූලික කාර්යයක් ෙව්. ෙකෙසේ වුවත්, ණය 
ලබා ගැනීෙම් විමධ ගත වූ ස්වභාවයක් ඇත. ණය ලබා ගැනීෙම් දී 
අවම වශෙයන් ආයතන ෙදකක්වත් සම්බන්ධ ෙව්. එනම්, ශී ලංකා 
මහ බැංකුව සහ මහා භාණ්ඩාගාරෙය් විෙද්ශ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. ණය පදනම් වන්ෙන් රජෙය් සුරැකුම්පත් වැඩ 
පිළිෙවළ මතය. ඒ අනුව භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කර සහ රුපියල් ණය ලබා ගැනීම හා කළමනාකරණය 
කරනු ලබන්ෙන් මහ බැංකුෙව් රාජ  ණය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟිනි. සහනදායි විෙද්ශ ණය ලබා ගැනීම විෙද්ශ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු ෙකෙර්. මීට අමතරව, කලින් කලට 
මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් රාජ  බැංකු ණය, විෙද්ශීය වාණිජ ණය 
වැනි අෙනකුත් ණය ගැනීම් ද සිදු කරනු ලැෙබ්.  

විමධ ගතවීම, ණය ලබා ගැනීමට බලය ෙදනු ලබන ෙබදී 
ෙවන් වූ නීතිමය රාමුෙව් පතිඵලයකි. ඒ අනුව, රාජ  ණයවලට 
අදාළ නීති සම්පාදනය පහත දක්වා ඇති පරිදි ෙව්.  

මට ෙම් සියලුම කරුණු කියවීමට කාලය ෙනොමැති බැවින් 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ෙම් විස්තර ඇතුළත් 
ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සියලු කරුණු ටික හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිෙය් සියලුම ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග් පෙයෝජනය සඳහායි.  

අපි ව වස්ථාදායකය වශෙයන්, නීති හදන තැන වශෙයන් 
ණය ගන්න ෙකොට තිෙබන ෙම් බරපතළ නීති - රීතිවලට ගරු 
කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙකොෙහොමද රටක් දුවන්ෙන්. නීති 
පිළිබඳව අලුෙතන් පත් වුණු මන්තීතුමන්ලා දැනුවත් වන්න ඕනෑ. 
ෙම් කියන ඒවා Fitch Ratings ආයතනය දන්නවා නම්  ෙමොකද 
 වන්ෙන්? රටක ණය පිළිබඳ අවදානම බලන එම  Fitch Ratings 
ආයතනය rating එක ෙදන්ෙන්, ණය ෙගවන්න අවදානමක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා බලන්ෙන්, කරුණු 8ක් අවධානයට 
ෙයොමු කරලයි. ඒ කරුණු තමයි,  

1. ෙද්ශපාලන අවදානම.  

2.  ආදායම් හා ආර්ථික ව හය.  

3. ආර්ථික වර්ධනෙය් අෙප්ක්ෂා. 

4.  රජෙය් ණය බර. 

5.  එෙතර අසම්භාව  බැරකම්. 

6.  විෙද්ශ සංචිත. 

7. රාජ  මූල  පතිපත්තිවල නම ශීලී බව  

8. මූල  සථ්ාවරත්වය. 

 ෙම් කරුණු ටික බලලා Fitch Ratings ආයතනය ෙම් 
මාර්තු මාසෙය් කිව්වා, "ලංකාව B+, Negative Outlook 
එකක් තිෙබන රටක්" කියලා. Fitch Ratings ආයතනය 
ලංකාව අවදානම් සහිත, ණයවත් ෙදන්න බැරි රටක් 
හැටියට වර්ග කළා. ඒ ආයතනයට බැණලා වැඩක් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒක විෙශේෂඥ ආයතනයක්.  

ෙම් රෙට් ගරු අගමැතිතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා,  "කවුරුවත් දන්ෙන් නැති ණය 
රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයකට වඩා වැඩිය - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 6.8ට වඩා වැඩිය - තිෙබනවා. ෙමෙහම ණය පමාණයක් 
තිෙබනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. 
මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා" කියන ෙම් කථාව Fitch 
Ratingsකාරයා දන්නවා නම්, "ෙම් රටට කවුරුවත් 
ආෙයෝජකෙයෝ එන්න එපා, ෙම් රට දිහා බලන්න එපා" කියලා  
ගීසියටත් වඩා පහළ තිෙබන rating එකක් ෙදයි. ෙම් ටික ආරංචි 
වුණු ගමන් ෙවන්ෙන්, දැනට භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල දමා තිෙබන 
සල්ලි ටිකත් ඔක්ෙකෝම විෙද්ශිකෙයෝ අරෙගන යන එකයි. 

 Fitch Ratings එක internet එෙක් තිෙබනවා, ගිහිල්ලා 
බලන්න. ඒෙක් කියලා තිෙබනවා, "2015 ඉඳලා අද ෙවනකල් ෙම් 
ආණ්ඩුව ආවට පස්ෙසේ දැනට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ක් 
අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා" කියලා. ඒ කථාව කිව්වාට පස්ෙසේ 
කවුද ෙමෙහේ සල්ලි තියන්ෙන්. තිෙබන සල්ලි ඔක්ෙකෝම ටික 
ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට අරෙගන යයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙමෙහම වැඩක් 
වුණා. ෙමෙහේ මුදල් ඇමතිතුෙමක් හිටියා, ඒ තමයි ඩිංගිරි බණ්ඩා 
විෙජ්තුංග මැතිතුමා. එතුමා මුදල් ඇමති, අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. 
එතුමා දවසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කිව්වා, "රාජ  බැංකු 
ෙදකම බංෙකොෙළොත්" කියලා. රාජ  බැංකු ෙදකම බංෙකොෙළොත් 
කිව්වා විතරයි මුළු රටම ගිනිගත්තා. ලංකා බැංකුවයි, මහජන 
බැංකුවයි ඉවරයි කියලා හිතුවා. පහුවදා ඉඳලා බැංකු ෙදකට 
ගිහිල්ලා තමන්ෙග් සල්ලි ඔක්ෙකෝම ආපසු ගන්න මිනිස්සු 
ලැහැස්ති වුණා. අපි ඒ ෙවලාෙව්ම පශ්නය මතු කළා. අපි කිව්වා, 
ඔබතුමා එෙහම කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් බැංකු ෙදක තමයි, 
"ජාතිෙය් මහා පහන් ටැඹ" ලංකා බැංකුව සහ "ජනහද හඳුනන 
බැංකුව" මහජන බැංකුව. ඒවා කඩා වැටුණා කියලා කියන්න එපා 
කියද්දීත් ඒ ඇමතිතුමා ඒක කිව්වා. පස්ෙසේ මුළු රටම කැලඹිලා 
ලංකා බැංකුෙව් L/C භාරගන්ෙන් නැතුව, මහජන බැංකුෙව් L/C 
භාරගන්ෙන් නැතුව,- එවකට ජනාධිපතිවරයා විධියට සිටිෙය් 

403 404 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමායි.- මුළු ආණ්ඩුවම ඇවිල්ලා "එෙහම 
එකක් නැහැ" කියලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ඒ බැංකු ෙදක 
ෙබ්රාගත්ෙත්. එෙහම නැත්නම් ඒ බැංකු ෙදක ෙමලහකටත් 
කඩාෙගන වැටිලා. 

අගමැතිතුමායි, මුදල් ඇමතිතුමායි කරන ෙම් පකාශය ගැන 
රටට කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් ගැන සභානායකතුමාෙගන් අහන්නයි 
හිටිෙය්. අපි කාටවත් ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙලෙහසිෙයන් ෙබ්ෙරන්න 
බැහැ ෙන්. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් පත් කරමු. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් මම ඒ 
ෙයෝජනාව කරනවා.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වැනි ව වස්ථාවට අනුව රෙට් 
මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරිලා තිෙබන 
නිසා කවුරුත් දන්ෙන් නැති, ෙපොත්වල ලියලා නැති ණය රුපියල් 
ෙකෝටි ලක්ෂයකට වඩා තිෙබනවා නම් ෙම් රට ෙහට 
ෙගනයන්ෙන් ෙකොෙහොමද මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඒ 
නිසා ෙම් සඳහා විෙශේෂ ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න ඕනෑ. 
ඒක තමයි දැන් තිෙබන පශ්නය. ඇත්ත පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙම් 
දවස් ෙවන ෙකොට රෙට් සම්පූර්ණ විෙද්ශ සංචිත ටික කඩාෙගන 
වැෙටමින් තිෙබනවා. ඒක වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂෙගන් 
ෙනොෙවයි.  

දැන් බලන්න, 2011දී අෙප් විෙද්ශ සංචිතය තිබුෙණ් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.7යි. 2012දී 7.1 දක්වා වැඩි වුණා. 
2013දී එය 7.4 දක්වා වැඩි වුණා. 2014දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 8.2 දක්වා අෙප් විෙද්ශ සංචිතය වැඩි වුණා. එතෙකොට රට 
කඩා වැටිලා විනාශ ෙවලාද? නැහැ, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට ජාතිය 
සතු විෙද්ශ සංචිතය වැඩි වුණා. 2015දී ෙම් ආණ්ඩුව ආවා විතරයි 
ඒක ෙඩොලර් මිලියන  7,301 දක්වා අඩු වුණා. දැන් 6,550යි. ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා, අෙප් පැරණි මිතයා ගැන ෙපෞද්ගලික 
කතන්දරයක් ෙනොෙවයි අපට තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, මම අහන 
පශ්නවලට එතුමා ෙම් ගරු සභාවට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 

ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවකට ෙනොලැබුණු වාසියක් 
ෙම් ආණ්ඩුවට ලැබුණා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙල් ෙතල් මිල 
අඛණ්ඩව පහළ වැටීම නිසා ෙතල් ෙගන්වන්න ලංකාෙවන් පිට 
රටට යන විෙද්ශ විනිමය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් රට 
තුළ ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
45,000ක් විතර. ෙවන ආණ්ඩු ෙතල් ෙගන්වන්න රටින් පිට රටට 
දීපු සල්ලිවලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ෙම් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් රට ඇතුෙළේ ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
පළමුවැනි කාරණය.  

ෙදවැනි එක ෙමයයි. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් - 
2015දී - ගිනි ෙපොලියට ස්ෛවරී බැඳුම්කර ෙදවරක් නිකුත් කළා. 
මුලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 650ක් ගත්තා, ඊළඟට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් ගත්තා. කීයටද ගත්ෙත්? 
සියයට 6.125ට, ඊට පස්ෙසේ සියයට 6.85 ගිනි ෙපොලියට. එතැන 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.1යි. ඊළඟට, ශී ලංකා සංවර්ධන 
බැඳුම්කර -Sri Lanka Development Bonds-    නිකුත් කරලා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් ගත්තා. ඉන්දියාෙවන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් අරෙගන එයින් ෙඩොලර් 
මිලියන 400ක් ෙගවලා තව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා. ඊළඟට එතුමාම කියලා තිෙබනවා, 
"ආණ්ඩුෙව් මූල  පතිපත්තිය ගැන පැහැදිලා විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයින් ෙමරට බැංකුවල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
1.2ක් තැන්පත් කරලා තිෙබනවා" කියලා. 

දැන් බලන්න, ෙතල් ෙගන්වන්න යන එෙකන් ඉතිරි වුණා, 
ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක්. ස්ෛවරී බැඳුම්කර නිකුත් කරලා ගත්තා, 

ෙඩොලර් බිලියන 2.1ක්. සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කර ගත්තා, 
ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක්. ඉන්දියාෙවන් අරෙගන තිබුණා, ෙඩොලර් 
බිලියන 1.1ක්. ඊළඟට එතුමා කියනවා, ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක් 
බැංකුවල තැන්පත් කළා කියලා. ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8ක්. ෙම්කට ෙමොකද වුෙණ්? 
ෙම්කට සරල උත්තරයක් ෙන් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

නිකම් පත්තරයක් ෙනොෙවයි. ජාතික පුවත් පතක් වන 
"දිනමිණ" පත්තරෙය් ෙම් පිළිබඳව සඳහන් වනවා. 2016 ජනවාරි 
30වන ෙසනසුරාදා "දිනමිණ" පත්තරෙය් මුල් පිටුෙව් චන්දිමා 
එදිරිමාන්න මහත්මිය විසින් තමයි ෙම් ලිපිය ලියන්ෙන්. පත්තර 
කර්තෘතුමන්ලා මුළු රටටම ෙම් පවෘත්තිය කියනවා. 

එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ෙග් ආෙයෝජන ෙක්න්දස්ථානය බවට ෙමරට 
පත්වන යුගය අරඹමින් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක දැවැන්ත 
මුදලක් ෙමරට බැංකුවල තැන්පත් කිරීමට පසු ගිය සතිෙය්දී විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් කටයුතු කැර ඇත.  

ජනාධිපති අගමැති නායකත්වය දරන යහපාලන ආණ්ඩුෙව් මූල  
පතිපත්තීන් පිළිබඳව විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් දක්වන උනන්දුව ෙමයින් 
පැහැදිලි වන බව මුදල් ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා පැවසීය. ඊෙය් 
(29) මුදල් අමාත ාංශෙය්දී පැවැති මාධ  හමුෙව්දී  රවි  කරුණානායක 
මහතා ෙමම අදහස් පකාශ කළ අතර...."  

මම ෙම් පුවත් පත් ෙකොටස සභාගත* කරනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන කරන්නම්. 

දැන් ෙමපමණ මුදල් ලැබිලා නම්, අද තිෙබන පශ්නය ෙකොයි 
ෙවලාෙව් ෙම් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටයිද කියලායි. ෙම් 
තිෙබන දරුණු පශ්නය අපි හැම දාම අහනවා. ඉන්දියාෙවන් ගත් 
ෙඩොලර් බිලියන 1.1 මාර්තු 4 ෙගවන්න තිබුණා. ෙම් ෙඩොලර් 
බිලියන ගණන්වල ණයවලට දවසකට ෙපොලිය ෙගවනවා, 
රුපියල් 107,000ක්. ඉතින්, ෙම් තත්ත්වය තුළ දිනපතා රුපියල 
කඩා වැෙටනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් 131ට 
තිබුණු ෙඩොලරය අද රුපියල් 147යි.  

පරිප්පු, කඩල, ටින් මාළු, ෙපොෙහොර, රසායනික දව  කියන 
ෙම් සියල්ලෙග්ම මිල අසාමාන  ෙලස නඟිනවා. මාර්තු මාසෙය් 
3, 4 කියන දවස් ෙදෙක් විතරක් රුපියල කඩා වැෙටන එක නතර 
කරන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 100කට වැඩිය දැම්මා. 
පුළුවන් නම්, 'නැහැ' කියලා කියන්න. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිය යටෙත් ෙම් ගරු සභාවට ෙම් ෙද්වල් කියන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට ජාත න්තර මූල  අරමුදල ෙම් කාරණය දන්ෙන් නැද්ද? 
ජාත න්තර මූල  අරමුදෙලන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන එකක් 
ගන්න බදාදා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ජනාධිපතිතුමා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒකට විරුද්ධ වුණා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරු විරුද්ධ 
වුණා. විරුද්ධ වුණාට පස්ෙසේ කැබිනට් පතිකාව ෙබදන්ෙන් නැතිව 
ආපහු අකුළා ගත්තා. අකුළා ගත්තාට අපි ළඟ එය තිෙබනවා. 

ඊ ට පස්ෙසේ සිකුරාදා නැවත කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවූවා. ෙම් 
කියන භයානක තත්ත්වය; මුදල් කමය නිසා ෙහට - අනිද්දා 
වනෙකොට ෙම් සියලුම ආෙයෝජකෙයෝ දුවනවා. ඇයි? මුදල් 
ඇමතිතුමා කියනවා, ගිණුම්වල ලියා නැති ණය මුදල් අරෙගන 
තිෙබනවා කියලා. අගමැතිතුමා කියනවා, "ෙම් ණය ෙහොයා ගන්න 
බැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් ෙමච්චර ණය පමාණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා" කියලා. නිකම් ෙපොෙහොර උරවල දමා 
මැදමුලනට ෙගනිහිල්ලා කුණු ෙලොරිෙයන් බාලා වාෙග්යි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණ කියා මම අවසන් 

කරනවා.  

සිංගප්පූරුෙව් ජාතික සරසවිෙය් ආර්ථික විද ා මහාචාර්ය 
රාසීන් සාලි මහතා ෙමෙසේ කියනවා: 

"අගමැතිෙග් ආර්ථික දැක්ම පැහැදිලියි. අය වැය පකාශය 
අපැහැදිලියි." 

එතැනදි තවදුරටත් ෙමෙසේ කියනවා: 

"ෙම් සියල්ල සිදු කිරීෙම්දී තමයි රට කරවන තීරණාත්මක 
පිරිසක් අවශ  වන්ෙන්. සිංගප්පූරුව දියුණු කිරීෙම්දී ලී ක්වාන් යූ ඒ 
කටයුත්ත භාර දුන්ෙන් ඔහුට විශ්වාසයක් ඇති පුද්ගලයන් පස් 
ෙදෙනකුෙග් කණ්ඩායමට. ඔවුන් ඒ සියලු තීරණවලට වග කිව්වා. 
ශී ලංකාවටත් ෙමවැනි කණ්ඩායමක් අවශ යි. සියල්ලට කලින් 
වග කිව යුතු, විශ්වාස කළ හැකි මුදල් ඇමතිවරෙයක් අවශ යි."  

සියල්ලට කලින් වග කිව යුතු විශ්වාස කළ හැකි මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් අවශ යි කියලා සිංගප්පූරුෙව් ජාතික සරසවිෙය් 
ආර්ථික විද ා මහාචාර්ය රාසීන් සාලි මහතා සහතික කරලා කියලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] මුදල් ඇමතිතුමා විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම වග කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා කෑ ගහලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. ෙත්ෙරනවාද? විෙද්ශ සංචිත කඩා වැෙටනවා 
කියන එක ෙත්ෙරනවාද? සිංගප්පූරු මහාචාර්යතුමා හඳුනනවාද? 
ඉස්ෙකෝලෙය් ගිහිල්ලා තිෙබනවාද? Megapolis කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලා ඇහුවාම 'ෙලොකු ෙපොලීසියක්' කියලා කිව්වා. 
ඇමතිවරු මිනිස්සු යට කරලා යනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ඇමතිවරු අත් 
අඩංගුවට ගන්ෙන් නැහැ. හාමුදුරුවරු ෙගනියලා හිෙර් දමනවා. 
ෙම් රට අරාජික තත්ත්වයට පත් කරලා ඉවර ෙවලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් විනාශයක්. ඒ නිසා අපට -
පාර්ලිෙම්න්තුවට- ෙම් සම්බන්ධෙයන් වග කීමක් තිෙබනවා.  

ෙම් තිෙබන තත්ත්වය යට ෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට රාජ  
මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) පනත යටෙත් ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් පත් කරන්න. 

මහින්දෙග් ආණ්ඩුව ගත් ණය ෙකෝටි ලක්ෂයකට වැඩි 
ගණනක් ගිණුම්වල නැත්නම්, එයට අපි ඔක්ෙකෝම වග 
කියන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම එයට වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු 
අගමැතිතුමාෙගනුත්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගනුත් අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඒ මුදල් ෙමොනවාටද ගත්ෙත්, කවුද දුන්ෙන්, 
කාෙගන්ද ගත්ෙත් කියන එක වහාම කියන්න කියා. ෙලෝක 
බැංකුවට කියන්න, ජාත න්තර මූල  අරමුදලට කියන්න, 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට කියන්න, Fitch Ratings එකට 
කියන්න, මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) පනත අනුව 
කියන්න කියලා. එෙහම කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා අප 
සියලුෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් කඩාෙගන වැෙටන සංචිත හා 
කඩාෙගන වැෙටන රුපියල ආරක්ෂා කරගන්න අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න කටයුතු කරමු කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
වචන කීපය අවසන් කරනවා.  
 
 
*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
  Document tabled: 

"i. 1949 මුදල් නීති පනත  

106(1) වගන්තිෙය් සඳහන් ආකාරයට "ශී ලංකා මහ බැංකුව රජෙය් 
ෙහෝ ලිඛිත නීතියකින් ෙහෝ ෙවනත් කවර ආකාරයකින් ෙහෝ පිහිටුවන ලද 
රජය ෙවනුෙවන් කියා කරන නිෙයෝජිත ආයතනයක රාජ  මූල  
නිෙයෝජිතයා සහ බැංකුකරුවා ෙලස කියා කළ යුතුය." 

113 වගන්තිෙය් සඳහන් ආකාරයට " ශී ලංකා මහ බැංකුව රජෙය් 
නිෙයෝජිතයා ෙලස රාජ  ණය කළමනාකරණය පිළිබඳව වගකීම දැරිය 
යුතුය." 

114 වගන්තිෙය් සඳහන් ආකාරයට " රජය විසින් ෙහෝ 106 
වගන්තිෙය් උපවගන්ති (ii)හි සඳහන් කරන ආකාරයකින් ෙහෝ 
නිෙයෝජිතෙයකු විසින් ෙහෝ ඔවුන් ෙවත කවර ෙහෝ ලිඛිත නීති පද්ධතියක් 
මඟින් බලතල ලබා දී තිබුණ ද, නව ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට ෙහෝ 
ස්කන්ධ ෙහෝ ණයකර නිකුත් කිරීමට ෙපර, එම ෙයෝජිත ණය මුදලින් 
ෙහෝ නිකුතුෙවන් ඇති විය හැකි මූල මය බලපෑම් පිළිබඳව මුදල් 
මණ්ඩලෙය් උපෙදස් ලබා ගත යුතුය." 

ii.  1923, 1953, 1992, 1995 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥා පනත 

2(1) වගන්තිය - පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමැතිය ලබා දුන් ඕනෑම 
අවස්ථාවක දී ශී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිශ්චිතව සඳහන් කර ඇති 
පමාණයක් නිකුත් කිරීෙමන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාර 
නිෙයෝජ  ෙල්කම්ට නිෙයෝග කිරීමට මුදල් විෂය භාර අමාත වරයාට 
බලය පැවෙර්. 

2(2) වගන්තිය - භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම සහ ආපසු ෙගවීම 
සම්බන්ධෙයන් අවශ  සියලුම කාර්යයන් සහ ෙද්වල් භාණ්ඩාගාරෙය් 
නිෙයෝජ  ෙල්කම් ෙවනුෙවන් මහ බැංකුව විසින් සිදු කළ යුතුය. 

iii. 1949, 1983, 1985 සහ 1995දී සංෙශෝධනය කරන ලද 1937 ලියා 
පදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත්  ආඥා පනත. 

2(1) වගන්තිය - පහත දැක්ෙවන එකකින් ෙහෝ වැඩි ගණනකින් 
ඕනෑම පමාණයක මුදලක් ලබා ගැනීමට මුදල් විෂය භාර අමාත වරයාට 
බලය පැවෙර්. 
 

(අ) ලියා පදිංචි ස්කන්ධ ඇති කිරීම සහ නිකුත් කිරීම. 
(ආ) ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු නිකුත් කිරීම. 
(ඇ) ධාරක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම. 
(ඈ) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම. 

iv. 1957, 1962, 1963, 1980, 1984 විෙද්ශ ණය පනත. 

2 වගන්තිය - ශී ලංකා රජය නමින් ෙහෝ රජය ෙවනුෙවන්, 
ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ 
පුද්ගලයකු විසින්, 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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(අ) ශී ලංකා රජය සඳහා වූ විෙද්ශ ණයකට අදාළ ගිවිසුමක් 

(ආ) විෙද්ශ ණයකට අදාළ ශී ලංකා රජය විසින් ෙදනු ලබන 
ඇපකරයක් 

(ඇ) එවැනි ගිවිසුමකට ෙහෝ ඇපකරයකට අවශ  වූ ඕනෑම 
ෙකොන්තාත්තුවක්, බැඳුම්කරයක්, ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටුවක් ෙහෝ 
ඕනෑම ලියවිල්ලක් අත්සන් කිරීෙම් බලය ඇත. 

4 වගන්තිය - මුදල් විෂය භාර අමාත වරයා විසින් ගැසට් පතෙය් පසිද්ධ 
කරන ලද නිෙයෝගයක් මඟින් විෙද්ශ ණයකට අදාළ ගිවිසුමක් කියාත්මක 
කිරීම සඳහා අවශ  විය හැකි පතිපාදන සලසනු ඇත. 

v. 1989 භාණ්ඩාගාර තැන්පතු සහතිකපත් පනත. 

2(1) වගන්තිය - පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමැතිය ලබා දුන් ඕනෑම 
අවස්ථාවකදී ශී ලංකා භාණ්ඩාගාර තැන්පතු සහතික නිශ්චිතව සඳහන් කර 
ඇති පමාණයක් නිකුත් කිරීෙමන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාර 
නිෙයෝජ ..." 

 
[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාට මා කියනවා, ඒ කාලෙය් වාෙග් ෙනොෙවයි, 
ෙම් ෙම් ආණ්ඩුව ආවාම දිව්ෙව් කැසිෙනෝකාරෙයෝයි, 
එතෙනෝල්කාරෙයෝයි කියන එක. [බාධා කිරීම්] දැන් 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ආවා, කිට්ටු වුණා, සංචාරකයන්ෙග් ඒම 
වැඩි වුණා මිසක් - [බාධා කිරීම්] ෙම්වා කියන ෙකොට දැන් 
රිෙදනවා. [බාධා කිරීම්] දැන් රිෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලාෙගන ඉන්න බැහැ; රිෙදනවා. [බාධා 
කිරීම්] අද අපි එක් වන්ෙන්-  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙකෝ ඒ සල්ලි? [බාධා කිරීම්] ෙකෝ ඒ සල්ලි? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මිනීමරුවා.  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කැලණිෙයන් ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක් දුවනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප එක් වන්ෙන් මුදල් 

පනත ඇතුළු පනත් කීපයක් යටෙත් වන නිෙයෝග, නියමයන් හා 
ෙයෝජනා කීපයක් පිළිබඳ විවාදයටයි. ඒවා විවිධ බදු එක් වීම් සහ 
අඩු වීම්වලින් සමන්විත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් රට කියාත්මක 
වන්ෙන් සියයට 90ක් වූ බදු ආදායෙමන්. එෙහම නම්, රාජ  
ආදායම විධියට ෙම් රටට ලැෙබන්ෙන් සියයට 10යි.  නමුත් අපි 
දන්නවා, 2003දී ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 19ක් 
රාජ  ආදායම බවට පත් ෙවලා තිබුණා කියා. 2014 වන  ෙකොට 
රාජ  තන්තය කඩා වැටිලා, රාජ  ආදායම කඩා වැටිලා. රාජ  

ආදායම සියයට 10 දක්වා පහළට බැහැලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ඒ තිබුණු රාජ  ආදායමත් සියයට 50කින්ම පහළට 
බැහැලා කියන එකයි.  

පසු ගිය රජය කෑ ගැහුවා, රාජ  තන්තය ශක්තිමත් කළා; 
රාජ  ෙසේවය ශක්තිමත් කළා කියා. ඒ අය කෙළේ ඔළු ෙගඩි ගණන 
වැඩි කරලා ෙපන්වපු එක පමණයි. ඒ මිස, රටට යහපත් ෙවනත් 
වැඩක් කර ෙපන්නුෙව් නැහැ. රෙට් ආර්ථිකෙය් ආදායම, රාජ  
ආදායම රාජ  ෙසේවය මඟින් වැඩි කරලා ෙපන්නුෙව් නැහැ. ඒකට 
ෙහේතුව, ඔළු ෙගඩි සංඛ ාව පමණක් වැඩි කිරීම හා 
ෙද්ශපාලනීකරණයයි. එදා සියලු රාජ  ආයතන 
ෙද්ශපාලනීකරණය කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
වර්තමාන රජය ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවා සමස්ත රාජ  
ෙසේවාව ස්වාධීන කරලා, ශක්තිමත් කරලා අෙප්ක්ෂිත ඉලක්කය 
කරා ඉස්සරහට යනවා. අපි කඩා වැටුණු රට හදනවා. ඒක අපට 
කරන්න බැරි ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැක්කා, ෙම් රෙට් රාජ  
ආදායම ෙකොෙහොමද කඩා වැටුෙණ් කියා. පසු ගිය වර්ෂෙය්දී ෙම් 
ආණ්ඩුව අපට භාර ෙදන ෙකොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 2014 
වර්ෂෙය් පාඩුව විතරක්, රුපියල් මිලියන 14,605යි. රුපියල් 
මිලියන 14,605යි! 2014දී මිහින් ලංකා ආයතනෙය් පාඩුව කීයද? 
පාඩුව, රුපියල් මිලියන 2,591යි. ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් එෙක් 
පාඩුව කීයද? පාඩුව, රුපියල් මිලියන 31,365යි. ඔන්න, 2014දී 
අෙප් ජනතාව විඳපු දුක! ශී ලංගමෙය් පාඩුව කීයද? ශී ලංගමෙය් 
පාඩුව, රුපියල් මිලියන 1,863යි. ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවෙය් පාඩුව 
කීයද? එම පාඩුව, රුපියල් මිලියන 11,034යි. රාජ  ෙසේවය 
ශක්තිමත් කළා කියා ජනතාවට කරපු ෙද්, ඔන්න. ෙම් සියලු ෙද් 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා තමයි ෙම් රට ෙම් තත්ත්වයට පත් 
කෙළේ; ෙම් රෙට් රාජ  ආදායම කඩා වැෙටන්න සැලැස්වූෙය්. ඒ 
කාලය වන ෙකොට ෙතල් සංස්ථාව ණය ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 3,65,000ක්. ෙපොඩි ෙසල්ලමක්ද? රුපියල් මිලියන 
3,65,000ක් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ණයයි! වරාය 
අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 2,60,000ක් ණයයි. ෙපොඩි ගණනක්ද 
එය? ඒ ණය වූ විධිය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාෙගන් අහන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
දැන් Port City ෙකෝ? 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශීලංකන් එයාලයින්ස් එක රුපියල් මිලියන 2,11,000ක් 

ණයයි. ෙම් විධියට මුළු රටම රුපියල් මිලියන 95,00,000ක් ණය 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
Sir, I rise to a point of Order. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා 

වරාය අධිකාරිය ගැන කිව්වා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය point of Order එකක් 

ෙනොෙවයි ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 
ඔබතුමාෙගන් මම අහනවා, වරාය අධිකාරිය ගැන ඔබතුමා 

කියපු දත්ත- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
දත්ත ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඔබතුමාෙග් කථාව ෙවලාෙව්දී එය 

පකාශ කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදනවා ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදනවා. ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් 
පකාශ කරන්න. ඔබතුමාට ඒවා අහ ෙගන ඉන්න බැරි වුණාට  
මෙග් ෙව්ලාව නාස්ති කරන්න ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා පශ්නයක් අහන්න. අපි ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමා ඔය ස්ථානෙය් ඉඳ ෙගන කෑ 
ගැහුවාට පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ ෙන්? ඒකට වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා; කමෙව්දයක් තිෙබනවා.[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එෙහම ඉදිරිපත් කළාම එය සභාගත ෙවනවා; හැන්සාඩ් 

වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ණය ෙගවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? 2013 ෙම් රෙට් රාජ  ආදායම, ඍජු බදු ආදායම, වක 
බදු ආදායම රුපියල් මිලියන එෙකොෙළොස්ලක්ෂ පනස්තුන්දහසයි. 
නමුත් ණය ෙගවන්න සිද්ධ වුණා, රුපියල් මිලියන 
එෙකොෙළොස්ලක්ෂ හැටෙදදහස් නවසියයක්. වක බදු ගැසීෙමන් 
දුප්පතුන්ෙගන් අය කරලා ෙගවන මුදලට වැඩි පමාණයක් ණය 
ෙගවන්න තිෙබනවා. රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙනොෙවයි සිදු 
ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම් රට ලබා ගත් ණය සඳහා අවුරුද්දකට නියමිත 
ෙපොලියයි ණය මුදල් පමාණයයි ෙගවීමටත් නැවත ණයක් ගන්න 
තත්ත්වයක් තමයි 2013 අවුරුද්ෙද් තිබුෙණ්. ෙම්, යුද්ධය තිබුණු 
කාලය ෙනොෙවයි. ඒ කාලෙය් යුද්ධය ඉවරයි. 

2014 දිහා බැලුවත් ෙම් රෙට් සම්පූර්ණ ආදායම රුපියල් 
මිලියන ෙදොෙළොස්ලක්ෂ පනස්හතරදහසයි. ණය වශෙයන් ෙගවා 
තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන දසලක්ෂ හැත්තෑදහසක්. ඒ අනුව රට 
ඉදිරියට යන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිසා වැටුප් ෙගවන්න මුදල් 
ෙකොෙහන්ද ලැෙබන්ෙන්? ඒ නිසා ණය ලබා ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙරෝහල්වලට ෙබෙහත් ගන්න සල්ලි ෙකෝ? ඒවාට ණය 
ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රට සංවර්ධනය කෙළේ ෙකොෙහොමද? 
තවත් ෙකෝටි -පෙකෝටි ගණන් ණය අර ෙගනයි එෙහම කෙළේ. 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට කියනවා, ෙම් ෙද්වල් ෙසොයා 
බලන්න කියලා. ඒ දවස්වල නිදාෙගනද හිටිෙය්?  

අපි ෙකොෙහොමද, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්? ෙලෝකයට 
ණය ෙනොවී ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න 
ෙවනවා. ඇයි, රෙට් ණය ෙගවන්නත් ණය ගන්න රටක්, ෙම්. ඒ 
තත්ත්වෙයන් තමයි එදා රට  පාලනය කෙළේ. රෙට් ණය 
ෙගවන්නත් ණය ගත්තා. රට ෙගන යන්න ෙනොෙවයි ණය ලබා 
ගත්ෙත්. රට ඉදිරියට ෙගන යන එක පැත්තක; සංවර්ධනය 
පැත්තක. ඒවා ෙකොෙහොමත් ණයට කරෙගනයි ගිෙය්. ෙලෝකයට 

ණය ෙනොවී ණය ෙසේවාකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අඩු 
ගණෙන්, ණය ෙනොවී ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ 
තත්ත්වයට අපි කටයුතු කරන්න ෙවනවා. ඒ වන විට ෙකටි 
කාලීන - [බාධා කිරීමක්] ෙම් විධියට කරපුවාම ෙදයිද ණය? [බාධා 
කිරීමක්] අපට අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ ෙකටි කාලීන වශෙයන් ඍජු 
බදු, වක බදු වැඩි කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අද කිසිෙවකුට 
බදු දැෙලන් රිංගන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියා අප ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා. ෙකොපමණ මුදල් තිබුණත්, බලය 
තිබුණත්, ෙමොන ෙද් තිබුණත් බදු දැෙලන් රිංගන්න ඉඩ තියන්ෙන් 
නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ජනතාව හරියට බදු ෙගවන්නත් 
ලැහැස්ති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්  බදු ෙගවන්ෙන් රට ෙවනුෙවන් 
කියා ඔවුන් දන්නවා. ෙහොරා කන්න ෙදන බදු ෙනොෙවයි කියන 
එක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නා නිසා, අද ෙම් රෙට් බදු ආදායම ශීඝ 
ෙලස ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  තමුන්ෙග් රට ෙබ්රා ගන්න, ෙම් 
උගුෙලන් ෙබ්රා ගන්න ජනතාව කැමැත්ෙතන් බදු ෙගවන 
තත්ත්වයක් ඇති  ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි දිගු කාලීන වශෙයන් පියවර  ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් වක බද්ද නැති කරන්න ඕනෑ. දුප්පත් 
ජනතාවෙගන් තමයි ෙම් රෙට් සියයට 80ක් බදු අය කරන්ෙන්. 
ඒක නැති කරන්න ඕනෑ. රාජ  ආදායම වැඩි කරන්න ඕනෑ. රාජ  
ආදායම වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රාජ  ෙසේවය අද අපි 
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කර තිෙබනවා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ඇති කරලා ඒ තත්ත්වය අපි උදා කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
උගතුන්ට, බුද්ධිමතුන්ට තමුන්ෙග් උගත්කම, බුද්ධිමත්කම 
පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් සමාජයක් හදලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය දිගටම ෙගන 
ගියා නම් ෙදොස්තර මහත්මයා ෙබෙහත් කියන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් අහලා; ෙපොලීසිෙය් OIC වැඩ කරන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් අහලා; විනිසුරුවරයා නඩු විසඳන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් අහලා; රාජ  ෙසේවකයා ෙසේවය කරන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් අහලා. නමුත්, අත තියන්න බැරි වුෙණ් 
ෙදොස්තර මහත්තයාට විතරයි. ෙම් විධියට ඉදිරියට ගියා නම්, 
ෙදොස්තර මහත්තයා ෙබෙහත් ෙදන්ෙන්ත් ෙද්ශපාලනඥයාෙග් 
නිෙයෝග තුළ කටයුතු කරමිනුයි. එවැනි රටක් බවට ෙම් රට පත් 
ෙවනවා.  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ෙමම රටට හඳුන්වලා දීලා අපි 
ඒ ෙද් නවත්වා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ඍජු බද්ද වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
ඍජු බද්ද වැඩි කරලා ව ාපාර වැඩි දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම අලුත් බදු පතිපත්තියක් 2017දී සකස් කරනවා. 
ව ාපාරිකයන්ට නැඟී සිටින්න පුළුවන් විධියට ඍජු බද්ද වැඩි 
කරනවා. ඒ ව ාපාරිකයා කැසිෙනෝ ව ාපාරිකයා ෙනොෙවයි; ඒ 
ව ාපාරිකයා එතෙනෝල් ව ාපාරිකයා ෙනොෙවයි; ඒ ව ාපාරිකයා 
ගණිකා ව ාපාරෙය් ෙයෙදන ව ාපාරිකයා ෙනොෙවයි; සාධාරණ 
ව ාපාරිකයා ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් බදු 
පතිපත්තියක් 2017 සිට ෙම් රජය කියාත්මක කරන්න කටයුතු කර 
ෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, නීත නුකූල ව ාපාර අපි ශක්තිමත් කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම  ෙම් රෙට් අපනයනය වැඩි කරනවා. නැති වුණු GSP 
සහනය අපි ඉතා ඉක්මනින් ඇති කරනවා. නැති වුණු යුෙරෝපීය 
මත්ස  නිෂ්පාදන ෙවෙළඳාම අපි ඉදිරිෙය්දී  ඇති කරනවා. ඒ 
සඳහා කටයුතු කරනෙකොට  ඔබතුමන්ලාට රිෙදනවා. දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙගන් සියයට 80ක් අය කරන බද්ද, සියයට 50 දක්වා අඩු 
කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ෙකොෙහොමද අපි ෙම් රෙට් ආදායම 
වැඩි කරන්ෙන්?  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2000 වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් 
අපනයන ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 30ක්ව 
තිබුණා. 2014 වර්ෂය වන විට ෙම් රෙට් අපනයන ආදායම දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 15 දක්වා පහළ බැස්සා. සියයට 
50ක් පහළ බැස්සා. ෙකොෙහොමද, රට ෙගන ගිෙය්? ණයවලින්. ණය 
අරෙගන, ණය අරෙගන ෙගොඩ ගැහුවා. රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන 
වැටුණා. රෙට් රාජ  ආදායම කඩාෙගන වැටුණා. රෙට් අපනයන 
කඩාෙගන වැටුණා. ණය ගත්තා. අන්තිමට අෙප් මිනිස්සු ණය 
උගුලට හිර කළා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. එතුමාට කථා කරන්න 

ඉඩ ෙදන්න.   
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ විතරක්ද? විෙද්ශ රැකියාවලින් අෙප් රටට ලැෙබන 

ආදායමත් අඩු ෙවන්න පටන් ගත්තා. එක පැත්තකින් අපි සල්ලි 
තිෙබන බලවත් රටවල් තරහා කර ගත්තා. අපිට නිවැරදි විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් රෙට් ජනතාව රුපියල් 
ෙකෝටියකට වඩා වියදම් කරලා  ඉංජිෙන්රුවරු, ෙදොස්තරවරු, 
ගණකාධිකාරිවරු ඇතුළු විවිධ උගතුන් නිර්මාණය කළා. ෙම් එක 
පුද්ගලෙයක් හදන්න අෙප් රෙට් සාමාන  ජනතාවෙග් මුදල් 
රුපියල් ෙකෝටියක් විතර වියදම් කර තිෙබනවා. නමුත් අන්තිමට 
ෙමොකද වුෙණ්? ෙම් හදපු මිනිස්සුන්ෙගන් සියයට 50ක්වත් අෙප් 
රෙට් වැඩ කරන්න සිටිෙය් නැහැ. ඒ අය අෙප් රට දාලා ගියා. ඒ 
අයෙග් උගත්කම ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් බලයයි, ඔවුන්ෙග් නිෙයෝගයි කියාත්මක 
කෙළේ. ඒ නිසා ඔවුන් රට දාලා ගියා. අන්තිමට ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
ෙසේවය කරන්න ඒ අයට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. හැම 
ෙදයක්ම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා, ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත 
උසස්වීම් දුන්ෙන් මුට්ටිය අල්ලපු විධියටයි. ෙද්ශපාලනඥයාට 
මුට්ටිය ඇල්ලූ විධියටයි උසස්වීම් ලබා දුන්ෙන්. වරාය අධිකාරිෙය් 
විතරක් හිටපු ඉංජිෙන්රුවන් සියයට 50ක් විතර රට හැරදාලා 
ඕස්ෙට්ලියා ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඔවුන් අතර මෙග් සෙහෝදරෙයකුත් 
ඉන්නවා. ඇයි ඔවුන් ගිෙය්? ඔවුන් කලකිරිලා ගිෙය්. අන්න ඒ 
තත්ත්වය ෙම් රෙට් උදා කළා. ඒ තත්වය නැති කරලා, උගතුන්ට 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න, රාජ  ආදායම වැඩි කරන්න, රට 
දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන වාතාවරණය අපි දැන් ෙම් 
රෙට් ඇති කරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන් ෙගොඩාක් 
මුට්ටිය අල්ලපු අයයි. වාසි ගත්ත අයයි ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන්. රට 
ෙවනුෙවන් අවංකව වැඩ කරන මිනිස්සු රට හැරදාලා ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අන්තිමට අෙප් රටට ෙසේවය 
කරන්න, විෙද්ශ විනිමය ෙග්න්න ඉතිරි වුෙණ් උගත්, දැනුම 
තිෙබන මිනිස්සු ෙනොෙවයි. උගත්කම ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් ෙම් 
රෙට් ජනතාව වියදම් ෙනොකරපු ගෘහෙසේවිකාවන්ට තමයි 
අන්තිෙම්දී අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ෙග්න්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ අය 
විතරයි අපිට විෙද්ශ විනිමය ෙග්න්න සිටිෙය්. අපි උගතුන් ගැන 
කථා කරනවා; අධ ාපනය ගැන කථා කරනවා. අන්තිමට ෙම් රට 
ෙලෝකයට පසිද්ධ වුෙණ් ගෘහ ෙසේවිකාවන් පිට රටට යවන රටක් 
ෙලස මිස උගතුන් නිර්මාණය කරන රටක් හැටියට ෙනොෙවයි 
කියන එකත් මම කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු අධ ාපන ඇමතිතුමා මීට 
කලින් කයිවාරු ගැහුවා. ෙම් රෙට් පළමුවැනි ෙශේණියට 
අවුරුද්දකට ලක්ෂ තුනක් පාසල් දරුවන් ඇතුළත් ෙවනවා. 13 

වසර සම්පූර්ණ කරලා උසස් අධ ාපනයට ළමයින් 50,000ක්වත් 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ ලක්ෂ තුෙනන් 50,000ක්වත් විශ්වවිද ාලවලට, 
කාර්මික විද ාලවලට, උසස් අධ ාපන කටයුතු සඳහා ගිෙය් නැහැ. 
250,000ක් දරුවන් උසස් අධ ාපනයක් නැතිව ෙගවල්වල 
නැවතිලා හිටියා. අන්න ඒ තත්ත්වය දැකපු නිසා තමයි,- [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් වාෙග් ෙමෝඩෙයෝ 

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

කෑ ගහනවා වාෙග් ෙනොෙවයි. විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරු 
ෙමෝඩයන් ෙනොෙවයි. ඔවුන් බුද්ධිමත් මිනිස්සු. ඔවුන් පාරට 
බැහැලා කෑ ගැහුෙව් අධ ාපනයට ෙවන් කරන සල්ලි වැඩි 
කරන්න කියලායි. ෙම් ෙමෝඩයන්ට 

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

ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක නිකම් බීරි අලින්ට වීණා වයනවා 
වාෙග් වුණා. ඔය වාෙග්ම තමයි එදාත් කථිකාචාර්යවරු පාරට 
බැහැලා කෑ ගහනෙකොට සටන් පාඨ කිව්ෙව්. ඒවා ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙම් රජය ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් පමාණයක් 
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා, නිදහස් අධ ාපනය 
ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඊළඟ ආදායම 
ෙමොකක්ද? ෙම් විධියට රෙට් රාජ  ආදායම ෙද්ශපාලනීකරණය 
කරලා කඩාෙගන වැට්ටුවා.  

ඊළඟට අපිට තිෙබන්ෙන් බදු ආදායමයි. ෙම් රෙට් ආදායෙමන් 
සියයට 90ක් බදු ආදායමයි. ඒ සියයට 90න් සියයට 10යි ධනවත් 
පුද්ගලයන් ෙගව්ෙව්. ෙමයින් සියයට 80ක් ෙගව්ෙව් දුප්පත් එදා 
ෙව්ල හම්බ කරගන්න බැරි මිනිස්සු. එෙහම නම් ෙම් බදු බරත් 
වැටුෙණ් අහිංසක මිනිස්සුන්ටයි. ෙම් රෙට් අතෙළොස්සක් ඉන්න 
ව පාරිකයන්ට, අතෙළොස්සක් ඥාතීන්ට ෙකෝටිපතියන් ෙවන්න 
ඉඩ දුන්නා. අහිංසක මිනිස්සුන්ට ඉස්පිරිතාලවලින් ෙබෙහත් ටික 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිබුණා. ඒ නිසා මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, ෙම් වක බද්ද අඩු කරන්න අපි ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු ක රනවා කියලා. ඒක එක දවසින් කරන්න බැහැ. ඊළඟට 
ෙම් රට මැදි පන්තිෙය් රටක් කියලා කයිවාරු ගැහුවා. ඒක පුද්ගල 
ආදායම මාසයකට රුපියල් 40,000ට වැඩියි කියලා කයිවාරු 
ගැහුවා. නමුත්, ෙම් රෙට් රුපියල් 300ට අඩු ෛදනික වැටුපක් 
ලබන පුද්ගලයින් පමාණය සියයට 43කට වඩා වැඩියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනතාෙවන් සියයට 
43කෙග් මාසික ආදායම රුපියල් 8,500යි. හැබැයි, ෙම් ෙගොල්ලන් 
කියනවා රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් මාසික ආදායම රුපියල් 
40,000ක් පමණ වනවා කියලා.  කාටද ෙම් පමාණය තිෙබන්ෙන්? 
ඔය කෑ ගහන අතෙළොස්සක්  ෙදනා  තමයි ඒ ටික කර ගත්ෙත්. 
රෙට් සාමාන  මනුෂ යකුෙග් මාසික ආදායම රුපියල් 40,000ක් 
ෙවනවාද? අම්මායි, තාත්තායි, දරුවන් ෙදෙදනායි -හතර ෙදනකු- 
ඉන්න පවුලකට රුපියල් එක්ලක්ෂ හැටදහසක ආදායමක් 
තිබුණාද? ෙම්වා සුරංගනා කථා. එක කට්ටියකට විතරයි ෙම්වා 
හදා ගත්ෙත්. ෙම් ෙබොරු ෙබ්ගල් ඇද බාලා, සුරංගනා ෙලෝක මවා 
ෙපන්වලා, ෙම් රෙට් ජනතාව රවටා අන්තිමට ෙම් රෙට් එක 
පුද්ගලයකු රුපියල් ලක්ෂ තුනකට ආසන්න සංඛ ාවක 
ණයකාරයකු බවට පත් කළා. ෙම් ශාපය නිසා අද ඉපෙදන 
දරුවාත් ශී ලංකාෙව් පුරවැසියකු ෙවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ තුනකට 
ආසන්න සංඛ ාවක ණයකාරයකු ෙවලායි. විෙද්ශීය රටක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුරවැසියකු විධියට ඉපදුෙණොත් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ 
තත්ත්වයට ෙම් රට පත් කළා.  අපි ඒවා හදන්න ඕනෑ. අපි ඒවා 
නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. අනාගත පරපුරට ෙම් තත්ත්වය උරුම 
ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. ෙම් රෙට් ෙම් ණය ෙගවලා ඉවර කරන්න 
ඕනෑ, අෙප් පරම්පරාව තුළ. ඒ ශාපය අපට විඳින්න බැහැ.  

ඒ කාලෙය්  එක කට්ටියකට විතරයි සල්ලි තිබුෙණ්. එක 
කට්ටියක් විතරයි ෙකෝටිපතියන් වුෙණ්.   තමන්ට හිෛතෂී අය, 
ගජ මිතුරන්, ෙද්ශපාලන ෙහන්චයියලාට විතරයි සල්ලි තිබුෙණ්. 
රෙට් බහුතරයක් වුණු අහිංසක මිනිස්සු අෙත් සල්ලි තිබුෙණ් 
නැහැ.  අෙප් ආණ්ඩුව බලයට ආවාම වහාම කියාත්මක වන පරිදි 
සීනි මිල අඩු කළා; පිටි මිල අඩු කළා;  සැමන් ටින් එෙක් මිල අඩු 
කළා; කිරි පිටි ඇතුළු අත වශ  ආහාර දව  10ක මිල අඩු කර 
ෙපන්නුවා. ඩීසල් මිල අඩු කළා, ෙපටල් මිල අඩු කළා, භූමි ෙතල් 
මිල අඩු කළා, ගෑස් මිල අඩු කළා. ෙම් විධියට ජනතාවට අත වශ  
දව වල මිල අඩු කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩිය රුපියල් 
10,000කින් වැඩි කළා. අද කවුරුත් ඒ රුපියල් 10,000 වැඩි කිරීම 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක පඩියට එකතු කළා ද කියලායි 
අහන්ෙන්. රුපියල් 10,000ක්  පඩි වැඩි කෙළේ ඉතිහාසෙය් පථම 
වතාවටයි. එදා රුපියල් 2,500වත් වැඩි කෙළේ නැහැ. රුපියල් 
10,000ක් වැඩි කරලා ඉතිහාසෙය් වැඩිම පඩි වැඩි වීම කෙළේ ෙම් 
රජයයි. ආණ්ඩුව ආවා විතරයි සියලු රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කරන්න රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් අපි ලබා 
දුන්නා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
විශාමිකයන්ට ෙදන දීමනාව වැඩි කළා.  මීට ෙපර ෙජ ෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතුවලට ෙදන ෙපොලිය කප්පාදු කරලායි 
තිබුෙණ්. ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියාෙග් බැංකු ෙපොලිය අපි සියයට 15 
දක්වා වැඩි කර දුන්නා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉපෙදන දරුවන්ෙගන් වැඩි 
පමාණයක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා අෙප් ආණ්ඩුව ගැබිනි මව්වරුන්ට රුපියල් 2,000ක 
සහනාධාර ෙපෝෂණ මල්ලක්  ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඔබතුමන්ලා -[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමාට ළමෙයක් හම්බ ෙවන්න ඉන්නවා නම් ෙදන්න 

පුළුවන්. ඔබතුමා ගැබිනිෙයක්ද?  ඔබතුමාට ෙදන්ෙන් නැහැ. කට 
වහෙගන ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් බඩ පුම්බාෙගන ඉන්නවා නම් ෙදනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ආබාධිත දරුවන් ඉන්න පවුලකට අපි 
රුපියල් 3,000ක  දීමනාවක් ෙදන්න  පටන් ගත්තා. මහෙපොළ 
ශිෂ ාධාරය රුපියල් 5,000 දක්වා අපි ඉහළ නැංවූවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. කර්මාන්තකරුවන්ෙග් බැංකු ෙපොලිය  අඩු කළා. රන් 
උගස් කළ අයට සහන සලසා දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ණය 
ෙගවා ගන්න බැරි අය අසාධු ෙල්ඛනෙයන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු 
කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම්                        
රට වංචාකාරයින්ෙග්, දූෂකයින්ෙග්, කුඩුකාරයින්ෙග්, 
එතෙනෝල්කාරයින්ෙග්, කැසිෙනෝ ව ාපාරිකයින්ෙග් රජ දහනක් 
ෙවලායි තිබුෙණ්.  ඒකයි සෘජු බද්ද අඩු වුෙණ්.  වංචාෙවන් සල්ලි 
උපයන මිනිස්සු තමයි ෙම් රෙට් හිටිෙය්. නමුත්,  සුන්දර රටක් 
හැටියට ජනතාවට මවා ෙපන්නුවා.    

හිටපු නිෙයෝජ  මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
කන්ෙට්නර්වලින් ෙගනැල්ලා ෙපොෙහොර බෑග්වල දාලා සල්ලි 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙයන් ණය අරෙගන සල්ලි ටික ඩුබායි 
ගිණුම්වල තැන්පත් කළා.  ඩුබායි ෙමරියට් ෙහෝටල් හැදුෙව් 
ෙකොෙහොමද? ඩුබායිවල ආෙයෝජනය කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඩුබායි 
බැංකු ගිණුම්වල සල්ලි තැන්පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙතොත්ත බබාලා. ෙම් ෙගොල්ලන් අහනවා,  
කන්ෙට්නර්වල පටවා ෙගන ඇවිල්ලා සල්ලි බෑවාද කියලා.  
[බාධා කිරීම්] එච්චර බබ්බු ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
කන්ෙට්නර්වලින් පටවා ෙගන ෙගොස් මැදමුලෙන් සල්ලි 

බාන්න ඕනෑ නැහැ. ගත්තු ණය ලංකා වට ආෙව් නැහැ. ඒවා 
ෙපන්නුෙව් නැහැ. ඒ සල්ලි ඩුබායිවල ආෙයෝජනය කළා; ෙවනත් 
රටවල්වල ආෙයෝජනය කළා. අන්න එෙහමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
කඩා වැට්ටුෙව්. දැන් ෙම්වා කියන ෙකොට රිෙදනවා. ඕවා කාපු 
අයට වමාරන්න ෙවනවා. භය ෙවන්න ෙවනවා. ඒ නිසා -[බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්] ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් 
කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව ඉවරයි ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙවලාව තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. විනාඩිෙයන් කථාව අවසන් කරන්න.  

415 416 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම  මහතා] 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්නට බැරිකමක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  

කඩා වැටිච්ච රට එදා නිර්මාණය කෙළේත් එක්සත් ජාතික  
පක්ෂයයි.  එදා ෙම් රට  සීනි නැතිව ෙත් බීපු  රට; මිරිස් ෙපොලු 
තිබිච්ච රට; බයිසිකල් ටයර් එක ෙබල්ෙල්  දා ෙගන ගිහින් අලුත්  
ටයර්  එකක් ගන්න ෙවච්ච රට;  ඝන්ඨාර මාර්ක් සෙරොම් ඇන්ද 
රට. එදාට පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි තමයි ෙම් රට 
හැදුෙව්.  ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න එක අපට අමාරු  නැහැ. අපි ෙම් රට 
ෙගොඩ ගන්නවා. ෙමොන බාධක තිබුණත්, කකුෙළන් ඇද්දත්අපි රට 
ෙගොඩ ගන්නවා.  එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් ෙහොඳ පළපුරුදු 
කළමනාකාරිත්වයක් තිෙබන  මණ්ඩලයක්  ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි 
ඒ ෙද් කරනවා.  ඔබතුමන්ලා එදා රට භය කළා. එදා ජිනීවා බිල්ලා 
ෙපන්වලා භය කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කතාව අවසාන 

කරන්න.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒත් අද අපි භය නැහැ. ඒ අභිෙයෝගයත් අපි භාර ගන්නවාය 

කියමින් මෙග් කථාව අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මුදල්  අමාත තුමා විසින් 

නිෙයෝග සහ නියම කිහිපයක් ෙමම ගරු සභාෙව් අනුමැතියට  
ඉදිරිපත් කර ඇති  ෙම් ෙවලාෙව් මට කථා කරන්නට අවස්ථාව  
ලබා දීම ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට ආර්ථික අර්බුදයකට 
මුහුණ දී ඇති අවස්ථාෙව් මෙග් මිත ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා දැන් එතුමාෙග් අදහස ් පකාශ කළා. එතුමා පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් හිටපු මන්තීවරයකු  හැටියට මා දන්නවා. ඒ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් විපක්ෂ ඉඳෙගන ෙම් විවාදවලට  වැඩිපුර   
සම්බන්ධ වුණු ෙකෙනකු  හැටියට එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, 
කාලයකට පස්ෙසේ එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවක් ආවාම නිෙයෝජ  
අමාත  පදවියක්වත් ලැෙබයි කියලා. නිෙයෝජ  අමාත  
පදවියක්වත් ෙනොලැබුණු නිසා එතුමාට සම්බන්ධීකරණ කමිටු 
සභාපතිකම ලැබුණාය කියලා මට ආරංචියක් ලැබුණා.  ඒත් දැන් 
එතුමා පැත්තකින් තියලා  චන්දිකා  මැතිනිය  ඒ තනතුර 
ෙහොබවනවා. ඉතින් දැන් එතුමාට ඒ තිබුණු එකත් නැතිෙවලා. ඒ 
නිසා තමයි එතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැටිලා 
තිෙබද්දීත්, ''නැහැ ෙහොඳ ආර්ථිකයක් තිෙබනවා'' කියලා ෙම් 
විධියට කථා කරලා බලන්ෙන්, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙගන් ආපසු  ෙමොකක් ෙහෝ  තනතුරක් ගන්න පුළුවන් 
ෙවයිද කියලා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන,  මහජන 
නිෙයෝජිතයකු වන  එතුමා මුණ ගැෙසන්න උෙද්ට එන 
මිනිසුන්ෙග්, යහපාලන ආණ්ඩුවට  ඡන්ද දීපු, ගරු මාන්නෙප් පරුම 
මන්තීතුමා  ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරයකු 
හැටියට පත්කරපු මිනිසුන්ෙග් ඉල්ලීම්වලට හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව  ඇහුම්කන් ෙදන්න බැරිව එතුමාෙග් හදවත කකියනවා, 
"අෙන් අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?" කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආර්ථික අර්බුදය ගැන 
කථා කරද්දී ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පැහැදිලි කරලා 
දුන්නා, ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයකටද අද අෙප් රට වැටිලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. දැන් ෙමෙහම කියනවා. "පසු ගිය අෙප් 
ආණ්ඩුව  තිබුණ කාලෙය් දරා ගන්න බැරි ණය ගත්ත නිසා, දැන් 
ඒ ණය ෙගවා  ගන්න බැරිලු ෙම් ආණ්ඩුවට." හැබැයි, පසු ගිය 
මැතිවරණ ෙව්දිකාවලදී ඔෙහොම කථාවක් කියනවා අපට ඇහුෙණ් 
නැහැ. ''අපි ආණ්ඩුව ගත්තාට පස්ෙසේ අමාරුෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව 
ණය අරෙගන ඇති. එම නිසා ඔය කියන සහන ෙදන්නට බැරි 
ෙවයි'' කියනවා අපට ඇහුෙණ් නැහැ. " මාස හැටකින් අලුත් 
රටක්" කියලා කිව්වා. ඒ පංචවිධ කියාවලිය ඉදිරිපත් කරනෙකො ට 
ජනතාවට ලබා දීපු දත්ත සහ ෙපොෙරොන්දු අද තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පාරාවළල්ලක්  ෙවලා තිෙබනවා. ෙඩොලර් බිලියන හතරක් පමණ 
වන  ණය  බර නිසා අද ෙම් ආණ්ඩුව ආර්ථික අර්බුදයක 
ඉන්නවාය කියන  එක රට දන්නවා; ව ාපාර ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න 
අය දන්නවා; ජාත න්තරය දන්නවා; රට කරවන අය දන්නවා.  

1977 සිට 1994 ෙවනතුරු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රට  
පාලනය කළා. ඒ පාලනය කළාට පස්ෙසේ, 1994 අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 16 වැනි දා ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ ෙම් රෙට් ආණ්ඩු 
බලය ගත්තා. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කෑ ගහමින් 
සිටියාද,"ෙමච්චර ණය අරෙගන තිෙබනවා, ෙමච්චර ණය බරක් 
තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්න බැහැ, සහන කපන්න ඕනෑ, 
බදු වැඩි කරන්න ඕනෑ, බදු ගහලා ව ාපාරිකයා වට්ටන්න ඕනෑ, 
ජාත න්තරෙයන් එන ව ාපාරිකයන්ටත් එළව එළවා බදු ගහන්න 
ඕනෑ" කියලා අප 1994දී  ආණ්ඩුෙව් ගත්ත ෙවලාෙව් කිව්වාද? 
නැහැ. අපි එෙහම කිව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි කියාත් මා කියන්නම්. 
[බාධා කිරීමක්]  කථා කරපු මන්තීතුමා ආපහු කථා කරනවා. ගරු 
අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. 
බලන්නෙකෝ, පුදුම වැෙඩ් ෙන්.  

1977 සිට 1994 දක්වා පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
කාලෙය් ෙම් රටට යම් ෙසේවයක් ඉටු කළා නම්, "ඒක ෙහොඳයි" 
කියලා ෙබොෙහොම නිහතමානීව කියන්න අපට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා. 1977 සිට 1994 දක්වා වූ අවුරුදු 17ක කාලය තුළ ෙම් 
රෙට් කළ සංවර්ධන කියාවලියක  නම කියැෙවනවා නම් ඒ 
මහවැලිෙය් විතරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ මහවැලිය 
කියන නමට විතරක් සීමා වුණු ආණ්ඩුව ගත්ත ණය 1994 
වර්ෂෙය් සිට අපට ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කාලය ඇතුළත ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරියට ෙදොඹකර ෙගන්වන්න ගත්ත ණය 2040 
වන තුරු ෙගවන්න තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ආණ්ඩුවක් මාරු ෙවන ෙකොට තිෙබන තත්ත්වය ෙම්කයි. රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා 2001 සිට 2004 වන තුරු නැවත 
ආණ්ඩුවක් ලබාගත්තා. ඒ කාල වකවානුව තුළ ෙමොනවාද සිද්ධ 
කෙළේ කියලා අපි දන්නවා. 

2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩුව ලබා ගත්තා. 
එතුමා 2015 වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා වන තුරු ෙම් රට 
පාලනය කළා. රෙට් තිබුණු පධානම පශ්නය වූ යුද්ධය අවසන් 
කරන්න ඒ කාලය තුළ එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමාෙග් 
පාලන කාලය තුළ ෙම් රෙට් තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වය අපි 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. අධිෙව්ගී මාර්ග සහ ගුවන් 
ෙතොටුපළවල් ඉදි කරන්න, ග ෙම් පාලම, ෙබෝක්කුව, පාර හදන්න, 
අනිකුත් සියලු සංවර්ධන වැඩකටයුතු කරන්න අපට ඒ කාලය 
තුළදී පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ෙම් සියල්ල ඉදි කරලා අපි ලබාදීපු 
රජයත් එක්ක, ෙම් කියන ෙඩොලර් බිලියන 4ක දරාගන්න බැරි 
ආර්ථික අර්බුදයක දැන් ඔබතුමන්ලා ඉන්නවා කියනවා ෙන්.  

ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
එකහමාරක් ඉන්දියාෙවන් ගත්තා. ෙවනත් රටවලින් ෙඩොලර් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බිලියනයක් ගත්තා. 2015 ජනවාරි 9වැනි දා සිට 2016 මාර්තු 
මාසෙය් 10වැනි දා වන විට ෙම් ආණ්ඩුව  ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් 
ණය අරෙගන තිෙබනවා. තවම අවුරුද්දයි මාස ෙදකයි ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අවුරුද්දකින් ෙගවන්නයි ෙම් ණය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙඩොලර් 
බිලියන 2.5ක් ණය  අරෙගන තිෙබනවා නම්,  දැන් ෙගවා ගන්න 
බැරිව ඉන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 4ක් නම්, අෙප් පාලන කාලෙය් 
මුළු කාලය තුළම අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5යි. 
එෙහම නම්, ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ණය ගත්ත ආණ්ඩුව ෙම් 
අවුරුද්දයි මාස ෙදක ඇතුළත ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට දැෙනන ෙදයක් 
කරලා තිෙබනවා නම් ඒක කියන්න කියලා අපි කියනවා. දැෙනන 
ෙදයක් කරලා තිෙබනවා. ෙහොඳට දැෙනන්න කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොකක්ද? රෙට් මිනිසුන්ට අපමණ අගයක් දීලා තිෙබනවා.  

ෙම් දවස්වල අඩු පාඩුවක් නැතිව අෙප් මිනිසුන්ට අපමණ 
අගයක් ෙදමින් යනවා. ඒ අපමණ අගය මුලින්ම දුන්ෙන් රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයායි. මුදල් ඇමතිවරයා 2016 
වසරට අය වැය ෙල්ඛනයක් දුන්නා. ඒෙක් ෙහොඳ අපමණ අගයක් 
තිබුණා. හැබැයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය  කෑ ගහන ෙකොට, ඒ අය 
වැෙය් තිෙබන කරුණු ටික ෙපන්වන ෙකොට, මුදල් ඇමතිවරයා 
ඉන්ෙදද්දි ෙවනත් ආකාරයකින්  ඒ අපමණ අගය ෙවනස් කළා.  
[බාධා කිරීමක්] අවසානෙය්දී එය ෙවනස් කළ ආකාරය අපි 
දැක්කා. 

ෙමතුමන්ලා රත්තරන් ගැන මතක් කළා. ඒක තමයි ෙහොඳම 
ෙද්. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්? අහිංසක අම්මලාෙග්, නැන්දලාෙග්, සෙහෝදරියන්ෙග් 
කෙන්, කෙර් තිබුණු රත්තරන් බඩු ටික උගස් තියලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්ක මහා අසාධාරණයක්. ඒ නිසා ඒවා නිදහස් කරලා ෙදනවා 
කිව්වා.  අෙන්, බැංකුවට යන ෙකොට  මැෙන්ජර් මහත්තයා ඒ 
කට්ටිය  උගස් තියපු රත්තරන් බඩු මල්ල අල්ලාෙගන බලාෙගන 
ඉන්නවා, ආපසු ෙදන්න. ෙපොලිය අවශ  නැහැ.  ගිය ගමන්ම 
ගණන ඇහුවා;  පමාණය ෙකොච්චරද  කියලා ඇහුවා. ෙපොලිය 
කැපුවා; ෙමන්න රත්තරන්; ෙදන්න සල්ලි කිව්වා.  නැන්දා ගියා.  
දැන් කෙර් chain එක. ෙම් දවස්වල නැන්දා ෙජොලිෙය් ඉන්නවා. 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ෙපොලියක් නැතිව රත්තරන් බඩු ටික අඩු 
පාඩුවක් නැතිවම ෙබ්රලා දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
ඒවා ගැන මතක් කරපු නිසායි මම කිව්ෙව්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ  ෙසේවකයන්ට යතුරු පැදි ලබා 
දුන්නා. මහින්ද රාජපක්ෂ අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් රාජ  ෙසේවකයන්ට යතුරු පැදි ලබා දුන්නා.  රාජ  
ෙසේවකයන්ට  යතුරු පැදි ලබා ෙදනෙකොට, ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් 
50,000ක් ලබා ගත්තා. එතෙකොට කිව්වා, "ෙම්ක මහා 
අසාධාරණයක්; ෙම් රුපියල් 50,000 ගන්න එක අසාධාරණයක්; ඒ 
රුපියල් 50,000 ගන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ රුපියල් 50,000 නැවත 
ෙදන්න ඕනෑ" කියලා.  "අපි ආපු ගමන් ජනවාරි 09 ෙවනිදා උෙද් 
පාන්දර ෙපළ ගැෙසන්න,  පනහ ෙබදනවා" කිව්වා. 

ෙපොලිස් නිලධාරින් ඇතුළු අෙනකුත් සියලු රාජ  ෙසේවකයන් 
රුපියල් 50,000 ෙගවපු  රිසිට් පත පර්ස් එෙක් දමා ෙගන 
ෙපෝලිෙම්  ෙපළ ගැසුණා. ඒ පර්ස් එක හැමදාමත් කලිසම් 
සාක්කුෙව් දමාෙගන වාඩි ෙවනෙකොට පස්සට යට ෙවනවා. දැන් 
එෙහම යට ෙවලා අවුරුද්දයි  මාස ෙදකක් ගතෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ළඟදී පර්ස් එක ඇරලා බලනෙකොට  රිසිට් එක නැහැ. ඇයි? 
රිසිට් එක දියෙවලා. අපි අහනවා ඒ  ෙදන්නම් කියපු  රුපියල් 
50,000 ෙකෝ? ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආර්ථික කළමනාකරණය 
ගැන කථා කරනවා.  ආර්ථිකය කළමනාකරණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
කිව්වා,  අපට රුපියල් 3,000කින් තමයි  වැටුප්  වැඩි කරන්න  
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්  කියලා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල් 
10,000ක් වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] රුපියල් 10,000ක් වැඩි ෙවන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම් විධියටයි. එක රාජ  ෙසේවකයකුට මාසයකට රුපියල් 
10,000ක් වැඩි ෙවනෙකොට,  ඒ රාජ  ෙසේවකයාට අවුරුද්දකට 
රුපියල් 120,000ක් ලැෙබනවා. අවුරුද්දකට තමන්ෙග් වැටුපට 
තවත් රුපියල් 120,000ක් එකතු ෙවනවා. රාජ  ෙසේවකයාට 
රුපියල් 10,000ක් ලැෙබනවාට අපි සතුටුයි. තව වැඩි කරන්න 
පුළුවන් නම් වැඩි කරන්න. නමුත් එය කළමනාකරණය කරපු 
ආකාරය ගැනයි මම කියන්ෙන්. මාසයකට රුපියල් 10,000 
ගණෙන් වැඩි කළාම, අවුරුද්දට  රුපියල් 120,000ක් වනවා.  

එක් රාජ  ෙසේවකයකුට අවුරුද්දකට රුපියල් 120,000ක් වැඩි 
කරනෙකොට, දහහතර ලක්ෂයක්  රාජ  ෙසේවකයන්  ෙම් රෙට් 
ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දහහතර ලක්ෂය, 
එක්ලක්ෂ විසිදහෙසන් වැඩි කරනෙකොට ගණන කීයද?                        
ශී ලංකාෙව් මුදලින් රුපියල් මිලියන 168,000යි. රුපියල් බිලියන 
168යි.  දැනට ෙගවන මුදලට අමතරව  වැඩි කළ  වැටුප් ෙගවීම 
සඳහා රුපියල් බිලියන 168ක් එකතු කර ගන්න ඕනෑ. එම මුදල් 
පමාණය  එකතු කර ගන්නා කමෙව්දය ෙකෝ? මැතිවරණ 
ෙව්දිකාෙව් දීපු ෙපොෙරොන්දුවත් එක්ක, එම මුදල  එකතු කර 
ගන්නා කමෙව්දයක් නැහැ.  එෙහම කමෙව්දය නැතිව දැන් 
ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්?  

දැන් ව ාපාරිකයාෙගන් පටන් ගන්නවා. ශී ලාංකීය ෙද්ශීය 
ව ාපාරිකයාෙගන් පටන් ගන්නවා, එතැනින් පටන්ෙගන එනවා 
පල්ලමට. එතැනින් පටන්ෙගන ව ාපාරිකයාෙග් උගුරු දණ්ඩ 
මුලින්ම මිරිකනවා. අපි දකිනවා, ව ාපාරිකයාෙග් උගුරු දණ්ඩ 
මිරිකීෙම් පධාන සාධකයක් හැටියට ඔවුන්ට කියනවා "පාග්ධන 
බද්දක් ගහනවා" කියලා. හැබැයි, පාග්ධන බද්ද ගැහුෙවොත් 
ගුණදාස තලගුලි කාරයාත් ඉවරයි.  ෙම් පාග්ධන බද්ද ගහපු ගමන් 
ගුණදාස තලගුලි මුදලාලිත් ඉවරයි. හැබැයි, සමහර විට ඒ බද්ද 
නවෙලෝක මුදලාලිවත් ෙසොයාෙගන යයි.  නවෙලෝක මුදලාලි 
ෙකොළඹට ඇවිල්ලා, රුපියල් 75කින් ලු  තමන්ෙග් ව ාපාරය 
පටන් ගත්තා කියන්ෙන්. ෙදහි ෙගඩි ටිකක් විකුණාෙගන තමයි 
ව ාපාරය පටන් ගත්තා කියන්ෙන්.  එෙහම නම්,  ලංකාෙව් ඒ 
ෙකොෙණ් සිට ෙම් ෙකොණට එනෙකොට පාග්ධන බද්දට අහුෙවලා 
එක ව ාපාරිකෙයක්වත් ඉතුරු ෙවන එකක් නැහැ. ETCA  
ගිවිසුම අත්සන් කෙළොත් ෙහොඳයි, එතෙකොට  ඉන්දියාවට හරි 
යන්න පුළුවන් ෙවයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව වැටිලා ඉන්න 
තත්ත්වය ගැන දැන ගන්න නම්, ෙම් සිටින මන්තීතුමන්ලා  
තමන්ට උදවු කරපු ව ාපාරිකයන් එක්ක කථා කරන්න ඕනෑ; 
තමන්ට ඡන්දය දීපු මිනිස්සුත් එක්ක කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
අර්බුදය  නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියලා කථා 
කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය 09 ෙවනිදා ගරු අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා පකාශයක් කළා. එතුමා එදා කිව්වා, මූල  අර්බුදයකයි 
අපි ඉන්ෙන් කියලා. ඒ අර්බුදයට ෙමන්න ෙම් ෙම් ෙහේතු සාධක 
තිෙබනවා කියලා එතුමා ෙපන්වා දුන්නා.  එතුමා එක තැනකදී  
කියනවා, "ෙම් මූල  අර්බුදෙයන් ෙගොඩ ඒමට රාජ  සම්පත් 
පාවිච්චි කළ යුතුයි" කියලා.  ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? එතුමා 
ෙකළින්ම කිව්වා නම් හරි, "මම රාජ  සම්පත් විකුණනවා" 
කියලා. ෙමොකක්ද  ෙම් ෙවනෙකොට සිද්ධ ෙවන්ෙන්?  ෙතල් ටැංකි 
සංකීර්ණයත් එක්ක හම්බන්ෙතොට වරාය විකිණීෙම් ගනුෙදනුව 
ෙම් වන ෙකොට සාකච්ඡා ෙවමින් පවතිනවා. 

419 420 

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන  මහතා] 
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මාෙග් මිත අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා ටිකකට කලින් ෙම් 
සභාෙව් හිටියා. එතුමා දැනුත් ෙමතැන හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමා 
දන්ෙන් නැහැ, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයිති ජය බහාලුම් 
පර්යන්තෙය්  -  JCT එෙක් - අක්කර පනහක් Colombo 
Dockyard සමාගමට විකිණීෙම් ගනුෙදනුවට අවශ  කරන 
පිඹුරුපත දැන් සකස් ෙවමින් පවතින බව. ඒ සඳහා ෙම් වන විට 
කැබිනට් පතිකාවක් සකස් ෙවමින් පවතිනවා. ජය බහාලුම් 
පර්යන්තය විතරයි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් බහාලුම් 
පර්යන්තය කියලා අභිමානෙයන් කියන්න පුළුවන්කම තිබුණු 
එකම බහාලුම් පර්යන්තය. එය විකිණීෙම් වැඩ පිළිෙවළට දැන් අත 
තියලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ  කරන පිඹුරුපත දැන් සකස් 
ෙවමින් පවතිනවා. අර්ජුන රණතුංග ඇමතිවරයා කියනවා, "ෙම්ක 
කෙළොත් එෙහම මම ඇමතිකෙම් ඉන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
ඇමතිවරයා ෙනොදැනුවත්ව කැබිනට් පතිකා ඉදිරිපත් ෙවනවා, 
 වරාෙය් තිෙබන සම්පත් විකුණන්න.  

හම්බන්ෙතොට වරාය "පිහිනුම් තටාකයක්" කියලා කිව්වා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය "සුදු අලිෙයක්" කියලා කිව්වා. දැන් ඒ සුදු 
අලියාව විකුණන්න හදනවා. "නැව් එන්ෙන් නැහැ." කියලා එක 
පැත්තකින් කිව්වා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඇමතිවරයා ගිහිල්ලා 
කියනවා, "සාර්ථක වරායක් බවට හම්බන්ෙතොට වරාය පත් 
ෙවමින් තිෙබනවා" කියලා. සාර්ථක වරායක් බවට පත් ෙවමින් 
තිෙබනවා කියලා ඇමතිවරයා කියනවා. ඒකට අවශ  කරන 
සම්පත් හැෙදනවා කියලා කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  
සිංගප්පූරුව  ඇතුළු ෙලෝකෙය්  ෙනොෙයකුත්  රටවල්වලින්  
ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා, "ෙම්ක ෙහොඳ ස්ථානයක්, අපි ෙම්ක 
ගත්ෙතොත් අපට ෙමතැන ෙවෙළඳ නගරය ඇති කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි." කියලා. හැබැයි අයිතිය ශී ලංකාවට ෙනොෙවයි, අයිතිය පිට 
රටට. රෙට් තිෙබන ණය ටික ෙබ්රාගන්න දැන් "සුදු අලිෙයෝ" 
කියලා කියපු ඒවා විකුණන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්න තිෙබද්දී දැන් 
ඉන්දියාවත් සමඟ ETCA ගිවිසුම අත්සන් කරන්න යනවා. ෙම් 
ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසුව ඉන්දියාව සහ අප අතර තිෙබන 
ආර්ථික සම්බන්ධතාව වැඩි ෙවනවා, ආර්ථිකය ෙගොඩ නැ ෙඟනවා, 
මිතුදම වැඩි ෙවනවා කියා කියනවා. මිතුදම වැඩි ෙවන එක 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, අෙප් අසල්වැසි 
රට, එදා ඉඳලා ෙම් රට සමඟ ෙබොෙහොම සම්බන්ධකම් තිබුණු 
රටක්. ඒ නිසා ඒ මිතත්වය තිබිය යුතුයි. ඒක අනිවාර්යෙයන් විය 
යුතුයි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටිනවා. හැබැයි අපි කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, 
ඉන්දියාව වාෙග් රටකට අෙප් රට විකුණා ෙගන ඒ ෙදය කරන්න. 
ඉන්දියාව වාෙග් රටක ට අෙප් රට ගිලගන්න දීලා ෙම් තත්ත්වය 
උදා කර ගන්නවා නම්, අපට ඒකට එකඟ ෙවන්න බැහැ.  

දැන් අපට ෙපන්වනවා, අප විසින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ 
ඉන්දියාවට අපනයනය කිරීෙම්දී අපට වැඩි ලාභයක් ලැෙබනවා 
කියලා. ෙමොනවායින්ද ලාභයක් ලැෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? අපි ෙහොයලා බැලුවා, ෙමොනවායින්ද ලාභ 
ලැෙබන්ෙන් කියලා. පළමුවන එක, කරුංකාවලින් ලැෙබන 
ලාභය.  කරුංකා හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහේද? ලංකාෙව් ෙනොෙවයි, 
කරුංකා හැෙදන්ෙන් ඉන්දුනීසියාෙව්. ඉන්දුනීසියාෙවන් ලංකාවට 
කරුංකා ෙගන්වනවා. ලංකාවට කරුංකා ෙගන්වූවාට, කරුංකා 
ෙගඩියක්වත් ලංකාව ඇතුළට එන්ෙන් නැහැ. ඒ කරුංකා ටික 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ වරාය ඇතුෙළේමයි. ෙම්කට තමයි 
පතිඅපනයනය කියලා කියන්ෙන්. කරුංකා ටික ලංකාවට එනවා, 
ඊට පසුව කරුංකා ටික ෙකොළඹ වරාෙය්දී බහාලුම්වලින් බා 
ගන්නවා. ඊට පසුව  ලංකාෙව් කරුංකා විධියට කරුංකාවලට 
සම්බන්ධ ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ෙකොම්පැණිය හරහා නැවත 
ඉන්දියාවට යවනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? කරුංකා 
අපනයනය සම්බන්ධෙයන් ලංකාව ඉහළ වර්ධනයක් ෙපන්වනවා. 
හැබැයි ඒවා ලංකාෙව් කරුංකා ෙනොෙවයි, ඉන්දුනීසියාෙව් 

කරුංකා. හම්බ ෙවනවා නම් ලා භයක් හම්බ ෙවන්ෙන්, කරුංකා 
agentට. Agent කවුද කියන එක රට දන්නවා; ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා; අපි දන්නවා. ඒ එකක්.  

ඊළඟ එක ෙමොකක්ද? ඊළඟ පතිඅපනයන දව ය තමයි 
පුන්නක්කු, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සත්ත්ව ආහාරයක් 
වන පුන්නක්කු. අපි ඉන්දියාවට පුන්නක්කු යවනවා. ෙදවි 
හාමුදු රුවෙන්! ඉන්දියාවට පුන්නක්කු යවන්න ගිවිසුමක් ඕනෑද? 
ඉන්දියාවට කරුංකා යවන්න ගිවිසුමක් ඕනෑද? ගිවිසුමක් අනුවද 
ෙමච්චර කාලයක් පුන්නක්කු යැව්ෙව්? ඒ ෙගොල්ලන් පුන්නක්කු 
කෑෙව් ගිවිසුමක් අනුවද? නැහැ. ගිවිසුමක් තිබුණත් නැතත් 
ඉන්දියාෙව් අය පුන්නක්කු කෑවා. ගිවිසුමක් නැතත් අපි 
ඉන්දියාවට පුන්නක්කු යැව්වා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. නමුත් 
ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම තුළ බරපතළ තත්ත්වයක් උදා ෙවන්න 
පුළුවන් බව අපි දකිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 

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

තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මට ලබා දුන් කාලය ෙකොපමණද, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි විස්සක කාලයක් තිබුණා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
විනාඩි විස්සම මට ලබා දුන්නාද?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්. තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙහොඳයි, ෙදවියන්ෙග් පිහිටයි! ඒ කියන්ෙන් විනාඩි දහඅටක් 

ඉවරයි. මම ෙමතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි පහක් ගන්නවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාෙගන්ද? 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාෙගන් හරි කමක් නැහැ, අපි ෙදනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොන මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන්ද ලබා ෙදන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මෙග් කාලෙයන් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවලාවක් ෙවන් කරලා  නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම ෙබොෙහෝම 

පැහැදිලිව කියනවා ෙම් ගිවිසුම තුළින් ඇති ෙවන තත්ත්වය අති 
භයානක තත්ත්වයක් බව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙම් ෙවෙළඳ බදු පතිපත්ති 
ඉදිරිපත් කරන නියමයන්වල විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා.  අද දින අපට ලබාදීලා 
තිෙබන Order Paper එෙක් Item No. 1හි සඳහන් 1989 අංක 13 
දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත, 3 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් නිෙයෝගය ඇතුළත් අංක 1941/29 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතය සහ  Item No. 13හි සඳහන් ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව - 
අංක 04/2015 යටෙත් ඇති ෙයෝජනාව ඇතුළත් අංක  1941/42 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතය යන ගැසට් පත ෙදකම නීති විෙරෝධී 
විධියට කියාත්මක වුණු ගැසට් පත ෙදකක් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

එතැනදී මම ඔබතුමාට පැහැදිලි ෙලසම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ෙමයයි. 2015 වසෙර්දී පැවති අය වැය ෙයෝජනාවලට අනුව ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා විසින් සිය ව වස්ථාපිත බලය සහ අභිමතය නිසි 
ෙලස පාවිච්චි කරමින් ආදායම් සංරක්ෂණ පනෙත් 2වැනි 
වගන්තිය පකාරව ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව - අංක 4/2015 දරන 
නිෙයෝගය 2015.11.20 වන දින සිය අත්සන ෙයොදමින් පකාශයට 
පත් ෙකරිණ. ඒ අනුව ඇතැම් භාණ්ඩවල වර්ගීකරණය කරනු 
ලබන විස්තරය හා ඊට අදාළ බදු අනු පමාණය සඳහන් කරන ලදී. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩිෙයන් අවසන් කරනවා. 

නමුත් එතුමා කළ නිෙයෝගය, මුදල් අමාත වරයාට තිෙබන 
ව වස්ථාපිත බලෙයන් කළ නිෙයෝගය ෙනොෙවයි මුදල් 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් ගැසට් පතෙයන් අද එවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් ගැසට් පත ෙදක නීති විෙරෝධීයි. මම ඒ කාරණය මුදල් 
අමාත වරයාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. නීති විෙරෝධී ෙලස 
මුදල් අමාත වරයාෙග් බලයටත් එහාට ගිහින් ෙම් කළ කියාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න මම ෙම් සියලුම ලිපි ෙල්ඛන ටික 
සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවට අද ඇති 
කරලා තිෙබන ෙම් බදු බෙරන් සහ ෙම් රට වැටී තිෙබන ආර්ථික 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ගන්නට ෙම් ආණ්ඩුවට ෙදවියන්ෙග් 
පිහිෙටන් ෙමොළය ලැෙබ්වා කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මීළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 
කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන් ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு,   மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ,  மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.34] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව. අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ගැන කථා කරන විට විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය කාල සීමාෙව් ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහයවූ ආකාරය පිළිබඳව කථා ෙනොකර ඉදිරිය 
ගැන, අනාගතය ගැන කථා කරන්නට බැහැ. මීට ෙපර ෙම් 
සභාෙව් විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් කථා කළ ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන් මම අහන්නට කැමැතියි, ෙමපමණ ෙහොඳට 
ආර්ථිකය පාලනය කළා නම්, ෙමපමණ ෙහොඳට ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය පසුගිය දශකය තුළ, -අවුරුදු 10 තුළ- රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරියට ෙගනාවා නම් ෙම් රෙට් මුළු ආදායම ෙම් 
රෙට් ණය වාරික සහ ණය ෙපොලී ෙගවන්න මදි වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙවන කිසිම පශ්නයකට ෙනොෙවයි, ඒකට 
උත්තර ෙදන්න. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉතා ෙහොඳින් 
කළමනාකරණය කරලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය කළා 
නම් අෙප් රෙට් ආදායම මදි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද ණය සහ ණය 
ෙපොලී ටික ෙගවන්නට. ෙම්කට උත්තර ෙදන්න බැරුව දැන් ෙම් 
මාස හතර, පෙහේ ආණ්ඩුව ගැන ෙචෝදනා කරන එක උගත්කම 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් පව් තමයි දැන් අපට ෙගවන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මම කාටවත් ෙපෞද්ගලිකව ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් 
ෙම්කයි යථාර්ථය.  

අපි කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් ෙම්ක පිළිගන්න 
ෙවනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා මුදල් අමාත තුමා 

423 424 

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



2016 මාර්තු  10  

වශෙයන් සිටි කාල වලවානුෙව්ම, විමල් වීරවංශ හිටපු අමාත තුමා 
ෙචෝදනාවක් කළා, ඒ ආණ්ඩුව තුළම ආර්ථික ඝාතකෙයක් 
ඉන්නවා කියලා. ඔබතුමන්ලාට ඒක මතක ඇති. ඉතින් ඒ ආර්ථික 
ඝාතකයාෙදෝ මම දන්ෙන් නැහැ, ආර්ථිකය ඝාතනය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් අපට ඒ ආර්ථික ගැටලුවට මුහුණ 
ෙදන්න ෙවනවා. 

පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී ෙම් රෙට් ආර්ථික 
කළමනාකරණෙය් තිබුණු ගැටලුව නිසා රජෙය් ආයතනවල පාඩුව 
පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනෑ. ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම, වරාය 
අධිකාරිය, ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, රූපවාහිනී සංස්ථාව, විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව වැනි සියලුම රාජ  
ආයතනවල ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක අලාභය මහජනතාවට බැර 
වුණා. ෙමතැන තිෙබන බරපතළම පශ්නය තමයි, අපට ෙම් ණය 
ටික ෙගවන්න තව ණය ගන්න සිදු වීම. ෙම් ණය ටික ෙගවන්න 
ෙම් රෙට් ආදායම මදි නිසා අපට ෙම් ණය ටික ෙගවන්න තව මුදල් 
ගන්න සිදු වුණා. හැබැයි එතැන තිෙබන තවත් බරපතළ පශ්නය 
තමයි ඒ ණය ගත්තු ආකාරය. 

IMF එක ෙව්වා, ෙලෝක බැංකුව ෙව්වා, ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව ෙව්වා, ෙම් වාෙග් ආයතනවලින් ණයක් ගත්තා නම් දීර්ඝ 
කාලීනව සුළු ෙපොලියට -දශම පෙහේ එෙහම නැත්නම් සියයට එෙක් 
ෙපොලියට- අවුරුදු 30කට, අවුරුදු 50කට ණය ගන්න තිබුණා. ඒ 
ආයතන අමතක කරලා වාණිජ බැංකුවලින් ණය ගත්තා. 
විෙශේෂෙයන්ම සියයට හතට, සියයට අටට අවුරුදු පහට, අවුරුදු 
හතට ෙම් ෙකටි කාලීන ණය වැඩි ෙපොලියට අරෙගන තමයි පසු 
ගිය කාලෙය් ණය පිට ණය ෙගව්ෙව්.  

ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ණය පෙයෝජනයට අරෙගන 
සහනාධාර ලබා දුන්නා. වැඩි ෙපොලියට ගත්තු ණය 
සහනාධාරවලට පෙයෝජනයට ගත්තා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ආදායමක් උපයන්ෙන් නැති අනවශ  ආෙයෝජන සඳහා ෙයොමු 
කළා. හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළ එක උදාහරණයක්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය තව උදාහරණයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ණය දරා ගන්න බැරුව දැන් අෙප් නව රජයට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ බර ඔක්ෙකෝම උහුලාගන්න. අපට ෙමතැනින් ෙගොඩ 
එන්න නම් අපි  ජනතාවට ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. ඒකයි එදා 
අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව ඒ තත්ත්වය 
රෙට් ජනතාවට කිව්ෙව්.  

අපට කම ෙදක තුනක් තිෙබනවා, ෙම්ක විසඳා ගන්න. 
එක්ෙකෝ අපට තව ණය ගන්න ෙවනවා, ෙම් ණය ටික ෙගවන්න. 
එෙහම නැත්නම් අපි ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, ෙම් රෙට් 
ආදායම වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. අන්න ඒ ෙවනුෙවන් තමයි රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා මධ  කාලීන ආර්ථික පතිපත්තියක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. මධ  කාලීන ආර්ථික පතිපත්තිය 
ඒ ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා. නමුත් අපට ෙම් ණය බෙරන්, ෙම් 
ණය උගුෙලන් ඉදිරියට එන්න නම් අපට ෙකටි කාලීනව මුදල් 
උපයා ගන්න ඕනෑ. ඒ ෙකටි කාලීන මුදල් උපයා ගන්න තමයි, ෙම් 
බදු පමාණයක් වැඩි කරන්න වුෙණ්. 

නමුත් ඉතා වග කීෙමන් කියනවා, ෙම් බදු පමාණය වැඩි 
කළාට ෙම් රෙට් සියයට 90ක්, 95ක් වන සාමාන  ජනතාවට ෙම් 
බදු බර වැෙටන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන සාමාන  
ජනතාවෙගන් සියයට 90කට, 95කට ඒ බදු වැඩි කිරීෙමන් 
අවාසියක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ආෙයෝජනය කරන ඇතැමුන්ට එෙහම නැත්නම් ව ාපාරයක් 
කරන ඉහළ ව ාපාරික ෙපළැන්තියට යම් බරක් දරන්න සිදු 
ෙවනවා.  

ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම්, ෙම්ක අපි අකමැත්ෙතන් 
ෙහෝ සිදු කරන්න ෙවනවා.  අපි කැමැත්ෙතන් බදු ගහනවා 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් රජයට ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් කියලා, 

ජනතාව ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැතුව, ජනතාවට සත  ෙද් කියලා 
වැඩි ආදායම් ලාභින්ෙගන් බදු පමාණයක් අරගන්න කටයුතු 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රජයක් හැටියට අපි සාමූහික 
වගකීෙමනුයි  ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන්. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වන්ෙන් ඉදිරි වසර පහ, දහය යන ෙකොට ණය බරින් නිදහස් 
ෙවලා  රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න,  වැඩි වටිනාකමින් යුත් 
නිෂ්පාදන කරන්න පුළුවන් ආෙයෝජකයින් ළඟා කර ගන්නයි. ඒ 
සඳහා තමයි අපි ෙම් රටවල් සමඟ, ජාත න්තරය සමඟ ඉතා 
ෙහොඳින් ගනුෙදනු කරන්ෙන්. ෙම් වන විට අපි යුෙරෝපය සමඟ 
ඉතා සාර්ථක ෙලස සම්බන්ධතාව හදා ෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ දී විනාශ වුණු 
ජාත න්තර සම්බන්ධතාව, ඒ පතිපත්තිය නැවත ඇති කර ෙගන 
යුෙරෝපය එක්ක, ඇෙමරිකාව එක්ක, ඒ වාෙග්ම අෙප් අල්ලපු රට 
වන ඉන්දියාව එක්ක සම්බන්ධතා ඉතා සාර්ථකව පවත්වා ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙලෝකෙය් විශාල රටක් වන චීනය සමඟ 
සම්බන්ධතාව  තවත් ශක්තිමත් කරන්න, ඉදිරි අනාගතෙය් 
අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා චීනයට යන්න සූදානම් 
ෙවලා සිටිනවා. ෙමොකද, අපට ෙම් ෙලෝකෙය් ෙසසු රටවල් සමඟ 
ෙහොඳ සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ෙගන ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න, ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න අවශ යි. ඒ සඳහා විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයින්ෙග් ශක්තිය  ලබා ගන්න ෙම් වන විට අපි කටයුතු 
කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරනවා වා ෙග්ම, අපි ෙකටි කාලීනව විශාල සහනාධාර 
පමාණයක් ජනතාවට ලබා දී තිෙබන බව අමතක කරන්න එපා.  
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් සිදු 
කිරීම ලක්ෂ 14ක් වන ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන් අගය 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 30කිනුත්, ඩීසල් 
ලීටරයක් රුපියල් 16කිනුත්, භූමිෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 16කිනුත් 
අඩු කරමින් ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ජනතාවට  විශාල සහන ලබා 
ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් ආණ්ඩුව එක පැත්තකින් ජාත න්තරයත් එක්ක විශාල 
සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ෙගන,  ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට 
ආකර්ෂණය කර ෙගන, ෙම් රට දියුණු කරන්න පියවර ගන්නවා 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාවට සහන ලබා දීලා, 
සහනාධාර ඒ ආකාරෙයන්ම, එෙහම නැත්නම් ඒ සහනය පසු ගිය 
කාලයටත් වඩා වැඩිෙයන් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කර 
තිෙබනවා. නව රජෙය් ආර්ථික දැක්ම ෙකටි කාලීනව පමණක් 
ෙනොෙවයි, දිගුකාලීනවත් ෙම් රටට වාසියක්, සංවර්ධනයක් ෙගන 
ෙදන ආර්ථික පතිපත්තියක්. ඒ සඳහා අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත් 
ශක්තිය ලබා ෙදන්න අපි සියලු ෙදනාම විශාල කැප කිරීමක් සිදු 
කරමින් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව 
මම පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

ආණ්ඩුවක් බලයට ආවාම ආර්ථිකය පසාරණය ෙවයි, උද්දීපනය 
ෙවයි, අත මිට සල්ලි ගැවෙසයි, ලාභ ලැෙබයි, ෙහොඳට ඉන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා විෙශේෂෙයන් මැද පන්තිෙය්ත්; ධනපති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පන්තිෙය්ත් විශ්වාසයක් තිබුණ බව අපි දන්නවා. නමුත් අපි 
කවුරුත් දන්නවා, 2016 ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වන හතරවැනි මුදල් 
පතිපත්ති පකාශනයක් ඊෙය් ෙපෙර්දා අගාමාත තුමා ඉදිරිපත් කළ 
බව. ඒ පිළිබඳව ලබන සතිෙය්, ඊළඟට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන 
අවස්ථාෙව් සතියක විවාදයකුත් අපි ඉල්ලා තිෙබනවා. එක 
පැත්තකින් ෙම් විධියට මධ කාලීන පතිපත්ති එනවා. ඊට පස්ෙසේ 
අය වැයක් එනවා. ඊට පස්ෙසේ විෙශේෂ පකාශයකින් නැවත 
සංෙශෝධනයක් එනවා. ඊට පස්ෙසේ තවත් විෙශේෂ පකාශයකින් 
තවත් සංෙශෝධනයක් එනවා. සංෙශෝධන පිට සංෙශෝධන එනවා.  

ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අය වැය තිබුණාට, ඒක සංෙශෝධනය වුණාට පස්ෙසේ 
ඉතිරි වුෙණ් ෙමොනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, මමත් 
දන්නවා.  අය වැය පිට අය වැය එමින්, සංෙශෝධන පිට සංෙශෝධන 
එමින් ෙම් ෙපෙනන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා මුහුණ දී තිෙබන 
ආර්ථික අභිෙයෝගය ෙනොෙවයිද? මාස කීපයක් ඇතුළත හත්-අට 
වතාවක් අය වැයට සංෙශෝධන පිට සංෙශෝධන ෙගන ඒෙමන් 
ෙපෙනන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ගිලිලා ඉන්න ආර්ථික අර්බුදෙය් 
තරම ෙනොෙවයිද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳ විශ්වාසයක් සාමාන  මැද පන්තිෙය්, ඉහළ 
මැද පන්තිෙය් හා ධනපති පන්තිෙය් ආෙව් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා 
ෙනොෙවයි. නව ලිබරල්වාදී ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික පතිපත්තිය 
එතුමා තමයි හිමිදිරිෙය් ෙම් රටට ෙගනාෙව්. හිමිදිරිෙය් තමයි  
එතුමා ඒක පාලනය කෙළේ. එතුමාට පුළුවන් වුණා ඒකට ඕනෑ 
කරන යටිතල පහසුකම් ටික හදලා, ව වස්ථාව හදලා, ඒකාධිපති 
ජනාධිපතිකම හදලා, ඒකට ඕනෑ කරන අනුපාත ඡන්ද කමය 
හදලා, ආෙයෝජන මණ්ඩල අණ පනත් ටික ඔක්ෙකෝම  
ෙගනැල්ලා, කම්කරු නීති ෙවනස් කරලා, වහල් කලාප හදලා, 
පරෙද්ශක්කාර බලෙව්ගවලට, බහුජාතික ෙකොම්පැනිකාරයන්ට 
අෙප් රටට ඇවිල්ලා බින්න බැහැලා, අපව හූරෙගන කාලා යන්න 
වට පිටාව හදන්න. එතෙකොට මුල් කාලෙය් රටට සල්ලි ආවා. 
ෙකොත්තු ෙරොටි කෙඩත් ආවා. Chinese restaurant එකත් ආවා. 
ඔක්ෙකෝම ආවා. අත මිට සල්ලි ගැවෙසන්න පටන් ගත්තා.  

දැන් අපි ඉන්ෙන්, නව ලිබරල්වාදී ආර්ථිකෙය් අවපාත 
අවධිෙය්. විකමසිංහ මහත්මයා ෙම්ක කරකවන්න හදන්ෙන් 
ෙලෝකය නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ගමන පතික්ෙෂේප කරපු 
අවධියක. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන් වැඩ බැරි 
ටාසන්ලා. හරියට three wheelers එළවන සෙහෝදර යකුට Rolls-
Royce එකක් දුන්නා වාෙග් තමයි. ෙම් වැඩ බැරි ටාසන්ලාට නව 
ලිබරල්වාදී ආර්ථික ෙමොඩලය ෙමතැනින්  ඔබ්බට ෙගන යන්න 
බැහැ. සෙතොස කර ගන්න බැරි වුණ ඇමති ෙකෙනකුට මුදල් 
ඇමතිකම දීලා ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න පුළුවන්ද මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි? ඒ නිසා බැහැ. එක පැත්තකින් ෙම් කියන්ෙන්, 
යහ පාලකයන්ට බැහැ කියන එක. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් 
කියන්ෙන්, නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික පතිපත්තිය, ෙම් දුෂ්ට ආර්ථික 
පතිපත්තිය ෙලෝකෙයන් දැන් පතික්ෙෂේප ෙවලා ඉවරයි කියන එක. 
මම ඒකට උදාහරණ කියන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ලියැද්ෙද් ඉන්න 
ඕනෑ, කුඹුෙර් ඉන්න ඕනෑ, කමෙත් ඉන්න ඕනෑ ෙගොවිෙයෝ දැන් 
ඉන්ෙන් මහ පාෙර්. අස්වැන්න කරුමයක් වුණු රටක් ෙම්ක. අපි 
බැලුෙව්, "අෙප් වී අස්වැන්න වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" 
කියලා. ගල්ඔෙයන් ආරම්භ වුණාට පස්ෙසේ ගංගා ෙදෝණිවල මහා 
පරිමාණ වාරි කර්මාන්ත හදලා, වගා කරලා, නව බීජ ෙහොයා ෙගන 
අෙප් පැරණි නායක නායිකාෙවෝ බැලුෙව්  වී බුසලකින් අක්කරයට, 

ෙහක්ෙටයාරයකින් අෙප් අස්වැන්න වැඩි කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. දැන් අස්වැන්න ෙනළන කාලය. ෙම් වතාෙව් 
අස්වැන්න ඓතිහාසිකයි කියලා කියනවා. හැබැයි, අස්වැන්න 
විකුණා ගන්න බැහැ. රුපියල් 20ටවත් වී කිෙලෝවක් විකුණා 
ගන්න බැහැ කියලා අද ෙගොවිෙයෝ කෑ ෙමොර ෙදනවා; හූල්ලනවා; 
මහ පාෙර් බුදිය ගන්නවා; ගිනි තියා ගන්න හදනවා; සිය දිවි හානි 
කර ගන්න හදනවා. ෙමොකද, එෙහම වුෙණ්? ඇයි රුපියල් 20ටවත් 
විකුණා ගන්න බැරි වුෙණ්? ඒ ෙවන ෙමොකවත් නිසා ෙනොෙවයි. 
යහ පාලකෙයෝ ආපු හැටිෙය් කළා මරු වැඩක්. ෙමොකක්ද ඒ?  

යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ෙග් අස්වැන්න ගැන 
ෙනොෙවයි බැලුෙව්. අෙප් ෙගොවිෙයෝ රැකීම ගැන ෙනොෙවයි 
බැලුෙව්. ඇෙමරිකාෙව් ඉන්න තිරිඟු ෙගොවියා ගැනයි බැලුෙව්. 
බලලා ෙමොකද කෙළේ? තිරිඟු ඇට ආනයනයට පනවා තිබුණු 
සියයට 15 බද්ද, කිෙලෝවට උපරිමය රුපියල් 10ක බද්ද ඉවත් 
කළා. පීමා සමාගමට ඒ බදු සහනය දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රුපියල් මිලියන 13,000ක් අද පීමා සමාගමට 
සාක්කුෙව් දා ගන්න දුන්නා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව. ලජ්ජයි 
රනිල්; අගමැතිතුමා, ලජ්ජයි. අෙප් ෙගොවිෙයෝ වහ ෙබොනවා. 
ෙගොවිෙයෝ මහ පාෙර් ඉන්නවා. ෙගොවිෙයෝ හිඟා ෙනොකා හිඟා 
කනවා. ෙගොවිෙයෝ අන්ත අසරණ ෙවලා. අස්වැන්න කරුමයක් 
වුණු රට බවට ෙම් රට පත් වනවා. පීමා ෙකොම්පැනියට රුපියල් 
මිලියන 13,000ක් සාක්කුෙව් දා ගන්න දුන්නා ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව. නැහැ කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නම්, "නැහැ" 
කියන්න. රුපියල් මිලියන 13,000ක් සාක්කුෙව් දා ගන්න දුන්නා. 
ඒ රුපියල් මිලියන 13,000න් කීයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මැතිවරණ අරමුදලට දුන්නාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
රුපියල් මිලියන 13,000න් කීයක් රතු අලි පැටවුන්ෙග් මැතිවරණ 
අරමුදලට දුන්නාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. දුන්ෙන් නැත්නම්, 
"ෙපොෙහොර සහනාධාරය පරණ විධියට දීපියව්" කියන ෙකොටම, 
"වීවලට සහතික මිලක් දීපියව්" කියන ෙකොටම, රතු අලි පැටියා 
කියන්න එපායෑ, "පීමා ෙකොම්පැනියට දීපු රුපියල් මිලියන 
13,000 වහාම නවත්වලා ඒ බද්ද ආපහු පනවන්න." කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක බත් කන රටක්; ෙම්ක 
බත් කන රටක්. හැබැයි, දැන් අෙප් ඒක පුද්ගල තිරිඟු පිටි 
පරිෙභෝජනය අවුරුද්දකට කිෙලෝ 60යි. ෙම්ක කිෙලෝ 30ටයි 
තිබුෙණ්, දැන් කිෙලෝ 60යි. අෙප් ඒක පුද්ගල සහල් පරිෙභෝජනය 
අවුරුද්දකට කිෙලෝ 135ක් තිබුණා. දැන් ඒක කිෙලෝ 5කට 
අඩුෙවලා.  

වියට්නාමෙය් ඉන්නවා, බත් කන නායකෙයක්. තායිලන්තෙය් 
ඉන්නවා, බත් කන නායකෙයක්. ඉන්දුනීසියාෙව් ඉන්නවා, බත් 
කන නායකෙයෝ. ඒ  රටවල  වාර්ෂික ඒක පුද්ගල තිරිඟු පිටි 
පරිෙභෝජනය කිෙලෝ 20යි, 25යි. ෙමෙහේ ඉන්ෙන් බත් කන 
නායකෙයෝ ෙනොෙවයි ෙන්!  අගමැතිතුමා ඉපදුෙණ්ම 'ෙක්ක්' 
කියාෙගන ෙන්. උන්නැෙහේ නම් පාන්වලට කත් ඇද්දාට කමක් 
නැහැ. උන්නැෙහේ තිරිඟු පිටිවලට කත් ඇද්දාට කමක් නැහැ. 
උන්නැෙහේ ඇෙමරිකාෙව් තිරිඟු ෙගොවියා රැක්කට කමක් නැහැ. 
හැබැයි,  ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවි පුතාත් වී ෙගොවියාට ෙකළින 
එක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. අපි ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවි 
පුතාට කියන්ෙන්, ඔබතුමා සැබෑ ෙගොවියකුෙග් පුෙතක් නම්, 
ඔබතුමා සැබෑ ෙගොවි නායකෙයක් නම් ඔබතුමාට එය ෙපන්වන්න 
අවස්ථාවක් තිෙබනවා කියලායි.   

ජනාධිපතිතුමනි, ඉතින් ෙමොකක්ද කරන්න  ඕනෑ වන්ෙන්?  
දින සියෙය් ආණ්ඩුෙවන් පීමා ෙකොමිපැනියට දීපු  රුපියල් මිලියන 
13,000ක මුදල නැවත ගන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
උන්නතියට. තිරිඟු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 10ක බද්දක් වහාම 

427 428 

[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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පනවන්න කියා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතෙකොට තිරිඟු පිටි සඳහා බදු මුදල පැෙනව්ෙවොත් 
හාල් පිටි මිලට වැඩිය තිරිඟු පිටි මිල වැඩි ෙවනවා.  එතෙකොට 
හාල් පරිෙභෝජනයට අවස්ථාව එනවා. අද සුළු හා මධ  පරිමාණ වී 
ෙමෝල් 800ක් වැහිලා; කුඩා ෙමෝල් 500ක් වැහිලා. අද හාල් 
විකුණා ගන්න බැහැ; වී ටික ෙකොටන්ෙන් නැහැ.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, පුලතිසිපුර ෙගොවි කුමාරයාෙණනි, 
අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, රජරට ෙගොවිෙයෝ ගැන කැක්කුමක් 
තිෙබනවා නම් පීමා ෙකොම්පැනියට සාක්කුෙව් දා ගන්න දුන්න 
රුපියල් මිලියන 13,000ක මුදල වහාම ගන්න ඕනෑ කියලායි. 
අවුරුද්දකට  රුපියල් මිලියන 13,000ක්! රුපියල් බිලියන 13ක්! 
වහාම ඒක ගන්න. තිරිඟු පිටි සඳහා බද්දක් පනවන්න. ඒ බද්ද 
පනවන ගමන් අපි හාල් පිටි පරිෙභෝජනය වැඩි කරමු.  

සමෘද්ධිලාභින්ට හාල් කිෙලෝ දහය ගණෙන් ෙදමු. ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මහත්මයා සිෙමන්ති ෙකොට්ට දහය දහය ෙබද ෙබදා 
යනවා වාෙග්, සමෘද්ධිලාභින්ට හාල් කිෙලෝ දහය දහය ෙබදමු.  
එතෙකොට ෙම් හාල් පශ්නය අවසන් ෙවනවා ෙන්. රුපියල් 50ක් 
දීලා හාල් ගනිමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 'වී' කියන්ෙන් බුද්ධ 
ෙභෝගයක්. ෙම් බුද්ධ ෙභෝගය පසු ගිය කාලෙය් කුකුළු කෑම 
හදන්න කියලා පීමා ෙකොමිපැනියට විකිණුවා. ඒ හාල් විකිණුෙව් 
ගුල්ෙලෝ ගැහුවාට පසුවයි; වී විකිණුෙව් ගුල්ෙලෝ ගැහුවාට පසුවයි. 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙමම බුද්ධ ෙභෝගය නැවුම් පිටින්ම  
කමෙතන්ම අරෙගන ෙමටික් ෙටොන් 60,000ක වී පීමා 
ෙකොම්පැනියට වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 24ට ඊෙය් ෙපෙර්දා 
විකිණුවා. කුකුෙළෝ කනවා, හාල්. අපිට කන්න නැහැ. අපි කනවා, 
පාන්. කුකුෙළෝ කනවා හාල්, අපි කනවා පාන්. 

දියවැඩියාව සියයට 35යි. පිළිකාව ෙබෝ ෙවනවා, 
ෙහම්බිරිස්සාව වාෙග්. වකුගඩු ෙරෝගය ෙබෝ ෙවනවා, 
ෙහම්බිරිස්සාව වාෙග්. අපි කනවා, පාන්. කුකුෙළෝ කනවා, හාල්. 
ෙම් යහ පාලනෙය් අස්වැන්න ඔන්න ඕකයි. ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව, බුද්ධ ෙභෝගෙයන් සත්ව ආහාර හදන්න කියලා කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 24ට පීමා ෙකොම්පැනියට විකිණුවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි- 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ  අමාත තුමා) 
(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) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට ආනයනය කරනවා, පිටි. 
ෙම් පිටි අෙප් කටට රහට දැෙනන්න හදලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා කිව්වා- 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර රාජ  අමාත තුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, 1988,1989 යුගෙය්දී බුද්ධ 

ෙභෝග ගබඩා කීයකට ගිනි තිබ්බාද? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ගරු රාජ  

අමාත තුමනි. ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒක රීති පශ්නයක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් අද හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමා පසු ගිය කාලෙය් සීනි, 
ලුණු, ෙතල් ගැන කථා කළා. ෙම් රස කාරක, වර්ණ කාරක ගැන 
උන්නැෙහේට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද?  අපට ෙම් තිරිඟු පිටි රස කරලා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අජිෙනොෙමොෙටෝ දානවා ෙතොග පිටින්. 
ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  ඇමතිතුමාට අපි අභිෙයෝග 
කරනවා, අඩුම ගණෙන් අජිෙනොෙමොෙටෝ තහනම් කරන්න 
කියලා. ෙලෝකෙය් හැම පර්ෙය්ෂණායතනයක්ම කියනවා, 
අජිෙනොෙමොෙටෝ පිළිකා කාරකයක්ය කියලා; දියවැඩියා 
කාරකයක්ය කියලා. අජිෙනොෙමොෙටෝ අගුණයි; මිනිස් ශරීරයට 
අගුණයි: ෙසෞඛ යට අහිතකරයි කියලා අපි කියනවා. ඒ නිසා 
අජිෙනොෙමොෙටෝ තහනම් කරන්න. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට අපි කියනවා, පුළුවන් නම්, අෙප් ජනතාව 
ෙලඩුන් කරවන අජිෙනොෙමොෙටෝ තහනම් කරන්න කියලා. 
ඒකවත් කර ගන්න බැරි යහ පාලකෙයෝ ටිකක් ෙම් ඉන්ෙන්. 
ඒකවත් කර ගන්න බැරි යහ පාලකෙයෝ ටිකක්. ඒ නිසා ගරු - 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙමන්න කුළප්පු  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙවලා. ඔබතුමාට ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්. ඔබතුමාෙග් ඇ ෙඟ්ත් 
පිළිකාවක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  අමාත තුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අජිෙනොෙමොෙටෝ තහනම්. හැබැයි වැඩිෙයන් අජිෙනොෙමොෙටෝ 

කන්ෙන් විමල් වීරවංශ මහත්තයා කියා අපට ෙපොඩි වාර්තාවක් 
ලැබී තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] එතුමා වැඩිෙයන්ම කන්ෙන් 
චයිනිස් ෙහෝටල්වලින්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙමොකක්ද, ඒෙක් තිෙබන point එක? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගරු කටයුතු 

රාජ  ඇමතිවරයකු හැටියට ෙපන්වන්න. පාසල් ළමයින් ගැලරිෙය් 
ඉන්නවා. විමල් වීරවංශ කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් පස්ෙසේ ආපු 
විසප්පුවක් වාෙගයි. ඒෙකන් ඔබතුමාව අවුල් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රතු අලි පැටවුන්ෙගන් අපි 
අහනවා, පාරවල්වල ෙසනඟ පිරුණාට පස්ෙසේ mike එක උදුරා 
ගන්න අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙගන් අපි අහනවා, විකමසිංහ 
මැතිතුමා කරගහෙගන යන නව ලිබරල්වාදි ආර්ථික පතිපත්තිය 
ආෙවොත් ෙම් රෙට් ෙගොවියා මහ පාරට වැෙටන බව දන්ෙන් 
නැතිවද යහ පාලනයට උදවු කෙළේ කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාට අෙප් විශාල ෙගෞරවයක් තිබුණා. 
එතුමාට ෙගෞරවයක් තබා ෙගන අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
ෙකොට "එතුමා ෙහොඳ ගැලවීෙම් හමුදාවටයි" කියලා ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා කියා මට මතකයි. එදා අපට ඒ 
පිළිබඳව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා එක්ක විශාල ෙක්න්තියක් 
ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම - [බාධා කිරීමක්] අපට මතකයි, එතුමා 
හමුදාපති ධුරයට - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] එතුමාව හමුදාපති ධුරයට පත් කරන්න 
හදන ෙකොට, "නයි පැටවුන් දමා ගන්න එපා"යි කියා කිව්ව බව 
අපට මතකයි. හැබැයි නයි පැටියා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා එතුමා අත හැරිෙය්ත් නැහැ. එතුමා ගැලවීෙම් 
හමුදාවටවත් ෙහොඳ නැහැයි කියලා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා කිව්වාය කියලා නිකම් සිටිෙය්ත් නැහැ. එතුමාට වැෙඩ් 
භාර දුන්නා. එතුමා වැෙඩ් කළා. නයි පැටියා කියා අත හැරියා නම්, 
මාසයක් තිබියදී විශාම ගියා නම් අද එතුමාට Field Marshal 
තනතුර ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. සමා වන්න ඕනෑ, ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට අනුව ෙවල් විදාෙන්කම හම්බ ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්ෙන්, එතුමා 
 ෙකෙරහි තිබුණු අෙප් ඒ ආදරය සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
නැති කර ගත්තාය කියලායි. ඒක නැති කර ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? 
ඒක ෙපෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අෙන්! [බාධා කිරීමක්] පසු ගිය 
මැතිවරණෙය්දී එතුමා ෙමොනවාද ෙනොකෙළේ? ෙනෝනාවත් දැම්මා, 
දරුවනුත් දැම්මා, බෑනලාත් දැම්මා, ෙවඩි වැදුණු කාර් එකත් 
අරෙගන ගියා, බඩත් ෙපන්නුවා, ෙවඩි වැදුණු තැනත් ෙපන්නුවා, 
බඩ ෙපන්න-ෙපන්නා ගියා. ඒ වුණාට එතුමා ලබා ගත්ත ඡන්ද 
සංඛ ාව කීයද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඡන්ද 28,000යි. 
ඡන්ද 28,000න් ෙපෙනනවා ෙන්, ජනතාව එතුමාට ෙකොපමණ 
ආදරයක් තිෙබනවාද කියලා. එතුමා ගැන අපට අනිච්ෙච්, දුක්ෙඛ් 
කියලා හිතුණා. අෙන්, අනිච්ෙච්, දුක්ෙඛ්, අනාත්ෙම්! ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.00] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද මට 

කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අෙප් ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කෑ 
ගැහුවා. ෙමොනවාද කිව්ෙව් කියලා අපට ඇහුෙණ්ත් නැහැ, 
ෙත්රුෙණ්ත් නැහැ. කට හඬ නම් ෙපොඩ්ඩක් tune කර ගන්න 
ෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ සද්ෙද් දැම්මාට සද්ෙද් පැහැදිලි මදි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් හඬ tune කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] ඒ 
අනික් හඬ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කන් ශුද්ධ කර ගන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කටට මැස්ෙසෝ යයි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අෙප් ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා උද්දීපනයක් ගැන කථා 

කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට පත් වුණාම ආර්ථිකය 
උද්දීපනය ෙවයි; ෙලොකු මහත් ෙවයි; සංවර්ධනය ෙවයි; 
වැඩිදියුණු ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ෙගන සිටියාය 
කියන එක කිව්වා. ඒ කියන්ෙන්, එවැනි මතයක් තිෙබනවාය 
කියන එක එතුමාෙග් හදවත තුළත් නිධන්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව මා තමුන්නාන්ෙසේට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා බුද්ධ ෙභෝග කථාවක් කිව්වා. 
"කුකුළන්ට හාල්, අපට පාන්" කියලා කථාවක් එතුමා කිව්වා. අපි 
ඒකත් එෙහම පිළිගනිමු. කුකුළන් හාල් කනවා. අපි පාන් කනවා. 
ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා විමල් වීරවංශ මැතිතුමා සමඟ නිවාස 
අධිකාරිය කනවා කියන කථාවත් ඕකට ෙපොඩ්ඩක් සම්බන්ධ කර 
ගත්ෙතොත්-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
"කෑවා" කියා සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
"කෑවා" කියන එක සම්බන්ධ කර ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකරුවාවල් සියල්ල පසු ගිය කාලෙය් 
ඇදුණා. ඒවා අදත් ඇදුණා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු ජයන්ත 
සමරවීර මන්තීතුමාට ඒකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම 
කියන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලා බංෙකොෙලොත් කළ ආර්ථිකයක් 
තමයි දැන් තිෙබන්ෙන් කියන එකත්. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් කථා 
කරන්ෙන් මළ ෙගදරක කථා පවත්වනවා වාෙග්යි. අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය මැරිලා දැන් වළ දමන්න එෙහම නැත්නම් ආදාහනය 
කරන්න ආසන්නයි වාෙග්යි කථා කරන්ෙන්. මළ ෙගදරක 
කථාවක් පවත්වනවා වාෙග් තමයි, ෙම් අය ෙම් කථා 
පවත්වන්ෙන්. අෙප් ආර්ථිකය මැරිලා නැහැ. විෙශේෂෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ, අපි ෙම් ෙනළන්ෙන් පසු ගිය 
කාලෙය් වැපිරූ අස්වැන්නයි කියන එක. මුං වැපිරුවා නම් අපි දැන් 
ෙම් ෙනළන්ෙන් මුංවල අස්වැන්නයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ආර්ථිකය හැසිරවීෙම් පතිවිපාකවල සහ 
කියා කලාපවල අස්වැන්න තමයි ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් 
ෙනළමින් ඉන්ෙන්.  

අපි අලුත්  රටක් හදනවා කියා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් මාස 60කින්. 
අපිට කිසි අවස්ථාවක මාස පෙහන්, හෙයන් ෙම් පාතිහාර්යය 
පාන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ, 
දැන් ෙම් අය වැය තුළ අපි විශාල මූල  අර්බුදයකට මුහුණ පා 
ඉන්නවායි කියන එක.  අපි ෙම් ගැන මැතිවරණෙය්දී කිව්වා. අපි 
මැතිවරණෙය්දී ජනතාවට කිව්වා, ෙම් ආර්ථිකය විනාශයි; ෙම් රට 
විනාශයි; අපිට අෙප් ණය බර විශාලයි; අෙප් දරුවන්ට අනාගතයක් 
නැත කියා. ඒ විධියට අපි  ජනතාවට කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, අපි හිතපු නැති ෙදයක් 
තිබුණා. අපි හිතුෙව් බිස්ෙසේ වී ටික නැහැ කියා විතරයි. අපි හිතුෙව් 
බිස්ස හින්දලා විතරයි කියලායි. අර ගරු ජයන්ත සමරවීර 
මන්තීතුමා කියන බුදුන්ෙග් ෙභෝගය වන වී ටික බිස්ෙසේ නැහැ කියා 
විතරයි අපි හිතුෙව්. හැබැයි, ෙම් ෙගොල්ලන් කාලා තිෙබන්ෙන් 
බිස්ෙසේ වී ටික විතරක් ෙනොෙවයි කියන එක ෙත්ෙරන්ෙන්, බිහි 
ෙදොර ඇරලා බලනෙකොටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
අය බිස්ෙසේ තිබුණු ෙව්වැල් ටිකත් කාලා; බිස්ෙසේ තිබුණු ගෙඩොල් 
ටිකත් කාලා; බිස්ෙසේ තිබුණු ලෑලි ටිකත් කාලා; බිස්ෙසේ තිබුණු 
සියලුම ෙද්වල් කාලා ඉවරයි. මුළු බිස්සම කාලා කියන එක බිස්ස 
ඇරියාට පස්ෙසේ තමයි අපිට ෙත්ෙරන්ෙන්. ඒක තමයි, අපි ෙම් 
කියන්ෙන්. අෙප් අගමැතිතුමා - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
බිස්ස බඩ ඇතුෙළේ. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔව්. දැන් බිස්ස බඩ ඇතුෙළේ.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
බඩ ෙලොකු ඒකයි. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
බිස්ස බෙඩ් තබා ෙගන තමයි ෙම් කෑ ගහන්ෙන්. අෙප් 

අගමැතිතුමා ඒක තමයි කිව්ෙව්. අ පි ෙනොහිතපු ණය කන්දරාවක් 
දැන් එක්කාසු ෙවලා තිෙබනවා. තවම ගණන් හදා ගන්නවත් බැරි 
ණය කන්දරාවකට අපි මුහුණ දීලා තිෙබනවා. රාජ  
ව වසායකයින්ෙග් ණය බර ගැන අෙප් මන්තීවරුන් කිව්වා. 
Ceylon Petroleum Corporation එෙකන් පටන් ගත්තාම, 
SriLankan Airlines එෙකන් පටන් ගත්තාම, Mihin Air එෙකන් 
පටන් ගත්තාම, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයන් පටන් ගත්තාම, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් පටන් ගත්තාම ෙම් සමස්ත ණය බර 
දැන් ෙහළි ෙවමින් පවතිනවා. බිස්ෙසේ හිටවපු කණු ටිෙක් මුල් 
ටිකත් ෙව්ෙයෝ කාලා වාෙග් කාලා කියන එක තමයි අපිට 
විෙශේෂෙයන් ෙත්ෙරන්ෙන්. ෙම්ක අමුත්තක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් 
උත්සාහ කරන්ෙන්, ෙම් ධාන ාගාරය නැවත හදන්නයි. අපිට 
ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමාෙග් ඇඟ දැක්කාම නම් හිෙතනවා, 
ධාන ාගාරය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියන එක. මට ෙපෙනන 
හැටියට නම් එතුමාෙග් බෙඩ් තමයි බිස්ස තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ධාන ාගාරය හදන්න තමයි අපි ෙම් සුළු ෙවනස්කම් කිහිපයක් 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 
වැට් බද්ද අය කිරීෙම්දී විදුලිය, අත වශ  බඩු භාණ්ඩ වාෙග් 
ෙද්වල්වලදී පාරිෙභෝගිකයා -කුඩා පුද්ගලයා, සුළු මිනිහා- 
ආරක්ෂා කරන මතවාදවලට රජයක් හැටියට අප යනවාය කියන 
එක. ඒ නිසා මැරිලා ඉපදිලා වාෙග් ෙම් ෙගොල්ලන්ට කථා කරන්න 
බැහැ. අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජය පැවැති කාලෙය් තිබුෙණ් මහවැලිය කියන එක 
විතරයි කියා. ඒ, එතුමාෙග් දැනුෙම් තරම -අවෙබෝධෙය් තරම- 
තමයි. එතුමාට මහවැලිය කිව්වාම මතක් ෙවන්ෙන්, මහවැලි ගඟ 
විතරයි. හැබැයි, ගරු මන්තීතුමන්ලා මතක තබා ගන්න, මහවැලිය 
කිව්වාම මහවැලි ජලාශය වාෙග්ම ඒ හරහා ඉදි වුණු ෙගොවිබිම්,-
[බාධා කිරීම්] ඒ හරහා ඇති වුණු විදුලිය, ඒ හරහා ඇති වුණු ෙගොවි 
ජනපද, ඒ හරහා ඇති වුණු කර්මාන්තශාලා,-[බාධා කිරීම්] ඒ 
හරහා රැකියා උත්පාදන, දැවැන්ත සංවර්ධන ෙයෝජනා කම ෙම් 
ර ට ආර්ථිකමය වශෙයන් නැඟිට්ටවූ දැවැන්ත බහු කාර්ය 
සංවර්ධන ෙයෝජනා කම ඇති වුණාය කියන එක. ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මහවැලිය කිව්වාම මහවැලි ගඟ 
මතක් ෙවනවා ඇති. ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඇපල් වතු මතක් ෙවනවා. 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔව්, මතක් ෙවනවා, මතක් ෙවනවා. ඇපල් වතු මතක් 

ෙවනවා. ෙමතැන මහ ෙලොකුවට කථා කරනවා. සුරාබදු පිළිබඳ 
සංෙශෝධන කිහිපයක් අපි ෙගනාවා. විෙශේෂෙයන් මම ඒ ගැනත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මතකයට නඟන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට එන ෙකොට එතුමා ඉදිරිපත් කළ 
"මහින්ද චින්තන" නමැති පතිපත්ති පකාශනෙය් පළමු පිටු අතර 
තිෙබන කාරණයක් තමයි "මතට තිත" කියන කාරණය. "රෙට් 
සියලුම ජනතාවෙග් බැරෑරුම්ම ගැටලුවක් වන්ෙන් ජනතාවෙග් 
මත්පැන් භාවිතයයි. මම ඒ සියල්ල නවත්වමි" කියලා එතුමා 
කිව්වා. එෙහම තමයි එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. එතෙකොට අෙප් 
ගම්වල හිටපු කාන්තාෙවෝ පුදුම විධියට සන්ෙතෝෂ වුණා. "මෙග් 
අම්ෙම්, අෙප් ගම්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ෙග් බීම නවත්වන්න 
ෙමන්න නායකෙයක් පහළ වුණා. ඒ නිසා අෙප් මිනිහා බීලා 
ඉවරයි" කියලා ඒ අය හිතුවා. එෙහම හිතලා 2005 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එතුමාට ඡන්දය දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2004 වර්ෂෙය් "මතට තිත" 
සංකල්පය එන ෙකොට අෙප් රෙට් සම්මත සැර මත්පැන් පමාණය 
ලීටර් මිලියන 34.5ක් භාවිත කරලා තිබුණා. එතෙකොට 2004දී 
ධාන  මත්පැන් - බියර් පමාණය - ලීටර් මිලියන 48.3ක් භාවිත 
කරලා තිබුණා. 2005දී "මතට තිත" සංකල්පය එන ෙකොට අපි සැර 
මත්පැන් ලීටර් මිලියන 38.5ක් භාවිත කරනවා. ධාන  මත් පැන් -
බියර්- ලීටර් මිලියන 51.5ක් භාවිත කරනවා. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙම් රටට සංචාරකෙයෝ එනවාෙන් මන්තිතුමා. 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔව්, සංචාරකෙයෝ තමයි ෙම් අරක්කු බීලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට පස්ෙසේ "මතට තිත" 
සංකල්පය, ෙම් රෙට් ගම්වල ඉන්න අහිංසක දරුවන්, කාන්තාවන් 
සන්ෙතෝෂ වුණු "මතට තිත" ව ාපාරය, දිගින් දිගට, දිගින් දිගට 
අරෙගන ගිහිල්ලා ලීටර් මිලියන 34.5ක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු 
අෙප් රෙට් ෙද්ශීය මත්පැන් පරිෙභෝජනය 2013 වන විට ලීටර් 
මිලියන 44.3ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එය පතිශතයක් ෙලස 
බැලුෙවොත් විශාල වැඩිවීමක්. ඒ එක්කම ලීටර් මිලියන 48.3ක්ව 
තිබුණු බියර් පරිෙභෝජනය ලීටර් මිලියන 124.5 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් "මතට තිත" සංකල්පෙය් 
තරම. ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

සුරාව කියන එක ගත්ෙතොත්, සාමාන ෙයන් ගෙම් ෙගොෙඩ් 
ඉන්න අහිංසක මිනිහාත් සුරාව ෙබොනවා; රජ මාලිගාෙව් මහා 
පභූවරයාත් සුරාව ෙබොනවා. අතීතෙය්දීත් බිව්වා. බුදුන්ෙග් කාලෙය් 
නාලාගිරි ඇතාටත් සුරාව ෙපව්වා. සාමාන ෙයන් ෙම්ක සමාජ 
සංසිද්ධියක්. හැබැයි, ගෙම් ෙගොෙඩ් මිනිහා ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් 
ෙහෝ ළඟපාතකින් සුරාව ෙසොයාගත්තා. ඒක නැවැත්තුවා. වහාම 
කියාත්මක වන පරිදි දඩ බඩගාලා, ෙපොලීසිය සියල්ල භාවිත 
කරලා ඒක සම්පූර්ණෙයන් මර්දනය කළා. ඊට පස්ෙසේ මත්පැන් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ගෙම් බාර් එකට ෙගනාවා. ගෙම් බාර් එකට අවශ  
වන අරක්කු පමාණය සම්පාදනය කරන්න සෑම දිස්තික්කයකටම 
එතෙනෝල් භාර ඇමතිවරෙයක් පත් කළා. සෑම දිස්තික්කයකටම 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් තමන්ෙග් ෙහන්චයිෙයක් 
පත් කළා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කවුද කියලා නම් කරන්න. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
නම් කරන්න ෙදයක් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක තමයි 

ඉන්ෙන්. සෑම දිස්තික්කයකම එතෙනෝල් සහ අරක්කු නිෂ්පාදනය 
කරන මන්තීවරෙයක්, ඇමතිවරෙයක් බිහි කළා. එෙසේ බිහි කරපු 
ඇමතිවරයා හරහා ගෙම්, නගරෙය් බාර් එකට අරක්කු ටික දැම්මා. 
එෙහම කරලා, අරක්කු ෙබෝතලයක් ෙදකක් විකුණාෙගන ගෙම් 
කසිප්පු බිස්නස් කරෙගන සිටි කසිප්පු ව ාපාරිකයාෙග් බිස්නස් 
එකට ෙකළපු ආණ්ඩුවක අය තමයි සුද්ෙදෝධනලා වාෙග් ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒකයි ඔබතුමාට ෙම් "මතට තිත" 
ව ාපාරය ගැන මම මතක් කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
"මතට තිත" ව ාපාරෙය් තිෙබන පුරාෙජ්රුව ඕක තමයි. 

[බාධා කිරීමක්] අලුතින් ඉපදිලා ග ෙඟ් නාලා වාෙග් තමයි දැන් 
ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කථා කරන්ෙන්. ඒ එක්කම විෙශේෂෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මැරුණු වීරෙයෝ ගැන 
කථා කළා. සාමාන ෙයන් අෙප් මිනිස්සු හැම තිස්ෙසේම උත්සාහ 
කරන්ෙන් මැරුණු වීරෙයෝ ෙගොඩ අරෙගන හරි කමක් නැහැ, 
ආපහු තමන්ෙග් ජාම ෙබ්රා ගන්නයි. සාමාන ෙයන් අෙප් ජන 
වහෙර් තිෙබන කථාවක් තමයි, අලියාෙග් නැට්ෙට් එල්ලිලා දිව  
ෙලෝකෙය් ගිය කථාව. තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න හදන්ෙන්ත් 
ජනතාව විසින් පැත්තකට දමපු නායකෙයක් ආපහු ෙකළින් 
කරලා අරෙගන, ඒ නායකයාෙග් නැට්ෙට් එල්ලිලා දිව  
ෙලෝකෙය් යන්නයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් 
ඒකට. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන කනගාටු වන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පිළිබඳවත් සිහිපත් කරමින්, 
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සත්ුතිය පිරිනමමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.13] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම අතිපූජනීය 

ගලගම අත්ථදස්සි මහා නායක හිමිපාණන් වහන්ෙසේෙග් අපවත් 
වීම පිළිබඳව අපෙග් ෙශෝකය පළ කරනවා. 

ගරු උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගත ෙවලා දැන් මහර බන්ධනාගාරෙය් පසුවනවා. අපි 
දැන් පැය කීපයකට ෙපර උන්වහන්ෙසේ බලන්න ගියා. උඩුෙව් 
ධම්මාෙලෝක නායක හිමිපාණන් ෙමරට සුපකට ධර්ම කථිකයන් 
වහන්ෙසේ නමක් බව විෙශේෂෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී මතක් 
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[ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන  මහතා] 



2016 මාර්තු  10  

කරන්න ඕනෑ. උන්වහන්ෙසේ සහ මහා නායක හිමිපාණන් 
වහන්ෙසේ අතර ඉතාම කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. 
උන්වහන්ෙසේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීෙම් ආරංචිය මහා 
නායක හිමිපාණන් වහන්ෙසේට බරපතළ ෙලස දැනුන බව අපි 
කියනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් 
නායකෙයෝ ෙබෞද්ධ විෙරෝධීන් විය හැකියි. ෙම්  පාලකෙයෝ 
ෙබෞද්ධ විෙරෝධීන් විය හැකියි. [බාධා කිරීම්] රටක් නැති, ආගමක් 
නැති, සමලිංගිකයින්ෙග් ආණ්ඩුව. සමලිංගික 

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

නායකයන්ෙග් ආණ්ඩුව. ෙම් අයට ආගමක්, දර්ශනයක්, මතයක් 
නැති වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් විවාදයට අදාළ 
ෙනොවන නඩු නිමිත්තක කාරණයක් ගැන, අත්අඩංගුවට ගැනීමක් 
ගැන ෙම් සභාෙව් කථා කරන එක ගැන පළමුෙවන්ම මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් මහා ෙලොකු 
ෙබෞද්ධ නායකෙයෝ තමයි ෙපොල් අරෙගන හින්දු ෙද්වාලවලට 
ගිෙය්. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මෙග් ෙවලාව අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේට කථා පවත්වන්න 

බැහැ. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ඒ මන්තීතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
 ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මහා නායක ස්වාමීන් 

වහන්ෙසේට අපහාස කිරීම අපි ෙහළා දකිනවා. ඒක හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා අපි විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එය ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නැවත වතාවක් මම ඉතාම 

වග කීෙමන් කියනවා, උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හිමිපාණන් වහන්ෙසේ 
අත්අඩංගුවට ගැනීම ගරු ගලගම අත්ථදස්සි මහා නායක 
හිමිපාණන් වහන්ෙසේට ඉතා විශාල මානසික බලපෑමක් කළ බව. 
[බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට හිනා යන්න පුළුවන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා 31නමක් අත්අඩංගුෙව් පසුවනවා; රිමාන්ඩ්භාරෙය් 
පසුවනවා. ඒ නිසා අද වන විට භික්ෂු වාට්ටුවක් වාෙග්- 

 
ගරු විෙජ්පාල  ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා  
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් කරලා වාර්තා කරන්න යනවා. ඒ 
පිළිබඳව මම ඉතා කනගාටු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කරුණාකාර 

වාඩිෙවන්න. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe ) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් ගරු 
මන්තීතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කරුණ ෙයොමු කරනවා. අපි 
කවුරුත් ෙද්ශපාලනය කරනවා. ගැලරිෙය් ෙපොඩි දරුවන් පවා 
ඉන්නවා. ඒ නිසා  අෙප් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් අපවත්වීම 
ෙද්ශපාලන වාසියක් තකා පාවිච්චි ෙනොකර, එතුමාෙග් කථාව 
මාතෘකාවට අදාළව කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙමමඟින් ඉතාම 
වැරැදි මතයක් ෙම් දරුවන්ෙග් මනෙසේ ෙගොඩ නැ ෙඟන්න පුළුවන්. 
එතුමා ෙදොස්තර ෙකෙනකුත් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් 

වහන්ෙසේලා 31නමක් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරවල පසු වනවා. ඒ 
නිසා මා ඒ කාරණය ෙකෙරහි ඉතා ඕනෑකමින් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය 
ෙල්ඛනයට විවිධ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරමින් තවතවත් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා මම දැක්කා. පසු ගිය වසෙර්දී රාජ  අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් ඇමතිතුමා කරපු අය වැය 
කථාෙව් අද වන විට සංෙශෝධනය ෙනොකර තිෙබන්ෙන්, "ගරු 
කථානායකතුමනි" කියන වචන පමණයි. අෙනක් සියලු ෙද් දැන් 
සංෙශෝධනය කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව, එක්සත් ජාතික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පක්ෂෙය් බැරිකම දැන් පදර්ශනය කරනවා. "රනිල්ට බැහැ" 
කියලා පසු ගිය කාලෙය් ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන හිටපු මිනිස්සුත් දැන් 
මහත් පශංසනීය ගුණ ගායනා සිද්ධ කරනවා. මා දන්ෙන් නැහැ ඒ 
ඇමතිකම් නිසාද, ෙවනත් කරුණු නිසාද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 
අද වන විට අෙප් රෙට් ආනයන වියදම සියයට 22කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබන බව. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ ආනයන වියදම 2015 වර්ෂෙය්දී 
සියයට 22කින් වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දවසින් දවස ෙඩොලර් 
එෙක් අගය වැඩි වනවා. අද ෙඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 
146යි; ගැනුම් මිල රුපියල් 142යි. ආර්ථික විද ාව ගැන යන්තම් 
ෙහෝ දන්නා ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා ෙම් විධියට ෙඩොලරය 
පා ෙවන්න ඉඩ හැරියාම, ඒත් එක්කම ජීවන වියදම වැඩි ෙවනවා; 
බඩු මිල වැඩි ෙවනවා; සෑම ආනයනික භාණ්ඩයකම මිල වැඩි 
ෙවනවා කියලා. නමුත් ෙමතුමන්ලා කියනවා, "බඩු මිල වැඩි 
නැහැ. රෙට් මිනිසුන්ට ආර්ථික පශ්න නැහැ" කියලා. අෙප් රෙට් 
ජනයා ජීවන බරින් මිරිකිලා, පීඩාවට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. 
ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් හැම අංශයක්ම අද වන විට කඩා වැටිලායි 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග් ජීවන වියදම පශ්නයත් එක්ක 
ආර්ථික ක්ෙෂේතය ෙගොඩ ගන්න බැරි විධියට අවුල් ජාලයක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය සම්පූර්ණෙයන් අවුල් 
ජාලයක් බවට පත් ෙවලා. අද ෆිනෑන්ස් ෙගවාගන්න බැරිව ෙලොරි 
රථ ගාල් කරලා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ජීවත්වන මිනිසුන් 
සියලුෙදනාත්, ඒ අයෙග් පවුල් 80,000කට වැඩි පමාණයකුත් අද 
අසරණභාවයට පත් ෙවලා. අද ඉන්දියාෙවන් යකඩ ආනයනය 
කරන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. යකඩ නිෂ්පාදකෙයෝ, එම 
කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වූ ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් අද ආර්ථික 
වශෙයන් බරපතළ අසරණතාවකට පත් ෙවලා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් සමස්ත නිෂ්පාදන අංශය, සමසත් ෙසේවා අංශය 
බරපතළ ගරා වැටීමකට ලක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් කරුණු 
හමුෙව් ආණ්ඩුව කියන්ෙන් එකම ෙදයයි. ෙම් සමස්ත විවාදය 
සම්පිණ්ඩනය කර බැලුෙවොත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන්, 
"රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ණය ෙවලා. අපට ඒ ණය 
ෙගවාගන්න බැහැ" කියලායි. ඒක තමයි බැරිකම කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ණය දිය හැකි, 
ආර්ථික වශෙයන් බලවත් රටවල් අද තරහා කරෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. චීනය කියන්ෙන්, අෙප් රටට ආර්ථික වශෙයන් උදවු 
කළ, අෙප් රටට අවශ  ෙවලාෙව්දී විෙද්ශ සංචිත ලබා දුන් රටයි. 
ෙම් ෙමෝඩ ෙද්ශපාලනඥයන් ෙමොකද කෙළේ? අපට හිතවත්, අෙප් 
රටට ආර්ථික වශෙයන් සැබෑ ෙලස උදවු කරපු, සංචිත ආරක්ෂා 
කරපු, දැවැන්ත ආර්ථික ශක්තියක් තිෙබන රටවල් තරහා 
කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ණයවල පශ්නය ඒකයි. ණය ෙගවාගන්න 
අද විෙද්ශ සංචිත නැති එක පශ්නයක්  බව අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියනවා, 
ගිණුම්ගත ෙනොකරපු ණය ෙගන තිෙබනවා කියලා. එෙහම නම්, ඒ 
ණය ෙගවන්න එපා. ගිණුම්ගත ෙනොකරපු ණය තිෙබනවා නම්, 
ඇයි ඒ ණය ෙගවන්න අවශ  වන්ෙන්? ෙම් අසත ය පකාශ 
කරන්න එපාය කියන කාරණය අපි කියනවා. යම් මූල  
ආයතනයක් ෙහෝ යම් රටක් ණය ලබා ෙදනවා නම්, 
සුපරීක්ෂාකාරීව ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳව දැකලා තමයි 
ඒ ණය ෙදන්ෙන්. අපි අල්ලපු ෙගදරින් හදිසියට රුපියල් 5,000ක් 
10,000ක් ණයක් ගන්න ෙකොට, එෙහම නැත්නම් රාජ  
බැංකුවකින් ෙහෝ ෙවනත් මූල  ආයතනයකින් ණයක් ගන්න 
ෙකොට අෙපන් අහනවා, ෙම් ණය මුදල වියදම් කරන කාර්යය 
ෙමොකක්ද කියලා. කරන කාර්යය අහලා තමයි ණය ෙදන්ෙන්. ඒ 
නිසා, රටවල්වලට  ආවට ගියාට  ණය ලබා ෙදන්න ෙලෝකෙය් 

රටවල් ෙහෝ විෙද්ශ රාජ  ආයතන සූදානම් නැහැ. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය සමස්ත විවාදය පුරාම කියන්ෙන්, ''රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
ගත්ත ණය ෙගවා ගන්න බැහැ'' කියන එකයි.  

මා දැන් කරුණු ෙදකක් කිව්වා. එක කාරණයක් තමයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ස්වාමිෙයෝ ෙලෝක බැංකුව ෙවන්න පුළුවන්; 
ජාත න්තර මූල  අරමුදල ෙවන්න පුළුවන්; ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය ෙවන්න පුළුවන්; එක්සත් රාජධානිය ෙවන්න පුළුවන්. අද 
ඔවුන් චීනය වැනි බලගතු රටවල්වලට ණය සරණ පතා  යනවා.  
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බටහිර සුරතලුන් අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාව අතරමං කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙලෝක 
ආර්ථිකෙය් පසු බැසීම කියන්ෙන් බටහිර රටවල කඩා වැටීමයි. 
එම නිසා ඔවුන්ට ශක්තියක් ඇත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා වැරදි පාරක 
ගිහිල්ලා; ෙනොමඟ ගිහිල්ලා, ඒ ෙනොමඟ යාෙම් පාපය මහජනතාව 
පිට පටවන්න තමයි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්.  

VAT බදු වැඩි කරනවා. එෙහම වුණාම මිනිසුන්ෙග් ජීවන 
වියදම තවත් වැඩි ෙවන්ෙන් නැත්ද? බදු වැඩි කිරීෙමන් ජනතාවට 
පහසුව ලැෙබනවාද? එකින් එක ලැබුණු සහනාධාර කපා හැරීම 
හැර, ඒ ෙකොන්ෙද්සි ඉෂ්ට කරමින් ලබා ගන්නා වූ ණය හැර, 
ෙවනත් විකල්පයක් ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට නැති 
බව අපට ෙපනී යනවා.  

දැන්  සෑම පෙද්ශයකම ෙගොවීන් උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදන අංශයට යම් දායකත්වයක් සිදු වුණා නම්, එෙසේ 
සිදු වුෙණ් ගාමීය ජනතාව ජීවත් වන කෘෂිකර්මාන්තෙයනුයි. අද ඒ 
කෘෂිකර්මාන්තය බරපතළ අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා, 
මුළු රෙට්ම ෙගොවීන් අද කැරලි ගසන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. 
ලබා දුන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය හා අෙනකුත් සහනාධාර සියල්ල 
ෙගොවි ජනතාවෙගන් කපා හරිනවා. එක පැත්තකින් ෙත් 
ෙගොවියාෙග් පශ්න; අෙනක් පැත්ෙතන් රබර් ෙගොවියාට  පශ්න 
ඇති ෙවලා  තිෙබනවා. සුළු අපනයන ෙභෝග වගා කළ 
කර්මාන්තකරුවන්ට ලැබුණු ෙපොෙහොර සහනාධාරයත්, අපනයන 
වර්ධනය සඳහා ලබා දුන් ආධාරත් ෙනොලැබී යමින් තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ආර්ථිකය  ෙගොඩනඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා 
නිෂ්පාදන අංශය පහළ බසිනවා; ෙසේවා අංශය පහළ බසිනවා.  

විෙද්ශ රැකියාවලින් තමයි අද අෙප් රටට යම් විෙද්ශ 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි. අද 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කරන්ෙන්  පුද්ගලයන් පිටරට 
යැවීෙම් කටයුත්ත  වර්ධනය කරන එක ෙනොෙවයි, විෙද්ශ 
රටවලට යාම අඩ පණ කරන එකයි කරන්ෙන්.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Housemaidsලා  විධියට යවන්නද කියන්ෙන්? 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙම් මූල  පනත්වලින් කරන්ෙන් රැකියා නිෙයෝජිත 

ආයතනවලට අතිෙර්ක බදු වැඩි කිරීමයි. එමඟින් සිදු වන්ෙන් 
කුමක්ද? විෙද්ශ රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ තව තවත් කඩා වැටීම, 
විෙද්ශ රැකියා සඳහා ෙමරටින් යවන ශමිකයන් පිරිස අඩු කර 
ගැනීමයි සිදු වන්ෙන්.  රැකියා අඩු කරන්න නම් විෙද්ශ රැකියා 
අමාත ාංශයක් ඕනෑ නැහැ, ''විෙද්ශ රැකියා නැති කිරීෙම් 
අමාත ාංශය'' කියලා නම් කරන්න.  -ලජ්ජා නැතිකම- ''විෙද්ශ 
රැකියා නැති කිරීෙම් අමාත ාංශය'' කියලා නම් කරලා,  ගෘහ 
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ෙසේවිකාවන් පිටරට යවන්න කැමැති නැති නම් ''ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
පිටරට යවන්ෙන් නැහැ'' කියලා නීතියක් ෙගෙනන්න. ''විෙද්ශ 
රැකියා අමාත ාංශය'' කියලා අමාත ාංශයක් හදලා, විෙද්ශ 
රැකියාවලට යාම අඩ පණ කරනවා. ඉතින් ෙකොෙහොමද එයින් 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙසේවා 
කර්මාන්තෙය් තිබුණු අෙනකුත් ආදායම් මාර්ගය තමයි සංචාරක 
ව ාපාරය. අද අෙප් රටට  සංචාරකයන් එන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් 
අවිනිශ්චිත ආර්ථික වටපිටාවත් එක්ක අෙප් රට සංචාරක 
ආකර්ෂණය පැත්ෙතන් ආපස්සට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් 
රටට ලැබිය යුතු ආදායම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් අඩුම 
මුදලකට වී අරෙගන, වැඩිම මිලකට සහල් විකුණන එකම 
අවස්ථාව ෙමය බව අපි දන්නවා.  පුදුම රටක්! වී කිෙලෝ එකට 
රුපියල් 20යි ෙදන්ෙන්. හැබැයි, අද සහල් කිෙලෝ එකක මිල 
රුපියල් 80යි, රුපියල් 90යි, රුපියල් 100යි. ''බාස්මතී '' සහල් 
ගැන මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා මා අහ ෙගන හිටියා. ඔන්න! මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් දැනුම. 

ෙම් රෙට් කූට ව ාපාරිකයන් ඉන්න පුළුවන්; අතරමැදියන් 
ඉන්න පුළුවන්;  ෙවනත් සමාගම් තිෙබන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් 
සාමාන  ජනතාව බත් කාලායි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඔවුන් කන බත් 
පිඟානටත් මහා බරපතළ හානියක් කළ රජයක් බවට ෙම් රජය 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද බදු ලබා ගන්න තැනක් නැහැ. අවසානෙය්, ෙපෞද්ගලික 
අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් ගුරුවරුන්ෙගන් බදු එකතු කරන්න තමයි 
ආණ්ඩුව දැන් උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික පන්තිවල 
ගුරුවරුන් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් උපාධිධාරී, උගත් තරුණයන්. ඒ 
හරහා ජීවත් ෙවන පවුල් විශාල සංඛ ාවක් ඉන්නවා. ආයතන 
පවත්වා ෙගන යන, ඒ ආයතනවල ෙසේවය කරන, 
කළමනාකරණය කරන, තමන්ෙග් පචාරක දැන්වීමක් මුදණය 
කරන, පචාරක පතිකාවක් ෙබදා හරින පහළ ෙසේවකයා දක්වා 
ලක්ෂ 10කට ආසන්න පිරිසක් අද ෙපෞද්ගලික අධ ාපන 
ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලනවා. ෙම් උගත් තරුණයන් රටට බරක් නැහැ, 
රැකියා ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
අද ඒ විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ලබපු උගත් තරුණයන්ෙග් ශම 

ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්, ෙපෞද්ගලික අධ ාපන ක්ෙෂේතෙයන් පවා බදු 
ලබා ගැනීෙම් වැඩසටහනක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සෑම ක්ෙෂේතයකම දැවැන්ත 
කඩාවැටීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් සියල්ලන්ෙගන්ම 
ෙපන්වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ෙනොහැකියාවයි. 
අපි ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා, රෙට් ජනතාවට තිබුණු 
සහනවත් ලබා ෙදන්න කියලා. තිබුණු සහන කපන්න එපා. ෙම් 
සැරෙසන්ෙන් කුමකටවත් ෙනොෙවයි, රෙට් ඉතිරි රාජ  ආයතන 
කිහිපය විකිණීමටයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවලින් තමයි 
රාජ  ආයතන විකුණන්න පටන් ගත්ෙත්. ඊට පස්ෙසේ චන්දිකා 
ෙනෝනාත් රාජ  ආයතන විකිණීම කළා.  

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමන්ලාෙග් නායිකාව ෙන්. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙවන්න පුළුවන්. රාජ  ආයතන විකුණපු එක අපි එදාත් 

වැරදියි කියලා කිව්වා, අදත් වැරදියි කියලා කියනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් මම ජීවත් 

ෙවන කැලණිය පෙද්ශෙය් ටයර් සංස්ථාෙව් අක්කරයක් විකුණුෙව් 
කීයටද? පර්චස් එකක් රුපියල් 2,000 ගණෙන් අක්කර 25ක් 
විකුණුවා. එෙහම තමයි රාජ  ආයතන විනාශ කෙළේ. ඒ නිසා අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් ඉතිරි රාජ  
ආයතන ටිකත් විකුණාෙගන කන්නයි. තමන්ෙග් බැරිකම නිසා 
තමයි ඒ වැරදි ආර්ථික පිළිෙවතක් හසුරුවන්ෙන්. ඒ නිසා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට ෙවනත් විකල්පයක් නැහැ. රාජ  ආයතන 
ටික විකුණා ෙගන කන උපකමයට තමයි ෙම් ගමන් කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා රාජ  ආයතන විකුණන එක නවත්වමු. රෙට් ජනතාවට 
සහනාධාර ලබා ෙදමු. අපනයන ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා නිශ්චිත 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරමු. සංචාරක ව ාපාර ඇතුළු ෙසේවා 
අංශෙය් වර්ධනය සඳහා අපි කටයුතු කරමු. ඒ හරහා තමයි අෙප් 
රෙට් ආදායම වැඩි කර ගත හැක්ෙක් කියලා ෙයෝජනා කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 
10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස  ඉල්ලා සිටිනවා 

 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

අනතුරුව ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.30] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි! මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

නිෂ්පාදන බදු, සුරා බදු, මුදල් පනත්, මුද්දර ගාස්තු, සහ ෙර්ගු 
ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජිත  නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් අද දිනෙය්දී 
අදහස් පළ කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. ෙමම 
නිෙයෝග මඟින් ෙබොෙහෝ දුරට සිදුවන්ෙන් බදු වැඩි කිරීමයි.  
එෙහත් අද ඇඟලුම්, පාවහන්, ටයිල්, යකඩ, සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු 
භාණ්ඩ සඳහා බදු අඩු කිරීමක් සහ ඉවත් කිරීමක් සිදු කරලා 
තිෙබනවා. අද ඒ ගැන කවුරුවත් කථා කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් බදු වැඩි කළ භාණ්ඩ සඳහා විපක්ෂෙයන් විෙව්චන 
තිෙබනවා. ඒක සාධාරණයි.  

හැබැයි, ෙම් බදු වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී  කිව 
යුතු ෙදයක් තමයි,  අෙප් රෙට්  සහල් පරිෙභෝජනය ෙමටික් ෙටොන් 
ලක්ෂ 22යි. ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 25යි. ඒ 
නිසා අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් ර ටට සහල් ෙගෙනන එක බදු පැනවීම 
මඟින් වළක්වන්නට සිදු  ෙවනවා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු 
වුෙණ් එෙහම ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් එක සැෙර්ටම සහල් 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 5ක් ආනයනය කළා. ඒකත් එක්ක තමයි 
සහල්වල ෙම් ගැටලුව ඇති වුෙණ්. වර්තමානෙය් වී මිල 
සම්බන්ධෙයන් රට තුළ විවිධ මත තිෙබනවා. ඒ සඳහා සහන දීෙම් 
කටයුතුවලට අපි ආදායම් ෙසොයනවා. 

 අපි ෙම් වන විට විෙද්ශ විනිමය උපයා ගනිමින් සහ වර්ධනය 
කර ගනිමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම GSP සහනය ලබා ගැනීමට 
අවශ  කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම සිදුවීමට ගිය යුෙරෝපීය 
ෙවෙළඳ තහනම අපි වළක්වා ෙගන තිෙබනවා.  ඉදිරිෙය්දී අපි 
විෙද්ශීය රටවල් සමඟ ෙවෙළඳ ගනු ෙදනු සඳහා අවශ  කටයුතු 
සිදු කරමින් සිටිනවා. ෙම් කටයුතු අපි කියාත්මක කරන්ෙන් රජයට 
ආදායම් ෙසොයන්නයි. 2014 වර්ෂෙය්දී මුළු ණය පමාණය බිලියන 
7,390ක් වශෙයන් ගණනය වුණත්, ෙම් වන විට එම ණය පමාණය 
බිලියන 8,500 ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. විපක්ෂය අෙපන් 
අහනවා, ගණනය ෙනොකළ ණය ගැන දැනෙගන සිටිෙය් නැද්ද 
කියලා. දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ. දැන ෙගන හිටියා නම් ඒක අපි 
කලින්ම කියනවා. ඒක දන්නා අය තමයි ඒ කාලෙය් කිව්ෙව් 
"ආර්ථික ඝාතකෙයෝ ෙම් රෙට් ඉන්නවා" කියලා.  පී.බී. ජයසුන්දර 
වාෙග් උදවිය තමයි ආර්ථික ඝාතකයින් විධියට නම් වුෙණ්. ඒ 
ෙගොල්ලන් දැනෙගන හිටියා, ෙහොෙරන් ණය අරෙගන තිෙබනවා 
කියලා. අපි නම් දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බදු බර වැඩියි කියලා 
කථා කරන අය එදා බදු අය ෙනොකළ එතෙනෝල් ගැන ෙමොනවත් 
කිව්ෙව් නැහැ. ඒ කාලෙය් කට වහෙගන හිටියා. ඒ කාලෙය් 
මිනිස්සුත් අතුරුදහන්, නඩුත් අතුරුදහන්,   ණයත් අතුරුදහන්, 
බදුත් අතුරුදහන්. සියලු ෙද් අතුරුදහන් ෙවලයි තිබුෙණ්. දැන් 
තමයි ඒවා එක එක මතු ෙවන්ෙන්. 2010 වර්ෂෙය් එතෙනෝල් 
ලීටර් මිලියන 25.6ක් ෙහොෙරන් ෙගනාවා.  2013 වර්ෂෙය්  
එතෙනෝල් ලීටර් මිලියන 10.8ක් ෙහොෙරන් ෙගනාවා. 2014 
වර්ෂෙය් ෙගනාවා, ලීටර් මිලියන 13.8ක්.  ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් 
දැන් කරුණු ෙහළි ෙවමින් පවතිනවා. අද බදු වැඩි කිරීම ගැන  පසු 
ගිය රාජපක්ෂ පාලනයට සම්බන්ධ  උදවියට කථා කරන්න 
සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
මැතිවරණය වන ෙකොට  පැවැති රජය රුපියල් ටිලියන 9.5ක් 
වියදම් කරලා තිබුණා. ඒවාෙය් ණය ෙගවන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්  අපටයි.  අපි රාජ  ආදායම් ෙහොයන්ෙන් අධ ාපනය, 
ෙසෞඛ , පවාහනය, කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කරන්නයි.  අපි ෙම් 
ක්ෙෂේතවලට අය වැෙයන් වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, පසු ගිය රජය සමෙය් වැඩිපුර මුදල් ෙයෙදව්ෙව් 
ෙලොතරැයිවලටයි. ඒවා ෙයෙදව්ෙව් ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් 
සංවර්ධන ෙලොතරැයියටවත්, ජාතික ෙලොතරැයියටවත් ෙනොෙවයි.  
ඒ කාලෙය්  මුදල් ෙවන් කරපු ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් නම තමයි 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ෙලොතරැයි මණ්ඩලය. ඒ ෙලොතරැයි 
ෙමොනවා ද? කාපට් දැමීෙම් ෙලොතරැයි, වරායවල් හැදීෙම් 
ෙලොතරැයි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්  හැදීෙම් ෙලොතරැයි, ෙබොරලු 
දැමීෙම් ෙලොතරැයි. ෙම්වා තමයි ඒ දවස්වල කෙළේ. ෙම්වා කරලා 
තමයි ඒ අය ධනවත් වුෙණ්.  ෙම්වා කළ නිසා තමයි ෙම් ර ට 
බංෙකොෙලොත් වුෙණ්. හැබැයි, දැන් ඒ ෙගොල්ලන් ෙවන ෙවන 
කථාන්දර කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අය 2010දි කිව්වා, රජෙය් 
ෙසේවකයාෙග් වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරනවා කියලා. ඒ 
රුපියල් 2,500 වැඩි කෙළේ නැති උදවිය දැන් අෙපන්  අහනවා, අපි 
වැඩි කරපු රුපියල් 10,000 මූලික පඩියට එකතු කරන්ෙන් නැද්ද 
කියලා. එකතු කරනවා. පඩි ෙගවන්ෙන් දැම්මම ෙනොෙවයි. පඩි 
ෙගවන්ෙන් 20වැනිදායි පස්ෙසේයි. ඒ නිසා 20වැනිදා වන තුරු 
ඉවසා ෙගන ඉන්න කියලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට අපි කියනවා.  
ෙමොකටද හදිසි ෙවන්ෙන්? එච්චර හදිසි ෙවන්න අවශ  නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාට කල් තිෙබනවා. තව දින කිහිපයක් තිෙබනවා. 
බලාෙගන ඉන්න අපි එකතු කරනවාද, නැද්ද කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
කථා කරන්න. 

අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට තිෙබන ෙලොකුම මාතෘකාව තමයි 
ETCA. ෙම් ETCA ගිවිසුම පුදුම විධිෙය් හිසරදයක් ෙවලා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට. අපි තවම ETCA ගිවිසුමට අත්සන් 
තබලාත් නැහැ, තවම ෙකටුම්පත් හදලාත් නැහැ. හැබැයි, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ළමයා ඉපෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා උප්පැන්න 
ෙදන්න හදනවා.  ඒ නිසා ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන මාතෘකා එක්ක 
ඔයෙගොල්ලන්ට ගමනක් නැහැ. ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ගමන ඉවරයි. 
කවුද, මුලින්ම ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්? CEPA එෙකනුයි පටන් 
ගත්ෙත්. CHOGM එකට මන්ෙමෝහන් සිං මැතිතුමා ෙගන්වා 
ගන්න විධියක් නැතිවයි එදා ඔබතුමන්ලා CEPA ගිවිසුමට අත්සන් 
කරන්න ලැහැස්ති වුෙණ්. අපි ඒක නැවැත්තුවා. අපි අද ඒෙක් 
ෙකොන්ෙද්සි ෙවනස් කරමින් යනවා. අපි තවම ETCA ගිවිසුමට 
අත්සන් තබා ෙහෝ  ෙකටුම්පත් කරලා නැහැ.  ඒ නිසා කලබල 
ෙවන්න එපා. අපි අවශ  ෙවලාවට අවශ  ෙද් කරනවා. 

 නායකෙයෝ ගැන කිව්වා. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයින්ට 
අවුරුදු විසි ගණනක් තිබියදි ෙම් ෙද්වල් කර ගත්තා නම්, ජනතාව 
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ඡන්දය ෙදනවාෙන්. ඡන්දය දුන්ෙන් නැත්ෙත් පසු ගිය කාලෙය්දී 
ෙම්වා කෙළේ නැති නිසයි.  ඒ කාලෙය් පවුල් පාලනයක් ඇති 
කරෙගන ෙවන ෙවන ෙද්වල් කළා.  

දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් උදවිය සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. ඔබතුමන්ලා තමන්ෙග් 
පාලකයා හරියට තියා ගත්තා නම් ඔය එක පශ්නයක්වත් නැහැ. 
එදා පාර්ලිෙම්න්තුව විසිරුවා හැරිෙය් හිනා ෙව්වී. හිනා ෙව්වී 
අත්සන් කරලා කිව්වා, ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වනවා කියලා. 
ඊළඟට ඇහුවා, "ෙබොක්සිං වළල්ෙල් මම විතර ද ඉන්ෙන්" කියලා.  
අපි ෙබොක්සිං වළල්ලට  දාලා ෙපන්නුවා, ෙවන කවුරුත් 
ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහෙල්කම්තුමා. දැන් අපි 
ෙබොක්සිං ගහලා දිනුවාෙන්.  දැන් ෙදන ෙද් කාලා ෙවන ෙද් 
බලාෙගන ඉන්න.  නිකම් ෙබොරුවට දඟලන්න එපා. ඔබතුමන්ලා 
තව කෑ ගහන්න. නමුත්, ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොම කිව්වත් 
ඔබතුමන්ලාට ෙම් යන ගමන ෙවනස් කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

එදා තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 350ක් අය කළා 
ෙපොෙහොරවලට. අපි ශත පහක්වත් අය කරන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 
2,500 ෙපොෙහොර මිටිය අපි නිකම් ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙහොඳට මතක 
තියා ගන්න, මිනිස්සු ෙනොමඟ යවලා ෙම් යන ගමන නවත්වන්න 
බැහැ කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෂකාරක ෙපොෙහොර  සහ 
විෂකාරක කෘෂි රසායන දව  වගාවලට ෙයදුෙවොත්, තව අවුරුදු 
10ක් යන ෙකොට උතුරු මැද පළාත ඇතුළු වැව්වල වතුර 
පරිහරණය කරන ජනතාවට ඉදිරිෙය්දී වැවක වතුරවත් ෙබොන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් මැද ෙපරදිගින් බාල ෙපොෙහොර 
ෙගනාවා. ෙපොෙහොර ෙනොෙවයි ෙගනාෙව්, ෙපොෙහොරවල මණ්ඩි. ඒ 
ෙපොෙහොර කවදාවත් ගස්වලට උරා ගන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙපොෙහොර 
දැම්මාම ෙපොෙළොෙව් රැඳිලා වර්ෂාව වහින්න, වහින්න ඒවාෙයහි 
තිෙබන විෂකාරක භූගත ජලයට මිශ වනවා. ඒවා  ළිංවලට එනවා. 
ඒවා හරහා තමයි වකුගඩු ෙරෝගය උත්සන්න වුෙණ්.  වකුගඩු   
ෙරෝගය   ගැන හිතලා තමයි  තත්ත්වෙයන් උසස් ෙපොෙහොර 
ෙදන්නට කටයුතු කෙළේ.  

 තමුන්නාන්ෙසේලා ගම්වලට ගිහින් අහන්න. ෙවනදා යුරියා 
ෙපොෙහොර ගහලා  සතියක් යනෙකොට ෙගොයම් ගහ  කහ ෙවනවා. 
ෙමදා අපි දුන් යුරියා ෙපොෙහොර ගැහුවාම දවස් විස්සක් විතර 
කාලයයි ෙගොයම් ගෙහේ යුරියා  රැඳී තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමන්ලා ෙගොවිතැන් කරන අය ෙනොෙවයිෙන්. ඔබතුමන්ලා 
මට උගන්වන්න එන්න එපා. අප  එදා සිට අද ෙවන තුරු ෙගොවි 
ජනතාවත් එක්කයි ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා  දන්න ෙදය  ගැන 
කථා කරන්න. කවුරු ෙහෝ  ලියා දුන් ෙදයක් ෙමතැන ෙගනැවිත් 
කියවා ෙබොරුවට කෑ ගහන්න එපා. තර්කයක් ඇතිව කථා 
කරන්න. ඔබතුමන්ලා ඔය කියන කනත්දරයත්  එක්ක  අවුරුදු 
දහයක්  යනෙකොට උතුරුමැද පළාත ඇතුළු දුෂ්කර පළාත්වලට 
පානීය ජලය නැති ෙවනවා.  

අද ජල ෙයෝජනා කම ෙගනැවිත් තිෙබනවා. විලච්චිය, 
රාජංගනය, කනදරාව වාෙග් ජල ව ාපෘතින් ෙගෙනන්නට සිද්ධ  
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාපු බාල 
ෙපොෙහොර නිසායි. ඒ වැරැද්ද වසා  ගන්න ෙබොරුවට කෑ ගහන්න  
එපා. කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. මිනිස්සු ෙත්රුම් ෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්.  

පිළිකා ෙරෝගය ගැන කථා කරනවා. පිළිකා ෙරෝගය අද ඊෙය් 
පටන් ගත් ෙරෝගයක්ද? පාන් කාලා ද පිළිකා හැදුෙණ්? ඉස්සර 
පාන් කෑෙව් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද ෙම් ෙගෙනන 

තර්ක? ෙදකයි පණෙහේ තර්ක ෙන් මිත මන්තීතුමා ෙග් න්ෙන්. 
ඔයිට වඩා තර්කානුකූලව හිතන්න. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා 
පාන්පිටිවලින් පාන් හදන තැන්  වහන්න. නැත්නම් හාල්පිටිවලින් 
පාන් හදන්න. අවුරුදු විසි ෙදකක් තමුන්නාන්ෙසේලාට  කරන්න 
තිබුණාෙන්. හාල්පිටිවලින් පාන් හදන්න තිබුණාෙන්.  කිසි 
පශ්නයක් නැහැෙන්.  ෙමොනවාද කෙළේ? අලුත් ෙදයක් ෙසොයා 
ගත්ෙත් නැහැ. ඒක නිසායි පභාකරනුත් කිව්ෙව්,  ෙම් රෙට් යුද්ධය 
ෙමච්චර කල් අල්ලාෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණ් පසු ගිය කාලෙය් 
අවශ  කරන researches   නැති නිසාය කියා.  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීතුමා  මීට කලින් 
කථා කර කිව්වා, යුද්ධය දිනපු විධිය. ඒ කමය ගැන මම කථා 
කරන්න  යන්ෙන් නැහැ. එතුමා නායකත්වය ගත්ෙත් නැත්නම්  
ෙම් යුද්ධය අපි දිනන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. පසු 
ගිය කාල ෙය් ඔබතුමන්ලාෙග්  හමුදාව ගැන අපි දැක්කාෙන්. 
Defence line එකට ගහනෙකොට එල්ටීටීඊ එක එන්ෙන් defence 
line එෙක් map එකත් එක්ක. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද හිනා 
ෙවන්ෙන්? හිනා ෙවන්න පුළුවන්. හිනා වුණාට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිෙත් තිෙයනවා, ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන් 
කියන එක. ෙවන එකක් තියා යුද්ධ කරද්දී telephone towersවල 
signals පවා off  කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ විධියට කටයුතු කරලායි  
යුද්ධය දිනන්නට සිද්ධ   වුෙණ්. [බාධා කිරීම්]  ඒ වාෙග් පසුබිමක් 
තමයි යුද්ධයත් එක්ක තිබුෙණ්. බක, බක ගාලා ෙගම්ෙබෝ  

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

වාෙග් හිනා වුණාට, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සිහිනය කවදාවත් 
සත යක් බවට පත්වන්ෙන් නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය හැමදාම 
කෑ ගහමින් පාර දිෙග් දඟල දඟලා මිනිස්සු නිකම් ෙනොමඟ යවමින් 
ඉන්න. ඔබතුමන්ලාට බලයක් ගන්න ඕනෑ නම්, ඔය විදිෙය් 
ගමනක් ගිෙයොත් තව අවුරුදු විස්සක්වත් ඉන්න ෙවනවා. එම නිසා  
ඔයිට වඩා තර්කානුකූලව සිතා,  ඔයිට වඩා යථාර්ථවාදිව සිතා ෙම් 
රෙට් බලය ගන්න උත්සාහ කරන්නය කියා ඉල්ලමින්  මම නිහඬ  
ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. The Hon. (Dr. ) Nalinda Jayathissa.  

 
[අ.භා. 5.40] 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී  සුරාබදු 

ආඥාපනත යටෙත්  නියමයන්  හතක් පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙකෙරන 
නිසා,   විෙශේෂෙයන් කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙම්වන විට  ෙපොල් රා 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාවෙග් තිෙබන ගැටලුවක්,  
අර්බුදයක් පිළිබඳව ෙම් ෙකටි ෙවලාව තුළ සභාෙව් අචධානය 
ෙයොමු කිරීම සඳහා  ෙයොදා ගන්න කැමැතියි.  

 ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අංක 1945/17 දරන ගැසට් නිෙව්දනය 
මඟින් විනාකිරි  නිෂ්පාදනාගාර බල පතය රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් අෙප් පෙද්ශ ගත්ෙතොත් - 
විෙශේෂෙයන් පානදුර, වාද්දුව වැනි පෙද්ශවල ජනතාව මීට අවුරුදු  
100කටත් වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙපොල් රා කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටිනවා. අෙප් රෙට් ෙද්ශීය ධනපති පන්තිය බිහිෙවනෙකොට 
අරක්කු ෙර්න්දය ආශිතව බිහි වුණු  ව ාපාරිකයන් පිරිසක් ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශවල ඉන්නවා. ෙකෙසේ නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රා 
කර්මාන්තය බිඳ වැටුණා. දැන් ෙම් රා කර්මාන්තයට බල පා 
තිෙබන පධානතම ගැටලුව තමයි මූලාසනාරුඪ මන්තීතුමනි, 
කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් විසින් ෙම් ව ාපාරය අත්පත් කරෙගන 
තිබීම. සාමාන ෙයන් අපි දන්නවා, රා නිෂ්පාදනය කරනෙකොට 
කිතුල් මෙලන්, ෙපොල් මෙලන් ෙහෝ තල් මෙලන් තමයි රා 
නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ. නමුත් විෙශේෂෙයන් පයාගල, 
මග්ෙගොන, ෙබ්රුවල, අලුත්ගම, හීනටියන්ගල, කළුවාෙමෝදර, 
ෙහට්ටිමුල්ල, රාදෙගොඩ, පිංෙහේන වැනි පෙද්ශවල දැන් කෘතිම රා 
කර්මාන්තය බහුලව ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා.  

2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 11වැනි දා "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් 
සඳහන් වුණු පවෘත්තියක් ෙකෙරහි මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. "රා මදින්නන්ෙග් මරා ගැනිල්ල" 
කියන එක තමයි එහි සිරස්තලය ෙලස දමා තිෙබන්ෙන්. ෙබ්රුවල 
පෙද්ශෙය් කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් ෙදෙදෙනක් ආයුධ පාවිච්චි 
කරලා, පාතාලය ෙමෙහයවලා, ඔවුෙනොවුන් ඝාතනය කරන්න 
ගත්ත උත්සාහයක් ගැනයි ෙම් පුවතින් කියැෙවන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් ෙපොල් රා 
නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට ඔවුන් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
බලපතයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ රා මදින අයට රා තියාගන්න පුළුවන් 
හවස එක වන තුරු පමණයි. ඒ වාෙග්ම රා එකතු කරන තැන 
තියාගන්න පුළුවන් හවස හය වන තුරු විතරයි. ෙම් බලපතය ලබා 
ගැනීෙම්දී තමන් ෙකොයි තරම් ගස් පමාණයක් මදිනවාද කියා ඒ 
බලපතෙය් සඳහන් කළ යුතුව තිබුණා. ගසකින් සාමාන ෙයන් රා 
ලීටර් එකහමාරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි ඔවුන් මදින රා 
පමාණය ස්කාගාරයට ලබාෙදන්ෙන්. ස්කාගාරය තුළදී සුරාබදු 
නිලධාරියාට ඒවා පරීක්ෂාවට ලක් කළ හැකියි. නමුත්, 2013 
අවුරුද්ෙද්දී මුදල් අමාත වරයා විධියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ රා නිෂ්පාදනෙය්දී බලපතයක් 
අවශ  නැහැ කියන ෙයෝජනාව මත ෙම් බලපත ලබාගැනීම 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් වුණා. ඒ නිසා තමයි, ෙම් කෘතිම රා 
නිෂ්පාදනය වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද වන විට කළුතර 
දිස්තික්කෙය් හිතාගන්නවත් බැරි තරම් කෘතිම රා පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කරලා ස්කාගාරවලට ලබාෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ පමාණ ගැන ගණන් හදලා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා 
ඔවුන්ට ඒ රා නිෂ්පාදනය කරන්න කළුතර දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
ෙපොල් ගස් පමාණවත් නැති බව. ගහකින් රා ලීටර් එකහමාරක් 
ගන්නවා කියා අපි හිතමු. ඒ අනුව දවසකට ෙබ්රුවල සහ පයාගල 
තිෙබන ස්කාගාර ෙදකකට විතරක් රා ලීටර් ලක්ෂයක් ෙගනැත් 
ෙදනවා. ෙම් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, සීනි, යීස්ට්, ඇෙමෝනියා, 
යූරියා සහ වතුර දමලා කරන නිෂ්පාදනය. ෙම් නිෂ්පාදනෙයන් 
තමයි ඔවුන් ලාභ ෙහොයන්ෙන්. 

 එක පැත්තකින් රා කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන, ගස් මදින, මුට්ටි 
හදන, අතුෙර් යන, ෙපොඩි ස්කාගාරයක් පවත්වාෙගන යන ෙම් 
හැමෙදනාෙග්ම රැකියා බංෙකොෙලොත් කරලා, රැකියාව අගාධයට 
ඇද දමලා, කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් කිහිපෙදෙනක්  විතරක් අද ෙම් 
අයිතිය අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් අකටයුත්ත වළක්වන්න බැරි 
ෙවලා තිබුෙණ් පසු ගිය කාලෙය්දී ඒ පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය ෙම්කට සම්පූර්ණ අනුගහය දක්වපු නිසායි. ඔහු තමයි 
ෙම්ක පිටිපස්ෙසේ හිටිෙය්. සුරාබදු නිලධාරින් තමන්ෙග් ගහණයට 
අරෙගන, වැටලීම් නතර කර තිබුෙණ් ඒ අයයි. නමුත්, දැනුත් ෙම් 
කියාවලිය එෙහමම සිද්ධ ෙවනවා. මා කලින් සඳහන් කළ 
ආකාරෙය් සිදුවීම් ෙදස බැලුවාම ෙම්ක ෙකොයි තරම් දුරදිග ගිහින් 
තිෙබනවාද කියා ෙපෙනනවා. දැන් ෙම් පාතාලයත් එක්ක එකතු 
ෙවලා, කෘතිම රා නිෂ්පාදකයන් මරා ගන්නා තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් ජාවාරම නවත්වන්න ඕනෑ. සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ට ෙමය වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගන්න පුළුවන්. ඒ 
සඳහා පැරණි බලපත කමයට යා යුතුයි. පැරණි බලපතය තිබුණා 
නම් ගස් පමාණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ; ඒ ගස් තිෙබන ඉඩම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ; ගස්වල සංෙක්ත ගහන්න ඕනෑ. දැන් 
එෙහම ෙනොෙවයි.  කාෙග් ෙහෝ ඉඩමක් බද්දට අරෙගන ඉඩම් 
ඔප්පුව ෙපන්නුවා නම්, ගස ්තිබුණත්, නැතත් ඕනෑම ෙකෙනකුට 
licence එක ගන්න පුළුවන්. සමහර අය මුඩු බිම් දමලා තිෙබනවා. 
සමහර අය කැලෑ ෙරොදවල් දමලා තිෙබනවා. එෙහම ඔප්පු 
ඉදිරිපත් කරලා තමයි ෙම් බලපතය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ෙමය රට පුරා ෙව්ගෙයන් පැතිෙරන ජාවාරමක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් අය මුවා ෙවලා තිෙබන අනික් කාරණය තමයි, ෙම් 
බලපත ලබාගැනීම සඳහා විනාකිරි බලපත ගන්න එක. විනාකිරි 
බලපත ගත්තාට පස්ෙසේ අර රා බලපතයට තිෙබන සමහර සීමා 
නැහැ. රා තබා ගැනීෙම් සීමා නැති ෙවනවා. කාල ෙව්ලා පිළිබඳ 
සීමාවනුත් නැති ෙවනවා. ඒ නිසා ඔවුන් විනාකිරි බලපතය 
ගන්නවා. ෙම් විධියට විනාකිරි බලපත ගනිපු අය විනාකිරි 
හැදුෙවොත්, ෙකොයි තරම් විනාකිරි පමාණයක් හැෙදයිද? මා දන්නා 
හැටියට පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අෙප් කළුතර දිස්තික්කෙය් විතරක් 
විනාකිරි බලපත 11ක් ලබා දීලා තිබුණා. එෙහම විනාකිරි 
හැදුෙවොත් කළුතරට විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ලංකාවටම විනාකිරි 
ෙබදන්න පුළුවන්. හැබැයි, එෙහම හදපු විනාකිරි නැහැ. ඒ ඉල්ලපු 
බලපතවලට අදාළව විනාකිරි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ෙකොෙහේද, 
ෙබෝතල් කරන්ෙන් ෙකොෙහේද, ෙල්බල් ගහන්ෙන් ෙකොෙහේද, ඒ 
ෙබෝතල් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ට පරීක්ෂා කර බලන්න පුළුවන්. ඔය එක ක ඩයකවත් 
ඒ විනාකිරි නිෂ්පාදන නැහැ. ඔය විනාකිරි බලපතයට මුවා ෙවලා 
තමයි, ෙම් කෘතිම රා නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. ෙම්ක පාතාලය 
මර්දනය කරනවා වාෙග් කරන්න අමාරු වැඩක් ෙනොෙවයි. 

 සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් හරියට වැඩ කරනවා 
නම්, ඔවුන්ට ෙද්ශපාලන බලපෑම්, ඇඟිලි ගැසීම් නැත්නම් ඒ අයට 
ෙම් කාර්යය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා  වහාම ෙම් පිළිබඳව ෙහොයා 
බලන්න කියා අප සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරයාට කියනවා. දැනුත් නිෂ්පාදනාගාර ඇතුෙළේ සුරාබදු 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ෙම් බලපත පරීක්ෂා කරන්න, ෙම් රා 
එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද, ගස් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා බලන්න 
ඔවුන්ට පුළුවන්. හැබැයි, මම දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය්  සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කරපු සමහර ස්ථාන මාරුකිරීම් නිසා අද වන 
විට සුරාබදු කාර්යාලවල සිටින නිලධාරින් පමාණය අඩු ෙවලා 
තිෙබන බව. නිෂ්පාදනාගාරවල තමයි වැඩිපුර ඉන්ෙන්. අපි 
ගත්ෙතොත් කළුතර සුරාබදු කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන් නිලධාරින් 
ෙදෙදනයි; අලුත්ගම  කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන් නිලධාරින් ෙදෙදනයි. 
මතුගම  කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන් නිලධාරි ෙදෙදනයි. බලංෙගොඩ 
කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන් නිලධාරි ෙදෙදනයි. ෙම් වාෙග් ගත්ෙතොත්, ඒ 
කාර්යාලවල සිටින නිලධාරින් පමාණවත් නැහැ. නමුත් ෙම්ක කර 
ගන්න පුළුවන් වැඩක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි, අෙප් දිස්තික්කය පුරා පැතිර පවත්නා එක 
පැත්තකින්  ෙපොල් රා  කර්මාන්තකරුවනුත් විනාශ කරන, අනික් 
පැත්ෙතන් ජන ජීවිතය අඩාළ කරන කෘතිම රා නිෂ්පාදනය 
වැළැක්වීම සඳහා වහාම පියවර ගන්න කියලා. ෙමය සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විතරක් අයිති කටයුත්තක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොලීසිෙය් වගකීමක් බවටත් පත් ෙවනවා.  

ෙමය දැන් ෙකොතරම් දුරදිග ගිහිල්ලා තිෙබනවාද කියනවා 
නම්, ෙම් වනෙකොට මට ලැබිලා තිෙබනවා, කළුවාෙමෝදර, 
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අලුත්ගම ක්ෙෂේතාරාම පැරැණි මහා විහාරස්ථානෙය් විහාරාධිපති 
වන කළුවාෙමෝදර සීලරත්න හාමුදුරුෙවෝ විසින් ඒ පෙද්ශෙය් 
පන්සල් ගණනාවක් සමඟ එකතුව අත්සන් කරලා  එවන ලද 
ලියුමක්.  "ගමට සිදුවන හිංසාකාරි කියාවන් සම්බන්ධව" කියලා 
එහි සඳහන් වනවා.  "පසු ගිය රජය කාලෙය් දී ෙද්ශපාලනය මුල් 
කරෙගන විහාරස්ථානය ආසන්නෙය් පදිංචි කිහිප ෙදෙනකුට 
කෘතිම විනාකිරි සකස් කිරීෙම්  කර්මාන්ත ශාලාවක් පවත්වාෙගන 
යාමට සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අවසර පතයක් ලබා දී 
ඇත. නමුත් සිදු වන්ෙන් පසිද්ධිෙය්ම සීනි, ඊස්ට් සහ තවත් 
රසායන දව  එකතු කර කෘතිම රා නිෂ්පාදනාගාරයක් 
පවත්වාෙගන යාමයි. දිනකට ලීටර් 30,000කට ආසන්න රා 
පමාණයක්  පසිද්ධිෙය්ම ෙලොරි මඟින් ස්කාගාර ෙවත සපයනු 
ලබයි." දැන් ෙම්ක ෙම් පෙද්ශෙය් හැම ෙකනාම දන්නා, මහ දවල් 
සිදුවන මං ෙකොල්ලයක්. ඒ නිසායි ෙම් හාමුදුරුෙවෝ එළියට 
බැහැලා ඉල්ලා සිටින්ෙන් ගමටත් වින කරන; ගමත් විනාශ කරන 
ෙම් කෘතිම රා නිෂ්පාදනයට තිත තබන්න කියලා. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පමාණවත් පියවර අරෙගන නැහැ. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.49] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි,  අද දවෙසේ මුදල් පනත  යටෙත් 

නිෙයෝගය ඇතුඵ නියම සහ ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන   
ෙම් විවාදයට එක්  ෙවන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙම් විවාදය පුරාම කියැවුණු විධියට,  ෙම් මාස හතර තුළ තමයි 
ෙම් රෙට් සියලු වින්නැහිය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කථා කරන විධියට 
මීට ෙපර සියඹලා ෙගනැල්ලාම නැහැ. සියඹලා ෙගනාපු ෙගෝනිත් 
නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි කථා කරන්ෙන්. චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ෙම් රෙට් තිබුණ සමාගම් 
විකුණුවා කියලා අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කියද්දී, ඔවුන්                       
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සිටි බව අමතක කරලා තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි කථා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
මීට ෙපර කථා කෙළේ එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක 
මන්තීවරෙයක්, අලුෙතන් පැමිණි ෙකෙනක් හැටියටයි. ඉතින් මම 
අහන්නට කැමැතියි, රජෙය් අමාත ාංශ ගණනාවක් උසුලලා, 
රජෙය් වගකියන ආයතන ගණනාවකට නායකත්වය දීලා, විවිධ 
ක්ෙෂේතයන් හරහා ෙම් රට සංවර්ධනය කළා නම්, -අවුරුදු 20ක් 
ඔහු නිෙයෝජනය කරන පක්ෂය ෙම් රට පාලනය කළා.- ඒ අවුරුදු 
20 තුළ අර කියපු සංවර්ධනය ෙම් රට තුළ කියාත්මක කළා නම්, 
ඒ කියූ විධියට ආර්ථිකය ඉහළට නංවා තිබුණා නම්, සංවර්ධන 
වැඩසටහන් රට තුළ කියාවට නංවා තිබුණා නම්  අද ෙම් ඔබ 
කියන සහ අනික් මන්තීවරු  පකාශ කරන ආර්ථිකය මාස හතරක් 
ඇතුළත කඩා වැටුෙණ් එෙහම නැත්නම් කඩා වැෙටන්න යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා.   

ෙම් කථාව තුළ අද දවෙසේ වැඩි ෙදෙනකුෙග් අවධානය ෙයොමු 
වුෙණ්, වැඩි ෙදෙනකුෙග් කථා බහට ලක් වුෙණ් දැන් ෙම් සභා 
මණ්ඩපෙය් ෙනොමැති වුණත්, ෙම්  රෙට් ජනතාවට බිල්ෙලෝ මවන; 
ෙම් රටට අනාගතෙය් බිල්ෙලක් ෙපන්වලා  ෙම් අවුරුදු කිහිපය 
තුළ තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මතය ගමට ෙගනි යන න ාය පතයක් 
කියන එක මම මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ.   

ෙම් රටට අනභිභවනීය ෙසේවයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරපු, අෙප් 
ෙද්ශපාලන අධිකාරයට අනුශාසනා සහ උපෙදස් ලබා දුන්නු අෙප් 
අති ෙගෞරවනීය පූජ  අස්ගිරි පාර්ශවෙය් මහානායක හිමිපාණන් 
වහන්ෙසේෙග් අපවත්වීම අපි සියලු ෙදනාම ෙශෝකෙයන් යුතුව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ ෙමොෙහොතක උන්වහන්ෙසේ අපවත්වීෙම් 
ෙශෝචනීය අවස්ථාවත් ෙද්ශපාලන වාසි ගැනීමට පෙයෝජනයට 
ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ෙමොන තරම් පහත් කියාවක්ද, 
ෙමොන තරම් නින්දිත කියාවක්ද? ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන ෙම් 
කණ්ඩායම ෙමොන තරම් පහළට වැටිලාද කියන එක මම ෙම් 
සභාෙවන් අහන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී සිදු වුණු සිදුවීම් දිහා බලන්න. 
රෙට් සිදු වුණු දූෂණ, වංචා පිළිබඳව ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා 
කථා කළා. එතුමා ෙමතැන නැති වුණත් මම අහන්න කැමැතියි, 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපති හැටියට සිටියදී 
එතුමා නිවාස දුන්ෙන් කාටද කියලා. කාටද, නිවාස ලබා දුන්ෙන්? 
එතුමා හිටියා නම් මම ඒ ගැන අහන්න කැමැතියි. ඒවාෙය් ඵල 
විපාක තමයි අද ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් ඉන්න අහිංසක, අසරණ ජනතාවට අද මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒවාෙය් ඵල විපාකවලටයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ඉහළ නංවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා රජයක් විධියට යම් යම් 
තීන්දු තීරණ  ෙගන, ෙකටි කාලීන විසඳුම්වලට යන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියන විධියට, පුංචි දරුෙවෝ  අඬලා 
ඉල්ලන හැම ෙදයක්ම අම්මලා තාත්තලා ෙදන්න ඕනෑද? ඒ 
දරුවන්ට ෙනොෙත්ෙරනකමට, ඒ දරුවන්ට අවෙබෝධයක් නැති 
කමට ඒ දරුෙවෝ අම්මාෙගන්, තාත්තාෙගන් ඉල්ලන වස විස, ඒ 
දරුවන්ට පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැකි ෙද්වල් සියල්ල ඒ දරුවන් 
සැනසීම සඳහා ලබා ෙදන්න ඕනෑද? එෙහම තත්ත්වයක් තමයි ෙම් 
රට සම්බන්ධෙයනුත් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රට තුළ උද්ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් එවැනි තත්ත්වයක්.  

දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රට කාබාසිනියා මුඛයට ඇද 
දමමින් එක පවුලක් විසින්, එක කණ්ඩායමක් විසින්, එක 
ෙකොටසක් විසින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඇතුළු සියලු ක්ෙෂේත විනාශ 
කරලා, සමතලා කරලා තිෙබන ෙමොෙහොතක තමයි ෙම් රට ෙගොඩ 
ගන්න අපට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට 
පාලනය කරලා, අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ සංවර්ධනය කරපු ෙම් රට  
තව මාස ගණනක් පාලනය කළා නම්, කුමක් සිදු ෙවයිද කියලා 
අපට හිතා ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා; අපට අවෙබෝධ කර 
ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙම් රෙට් අපි 
හිතා ෙගන හිටපු, ෙම්  රෙට් ජනතාව හිතා ෙගන හිටපු නායකත්වය 
කරපු යුද්ධය පිළිබඳව අද විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කර සිටියා. 
එතුමා හදවතිනුයි කථා කෙළේ. ලියා ෙගන ආපු ෙකොළ බලා ෙගන, 
ෙහොයා ගත්ත සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව, ෙසොල්දාදුවන්ෙගන් ලබා ගත් 
ෙතොරතුරු අනුව ෙනොෙවයි එතුමා කථා කෙළේ. පූර්ණ කාලීනව 
යුද්ධයට නායකත්වය ෙදමින් යුද බිම තුළ ලබා ගත් 
අත්දැකීම්වලින් ලැබුණු හසළ දැනුෙමන් තමයි එතුමා ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව ආමන්තණය කෙළේ. මම අෙප් 
පක්ෂෙය් නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙගෞරව කරනවා, 
එතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා, 
එවැනි නායකෙයකුට -ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට- නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හඬක් නඟමින් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් සිය වගකීම් හා යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව.  

අන්න ඒකයි අපි කරන්න ඕනෑ. නායකෙයක්, දක්ෂෙයක්, රට 
ෙගොඩ ගන්න පුළුවන් දැනුමක්, දැක්මක් තිෙබන පුද්ගලෙයක් බිම 
ඔබලා, ඔහුව පාගලා, ඔහුව හිර ෙගවල්වල දමන එක ෙනොෙවයි 
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අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ අයට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. අපි හිතන්න 
ෙහොඳ නැහැ, ඒ නායකත්වය ඉහළට ඇවිල්ලා අෙප් පක්ෂයට 
අභිෙයෝගයක් ෙවයි කියලා. එෙහම හිතන්ෙන් නැතුව අෙප් 
නායකතුමා දූරදර්ශීව කටයුතු කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි 
අද දවෙසේ අපි සියලු ෙදනාට ෙම් සභා ගර්භය තුළ ඉතාම හරවත්, 
වැදගත්, වටිනා කථාවක් අහන්න ලැබුෙණ්.  

ඒ ෙමොෙහොෙත්දී අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට නායකත්වය 
ෙදනවාය කියන හිටපු ජනාධිපතිතුමා -වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා- ෙම් සභා ගර්භෙයන් එපිට සැරිසැරුවා. එතුමාට 
අභිෙයෝග කළා, පුළුවන් නම් සභා ගර්භයට එන්න කියලා. ෙකෝ, 
ආවාද? නැහැ. ඇවිල්ලා කියන්න ෙදයක් නැහැ. කථා කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. ඒකට පධානම ෙහේතුව තමයි, යා හැකි මාවත 
ඔස්ෙසේ ෙම් රට ෙගනිහින් ෙනොමැති වීම. කණ්ඩායමක් විසින්,  එක 
පුද්ගලෙයක්, ෙද න්ෙනක් විසින් ෙම් රට හසුරුවලා තිෙබනවා.  

අපි ඒ බව දැක්කා. පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ ගම්වල සිදු 
වුණු සංවර්ධන ෙයෝජනා, සංවර්ධන කියාදාම හැසිෙරව්ෙව් එකම 
කණ්ඩායමක් බව අපි දැක්කා. ෙම් සභා ගර්භය තුළ හිටපු 
මන්තීවරුන් කියපු කථා අපි අහලා තිෙබනවා. එදා රජෙය් 
රැකියාවක් ලබා ගන්න එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් පස්ෙසේ යන්න 
සිදු වුණා කියලා අපි අහලා තිෙබනවා. එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ට සිද්ධ වුණා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
"සර්" කියන්න; අඩු කාලීන ෙද්ශපාලන අත්දැකීම් තිෙබන 
සාමාන  ෙද්ශපාලන නායකයන්ට "සර්" කියන්න. ඒ මත ෙගොඩ 
නැඟුණු කණ්ඩායමක් විසින් ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රට 
විනාශ කරලා දැම්මා. නමුත් බය ෙවන්න එපා. ගෙම් කථාවක් 
තිෙබනවා, ගැරඬින්ට භූමිෙතල් ගැහුවාම ෙපොඩ්ඩක් දඟලනවා 
කියලා. ඒ නිසා බය ෙවන්න එපා. ඉවසලා ඉන්න. අවුරුදු 20ක් 
තිස්ෙසේ විනාශකාරී තත්ත්වයට කමෙයන් ඇද දැමුණු ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය, සමාජය සහ ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකම්, 
වගකීම්, යුතුකම් අපි ෙකටි කාලයක් තුළ ස්ථාපිත කරලා 
ෙදන්නම්, ෙකටි කාලයක් තුළ.  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ස්ථාපිත 
කරන්න නම්, ඒ සඳහා  ෙකටි කාලයකට රෙට් සියලු ජනතාවට 
කැප කිරීමක් කරන්න සිදු ෙවයි; පක්ෂවලට කැප කිරීමක් කරන්න 
සිදු ෙවයි; රෙට් නායකයන්ට කැප කිරීමක් කරන්න සිදු ෙවයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට එන හැම ෙමොෙහොතකම ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය පහළට වැටිලා තිබුණා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒක 
ඔබත් දන්නවා. ඒ දන්න නිසා තමයි ඔබ කියන්ෙන්. ජනතාව 
හිතාෙගන හිටියා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආර්ථිකය ඉහළ 
නංවන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අද ඒක ෙවලා නැහැ කියලායි ඔබ 
කියන්ෙන්. ෙකටි කාලයක් තුළ අපට කරන්නට බැරි වුණත් අපි 
දීර්ඝ කාලීන සැලසුමකටයි යන්ෙන්.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනයට ගන්නා  සෑම අවස්ථාවකදීම 
ෙම් රට යම් මට්ටමකට අස්ථාවර ෙවලා තිබුණා. නමුත් ඒ 
අස්ථාවරභාවෙයන් ෙම් රට මුදවා ගන්නට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට හැකියාව ලැබුණා කියන කාරණය මම සතුටින් 
කියන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා එවැනි සංවර්ධන වැඩසටහන්වලට යද්දී 
ජනතාවට යම් බදු බරක්, ජනතාවට යම් වගකීමක්, යුතුකමක් 
දරන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ පශ්නය 
විසඳා ගන්නට, ඒ පශ්නයට විසඳුම් ෙසොයන්නට, ඒ පශ්නයට 
තිරසාර විසඳුමක් ෙග්න්න ට අපට කැප කිරීම් කරන්නට ෙවයි 
කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද දින විවිධ පනත් 
යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග, නියමයන්  හා ෙයෝජනා 
පිළිබඳව කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා. දීර්ඝ 

කාලයක් ෙම් රට පාලනය කළ, දීර්ඝ කාලයක් තුළ ෙම් රට එක 
පැත්තකට ඇදෙගන ගිය කමෙව්දය ෙවනස් කරලා, සියලු 
පක්ෂවලට එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙගොඩ ගන්නට අවසාන අවස්ථාව 
දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව තමයි සියලු පක්ෂ සැදුම්ලත් 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පවතින කාලය. එෙහම නැත්නම් ෙම් 
සියලු ෙදනාටම තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම්, වගකීම්, යුතුකම් ඉටු 
කරන්නට පැහැදිලි අවකාශයක් තිෙබන ෙම් ආණ්ඩු කාලය. 
එෙහම නම් අපි සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා කළ යුත්ෙත් ෙම් 
ආණ්ඩුව යන මඟට පුංචි ෙහෝ දායකත්වයක් සැපයීම විනා ෙම් 
ආණ්ඩුව යන මඟ හරස් කරලා පැත්තකට ඇද දැමීම ෙනොෙවයි.  

එදා අපි අහලා තිෙබනවා, අපි ඒ දවස්වල ජනමාධ වල 
දැක්කා, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය්, එක bus stop එකක්, - අර 
ෙකෙසල් ෙකොෙළේ වාෙග් bus stop එක - හදන්න ගිය මුදල් 
පමාණය පිළිබඳව. ඒ කාලය තුළ සිදු කළ විනාශකාරී ව ාපෘතිවල 
පතිඵල අද භුක්ති විදිද්දී අපි එක එක්ෙකනාට ෙබෝල පාස් 
කරෙගන, එක එක පක්ෂවලට ෙබෝල පාස් කරෙගන තවත් 
එවැනිම විනාශකාරී තත්ත්වයකට යනවාද? එෙහම නැත්නම් 
අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගනෙගන වර්තමානෙය්දී අනාගතය සඳහා 
පැහැදිලි දර්ශනීය ස්ථිර වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරලා රෙට් 
සමස්ත ජනතාවට ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන්, පහසුකම් සපයා 
ගන්නට පුළුවන් සාර්ථක නිර්මාණශීලී තිරසාර  ආර්ථිකයක් 
ශක්තිමත්ව ෙගොඩ නඟනවාද යන කාරණය  ඔබට අවධාරණය 
කරවමින්, අද දවෙසේ ෙගන එන ලද ෙයෝජනාවලට සහ ෙම් රජය 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට අෙප් පූර්ණ ශක්තිය සහ සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.59] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බදු සම්බන්ධව කථා 

කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ෙබෙහවින්ම සතුටට පත් 
ෙවනවා.  

ආණ්ඩුවක් කියලා කියන්ෙන් රටක පාලන අධිකාරියටයි. 
නමුත් පජාතන්තවාදී අර්ථකථනය තුළ ආර්ථික, ෙද්ශපාලන සහ 
ෙපොදු කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම තමයි ආණ්ඩුවක කාර්ය 
භාරය සහ කළමණාකරණය ෙවන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව එම මූලික 
කාරණා, සිද්ධාන්ත ටිකවත් කළමනාකරණය කරගන්නට 
හැකියාවක් නැති ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් වන විට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක වගකීම වන්ෙන් ආර්ථිකය තිබුණු 
තත්ත්වයට වඩා ඉහළට ෙගන යාමයි,  එෙහම බැරි නම් අඩුම 
තරමින් තිබුණු විධියට ෙහෝ ඉදිරියට ෙගන යාමයි.  2015 ජනවාරි 
08ෙවනි දා වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට ෙගවූ මුදල රුපියල් 
136ටයි තිබුෙණ්. අද වන විට එය රුපියල් 147 දක්වා ඉහළ ෙගොස් 
තිෙබනවා. විෙද්ශ ණය ගැනීෙම් හැකියාව සම්බන්ධෙයන් වන 
විෙද්ශ සංචිත පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8.3ක් තිබුණු 
එක අද වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.3 දක්වා පහළ 
බැහැලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම අද විෙද්ශ ණය ගැනීෙම් හැකියාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2014දී දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 71ක්ව තිබුණු ණය බර පසු ගිය යහ 
පාලන ආණ්ඩුව සියයට 75 දක්වා පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක තමයි ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මූලික තත්ත්වය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එදා මුදල් අමාත වරයා 2016 
අය වැය ඉදිරිපත් කරලා සංෙශෝධන ටික ෙගනාවාට  පසුව "ගරු 
කථානායකතුමනි," කියන  ෙකොටස පමණයි ඉතිරි වුෙණ්. අෙනක් 

451 452 

[ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා] 
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සියලු ෙද්වලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. මුදල් ඇමතිවරයා එක 
ආර්ථික පතිපත්තියක් කියනවා, අගමැතිතුමා තව ආර්ථික 
පතිපත්තියක් කියනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමති, රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාද, අගමැතිතුමාද කියන එක පිළිබඳව 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුව කිසිදු ව ාපෘතියක් ආරම්භ 
කරන්ෙන් නැතුව අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ණය 
අරෙගන තිෙබනවා. ඉන්දියාෙවන් බිලියන 1.5ක් ගත්තා. ඒක 
ෙහට ෙවන ෙකොට ආපසු ෙදන්න ඕනෑ. ඒක දීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ. ඒක දුන්ෙනොත්, බිලියන 6.3ට තිෙබන විෙද්ශ සංචිත ටික 
තවත් අඩු ෙවනවා. ඒ  නිසා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය තිෙබන්ෙන් 
බරපතළ තත්ත්වයකයි.  

එදා යුද්ධය කාලෙය් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය පටි තද කර ගන්න කියලා කිව්වා වාෙග් අද රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා රෙට් යුද්ධයක් නැතුවත් වකාකාරෙයන් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "රෙට් ආර්ථික අර්බුදයක් තිෙබනවා. ඒවාට 
මුහුණ ෙදන්න සූදානම් ෙවන්න" කියන එක තමයි එතුමා පකාශ 
කරන්ෙන්. 1987දී තමයි අවසාන වතාවට පාග්ධන බද්දක් අය 
කෙළේ. 1987න් පස්ෙසේ අද ෙවන ෙකොට පාග්ධන බද්ද නැවත අය 
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පාග්ධන බද්ද අය කරන්ෙන් 
ෙමොන කාරණා යටෙත්ද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අපි සතුව තිෙබන ඉඩමක් විකුණුෙවොත් මුද්දර ගාස්තු අය කරනවා. 
තමන්ට තිෙබන ඒ වත්කෙමනුත් බදු අය කරනවාද, තමන් ළඟ 
වාහනයක් තිබුෙණොත් ඒෙකනුත් බදු අය කරනවාද කියා අද 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට අද එක එක බදු අය කරන්න 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද ාල අධ ාපන ආයතනවලින් පවා වැට් එක අය කර 
ගැනීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාත් 
ෙම් කාරණය ගැන ඉස්ෙසල්ලා පකාශ කළා. අධ ාපන 
ආයතනවලින් වැට් එකක් අය කළාම ඒ ගුරුවරයා වකාකාරව ඒක 
අය කරන්ෙන් කාෙගන්ද? සාමාන  දුප්පත් අහිංසක 
ෙදමව්පියන්ෙගන්. අද දරුවන් අතිවිශාල පමාණයක් ෙපෞද්ගලික 
පන්තිවලට ගිහිල්ලා තමයි තමන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු කර 
ගන්ෙන්. එෙහම යද්දී ඒ දරුවා ෙවනුෙවන් වැට් එක සඳහා සියයට 
15ක්  ෙදමව්පියන්ට දරන්න සිදු ෙවනවා. 

ෙර්ල් පීල්ල උඩ ෙකෝච්චිය දුවනවා වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව බදු 
මතයි දුවන්ෙන්. සැරින් සැෙර් බදු පතිපත්තිය ෙවනස් කරනවා. 
සැරින් සැෙර් NBT එක සියයට හතර කරනවා; ෙදක කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම සියයට 12.5ට තිෙබන බද්ද සියයට 15 කරනවා. සියයට 
15ට තිබුණු බද්ද දහහතහමාර කරනවා. ෙම් ආකාරයට ෙම් 
ආණ්ඩුව බදු මත තමයි දුවන්ෙන්. අද ෙම් විධියට බදු අය කරද්දී 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. එදා රුපියල් 
35ට, 40ට ගත්තු වී කිෙලෝව අද රුපියල් 17යි; 18යි.  

අද ගෙම් ෙගොවිෙයක් බුලත් විටක් කන්න වී කිෙලෝ කීයක් 
ෙදන්න ඕනෑද? රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා 2001දී ෙගොවීන්ට 
බුලත් ෙවනුවට චුයිම්ගම් තමයි ෙදනවා කිව්ෙව්. අද බුලත් විට 
කන්න අහිංසක ෙගොවියා වී කිෙලෝ ෙදකක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද 
වී කිෙලෝ ෙදකක් දුන්නාම තමයි එක බුලත් විටක් කන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා බුලත් කන්න එපා; චුයිම්ගම් කන්න කියන 
පණිවුඩය තමයි ෙගොවියාට දැන් ෙදන්ෙන්. ෙගොවියාට දැන් 
ෙදන්ෙන් ඒ පණිවුඩයයි.  

අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න විධියක් නැහැ. අද මිනිස්සු 
උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ජනතාව මහ පාරට වැටිලා. ඒ වුණාට 
ෙමතැනදී කථා කරපු මන්තීතුෙමක් කිව්වා, රටට අවශ  
පමාණයට වඩා වීවල විශාල අතිරික්තයක් තිෙබනවා කියලා. පසු 

ගිය දවස්වල සහල් කිෙලෝ ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය 
කරලා වරාෙය් ගබඩාවල ටැංකි 1,600ක් නිසි ෙවලාවට නිදහස් 
ෙනොකිරීම නිසා නරක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට අපි 
ජීවත් ෙවන පෙද්ශෙය්, -ෙපතියාෙගොඩ, පෑලියෙගොඩ- ඒ වාෙග්ම 
බූස්ස ගබඩාවල විශාල හාල් ෙතොගයක් ගබඩා කරලා තිෙබනවා. 
ඒවා දැන් නරක් ෙවලා තිෙබනවා. අන්තිමට ෙම්වා සත්ව ආහාර 
විධියට තමයි ෙදන්න හදන්ෙන්. ෙම් ගබඩා කරපු වී ටිකවත් 
ජනතාවට අඩු මුදලට ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අද වී 
කිෙලෝවක් රුපියල් 18කට මිලදී ගනිද්දී, හාල් කිෙලෝවක් 
විකුණන්ෙන් රුපියල් 100කටයි. ෙම් මිල ෙදක අතර ෙවනස 
කාටද යන්ෙන්? පාරිෙභෝගිකයාටද? නිෂ්පාදකයාටද? ෙමහි මහා 
පරිමාණෙය් අතරමැදි ජාවාරමක් යනවා. ඒ ජාවාරම සඳහා  
කුමන්තණයක් විධියට තමයි අද ෙගොවියාට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය නිසි ෙවලාවට ලබාෙදන්ෙන් නැතිව වී නිෂ්පාදනය 
අඩාළ කරන්න  සැලසුම් කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ආණ්ඩුව පසු ගිය කාලෙය් කිව්වා ආෙයෝජකයන් විශාල 
පමාණයක් ෙගන්වනවා කියලා. ෙම් වන ෙතක් කිසිදු 
ආෙයෝජකෙයක් ෙගනාවාද? පටන් ෙගන තිෙබන ව ාපෘති 
ෙමොනවාද? කී ෙදනකුට රක්ෂා දී තිෙබනවාද? මාස 60ක 
සැලැස්මක් ගැනයි කිව්ෙව්. දැන් මාස හතක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
තවම එක ෆැක්ටරියක්වත් ආරම්භ කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ. රක්ෂා ලක්ෂ 10 උත්පාදනය කරන්ෙන් කවදාද?  

අෙප් පසුගිය රජය විශාල ෙලස ණය ගත්තාලු. අපි ණය ගත්තා 
තමයි. අපි ණය අර ෙගන විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය, අධිෙව්ගී මාර්ග, උතුරු දුම්රිය මාර්ගය, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල්, විදුලි බලාගාර, ෙපෝට්සිටි ආදී වශෙයන් විශාල 
ව ාපෘති කළා. ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල් බිලියන ගණන් ණයට අර 
ෙගන කිසිදු ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. අද 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ජනතාව තව තවත් බදු බරින් මිරිකන්න, 
පීඩාවට ලක් කරන්න තමයි සැලසුම් කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්               
මුදල් අමාත තුමාටවත්, ෙම් අගමැතිතුමාටවත් ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැයි කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව් පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මුලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 

දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මා පථමෙයන්ම  ස්තුතිය පළ කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
මෙග් මවෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අවසාන ෙගෞරව දැක්වීම සඳහා  
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත තුමා, ගරු කථානායකතුමා 
පමුඛ මැති ඇමතිවරුන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලය 
සහභාගි වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සියලු ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය 
පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙශෝක පකාශ එවූ සියලු ෙදනාටත් මෙග් 
ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද කරනවා.  

අද දවෙසේ ෙම් විවාදය සම්බන්ධෙයන් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 
ගරු මන්තීවරු රාශියක් එක් එක් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. 
වර්තමානෙය් අෙප් අලුත් ආණ්ඩුෙව් බදු ෙවනස් කිරීම්, මුදල් 
අණපනත්වල පුංචි පුංචි ෙවනස් කිරීම් සඳහා අද ඉදිරිපත් කළ 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් තමයි ඒ අදහස් ඉදිරිපත් වුෙණ්. අපි හිතා 
ෙගන ඉන්න විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳ මන්තීවරු. ආගම 
දහමත් විකුණා ෙගන කනවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ 
තත්ත්වයට පත් වන්ෙන් නැති අය තමයි වැඩිපුර ඉන්ෙන්. හැබැයි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරෙයක් ඉතාමත්ම පහත් විධිෙය් 
කථාවක් කළා.  ෙම් රෙට් අපි හැම ෙදනාම හිස නමා පිළිගන්නා, 
ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් යුතුව ආගමික නායකත්වය ලබා ෙදන 
අස්ගිරි පාර්ශ්වෙය් මහා නාහිමියන්ෙග් අභාවය නිසා අපි සියලු 
ෙදනාම සං ෙව්ගයට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ශී ලංකාෙව් ෙබෞද්ධ 
දර්ශනය ගැන, ෙබෞද්ධාගම ගැන පමණක් ෙනොෙවයි, යම්කිසි 
පුරවැසිෙයක් රටක ජීවත් විය යුතු ආකාරය සම්බන්ධව ෙම් රටට 
පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකයටම පාඩම් කියා දුන් ඒ 
උත්තරීතර, ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේ  අවුරුදු 95ක් ආයු 
වළඳා අපවත් වුණා. ඒ අපවත්වීම පිළිබඳව ෙම් උත්තරීතර සභාව 
තුළින් සමස්ත රටටම වැරදි පණිවිඩයක් ෙගන ගියා. ඒ වැරදි 
පණිවිඩය ෙගන යන්න පාවිච්චි කෙළේ ෙද්ශපාලනයයි.  

ඒ නිසා ඉතාම කරුණාෙවන් මා ගරු සභාවට කියන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි.  ජනතාව මන්තීවරු හැටියට අපි ෙම් ගරු සභාවට පත් 
කරලා එවන්ෙන් ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළින් සමස්ත රටටම 
වැරදි පණිවුඩ  ෙදන්න ෙනොෙවයි. ෙම් ගරු සභාව තුළ ඉඳෙගන, 
ආගමික නායකත්වයට ගරු කරමින්, ආගමික නායකත්වය ෙම් 
රටට කරන ෙසේවය අගය කරමින්, ඒ ආගමික නායකත්වයට යටත් 
ෙවමින් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය සැපයීම තමයි අෙප් 
යුතුකම සහ වගකීම වන්ෙන්. ඒකට තමයි ජනතාව අප ෙමතැනට 
පත් කරලා එවන්ෙන්. හැබැයි, අෙප් යුතුකම සහ වගකීම අමතක 
කරලා අපි ඉතාම පහත් තත්ත්වයට වැටිලා, ආගමික නායකෙයක් 
අෙපන් ෙවන් වුණු ආකාරය ගැන පකාශ ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම නින්දිතයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 
උන්වහන්ෙසේ බිම ඇද වැටීම නිසා ෙරෝහලට ෙගන යෑෙමන් පසුව 
තමයි අපවත් වුෙණ්. ෙවනත් ස්වාමීන්වහන්ෙසේ නමක් හිර භාරයට 
ගත්තාද නැද්ද කියන එක උන්වහන්ෙසේ  දැනෙගන හිටියාද කියලා 
මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මා නැවත නැවතත් මතක් කරනවා, 
එවැනි පහත් තත්ත්වයට මන්තීවරු හැටියට අපි පත් ෙවන්න ඕනෑ 
නැහැ කියන එක. විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා අද කථා කෙළේ 
සියලු ෙද් අමතක වුණු අය හැටියටයි. ඒ අයට මතක නැහැ අවුරුදු 
20ක් ෙම් රට පාලනය කෙළේ ඒෙගොල්ෙලෝ කියලා.  

පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් ඉඳලා අද දක්වා වූ ෙම් පුංචි කාලය 
තුළ ෙම් රෙට් අලුත් වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා රජෙය් අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළ අපි හරියටම ආරම්භ කෙළේ ජනවාරි මාසෙය් පටන් කියන 
එක. අලුත් අය වැයකින් තමයි අපි එය පටන් ගත්ෙත්. ඒ අය වැය 
ෙයෝජනා ෙවනස් කළාම, ඒකට සංෙශෝධන ෙගනාවාම 
තමුන්නාන්ෙසේලා සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ.  

ඒ සංෙශෝධන ෙගෙනන්ෙන් ෙවන කිසි ෙදයක් නිසා 
ෙනොෙවයි. රෙට් ජනතාවට හිතකර ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වන ෙකොටයි 
ඒ  සංෙශෝධන ෙගෙනන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා අද ෙම් සංෙශෝධන ෙගනාෙව් ෙමොකද කියලා. ෙම් 
සංෙශෝධන ෙගනාෙව්, රෙට් පරිපාලනය නිවැරදිව කරන්ෙන් 
නැතුව, කමකට නැති විධියට එක පවුලක් එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් 
කරපු වංචා, දූෂණ හා ෙහොරකම් නිසා. ඒ සියල්ලෙග්ම පතිඵලයක් 
හැටියට රටට ගත්ත, හැංගිලා තිබුණු ණය පමාණයක් එළියට 
එන්න පටන් ගත්තා. ඒවා විසඳා ගන්න අවශ  කරන රෙට් 
උත්තරීතර ලියවිල්ල තමයි අය වැය. ඒ අය වැය ලියවිල්ල  සකස් 
කළ යුතු වනවා, ඒ ගත්ත ෙහොර ණය ටිකත් ෙකොෙහොමද 
ෙගවන්ෙන් කියන වැඩසටහන හදන්න. අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ රට 
පාලනය කරනෙකොට ෙහොඳ වැඩ කළා හා සමානවම, රෙට් 
ජනතාවෙග් ඉදිරි අනාගතය කාලකණ්ණි කරන වැඩසටහන් 
රාශියක් ඒ අස්ෙසේ  තිබුණු නිසා ඒවා නිවැරදි කරන්න තමයි 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් බදුවලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න 
ෙහේතුව ඒකයි.  

අපි ෙකොෙහොමද වියදම් කරන්න අවශ  ආදායම ලබා 
ගන්ෙන්? අපි ආදායම් ලබා ගන්නා හා වියදම් කරන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට අය වැයක් හැටියට හදලා, එය 
නිශ්චිත විධියට ජනතාවට ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ, තවත් ණය 
තිෙබනවාය කියලා නැවත නැවතත් අපට ෙතොරතුරු හම්බ වනවා 
නම්  ඒවා ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කවුද ඒ සල්ලි ෙදන්ෙන්? ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් අපට තිෙබන්න ඕනෑ.  

එහා පැත්ෙත් ඉඳෙගන  අෙප් කැලණිෙය් ගරු මන්තීතුමා හැම 
දාම කෑ ගහනවා. එතුමා දන්ෙන් නැහැ රටක් පරිපාලනය කරද්දී 
රෙට් ආදායම හා වියදම සකස් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. හත් 
ෙදයියෙන්, රෙට් ආදායම තමයි බදු ආදායම. බදු ආදායම්වලින් 
තමයි රෙට් පරිපාලන කටයුතු කරන්ෙන්; පාලනය කරන්ෙන්. 
වියදම් ටික කරන්ෙන් ඒ බදු සල්ලි එකතු කරලා තමයි. හැබැයි, ඒ 
මන්තීතුමා කියනවා, ෙර්ල් පීල්ලක යන ෙකෝච්චිය වාෙග් බදු අය 
කරලා ලු ෙම් ආණ්ඩුව ඉස්සරහාට යන්ෙන්. එතුමා ෙකොෙහේද 
දන්ෙන් නැහැ ෙමච්චරකල් හිටිෙය්? ෙකොෙහොමද දන්ෙන් නැහැ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්? ෙම්වා ගැන හරියට උගන්වන්න තමයි 
වැඩ මුළු තියන්ෙන්. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් 
මා ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර වැඩ මුළුවලට සහභාගි ෙවලා 
රෙට් ආදායම හා වියදම සකස් වන ආකාරය සම්බන්ධව 
අධ යනය කරන්න කියලා. ඒ අධ යනය කළාට පස්ෙසේ 
ඔබතුමන්ලාට දැන ගන්න හැකි ෙවයි, ෙකොෙහොමද රෙට් ආදායම් 
සකස් කර ගන්ෙන්, ෙකොෙහොමද රෙට් වියදම් සකස් කරන්ෙන් 
කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්  කෑ ගහන්ෙන් රෙට් මාස කීපයක් 
ඇතුළත වූ ෙම් ෙවනස්කම් ටික නිසා. නමුත් අතීතෙය් ඉඳලා ආපු 
කියාවලිය අරෙගන බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා හැරිලා බලන්න ඒ 
දිහා.  ෙමතැන විපක්ෂෙය් තරුණ මන්තීවරු ඉන්නවා. ෙම් රෙට් 
ඉදිරි අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න කණ්ඩායම තමුන්නාන්ෙසේලා. 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂ වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරලා එවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව විසින්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා 
හරියට හඳුනා ෙගන ඒ වැඩ කටයුත්ත හරියට කරන්න. අවංකව ඒ 
වැඩ කටයුත්ත හරියට කරන්න. දැන් ෙම් රෙට් ෙහොරකම, දූෂණය, 
වංචාව කියන ඒවා නැති කරලායි තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රෙට්  
සියලුෙදනාටම භය නැතිව වැඩ කරන්න පුළුවන්. සියලු ෙදනාටම 
වැඩ කටයුතු ටික හරියට කරන්න පුළුවන්- 

 
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) 
Order, please! There is a point of Order being raised.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, බදු ආදායම කියන එක මම ෙබොෙහොම 

ෙහොඳට දන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමා- 

455 456 

[ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මා ගැන කියපු නිසායි 

කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නමුත්, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන කරුණ රීති පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ වැඩ මුළුවට ඇවිත් අපට ෙද්ශනයක් 

කරන්න කියලා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. එතෙකොට ඔබතුමා 
ඇවිල්ලා ඒ ෙද්ශනය කරන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
එන්නම්. මම එන්නම්. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
එතෙකොට  ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් ෙවයි 

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

එතෙනෝල් ගැන. කුඩු ගැන, ගංජා ගැන, කසිප්පු ගැන, රා ගැන, 
nightclubs ගැන. එතැනදී තමුන්නාන්ෙසේට 

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

ෙහොඳට ඒ ෙද්වල් ගැන කියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] අපි 
තමුන්නාන්ෙසේට ඒ අවස්ථාව අරෙගන ෙදන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේට 
ඇවිල්ලා ඒ ෙද්ශනය කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉස්සර කරපු ෙකළි ටික අෙප් මන්තීතුමන්ලාට 
උගන්වන්නත් පුළුවන් ෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු 

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

ෙහොරකම්, වංචා, දූෂණ, ඒ වාෙග්ම   කුඩු, එතෙනෝල් එක්ක කරපු 
ව පාර - 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් අෙප් මන්තීවරුන්ට ඒ ගැන කියලා 

ෙදන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අතීතය ගැන කථා කරන්න එපා.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒ ගැන කථා කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] එදාට අෙප් අය ඒ ළඟම තිෙබන ෙපොල්ල 
අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඔළුවට තඩිබෑවාට පස්ෙසේ, 
තමුන්නාන්ෙසේ අතීතෙය් කරපු ෙසේවය ෙමොකක්ද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේටම ෙත්ෙරයි. ඒ ගැන දැන ගන්න අපි 
තමුන්නාන්ෙසේට වැඩ මුළුවකට ආරාධනා කරන්නම්. එෙතක් 
 ෙබොෙහොම සාමකාමීව ෙම්වා අහෙගන ඉන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසන්න රණවීර මන්තීතුමා  

මට කථා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් 

අවසානයි.  
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙමතුමා කථා කරද්දීත් ඒවා තමයි කියන්ෙන්.  තවත් 

ෙකෙනක් කථා කරද්දීත් ඒවා තමයි කියන්ෙන්. ෙම්ක උත්තරීතර 
සභාවක්. තමුන්නාන්ෙසේ  ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලලා 
ෙහොඳින් හැසිෙරන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අසත  කියන්න එපා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
නායකයා වාෙග් හැසිෙරන්න යන්න එපා. ෙහොඳින් 

හැසිෙරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම්  අවස්ථාව ලබා 
දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 6.19] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විවිධ මන්තීතුමන්ලා විවිධ 

කාරණා පිළිබඳව විවිධ ෙකෝණවලින් ෙම් සභාෙව් කථා කළා. 
ඉතිහාස කථා, වර්තමාන කථා, අනාගත කථා, ඥාන කථා, විහිළු 
කථා, රස කථා, කුණු කථා, ෙමෙලෝ චාරයක් නැති කථා, ජාතිවාදී 
කථා, ආගම් කථා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් ෙශේෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ මට්ටමට 
පත්ෙවලා තිෙබන එක ගැන අපට බරපතළ කම්පාවක් තිෙබනවා. 
අෙනක් අතට එවැනි පුද්ගලයන්  "ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරු" කියලා ෙගෞරව නාමයක් සහිතව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් කර එවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවම නිසා, පජාතන්තවාදෙය් ශී 
ලාංකික ස්වරූපය ෙම්කයි කියලා හිත හදා ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
දැන් ෙම් සවස් වරුෙව්ම  ෙලොකුම ෙඝෝෂාව කරපු කැලණිය 
පැත්ෙත් මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වන්ෙන් එතුමා 
වාෙග්ම, එතුමාටත් වඩා දක්ෂ විධියට ඔය රාජකාරිය කරපු තවත් 
මන්තීවරෙයක් ෙගදර යවලායි. ඇත්තම කථා කෙළොත් ෙදන්නාම 
එකම කාසිෙය් ෙදපැත්ත. ෙමෙලෝ විචාරයක් නැහැ. VAT කිව්වාම 
එතුමා හිතන්ෙන්, "වරිපනම් බදු" කියලා. ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් 
බද්ද කිව්වාම එතුමා හිතන්ෙන් "වරිපනම් බද්ද" කියලා. එතුමාෙග් 
ෙලෝකෙය් ඒ තිෙබන වපසරිෙය් සීමාෙව් හැටියට වරිපනම් 
බදුවලින් එහාට බද්දක් ගැන එතුමාට ෙත්රුමක් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු දවස 
පුරාම ජනතාවට සජීවීව ෙපන්වනවා නම්, ෙම් චර්යාව පාලනය 
වනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු සීමිත ෙවලාවක් පමණක් 
සජීවීව ෙපන්වන නිසා තමන්ෙග් හිෙත් තිෙබන ආෙව්ග පිට කර 
ගන්න, අපහාස කරන්න, ද්ෙව්ෂය වපුරන්න, ජාති වාදය, ආගම් 
වාදය වපුරන්න ෙම් සභාව පාවිච්චි කරනවා. තමන්ෙග් සම්පූර්ණ 
කථාව රෙට් පුරවැසියන් දකිනවා නම් එක් එක් පුද්ගලයා පිළිබඳව 
සැබෑ මතයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මා ෙයෝජනා කරනවා 
කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සැසි වාරය සම්පූර්ණ දවසම 
සජීවීව ෙපන්වන්න කියලා. සඟවා සිටීෙමන් හරියන්ෙන් නැහැ. 
දැන් මතයක් තිෙබනවා, ෙම් ආකාරයට කථා කරන නිසා ඒවා 
සජීවීව ෙනොෙපන්වා සිටිය යුතුයි කියලා. මෙග් මතය නම්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන සියලුම කථා ෙම් රෙට් ජනතාවට බලා 
ගන්න පුළුවන් ආකෘතියකින් රූපවාහිනී චැනලයකින් සජීවීව 
ෙපන්වන්න ඕනෑ කියන එකයි. ශබ්දය විතරක් මදියි, හැසිෙරන 
විධියත් ෙපන්වන්නට ඕනෑ. එෙහම කළාම, එක් එක් මන්තීවරයා 
ගැන, එතුමන්ලාෙග් පක්ෂ ගැන, එතුමන්ලාෙග් නායකයන් ගැන 
ෙම් සමාජයට යම් ආකාරයකින් විනිශ්චයක් ඇති කර ගන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන ෙමොෙහොෙත් තමයි 
මට ෙම් අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියලා දැන් අහනවා. මා 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් ෙම් කාරණය කියනවා. විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශෙය් ඇමතිතුමා තමයි අෙප් 
රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා. එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකෙනක්. මා එහි නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා. මා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්. තමන්ෙග් නිවසට ඉහළින් විදුලි වයරය යද්දී, තමන්ෙග් 
ෙගදරට විදුලිය ලබා ගන්න බැරි වුණු ෙම් ර ෙට් අහිංසක පවුල් 
ලක්ෂ එකහමාරකට වැඩි පමාණයකට අපි ෙම් වන ෙකොට විදුලි 
බලය ලබා දීලා තිෙබනවා. විදුලි බලය ලබා ගැනීමට අවශ  
රුපියල් 20,500ක් වූ සබඳතා ගාස්තුව දැන් මූලිකව ෙගවන්න 
අවශ  නැහැ. ඒ වාෙග්ම අහිංසක, දුප්පත්, පුංචිම පුද්ගලයන්ට 
තමන්ෙග් නිවස වයරිං කර ගන්න සල්ලි නැහැ.  

අපි -ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය- ඒ නිවස වයරිං කරලා 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඉඩෙම් අයිතිය පිළිබඳව අපි බලන්ෙන් නැහැ. 
පදිංචිය පමණයි බලන්ෙන්. කටු මැටි ෙගයක් වුණත්, වහලට 
ෙපොල් අතු ෙසවිලි කර තිබුණත් ඕනෑම නිවසකට අපි විදුලි බලය 
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් ෙභ්ද අපි 
ෙසොයන්ෙන් නැහැ. සමෘද්ධි ආධාර ලබනවාද, නැද්ද කියලා 
ෙසොයන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් නිවසට විදුලිය නැත්නම්, අෙපන් 
විදුලිය ඉල්ලනවා නම් පක්ෂ, පාට, ආගම්, කුල ෙභ්ද බලන්ෙන් 
නැතිව අපි විදුලිය ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව ාපෘතිෙය් 
තිෙබන විෙශේෂත්වය තමයි,  ෙම් රෙට් තිෙබන අන්තිම නිවසටත් 
ඊළඟ මාස ෙදක ඇතුළත අපි විදුලිය ලබා දීලා අවසන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර දිස්තික්කවලට විදුලි 
බලය තිෙබනවාය කියලා අපි හිතුවාට, ඒ ගමට විදුලි කණු 
තිබුණාට, ගෙම් ඉන්න අහිංසක, පුංචිම මිනිසුන්ට විදුලි බලය 
නැහැ. අෙප් රෙට් ඉන්න පුංචිම, දුප්පත්ම, අහිංසක මිනිසුන් ගැන 
අපි හිතනවා. මඩකළපුව දිස්තික්කෙය් නිවාස 40,000කින් 
1/3කටම විදුලිය නැහැ. ඊළඟ මාස ෙදක ඇතුළත මඩකළපුව 
දිස්තික්කෙය් සියලුම නිවාසවලට ශතයක්වත් අය කරන්ෙන් 
නැතිව විදුලිය ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අන්තිම කණුෙව් සිට 
නිවස දක්වා කණුවලට හා වයර්වලට උපරිම වශෙයන් රුපියල් 
ලක්ෂ 3ක් දක්වා වියදම් කරන්න අපට පුළුවන්. ෙකොටින්ම 
කිව්ෙවොත්, ඕනෑම අයදුම් පතක් ෙවනුෙවන් අපි රුපියල් 
3,40,000ක් වියදම් කරනවා. ඒ මුදලින් රුපියල් 40,000ක් 
පමණක් වසර 6කදී වාරික 72ක් මඟින් බිල්පත සමඟ අය කර 
ගන්නවා. ඕනෑම අහිංසක පවුලකට ඒක කරන්න පුළුවන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව යහ පාලනයට 
දුන්න ඡන්දයට ෙම් මාස කිහිපෙය්දී  යුක්තියක් ඉෂ්ට ෙවන්න ෙම් 
පිනම ඇති. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් විදුලිය උත්පාදනය 
පිළිබඳව අනාගතය  සැලසුම් කරලා, අනාගතය ෙවනුෙවන් ඉදි 
කිරීමට ෙයෝජිතව තිබුණු වටිනා බලාගාර සියල්ෙල්ම කටයුතු 
ආරම්භ කරන්න, ඒ සැලසුම් ආරම්භ කරන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබී තිෙබනවා. 

අපි ඊළඟ මාස කිහිපය තුළ සාම්පූර් බලාගාරයට අදාළව 
ෙටන්ඩර් කටයුතු පටන් ගන්නවා. අපිට දැන් ඒ සඳහා පරිසර 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා.  සාම්පූර් බලාගාරෙයන් ෙමගා ෙවොට් 
500යි, ඒ වාෙග්ම  ෙමගා ෙවොට් 1,200ක තවත් ගල් අඟුරු 
බලාගාරයක් අපි  ජපන් ආධාර ඇතිව ඉදි කරනවා.  ෙම් ගල් අඟුරු 
බලාගාර සියල්ලටම ෙලෝකෙය් දියුණුම තාක්ෂණය අපි පාවිච්චි 
කරනවා. පරිසර දූෂණය අවම වන ආකාරයට අපි ඒ කටයුතු 
කරනවා. අද ෙම් ගල් අඟුරු බලාගාර පිළිබඳව පුහු විෙරෝධයක් 
සමාජෙය් මතු කරන්නට සමහරුන් උත්සාහ කරනවා. අර ඉස්සර 
තිබුණු දුම් දමන, අවට පළාතම දැලිවලින් වැසී යන, අළුවලින් 
වැසී යන බලාගාර අද නැහැ. අපි අලුතින් ඉදි කරන බලාගාර වායු 

459 460 
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ෙගෝලයට මුදා හරින්ෙන් කාබන්  ඩෙයොක්සයිඩ් පමණයි. කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් අෙප් අවට පරිසරෙය්ත් තිෙබනවා. අළු සියල්ලම අපි 
ආරක්ෂා සහිතව ඒ භූමිෙය්ම රඳවා ගන්නවා. සල්ෆර් ඩෙයොක්සයිඩ් 
සියයට 99.9ක මට්ටමට අපි රඳවා ගන්නවා. කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
පමණයි මුදා හරින්ෙන්. එෙසේ මුදා හරින කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ්වලට හිලව්වට ඊට අවශ  කරන පාරිසරික ආරක්ෂක 
පියවරක්  අපි කියාත්මක කරනවා.  

ෙම් රෙට් අනාගත සංවර්ධනය උෙදසා අවශ  කරන ඒ 
දැවැන්ත සංවර්ධන කියාදාමයට අවශ  කරන බලශක්තිය ලබා 
ෙදන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශය 
පිහිටුවද්දී, "විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති" කියා ෙවනම 
සුවිෙශේෂ නාමයකින් හැඳින්වූෙය්, සුළං බලය, සූර්ය බලය වාෙග්ම 

biomass, ඒ කියන්ෙන් ජීව විද ාත්මක ස්කන්ධ වැනි කාරණා 
ෙයොදා ෙගන - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
තවත් නවීන තාක්ෂණික කම තිෙබනවා. ෙම් විවිධ කමවලින් 

උත්පාදනය කරන විදුලිය තමයි පරිසරයට වඩාත්ම හිතකර, 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන බලශක්ති පෙභ්දයන් වන්ෙන්. අපි ඒ 
සඳහා පමුඛත්වය දීලා කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශයටත් ආෙයෝජනය සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා අෙප් රට 
ෙලෝකෙය් නවීනතම බලශක්ති පභවයන් භාවිත කරන, 
විශ්වාසවන්ත බලශක්ති පද්ධතියක් ඇති රටක් බවට පත් 
කරනවාය කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම  අෙප් රජෙය් කියාකාරිත්වය සහ අෙප් දුර දක්නා වැඩ 
පිළිෙවළත් තව ටික කාලයකින් ඒ අයට බලා ගන්න පුළුවන්ය 
කියන කාරණයත් ෙම් විෙව්චන එල්ල කරන විෙව්චකයන්ට  
මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

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

 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 

නියමය 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2011 අංක 17 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනතින් අවසන් 
වරට සංෙශෝධිත 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 

පනෙත් 3ඇ වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 
1941/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 

නිෙයෝගය  
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER  

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2016 ජනවාරි 12 දිනැති අංක 1949/29 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
 

සුරාබදු ආඥාපනත : නියමය  
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்: கட்டைள 

EXCISE ORDINANCE: ORDER 
 

I 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1) උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 
20 දිනැති අංක 1941/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 978, 979 සහ 980 දරන සුරාබදු නිෙව්දන) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

461 462 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

II 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1) උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 
04 දිනැති අංක 1943/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 981 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
III 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත් 
මත්පැන්වල සැර පමාණය සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1945/8 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 982 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 

IV 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත් 
වාර්ෂික බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1945/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 983 සහ 984 දරන සුරාබදු නිෙව්දන) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

V 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු ආඥාපනෙතහි 4 සහ 13 වගන්ති යටෙත් 
විෙද්ශ මත්පැන් අෙලවිය හා පවාහනය සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 
1947/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 985 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
VI 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු ආඥාපනෙත් 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 
25 වගන්තිය යටෙත් ෙහෝටල් තුළ මධ සාර භාවිතයට අදාළ ගාස්තු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 
31 දිනැති අංක 1947/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 986 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
VII 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1)  උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 
31 දිනැති අංක 1947/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 987 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

463 464 
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මුදල් පනත : නිෙයෝගය 
நிதிச் சட்டம்: கட்டைள 

FINANCE ACT: ORDER 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2004 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත් 22 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 26 
වගන්තිය යටෙත් ජාත න්තර විදුලි සංෙද්ශ කියාකරු බද්ද සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 14 දිනැති අංක 
1945/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 

මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
නිෙයෝගය 

த்திைரக் கட்டணம் (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டம்: கட்டைள 

STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
ORDER  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය 
යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2016 ජනවාරි 01 දිනැති අංක 1947/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.02.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 

ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம்: தீர்மானம் 

CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION  
 
I 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance,  I move,  

“That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance 
(Chapter 235) relating to Import Duties, which was presented on 
25.02.2016, be approved. 

(Gazette Extraordinary No. 1941/42 of 20th November 2015) 

(Cabinet approval signified.)" 
 

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

 
 

II 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance,  I move,  

 “That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance 
(Chapter 235) relating to Import Duties, which was presented on 
25.02.2016, be approved. 

(Gazette Extraordinary No. 1952/10 of 01st February 2016) 
 

(Cabinet approval signified.)" 
 
 

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

 
 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 මාර්තු 11 වන සිකුරාදා  පු. භා.10.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 

08ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 மார்ச் 11, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 10.30 a.m. on Friday, 

11th March, 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 සංස්කාරක ෙ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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