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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය: 
   පසම්පාදන කියාවලිෙය් ගැටලු 
 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
   පළමුවන වර කියවන ලදි.     
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
   එම්.එස.් තව්ෆීක් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු රංජිත් 

අලුවිහාෙර් මහතා] – පළමුවන වර කියවන ලදි.  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Issues in Procurement Procedure 
 
RIGHT TO INFORMATION BILL: 
      Read the First time    
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
   M. S. Thowfeek Foundation (Incorporation) –  [Hon. 

Ranjith Aluvihare] – Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ெகாள்வன  நைட ைறயி ள்ள சிக்கல்கள் 

தகவ க்கான உாிைமச் சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 எம்.எஸ். ெதளபீக் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு 

ரஞ்சித் அ விஹாேர] - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

   ෙපෝද්දල-මීපාවල ශී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථ අධ ාපන 
සහන ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)-   [ගරු 
(ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා] - පළමුවන වර 
කියවන ලදි. 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:  
  2016 මාර්තු 08 වන දින ගරු අගාමාත තුමා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ පකාශය. 
 

 ேபாத்தல – மீபாவல  சுதர்ஷனாராம விகாைர கல்வி 
நிவாரண மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண]  - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 2016 மார்ச் 08ஆந் ேததி மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 

பாரா மன்றத்தில் ெவளியிட்ட கூற்   
 

   Poddala-Meepawala Sri Sudarshanarama Viharaya 
Educational Relief Foundation (Incorporation) – 
[Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana] - Read the First 
time 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
   Statement Made by Hon. Prime Minister in Parliament 

on 08th March, 2016 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 
2016 මාර්තු 24 වන බහස්පතින්දා  

 2016  மார்ச் 24, வியாழக்கிழைம 
 Thursday, 24th March, 2016 
———————————— 

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]                         

in the Chair. 
 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව.- [විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
2012 වර්ෂය සඳහා තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව.- [නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත තුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]   
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
2016 අංක 1 දරන පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව.- [මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ]   
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

   
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ  පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබරලිෙගළ, වම් ඉවුර, කුඩා 

ගම්මාන, I,  II, අංක 337 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී.වී.ෙක්. 
චතුරංග මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

  
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පන්නිපිටිය, ෙහෝකන්දර පාර, 

අංක 1450 3/B දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ඒ.එච්. පනාන්දු 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබලිඅත්ත, දික්වැල්ල පාර, විහාර 

මාවත, අංක 10 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.ෙක්. එඩ්වින් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)    ෙපොල්ෙගොල්ල, මඩවල පාර, අංක 4/C/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.එච්.එස.් රුවයිසා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)  මාතෙල්, ෙකෝන්ගහෙවල, ෙමොරගහමඩ - අඹත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.පී.එස.්ෙක්. කුලතිලක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)   මාතෙල්, හරසග්ම පාර, අගලවත්ත, අංක 19/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී.ජී. ජයලත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(4)   රත්ෙතොට, වනරාණිය, අංක 79 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.පී.ජී.එස.් ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5)   මාතෙල්, නාෙගොල්ලාගම පාර, අංක 65 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.එස.්ආර්. කුෙර් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් නවය 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  මාතර, රාහුල පාර, පාසල් මාවත, අංක 26 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි බන්දුල පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(2)  අකුරැසස්, දියලෙප්, ෙනරළුව, විදුරංග ලී ෙමෝල යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.ඩී.එන්. ඉෂානි ෙම නවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම් ෙදක;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(3)  අකුරැසස්, හිග්ෙගොඩ, උඩවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඊ.ජී. 
ජනක පසාද් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(4)  මාතර, නූෙප්, කමිල් පටුමග, අංක 22/A දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙජ්.පී. ගීතානි ජයවීර ෙම නවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(5)  මාතර, වල්ගම, පාසල ඉදිරිපිට යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ෙක්. ජයන්ති ෙම නවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(6)  වැලිගම, වැල්ලක්ක, සමගි මාවත, අංක 27/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.එස.්එල්. අරුණ ධම්මික 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(7)  අකුරැසස්, යාකබැද්ද පාර, ගල්කැටියෙගොඩ ෙහේන, අංක 59 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.වී. ෙසෝමදාස මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(8)  ෙතලිජ්ජවිල, කද්දුව, "සත්කුල" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ජී. 
දිනවංශ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-103/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම 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 சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6-390/'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 කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-398/'15-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9-104/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  

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

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක 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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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-399/'15-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 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. 

 

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

 
 

ඉමදූව මංසන්ධිය සංවර්ධනය කිරීෙම් ව ාපෘතිය : 
පවරාගත් ඉඩම්  

இம வ சந்தி அபிவி த்திக் க த்திட்டம் :  
சு காிக்கப்பட்ட காணி 

DEVELOPMENT PROJECT OF IMADUWA JUNCTION: LANDS 
ACQUIRED 
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2.  ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා  (සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 

 (The Hon. Nihal Galappaththi - on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 

  උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය
- (1): 

(අ) (i) ගාල්ල-ඉමදූව නගර සංවර්ධන ව ාපෘතිය යටෙත් 
ඉමදූව මංසන්ධිය පුළුල් කිරීම සඳහා පවරාෙගන 
ඇති ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

 (ii) ඉමදූව මංසන්ධිය සංවර්ධනය කිරීෙම් ව ාපෘතිය 
යටෙත් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත විකල්ප මාර්ගෙය් දිග 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கா  - இம வ நகர அபிவி த்தி க த் திட்டத் 
தின் கீழ் இம வ சந்திைய விஸ்தாிப்பதற்காக 
சு காிக்கப்பட் ள்ள காணியின் பரப்பள  
எவ்வள ; 

 (ii) இம வ சந்திைய அபிவி த்தி ெசய் ம் க த் 
திட்டத்தின் கீழ் அைமக்கப்பட ள்ள உத்ேதச 
மாற்  தியின் நீளம் எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 asked  the Minister of Higher Education and  
Highways : 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the extent of lands that have been acquired 
for the expansion of the Imaduwa Junction 
under the Galle-Imaduwa Urban 
Development Project; and 

 ii)   the length of the alternative road which is 
proposed to be constructed under the 
Development Project of Imaduwa 
Junction? 

(b)  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) 
Sir, I table* the Answer.  
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i)    The extent of lands acquired is 0.8325 hectares.  

  The plots of land acquired are 195. 

 (ii)   The length of the alternative road is one kilometre as 
per the designs.  

(b)     Does not arise. 
 

ශීලංගම නිලධාරින්: ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப 

உத்திேயாகத்தர்கள் : அரசியல் பழிவாங்கல் 
OFFICERS OF SLTB: POLITICAL VICTIMIZATION 

 
337/’15 

3.   ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මහතා ෙවනුවට) 

  (மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - மாண் மிகு நாமல் 
ராஜபக்ஷ சார்பாக) 

  (The Hon. Gamini Lokuge - on behalf of  the Hon. Namal 
Rajapaksa) 

 පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (2): 

(අ) (i) 2015 ජනාධිපතිවර ණෙයන් පසු ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය තුළ සිදු වූ ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් නිවැරදි කිරීම සඳහා, 
ෙසේවෙයන් ෙනරපා හරිනු ලැබූ එම නිලධාරින්, 
ඔවුන් සිටි තනතුරුවල නැවත ෙසේවෙයහි පිහිටුවා 
තිෙබ්ද; 

 (iii) මුදල් වංචා, විනය විෙරෝධී කටයුතු ඇතුළු බරපතළ 
ෙචෝදනාවලට ලක් වූවන්ට එෙරහිව නීතිමය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාමාර්ග ගැනීමකින් ෙතොරව, 2015 
ජනාධිපතිවර ණෙයන් පසු ෙද්ශපාලන නිර්ෙද්ශ 
මත යළි ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට 
අනුයුක්ත ෙකොට ෙහෝ ෙසේවෙයහි පිහිටුවා තිෙබ්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඔවුන්ට එෙරහිව නීතිමය කටයුතු සිදු 
කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) 2015 ஜனாதிபதித் ேதர்த ன் பின்னர் இலங் 
ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயி ள் இடம்ெபற்ற 
அரசியல் பழிவாங்கல்களின் எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ii) அரசியல் பழிவாங்கல்கைளச் சீராக்கும் 
ெபா ட் , ேசைவயி ந்  நீக்கப்பட்ட குறிப் 
பிட்ட உத்திேயாகத்தர்கள், அவர்கள் வகித்த 
பதவிகளில் மீள ேசைவயில் அமர்த்தப் 
பட் ள்ளார்களா; 

 (iii) நிதி ேமாச , ஒ க்கத் க்கு ரணான ெசயல்கள் 
உள்ளிட்ட பார ரமான குற்றச்சாட் க்க க்கு 
உள்ளானவர்க க்கு எதிராக சட்டாீதியான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படா , 2015 
சனாபதித் ேதர்த ன் பின்னர் அரசியல் விதப் 

ைரகளின் பிரகாரம் அவர்கள் மீண் ம் 
இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் இைணக் 
கப்பட்  அல்ல  ேசைவயில் அமர்த்தப் 
பட் ள்ளார்களா; 

 (iv) ஆெமனில், இவர்க க்கு எதிராக சட்டாீதியான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 என்பைத அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

 asked the Minister of Transport and Civil  Aviation: 
 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the number of acts of political victimization 
that took place in the Sri Lanka Transport 
Board after the 2015 Presidential Election; 

 (ii)  whether the officers who were dismissed 
have been reinstated in their posts in order 
to remedy those acts of political 
victimization; 

 (iii)   whether action has been taken to reattach or 
reinstate persons who were accused of 
serious allegations including financial 
frauds and anti-disciplinary actions to the 
Sri Lanka Transport Board on political 
recommendations after the 2015 
Presidential Election without taking legal 
action against them; and 

 (iv)   if so, whether steps will be taken to take 
legal action against them? 

 (b)  If not, why? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 
(අ)  (i)    තමන් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වී යැයි කරන ලද 

ඉල්ලීම් මත 2015 අෙපේල් මස 02 දින සිට 2015.07.07 දින 
දක්වා කාල සීමාව තුළ 811 ෙදෙනකු ෙවත නැවත ශී ලංගම 
විසින් ෙසේවය පතිෂ්ඨාපනය කර ඇත.  

  මීට අමතරව අභියාචනා හා නඩු තීන්දු මත තවත් ෙසේවකයින් 
227 ෙදෙනකුට නැවත ෙසේවය ලබා දී තිෙබ්. ෙමයට 
අමතරව තවත් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වී ඇතැයි 
ජාතික ෙසේවක සංගමය විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
මූලස්ථානය මඟින් තවත් ෙසේවක ඉල්ලීම් 2650ක 
පමාණයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබ්.  

  ෙමයට අමතරව ශී ලංකා නිදහස ්පවාහන ෙසේවක සංගමය 
මඟින් තමන්ෙග් සාමාජිකයින් 277 ෙදෙනකුට ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම්වලට ලක්වුෙණ් යැයි සඳහන් කරමින් අභියාචනා 
එවා ඇත. ෙමම අභියාචනා සියල්ල සත  වශෙයන්ම 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වී දැයි පරීක්ෂා කර වාර්තා 
කිරීම සඳහා අමාත  මණ්ඩලය විසින් ෙගන ඇති තීරණය 
පරිදි පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයකුෙග් පධානත්වෙයන් යුත් කමිටුව 
ෙවත ෙයොමු කර ඇති අතර, එහි වාර්තාව ලැෙබන ෙතක් 
සත  වශෙයන්ම සුදුසු ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් පමාණය 
පිළිබඳව විස්තර ලබා දිය ෙනොහැක.  

 (ii)    ශී ලංගමෙය් ෙසේවෙයන් ෙනරපීමක් ෙමම කාල සීමාව තුළ 
වාර්තා වී ෙනොමැති අතර, තමන් දරන ලද තනතුරුවලින් 
ඉවත් ෙකොට ෙවනත් කාර්යයන් පවරා ඇති බව 
අභියාචනයන්හි සඳහන් කර තිෙබ්. එෙසේ තනතුරුවලින් 
ඉවත් කරනු ලැබුෙව් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මතද යන්න 
පිළිබඳව හා කුමන ස්ථානයන් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
ලක්වී ද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණ කමිටුවට දැනට ලැබී ඇති 
එහි අභියාචනා විභාග කරමින් පවතී.  

  එකී පරීක්ෂණ අවසන් වූ පසු ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
ලක්වූවන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කමිටුව කරනු ලබන නිර්ෙද්ශ 
සඳහා අමාත  මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් පසු 
ඔවුනට සහනය සලසා දීමට කටයුතු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  

 (iii)    ඔව්. ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීෙම් දී ෙමයට අමුණා ඇති 
ෙල්ඛනෙය් -ඇමුණුෙම්- ෙචෝදනාවට ලක් වූ පුද්ගලයින් හා 
අධිකරණෙය් නඩු පැවැති පුද්ගලයින් එකී නඩු ඉවත් ෙකොට 
ෙසේවයට බඳවා ෙගන ඇත.   

 (iv)   ශී ලංගම විසින් ඉහත කී පරිදි ඔවුන් ෙසේවයට බඳවා ෙගන 
ඇති බැවින් ඔවුන් ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු 
කළෙහොත් නීතිමය පශ්න ඇති විය හැකි බැවින් එවැනි 
කියාමාර්ගයක් ගත ෙනොහැකි බවට උපෙදස ්ලබා දී ඇත.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
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  Document not tendered. 

අංකය ෙසේවකයාෙග් නම ෙචෝදනාව දැනට ෙසේවෙය් පිහිටුවා ඇතිද යන්න 
01  
02   
03 

ජී.ඩී.ලිලිත් කුමාර මහතා 
ෙක්.ඩබ්.ඒ.ෙපේමලාල් මහතා 
ෙක්.ජී.බී.එන්. ජයන්ත මහතා 

මූල මය පාඩු සිදු කිරීම, විශ්වාසය කඩකිරීම, 
සාවද  ෙලස ඉදිරිපත් කරන ලද ගමන් වියදම් 
ඉල්ලුම් පතයක් අනුමත කිරීමට අදාළ මූල මය 
ෙචෝදනා 

2015.01.09 දාතමැති එවකට සිටි අභ න්තර 
පවාහන අමාත තුමා ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති 
අභියාචනයක් අනුව ෙමොවුන් නැවත ෙසේවෙය් 
පිහිටුවා ඇත. 

04 
05  
06 
07 

එච්.එම්.එන්.විෙජ්රත්න මහතා 
දීපිකා සමන්ති මල්ලිකාරච්චි මිය  
ෙක්.ඒ. කරුණාෙසේන මහතා 
යූ.ෙජ්.පලිහක්කාර මහතා 

 රත්මලාන ඩිෙපෝෙව් අබලි දව  විකිණීෙම්දී සිදු 
කරන ලද බලවත් විෂමාචාරය 

ජාතික ෙසේවක සංගමය මාර්ගෙයන් 2015.02.13 
දිනැතිව ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනා නිර්ෙද්ශය 
අනුව ෙමම නිලධාරින් 04 ෙදනා නැවත ෙසේවෙය් 
පිහිටුවා ඇති අතර, පසුව නඩු හතරම ඔවුන් විසින් 
ඉල්ලා අස් කර ෙගන ඇත. 

08 පී.සිසිර මහතා රාජකාරී ෙව්ලාව තුළ මත්පැන් පානය කර මත්පැන් 
ගඳ වහනය ෙවමින් සිට ඇති අතර, ඒ සඳහා 
පරීක්ෂණයක් කිරීමට යාෙම්දී ඉන් මිදී පළායාමට 
තැත් කිරීම, මත්පැන් ෙනොබිවූ බවට අසත  පකාශ 
ලබා දීම හා ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට අවනත 
ෙනොවී තම අභිමතය පරිදි කටයුතු කිරීම. 

ජාතික ෙසේවක සංගමය මාර්ගෙයන් 2015.02.23 
දිනැතිව ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනා නිර්ෙද්ශය 
අනුව නැවත ෙසේවය් පිහිටුවා ඇති අතර, පසුව ඒ 
අනුව පසුව අභියාචනය ඉල්ලා අස්කර ෙගන ඇත. 

09 සිසිර ෙසොයිසා මහතා සිසිර ෙසොයිසා මහතා ඇතුළු තවවත් මණ්ඩලීය 
නිලධාරින් තිෙදෙනකු විසින් නලීන් ගුණරත්න යන 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරයාට විරුද්ධව විභාග වූ 
අභියාචනා මණ්ඩලයක කටයුතු කරමින් 
අභියාචනය විභාග කර එකී ෙකොන්ෙදොස්තරවරයාට 
පනවා තිබූ තහනම ඉවත් ෙකොට මාස 06ක ෙසේවා 
තහනමකට ලක් කර ෙවනත් ඩිෙපෝවකට ස්ථාන 
මාරු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනාවට ලක්ව ඇත. 

එවකට සිටී ගරු අභ න්තර පවාහන අමාත තුමන් 
ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනයකට නිර්ෙද්ශය පරිදි 
එකී නඩු ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට යටත්ව ෙමොවුන් 
නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවා ඇත. පසුව ඔවුන් විසින් 
පැවැරූ නඩු ඉල්ලා අස්කර ෙගන ඇත. 

ඇමුණුම 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා  (ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 
சார்பாக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)  
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවළඳ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ජාතික ආදායමට, අපනයන 
ආදායෙමන් ලැෙබන මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එය ජාතික ආදායෙම් පතිශතයක් ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා 
ඉලක්කයක් තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම ඉලක්කය කවෙර්ද; 

 (v) එම ඉලක්කය සාක්ෂාත් කරගැනීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරය සහ  කාල 
වකවානුව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) இலங்ைகயின் ேதசிய வ மானத் க்கு, ஏற் மதி 

வ மானத்தின் லம் கிைடக்கும் நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இத்ெதாைக ேதசிய வ மானத்தின் எத்தைன 
சத தெமன்பைத ம்; 

 (iii) ஏற் மதி வ மானத்ைத அதிகாிக்கச் ெசய்வதற் 
கான ஏேத ம் இலக்கு உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த இலக்கு யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  இலக்ைக அைடவதற்கு எதிர்பார்க்கும் 

வித ம் கால எல்ைல ம் யாைவ என்பைத ம்; 
 அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Development Strategies and 
International Trade: 

(a)  Will he inform this House -  

 (i)   the contribution made by the export income 
to the national income of Sri Lanka;  

 (ii)    its percentage of the national income;  

 (iii)   whether there is a target to increase export 
income; 

 (iv)   if so, what that target is; and 

 (v)   the manner in which the said target is 
expected to be achieved and the timeframe 
set for its achievement?  

(b)  If not, why?  

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) 2013 හා 2014 වර්ෂවල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය හා අපනයන 
දත්ත පහත පරිදි ඉදිරිපත් කරමි.   (ඇ.එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන) 

මූලාශය : 2014 මහ බැංකු වාර්තාව 

 (ii)  (දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස) 
 
 

 (iii) ඔව්.  අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් 2016-2020 
සඳහා අපනයන ඉලක්ක ඇස්තෙම්න්තු කර ඇත. 

 (iv)  

 

 මූලාශ - අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 2016-2020 සංයුක්ත වාර්තාව 
 

* පවාහන ෙසේවා, සංචාරක ෙසේවා, රක්ෂණ හා විශාම වැටුප් ෙසේවා 
(Pension) සහ මූල  ෙසේවා මඟින් අෙප්ක්ෂිත විෙද්ශ විනිමය ෙමම 
ගණනය කිරීම්වලට අදාළ කර ෙගන ෙනොමැත. 

 

 (v) ඉහළ අපනයන ආදායමක් සඳහා වැඩි විභවතාවක් සහිත 
ක්ෙෂේත හඳුනාෙගන ඇත. එම එක් එක් ක්ෙෂේතයන්හි 
අෙප්ක්ෂිත දායකත්වය ඇමුණුම* මඟින් දක්වා ඇත. එම 
ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පහත උපාය මාර්ග 
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  

 

829 830 

    2013 2014 

1 දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය 67,185 74,944 

  අපනයන 15,078 16,735 

2 2.1 භාණ්ඩ අපනයන 10,394 11,130 

  2.2 ෙසේවා අපනයන  4,684  5,605 

        2013      2014 

  අපනයන       22.4%      22.3% 

1 භාණ්ඩ අපනයන       15.5%      14.9% 

2 ෙසේවා අපනයන         7.0%        7.5% 

  2016 2017 2018 2019 2020 

අපනයන 
ඉලක්ක* 
(ඇ.එ.ජ. 
ෙඩොලර් 
මිලියන) 

 
14,233 

 
15,628 

 
17,194 

 
18,961 

 
20,976 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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1. පමුඛතා ක්ෙෂේත  ඉලක්ක කර ගනිමින් වඩාත් 
ශක්තිමත් අපනයන සංවර්ධන වැඩසටහනක් 
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හරහා කියාත්මක 
කිරීම.  

2. අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළ තවදුරටත් විවෘත කර 
ගැනීෙම් අරමුණින් ආසියානු රටවල් සමඟ දැනට 
පවතින ෙවෙළඳ ගිවිසුම්/සහෙයෝගිතාවන් 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සහ ෙලෝකෙය් 
පධාන ෙවෙළඳ ෙපොළවල් දක්වා එම අවස්ථා  
පුළුල් කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

3. අපනයන සංවර්ධනය අරමුණු කරගත් ඍජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන දිරි ගැන්වීමට කටයුතු කිරීම. 

4. අපනයනය කර්මාන්ත පිහිටුවීම සඳහා ආර්ථික 
කලාප පිහිටුවීමට කටයුතු කිරීම. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -373/'15- (1), ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

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

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති තුනක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

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

 
 

ෙත්, රබර් සහ ඛනිජ ෙතල්  : හුවමාරු ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් 

ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெபற்ேறா யம் : 
பண்டமாற் ச் சந்ைத 

TEA, RUBBER AND PETROLEUM: EXCHANGE  MARKET 
 

412/’16 
 
 

8. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 

       (மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 

       (The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවළඳ 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ෙත් සමඟ ඛනිජ ෙතල් හුවමාරු කර 
ගැනීම සඳහා ඉරානය සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹිය 
ෙනොහැකිද; 

 (ii) එෙලසම, රබර් සඳහාද එබඳු හුවමාරු ෙවෙළඳ 
ෙපොළ තත්ත්වයක් ඇති කරගත හැකිදැයි විමසා 
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා  ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயின் ேதயிைல டன் ெபற்ேறா 
யத்ைத பண்டமாற் ச் ெசய்வதற்காக ஈரா  

டன் உடன்ப க்ைகெயான்ைற ெசய் ெகாள்ள 
யாதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாேற, இறப்பர் ெதாடர்பி ம் இேத 
ேபான்ற பண்டமாற் ச் சந்ைத நிைலைமைய 
ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள மா என்பைதப் பற்றி 
ஆராய்ந் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Development Strategies and 

International Trade: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether an agreement cannot be entered 
into with Iran to exchange Sri Lanka tea 
with petroleum; and 

 (ii)   similarly, whether inquiries have been 
made to establish such exchange market 
situation for rubber as well?  

(b) If not, why?  
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 
(අ) (i) පරිපාලනමය සීමාවන් (ෙත් සඳහා විශාල සැපයුම්කරුවන් 

පමාණයක් සිටින අතර ෙතල් සැපයුම ඒකාධිකාරි 
තත්ත්වයක් යටෙත් සිදු වීම නිසා ඇතිවන ගැටලු හා ෙමම 
භාණ්ඩවල වටිනාකම මැනීෙම් අපහසුව) සලකා බැලීෙම්දී 
භාණ්ඩ හුවමාරු කමය අදාළ කර ගැනීම පාෙයෝගික 
ෙනොෙව්. වැඩිදුරටත් ඉරානයට පනවා තිබූ සම්බාධක ඉවත් 
කිරීම පකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ භාණ්ඩ හුවමාරු 
කමයක් සඳහා අවශ තාවක් ෙනොමැත. 

 (ii) නැත. 

 

 

(ආ) ඉරානයට පමාණවත් රබර් අපනයනයක් ෙනොමැත. 

 2015 වසෙර්දී ඉරානයට අපනයනය කළ අගය එකතු කළ රබර් 
නිෂ්පාදන වටිනාකම පහත සඳහන් ෙව්: 

කාර්මික හා ශල  ෛවද  අත්වැසුම්                 : ඇ.ෙඩො. 380,512 

වායුෙරෝධක හා නැවත සැකසූ ටයර් හා ටියුබ්    : ඇ.ෙඩො.  92,418 

831 832 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් වැලි කැණීම හා 
පවාහනය: විස්තර 

ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில் மணல் அகழ்  
மற் ம் ஏற்றிச்ெசல்லல்: விபரம் 

SAND MINING AND TRANSPORTATION IN POLONNARUWA 
DISTRICT: DETAILS 
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10.  ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 

   (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 

     (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 

අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කය තුළ වැලි කැණීම් හා 
පවාහනය තහනම් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) දැනට ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කය තුළ වැලි 
කැණීම් හා පවාහනය කිසිදු ආකාරයකින් සිදු 
ෙනොවන්ෙන්ද; 

 (iii) එම දිසත්ික්කෙය් වැලි කැණීම් හා පවාහනය 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට පවරා තිෙබ්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) GSMB Technical Services (Pvt) Ltd. සමාගම 
සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශය 
අතර ඇති සම්බන්ධය කවෙර්ද; 

 (ii) එම සමාගම රජෙය් ලියාපදිංචි වී තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙමම සමාගෙමන් සිදු කරන ෙවනත් ෙසේවා  
කවෙර්ද; 

 (iv) ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කෙය් වැලි කැණීම් හා 
පවාහනය සඳහා ෙමම සමාගම  ෙතෝරාෙගන 
ඇත්ෙත් පිළිගත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියකට 
අනුකූලවද;  

 (v) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත සමාගම, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත ාංශය ෙහෝ භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශය සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹ තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එහි ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද; 

 (iii) උක්ත සමාගෙමන් රජයට ලැබුණු බදු ආදායම 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම සමාගමට ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කෙය් වැලි 
කැණීම් හා පවාහනය පිළිබඳව ඒකාධිකාරී බලය 
ලබාදීම තුළින් පරිසර විනාශයක් සිදු 
ෙනොවන්ෙන්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில் மணல் அகழ்  
மற் ம் ஏற்றிச்ெசல்லல் தைடெசய்யப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில் 
மணல் அகழ்  மற் ம் ஏற்றிச்ெசல்லல் எவ்விதத் 
தி ம் இடம்ெப வதில்ைலயா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மாவட்டத்தில் மணல் அகழ்  மற் ம் 
ஏற்றிச்ெசல்லல் தனியார் நி வனெமான் க்கு 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) GSMB Technical Services (Pvt) Ltd. கம்பனிக்கும் 
மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் 
அைமச்சுக்கும் இைடேய உள்ள ெதாடர்  யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனி அரசாங்கத்தில் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கம்பனி ேமற்ெகாள்கின்ற ேவ  
ேசைவகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில் மணல் அகழ்  
மற் ம் ஏற்றிச் ெசல்லல் ஆகியவற் க்கு இந்தக் 
கம்பனி ெதாி  ெசய்யப்பட் ப்ப  அங்கீகாிக் 
கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர நைட ைறக்கு 
அைமவாகவா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  எத்திகதி தல் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  கம்பனி மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் அைமச்சுடன் அல்ல  விச்சாித 
வியல் அளைவ சுரங்கப்பணியகத் டன் உடன் 
ப க்ைகெயான்ைறச் ெசய்  ெகாண் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் நிபந்தைனகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கம்பனியி ந்  அரசாங்கத்திற்குக் 
கிைடத்த குத்தைக வ மானம் யா  என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கம்பனிக்கு ெபாலன்ன ைவ மாவட் 
டத்தில் மணல் அகழ்  மற் ம் ஏற்றிச் ெசல்லல் 
ெதாடர்பாக தனி ாிைம அதிகாரம் வழங்கப் 
பட் ள்ளதன் லம் சுற்றாடல் அழி  இடம் 
ெபறாதா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   whether sand mining and transportation has 
been banned in  Polonnaruwa District; 

 (ii)   whether sand mining and transportation is 
not carried out in Polonnaruwa District, by  
now, by any means; 

 (iii) whether sand mining and transportation  
activities has been assigned with a private 
company ? 
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(b)  Will he also inform this House  - 

 (i)    the link between GSMB Technical 
Services (Pvt) Ltd., and Ministry of  
Mahaweli Development and  Environment.  

 (ii)   whether aforesaid company has been 
registered with the Government;   

 (iii)    the other  services  provided  by  the 
aforesaid  company; 

 (iv)   whether  this  company  has  been  selected   
for  sand mining and transportation in 
Polonnaruwa District, following an 
accepted tender procedure; 

 (v)   if so, from which date?  

(c)  Will he state - 

 (i)   whether the aforesaid company has entered 
into an agreement with Geological Survey 
and Mines Bureau and  the Ministry of   
Mahaweli  Development and  Environment; 

 (ii)   if so, of the conditions of the aforesaid  
agreement;  

 (iii)   the tax income received by the Government 
from aforesaid company; 

 (iv)   whether  it  would not  result  an 
environmental damage, once the monopoly 
of sand mining and transportation in 
Polonnaruwa District  is  given to the 
aforesaid company?  

(d)  If not, why? 
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කය තුළ වැලි කැණීම් හා 
පවාහනය තහනම් කර ෙනොමැත. 

 (ii) ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කය තුළ වැලි කැණීම හා 
පවාහනය නිසියාකාරෙයන් සිදු ෙව්. 

 (iii) එම දිසත්ික්කය තුළ වැලි කැණීම් කටයුතු මහවැලි සංවර්ධන 
හා පරිසර අමාත ාංශය යටෙත් ගැසට් කර ඇති ආයතනයක් 
වන ජී.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් සර්විසස ්(පුද්) සමාගම විසින් 
සිදු කරනු ලබයි. වැලි පවාහන කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික පවාහනකරුවන් විසින්, වැලි  අවශ තාව පරිදි 
එම ස්ථානෙයන් එම අවස්ථාෙව්දී නිකුත්කරන පවාහන 
බලපතයක් ලබා ගැනීෙමනි. 

 

(ආ)  (i) ජී.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් සර්විසස ් (පුද්) සමාගම මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශය යටෙත් ගැසට් කර ඇති 
ආයතනයකි. 

 (ii) ඔව්. 

  ජී.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් සර්විසස ්(පුද්) සමාගම, "භූ විද ා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශ තාක්ෂණික ෙසේවා පුද්ගලික 
සමාගම පිහිටුවීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව" යන මැෙයන් ජන 
වාර්ගික කටයුතු, ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ඛනිජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
 අමාත  මණ්ඩල සංෙද්ශය සඳහා ෙදන ලද අංක 
අමප/01/0669/38/005 සහ 2001 ජුනි මස 14 දිනැති අමාත  
මණ්ඩල තීරණය අනුව ස්ථාපිත කර ඇති අතර එය 2007 
අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටෙත් ලියා පදිංචි කර ඇත. 

 

 (iii) ෙමම සමාගම සිදු කරන කාර්යයන් පහත සඳහන් ෙව්. 

  1. ඛනිජ කැණීම සහ විකිණීම. 

  2. සියලුම පරිසරයට අදාළ කටයුතු හා වාර්තා පිළිෙයළ 
කිරීම. 

  i.  ගල් පිපිරීෙම්දී ඇති වන කම්පන තත්ත්ව  හා 
අෙනකුත් පාරිසරික බලපෑම් සම්බන්ධව 
අධීක්ෂණය කර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම, ගල් 
පිපිරීෙම්දී ඇති වන කම්පන ෙහේතුෙවන් හානි වන 
නිවාස සඳහා ඇස්තෙම්න්තු සකස ්කිරීම. 

  ii. ශබ්දය සහ වායු දූෂණය අවම කිරීමට සැලසුම් 
සකස ්කිරීම හා උපෙදස ්ලබා දීම. (මධ ම පරිසර 
අධිකාරිෙය් ලියා පදිංචිව ඇත.) 

  iii. කැණීම් සහ පතල් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
උපෙදස ්ලබා දීම. 

  iv. විවිධ කියාකරකම් ෙහේතුෙවන් ෙගොඩනැඟිලිවල 
සැකිල්ෙල් ඇති වන ඉරි තැලීම් සඳහා වාර්තා සහ 
තත්ත්ව වාර්තාකරණය. 

  v. විවිධ කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් ඇති වන 
ෙගොඩනැඟිලි ඉරි තැලීම් හා තත්ත්ව ෙවනසව්ීම් 
සඳහා නැවත ෙගොඩනැඟිලි පිළිසකර කිරීමට 
ඇස්තෙම්න්තු සකස ්කිරීම. 

 3. මූලික පාරිසරික අධ යන වාර්තා (IEER) පිළිෙයළ 
කිරීම සහ පාරිසරික බලපෑම් ඇගැයීම් වාර්තා (EIA) 
පිළිෙයළ කිරීම. 

 4. ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම් සහ අෙනකුත් ඉදි කිරීම් 
  කටයුතු සඳහා ICTAD ආයතනෙය් ලියා පදිංචි 
  සමාගමකි. 

 (iv) S.C. (F/R) No. 81/04 දරන ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව 
අනුව ජී.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් සර්විසස ් (පුද්) සමාගමට 
ෙපොෙළොන්නරුව මනම්පිටිය පෙද්ශෙය් මහවැලි ග ෙඟ් 
රැසව්න වැලි ඉවත් කිරීමට බලය ලබා දී ඇත. 

 (v) මනම්පිටිය වැලි ව ාපෘතිය ආරම්භ කරන ලද්ෙද් 2008 
අෙපේල් 24වන දින සිටය. 

(ඇ) (i) නැත. 

  ජී.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් සර්විසස ් (පුද්) සමාගම භූ විද ා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනයක් 
වන අතර ආයතනෙය් ෙකොටසව්ලින් සියයට 60ක් භූ විද ා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයට අයිති වන අතර ජාතික 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට සියයට 20  ෙකොටස ්
හා ලංකා ෙපොසේප්ට් සමාගමට සියයට 20 ෙකොටස ්බැගින් 
ෙකොටස ්අයිති ෙව්. භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය 
හා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ආයතන 
වන අතර ඉහත ආයතන තුනම රාජ  ආයතන ෙව්.  

 (ii) භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මඟින් ෙදනු ලබන 
සියලුම බලපත ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූලව කැණීම් කටයුතු 
හා පවාහන කටයුතු කර ෙගන යන අතර එම 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව ගං ඉවුරු සංරක්ෂණ කටයුතු කර 
ෙගන යනු ලැෙබ්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) උක්ත සමාගෙමන් රජයට ලැබුණු බදු ආදායම පහත සඳහන් 
පරිදි ෙව්.   

  

 (iv) පරිසර විනාශයක් සිදු  ෙනොෙව්. 

  භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය හා මධ ම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇති බලපත ෙකොන්ෙද්සිවලට 
අනුකූලව පමණක් වැලි කැණීම් කටයුතු සිදු කරන ෙහයින් 
පරිසර හානි ඉතා අවම මට්ටමක පවත්වා ෙගන යාමට 
කටයුතු කරයි. ගංගා ඉවුරු කැපීම ෙහෝ ගඟ ගැඹුරට   
හෑරීම ෙහෝ යන්තානුසාරෙයන් වැලි ෙගොඩ දැමීම කිසිදු 
ෙහේතුවක් නිසා සිදුෙනොවන අතර ෙපොෙළොන්නරුව 
දිසත්ික්කය තුළ ඇති මිනිස ් ශමය මඟින් පමණක් වැලි 
කැණීම සිදු කරනු ලබයි. 

  තවද, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් 
විසින් ස්ථාපිත කරන ලද පරිසර කමිටුවක් මඟින් සෑම 
මසකම කැණීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කර පරිසර හානි අවම 
කිරීම සඳහා උපෙදස ්ලබා ෙද්. 

  පරිසර කමිටුවට අයත් සාමාජිකයන් 

 1. මහාචාර්ය බී.එම්.පී. සිංහ කුමාර මහතා - ශී 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලය 

 2. ඩබ්ලිව්.ෙක්.බී.එම්. ෙපේම් මහතා, අධ ක්ෂ ජනරාල්, භූ 
විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශය. 

 3. ෙක්.එච්. මුතුකුඩ ආරච්චි මහතා, අධ ක්ෂ ජනරාල්, 
මධ ම පරිසර අධිකාරිය.  

 4. අනුර දිසානායක මහතා, අධ ක්ෂ ජනරාල්, ශී ලංකා 
මහවැලි අධිකාරිය. 

 5. ටී.එම්.ඒ.එස්.ෙක්. රුදිෙගෝ මහතා, ස්වාභාවික සම්පත් 
කළමනාකාර, මධ ම පරිසර අධිකාරිය. 

 6. සරත් ජයසුන්දර මහතා, ෙජ ෂ්ඨ කැණීම් ඉංජිෙන්රු, 
ජී.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් සර්විසස ්(පුද්) සමාගම. 

 7. ඩබ්ලිව්.ෙජ්.එම්. ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, සහකාර 
අධ ක්ෂ, වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 

 8. පී.ඒ.එස්. කුමාරසිංහ මහතා, කැණීම් ඉංජිෙන්රු, භූ 
විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය. 

 9. ඩී.එම්. එස්.ෙක්. දිසානායක මහතා, මූලස්ථාන ෙපොලිස ්
පරීක්ෂක, ෙපොලිස ්ස්ථානය, ෙපොෙළොන්නරුව. 

 10. පී.ඩී. මහාආරච්චි මහතා, භූ විද ාඥ, ජී.එස්.එම්.බී. 
ෙටක්නිකල් සර්විසස ්(පුද්) සමාගම 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 -360/'15- (1), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

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

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති තුනක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ෙයෝජිත උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය: විස්තර 

உத்ேதச வடக்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைல : விபரம் 
PROPOSED NORTHERN EXPRESSWAY: DETAILS 
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12.  ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා  (ගරු (ෛවද ) නලින්ද 

ජයතිස්ස මහතා ෙවනුවට)      
 (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 

கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
       (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 

Nalinda Jayathissa) 
   උසස ් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) අනුරාධපුරය, වව්නියාව හරහා යාපනය දක්වා ඉදි කිරීමට 
මුලින් සැලසුම් කර තිබූ උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය, පසුව 
ෙපොෙළොන්නරුව, තිකුණාමලය, මුලතිව් හරහා යාපනය 
දක්වා ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වව්නියාව හරහා සැලසුම් කළ මාර්ගෙය් දුර, 
අෙප්ක්ෂිත මුළු වියදම සහ ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීෙම්දී ලබාදීමට අෙප්ක්ෂිත මුළු වන්දි මුදල 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙපොෙළොන්නරුව හරහා සැලසුම් කළ මාර්ගෙය් 
දුර, අෙප්ක්ෂිත මුළු වියදම  සහ ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීෙම්දී ලබාදීමට අෙප්ක්ෂිත මුළු වන්දි මුදල 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එක් එක් අදියර සඳහා 
ණය ලබාගන්නා ආයතන, ණය මුදල සහ ෙපොලී 
අනුපාතිකය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
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[ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 

ගිණුම් වර්ෂය රාජ  භාගය වන ජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 

ජාතික 
ෙගොඩනැඟීෙම් 

බද්ද 

එකතු කළ අගය මත 
බදු 

ඛනිජ බද්ද ආදායම් බදු 

2013/2014 46,823,241.91  57,883,036.36 14,535,912.64  68,698,756.00 2,389,682.98 12,809,720.00 

2014/2015 23,135,013.44  28,599,575.11  9,193,983.18  44,295,193.72 1,292,602.63  2,921,652.81 

2015 අ ෙපේල්/ 2016 ජනවාරි 15,516,216.77  14,195,081.93  5,042,015.32  22,695,520.00    658,658.57      -- 

එකතුව 85,474,472.12 100,677,693.40 28,771,911.14 135,689,469.72 4,340,944.18 15,731,372.81 
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 (iv) මුල් සැලසුම ෙවනස ් කරමින් ෙමම මාර්ගය 
ෙපොෙළොන්නරුව-තිකුණාමලය හරහා සැලසුම් 
කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v) ව ාපෘතිෙය් වැඩ අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත 
කාලය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) அ ராத ரம், வ னியா ஊடாக யாழ்ப்பாணம் வைர 
நிர்மாணிப்பதற்கு ஆரம்பத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 
வடக்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைலைய, பின்னர் ெபாலன் 
ன ைவ, தி ேகாணமைல, ல்ைலத்தீ  ஊடாக 
யாழ்ப்பாணம் வைர நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) வ னியா ஊடாகத் திட்டமிடப்பட் ந்த 
தியின் நீளம், எதிர்பார்க்கப்பட்ட ெமாத்தச் 

ெசல  மற் ம் காணி சு காிப்பின்ேபா  
வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ெமாத்த 
இழப்பீட் த் ெதாைக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ெபாலன்ன ைவ ஊடாக திட்டமிடப்பட் ந்த 
தியின் நீளம், எதிர்பார்க்கப்பட்ட ெமாத்தச் 

ெசல  மற் ம் காணி சு காிப்பின்ேபா  
வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ெமாத்த 
இழப்பீட் த் ெதாைக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் ஒவ்ெவா  
கட்டத் க்காக கடன் ெபறப்ப ம் நி வனம், 
கடன் ெதாைக மற் ம் வட்  தம் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ஆரம்ப திட்டத்ைத மாற்றி இவ் திைய ெபாலன் 
ன ைவ- தி ேகாணமைல ஊடாக நிர்மாணிப் 
பதற்கு திட்டமிடப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) க த்திட்டத்தின் பணிகைள  நிைற  ெசய்வதற்கு 
எதிர்பார்க்கும் காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Is he aware that the Northern Expressway which 
had originally been planned to be constructed upto 
Jaffna via Anuradhapura and Vavuniya was later 
proposed to be constructed upto Jaffna via 
Polonnaruwa, Trincomalee and Mullaitivu? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the length and the total estimated cost of the 
expressway planned via Vavuniya and the 
expected total amount to be paid as 
compensation in acquiring land; 

 (ii)   the length and the total estimated cost of the 
expressway planned via Polonnaruwa and 

the expected total amount to be paid as 
compensation in acquiring lands; 

 (iii)   the institutions from which loans are 
obtained for each phase of this expressway, 
the loan amount and the rate of interest, 
separately; 

 (iv)   the reasons for planning this expressway 
via Polonnaruwa and Trincomalee by 
altering the original plan; and 

 (v)   as to when it is expected to complete the 
construction of this expressway? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I would  table* the Answer. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(a) As per the design presently available in the Road Development 

Authority, the 1st phase of the proposed Central Expressway 
will stand from the Kadawatha interchange of the Outer 
Circular Highway and run  up to Dambulla via Meerigama and 
Kurunegala Towns. A road section will be constructed from 
Pothuhera to Galagedara in order to access Kandy. Also, it has 
been proposed to extend this Central Expressway to the 
Northern and the Eastern Provinces  considering future 
requirements. 

 Accordingly, the need for the extension of Central Expressway 
to Jaffna from Dambulla and its trace will be decided after 
conducting a feasibility study. 

(b) (i) Not relevant. 

 (ii)  Not relevant. 

 (iii)  Not relevant. 

 (iv)  Not relevant. 

 (v)  Not relevant. 

(c ) Not relevant. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පකාශය, ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

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

  

පසම්පාදන කියාවලිෙය් ගැටලු   
ெகாள்வன  நைட ைறயி ள்ள சிக்கல்கள் 

ISSUES IN PROCUREMENT PROCEDURE 
 

 

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

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

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත ාංශෙය් පසම්පාදන 
කියාවලිය සම්බන්ධෙයන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

පසම්පාදන කමිටු නිර්ෙද්ශ ෙනොතකා බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය විසින් ෙගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට 
ගැනීමට යෑම පිළිබඳවද නැවත පදිංචි කිරීම් සඳහා නිවාස 
ඉදිකිරීෙම් ව ාපෘතිය මඟින් රුපියල් බිලියන ගණනක වංචා 
සිදුෙවමින් ඇති බවටද ජනමාධ  ඔස්ෙසේ ෙතොරතුරු වාර්තා ෙවමින් 
තිෙබනවා. ෙමවැනි සිදුවීම් පසු ගිය පාලනය තුළ ජනතාවෙග් 
මහත් විෙව්චනයට ලක්ව, එම පාලනය පරාජයට පත් වීමට බලපෑ 
දූෂණ සංස්කෘතිෙය් පුනරාගමනයක් බවට ජනතාව විශ්වාස 
කරනවා. 

වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීෙම්දී මූල  වගවීම, 
පාරදෘශ භාවය, යහ පාලනය වැනි සටන් පාඨ ෙබොෙහෝ ෙසයින් 
කතාබහට ලක් වුණා. එෙහත් ආණ්ඩුෙව් අමාත ාංශ 
කියාකාරිත්වය තුළ ෙමම කරුණු කිසිවක් ෙනොසලකා පැරණි දූෂිත 
කියාවලියම ඉදිරියට යමින් ඇති බවට ෙමවැනි සිදුවීම් සාක්ෂි 
සපයනවා. 

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය විසින් 2015 
සැප්තැම්බර් 21වැනි දින පුවත් පත් දැන්වීමක් මඟින් වර්ග අඩි 
35,000ක ෙගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ගැනීම සඳහා මිල ගණන් 
කැඳවා තිබුණා. කැඳවා තිබූ ලංසු 08ක් අතුෙරන් වර්ග අඩියක් 
සඳහා අඩුම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ ලංසු 03ක් තාක්ෂණ 
ඇගයීම් කමිටුව විසින් ෙභෞතික පරීක්ෂණයක්ද සහිතව ඇගැයීමට 
ලක් කර නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිබුණා. එෙහත් කුමන ෙහෝ 
ෙහේතුවක් මත ඒ නිර්ෙද්ශ සියල්ල ෙනොසලකා ෙවනත් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ලබා ගැනීමට අදාළ කටයුතු සිදු ෙවමින් 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් පිළිතුරත් මා ළඟ 
තිෙබනවා.  

එෙසේම ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල සඳහා රජෙය් පධාන 
තක්ෙසේරුකරු විසින් ලබා දී තිබුෙණ් මසකට රුපියල් ලක්ෂ 30ක 
මුදලක්. එෙහත් අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා විසින් නැවතත් 
ඉල්ලීමක් කරමින් තක්ෙසේරුව සංෙශෝධනය කරන ෙලස ඉල්ලා 
ඇති අතර, ඒ අනුව එය රුපියල් ලක්ෂ 42 දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා.  

සංෙශෝධනය කරන්න කිව්වාම සාමාන ෙයන් සිදු වන ෙද් 
තමයි, ඒක යම් පමාණයකට අඩු වන එක. හැබැයි, ෙමහිදී 
 සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 30 ඉඳලා 42 දක්වා වැඩි 
වීමයි.  

ෙම් අනුව වසර තුනක කාලයක් සඳහා අවභාවිත වන මහජන 
මුදල් පමාණය රුපියල් ලක්ෂ 432ක්. නව තක්ෙසේරු වාර්තාව 
ලැබීමටත් ෙපරම ෙමම ගනුෙදනුව මුදල් අමාත ාංශෙය් 
අනුමැතියට  ඉදිරිපත් කිරීම සැකයට තුඩු ෙදනවා. එෙසේම ලංසු 
වටිනාකම මත සිදු කරන ලද ෙමම ෙගොඩනැගිල්ෙල් වර්ග අඩි 
ගණනය තුළද අකමිකතාවක් ඇති බවට ෙහළිදරවු වී තිෙබනවා.  

අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීම යටෙත් පවුල් 65,000ක් 
සඳහා උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල නිවාස ඉදිකිරීෙම් 
ව ාපෘතියක් ෙවනුෙවන් දිගු කාලීන ණය ෙලස විෙද්ශීය මූල  

පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා. ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීම 
සඳහා විවෘත මිල ගණන් කැඳවා තිබුණද, ෙතෝරා  ගැනීම් සඳහා  
වන පසම්පාදන කියාවලිය ඉතාම රහසිගත හා විනිවිදභාවෙයන් 
ෙතොරව සිදු කර ඇති බවටත්, ඒ මඟින් දැවැන්ත මූල  වංචාවක් සිදු 
වී ඇති බවටත් ෙතොරතුරු වාර්තා ෙවනවා. නිවාස ඒකකයක් 
ඉදිකිරීෙම් වියදම ෙලස මුලින් තිබුෙණ් රුපියල් ලක්ෂ 12ක 
මුදලක්. එෙහත් පසුව නිවාස ඒකකයක් සඳහා එම මුදල රුපියල් 
ලක්ෂ 21 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා.  

ඉන්දියානු නිවාස ෙයෝජනා කමය යටෙත් වන නිවසක වියදම 
රුපියල් 550,000ක්. ඒ නිවාස පමාණවත් ෙනොෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, 550,000ක් තමයි එම නිවසක වටිනාකමෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. යුෙරෝපා සංගමෙය් ආධාර යටෙත් ඉදි ෙකෙරන 
නිවසක වටිනාකම රුපියල් 650,000යි. රුපියල් 650,000ක් තමයි 
එම නිවසක වියදමෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිවසක් ඇස්තෙම්න්තු 
කර තිබුෙණ් රුපියල් ලක්ෂ 11ට. හැබැයි, එය ලක්ෂ 21 දක්වා 
වැඩි කර තිෙබනවා.   

එෙසේම අමාත ාංශෙය් ෙමම දූෂණවලට එෙරහි කියාකාරිත්වය 
අඩපණ කිරීම සඳහා ඊට එෙරහි වන නිලධාරින් මාරු කර යැවීමට 
කටයුතු ෙකෙරන බවටද ෙතොරතුරු වාර්තා ෙවනවා. ෙම්වාට එකඟ 
ෙනොෙවන නිලධාරින් මාරු කරන පවණතාවක් දැන් අමාත ාංශය 
තුළ මතුෙවලා තිෙබනවා. 

ෙමම තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට අදාළ 
අමාත වරයා විසින් පිළිතුරු ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

1. නව ෙගොඩනැඟිල්ල කුලියට ගැනීමට අදාළ තාක්ෂණ 
ඇගයීම් කමිටු වාර්තා නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම 
ෙනොසලකා හරිනු ලැබු ෙව් ඇයි?  

 පළමුෙවන්ම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තා ෙනොසලකා 
හැරියා. ෙම් සියල්ලම සුදුසු නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තීරණයක් ගන්න පුළුවන්, තව ෙටන්ඩර් කැඳවන්න. 
හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "Parking 
facilities නැහැ, lobby පෙද්ශය ෙපොදුෙව් පරිහරණය 
කිරීමට සිදු වනවා, විදුලි ෙසෝපානය ෙපොදු ෙව් පරිහරණය 
කිරීමට සිදු වනවා" කියලා. විදුලි ෙසෝපානය ෙපොදුෙව් 
පරිහරණය කරන්නට සිදු ෙවනවා කියන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ෙම් ෙහේතු තමයි පැරණි ෙගොඩනැඟිල්ල 
ෙනොෙගන ඉන්න දක්වලා තිෙබන ෙහේතු. 

2. ෙම් සම්බන්ධව කියාත්මක වූ පසම්පාදන කමිටුව විධිමත් 
ෙලස පත්කර තිබුෙණ්ද? 

 ඒක තමයි ඊළඟ පශන්ය. මම ඊළඟට අහන පශන්ය 
ෙම්කයි. 

3. එම ෙගොඩනැඟිල්ල කුලියට ගැනීම විධිමත් පසම්පාදන 
අනුමැතියකින් සිදුවූ බවට සෑහීමට පත්විය හැකිද? එෙසේ 
නම් ඒ කුමන ෙහේතු මතද? 

 ෙම් කමිටුව විධිමත්ව පරීක්ෂා කළා කියලා, පත් කළා 
කියලා කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න බැහැ. ලන්සුකරුවන් අතරින් 
පළමු හා ෙදවැනි ලන්සුකරු මඟහැර යෑමට ෙහේතුවත් ඒ 
කාරණයම තමයි. අංක 1 පිළිතුෙරහි ඇතුළත් කෙළේත් 
ඒකමයි. Parking facilities පමාණවත් මදි, විදුලි 
ෙසෝපානය ෙපොදුෙව් පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ, lobby  එක 
ෙපොදුෙව් පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ කියන ෙහේතු දක්වලා තමයි  
1 සහ 2 අත්හැරිෙය්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 

4. රජෙය් තක්ෙසේරුකරුට නැවත තක්ෙසේරුව සංෙශෝධනය 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිෙය් කවෙරකුෙග් ඉල්ලීමක් අනුවද? 
එමගින් වරදක් සිදුවී ෙනොමැතිද? 
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 රජෙය් තක්ෙසේරුව අනුව ඒක තක්ෙසේරු කරලා ලක්ෂ 30ක් 
ෙගව්වාට පසුව අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා නැවත 
තක්ෙසේරුවක් ඉල්ලන්ෙන් ඇයි? සාමාන ෙයන් නැවත 
තක්ෙසේරුවක් ඉල්ලන ෙකොට අෙප් රෙට් සිදු වන ෙද් තමයි, 
අදාළ තක්ෙසේරු වටිනාකමට වඩා අඩුෙවන් තමයි ෙදවැනි 
තක්ෙසේරුව ෙගෙනන්ෙන්. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙල්කම්වරයා නැවත තක්ෙසේරුවක් ඉල්ලනවා, එම 
තක්ෙසේරුව ලක්ෂ 42 දක්වා වැඩි කරලා එවනවා. ෙකොෙහේද 
ඒ විධියට මිලදී ගැනීම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්?  

5. තක්ෙසේරු වාර්තාව ලබා ගැනීමට ෙපර ලංසු වටිනාකම මත 
පදනම්ව කුලිය ෙගවීමට භණ්ඩාගාර අනුමැතිය ඉල්ලා 
තිබුෙණ්ද? එෙසේ නම් ඒ කුමන ෙහේතුවක් මතද? 

 ඊට කලින් භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි ඉල්ලලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබා දීලාත් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමතැනදී ෙතෝරාගන්නා ලද ෙගොඩනැඟිල්ලක්, 
ෙතෝරාගන්නා ලද මිලකට, ෙතෝරාගන්නා ලද 
පුද්ගලෙයකුට ලබා දීෙම් යටි අරමුණක් තිබුණා.  ෙම් 
ෙගොඩනැඟිල්ල මිලදී ගැනීෙම්දී ඉතා පැහැදිලිවම එවැනි 
අරමුණක් තිබුණා. ඊළඟ පශන්ය ෙමයයි. 

6. උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල නිවාස 65,000ක් 
ඉදිකිරීෙම් ව ාපෘතිය සඳහා විධිමත් පසම්පාදන 
කියාවලියක් අනුගමනය කරන ලද්ෙද්ද? එෙසේ නම් එයින් 
අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද සැපයුම්කරු 
ෙතෝරාගන්නා ලද්ෙද්ද? ෙතෝරාගන්නා ලද ආයතනය 
කුමක්ද? 

 එෙසේ ෙතෝරාගන්නා ලද්ෙද් කවර ආයතනයද, කවර 
අවසථ්ාෙව්ද කියලා දැනගන්න කැමැතියි. ෙම් නිවාස 
65,000 ඉදිකරන්න සකස ් කළ පසම්පාදන කියාවලිය 
ෙමොකක්ද? ෙතෝරාගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? 

7. මුලින් නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු කරලා 
තිබුෙණ් ලක්ෂ 12යි. පසුව එය ලක්ෂ 12 සිට ලක්ෂ 21 
දක්වා ඉහළ ගිෙය් ෙකෙසේද? 

 මම දන්ෙන් නැහැ, සාමාන ෙයන් රජෙය් ආධාරයක් 
සහිතව රුපියල් ලක්ෂ 21කට නිවාසයක් හදන තැනක් 
ගැන. රුපියල් 550,000යි වැය වුෙණ්, ඉන්දියානු 
නිවාසයකට. රුපියල් 650,000යි වැය වුෙණ් යුෙරෝපා 
ආධාර සහිතව කියාත්මක වූ නිවාස සංකීර්ණෙය් 
නිවාසයකට. ෙම් කියන නිවාසයක් ඇසත්ෙම්න්තු කර 
තිබුෙණ් රුපියල් ලක්ෂ 12කටයි. රුපියල් ලක්ෂ 12ක 
නිවාසයක් රුපියල් ලක්ෂ 21 දක්වා වැඩි වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ගරු කථානායකතුමනි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් එක් නිවසකට  රුපියල් ලක්ෂ 11 බැගින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වැඩි වීම නිසා ආසන්න වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 65,000ක් අහිමි වී තිෙබනවා.  මුලින් 
නිවාසයක් ඉදි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මිල 
වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 12 සිට රුපියල් ලක්ෂ 21 දක්වා 
ඉහළ ගිෙය් ෙකෙසේද?  

8. ෙමම ගනුෙදනුව තුළ දූෂණයක් සිදුව ෙනොමැති බවට 
සහතික වන්ෙන් ෙකෙසේද?  

 ඉහත පශන්වලට පිළිතුරු ගරු අමාත තුමාෙගන්  මා 
දැනගන්න කැමැතියි.  

 ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත තුමාෙග් පිළිතුර 
කියන්නත් කලින් මා කියන්ෙන්, එය කිසිෙසේත් පිළිගන්න 
පුළුවන් පිළිතුරක් ෙනොෙව්ය කියලායි. එතුමාෙග් පිළිතුර මා 
අෙත් තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමා ෙදන්න ලෑසත්ි කරෙගන 
සිටින ෙම් පිළිතුර අනුව බැලුවත්- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනටම මා ළඟ  එම පිළිතුර 

තිෙබනවා. එම පිළිතුර පිළිබඳවත් ෙවනම විවාදයක් ගන්න ඕනෑ 
ගරු කථානායකතුමනි. වැරැදි පිළිතුරක් ෙම් හදලා එවා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුෙර් copy එකක් ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවාද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. මා ළඟ තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Swaminathan, now you can reply. 
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Speaker,  I think the Hon.Member of Parliament 

has got the facts wrong.  I will clarify the situation to this 
House now. 

The first question is, why has the recommendation of 
the Technical Evaluation Committee not considered in 
selecting a new building for the Ministry? Sir, the 
Ministry Procurement Committee - MPC - analyzed the 
recommendations made by the Technical Evaluation 
Committee. As there was an expansion of the scope and 
mandate of the Ministry from its original function of  
Resettlement, to cover additional functions such as Prison 
Reforms, Rehabilitation and Hindu Religious Affairs 
there was an immediate need to shift to another building.   

Further, all institutions of the Ministry will have to be 
brought under one building for its efficiency, 
effectiveness and to utilize development funds effectively 
with more collaboration and coordination. Therefore, the 
Ministry invited open bids to identify a suitable office 
building. Out of the eight bids received, the lowest bid 
was not considered because the building is presently 
occupied by the Department of Immigration and 
Emigration, and it is not in a vacant position for 
immediate use.  
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The second lowest  bid for the office building was No. 
28, Lauries Road, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 4. 
This entire building consists of more than 75,000 square 
feet. There is an apartment complex adjoining the 
proposed building and the parking  area has to be shared 
with the occupants of that apartment. Since the Ministry 
has to share this building with some other organizations, 
the common areas of the building such as lobby, lift and 
other facilities has to be shared. It may lead to conflict of 
interests and we might have to face unwanted issues, such 
as security and privacy concerns. This was going to be a 
shared arrangement and not exclusive for the Ministry.  

The third lowest bid was No. 35/1, Kollupitiya Road, 
Colombo 03. This building is situated in a prime location 
next to Galle Road and it is close to the railway station 
and bus stands. Further, this building was previously 
occupied by a Ministry - it was a Senior Minister’s office. 
It can be easily accessed by the staff, general public and 
other stakeholders. Further, other government offices 
such as the Presidential Secretariat, the Prime Minister’s 
Office, the Office of the Cabinet of Ministers and the 
Ministry of Defence are close to the proposed building. 
The building has recently been fully renovated  and it is in 
a very good condition. Therefore, the quality and 
condition of the building is very good and it complies 
with all the requirements of this Ministry. Further, the 
bidder informed the Ministry Procurement Committee 
that additional parking space may be arranged on the 
request of the Ministry.  

Hon. Speaker, this is very important. The rate per 
square foot of this bid was Rs. 145 while the second 
lowest bid was Rs. 140.  The only difference was Rs. 5 
per square foot.  Although the quoted rate was Rs. 145 per 
square foot, the Ministry Procurement Committee 
analyzed and revealed that the effective rental per square 
foot was only Rs. 114; that is, 44,600 square feet at a total 
rent of Rs. 5,089,500.  So, we are paying at the rate of 
only Rs. 114 per square foot at Galle Road.   The third 
lowest bid has many advantages including the factors 
such as location, quality, condition and easy access, 
exclusiveness, privacy and security of the building and as 
such the Ministry Procurement Committee decided to 
select that building. 

The Ministry Procurement Committee observed that 
the total area which is included in the draft lease 
agreement of the new building was 44,600 square feet. 
Anyhow, the proposed bidder requested to pay a rental for 
only 35,100 square feet at the rate of Rs. 145 per square 
foot and as such, the effective real rental was only Rs. 114 
per square foot - if the requested rental of Rs. 5,089,500 
per month divided by the total area of 44,600 square feet.  

This matter was referred to the Cabinet of Ministers as 
a Note to the Cabinet on 8th February, 2016.  The Cabinet 

of Ministers directed that the decision be taken by the 
Ministry Procurement Committee. The Cabinet decision 
empowered and authorized the Ministry Procurement 
Committee to take a decision in this regard. Therefore, 
the Ministry Procurement Committee took the decision in 
line with the Cabinet directive after analyzing the Report 
of the Technical Evaluation Committee. 

Then with regard to the second question as to whether 
the Procurement Committee has been  legally appointed, I 
would say, "Yes."  This is in line with the Procurement 
Manual (To be used along with Procurement Guidelines 
2006 Goods & Works) issued by the National 
Procurement Agency. Section 2.7.4 of that provides for 
the composition of the Ministry Procurement Committee. 
Further, section 2.7.4 of the Procurement Manual clearly 
sets out the composition and the appointing authority.  
Accordingly, the Ministry Procurement Committee has 
been established and similarly the TEC was also 
appointed following the same Procurement Guidelines. 

With regard to the third question as to whether it is 
satisfactory that a legal procurement process had been 
adopted, I would say, "Yes." The appointment has been 
made in line with the Procurement Guidelines as set out 
in the second question above. The legally appointed 
Procurement Committee has followed a transparent 
process following open bids through English, Sinhala and 
Tamil newspapers. The Technical Evaluation Committee 
evaluated the bids and the Ministry Procurement 
Committee unanimously made the decision after 
analyzing the recommendations of the Technical 
Evaluation Committee.  

Then in reply to the fourth question regarding an 
appeal being made to the Chief Valuer to revise the 
rental, I would like to state the following. In the opinion 
of the Ministry Procurement Committee, if the Chief 
Valuer’s valuation is not reflecting the market value, the 
Ministry Procurement Committee can make a request to 
the Chief Valuer to re-examine the valuation.  Sir, there is 
nothing wrong there.  If the Chief Valuer’s valuation is 
not reflecting  the market value, he can be asked to 
revalue it because this is a property situated at Galle 
Road.  Appeal is a common phenomena and the Ministry 
Procurement Committee only decided to make an appeal.  
If the appeal was made and if the Chief Valuer said that 
he could not increase or reduce it, that was his view.  So, 
we have not interfered with the Chief Valuer’s decision. 
The building is situated in a prime location in Colombo - 
3, which can be easily accessed by the staff, general 
public and other stakeholders. Another most important 
thing here is, the building has been recently renovated 
fully and is in a very good condition.  

The rental per square foot in Sethsiripaya, as 
mentioned earlier, is Rs. 155 and in Rajagiriya, the rental 
per square foot is Rs. 233. Some Ministries located in 
World Trade Centre pay Rs. 350 per square foot and here, 
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we are only paying Rs. 114 per square foot.  So, I do not 
understand why these questions are directed at me when 
we are taking a premises in Galle Road for only Rs. 114 
per square foot. 

Then with regard to the fifth question, whether the 
approval of the Treasury been sought according to the bid 
value before obtaining a valuation report and if so what 
are the reasons; the answer is as follows. The 
procurement committee has decided to select the 
substantially evaluated most responsive bidder. 
Accordingly, approval was sought from the Treasury to 
release funds for a refundable security deposit. Effective 
lease rental is lower than the Chief Valuer’s valuation of 
Rs. 120 per square foot. Further, a Note to the Cabinet of 
Ministers was also submitted with regard to the shifting of 
the office building and the rental arrangements to keep the 
Cabinet of Ministers informed.  

The Ministry has also made considerable savings to 
the Government by bringing all the institutions under the 
Ministry in the same premises and that is  through the 
savings done in water supply, janitorial services, security 
services, communication, transport, electricity, staff time, 
reduction in the travelling costs and other savings et 
cetera enabling more effective co-ordination.  

Sir, we have brought under one umbrella about five 
institutions in this Ministry. Earlier they were all 
separated. One was in Wellawatta; one was in 
Bambalapitya and another one was in Borella. Now, we 
have brought all these institutions together. When all the 
institutions come together, we can save a lot of money. 
Sir, the entire expenditure of my Ministry comes to about 
Rs. 5 million a month. By doing this, we are saving more 
than Rs. 200,000 because we have brought everything 
together.  

So, there is nothing to say that we have exceeded our 
rights. We have gone through the evaluation. What has 
happened is, the Hon. Member of Parliament has been 
misinformed. I think this is happening in all the 
Government Departments and Ministries. Some officers 
of a Ministry make false allegations about the Minister 
and the Ministry officials and ultimately we have to 
suffer. This is a very open tender. It has been properly 
procured and I vehemently object making this substantial 
statement against me for no reason as everything has been 
very clearly mentioned here.  But, I must also thank the 
Hon. Member of Parliament for raising this Question 
because then only I can bring this to the knowledge of the 
general public and inform the public that what we have 
done is within the laws of this country and there is no 
base in what you say that we have exceeded our rights.  

Then with regard to the sixth question, whether the 
procurement procedure has been adopted in the 
construction of 65,000 houses in the Northern and Eastern 
Provinces and  if so whether the lowest bidder has been 

selected and what is the name of the Company; I would 
like to state the following.  Sir, this is also a burning 
issue. Media has wrongly interpreted this. They have 
given wrong information and they are publishing these 
facts in the newspapers without proper evidence.  

Sir, the Cabinet of Minister on the 22nd of September, 
2015 granted approval for the construction of 65,000 
permanent houses for conflict-affected families in the 
Northern and Eastern Provinces. At the same time, the 
Cabinet decided to appoint a Cabinet Appointed 
Negotiating Committee which is called, “CANC” and a 
Project Committee -PC- to invite Request for Proposals -
RFPs- on the 22nd September, 2015 with confirmed 
financing arrangements and conditions most 
advantageous to the Government. When I say, 
“confirmed financing arrangements”, Sir, it is that we 
have got confirmed finances for this company where we 
can repay this in 12 years’ time without a hindrance to 
the budget of this country. So, the Government has to pay 
only the instalments. The first two years is a grace period 
and after that only we have to start paying the 
instalments. This "confirmed finances" has been given by 
the HSBC which is a triple-A bank in the world. Sir, I 
just wanted to bring that to your notice.  

The Cabinet Appointed Negotiating Committee with 
the Project Committee invited Expression of Interest on 
the 04th of October, 2015 through local media and the Sri 
Lankan Foreign Missions abroad including international 
websites. According to the Cabinet Appointed 
Negotiating Committee and the PC Report, there were 35 
Expressions of Interest received from the interested 
parties to build these houses. Of this, 15 bidders were pre
-qualified based on the criteria set out in the Expression 
of Interest covering the financial capacity and the ability 
to mobilize financing and past experience in the 
construction with secured financing arrangements. Sir, I 
would like to emphasize, “secured financing 
arrangements” once again.  

Out of these 15 companies, only 13 companies paid 
the non-refundable deposit and collected the Request For 
Proposals, that is RFP documents. Out of these 13 
companies, eight companies submitted RFPs.  At the 
opening of the RFPs, the CANC and PC Reports stated 
that only two companies submitted acceptable bid 
security, fulfilling the criteria set out in the RFP 
document. At the evaluation stage, the Cabinet Appointed 
Negotiating Committee and the PC Reports stated that in 
terms of the technical proposal, the two companies 
namely, ArcelorMittal Construction France and EPI-
OCPL Consortium, which is an Indian joint venture, were 
technically qualified. However, at the financial evaluation 
of the CANC and the PC, only one company was able to 
submit confirmed comprehensive concessionary 
financing facility in line with the RFP criteria. However, 
ArcelorMittal Construction France has submitted a 
comprehensive confirmed financing arrangements with 
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optional package including lower interest, grace period 
and long-term repayment period through an 
internationally reputed bank, the HSBC. The 
concessionary financing includes six-month EURIBOR 
plus at 1.34 per cent for Euro financing facility and six-
month LIBOR plus at 1.74 per cent for  US Dollar 
facility, which is a very low interest rate as per today’s 
borrowing capacity. The rates 1.34 and 1.74 are just over 
the present rate. The grace period is one year. It can also 
be extended for another period of one year. The 
repayment period is 10 years. So, it will be about 12 years 
to repay this loan by the Government of Sri Lanka. The 
bidder ArcelorMittal Construction France covering 
technical, financing and financing arrangements had been 
recommended for consideration with comprehensive 
report. The other bidder has not submitted a confirmed 
comprehensive concessionary financing report. He was 
one of the bidders, but he had not given the final 
concessionary financial agreements to the Committee.  

Then in reply to the next question regarding  the name 
of the Company, I would say, Sir, ArcelorMittal 
Construction France is an internationally well-known 
company with a turnover of US Dollars 79.3 billion and 
having a staff of more than 220,000 employees. The 
branch network is operated in over 60 countries. The 
share of the company has been listed in the Stock 
Exchanges of New York, Amsterdam, Paris, Luxemburg 
and Spain. Considering the international standing of the 
company Sri Lanka is fortunate to get a company of this 
nature for a project of this magnitude which will have 
many openings and linkages to the national economy. 

Sir, my reply to the seventh question why the price of 
a house increased from Rs. 1.2 million to Rs. 2.1 million 
is, according to the above company’s proposal, initially 
the basic construction cost, which is only for the shell, 
was  Rs. 1.396 million and the exchange rate prevalent at 
that time was about Rs. 133 per US Dollar. Anyhow the 
total cost including toilets, tube wells, solar panel, 
electrical wiring, fitted pantry inclusive of gas cooker, Wi
-Fi and other facilities comes to Rs. 2,010,500  at the 
dollar rate of Rs. 133 prevailed in September, 2015. At 
that time, a total house would have cost about Rs.2.1 
million. The company under its Corporate Social 
Responsibility, has confirmed to provide furniture, beds 
and other fittings. It is a huge company in the world. They 
are virtually giving it free to the occupants. The company 
quoted a price per unit as Rs. 2.18 million at the currently 
prevailing exchange rate of Rs. 143 per US Dollar. Sir, 
the exchange rate has gone up. That is why the price has 
gone up. The reason for cost increase from Rs. 2.01 
million per unit to Rs. 2.18 million is attributed to 
fluctuation in the US Dollar exchange rate. The other 
bidder EPI-OCPL Consortium - the Indian Joint Venture - 
submitted a price of Rs. 1.45 million for a basic house. 
We are giving solar power; we are giving water; we are 
giving toilet facility and a well and we are also giving 
furniture. 

The eighth question was, “Is it possible to certify that 
there is no corruption in the transaction?” Sir,  I do not 
understand what he meant by “corruption”. That should 
be explained because if a company of this magnitude, a 
huge company like ArcelorMittal Construction France is 
involved in corruption, which is similar to TATA or to 
Birlas or any other biggest ventures - Sir, I think that  is 
not a correct statement to be made about them getting 
involved  with corruption. 

 

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

 නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Let the Hon. Minister finish first. Then, you can ask 

questions.  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I will wind up. 

What does the Hon. Member of Parliament mean by 
corruption? In any event, in my explanation for your 
Question, the following procedural facts are included and 
will be placed before Parliament.  

The procurement process has been implemented by a 
Cabinet Appointed Negotiation Committee, appointed by 
the Cabinet of Ministers and this CANC, comprises of 
three Secretaries: the Secretary to the Ministry of 
Parliamentary Reforms and Mass Media, the Secretary to 
the Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs and the 
Secretary to the Ministry of  Rural Economic Affairs.  It 
is supported by a Project Committee appointed in 
consultation with the Department of Public Finance, 
which comprises of an Additional Secretary to the 
Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs, also the Director-General of 
the Department of Buildings, the Director-General of the 
Department of Public Finance and the Director-General 
of the Department of External Resources. So, all of them 
have been members of this Committee. The Project 
Committee with expertise on construction and financing 
is expected to evaluate the RFPs to support and provide 
technical inputs to the CANC to take decisions.  

With regard to the procedures followed, the following 
aspects are noteworthy:  

a) The CANC supported with the PC - Procurement 
Committee - recommended ArcelorMittal 
Construction France for consideration of the  
Cabinet of Ministers with a  comprehensive 
report.  
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b) The Cabinet of Ministers further appointed a 
committee headed by the Secretary to the Treasury 
with the Secretary to the Ministry of Housing and 
Construction and the Secretary to the Ministry of 
Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs to examine the CANC 
Report and make recommendations. Accordingly, 
this Committee also recommended ArcelorMittal 
Construction Finance for consideration with 
comprehensive report with recommendations.  

(c) Based on the above Reports, the Cabinet of 
Ministers decided to construct two model houses 
for the inspection of the public and to obtain their 
feedback. This feedback reporting process will be 
completed by end of this month.  So far, there are 
good responses from the public on the model 
houses.  

Sir, I think, His Excellency the President has also 
inspected these model houses two weeks ago. 

The objective of the 65,000 housing programme 
approved by the Cabinet of Ministers is intended to 
provide permanent shelter to the conflict-affected families 
who have lost their houses and assets. The following 
priorities will be considered in the allocation of houses 
under this programme:  

i.       Conflict-affected people residing in welfare centres 

ii.       Conflict-affected women-headed families 

iii.      Families with disabilities due to conflict  

iv.      Families with missing persons and disappearances 
due to conflict and  

v.       Refugee returnees who lost their shelters and lived 
in welfare camps  

Based on the need assessment conducted through the 
District Secretaries, there are 137,000 housing 
requirements in Jaffna and in the Eastern Province. This 
project will provide support for only 65,000 affected 
families in the Northern and the Eastern Provinces under 
a humanitarian assistance programme.  
Since, I have explained this to the Hon. Member in detail 
now, if there are any other questions,  I am waiting to 
answer.  
 

Thank you. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විපක්ෂෙය් ගරු පධාන සංවිධායකතුමනි, මම ෙම්  කාරණය 

පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. දැන් ඔබතුමා පශ්නයක් ඇහුවා, ගරු 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන්නා. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව නම් ඒක 
එතැනින් අවසානයි. නමුත් එතුමාෙග් එකඟත්වය ඇතිව ඔබතුමාට 
ෙමොකක් හරි පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඒකත් අහලා, එතැනින් 
අවසන් කරමු. එෙහම නැත්නම් ඊෙය් වාෙග් දිගටම ෙගන යන්න 
අමාරුයි.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් පසම්පාදන කමිටුව පත් 

කරන්ෙන් අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා විසිනුයි. මා ෙම් කියන්ෙන්, 
ෙගොඩනැඟිල්ල මිලදී ගැනීම සම්බන්ධවයි. නමුත්, ෙමම 
පසම්පාදන කමිටුව පත් කර තිෙබන්ෙන් අමාත ාංශෙය් වැඩබලන 
ෙල්කම්වරයා විසිනුයි. ඒක වැරදියි. ඒ, පළමුවැනි කාරණය.   

ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් ෙටන්ඩර් කැඳවා 
තිෙබන්ෙන් වර්ග අඩි තිස්පන්දහසක බිල්ඩින් එකකටයි.  [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, let him ask the question first and then, 

in one shot, you can reply. That will save time. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අහන පළමුවැනි කාරණය ඒක.  මුලින්  වර්ගඅඩි 

තිස්පන්දහසක බිල්ඩින් එකක් සඳහා තමයි ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන්. 
එතෙකොට පළමුවැනි බිල්ඩින් එක පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් ඒෙක් 
වර්ගඅඩි හැටපන්දහසක් තිෙබනවා කියලායි. ඒක තමයි  
පතික්ෙෂේප කරන්න එක ෙහේතුවක් වුෙණ්.  නමුත්, අන්තිමට 
ගන්ෙන් වර්ගඅඩි හැත්තෑපන්දහසක් තිෙබන එකක්. ඒක කිසිම 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියකට ආපු එකක් ෙනොෙවයි. ෙවනම 
තක්ෙසේරුකරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක් මතයි ඒක 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. තක්ෙසේරුකරුවා ඒක ලක්ෂ 30ක් කියලා 
කිව්වාට පස්ෙසේ අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා කියනවා,  ෙම්ක නැවත 
සලකා බලන්නය කියලා. සාමාන ෙයන් ලක්ෂ 30ක් කිව්වාට 
පස්ෙසේ නැවත සලකා බලන්නය කියන ෙකොට ඊට වඩා අඩුෙවනුයි 
ඉල්ලන්ෙන්. හැබැයි, නැවත සලකා බැලීම මත ලක්ෂ 42ක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  එෙහම ෙවන්ෙන් ඇයි?  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි පශ්නය නිවාස පිළිබඳ පශ්නය.  
ෙමහිදී නිවාසයක් ඉදි කිරීම සඳහා තිබුෙණ් ලක්ෂ 12ක  
ඇස්තෙම්න්තුවක්.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා,  ලක්ෂ 14යි 
කියලා. කමක් නැහැ. ඒක  ලක්ෂ 21 දක්වා යන ෙකොට ලක්ෂ 7ක 
අතිෙර්ක වියදමක් එනවා. ෙම් අතිෙර්ක ලක්ෂ 7 එන්ෙන්, ඒ 
නිවසට  toilet එක ඇතුළත් කිරීම -නිවසකට ෙකොෙහොමත් toilet 
එක තිෙබනවා. නිවසක ඇස්තෙම්න්තු හදන්ෙන් නැහැෙන්, toilet 
එකක් නැතිව.  ඒ නිසා ඒක ගණන් ගන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you reply to these all at once. I think it 

is easier. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවා, "ගෘහ භාණ්ඩ 

ෙදනවා, ළිඳක් කපා ෙදනවා,  Wi-Fi ෙදනවා" කියලා.  මා දන්ෙන් 
නැහැ, ඒ නිවාසවලට Wi-Fi ෙදනවාද,  නැද්ද කියලා. ඔබතුමා 
කියනවා, "ඒ නිවාසවලට Wi-Fi ෙදනවා, ඒ නිසා තමයි ලක්ෂ 21 
දක්වා වැඩි ෙවන්ෙන්" කියලා. හැබැයි,  නිවාස ඉදි කිරීෙම් 
ෙටන්ඩරයයි,  භාණ්ඩ මිලදී ගැනීෙම් ෙටන්ඩරයයි එකට යන්න 
එපා. නිවාස ඉදි කිරීෙම් ෙටන්ඩරය ෙදන්න ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොන්තාත්කරුවකුට. භාණ්ඩ ලබා දීෙම් ෙටන්ඩරය තව 
ෙකනකුට ෙදන්න. ෙම්  ෙටන්ඩර් ෙදක එකතු කිරීම මතයි  රුපියල් 
ලක්ෂ 12ට හදන්න තිබුණු නිවස ලක්ෂ 21 දක්වා යන්ෙන්. 
අතිෙර්කව ලක්ෂ නවයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ෙගවල් 
හැටපන්දහසකට. ඒකයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙගවල් හතරකට, 
පහකට ෙනොෙවයි ෙම් වැඩි වීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලක්ෂ නවයක්. 
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියනයක් අතිෙර්කව වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නිවාස ඉදි කිරීම එක ෙටන්ඩරයකටත්, 
ඒකට අවශ  වන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම තවත් ෙටන්ඩරයකුත් 
හැටියටයි ෙම් ෙටන්ඩරය යා යුතුව තිබුෙණ්. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා  නිවාස ඉදි කිරීෙම් ෙටන්ඩරය ඇතුළට ගෘහ 
භාණ්ඩ  මිලදී ගන්නා ෙටන්ඩරය දාලා ලක්ෂ 21 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ ෙකොම්පැනිය විශාල ද, ඒක බිර්ලා ෙකොම්පැනියත් 
එක්ක ගනු-ෙදනු කරනවා ද කියන එක අපට අදාළ නැහැ.                   
ඒක ජාත න්තරව පිළිගත් ෙකොම්පැනියක් ද කියන එක                  
අදාළ නැහැ. අෙප් රෙට් අදාළ කියාකාරිත්වය පිළිබඳව-  [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න එපමණයිද ගරු මන්තීතුමා?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා තමයි ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව 

පැහැදිලි සැකයක් ඇති වන්ෙන්. 

උදාහරණයක් විධියට අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හදනවා නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හදන්න ෙවනම ෙටන්ඩර් කැඳවනවා. ෙම්කට පුටු 
දමන කාර්යය ඒ ෙටන්ඩරයටම දමන්ෙන් නැහැෙන්. පුටු දැමීම 
සඳහා  ෙවන ෙටන්ඩරයක්  කැඳවනවා. හැබැයි, ෙම් ෙදක එකතු 
කරලා දීෙමන් තමයි ෙම් ලක්ෂ 21 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ පශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු ෙදන්න. අද 

කරන්න වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I think the Hon. Member has completely 

misrepresented what I was saying. I have laid down very 
clearly the entire tender procedure, as far as the new 
building is concerned. That new building, we have taken 
at the rate of Rs. 114 per square foot, where the rate of the 
other buildings was about Rs. 200, Rs. 265 or Rs. 300 per 
square foot. So, I do not understand why the Hon. 
Member of Parliament is repeatedly asking this question. 
I have gone through the entire tender procedure, which 
has been approved by the Cabinet of Ministers. Therefore, 
I do not think that I should allow this to be argued further 
as I have laid down everything in writing here.  

As far as the building is concerned, this whole 
procedure has been gone through from September, 2015 

and about four committees have been appointed to go 
through this whole transaction. There is nothing wrong in 
that transaction. We have  given this to one of the best 
companies in the world. ArcelorMittal  is one of the 
largest steel manufacturing companies in the world. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Since you have replied to that, we will not go into 

details.  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I am just saying, Sir, that this allegation that has been 

coming in is completely -[Interruption.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Is that all, Hon. Minister? 
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
No, Sir. I just want to bring up another point also.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Then, finish it off.  
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
What is happening, Sir, is that there are officials in 

my own Ministry who are giving wrong information to 
the media as well as to the public. It is happening not 
only in my Ministry, but also in many other Ministries. 
Because of this wrong information given by some 
officials, the entire country is being misled.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the House? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, 

පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් අපි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, අනාථ 
කඳවුරු වසා දමා ෙම් කට්ටිය නිවාසවල පදිංචි කරනවාය කියලා. 
ෙම්ක අපට ඉතාමත් වැදගත්. අපි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ෙම්ක 
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ඉක්මනට කරන්න ඕනෑ. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමන්ලා 
ෙම්කට විරුද්ධද? මම අහනවා, අනාථ කඳවුරු -[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් ෙමොකක්ද අහන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ගමට පාර ඕනෑය 

කියලා කිව්වාම පාර හදලා පාෙරන් ගහනවා. [බාධා කිරීමක්] 
එෙහම යන්න එපා. ෙම්ක එතැනට ෙහේත්තු කරන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට ෙම්ක හදිස්සියි. අපට ෙම්ක ඉක්මනට කරන්න ඕනෑ. 

අනාථ කඳවුරු වසා දමන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඕක තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුවත් කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අනාථ කඳවුරු වසා දමන්න ඕනෑ. එපමණයි මම කියන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Your point is taken.  

 

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

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා.[බාධා කිරීම්] I think 

the Reply has been given. Hon. Mahindananda Aluthgamage, 
please raise your point of Order now. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 

ඇමතිතුමාෙගන් මම පශ්නයක් අහද්දී ඊට අදාළ ෙකොමිෂන් සභා 
වාර්තාව අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරනවාය කියලා මම 
කිව්වා. ඒ නිසා මම ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් එම 
වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත* කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
තවත් කරුණක් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ඊෙය් ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග ඇමතිතුමා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මා අසන ලද පශ්නයකට 
පිළිතුරක් දුන්නා. අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ගරු ඇමතිතුමාට 
ඉදිරිපත් කරපු උත්තරය මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ෙල්කම්වරයා 
ඉදිරිපත් කරපු උත්තරයට සම්පූර්ණෙයන් පරිබාහිරව ෙබොරු 
උත්තරයක් තමයි ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට දුන්ෙන්. ඒ 

නිසා ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවා තිෙබනවා. 
ඇමතිතුමා ෙකෙරහි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විශ්වාසය නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් ෙනොකරපු, ෙල්කම් විසින් 
ඉදිරිපත් කරපු එම උත්තරය මම සභාගත* කරනවා.  

 

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

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එම නිසා ෙම් අමාත වරයා පිළිබඳ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

විශ්වාසයක් ෙනොමැති නිසා අපි ඉදිරි කාලෙය්දී එතුමාට විරුද්ධව 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. පනත් 

ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම. පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා 
ජනමාධ  අමාත තුමා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක සිට ෙබොෙහෝ 

උත්සාහ කරපු, ඔබතුමාෙග් පධාන සිහිනයක්ව පැවැති ෙම් රෙට් 
සිවිල් සංවිධාන ඒ වාෙග්ම මාධ  සංවිධාන සහ අෙප් රෙට් 
පුරවැසියන් ෙබොෙහොම අෙප්ක්ෂාෙවන් හිටපු, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය්ත් සඳහන් කරපු පධානම 
කරුණක්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රජය බලයට පත් වන විට ජනතාවට 
දීපු පධාන ෙපොෙරොන්දුවක්, යහ පාලනය සඳහා අතිශයින්ම වැදගත් 
වන ෙඵතිහාසික පනත් ෙකටුම්පතක් අෙප් ගරු අගාමාත තුමන් 
වැනි සුපිරිසිදු ජන නායකෙයකුෙග් ජන්ම දිනය වන අද දවෙසේ ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමටයි මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, "ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත" මම ෙම් ගරු සභාවට ඉතාමත්ම 
සන්ෙතෝෂෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
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සැළැසීම සඳහා ද, ෙතොරතුරු ෙවත පෙව්ශ වීම පතික්ෙෂේප කළ හැකි ෙහේතු 
නිශ්චිතව දැක්වීම සඳහා ද, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 
ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම සඳහා ද, ෙතොරතුරු නිලධරයන් පත් කිරීම 
සඳහා ද, ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන කියාපටිපාටිය නිශ්චිතව 
දැක්වීම සහ ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන 
සැළැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  
අමාත  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2016 අෙපේල් මස 05 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர் 
மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ஏப்பிரல் 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்படேவண் ெமன ம் அச்சிடப்படேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka, Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media;  

to be read a Second time upon Tuesday, 05th April, 2016 and to be 
printed. 

 

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීම, පුළුල් කිරීම 

පැත්ෙතන් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත වැදගත් ෙවනවා කියලා අපි 
කල්පනා කරනවා. පළාත් සභාවලට ගියාට පසුව පළාත් සභා 
කිහිපයකින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සඳහා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන බව ඔබතුමා පකාශ කළා. ගරු කථානායකතුමනි, 
දැන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම, ඒ පළාත් සභාවලින් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන සංෙශෝධනයන් අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, අෙප් අධ යනයට එය පහසු ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පළාත් සභා ෙදකකින් සංෙශෝධනයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. පළාත් සභා ෙදකකින් සංෙශෝධනයන් ඉදිරිපත් කර 

තිෙබනවා. දැන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ පළාත් සභාවලින් එවලා තිෙබන 
සංෙශෝධනයනුත් අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒ පිළිබඳව යම් 
සාකච්ඡාවක් කර ගන්න අපට වඩාත් පහසු ෙවයි කියලා අපි 
කල්පනා කරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාට එය ලබා දීමට 

කටයුතු කරන්න පුළුවන්ෙන්? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම 

කලින්ම ලබා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදම ෙදන්න පුළුවන් නම් - 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 Within two weeks ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. Within two weeks එය ලබා ෙදන්න කටයුතු 

කරන්න. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

 
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 
on Tuesday, 05th April, 2016." 

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

 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

එම්. එස්. තව්ෆීක් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

எம்.எஸ்.ெதளபீக் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

M.S. THOWFEEK FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"එම්. එස්. තව්ෆීක් පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය" 
 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

857 858 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 
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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 සුභසාධන 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 தற் 
காகச் 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. 
 

 
ෙපෝද්දල - මීපාවල ශී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථ 

අධ ාපන සහන ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

ேபாத்தல - மீபாவல  சுதர்ஷனாராம விகாைர 
கல்வி நிவாரண மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
PODDALA-MEEPAWALA SRI SUDARSHANARAMA VIHARAYA 
EDUCATIONAL RELIEF FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙපෝද්දල - මීපාවල ශී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථ අධ ාපන සහන ෙසේවා 
පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවසර දිය යුතු ය" 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 
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 සුභසාධන 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. 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කල් තැබීෙම් විවාදය තවදුරටත් පැවැත්වීමට, ගරු (ෛවද ) 

නලින්ද ජයතිස්ස මහතා. 

 
 

2016 මාර්තු 08 වන දින ගරු අගාමාත තුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ පකාශය 

2016 மார்ச் 08 ஆந் ேததி மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் பாரா மன்றத்தில் ெவளியிட்ட கூற்   

STATEMENT MADE BY HON. PRIME MINISTER IN 
PARLIAMENT ON 08TH MARCH, 2016 

 
[පූ.භා. 10.17] 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික පතිපත්තිය 

සම්බන්ධෙයන් දින එකහමාරක් පමණ පැවැත්වීමට නියමිත ෙම් 
විවාදෙය්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පැත්ෙතන් ෙමහි තිෙබන 
සාධනීය සහ නිෙෂේධනීය ලක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට ෙවලාව ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වන ව වස්ථාව අනුව රාජ  මූල  
පිළිබඳව සම්පූර්ණ පාලනය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඒ 
අනුව තමයි ආණ්ඩුවක් තමන්ෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය ඇතුළත් 
මූල  පකාශය වසරින් වසර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
අපි මීට අවුරුදු 15කට, 20කට, 25කට කලින් දැක්කා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන අය වැය ලියවිල්ල 
සම්බන්ධෙයන් රෙට් ජනතාව තුළ ඉතාම වැදගත් අදහසක් තිබුණ 
බව. අය වැය ඉදිරිපත් කරන දිනය, ෙවලාව, අය වැෙය් අඩංගු 
ෙද්වල් පිළිබඳව ජනතාව කුතුහලයකින් හිටියා වාෙග්ම, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන අය වැය ගැන ජනතාවට යම් 
වැදගත් අදහස් තිබුණා. මට මතකයි, ෙරොනී ද ෙමල් මුදල් 
ඇමතිවරයා  අය වැය ෙල්ඛනය හදන ෙකොට ඒ හදන එක ගැනත් 
ෙබොෙහෝ පවෘත්ති පචාරය වුණා. මෙග් ගමට අල්ලපු ගෙම් 
"ගීකියන කන්ද වතු යාෙය්" ඉඳලා තමයි එතුමා ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
අය වැය ෙල්ඛන සකස් කෙළේ. නමුත් මෑතක් වන ෙකොට, 
විෙශේෂෙයන්ම මෑත අවුරුදු 10ක කාලය තුළ අය වැය ෙල්ඛනය 
ජනතාව  ගණන් ගන්ෙන්ත් නැති, පිච්චියක් වටින්ෙන් නැති 
ලියැවිල්ලක් බවට පත් වුණා. මා හිතන හැටියට තවමත් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස්ෙවලා නැහැ.  

859 860 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් අය වැය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන පාර්ලිෙම්න්තුවත් 
වැදගැම්මකට නැති, විධායකෙය් රබර් මුදාවක් බවට පත්ෙවලා 
තිබුණා. ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් 225 ෙදෙනක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් වුණාට, ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත්වන තනි පුද්ගලෙයකුට 
පුළුවන්කම ලැබුණා,  ඒ 225 ෙදනාෙග්ම නිෙයෝජිතත්වය අහිමි 
කරන්න. ඒ නිසා ජනතා පරමාධිපත  පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
නිෙයෝජනය වුෙණ් නැහැ; පාර්ලිෙම්න්තුව රබර් මුදාවක් බවට 
පත්ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුත් රම්ෙප, කරපිංචා ගණනට වැටිලා තිබුණා. එවැනි 
අවස්ථාවක -විෙශේෂෙයන්ම  2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දායින් 
පස්ෙසේ- ජනාධිපතිවරණයකින් සහ මහ මැතිවරණයකින් රෙට් 
පාලන බලය ෙවනස්ෙවලා ජනාධිපතිත්, ආණ්ඩුවත් මාරු වුණා. 
අලුත් ජනාධිපතිවරෙයක් සහ අලුත් ආණ්ඩුවක් යටෙත් අය වැය 
ෙල්ඛනයටත්, පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත් 
යම් වැදගත් තැනක් වාෙග්ම වගකීමක් හිමි විය යුතුව තිබුණා. 
නමුත් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවලට සාෙප්ක්ෂව අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ඒ කාරණා ඉෂ්ට වුණාද කියන කාරණය 
පශ්නාර්ථයක් විධියට තිෙබනවා. පශ්නාර්ථයකටත් වඩා ඒ අය 
වැය ෙල්ඛනයත් විටින් විට ෙවනස් කරපු, සංෙශෝධන ෙගනාපු 
කියාත්මක ෙනොවන එකක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මූල  පාලන 
බලය පිළිබඳව නැවතත් සිහිපත් කරමින්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එකතුෙවලා පිහිටුවා තිෙබන හවුල් 
ආණ්ඩුෙව් අගමැතිවරයා, ආණ්ඩු ෙව් ආර්ථික පතිපත්තිය විටින් විට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සාධනීය ලක්ෂණයක්. ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථික පතිපත්තිය සෘජුව පකාශයට පත් කරනවා නම්, අපටත් 
පුළුවන් ඒ පිළිබඳව  විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන කියන්න වාෙග්ම ෙම් රට හදන්න 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා 
කරන්න පුළුවන්. ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තු සභා 
ගර්භෙය්දීයි.  

ෙම් ආණ්ඩුව පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ෙගන තමන්ෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තිය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභා   ෙව් ෙහෝ ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා  ෙව් ෙහෝ වගකීම 
බවට පත් ෙවන්ෙන්, ඒ පතිපත්තියට අනුකූලව රාජ  නිලධාරින් 
වැඩ කරනවාද, ඒ පතිපත්ති ෙමෙහයවනවාද කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් සුපරික්ෂාකාරි වන එකයි. අය වැය ෙල්ඛනය 
ෙකෙසේ ෙවතත් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික පතිපත්ති ඉදිරිපත් කරලා, 
සාකච්ඡාවකට - විවාදයකට - ඉඩකඩ ලබා දීම අප අගය කරනවා. 

ඊෙය් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් විවාදය ආරම්භ 
කරමින් ෙපන්වලා දුන්නා, අපි ෙම් රට ෙගොඩනැඟීම සඳහා 
ඉදිරිපත් කරන ආර්ථික පතිපත්තිෙය් පධාන මූලයන් ෙමොනවාද 
කියලා. එතුමා මුල්ගල් තුනක් ගැන කිව්වා. ඒ තමයි නිෂ්පාදන 
ආර්ථිකයක්, ඒ ආර්ථිකයට ජනතාවෙග් බද්ධවීමක් සහ ඒ 
ආර්ථිකයට දායකවන ජනතාවට පතිලාභ සාධාරණව 
ෙබදාහැරීමක්. ඒ කියන්ෙන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක්, පජා 
සහභාගිත්වයක් සහ ආර්ථිකෙය් පතිලාභ ජනතාවට සාධාරණව 
ෙබදීමක්. ඒ තමයි අපි විශ්වාස කරන ආර්ථික දැක්ම, අපි විශ්වාස 
කරන ආර්ථික පතිපත්තිය. ඊට පරිබාහිරව තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගනැල්ලා තිෙබන, තව දුරටත් ෙගන යන්න උත්සාහ කරන ෙම් 
ආර්ථික පතිපත්තිෙයන් රට හදන්න බැහැ කියලා, ජනතාවෙග් 
ජීවිත සුඛිත මුදිත කරන්න බැහැ කියලා, බහුතර ජනතාවට - රට 
පාලනය කරන සුළුතරයට ෙනොෙවයි - හැම දාම සතුටින්, සැෙපන් 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ෙගොඩනඟන්න බැහැ කියලා 
ඕනෑවටත් වඩා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.   

අෙප් රටට නිදහස ලැබිලා අවුරුදු 68ක් ගතෙවන ෙකොටත්, 
අෙප් ආර්ථිකෙය් පධාන ක්ෙෂේත තුන - අංශ තුන - අතරින් ත් 
සියයට 10කට ආසන්න පමාණයක් තමයි කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
දායකත්වය තිෙබන්ෙන්. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් දායකත්වය 
සියයට 34යි. ෙසේවා අංශෙය් දායකත්වය සියයට 56යි.                    
සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව අෙප් ආර්ථිකය වැඩිපුර බර තැබීම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් සියයට 56ක් වන ෙසේවා ආර්ථිකය මතයි. තවත් 
ගැඹුරට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් අද නිෂ්පාදනය පදනම් කරගත් 
ආර්ථිකය ෙවනුවට ෙසේවා පදනම් කරගත් ආර්ථිකය තවත් ඉහළ 
යමින් පවතිනවා. කෘෂි ආර්ථිකෙයන් ලැෙබන්ෙන් සියයට 10යි 
නම්, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් සියයට 
34 වුණාට ඇත්තටම එයින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට වන 
දායකත්වය සියයට 20යි නම්, දළ වශෙයන් අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට අදාළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනවල දායකත්වය ෙවන්ෙන් 
සියයට 30යි. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනෙයන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
සියයට 30ක දායකත්වයක් තිෙබනවා. ඉතිරි සියල්ල තිෙබන්ෙන් 
ෙසේවා අංශෙයන්. ඒ නිසා නිෂ්පාදන ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීමක් 
තමයි තව දුරටත් සිදු ෙවමින් පවතින්ෙන්. ඉතිරි ෙවලා තිෙබන 
සියයට 30 තුළත් එක දශමයකවත් පගතියක් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
නැහැ. එන්න එන්නම එය කඩා වැෙටමින් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

අෙප් ආර්ථිකයට කෘෂි කර්මාන්තෙය් ඇති දායකත්වය 
ගත්ෙතොත්, 1950දී දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
දාකයක්තවය වුෙණ් සියයට 46.3යි. 1977 වන ෙකොට එය සියයට 
30.7 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 1994දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අවුරුදු 17ක පාලනය අවසන් වන ෙකොට දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට 
කෘෂි කර්මාන්තෙය් දායකත්වය තිබුෙණ් සියයට 23.8යි. 2005 
රාජපක්ෂ මහත්මයා බලයට පත් වන ෙකොට එය සියයට 11.8ක් 
ෙවලා තිබුණා.  2015දී එතුමා බැහැලා යන ෙකොට එය සියයට 
10යි. ඒ කියන්ෙන්, 1950දී දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
46.3ක් වූ කෘෂි කර්මාන්තෙය් දායකත්වය  2015 වන ෙකොට සියය 
10ක් දක්වා පල්ලම් බැහැලා තිෙබනවා; කඩා වට්ටලා තිෙබනවා 
කියන එකයි.  

ගත වූ පසු ගිය අවුරුදු 5ක කාලය ගත්තත් එෙහමයි. 2010දී  
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට  කෘෂි කර්මාන්තෙය් දායකත්වය සියයට 
11.9යි. 2011දී එය සියයට 11.1ක් දක්වා අඩු වුණා. 2012දී සියයට 
11ක් දක්වා අඩු වුණා. 2013දී සියයට 10.7ක් දක්වා අඩු වුණා. 
2014දී සියයට 10 දක්වා පහළ වැටුණා.  ඒ කියන්ෙන් 2010 සිට 
2014 දක්වා ගත වූ අවුරුදු 5දී, එනම් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙදවන ධුර කාලෙය්දී  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට 
කෘෂි කර්මාන්තෙය් දායකත්වය සියයට 2කින්අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ආර්ථිකෙය් ෙමතරම් කඩා වැටීමක් තිෙබද්දීත් ෙලොකු මාධ  
සංදර්ශනයක් පැවැත්වුණා, අපට මතකයි. ෙද්ශීය ආර්ථිකය 
නංවනවා කිව්වා; ෙද්ශීය ෙගොවියා නංවනවා කිව්වා. ඒ බව 
ෙපන්වන්න විවිධ සංදර්ශන, වැඩපිළිෙවළවල් අනුගමනය කළා. 
හැබැයි අඩු තරමින්, වී ෙගොවිතැනින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට, 
අෙප් ජාතික ආදායමට එකතු කරන පංගුව වැඩි කරගන්න පවා 
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. 2010දී සියයට 1.81ක්වූ වී ෙගොවිතැෙන් 
පංගුව 2014 වන ෙකොට සියයට 1.22ක් දක්වා පල්ලම් බැහැලා 
තිෙබනවා. සියයට 1.8ක් වූ පමාණය සියයට 1.2 දක්වා පල්ලම් 
බස්වලා තමයි එතුමා බැහැලා ගිෙය්.  

පශු සම්පත් පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, 2010දී දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට .84ක්ව තිබුණු එක 2014දී සියයට .79ක් 
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දක්වා පල්ලම් බැස්සා. ධීවර කර්මාන්තය ගන්න. යුද්ධය අවසන් 
වුණාට පසුව උතුරු නැ ෙඟනහිර මුහුෙද් මත්ස  සම්පත 
ෙනළාගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණු නිසා  2010දී දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.22ක්ව තිබුණු ධීවර කර්මාන්තය යන්තම් 
සියයට 1.29ක්  දක්වා වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. ෙත් කර්මාන්තය 
බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. 2010දී අෙප් ආර්ථිකයට ෙත් කර්මාන්තෙය් 
දායකත්වය තිබුෙණ් සියයට 1.08යි. 2014දී එය සියයට .85ක් 
 ෙවලා තිෙබනවා. සුළු අපනයන ෙබෝග ගත්ෙතොත්, ආර්ථිකයට 
තිබුණු දායකත්වය  සියයට .56ක්ව තිබුණු එක සියයට .3ක්  දක්වා 
පහළ බැහැලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්                   
සංඛ ා ෙල්ඛන ගත්තත් ෙපන්නුම් කරනවා, නිෂ්පාදන ආර්ථිකෙය් 
පධාන ෙකොටසක් බවට පත්වූ කෘෂි කර්මාන්තය එන්න එන්න බිඳ 
වැටිලා තිෙබනවා; බිඳ වට්ටවලා තිෙබනවා කියලා.  ඒ නිසා 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  කෘෂිකර්මාන්තෙය් නිරත වන ජනතාවට; ෙම් 
රෙට් ජාතික ආදායමට පංගුවක් එකතු කරන ජනතාවට  ඒ 
ආදායෙම් පතිලාභ ෙනොලැබීම නිසා අස්වැන්න ෙනළන සෑම 
ෙවලාවකම පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරන්න ඔවුන්ට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. වී ෙගොවියා උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉල්ලලා උද්ෙඝෝෂණෙය්; වීවලට සහතික මිලක් 
ඉල්ලලා උද්ෙඝෝෂණෙය් ෙයදී සිටිනවා. දැන් ආෙයමත් වී විකුණා 
ගන්න උද්ෙඝෝෂණ කරන්න පටන් අර ෙගන තිෙබනවා.  

මම දැක්කා, ඊෙය් අම්පාර පෙද්ශෙය් ෙගොවිජන ෙසේවා 
මධ ස්ථාන වට කරමින් ජනතාව ඉන්නවා,  වී විකුණන්න form 
එකක් ගන්න.  මීට ඉස්සරෙවලා  කෘපනිසලා යටෙත් ෙබදපු ඒ 
form එක ගන්න ජනතාව ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. වී වගා කරලා, 
කුඹුර ආරක්ෂා කරලා, අස්වැන්න ෙනළලා සියල්ල කළාට පස්ෙසේ, 
වී ටික විකුණා ගන්න ඒ ජනතාව ෙනොවිඳිනා දුකක් විඳිනවා. වී 
ෙගොවියා මහ පාෙර්; ෙත් ෙගොවියා මහ පාෙර්. ෙම් රෙට් ජාතික 
ආදායමට සියයට 1.8ක් එකතු කරන ෙත් ෙගොවීන්  ඔවුන්ෙග් දළු 
ටික විකුණා ගන්න,  ෙපොෙහොර ටික ලබා ගන්න  මහ පාෙර් 
සටනක් කරනවා. රබර් ෙගොවියා මහ පාෙර්.  

ඊෙය් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහපු  පශ්නයකට ලබා දුන් උත්තරය අනුව, අෙප් 
රබර් වගා කරන දිස්තික්කවල රබර් වගාකරුවන්ට රබර් කිෙලෝ 
එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න අඩු ගණෙන් රුපියල් 175ක්වත්  
අවශ  ෙවනවා. නමුත්  දැන් නිෂ්පාදන මිලවත් ඔවුන් ට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා රබර් වගාව අත් හැරලා තිෙබනවා. 
ගස් කපනවා; ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි කරනවා; තවත් කර්මාන්ත කඩා 
ෙගන වැෙටනවා. ඍජුවම ජාතික ආදායමට පංගුවක් එකතු කරන 
ජන ෙකොටස්  තමයි ෙම් අනතුරට මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන් .  

 ඊෙය් වන විට ඇඹිලිපිටිෙය් ෙකෙසල් වගාකරුවන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉල්ලා මහ පාෙර් උද්ෙඝෝෂණය කරන්න පටන් 
ගත්තා. ඊළඟට, එළවලු ෙගොවියාත් එෙහමයි; අර්තාපල් වගා 
කරන, ෙලොකු ලූනු වගා කරන ෙගොවියාත් එෙහමයි; කිරි 
නිෂ්පාදකයාත් එෙහමයි; ධීවරයාත් එෙහමයි. ඒ නිසා රෙට් 
නිෂ්පාදන ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැෙටනවා. නිෂ්පාදනයට දායක 
වන ජනතාවට නිෂ්පාදනෙය් පතිලාභ සාධාරණව ලැෙබන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ නිසාම එම නිෂ්පාදන  ෙවනුෙවන් දායකත්වය දක්වන; 
මහන්සි වන ජනතාවට තමන්ෙග් අස්වැන්න සඳහා  මිලක් 
ගන්නට; සහනාධාරයක් ලබා ගන්නට පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය පිනට ෙද්වල් ඉල්ලන අය 
ෙනොෙවයි; පිනට යමක් ඉල්ලා පාරට බැහැලා සිඟා කන පිරිසක් 
ෙනොෙවයි.  ඔවුන් තමයි  අඩු තරමින් ජාතික ආදායෙමන්  සියයට 

10ක් වන කෘෂි කර්මාන්තයට දායක වන ජනතාව විධියට ඉතිරි 
ෙවලා සිටින්ෙන්. ඒ දායක වන ජනතාව දිහා බැලුෙවොත්, සෑම 
ෙක නාම විටින් විට පාරට බැහැලා තමන්ෙග් ඉල්ලීම් ඉටු කර 
ගන්න උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයකටයි ෙම් රට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  තවදුරටත් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය බිඳ වට්ටලා, 
නිෂ්පාදනය කරන ජනතාවට අවම ෙහෝ සාධාරණත්වයකින් 
පතිලාභ ෙබදා ෙනොදී ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද?  

කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් මීට වඩා ෙදවැනි නැහැ. අෙප් 
කර්මාන්ත අංශෙය් දායකත්වෙයන් ෙත්, රබර්, ෙපොල් 
සැකසුම්වලින් 2010 වර්ෂෙය්දී ජාතික ආදායමට සියයට දශම 6ක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 2014 දී එය සියයට දශම 5.1යි. ගෘහ 
කර්මාන්තවලින් 2010 වර්ෂෙය්දී ජාතික ආදායමට  සියයට 1.05ක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 2014 වන විට සියයට දශම 9.5යි. ඒ 
පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තෙය්ත්, 
කර්මාන්ත අංශෙය්ත් ඇත්තටම නිෂ්පාදනයක් කරන ක්ෙෂේත බිඳ 
වැටිලා තිෙබනවා. පධාන ආර්ථිකය ෙමෙහයවන මුල්ගල් ටික 
හඳුනා ගන්ෙන් නැතිව, අන්ධයින් වාෙග් අත -පත ගාලා ෙමය 
කරන්න බැහැ කියලා අප කියන්ෙන් ඒ නිසායි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය 
ෙකොතරම් බිඳ වැටිලාද කියන එක  බලශක්ති ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් 
ෙපෙනනවා.  විදුලිබල පරිෙභෝජනය ගත්ෙතොත්,   නිෂ්පාදනයට 
වඩා පරිෙභෝජනයක් දැන් සිද්ධ ෙවන බව ෙපෙනනවා. අෙප් රෙට් 
වැඩිපුරම විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන ෙව්ලාව බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්,   factories වැඩ කරන, ෙගොවි බිම්වල වැඩ කරන 
ෙව්ලාව ෙනොෙවයි. සවස හෙය් ඉඳලා රෑ දහය දක්වා ගෘහස්ථ 
පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. වීදි ලාම්පු පත්තු ෙවන 
ෙව්ලාව. ෙගදර රූපවාහිනිය, එෙහම නැත්නම් විදුලි බල්බ පත්තු 
ෙවන ෙව්ලාව. ඊට වඩා සැලකිය යුතු මට්ටමකට අඩුෙවන් තමයි 
කර්මාන්ත කියාත්මක ෙවන ෙව්ලාෙව් බලශක්ති පරිෙභෝජනය 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වාෙය් පතිඵල තමයි අද අපි භුක්ති 
විඳිමින් ඉන්ෙන්. නමුත් ෙම් සියල්ල මැද බලයට පත් වුණ හැම 
ආණ්ඩුවක්ම,- දැන් ඉන්න හවුල් ආණ්ඩුවත්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
කලින් ෙවන් ෙවන්ව ෙම් රට පාලනය කරද්දීත්- ජනතාවට එක 
එක කැරට් අල ෙපන්නලා අරෙගන ගියා.  

1977 ආර්ථිකය විවෘත කරන ෙකොටත් කිව්ෙව්, "දැන් වහලා 
තිබුණු ආර්ථිකය විවෘත කළා; ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය හැදුවා; 
කම්කරු නීති නැති කලාප හැදුවා; ඒ නිසා ආෙයෝජකයන් එයි" 
කියලායි. ආර්ථිකය විවෘත කරලා, ලිබරල්කරණය කරලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට කැරට් අලයක් ෙපන්නලා කිව්වා, 
"ආෙයෝජකයන් දැන් එයි; දැන් එයි; දැන් එයි." කියලා. 1994දී 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිනිය ඇවිල්ලා ඒත් 
කැරට් අලයක් ෙපන්නලා කිව්වා, "හරි, දැන් පජාතන්තවාදය 
ස්ථාපිත කරනවා. දැන් ආෙයෝජකයන් එයි කියලා" කිව්වා. විවෘත 
ආර්ථිකයට මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා, ඒ නිසා ආෙයෝජකයන් 
එනවා කිව්වා. 2001දීත් ෙම් කථාවම කිව්වා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හදා ගත්ත ෙකටි කාලීන ආණ්ඩුෙව් සටන් විරාම ගිවිසුම 
ගැහුවාට පස්ෙසේ,- [බාධා කිරීමක්] 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2001දීත් එෙහම 

බලාෙපොෙරොත්තුවක් හැදුවා. සටන් විරාම ගිවිසුම ගැහුවා.  
''ආෙයෝජකයන් දැන් එයි, දැන් එයි, දැන් එයි'' කියලා කිව්වා. 
ජපානෙයන්, අෙනක් රටවලින් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරන 
ආෙයෝජකයන් එනවා කියලා කිව්වා. නමුත් ආෙව් නැහැ. 2010න් 
පස්ෙසේ ෙලෝකයට අෙප් රට ණය කරලා, මහා පරිමාණෙයන් ණය 
අරෙගන වරායක්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදලා, මාර්ග හදලා 
කිව්වා, "ඔන්න, සංවර්ධන ව ාපෘති හදලා තිෙබනවා. දැන් 
ආෙයෝජකයන් එයි" කියලා. ඒ ආෙව්ත් නැහැ. 1977 ඉඳලා, 1994 
ඉඳලා, 2001 ඉඳලා, 2010 ඉඳලා, ෙම් ෙවනස්, ෙවනස්, ෙවනස්, 
කැරට් අල ෙපන්නලා තිබුණු ජනතාවට ආෙයමත් ෙම් හවුල් 
ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමා තවත් කැරට් අලයක් ෙපන්නුවා දැන් 
ආෙයෝජකයන් එයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් ආෙයෝජන ගැන, ෙම් 
මිත ාව ගැන, ෙම් සිහින ගැන විශ්වාසය තියලා රට ඉස්සරහට 
ෙගනියන්න බැරි තැනකට අද ඇද වැටිලා තිෙබනවා. 
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය මීට 
වඩා සාෙප්ක්ෂව ෙහොඳට දුවන කාලෙය්ත් ඔය කියන 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ඇවිල්ලා නැහැ ෙන්. අපි බැලුෙවොත් අෙප් 
රෙට් ඍජු  විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙකොෙහොමද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා, ඔය කියන විධියට එෙහම ඇවිල්ලා නැහැ.  

තවදුරටත් ඉස්සරහාට ඒ ගැන බලාෙපොෙරොත්තු තියන්න බැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුවට අයිතියක් නැහැ, විවිධ ෙද්වල් 
ෙපන්නලා, ජනතාව භය කරලා ''ෙම්ක නිසා තමයි ආර්ථිකය 
හදන්න බැරි'' කියලා කියන්න. කලින් නම් යුද්ධය ෙපන්වලා ෙම් 
කථාව කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ දැන් ෙපන්වන්න හදනවා, ෙලෝකෙය් 
ආර්ථික අර්බුදයක් තිෙබනවා, ඒ නිසා ෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න 
බැහැ කියලා. ඇත්තටම අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ, අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙමතරම් පහළට ඇද වැටිලා තිෙබන්ෙන්, අපි 
රුපියල් බිලියන 10,000ක් ෙලෝකයට ණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
අෙප් රෙට් ලක්ෂ 86ක ජනතාව දවසකට රුපියල් 280කට වඩා 
අඩුෙවන් ආදායම් උපයන ජනතාව බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය බිඳ වැටිලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
ෙලෝකෙය් ආර්ථික අර්බුදය නිසාමද කියලා. නැහැ. ඊට වඩා අෙප් 
පංගුව විශාලයි.  

ෙලෝක ආර්ථිකය කඩා වැටීමට වඩා අෙප් පංගුව විශාලයි. 
ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය ටිකක් හරි ෙහොඳට දුවන කාලෙය්ත් කවුරුවත් 
ආෙයෝජනය කරන්න ආෙව් නැති එෙක් දැන් කවුරු ආෙයෝජනය 
කරන්න එන්නද? ඒ නිසා බරපතළ අනතුරක් තිෙබනවා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් මිල අඩු 
වීෙම් සහනය ජනතාවට දුන්ෙන් නැහැ. දුන්ෙන් නැතිව ඒක තියා 
ෙගන හිටියා. ඒ නිසා ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒක ඍජුව නිෂ්පාදනයට 
බලපානවා.  

ඒක ෙත් වගාවට බලපානවා. රබර් වගාවට බලපානවා. ඒ 
නිසා එවැනි නිෂ්පාදනවල පිරිවැය වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
නිෂ්පාදන පිරිවැය වැඩි වුණාට පස්ෙසේ ජනතාවට තමන්ෙග් 
නිෂ්පාදන සාධාරණ මිලට විකුණා ගන්න බැරි නම්, ඒ ජනතාව 
නිෂ්පාදනෙයන් ඉවත් ෙවනවා. දැනුත් දුවන්ෙන් ෙත් සහ රබර් 
කර්මාන්තය මත නම්, දැනුත් දුවන්ෙන් වී ෙගොවිතැන මත නම්, 
ෙම් සහන ලබා ෙනොදුන්ෙනොත් ඔය ටිකත් නැති ෙවනවා. 
ජනතාවට මීට පස්ෙසේ සහනාධාර ෙනොෙදන්න ආණ්ඩුව 
පතිපත්තිමය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා කියලා ඊෙය් ගරු 
නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා කියපු එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය.  හැබැයි ෙම් ඉල්ලන්ෙන් 
ෙවන කවුරුන්වත් ෙනොෙවයි ෙන්. ෙමතරම් ෙහෝ ආර්ථිකය 
පවත්වාෙගන යන්නට උදවු වන ජනතාව. ෙලෝක ආර්ථිකය 
ෙමෙහම අවපාතයකට ලක් ෙවලා තිෙබද්දී  සහනාධාරයක් 
ෙදන්ෙන් නැතිව  නිෂ්පාදනය ෙම් තරම්වත් පවත්වා ෙගන යන්නට 
බැහැ.  

දැන් අපි බලාෙපොෙරොත්තුෙවලා ඉන්න මැද ෙපරදිග  
ශමිකයන්; ඒ අය තමයි ෙඩොලර්  බිලියන 7ක් ලංකාවට ෙගන 
එන්ෙන්. අද එයත් අර්බුදයට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. මැද ෙපරදිග 
ආර්ථිකය අර්බුදයකට වැෙටනෙකොට ඔවුන් ගැන 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියන්න බැහැ. දැන්  කමකමෙයන් බැංකුවල 
වැඩ කරන, ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරන අය  රැකියා අහිමි 
ෙවලා ආපසු එන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා.    

මැද ෙපරදිග ආර්ථිකය කඩාෙගන  වැෙටනෙකොට  එෙහ 
ෙගවල්වල ෙසේවකෙයෝ ෙදතුන් ෙදනා තියාෙගන හිටියා නම් ඒ අය 
එවන්නට පටන් ගන්නවා. ඇගලුම් කර්මාන්තෙයන් ෙසොයපු  
ආදායම අඩු ෙවන්නට පටන් ගන්නවා. යුෙරෝපය වුණත් දැන් 
ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනෙකොට ෙමොකද කරන්ෙන්? 
ෙවනදා  ෂර්ට් එකක් ඇඳලා විසි කළා නම්  ඒ ෙවනුවට  ඒ  ෂර්ට්  
එකම  කිහිප සැරයක් අඳින්න පටන් ගන්නවා. ෙලෝකෙය් ආර්ථික 
අර්බුදයක් තිෙයනවා තමයි.  හැබැයි ෙම් ආර්ථිකය කඩා වැටීමට 
මූලය  බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි.  
අෙප් රට අනුගමනය කළ වැරදි ආර්ථික පතිපත්තියයි.   

වියට්නාමය ගැන බලන්න.  අෙප් රටටත්  වඩා මහා පරිමාණ 
යුද්ධයකට මුහුණ දුන් රටක් තමයි  වියට්නාමය. වියට්නාමයත් 
1986 දී ආර්ථිකය විවෘත කළා,  "ෙඩොයි ෙමොයි" පතිසංස්කරණ  
හරහා. හැත්තෑහෙත් ආර්ථිකය විවෘත කළ ලංකාවයි, අසූහෙය් 
ආර්ථිකය විවෘත කළ  වියට්නාමයයි අද ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? 
ඔවුන්ෙග් ඉලක්ක ෙමොනවාද? ඔවුන් ෙම් ෙවනෙකොටත් තමන්ෙග් 
ජාතික ආදායමට කෘෂිකර්මෙයන්  සියයට 17ක්, සියයට 18ක්  
එකතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් අද ෙලෝකෙය්  වැඩිම වී 
අපනයනකරුවා; වැඩිම ෙකෝපි අපනයනකරුවා. ඒ රෙට්ත් ෙම් 
රෙට් වාෙග්ම පශ්න තිබුණා. අපි  වාෙග්ම ජනතාවක් තමයි එහිත් 
සිටින්ෙන්. හැබැයි  ෙවනස තිෙබන්ෙන්  ආර්ථිකය විවෘත කිරීම  
පිළිබඳ පශ්නෙය් ෙනොෙවයි. විවෘත ආර්ථිකය යයි හඳුන්වන  නව 
ලිබරල් ආර්ථිකය තුළයි. ආර්ථිකයක් ෙකො ෙහොමත් විවෘතයි තමයි. 
ඒකට ෙවෙළඳෙපොළක් තිෙබනවා. ආර්ථිකයක් සංවෘතව දුවන්න 
බැහැ. නමුත් ෙමහි කෙළේ ෙමොකක්ද? අපි  ආර්ථිකය විවෘත 
කරනවාය කියා කෙළේ ෙමොකක්ද?  අෙප් තිෙබන සම්පත් ටිකත් 
ෙකොල්ල කන තත්ත්වයකට පත්කර තිබීමයි. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
කඩාෙගන වට්ටලා, තිෙයන ආයතනත් ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා, 
ජනතාවෙග් සහන කපලා දැම්මා.  ඒකට තමයි විවෘත ආර්ථිකය 
කියලා අපි කියන්ෙන්. නමුත් ඊට වඩා ෙවනස් ආකාරයකට ෙම් 
ආර්ථිකය විවෘත කර ගත් වියට්නාමය තමන්ෙග් ෙද්ශීය ආර්ථිකය 
ආරක්ෂා කර ෙගන, කෘෂිකර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ෙගන, 
ෙගොවියා රැකෙගන, ඒවාට සහනාධාර දී, ෙද්ශීය කර්මාන්ත 
ආරම්භ කර , අපනයන සැලසුම් කලාප හදලා ඉදිරියට ෙගන ගියා.  
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එෙහම ගිය රටවල් ඒ ඔස්ෙසේ ඉස්සරහට ආවා. ඒ නිසා අද 
ෙවනෙකොට ෙලෝක ආර්ථිකෙය් වැදගත් තැනකට ඒ රටවල් පත්ව 
තිෙබනවා.  ඔවුන්ට ඉලක්කයක් තිෙබනවා.  

2020 ෙවනෙකොට ෙලෝකෙය්  ආර්ථිකය දියුණු රටවල් අතර  
37 වන තැනට පත්ෙවන්න ඔවුන්ට ඉලක්කයක් තිෙබනවා.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුවලින් හදා තිෙබන ඉලක්කය 
ෙමොකක්ද? 2020 ෙවනෙකොට අපි ෙකොහාටද  යන්න හදන්ෙන්?  
අෙප් නිෂ්පාදන ෙකොතැනට ද දියුණු කරන්න හදන්ෙන්?  ඒ  
නිෂ්පාදන දියුණු කරනවාට සාෙප්ක්ෂව  අෙප් අධ ාපන පද්ධතිය 
දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආර්ථිකයක් නිකම් හදන්න බැහැ. 
ආර්ථිකයක් විතරක් නිකම් හැෙදන්ෙන් නැහැ. ඒකට අධ ාපනය, 
ෙසෞඛ ය, අෙප් මානව සම්පත් දියුණු කරන කමෙව්දය ඇතුළත් 
ෙවන්නට  ඕනෑ. රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා  කියා ෙව්දිකා 
ගාෙන් ගිහින් කිව්වාට  රැකියා පහළෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට 
ෙමොකක්ද වැඩපිළිෙවළ? රැකියා දස ලක්ෂයක්ෙදනාවාය කියනවා.  

මම දන්ෙන් නැහැ, ආණ්ඩුවක් පාරට බැහැලා "රැකියා ෙදන්න 
ඉඩ දියව්" , ''රක්ෂා ෙදන්න ඉඩ දියව්" කියා  උද්ෙඝෝෂණය 
කරනවා. එවැනි ෙදයක් අපි නම් ඉතිහාසෙය් අහලාත් නැහැ, 
දැකලාත් නැහැ. ඒකට කවුද බාධා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 
තරුණයන්ට.  අවුරුදු හැත්තෑෙව්, අසූෙව් ආච්චිලාවත් බස්වල 
නග්ගාෙගන ඇවිත්  ෙබෝඩ් දීලා ලිප්ටන් වටරවුෙම් තියලා 
කියනවා, "තරුණ අපට රැකියා  දියව්" කියා. මම හිතන්ෙන්  ඔය 
ෙබෝඩ් එක අවුරුදු  60කට විතර කලින් ෙදන්න තිබුණු ෙබෝඩ් 
එකක් කියලායි.  ඔන්න, දැන් ෙම් ආණ්ඩුද? හරිනම් ඔය කට්ටිය 
ෙගනැල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්නට තිබුණා, ඒ අමාත ාංශය  
ඉස්සරහා. 

දැන් ෙපොෙටෝලියම් එෙක්  රක්ෂා ෙදනවා. ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමියත් ෙම් අවස්ථාෙව් ඉන්නවා.  
ෙපෙටෝලියම් එෙක් රක්ෂා ෙබදනවා, ඒ සඳහා සුදුසුකම් නැතිව.  
ඒවා ෙද්ශපාලන පත්වීම්. ගරු  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  කියනවා, කිසි ෙකෙනක් බඳවා ගන්ෙන් නැහැ 
කියා. හැබැයි, ෙසනසුරාදා, ඉරිදා දිනවල interview තබා 
ෙපෝලිෙම් බඳවා ගන්නවා. එෙසේ interview තිබ්බාට වැඩක් නැහැ, 
list එකට අනුව ෙන් බඳවා ගන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
නිෙයෝජ  අමාත තුමිය ඒකට උත්තරයක් ලබා ෙදනවාද? 

 

ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு  (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக - 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 
187 ෙදෙනකු ෙම් අවුරුද්ෙද් interview ආවා. අපි එයින් 

සුදුසුකම් තිෙබන හැටෙදෙදෙනකු තමයි බඳවා ගත්ෙත්. වැඩ හයයි, 
සම්මාන ෙදකක් තිෙබන අය විතරමයි බඳවා ගත්ෙත්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පත්තෙර් දැන්වීමක් දැම්මාද? 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පත්තෙර් දැම්මාද? 
 

ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
පත්තෙර් දැන්වීමක් දැම්ෙම් නැහැ. 

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

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් 

කථාවට බාධා කරනවා. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් ෙව්ලාෙවන් එතුමාට කාලය ලබා ෙදනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විවාදෙය්දී ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහන්න. ඔබතුමාෙග් කාලය 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා  ගන්නවා ෙන්. එතෙකොට 
ඔබතුමාට ෙම් සංවාදය කරන්න බැහැ ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පුළුවන්. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය 

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

සම්බන්ධවයි. ෙබොරැල්ෙලනුත් Ceylon Petroleum Corporation 
එකට දැම්මාද? ඇයි, ෙම් තරම් බාධා කරන්ෙන්?  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අඩුම ගණෙන් මට ආරංචියක්වත් ලැබුෙණ් නැහැ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමිය පැහැදිලිව කිව්වා, "180 

ෙදෙනකු බඳවා ගත්තා" කියා. 
 
ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බඳවා ගැනීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැ ෙඳව්වාය කිව්වා. දැන් 

ඔබතුමිය "නැහැ" කියන්ෙන් ෙමොකද? ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදා දවස් 
ෙදෙක් තමයි, සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා  කැ ෙඳව්ෙව්. Tables හයක් 

867 868 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දමා තිබුණා. ඒ tables හෙය් වාඩි ෙවලා සිටිෙය් කවුද? Interview 
board එෙක් සමහර ෙවලාවට සිටිෙය් driversලා. ඔබතුමිය 
මෙගන් ඒවා ගැන අහන්න එපා. දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එෙසේ 
180 ෙදෙනකු බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව පත් තෙර් දැන්වීමක්වත් 
දමා නැහැ. ඔබතුමියෙග් ෙගදර  board එෙක්ද ඒවා දමා 
තිෙබන්ෙන්? ජනතාව දැනුවත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දැන් 
රක්ෂාවලට බඳවා ගැනීමට interviews තිෙබනවාය කියා 
තරුණයන් දැන ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමියෙග් ෙගදරට 
ගිහිල්ලා ෙදොෙර් board එෙක් දැන්වීම ගහලා තිෙබනවාද කියා 
බලන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම්ක තමයි පරණ ආණ්ඩුවත් කෙළේ. ඒ 
කරපු ෙද්වල් ෙවනස් කරනවා කියා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව පත් 
වුෙණ්. එෙසේ ඇවිත් තමයි, දැන් ෙමෙහම කරන්ෙන්. තමන්ෙග් 
ෙපෝස්ටර් ගහන, තමන්ෙග් ෙකොඩි වැල් එල්ලන, තමන්ෙග් ඡන්ද 
කාර්යාලවලට එන, ලක්ෂයක් පිටුපසින් ඇවිත් ෙබදන, ලක්ෂ 
එකහමාරක් සාක්කුවට දමන අයට රක්ෂා ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි කලිනුත් කෙළේ. 
ඒ වැඩ තමයි, දැන් ෙමතැනත් සිදු ෙවන්ෙන්. දැන් ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමිය පැහැදිලිව කිව්වා, "පත්තෙර් දැන්වීම් දැම්ෙම් නැහැ" 
කියා. පත්තෙර් දැන්වීම් දමන්ෙන් නැතුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
පවත්වන ෙකොට Ceylon Petroleum Corporation එෙක් 
රක්ෂාවලට බඳවා ගන්න interviews තිෙබනවාය, ඒවාට යන්න 
ඕනෑය කියා දැන ගැනීමට ඒ දරුවන්ට දිව ඥානය තිෙබනවාද? 
ෙම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්වා තමයි පරණ ආණ්ඩුත් කෙළේ. ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමියනි, තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්ත් ඒකද? 
අපි කියන්ෙන්, ඒක නතර කරන්න කියායි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
තරුණයන් ගිහින් board ඇල්ලිය යුත්ෙත් ෙකොෙහේටද? Board 
ඇල්ලිය යුත්ෙත් ලිප්ටන් වට රවුෙම් ෙනොෙවයි. Ceylon 
Petroleum Corporation එකට ගිහින් තමයි board ඇල්ලිය 
යුත්ෙත්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ලජ්ජයි. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, දැන් 

ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අඩු ගණෙන් garment factory එකක පුරප්පාඩු තිෙබන ෙකොට 

ඒක ඉස්සරහා board එකක්වත් දමනවා, "පුරප්පාඩු ඇත" 
නැත්නම් "ඇබෑර්තු ඇත" කියා. දැන් අධ ාපන අමාත ාංශය 
මඟින් පාසල් මුරකරුෙවෝ බඳවා ගන්නවා. එෙසේ මුරකරුෙවෝ 
බඳවා ගන්ෙන් ෙමොන සුදුසුකම් ඇතුවද? ෙමොන සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
පවත්වාද? හරි නම් අර ලිප්ටන් වට රවුමට පැමිණි උදවිය 
"කුලියාපිටිෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් තැන්වලිනුත් බඳවා 
ගන්න" කියා උද්ෙඝෝෂණය කළ යුත්ෙත් අධ ාපන අමාත ාංශය 
ඉස්සරහායි. ෙමොකද, හවුල් ආණ්ඩුව හැදුෙව් කුලියාපිටිෙයන් 
විතරද? උද්ෙඝෝෂණය කළ යුත්ෙත් ඒ අයයි.   

අෙප් රෙට් උගත්, බුද්ධිමත් තරුණෙයෝ උසස ් අධ ාපන 
අමාත ාංශය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කළ යුත්ෙත් 
ලියුමට ෙනොෙවයි, සුදුසුකම්වලට අනුව රක්ෂා ෙදන්න කියලායි. 

කලින් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා විශ්වවිද ාලයකට ශිෂ ාවක් 
බඳවා ගැනීමට ලියුම දීපු එකත් වැරදියි. "යහ පාලනය" යනුෙවන් 
කියා ෙගන ඇවිල්ලා විශ්වවිද ාලවලට කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා 
ගන්නය කියා ලියුම් ෙදන එක ඊටත් වඩා බරපතළයි. රජරට 
විශ්වවිද ාලෙය්ත් එෙහම දීලා තිෙබනවා. හරි නම් ලිප්ටන් 
වටරවුෙම් ෙනොෙවයි, ඒ අමාත ාංශ ඉස්සරහට ගිහිල්ලායි ෙබදා 
ෙගන උද්ෙඝෝෂණ කරන්න තිබුෙණ්. එෙහම ෙනොෙවයි 
කරන්ෙන්. රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා, ෙදනවා කියා කිව්වාට 
ඔය කැරට් අල ෙම් රෙට් ජනතාව ඕනෑ තරම් දැක තිෙබනවා. අපි 
අහන්ෙන් ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ආර්ථික පතිපත්තිය ගැනයි. 
ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය ඇතුෙළේ ඉන්නා ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ෙග් පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන 
ජනතාවටවත් ලැෙබන්ෙන් ෙමොනවාද?  

ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මන්තීතුමා නිෙයෝජනය 
කරන ෙපොෙළොන්නරුව පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාවට ෙමොනවාද 
ලැෙබන්ෙන්? ෙමොකුත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙගොවි ජනතාවට,  
ෙත් වගා කරන ජනතාවට එෙහම නැත්නම් රබර් වගා කරන 
ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒ පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන 
මහජන නිෙයෝජිතයන් ඉන්නවා. ඒ අයට ෙමොකුත් ලැෙබන්ෙනත් 
නැහැ. ඒ නිසා එෙහම ෙනොලැෙබන කැරට් අලයක් ෙපන්න 
ෙපන්නා තමයි ෙම් දුවන්න හදන්ෙන්. රෙට් ඇත්ත ආර්ථික 
තත්ත්වය ෙපන්නුම් කරපු එක ෙහොඳයි. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාත් අර 
කැරට් අලය ෙපන්න ෙපන්නාම රට අමාරු තැනකට ඇදෙගන 
යමින් තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවන උත්තර නැහැ. 
ෙමොනවද තිෙබන්ෙන්? ෙම් තිෙබන්ෙන්, ආෙයත් බදු ගහන 
එකෙන්. අපිට මතකයි කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී කියපු කථාවක්. එතුමා 
කිව්වාෙන්, ඕනෑ ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි, ණය ගැනීමට සහ බදු වැඩි කිරීමටත් ඕනෑ 
ෙගොෙනකුට පුළුවන්. රෙට් ආර්ථිකය හදන්න, නිෂ්පාදන ආර්ථිකය 
දියුණු කරන්න තමයි උගත්, බුද්ධිමත් කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඕනෑ 
කරන්ෙන්. නැත්නම් බදු වැඩි කරන්න, සියයට 12ට තිබුණු බද්ද 
සියයට 15ක් කරන්න, ණය ගන්න එක වැඩි කරන්න ඕනෑ 
ෙගොෙනකුට පුළුවන්. රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය හදන්න 
ෙගොන්නුන්ට බැහැ. ඒ නිසා දැන් ඕනෑකර තිෙබන්ෙන් ඇත්ත 
කිව්වා වාෙග්ම, ෙම් අඩු පාඩුව ෙමොකක්ද, ෙම් පතිපත්තිමය 
පශ්නය ෙමොකක්ද කියන එක නිවැරදිව ෙත්රුම් ගැනීමයි.  

ෙම් ආර්ථික කමය ඇතුෙළේ සහන ලැබී තිෙබන්ෙන් කාටද?  
නිෂ්පාදකයාට සහන ලැබිලත් නැත්නම්, පාරිෙභෝගිකයාට සහන 
ලැබිලත් නැත්නම්, සහන ලැබිලා තිෙබන්ෙන් අතරමැදියාටයි. වී 
වගා කරන ෙගොවියා රුපියල් 17ට තමන්ෙග් වී කිෙලෝව විකුණා 
ගන්න බැරිව දුක් විඳිනවා. ෙමෙහේ රුපියල් 75ට, 80ට හාල් මිල 
ඉහළ ගිහින් බත් ටික කන්න බැරිව පාරිෙභෝගිකයා දුක් විඳිනවා. ඒ 
අතෙර් අතරමැදියා ලාභ ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් වුණු 
සිදුවීමක් මා දැන් කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය අය 
වැෙයන් ආනයනික මාළු සඳහා සියයට 5ක බද්දක් පැෙනව්වා. 
ඒකට ෙහේතුව ෙලස කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙද්ශීය ධීවරයා -අෙප් 
ධීවරයා- ආරක්ෂා කරගන්න තමයි බද්ද පැෙනව්ෙව් කියා කිව්වා. 
එෙහම නම් ඒ බද්ද පැෙනව්වාට පසුව ෙද්ශීය ධීවරයා මුහුදු ගිහින් 
වැ ඩිපුර මාළු අල්ලලා, ඒ ගන්න මාළු ටික ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇවිත් 
ධීවරයාෙග් ආර්ථික තත්ත්වය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. මාළු කන 
පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒ පතිපත්තිය 
කියාත්මක කරන්න පටන් ගන්න ෙකොට ඉස්සර ෙවලාම රජෙය් 
ආයතන ෙද්ශීය මාළු මිලදී ගන්න පටන් ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
අෙප් රෙට් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය්, යුද හමුදාෙව් මාළු සපයන 
සැපයුම්කරුවාට, ෙටන්ඩර් එක ගත්ත එක්ෙකනාට ආණ්ඩුෙවන්  

869 870 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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සහනයක් දුන්නා. ඒ ෙමොකක්ද? අර සියයට පෙහේ බද්දට අනුව මිල 
වැඩි කරන්න. ඒ අනුව කිලිෙනොච්චිය, හිඟුරක්ෙගොඩ, මුලතිව්, 
කන්කසන්තුෙර්, ෙකොළඹ, පනාෙගොඩ, අනුරාධපුරය කියන යුද 
හමුදා කඳවුරු හතට පමණක් මාළු සපයන ඔහුට වැඩිපුර රුපියල් 
මිලියන 25ක් ෙගවනවා.  

ෙම් සපයන්ෙන් ආනයනික මාළුද? ෙම් මිල වැඩිවීමට ඉඩකඩ 
හදා දී තිෙබන්ෙන් කවුද? ඒ අනුව ෙදවැනි ෙටන්ඩර්කරුවාත් 
අභිභවා ගිහින් තිෙබනවා. ෙදවැනි ෙටන්ඩර්කරුවා අනුව ෙම් 
සම්පූර්ණ ෙටන්ඩරයට යන්ෙන් රුපියල් මිලියන 545යි. පළමුවැනි 
ෙටන්ඩර්කරුවාට තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 531යි. හැබැයි, ෙම් 
සියයට පෙහේ වැඩිවීමත් එක්ක ඔහුට රුපියල් මිලියන 571ක් 
ලැෙබනවා. ෙම් කඳවුරු 7ක විතරයි. අඩු මිල දමලා දීලා, පසුව ෙම් 
අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කළ සියයට පෙහේ සහනය අරෙගන වැඩි කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඔහු වැඩිපුර රුපියල් මිලියන 25ක් ගන්නවා. 
කවුද ෙම්ක දුන්ෙන්? ෙම්කට ෙපොඩි විෙරෝධයක් ආවාට පසුව දැන් 
කියනවා, ආනයනික මාළු සපයනවාද කියලා Sri Lanka Customs 
එෙකන් අහලා දැන ගන්න ලු. අප අහන්ෙන්, ෙකොෙහන්ද 
ෙගනාෙව් කියා මාළුවාෙග් හැටි බලලා දැන ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියායි. එෙහම නම්  ආනයනික මාළුද, ෙද්ශීය මාළුද කියන එක 
හමුදා කඳවුෙර් ඉන්න නිලධාරින් අහන්න ඕනෑ. ෙම් පසම්පාදන 
කමිටුෙව් සභාපතිවරයා කවුද?   

හමුදාෙව් ආහාර සැපයීම සම්බන්ධෙයන් මහා මගඩියක් 
ෙවනවාය කියන කාරණය බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා එක 
අවස්ථාවකදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කළා. එතුමා හමුදා 
නිලධාරින් ෙදෙදෙනකුෙග් නම් පවා සඳහන් කළා.  ඒ ගැන සාක්ෂි 
ෙදන්න කියලා CID එකටත් එතුමා කැ ෙඳව්වා. අප දැන ගන්න 
කැමැතියි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එෙහම ෙචෝදනාවක් ෙගනාවාට පසුව ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කළාද 
කියා. ඒ පිළිබඳව යුද හමුදා මූලස්ථානෙයන් කළ පරීක්ෂණෙය් 
වාර්තාවට ෙමොකද වුෙණ්, ඒ අනුව වැරැදිකරුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කවුද කියාත් අප දැනගන්න කැමැතියි. දැන් ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් සහන සලසා තිෙබන්ෙන් කාටද? අඩු තරෙම් ෙම් රට 
ආරක්ෂා කරන්න ෙසේවාව සපයන හමුදාවට කෑම සපයන ෙටන්ඩර් 
එෙකනුත් ගසා කන තැනට ඉඩ දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

අතරමැදියාට ගසා කන්න ඉඩකඩ හදා දීලා තිෙබනවා. වී වගා 
කරන ෙගොවියාට ෙනොෙවයි, බත් කන පාරිෙභෝගිකයාට ෙනොෙවයි 
අතරමැදියන්ට තමයි ලාභය ලැෙබන්ෙන්. මාළු අල්ලන ධීවරයාට 
ෙනොෙවයි, මාළු කන පාරිෙභෝගිකයන්ට ෙනොෙවයි අතරමැදියන්ට, 
ජාවාරම්කරුවන්ට තමයි සහනය ලැෙබන්ෙන්. ඒවාට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉඩ දීලා තිෙබනවා ෙන්.ඔන්න ඔෙහොම ෙන් 
ආර්ථිකය දුවන්ෙන්.  ෙමෙහම තවදුරටත් ආර්ථිකය ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න පුළුවන් ද? රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම්, අපි  
ෙයෝජනා කරන සැබෑ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක්, ඒ නිෂ්පාදනයට පජා 
සහභාගිත්වයක්, ඒ සහභාගි වන ජනතාවට සාධාරණව පතිලාභ 
ෙබදී යාමක් කළ යුතුයි. ඒ කියාදාමයට තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑ 
නමක් දමා ගන්න. ඕනෑ වාදයක් කියා නමක් දමා ගන්න. ඒක 
තමයි ජනතාවට ලබා ෙදන්නට තිෙබන එකම උත්තරය. ෙවන 

පිළිතුරු නැහැ. නිෂ්පාදනෙය් පතිලාභ සාධාරණව ෙබදනවා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? වැටුප් විධියට, විශාම වැටුප් විධියට, 
අධ ාපනයට, ෙසෞඛ  ෙසේවයට යටිතල පහසුකම් විධියට 
ලැෙබන්න ඕනෑ.  ජනතාවට ඒ පතිලාභ විදුලි බිෙලන් ලැෙබන්න 
ඕනෑ. එතෙකොට ෙම් තරම්  විදුලි බිලක් ෙගවන්න ජනතාවට ඕනෑ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පතිලාභය ලැෙබන්න ඕනෑ ජනතාවටයි. ඒ 
මාර්ගයට යන්ෙන් නැතිව, ෙමොන විධියට කළත් ආර්ථිකය 
ඉස්සරහට ගන්න බැහැ. ෙමොන මුදල් ඇමති ආවත්, ෙමොන අගමැති 
ආවත්, ෙමොන කැබිනට් මණ්ඩලය පත් වුණත්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
 හවුෙල් ෙනොෙවයි, ඔළුෙවන් හිටෙගන කළත් ඔය පතිපත්තිෙය් 
නම් යන්ෙන් පතිඵලය ඔපමණයි. ආර්ථිකෙය් තව කඩා වැටීමක් 
පමණයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට ඔබතුමා වැඩිපුරත් 
ෙව්ලාව ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳ ෙබොෙහොම ස්තුතියි. හවුල් 
ආණ්ඩුෙව් අගමැතිවරයා විධියට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙගන 
ආපු ආර්ථික පතිපත්තිය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාලය ෙවන් කිරීම ඉතා වටිනවා කියා අපි හිතනවා.  නමුත් ෙම් 
වටිනාකම ලැෙබන්ෙන් ෙම් විවාදයට ඇත්ත දායකත්වයක් 
ලැබුෙණොත් පමණයි. ඒ නිසා ෙම් විෙව්චන, ෙම් ෙයෝජනා සියල්ල 
මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට, අපි හැම ෙදනාම ඉතා ගැඹුරින් 
සලකා බලා අෙප් රට පත්ෙවමින් යන, දැනුත් වැටිලා තිෙබන, 
තවදුරටත් වැටීමට නියමිත අගාධෙයන් ෙගොඩ ගැනීම සඳහා කරන 
සාමුහික උත්සාහයක්  ෙවනුෙවන් දායකවීමට ආරාධනා කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 

 
[10.55 a.m.] 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon. Deputy Speaker, I appreciate some of the 

comments made by the previous speaker, the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa, and that is more the reason why we 
are introducing these new economic reforms and new 
proposals. Sir, being in Government only for six months, 
we cannot perform miracles. But, I can assure you that the 
foundations are being laid for a prosperous Sri Lanka.  

In the modern world, where the domestic and 
international economic landscapes change very quickly, 
economic management is a continuous task. It is not 
uncommon, therefore, for fiscal measures to be 
introduced at various times of the year to respond to 
emerging challenges. A combination of both international 
and domestic factors have had an adverse impact on the 
prospects of the Sri Lankan economy.   

On the external front, the rise in the US Federal 
Reserve’s interest rate, the slowdown in China, the net 
outflows of capital from emerging markets in general, the 
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disturbances in the Middle East, the sluggish recovery in 
Europe and Japan, the depreciation of the Russian Rouble 
and the uncertainty caused by the threat of Britain's 
possible exit from the European Union have all served to 
generate significant headwinds for a country like Sri 
Lanka.   

On the domestic front, we are having to take constant 
remedial action to counter the effects of the highly 
burdensome legacy which we inherited. The previous 
Government pursued a policy which was inappropriate for 
a country like Sri Lanka. Its growth model was based on 
foreign commercial borrowing financed public investment 
in infrastructure. The quality of these investments was so 
poor that they are not earning or saving any foreign 
exchange. Instead, they have merely resulted in the 
building up of an unsustainable debt burden. More than 
US Dollars 10 billion was incurred as external debt, out of 
which US Dollars 8 billion is from China alone. This has 
contributed to financing white elephant projects like the 
port, airport, conference centre and the cricket stadium in 
Hambantota. The cost per kilometre of the roads has also 
become a subject of much controversy. 

Our Government is now working on a number of 
projects to rescue the country and the people from the 
parlous situation of a port without ships; an airport 
without planes; a conference centre without conferences 
and a cricket stadium with very few matches. The projects 
we are pursuing include a 1000-acre industrial zone near 
the Port in Hambantota, an aviation hub for Mattala 
Airport as well as trade and logistics centres in the 
surrounding area. All these activities will increase usage 
of both the Hambantota Port and the Mattala Airport. The 
Port will be further developed on a joint venture basis to 
handle the anticipated increase in shipping. These plans 
are designed to reduce the massive debt burden imposed 
upon the people by the previous administration. We are 
also exploring ways and means of improving the terms 
and conditions of the loans taken to finance these white 
elephant projects.  

Our Government is hopeful that it can transform these 
projects, which are imposing an onerous burden on the 
people through increased taxes and/ or a diversion of 
resources from high-priority public expenditure, such as 
hospitals and schools, into viable businesses earning 
valuable foreign exchange. Our legacy also includes a 
policy framework, which disproportionately favoured 
producing for our small domestic market as against 
selling into the global market place. The result of all these 
has been that the growth momentum in the economy has 
slowed down, debt payments have ballooned, and the 
economy is not generating enough productive 
employment. The previous Government created 
unproductive jobs by increasing the public service from 
600,000 in 2005 to 1.4 million in 2015. 

The fiscal space no longer exists to continue with this 
short-sighted policy. Our predecessors have created a 
ticking time bomb for future generations in terms of 
pension liabilities. We now need to draw a line under this 
misguided and burdensome legacy, which is extremely 
dangerous for subsequent generations. We are determined 
to restore the growth momentum in the economy by 
creating high-value employment rather than merely 
increasing the size of an already over-sized Public 
Service in an unsustainable manner and by invigorating 
our export performance with the support of increased 
Foreign Direct Investments -FDIs. 

Sir, in this connection, it is extremely 
counterproductive that our efforts to create the conditions 
attractive to investment and to generate employment for 
our young people are being attacked for no good reason. 
The Partnership Agreements that we are negotiating with 
China and India have the potential to be the cornerstones 
of our development process. These Agreements can give 
us the access to capital, markets, technology, training and 
know-how to transform our economy for the benefit of 
our people. Those who are leading the campaign to attack 
our efforts should be aware that they are, in fact, 
undermining the path to prosperity of our people for 
narrow and self-interested political gain. 

I should also place on record that it is unacceptable 
for Members of this House and others to make totally 
unsubstantiated and irresponsible statements about 
professionals who are ready to give their time for 
advancement of development of the country. 

In my view, fiscal consolidation is the most important 
element of the remedial measures that need to be taken to 
create a competitive economy, which will create the 
enabling conditions for accelerated growth, productive 
employment and a sustained non-inflationary rise in real 
incomes of the people.  

We need to move away from repeating cycles of 
unsustainable populist policies. We cannot afford to keep 
living beyond our means as a country. Sri Lanka has been 
able to “live beyond its means” largely due to the 
generous amounts of highly-concessional foreign aid it 
received over three decades since the liberalization of the 
economy in 1978. These aid inflows have served to fill 
the structural gap between revenue and expenditure in a 
less-burdensome manner. They have also assisted in 
financing the Current Account deficit of the balance of 
payments on very easy terms. The downside was that this 
generous access to easy money enabled successive 
governments to postpone making the difficult decisions 
necessary to achieve a sustainable fiscal framework. 
However, the circumstances have now changed. Sri 
Lanka’s graduation to lower-middle-income country 
status has introduced a new paradigm of fiscal 
management.  
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Over the last five years, the previous Government 
substituted foreign commercial borrowing for the 
declining ODA. As this money was much more 
expensive, a high premium had to be attached to the 
prudent use of these borrowed resources. Unfortunately, 
the opposite happened: much of this expensive borrowing, 
which has to be paid back by the people of this country, 
was wasted in the pursuit of a highly-personalized family 
agenda. The poor quality of much of the expenditure 
incurred has now meant that the headroom to continue to 
borrow from international capital markets has become 
much more limited because of the heavy burden of 
servicing such debt. In addition, the debt overhang has 
become a major obstacle to future development.  

The time has now come to turn over a new leaf when 
it comes to fiscal management. It would be dangerous to 
adopt a “business as usual” approach. We need to get 
away from the repeating cycle of stop-go policies of the 
past that have caused unpredictability and uncertainty in 
the business environment.  

Sir, at this point, it would be useful to take a historical 
perspective of fiscal performance over the last four 
decades. The budget deficit has been the main source of 
macroeconomic instability. It has meant that Sri Lanka 
has tended to be an economy with a high fiscal deficit, a 
high inflation, a high nominal interest rate and an 
overvalued, volatile exchange rate economy. This is 
diametrically opposed to the successful economies of the 
East and the Southeast Asia. Unlike in Sri Lanka, East 
and Southeast Asian countries pursued sound budgetary 
policies which facilitated macroeconomic stability. This 
enabled accelerated development in a way, which has not 
been possible in Sri Lanka.  

An unsustainable budget deficit pumps money into the 
economy. This has two effects: it raises prices and draws 
in additional imports, thereby exerting pressure on the 
balance of payments. We must also recognize that the 
unsustainable budget deficit-fueled high inflation is 
tantamount to an implicit, very regressive tax on the poor 
and the vulnerable. The value of the assets belonging to 
the rich increases with inflation and acts as a hedge 
against its adverse impact. However, the poor have no 
such hedge as they own little or no assets. Rising inflation 
and the balance of payments pressure resulting from the 
excess demand created by unsustainable budget deficits 
also exert upward pressure on interest rates. This results 
in an increase in the cost of financing in the economy and 
acts as a drag on its growth. Sir, it is remarkable that in 
every year since 1988, the current expenditure has 
exceeded the revenue. This has meant that the 
Government has had to borrow to meet even some of its 
current expenditure. 

In the new paradigm of Sri Lanka being a lower-
middle-income country with exposure to rating agencies 
and international capital markets, this is a level of 

profligacy we simply cannot continue. We have to make a 
decisive break from the past when it comes to the 
management of the Budget. Poor fiscal management has 
been one of the key reasons why we have had difficulty in 
creating an economy that has generated employment and 
incomes to meet the aspirations of our people. We must 
not forget our past, which has been marked by two youth 
insurrections in the South and a separatist conflict in the 
North and the East. A mismatch between expectations 
and opportunities has been a major cause of these social 
upheavals. 

As I have already mentioned, the country is now 
exposed to rating agencies and international capital 
markets, which will punish poor economic management 
in the most brutal fashion. We have seen what can happen 
in Greece recently and during the East Asian and Latin 
American debt crises in the 1980s and 1990s. We must, 
therefore, initiate timely remedial measures to strengthen 
our budgetary outcomes and debt dynamics. 

The previous Government allowed the tax revenue to 
fall to 10.9 per cent of the GDP in 2014. It was above 20 
per cent in the 1980s. The norm for countries with our 
rating is around 18 to 20 per cent. The previous 
Government's mismanagement of revenue mobilization 
now means that we have to impose burdens on the people 
to increase revenue to acceptable norms, to levels which 
are aligned with the responsibility of the Government to 
deliver basic services and essential infrastructure to the 
people. It is our intention to increase revenue to 15 per 
cent of GDP within three years and eventually, to 20 per 
cent in line with the needs of a country at our level of 
development. 

During its later years, the previous Government 
reduced the country to a point where debt servicing 
absorbed 90 per cent of the Government revenue. They 
took the country to a point where new borrowing has to 
be increased to pay off the previous debt. 

The measures we are proposing will place us on the 
path to a fairer and a simpler tax system. They will widen 
the tax base and improve tax administration. We must 
also curb unnecessary expenditure while protecting 
Capital Expenditure and ensuring its quality as that is 
necessary for developing our economy.  

Sir, we are determined to reduce the budget deficit to 
3.5 per cent of GDP within five years. This is the level 
which would align with a sustainable fiscal outcome. We 
owe it to our children and grandchildren to put our fiscal 
house in order, once and for all. We need to get away 
from the ad-hoc approaches of the past that have given us 
repeating unpredictability and uncertainty in our 
economic life. The National Unity Government offers the 
best opportunity we have had to give primacy to the 
national interest rather than petty partisan politics. We 
owe it to future generations to seize this opportunity.  
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A strong commitment to fiscal consolidation to 
address the main source of instability in the system and 
create the conditions for a sustained path to prosperity for 
our people, their children and grandchildren is the 
hallowed responsibility of every Hon. Member of this 
House. 

Sir, in conclusion, I hope this House will respond to 
this historic opportunity by rising to meet its 
responsibility to future generations of Sri Lankans by 
breaking with the past of unsustainable populist policies. 
We need a new era of fiscal prudence. The costs of not 
rising to this challenge can have devastating effects on 
our future generations. We must slay the twin dragons of 
large budget deficits and the unsustainable debt burden, 
once and for all. I hope this House will do its duty by 
future generations. 

We need to respond decisively to the external and 
domestic challenges before us in order to meet the 
aspirations of our people for gainful employment and 
rising living standards.  

Thank you.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු විසින් මූලාසනය 
සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[පූ.භා. 11.13] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආණ්ඩුව, -අගමැතිතුමා- 

තුන්ෙවනි වරටත් බදු වැඩි කිරීමක් සිදු කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන 

විවාදෙය්දී මලික් සමරවිකම මැතිතුමාෙග් කථාව ගැන මම ඉතාම 
සතුටු ෙවනවා. එතුමාටයි මුදල් ඇමති ෙවන්න තිබුෙණ්. අද මුදල් 
ඇමති රවි කරුණානායක මැතිතුමා. බදු වැඩි කිරීෙම් ෙයෝජනාව 
ෙග්න්ෙන් අගමැතිතුමා. අෙප් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත න්තර ෙවළඳ ඇමතිතුමා එහි පතිඵල ගැන කථා  කරනවා.  

ෙම් ගැන කථා කරන විට අපිට කාරණා ෙදකක් ගැන කල්පනා 
කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් රට යුද්ධ ෙදකකට සහ සුනාමියකට 
ෙගොදුරු වුණු රටක්. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් සමඟ බලන විට 
එෙහම තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්නු රටවල් තිෙබන්ෙන් එකක් 
නැත්නම් ෙදකක් විතරයි.  

1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විවෘත ආර්ථිකය ඇති 
කළාම 1983 - 1984 කාලෙය්දී දකුෙණ් තස්තවාදී ව ාපාරයක් 
ඇති ෙවලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල පාඩුවක් ඇති වුණා. මම 
හිතන විධියට ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙත් ෆැක්ටරි 100ක් 200ක් පමණ 
ගිනි තිබ්බා; බස ් ගිනි තිබ්බා; අහිංසක ජීවිත ගණනාවක් නැති 
කළා; අෙප් මන්තීවරුන් පස් හය ෙදෙනකු ඝාතනය කළා; පළාත් 
සභා මන්තීවරුන් ඝාතනය කළා. මම කනගාටු වන්ෙන් තවමත් 
ෙම් ආණ්ඩුව ඒ සිදු කළ ඝාතන ගැන ෙසොයන්නට උත්සාහ 
ෙනොකිරීම ගැනයි. මම හිතනවා FCID එක කියා කරනවා වාෙග්, 
ඒ කාලෙය් ඝාතනය කළ මන්තීවරුන් පිළිබඳවත් විභාග කළ 
යුතුයි කියලා. අෙප් වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි මන්තීතුමා, ජී.වී.එස්.ද 
සිල්වා මන්තීතුමා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරුන් 
ෙදෙදෙනකු, අමිර්තලිංගම් මන්තීතුමා වාෙග්ම උතුෙර් 
මන්තීවරුන් කිහිප ෙදනකු ඝාතනය කළා. ඇයි ෙම් ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම් විතරක් කරන්ෙන්? ඒ ඝාතන පිළිබඳවත් විභාග කරලා 
ඒවාෙය් ඝාතකයන් ඉදිරිපත් කරලා දඬුවම්  කළ යුතුයි. එදා හිටිය 
විපක්ෂ නායක අමිර්තලිංගම් මැතිතුමා, අෙප් තිකුණාමලෙය් හිටපු 
මන්තීතුමා, යාපනෙය් හිටපු මන්තීතුමා වාෙග් විශාල පිරිසක් ඒ 
කාලෙය් ඝාතනය කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා පරණ ෙද්වල් 
ෙසොයනවා නම් ඒවා පිළිබඳවත් පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියන 
එකයි මම කියන්ෙන්.  

අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙගෞරව කරන්ෙන් කාරණා 
කිහිපයක් නිසායි. එතුමා බාර ගත්ෙත් සුනාමිෙයන් විනාශ වුණු 
රටක්. ජාත න්තරෙය්, -ෙලෝකෙය්- ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති ෙවලා 
ඇෙමරිකාෙව්, එංගලන්තෙය් බැංකු වහන කාලයක තමයි එතුමා 
රට බාර ගත්ෙත්. උතුරු - නැ ෙඟනහිර පළාෙත් දීර්ඝකාලීන 
යුද්ධයක් පවතින රටක් තමයි එතුමා බාර ගත්ෙත්. ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කරලා සුනාමිෙයන් මැරුණු මිනිසුන් හැර 
අෙනක් සියලු ෙද් පතිෂ්ඨාපනය කරන්නට එතුමාට පුළුවන් වුණා. 
ඒ වාෙග්ම යුද්ධය අවසන් කරලා උතුරු - නැ ෙඟනහිර පමණක් 
ෙනොෙවයි ශී ලංකාවම එක රටක් හැටියට සංවර්ධනය කරන්නට 
එතුමාට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම උතුෙර් දරුවන්ට 
පාසල් යන්න පුළුවන්කම ඇති කළා. 

එතුමා යුද්ධ කෙළේ දවිඩයින් සමඟ ෙනොෙවයි. එතුමා යුද්ධ 
කෙළේ මුස්ලිම් ජාතිකයින් සමඟ ෙනොෙවයි. එතුමා යුද්ධ කෙළේ 
සිංහල උදවිය සමඟ ෙනොෙවයි. එතුමා යුද්ධ කෙළේ ෙම් රෙට් 
තස්තවාදීන් සමඟයි. ඒ සෑම ජන ෙකොටසකෙග්ම වුවමනාවන් 
ඉෂ්ට කරන්නට එතුමා කියා කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය කළා. එතුමා 
ණය ගත්තා. ඒ ණය අරෙගන ෙම් රට සංවර්ධනය කළා.  

අද මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා කරනවා. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න ඉස්සර ෙවලා ෙම් රටට ආපු හැම 
ගුවන් යානයක්ම emergency landing සඳහා මදුරාසි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට යවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ සඳහා ෙගවන්න අපට සිද්ධ 
වුණා. ෙකොළඹ ඉඳලා මදුරාසියට යන හැම ගුවන් යානයකටම ඒ 
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[ගරු  මලික් සමරවිකම  මහතා] 
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සඳහා වුවමනා කරන ෙතල් පමාණය අරෙගන එන්න සිද්ධ වුණා. 
එයාර් ලංකා ඇතුළු සෑම ජාත න්තර ගුවන් සමාගමකටම අයත් 
ගුවන් යානයකටම එෙහම කරන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවාට පස්ෙසේ ඒ ෙතල් පමාණය අඩු වුණා. 
එෙහම දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කළා.  

අෙප් ෙකොළඹ වරාය ආරම්භ කෙළේ එදා විෙද්ශිකෙයෝ ෙම් රෙට් 
හිටපු කාලෙය්. 1977දී අෙප් ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයා වරාය 
සංවර්ධනය කරනෙකොට හුඟක් අය ඒක විෙව්චනය කළා. අද එය 
ජාත න්තර වරායක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. 1977දී 
කන්ෙට්නර් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් එදා ආරම්භ කරපු වැඩ 
පිළිෙවළ නිසා අද ලංකාෙව් ෙහොඳ වරායක් තිෙබනවා. ඒ විධියට 
තව අවුරුදු දහයක්, ෙදොළහක් යන විට මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළයි, වරායයි ෙම් රෙට් වැඩිම ආදායම් ලබන ආයතන 
බවට පත් වනවා.  

අෙප් අගාමාත තුමා ගැන මා කනගාටු ෙවනවා. එතුමා 
එතුමාෙග් ෙනොහැකියාව ෙපන්වන්ෙන් නැහැ; මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට බණිනවා. ඒක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. අපි අර්බුදයට 
මුහුණ ෙදන්න කියා කරන්න ඕනෑ. දැන් මලික් සමරවිකම 
මැතිතුමා ෙකළින්ම කිව්වා, "Pension එක තිබුණු නිසා පාඩුවක් 
වුණා, ඒ නිසා pension එක නැති කරනවා" කියලා. ඒකට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙදොස් කියලා වැඩක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික කමය අනුව ඒක කරනවා කියලා 
කියන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ට ෙදොස් කියලා කාටවත් 
ලැෙබන pension එක කපන එක ෙනොෙවයි වැෙඩ්.  

Central Bank එෙක් ෙකොල්ලය ගැන COPE වාර්තාව ෙදන්න 
ඉස්සර ෙවලා ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරලා, ආණ්ඩුව පත් වුණාම ඒ 
ගැන ෙහොයන්න Select Committee එකක් පත් කරනවා කිව්වා. 
 ෙකෝ ඒ Select Committee එක? ඒ නිසා තමයි සල්ලි drain 
වුෙණ්. ඒ සල්ලි තමයි ගලාෙගන ගිෙය්. ඒවා තමයි අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පියවන්න බැරුව ඉන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා පනස් ෙදෙනකුෙගන් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා 
ෙගන ඒ ආණ්ඩුව පවත්වා ෙගනයන්න ණය ගත්තා. ඉන්දියාෙවන් 
ණය ගත්තා. ජාත න්තර බැංකුවලින් ණය ගත්තා. ඒ ණය ගත්ෙත් 
ෙකටි කාලීනව අවුරුද්ෙදන් ෙගවන්න. වැඩි ෙපොලියත් එක්ක ඒ 
ණය ෙගවන්න ගිහිල්ලා තමයි  රට ෙම් ආර්ථික උගුලට හසු 
වුෙණ්. අද ෙඩොලර් එකක මිල කීයද මලික් සමරවිකම මැතිතුමනි? 
රුපියල් 144යි. ඇයි 144ට ගිෙය්? රුපියල් 130ට තිබුණු ෙඩොලරය 
රුපියල් 144ට ගිෙය් ඇයි? ඒ ගැන ඇහුවාම ඒකට උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැතිව අගමැතිතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා "හින්දු 
දන්නවාද" කියලා අහලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
කථා කරන්ෙන් සිංහල භාෂාෙවන්. ෙම් රෙට් තිෙබන තානාපති 
කාර්යාල  අපි කථා කරන හැම කථාවක්ම පරිවර්තනය කරලා ඒ ඒ 
රටවලට යවනවා. ඉන්දියාෙව් තිෙබන අෙප් තානාපති කාර්යාලයට 
බැරිද, ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ඒවා අගමැතිතුමා දන්නා 
භාෂාවට හරවලා එවන්න? ඒ ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමාෙගන් ''හින්දු කියවන්න'' පුළුවන්ද කියලා  
ඇහුවාම හරිද? ඒ වාෙග් විහිළු කරලා ෙම් ර ට පාලනය කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇත්ත තත්ත්වය කියලායි ෙම් ර ට කරෙගන 
යන්න ඕනෑ.  

ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයකට අපි මුහුණ දුන්නා, 2007-2008 
කාලෙය්. එදා ඇෙමරිකාෙව් බැංකු කඩා ෙගන වැටුණා. 
එංගලන්තෙය් බැංකු කඩා ෙගන වැටුණා. නමුත් ෙම් රෙට් කාටවත් 
බදු බර පැෙටව්ෙව් නැහැ. ෙම් රෙට් කාෙග්වත් pension එක 
නැවැත්වූෙව් නැහැ. සමෘද්ධි සහනාධාරය නැවැත්වූෙව් නැහැ. 
ව ාපාරිකයන්ට බදු පැෙනව්ෙව් නැහැ. එදා ෙම් රට හරියට 

පාලනය කර ෙගන ගියා. මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, 
ව ාපාරිකයකු හැටියට තමුන්නා න්ෙසේටත් මතක ඇති, ෙලෝකෙය් 
බැංකු කඩා ෙගන වැටුණු බව.  

දැන් යුෙරෝපීය GSP බදු සහනය ගැන කථා කරනවා. අවුරුදු 
එකහමාරක් ෙවනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන කථා කරන්න 
පටන් අරෙගන. තවම GSP බදු සහනය හම්බ වුණාද? හැම දාම 
කියනවා, GSP බදු සහනය ලැෙබනවා කියලා. ඇයි ෙම් අසත  
කියන්ෙන්? අවුරුද්ෙද් අන්තිමට ලැෙබනවා කියනවා. ඇයි 
අවුරුද්ෙද් අන්තිමට ලැෙබන්ෙන්? ඉස්සර ෙවලා කිව්ෙව් 
මාසෙයන් ලැෙබනවා කියලා ෙන්. ව ාපාරිකයන් කැඳවලා 
"තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබන සුමානෙය් GSP බදු සහනය ලබා 
ෙදනවා, ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි 
කරන්න ඕනෑ, නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ" කියලා 
අගමැතිතුමා කිව්වා මම දැක්කා. එෙහම ෙනොෙවයි, සත ය කථා 
කරන්න ඕනෑ. ෙනොහැකියාව ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙනොහැකියාව නිසා සිද්ධ වන ඒවාට ෙම් 
රෙට් අහිංසක මිනිස්සු පළි නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge)  
අද තමුන්නාන්ෙසේලා පළි ගන්ෙන් රබර් ෙගොවියාෙගන්.                  

අද තමුන්නාන්ෙසේලා පළි ගන්ෙන් වී ෙගොවියාෙගන්.                       
අද තමුන්නාන්ෙසේලා පළි ගන්ෙන් ෙත් ෙගොවියාෙගන්. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා පළි ගන්ෙන් එළවලු ෙගොවියාෙගන්. ඒ අයෙග් 
ෙගොවිතැන් කටයුතු අද කරන්න විධියක් නැහැ. ෙම් රෙට් ගං 
වතුරක් ගැ ලුවාම අපි ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ අයට සහනාධාර 
ෙදනවා. අෙප් රට, එවැනි පශන්යක් වුණාම සහනාධාර දීපු රටක්. 
අද රබර් ටික විකුණා ගන්න බැහැ. Cost එක 174යි. ඒ මිනිසුන්ට 
සහනාධාරයක් නැහැ. රබර් කර්මාන්තය කඩාෙගන වැෙටනවා. 
ෙත් කර්මාන්තය කඩාෙගන වැෙටනවා.  

සංචාරක ව ාපාරය අරෙගන බලන්න. අද නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් ෙහෝටල් ෙව්ෙළනවා. එක ෙහෝටලයකවත් නැහැ, සියයට 
10කවත් කාමර පිරිලා. ආෙයෝජකෙයෝ එනවා කියනවා. එක 
ආෙයෝජකෙයක්වත් ඇවිත් නැහැ. තිබුණු ආෙයෝජනත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අරගත්තා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයට 
ගිහිල්ලා පිංෙසණ්ඩු ෙවනවා, ඒ ව ාපෘති ආරම්භ කරන්න කියලා. 
අගමැතිතුමා ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා මන්තීවරු බාල්දු කරලා, 
විපක්ෂය බාල්දු කරලා කථා කළා. එෙහම ෙම් රට ෙගන යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙනොහැකියාව. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අවසාන වශෙයන් මට තව එක කාරණයක් කියන්න 

තිෙබනවා.  ඊෙය් අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට අෙප් කථිකයන්ෙග් නම් 
ලැයිස්තුව දුන්නා. නමුත් අද උෙද් ෙවනෙකොට ඒ ලැයිස්තුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේ ළඟ නැහැ. එෙහම නම් කථානායක කාර්යාලෙය් 
ෙමොකක් හරි ෙදෝෂයක් තිෙබනවා. ඒක නිවැරැදි කර ගන්න කියලා 
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ලැයිස්තුව තිෙබනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නමුත් සභාව පටන් ගන්න ෙකොට තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. 

අන්තිමට අතින් ලියලා තවත් ලැයිස්තුවක් ෙදන්න අපට සිද්ධ 
වුණා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැනට තිෙබනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මුලින් අෙප් එක්ෙකෙනකුටවත් කථාවක් දුන්ෙන් නැහැ. දැන් 

ලැයිස්තුව තිබුණත් කථිකයන් කීප ෙදෙනක් කථා කරලා ඉවරයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගන්න ෙකොට ඒ ලැයිස්තුව තිබුෙණ් නැහැ.  
එතැන ෙමොකක් හරි වැරැද්දක් තිෙබනවා. නැත්නම් ෙපොදු 
විපක්ෂයටයි අද පළමුවැනි කථාව හම්බ ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගත්ෙත් නවය හමාරට. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නවය හමාරට පටන් ගත්ත එක හරි. ඒ කාලය අපි adjust කර 

ගන්නම්.  කථානායකතුමා කිව්ෙව්, ෙපොදු විපක්ෂයට   ඔක්ෙකෝම 
සහන දුන්නා කියලායි. නමුත් තවම ඒවා හරියට ලැබිලා නැහැ. 
ඒකත් මම ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[පූ.භා. 11.24] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අගාමාත තුමා ෙම් ගරු 

සභාවට පසු ගිය දා ඉදිරිපත් කළ ආර්ථිකය සම්බන්ධ විෙශේෂ 
පකාශයට අදාළ විවාදෙය්දී මටත් වචන ස්වල්පයක් පකාශ 
කරන්න ලැබීම ගැන මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ පැවති 
කුරිරු යුද්ධය නිම කිරීෙමන් පස්ෙසේ කිසිම රජයකට ෙනොලැබිච්ච 
ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් තමයි පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට 
ලැබුෙණ්. අෙප් රණවිරුෙවෝ ජීවිත පූජා කරලා, දහස් ගණනක් 
ආබාධිතයන් බවට පත් ෙවලා අවසන් කරපු ඒ යුද්ධෙය් 
ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ පසු ගිය රජෙය් කියා කලාපය පිළිබඳව 
රටම බලාෙගන හිටියා. ඒ ලැබිච්ච ස්වර්ණමය අවස්ථාව පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මිනිස්සු බලාෙගන හිටියා. නමුත් 
තමන්ෙග් නිල කාලයට අවුරුදු ෙදකකට කලින් ෙගදර යන 
විධියට තමයි වැඩ කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් යුද්ධයක් ඉවර 
ෙවලා රටක් සාමකාමී වුණාම ඕනෑම රටක්, ඕනෑම රජයක් 
සැලසුම් සහගතව සංවර්ධනයකට ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. 
අෙප් රෙට් රණවිරුෙවෝ 2009 මැයි 19වැනි දා යුද ජයගහණය 
අත්පත් කරලා දුන්නාට පස්ෙසේ රෙට් අවාසනාවකට සැලසුම් 
සහගත සංවර්ධනයකට තමුන්නාන්ෙසේලාට යන්න බැරි වුණා. ඒ 
ෙවනුවට කෙළේ නිකම් පම්ෙපෝරි ගහන  ෙලොකු ව ාපෘති ගැන 
කථා කරමින්, ෙකොමිස් ව ාපෘතිවලට, හිස් ව ාපෘතිවලට ගිහිල්ලා 
මුළු රටම සංවර්ධනෙය් මායාවකට තල්ලු කරන එකයි. ඒකයි පසු 
ගිය රජය කාලෙය් සිද්ධ වුෙණ්.  

මට මතක් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1977දී 
අෙප් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන  ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩුවක් පිහිටුවපු 
හැටි.  එදා අපි, 77දී ෙම් රෙට් ආර්ථික ව හය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් කරන්න සමත් වුණා. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ ෙවලාෙව් තිබුණු විදුලිබල 
අවශ තාවට උත්තරයක් ෙලස කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන 
ව ාපෘතිය ෙගෙනන්න එදා අෙප් ආණ්ඩුව කියා කරපු හැටි. එහි 
පතිඵලයක් හැටියට තමයි 1977 අපි බලයට එන ෙකොට  ලංකාෙව් 
තිබුණු විදුලිය නිෂ්පාදනය වාෙග් ෙදගුණයක් මහවැලි 
ව ාපාරෙයන් විතරක් නිෂ්පාදනය වුෙණ්. එම නිසා එදා මහවැලි 
ව ාපාරයට යට කළ සල්ලි අර මත්තල, හම්බන්ෙතොට ව ාපෘති 
සඳහා ෙයොදවපු  සල්ලි වාෙග් වුෙණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එදා මහවැලි 
ව ාපාරය හරහා ෙගොවීන්ට ජලය ලබා දුන් නිසා 
කෘෂිකර්මාන්තෙය් විප්ලවීය දියුණුවක් අෙප් රට තුළ ඇති වුණා. 
නව නගර බිහි ෙවන්න පටන් ගත්තා. අලුතින් ෙගොවි බිම් ජනිත 
ෙවන්න පටන් ගත්තා. ෙම් රෙට් වී අස්වැන්න බලාෙගන ඉන්දැද්දී 
වැඩි ෙවන්න පටන් ගත්තා. නමුත් 2010න් පස්ෙසේ සිද්ධ වුෙණ් ඊට 
වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙදයක්ය කියන එක මුළු රටම දන්නවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

2010න් පස්ෙසේ ලැබුණු ස්වර්ණමය අවස්ථාව පාවිච්චි කෙළේ 
ෙකොෙහොමද? ඉලක්කගත සංවර්ධනයකට ෙනොෙවයි ගිෙය්. 
පම්ෙපෝරි ගහන්න පුළුවන් ව ාපෘතිවලට ගියා. ෙද්ශපාලන 
පතිරූප පිම්බීම ගැන පමණක් කල්පනා කළා. රට පැත්තකට 
දමලා  බලය රැක ගැනීම ගැන විතරක් කල්පනා කරලා වැඩ කළා. 
පතිඵලය වුෙණ් ෙමොකක්ද? නැව් එන්ෙන් නැති වරායවල්, ගුවන් 
යානා එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, කීඩා කරන්ෙන් නැති 
කීඩාංගන ඉදිවීමයි.  තවත් වසර ගණනාවක් ගියත් පතිඵලයක් 
නැති මහා පරිමාණ ෙකොමිස් ව ාපෘතිවලට ගමන් කරලා 
අවසානෙය් මුළු රටම මහා ණය උගුලකට හිර කිරීම තමයි පසු 
ගිය කාලෙය් අපි දැක්ෙක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්තිමට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ගහපු ෙකොමිස් මුදල්වලටයි, ගිනි 
ෙපොලියට ගත්ත ණයවල ෙපොලියටයි, ෙම් සියල්ලටම කර 
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ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් වර්තමාන රජයටයි කියන 
එක ගරු අගාමාත තුමාෙග් පකාශෙය් සඳහන් වුණා. ඇත්තටම ඒ 
ඇති වන තත්ත්වය ගැන එදා ජනාධිපතිවරයාට උපෙදස් ලැබුණා. 
මුදල් අමාත ාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්වරයා එෙහම ෙම්  ඇති වන 
භයානක තත්ත්වය ගැන පැහැදිලි කර දුන්නා. ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ඒකට පිළියමක් හැටියට බලය රැක ගන්න ඉක්මන් 
මැතිවරණයකට ගියා.  ඉක්මන් මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා පණ 
ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවයිද කියලා බැලුවා.  නමුත් මැතිවරණය  
දිනා ගන්නත්  බැරි තැනට එදා හිටපු ආණ්ඩුව පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් 2005 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට  අපි භාර ෙදන ෙකොට තිබුණු දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් අපනයන පතිශතය  හරියටම භාගයක් අඩුෙවන් 
තමයි පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අපි භාර ගන්නෙකොට තිබුෙණ්.  ෙමන්න 
ෙම් සියලු ෙහේතු නිසායි අෙප් රට විශාල ආර්ථික අර්බුදයක් කරා 
තල්ලු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පැවැති රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මහා පරිමාණ 
පම්ෙපෝරි ව ාපෘති ඇති කෙළේ, එෙහම නැත්නම් ඒ ෙකොමිස් 
ව ාපෘතිවලට ගිෙය් රටට එන ආදායමත් අහිමි කර ෙගනයි කියන 
එක අපි කවුරුත් ෙහොදින් දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සහනාධාර ණය ෙවනුවට 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව වාණිජ ණය පස්ෙසේ ගමන් කරන්න පටන් 
ගත්තා. 2005 ෙවද්දී වාණිජ ණය තිබුෙණ් සියයට 4යි. වාණිජ ණය 
සියයට 4ක් තිෙබද්දී අෙනක් සියලුම ණය තිබුෙණ් සහන ණය 
හැටියටයි. එෙහත් පසු ගිය වසර 10 තුළ රෙට් වාණිජ ණය වැඩි 
ෙවලා සහන ණය අඩු වන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඊට පධානම 
ෙහේතුව වුෙණ් පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට ෙලෝකෙය් ණය ෙදන 
ආයතන, ෙලෝක බැංකුව, ජාත න්තර මූල  අරමුදල වා ෙග් 
ආයතන ෙම් වාෙග් සැලසුම් නැති ෙබොරු නාස්තිකාර ව ාපෘතිවලට 
සහන ණය දීම සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරන්න පටන් 
ගැනීමයි.  සහන ණය පතික්ෙෂේප ෙවන ෙකොට ආණ්ඩුවට තිබුණු 
එකම විකල්පය වුෙණ්  රටම ණයකාරෙයෝ බවට පත් කරලා ගිනි 
ෙපොලියට වාණිජ ණය පස්ෙසේ යන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහි පතිඵලයක් වුෙණ් අෙප් 
රෙට් ණය බර දවසින් දවස එන්න එන්නම වැඩි ෙවන්න පටන් ගත් 
එකයි  කියන එක තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට දන්නවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව විදුලිබල මණ්ඩලය, ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව, ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම, වරාය අධිකාරිය 
වාෙග් ඒවා  සියල්ලම අසීමිත ණය බරක් තිෙබන තැන් බවට 
පරිවර්තනය කරන්න පසු ගිය ආණ්ඩුව කටයුතු කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන්  
ගත්ෙතොත් 2005දි  විදුලිබල මණ්ඩලෙය්  තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 
10කට අඩු ණයක්.  හැබැයි, පසු ගිය පාලනෙය් ෙකරුවාව 
ෙකොෙහොමද කියනවා නම්, අද ඒක රුපියල් බිලියන 200ට වඩා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම 2005 එමිෙර්ට්ස් 
පාලනය යටෙත්  තිබියදිත් අපට ආදායමක් ලබා දුන්නා. නමුත්, 
දැන් ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම බිලියන 134ක අලාභයක් පිට 
තමයි පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් කරයි.   
පසු ගිය රජෙය් ෙකරුවාෙව් තරම ෙම් උදාහරණවලින්ම 
ෙපෙනනවා.  

ෙම් තත්ත්වයට රට පත් කරපු උදවිය; අවුරුදු ෙදකකට කලින් 
පතික්ෙෂේප ෙවලා ෙගදර ගිය උදවිය මැරිලා උපන්නා වාෙග්, 
ෙමොකුත් ෙනොදන්නා ෙතොත්ත බබාලා වාෙග් දැන් ඇවිත්  කථා 
කරනවා. "මට ආපසු රට භාර ෙදන්න, මම කරලා ෙපන්වන්නම්" 
කියලා කියනවා. ෙම්වා ෙපන්වන්නද ආපසු ජනවරමක් 

ඉල්ලන්ෙන්? එක පාරක් වැටුණු වෙළේ ආපසු දැන දැන වැෙටන්න 
තරම් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙමෝඩයින් ද?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මදිවාට සමහරු 
ආණ්ඩුෙවන් පශ්න කරනවා, ෙමොකටද ණය ගන්ෙන් කියලා. 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ඡන්දයට යන අවස්ථාව වන විටත් පාරවල් 
හදපු ෙකොන්තාත්කරුවන්ට විතරක් බිලියන 44ක් ෙගවන්න 
තිබුණා. අෙප් ගරු මහාමාර්ග ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවා. ඒ 
පිළිබඳව එතුමා ෙහොඳට දන්නවා. පාරවල් හදපු 
ෙකොන්තාත්කාරයින්ට විතරක් බිලියන 44ක් ෙගවන්න තිබුණා. 
අපි ඒවා ෙනොෙගවා හිටියා නම් ෙම් රෙට් ඇති වන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? රැකියා අහිමි ෙවනවා. සියල්ලම කඩා වැෙටනවා. එම 
නිසා ෙම් ෙසේරම ෙගවා දමන්නත් අපට ණය ගන්න සිද්ධ වුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පරණ පව් ටිකටත් අපි කර ගහලා ෙකෙසේ 
ෙහෝ ෙම් රට ෙගොඩ දැමීෙම් අභිෙයෝගය අපි භාර ෙගන තිෙබනවා. 
ගරු අගාමාත  තුමාෙග් පකාශෙය් ඒවා සඳහන් වුණා. ගරු 
අගමැතිතුමා ආර්ථික අර්බුදයක් ගැන විස්තර කරමින් සභාව 
දැනුවත් කෙළේ ෙමන්න ෙම්වා ගැනයි.  

මීට අමතරව ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක ආර්ථික 
අවපාතයක් ඇති වී තිබීම ගැනත් අපි කවුරුත් දන්නවා. මැද 
ෙපරදිග අර්බුදයත් අෙප් රටවල්වලට ෙකළින්ම බලපානවා. ෙම් 
සියල්ලටම මුහුණ ෙදමින්, ඒවා නිසි ෙලස කළමනාකරණය 
කරමින් තමයි අපට ගමන් කරන්න තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙහොඳින් ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. අපි පසු ගිය 
මහ මැතිවරණෙය්දී ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණා, මාස 60කින් 
අලුත් රටක් හදලා ෙපන්වනවා කියලා. හැමදාමත් ආර්ථිකය 
හරියට කළමනාකරණය කරපු පධාන පක්ෂය හැටියට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ගැන ජනතාව විශ්වාසයක් තියලා ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කරන්න අපට භාර දුන්නා. අපි මාස 60කින් 
අලුත් රටක් හදලා ෙපන්වනවා. ඒක ගැන කිසි සැකයක් තියා 
ගන්න එපා කියලා මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී වගකීෙමන් යුතුව පකාශ 
කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පරිණත නායකත්වෙයනුත්, 
පළපුරුද්දක් සහ දැක්මක් ඇති නායකයකු හැටියට ගරු 
අගාමාත තුමාෙග්ත්, ඇමති මණ්ඩලෙය්ත් කැපවීම මත  
යහපාලන ආණ්ඩුව හැටියට තව වැඩි කල් යන්නට ඉස්සරෙවලා ඒ 
අභිෙයෝගය ජය ෙගන  ෙපන්වනවායි කියන එක මා වගකීෙමන් 
යුතුව ෙම් සභාෙව්දී මතක් කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒක දන්නා නිසා තමයි වසර 10ක් තිස්ෙසේ රට කාපු 
උදවිය දැන් නළියන්න පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට 
දිගටම ගිෙයොත් ආෙයත් ආණ්ඩුව ෙහොල්ලන්න බැරි ෙවන බව 
දන්නා නිසා කකුල් මාට්ටු දමලා, ෙවට්ටු දමලා, ඔළු ෙගඩි 
ෙපන්වලා, විවිධ අසත  පකාශ කරලා, ෙම් විධිෙය් ෙනොෙයක් 
ෙසල්ලම් දමලා ආණ්ඩුව වට්ටවන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් 
බලනවා. මා ඒ අයට කියන්න කැමැතියි, අෙප් වැඩ ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් ඉවසීෙමන් බලාෙගන ඉන්නය කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් අහක බලපු ජාත න්තරය අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, අෙප් අගමැතිතුමාට, අෙප් ආණ්ඩුවට අද 
යළිත් සම්පූර්ණය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න  කටයුතු කරන හැටි 
අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. පසු ගිය දවෙසේ ඉන්දියාව අපට ලබා 
දුන්නු ණය ආධාරවලින්ම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ජාත න්තරය 
අෙප් ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්නවායි කියන පණිවුඩය. ඉන්දියාෙවන් 
සහන කමයට දීපු ණයවලින් ඒක ඔප්පු කරලා  තිෙබනවා. වත්මන් 
ආණ්ඩුවට ඉන්දියාව සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදන නිසා තමයි 
එවැනි ණය කමයක් අෙප් රටට ලබා ෙදන්න ඉන්දියාව කටයුතු 
කෙළේ. ඉතින් ෙම් හැම ෙදයකින්ම ජාත න්තරය පවා අපට ෙදන 
පණිවුඩය වන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොලවන්නට කාටවත් ඉඩ 

883 884 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්ෙන් නැති බවයි. ෙම් වාෙග් ජාත න්තර සහෙයෝගයක් තුළින් 
අද ලබා ෙදන පණිවුඩය ඒකයි කියන එක මා  විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරන්න කැමැතියි. වැඩිකල් ෙනොගිහිල්ලා ෙම් ආර්ථික 
අර්බුදවලින් ෙගොඩ එන්න තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. 
ජාත න්තරය දිනාෙගන තිෙබන නිසා, නිවැරදි ආර්ථික 
කළමනාකරණයක් තිෙබන නිසා අපි විනිවිද පාලනයක් ෙගන 
යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අද උදෑසන ෙම් රෙට් ජනතාව අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින, 
යහපාලනයට අත වශ  කරන ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාවා. ඒ පිළිබඳව මම සන්ෙතෝස වනවා. ළඟදි අපි ඒක විවාද 
කරලා සම්මත කර ගන්නවා. එතෙකොට ෙම් රෙට් විනිවිද 
පාලනයක් ඇති කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙම් 
අර්බුදවලට මුහුණ දීෙම් ශක්තිය අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා නිකම් 
ෙබොරු මාධ  සන්දර්ශන පවත්වා,  පවෘත්ති සාකච්ඡාවලින් 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ඒවා මවා ෙපන්වා, බස් රථ 450ක් පමණ 
ෙයොදවා හම්බ කරපු සල්ලි ඒවාට විසි කරලා හයිඩ්පාර්ක් එකට 
බස් රථ 450කින් ඔළු ෙගඩි ටිකක් ෙගනැල්ලා අර පුංචි පිට්ටනිය 
පුරවා ෙම් ෙබොරු මවා පෑම් කළාට තමුන්නාන්ෙසේලාට සිද්ධ 
වන්ෙන් බලාෙගන ඉන්නයි.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
නාවලපිටිෙය් රුපියල් 1,000යි, බත් පැකට් එකයි. 

නුවරඑළිෙයන් ෙදමළ මිනිස්සු තමයි ෙගනාෙව්. ඒවා අපි දැක්කා. 
පසු ගිය කාලෙය් හම්බ කරපු සල්ලියි වියදම් කෙළේ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නාවලපිටිෙය් රුපියල් 1,000යි, බත් පැකට් එකයි. පසු ගිය 

කාලෙය් හම්බ කරපු සල්ලි විසි කරලා බස්වලට සල්ලි වියදම් 
කරලා බස්වලින් බෙලන් ඇදෙගන එන ෙසන ෙඟන් ආණ්ඩු 
ෙපරළන්න පුළුවන්ය කියලා හිතනවා නම්, ඒක නිකම් මිථ ාවක් 
පමණයි. ඒක නිසා ඔන්න වැෙටයි,- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඔය හිෙත් දුකට කියන ඒවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හිෙත් දුකට කථා කරන්න ඕනෑ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න අයද, 

විපක්ෂෙය් ඉන්න අයද? 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඕක ෙනොෙවයි ඇත්ත. අපි බලාගන්නම්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනිදාත් තමුන්නාන්ෙසේ ඔෙහොම කිව්වා, 

අපි බලාගත්තා. අෙගෝස්තු මාසෙය් 17ෙවනිදාත් කිව්වා, බලාගනිමු 

කියලා. අපි බලාගත්තා. අවුරුදු පහකට ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොල්ලන්න 
බැහැ කියන එක මම මතක් කරනවා. ඒ නිසා නිකම් විපක්ෂයට 
ෙවලා ෙබරිහන් දීලා ඔන්න වැෙටයි, ෙමන්න වැෙටයි කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙගන ඉන්න එපා. ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුදු 
පහක් යන ෙතක් ෙහොල්ලන්න බැහැ කියලා මම පකාශ කරනවා. 
අගාමාත තුමාෙග් පකාශය ගැන අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න මට 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැනත් මම සන්ෙතෝස වනවා.  අෙප් ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ   ඇමතිතුමාට ෙගොඩක් කරුණු කථා 
කරන්න තිෙබන නිසා අපි කාලය ඉතිරි කර ෙගන එතුමාට වැඩි 
අවස්ථාවක් ෙදන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් නිකම් ෙබොරුවට කෑ ගහමින් ඉන්ෙන් නැතිව 
රෙට් ජනතාවට වැඩක් කරන්න පුළුවන් ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුවත් 
එක්ක එකතු වන්න පුළුවන් කමය ගැන බලන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා. 

 
[ .ப. 11.40] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நாட் ன் தற்ேபாைதய ெபா ளாதார நிைலப்பா கள் பற்றிய 
இந்த விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன். எம  நாடான  நீர்வளம், நிலவளம், கனியவளம், 
வனவளம், மனிதவளம் ேபான்ற எல்லா வளங்களா ம் நிரம்பி 
வழிகின்ற ஒ  நா  என்  கூறலாம். இப்ப ப்பட்ட 

லவளங்கள் ேபாதியள  இ ந்தேபாதி ம் ஆட்சியாளர்கள் 
நாட் ன் ைள வளங்கைளச் சாியாகப் பயன்ப த்தியி க் 
கிறார்களா? என்ற ேகள்வியிைன எ ப்ப விைழகின்ேறன். 
எம  நா  1948ஆம் ஆண்  சுதந்திரம் ெபற்ற . அதன் 
பின்னர் அபிவி த்தியைடயாத நிைலயில் காணப்பட்ட பல 
நா கள் இன்  அபிவி த்தியைடந்தி க்கின்றன. மேலசியா 
வில் மஹதிர் ஹம்மத் அவர்கள் அபிவி த்திைய ஏற்ப த்திக் 
காட் யி ந்தார். சிங்கப் ாில் லீ குவான்  அவர்கள் 
அபிவி த்திைய ஏற்ப த்திக் காட் யி ந்தார். அேதேபான்  
சீனாவில் மாஓ ேச ங் அவர்க ம் ரஷ்யாவில் ெலனின், 
ஸ்டா ன் ேபான்றவர்க ம் ேகாஸ்லாவியாவில் மார்ஷல் 

ட்ேடா அவர்க ம் அபிவி த்திைய ஏற்ப த்திக் காட் யி ந் 
தார்கள். இைவ மட் மல்ல, இரண்டாம் உலகப் ேபாாில் 
அழிந்  காணப்பட்ட யப்பான்கூட அபிவி த்திைய ஏற்ப த் 
திக் காட் யி க்கின்ற . ஆனால், எங்க ைடய நா  
சுதந்திரமைடந்  68 ஆண் கைளக் கடந் ம் அபிவி த்தியில் 
என்ன சாதைனையச் ெசய்தி க்கிற  என்பைத நாம் மீளாய்  
ெசய்ய ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். அதாவ , எம  
நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய விதத்தில் எங்க ைடய 
அபிவி த்திப் ெபாறி ைறகள், உத்திகள் என்பன எவ்வா  
அைமந்தி ந்தன என்பைத நாங்கள் மீள்பாிசீலைன 
ெசய்யேவண் ம். 

அபிவி த்தியைடந்த நா கைள எ த் ப் பார்ப்ேபாம்! 
அங்கு த ல் மக்கைள ஐக்கியப்ப த்தி, ேதசிய ஒற் ைமைய 
ஏற்ப த்தியி க்கிறார்கள். அதாவ , மக்கள் அைனவைர ம் 
சமமாக மதித் , ஒவ்ெவா வ ம் தாம் அந்த நாட்டவர்கள் 
என்  எண்ணக்கூ ய விதத்தில் எல்ேலா க்கும் சம ாிைம 
ையக் ெகா த் , எல்ேலாைர ம் அரவைணத் க்ெகாண்  
நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்தி க்கிறார்கள். ஆனால், எம  
நாட் ல் மனித வளத்திைன இைணப்பதற்குப் பதிலாகப் 
பிாித்தா ம் தந்திரம் பயன்ப த்தப்பட் , தமிழர் என் ம் 
சிங்களவர் என் ம் ஸ் ம்கள் என் ம் இனங்கள் பிாித் ப் 
பார்க்கப்பட்டன. மனித வளத்தின் லமாக நாட் ைன 
அபிவி த்தி ெசய்யாமல் அதைனப் பிாித்தாண்டதனால் 
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அவர்களிைடேய ரண்பா க ம் ேமாதல்க ம் உ வாகி, 
இ தியில் ஆ தப் ேபார் ஏற்பட்ட . இதன் காரணமாகத்தான் 
68 ஆண் கள் கடந்த பின் ம் எம  நாட்ைட அபிவி த்தி 
ெசய்ய யாத நிைலயில் யார் மீேதா குைறகைள ம் 
பழிகைள ம் சுமத்திக்ெகாண் க்கின்ற ஒ  நிைலைமயில் 
நாங்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

எம  நா  விவசாய உற்பத்தியில் ெபயர்ேபான ஒ  நா . 
விவசாய உற்பத்திக்கு உகந்த காலநிைலையக் ெகாண்ட ஒ  
நா . நில வளத்திைன ம் நீர் வளத்திைன ம் ெகாண்ட நா . 
ஆனால், விவசாயத்தில் நாங்கள் தன்னிைற  கண் க் 
கின்ேறாமா? இன் ெமா  விதத்தில் பார்த்தால், விவசாய 
உற்பத்தியின் லமாக நாங்கள் அாிசிைய ம் பிற 
விைளெபா ட்கைள ம் ெப கின்ேறாம். ஆனால், எம  
சந்ைதகளில் அாிசி மா ஆதிக்கம் ெச த் வைதவிட அந்நிய 
நா களி ந்  ெபறப்ப கின்ற ேகா ைம மா ஆதிக்கம் 
ெச த்திக்ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, உள்நாட்  உற்பத்தி 
க க்கு நாங்கள் எந்தள க்கு மாியாைத ெகா த்தி க் 
கின்ேறாம், ெகளரவம் ெகா த்தி க்கின்ேறாம் என்பைத 
நாங்கள் நன்றாகச்  சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.   

இன் ெமா  வைகயில் பார்த்தால், எம  நா  பால் 
உற்பத்திக்குப் ெபயர்ேபான ஒ  நாடாக ம் இ க்கின்ற .  
பால் உற்பத்திக்குாிய கால்நைட வளர்ப் த் ெதாழில் நம  
நாட் ல் அதிகமாகக் காணப்ப கிற . ஆனால், பாைலப் 
ப குவதற்குப் பதிலாக அல்ல  பால் உற்பத்திப் 
ெபா ட்க க்கான ெதாழிற்சாைலகைள அைமத்  அதன் 

லமாகப் பால் மா வைககைள உள்நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்  
உள்நாட்டவர்க க்குக் ெகா ப்பதற்குப் பதிலாக, கூ ய 
விைல ெகா த்  ெவளிநா களி ந்  பால் மா வைககைள 
இறக்குமதி ெசய்  உள்நாட் ப் பால் உற்பத்தியாளர்கைள 
ேநாக த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

ேம ம், வாகன உற்பத்திகைள எ த் க்ெகாண்டால், 
நாங்கள் இன்ன ம் அறிவியல் ர்வமாக, ெதாழில் ட்ப 

ர்வமாக வாகனங்கைள உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய விஞ்ஞானத் 
ெதாழில் ட்ப அறிவிைனப் ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல.  
அதற்குப் பதிலாக ெவளிநா களில் உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
வாகனங்கைள 3 மடங்கு விைல ெகா த்  இறக்குமதி 
ெசய்யேவண் ய நிைலயில் எம  ெபா ளாதார நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, எம  நாட் க்கின்ற 
உள்நாட்  உற்பத்தியாளர்கைள, உள்நாட் த் ெதாழில் ட்ப 
வியலாளர்கைள, உள்நாட் ப் ெபாறியியலாளர்கைள நாங்கள் 
ஊக்குவித்  எம  நாட் ல் உள்நாட்  உற்பத்திகைளச் 
ெசய்யக்கூ ய விதத்தில் ைனந்  ெசயற்படேவண் ம். 
மாறாக, எம  நா  ெவளிநா களில் தங்கியி க்கின்ற ஒ  
ெபா ளாதார ைறைமயின்கீழ் இ ந்தால், இன் ம் எத்தைன 
ஆண் கள் ெசன்றா ம் அதைன அபிவி த்தி ெசய்ய யாத 
ஒ  நிைலைம ஏற்ப ம் என்பைத இந்த இடத்தில் நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், எம  நாட் ல் அரசியல் நடத்தியவர்கைள ம் 
மக்கைள ம் ஒப்பிட் ப்பார்க்கின்றேபா  அரசிய ல் ஈ பட்ட 
வர்கள் தனவந்தர்களாக, ெசல்வந்தர்களாக ெசழிப் ற் க் 
ெகாண் க்க, மக்கள் ஏைழகளாக வாழ்கின்ற ஒ  நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்றெதன்றால், அரசிய ல் ஈ பட்டவர்கள் 
நாட் க்காக உைழத்தார்களா? அல்ல  தம  ட் க்காக 
உைழத்தார்களா? என்பைத நாங்கள் எண்ணிப்பார்க்க 
ேவண் ய நிைலயி க்கின்ேறாம். எம  கு மக்கைள மிக ம் 
நல்ல பிரைஜகளாக மாற்றி, உற்பத்தியில் ஈ ப கின்ற மனித 
வளங்களாகப் பயன்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ைகயாளாமல், 

அவர்களின் மதிைய மயக்கும் விதத்தில் ம ச்சாைலகள் 
உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. எண்ணிக்ைகயில் அதிகமான 
ம ச்சாைலகள் இந்த நாட் ல் காணப்ப கின்றன. இந்த 
ம ச்சாைலகள் மதிச்சாைலகைள ஒ விதத்தில் அழித் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அதாவ , நான் இங்கு ம ச்சாைல 
ெயன்  சாராயக்கைடகைள ம் மதிச்சாைலெயன்  பாட 
சாைலகள், பல்கைலக்கழகங்கள் என்பவற்ைற ம் குறிப்பி  
கின்ேறன்.  பாடசாைலகளில், பல்கைலக்கழகங்களில் கல்வி 
கற் த் ைறேபாந்த விற்பன்னர்களாக, நி ணர்களாக 
ெவளிேயற ேவண் ய எம  இைளஞர்கைள ம ச்சாைலகள், 
ேபாைதப் ெபா ட்கள் என்பன ஒ விதத்தில் அ ைமகளாக்கிக் 
ெகாண் க்கின்றன. அவர்க ைடய ஆற்றல்கைள எம  
நா  ெபற யாத  ரதி ஷ்டமான ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அேதேவைள இன் ெமா  விதத்தில் 
ெதாிந்ேதா ெதாியாமேலா மக்கள் ம ப்பழக்கத்திற்கு  
ஊக்குவிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அதாவ  
ேதர்தல் காலங்களில் மக்க க்கு வழங்குகின்ற க்கியமான 
பாிசுப் ெபா ளாக ம ப்ேபாத்தல்கள் பாவிக்கப்ப கின்றன. 
ேதர்த ல் ெவற்றிெபற ேவண் மானால் கூ தலாக ம  
விநிேயாகம் ெசய்யேவண் ம் என்ற எ தப்படாத சட்டவிதி 
ெயான்  அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் உலாவிக் 
ெகாண் க்கின்ற . இந்த நிைலயில் மதி ள்ள மனிதர்கைள 
இந்த நாட் ல் உ வாக்கப்ேபாகின்ேறாமா அல்ல  ம ைவப் 
பாவிக்கின்ற ஒ  மனித ச கத்ைத உ வாக்கப் 
ேபாகின்ேறாமா என்பைதத்தான் நாங்கள் மிக ம் கவனமாகப் 
பார்க்கேவண் ள்ள . இவற்ைற எண்ணிப் பார்த்  சாியான 

விைன எ க்கேவண் ய ஒ  நிைலப்பாட் ல் அரசாங்கம் 
காணப்ப கின்ற .  

மாணவர்கைளப் டம்ேபா கின்ற, அறி ஜீவிகைள - 
த்திஜீவிகைள உ வாக்குகின்ற ஆரம்ப களமாகப் 

பாடசாைலகள் அைமந்தி ப்பைதக் காணலாம். இந்த ஆரம்பக் 
களத்தி ந்  மாணவர்கைளப் டம்ேபாட்  அவர்கைள 
ந ன உலகத் க்ேகற்ற மனித வளங்களாக உ வாக்க 
ேவண் மாக இ ந்தால் கணிதம், விஞ்ஞானம், ெதாழில் ட்ப 
வியல் சார்ந்த ஆசிாியர்கைள நாட் ன் கிராமப் றங்கள் 
உட்பட எல்லா இடங்களி ம் ேபாதியள  நியமிக்கேவண் ய 
கட்டாயத் ேதைவ இ க்கின்ற . ஆனால், இன்  கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசங்கைளப் பார்க்கின்றேபா , அந்த 
இடங்களில் கணித, விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப ஆசிாியர்கள் 
இல்லாத நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . ஆரம்பத்தி 

ந்ேத ஆக்க சிந்தைன, அறிவியல் சிந்தைன, கணித 
ாீதியான ண்ணறி ச் சிந்தைனைய ஏற்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் பாடசாைலகள் தயார்ப த்தப்படாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற .  ஒப்பீட் ாீதியில் பார்க்கின்றேபா , 70 
சத தமான மக்கள் கிராமப் றங்களி ம் ப்ப  சத தமான 
மக்கள் நகரப் றங்களி ம் வாழ்வதாகப் ள்ளிவிபரங்கள் 
கூ கின்றன. குறிப்பாக, கிராமப் றங்களில் 70 சத தமாக 
வாழ்கின்ற மக்கள் பல்ேவ பட்ட சிரமங்கைள, க னமான 
நிைலைமகைள எதிர்ேநாக்கிக் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
குறிப்பாக, ஆசிாியர் பற்றாக்குைற, அதி ம் கணிதம், 
விஞ்ஞானம், ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த பாட ஆசிாியர்க க்கான 
பற்றாக்குைற இ க்கின்றேபா  அந்த மாணவர்களால் 
எவ்வா  கல்வியில் ைளத்ெதழ ம்? அந்தவைகயில் 
அவர்கள  திறன்கைளக் காட் வதற்கு வாய்ப்பில்லாத 
நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . இவ்வாறான பிரேதசங்கள் 
வடக்கி ம் காணப்ப கின்றன; கிழக்கி ம் காணப்ப  
கின்றன; ேதாட்டப் றங்களி ம் காணப்ப கின்றன. ேம ம், 
சிங்கள மக்கள் வாழ்கின்ற பிற்ப த்தப்பட்ட பிரேதசங்களி ம் 
அப்ப யான கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்கள் இ க்க ம். 
இவ்வாறான இடங்களி ள்ள பாடசாைலகளில் கணித, 
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விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த ஆசிாியர்கைள நியமனம் 
ெசய்வதன் லம் மாணவர்கள் ஆக்க சிந்தைனயாளர்களாக, 
அறிவியல் சிந்தைனயாளர்களாக, ெதாழில் ட்ப சிந்தைன 
யாளர்களாக வரக்கூ ய ஆரம்ப அ த்தளத்திைன இட ம். 
அ ம் ெபா ளாதாரத்திற்கு க்கியமான ஓர் அ த்தளம் 
என்பைத இந்த இடத்தில் நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
ேம ம், பல்கைலக்கழகங்கள் அறிவியல் ர்வமான 

த்திசா கைள  உ வாக்குகின்ற ஒ  களமாக இ ப்பைதக் 
காணலாம். ஆனால், இன்  பல்கைலக்கழகங்களில் பகி  
வைதகள் மிக ேமாசமாக இடம்ெப கின்ற நிைலைமகைளப் 
பார்க்கின்ேறாம். ஆக்க சிந்தைனயில், அறிவியல் சித்தைனயில் 
காலத்ைதச் ெசலவிடேவண் ய எம  மாணவர்கள் அதைன 
வி த்  பிற சிந்தைனகளில் காலத்ைதச் ெசலவி கின்றார்கள். 
அதனால் எங்கள  ெப மதியான ைள வளங்கள் 
சீரழிக்கப்ப கின்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
தி ேகாணமைலப் பல்கைலக்கழகமான  பகி வைத 
காரணமாக இப்ேபா  டப்பட்ட நிைலயில் இ ப்பைத 
அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எனேவ, த்தீஜீவிகைள 
உ வாக்குகின்ற பல்கைலக்கழகங்கள் டப்படா   
அறிவியல் ர்வமாக ெதாடர்ந் ம் இயங்க ேவண் ம். உலக 
பல்கைலக்கழக தர வாிைசப்ப த்த ல் எம  பல்கைலக் 
கழகங்கள் எத்தைனயாவ  இடங்களில் இ க்கின்றன 
ெவன்பைத நாங்கள் த்தி ர்வமாகச் சிந்திக்கேவண் யி க் 
கின்ற . அேதேவைள பல்கைலக்கழகங்கள், பாடசாைலகள் 
என்பன அரசிய க்கான அத்திவாரமாக - ஆரம்பக்களமாக 
அைமவைத ம் இயன்றவைர தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அ த்ததாக, நான் மட்டக்களப்பின் இன்ைறய நிைல 
பற்றிச் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிடலாெமன்  நிைனக் 
கின்ேறன். ன்னாள் பிரதம மந்திாி டட்  ேசனாநாயக்க 
அவர்க ைடய காலத்தில் மட்டக்களப்பி ள்ள ம்பங்ேகணி 
என்ற கிராமத்தில் இைளஞர்க க்கான ஒ  விவசாயப் 
பண்ைண உ வாக்கப்பட் ந்த . அந்தத் திட்டத்தி டாக 
உப உண ப் பயிர்ச்ெசய்ைக மிக ம் ெவற்றிகரமான 

ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . த்தம் காரணமாக 
இப்ேபா  அந்த விவசாயப் பண்ைண சீர்குைலந்த நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, மீண் ம் அந்த விவசாயத் 
திட்டத்திைன கட் ெய ப் வதன் லமாக எம  நாட் ல் 
மரக்கறி உற்பத்தியிைன - உப உண ப் பயிர்ச்ெசய்ைகயிைன 
வளர்த்ெத ப்பதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற . அன்  டட்  
ேசனாநாயக்க அவர்களால் வழங்கப்பட்ட அந்த விவசாயப் 
பண்ைணயான , இந்த ஆட்சியின்ேபா  மீண் ம் 
கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ெமன்  இங்ேக ேகாாிக்ைக 
வி க்க வி ம் கின்ேறன்.  

அத்ேதா  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் மிக ம் 
பிரபல்யமிக்கதான ஆராய்ச்சித் ைறகேளா  கூ ய ஒ  
விவசாயப் பண்ைண ம் காணப்பட்ட . அந்த விவசாயப் 
பண்ைண இன்  மிக ம் குைறந்த உத்திேயாகத்தர்கைளக் 
ெகாண்  இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . எம  நாட் ல் 
உண்ைமயான உற்பத்திைய ஏற்ப த்த ேவண் மாக 
இ ந்தால், உண்ைமயான ஒ  ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த் வ 
தாக இ ந்தால், த்த காலத்தின்ேபா  டப்பட்ட, 
சிைதக்கப்பட்ட, சின்னாபின்னமாக்கப்பட்ட அந்த விவசாயக் 
கூடங்கள் ம சீரைமக்கப்பட் த் திறந் விடப்பட ேவண் ம். 
அதன் லமாக எம  விவசாயிக க்கும் ெதாழிலாளர் 
க க்கும் வாய்ப் கள் ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

த்தத் க்கு ற்பட்ட காலத்தில் பல்ேவ பட்ட ெதாழிற் 
சாைலகள் அங்கு இயங்கிக்ெகாண் ந்தன. மட்டக்களப்  
வாைழச்ேசைனயில் அைமந் ள்ள காகிதத் ெதாழிற்சாைல, 
மண் ாில் அைமந் ள்ள ஓட் த் ெதாழிற்சாைல, இ ப்ைப 
ய ச்ேசைனயில் அைமந்தி ந்த ஓட் த் ெதாழிற்சாைல, அாிசி 
ஆைல, அரச அச்சகக் கூட் த்தாபனம் ேபான்ற பல நி வ 
னங்கள் இ ந்தன. இன்  நல்லாட்சி ஏற்ப த்தப்பட்டதன் 
பின்ன ம் அந்தத் ெதாழிற்சாைலகைள மீள உ வாக்கிக் 
ெகாள்வதற்கான அ ப்பைட ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப் 
பட்டதாக நான் அறியவில்ைல. இந்த விடயத்திைன நான் 
அ க்க  இந்த உயாிய சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண்  
வந்தி க்கின்ேறன். வர  ெசல த்திட்ட உைரயின்ேபா , 
ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் பல்ேவ பட்ட உத்தரவாதங் 
கைளத் தந்தி ந்தார். அந்த உத்தரவாதங்களில் ஒன்றாக 
காகிதத் ெதாழிற்சாைல மீண் ம் இயங்கச் ெசய்யப்ப ம் 
என் ம் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் 
என் ம் கூறியி ந்தார். ஆனால், அதற்கான ஆரம்ப 
ேவைலகள் அந்த இடங்களில் நடந்ததாக எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. எனேவ, உத்தரவாதங்கள் என்ப , உண்ைம 
வாதங்களாக மாறேவண் ம். அதற்குாிய ெசயல்வ வங்கள் 
அளிக்கப்படேவண் ம் என்  நான் இந்த இடத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்லாமல், இன் ெமா  விடயம் இ க்கின்ற . 
அதாவ , பால் கூ தலாக கரப்ப கின்ற அல்ல  பால் 
உற்பத்திப் ெபா ட்கள் ெபறப்ப கின்ற ஓர் இடமாக கிழக்கு 
மாகாணம் காணப்பட்டேபாதி ம் கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒ  
பால் ெதாழிற்சாைல நி வப்படாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . கடந்த காலத்தில் த்தத்ைதக் 
காரணம் காட் , பல்ேவ பட்ட அபிவி த்திகள் வடக்கு, 
கிழக்கில் இடம்ெபறாமல் இ ந்தன; டக்கப்பட்  இ ந்தன. 
இன்  த்தம் ந்த நிைலயி ம்கூட, அேதேபாக்கு, 
அேதமாதிாியான தன்ைமகள் காணப்ப மாக இ ந்தால், இந்த 
நல்லாட்சி அரசின்மீ ம் வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் நம்பிக்ைக 
இழக்கேவண் யெதா  நிைலைம ஏற்ப ம் என்பைத நான் 
இந்த இடத்தில் ஓர் எச்சாிக்ைகயாகக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்த விடயம் சிற் ழியர்க க்கான நியமனங்கள் 
சம்பந்தமான . சிற் ழியர்க க்கான நியமனங்கள் என்ப , 
ெவளிப்பைடத் தன்ைமயாக நைடெப வதாகத் ெதாிய 
வில்ைல. அண்ைமயில் 1,300 தாதிகைள ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்வதற்ெகன ஒ  ெதாி ப் பாீட்ைச நைடெபற்ற . இன 
விகிதாசார அ ப்பைடயில் பார்த்தால், இந்தத் ெதாி ப் 
பாீட்ைசயின் லம் கிட்டத்தட்ட 330க்கும் ேமற்பட்ட தமிழ் 
ேபசும் தாதியர்கள் நியமிக்கப்படேவண் ய நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . எனி ம், 60 தமிழ் ேபசும் தாதியர்கள் 
மாத்திரம் ெதாி ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். இதைனப் 
பார்க்கும்ேபா  இந்த நல்லாட்சியில் சி பான்ைம இனத்தவர் 
க க்குத் ெதாழில் வாய்ப்பில் உாிய இடம் வழங்கப் 
பட் க்கின்றதா என்ப  பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க 
ேவண் யவர்களாக  இ க்கின்ேறாம்.  

அ மட் மல்ல, வடக்கு, கிழக்கில் த்தகாலத்தில் 
காணப்பட்ட ேபான்  இன்ன ம் டப்பட்ட நிைலயில் 
அல்ல  அைரகுைறயாக இயங்குகின்ற நிைலயில் பல 
ைவத்தியசாைலகள் காணப்ப கின்றன. அந்த இடங்களில் 
ைவத்தியர்களின ம் தாதியர்களின ம் எண்ணிக்ைக குைறந்த 
அளவிேலேய காணப்ப கின்ற . எனேவ, அந்த இடங் 
க க்குப் ேபாதியள  ைவத்தியர்கைள ம் தாதியர்கைள ம் 
சிற் ழியர்கைள ம் நியமிக்கேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . 
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இந்தச் சிற் ழியர்க க்கான நியமனங்களின்ேபா  - அ  
சுகாதார அைமச்சாக இ க்கட் ம், கல்வி அைமச்சாக 
இ க்கட் ம், ேவ  எந்த அைமச்சாக இ க்கட் ம் - 
சி பான்ைம மக்களின் இன விகிதாசாரத்ைதப் ேபணக்கூ ய 
விதத்தில் உங்கள  ெபாறி ைறகள் அைமயேவண் ம். 
அந்தந்த மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்க க்கு ன் ாிைம 
ெகா க்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக, மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் சிற் ழியர்கைள நியமித்தி க்கின்ற தன்ைம 
ையப் பார்க்கின்றேபா  எங்க க்குச் சந்ேதகம் 
ஏற்ப கின்ற . அதாவ , அந்த மாவட்டத்தில் ேநாயாளிகள் 
ெப ம்பா ம் தமிழ் ேபசுகின்றவர்களாக இ க்கின்றேபா , 
அேநகமாக சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்ற சிற் ழியர்கள் 
நியமிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். ேநாயாளிக டன் 
ெதாடர்பாடல்கைள ேமற்ெகாண் , ேநாய் அைடயாளங்கைள 
இனங்கண் , ேநாயாளாின் ேதைவகைள விளங்கிக்ெகாள்ள 
ேவண் யவர்கள் மாற்  ெமாழியில் ேபசுகின்றேபா , 
அவர்களால் ேநாயாளிகளின் அவஸ்ைதகைளச் சாியாக 
விளங்கிக்ெகாள்ள யா . இந்நிைலயில், அவர்க க்குத் 
தவறான ம ந் கைள - குளிைககைளக்கூட ெகா ப்பதற்கு 
வாய்ப்பி க்கின்ற . நாங்கள் இதைன இனவாத ாீதியாகச் 
சிந்திக்கவில்ைல. ஆனால், நிச்சயமாக மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் அந்த ேநாயாளிகளின் ெமாழி ெதாியாத, ேவ  
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்றவர்கைள 
நியமித்தி க்கின்றப யால், இந்த ேநாயாளிகள் தங்கள  
ேநாயின் அவஸ்ைதகைள ெவளிப்ப த் வதற்கு அங்கு 
ெமாழிெபயர்ப்பிைன ேமற்ெகாள்ளேவண் ய ஒ  நிைலைம 
இ க்கின்ற . எனேவதான், இவ்வாறான நியமனங்கைள 
வழங்குகின்றேபா , அந்தந்த மாவட்டங்களில் இ ப்பவர் 
க க்குக் கூ தலான க்கியத் வம் ெகா க்கப்படேவண் ம் 
என்  கூ கின்ேறாம். 

த்த காலத்தி ம்கூட வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் 
நியமனங்கைள வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டப்பட் ந்த . 
அதாவ  த்தம் என்  காரணம் கூறிக்ெகாண்  அல்ல  
ஆ கின்ற ஆதிக்கத்தின் காரணமாக அந்த இடத்தில் சில 
நியமனங்களில் குழ ப கள் ஏற்பட் ந்தன. ஆனால், 
நல்லாட்சி என்  ெசால்கின்ற இந்த அரசாங்கத்தி ம் 
அப்ப ப்பட்ட நைட ைறகள் மற் ம் அப்ப ப்பட்ட ேதர் கள் 
இடம்ெப மாகவி ந்தால் வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் இந்த 
நல்லாட்சியின்மீ ம் சந்ேதகம் ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
ஏற்ப ம். ஏெனனில், காேதா  காதாக அல்ல  இரகசியமான 

ைறயில் ேபசி நியமனங்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றனவா? 
என்  மக்கள் ேகட்கக்கூ ய விதத்தில் சில ைறகளில் 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன. எனேவ, 
நியமனங்களின்ேபா ம் மற் ம் ேதர் களின்ேபா ம் சாியான 

ைறயில் ெவளிப்பைடத் தன்ைம டன் நடந் ெகாள்வதில் 
ேபாதிய கவனம் ெச த்த ேவண் ம். 

அத் டன், ச க அபிவி த்திேயா  சம்பந்தப்பட்ட 
இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, now wind up, please. 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Give me one more minute, Sir.  

தற்ெபா  கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் 
அங்கு 300 கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்கள் பணியாற்றிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். த்த காலத்தில் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்களில் மிக ம் கஷ்டத் டன் தம  பணிகைள 
ஆற்றிய அந்த அதிபர்கள் இன் ம் தற்கா க அதிபர்களாக 
நியமிக்கப்பட்ட நிைலயிேல காணப்ப கின்றார்கள். இ ந் ம் 
அவர்கள் அந்தக் கல்வி வளர்ச்சியில், ச க அபிவி த்தியில் 
கூ தலான பங்ெக த் க்ெகாண்டவர்கள். எனேவ, ஒ  
க ைணயான அ கு ைறயின் லமாக அவர்க க்கு 
நிரந்தரமான அதிபர் பதவிைய வழங்குவதற்குாிய நடவ க் 
ைககைள எ க்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். 

இ தியாக, வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களி ம் மற் ம் 
கஷ்டப் பிரேதசங்களி ம் நைடெப கின்ற பல்ேவ பட்ட 
அபிவி த்தித் திட்டங்கள் சார்ந்த விடயங்கள் மற் ம் 
ெதாழில்வாய்ப்  விடயங்களில் ெவளிப்பைடத் தன்ைமயான, 
நீதியான, நியாயமான நைட ைறகைளக் ைகயாண்  எம  
ெபா ளாதார அபிவி த்தியிைனக் கட் ெய ப் வதற்கு 
ஏற்றவிதத்தில் ஆ ம் கட்சியினர் நம்பகமான தைலவர்களாக 
நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம், மீண் ம் சந்ேதகங்கைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய ஒ  நிைலைமயிைன உ வாக்கக்கூடா  
என் ம் இந்த இடத்திேல ேகட் க்ெகாண்  விைடெப  
கின்ேறன்.       

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  
ඊළඟට ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා. ඊට ෙපර කවුරුන් 

ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන්  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[මධ ාහ්න 12.00] 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් 

කරන ලද ආර්ථිකය පිළිබඳ කාරණය සම්බන්ධ  විවාදය ඊෙය්  දින 

891 892 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැවැත්වුණා; අද දිනත්  පැවැත්ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අදහස් 
දැක්වීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

අපි දන්නවා, 2015 ජනවාරි 08වන දා අලුත් ආණ්ඩුව බලයට 
පත් ෙවලා දින සියෙය් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්නට මුල්ම 
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ බව. ඉන් පසු අෙගොස්තු 17වන දා 
බලයට පත් වුණු සම්මුති ආණ්ඩුෙවනුත් අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්නට, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඒ මැතිවරණ ව ාපාරය 
තුළ, මැතිවරණ ෙව්දිකාවල ෙපොෙරොන්දු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළ 
බව. අෙප් රෙට් ජනතාව විශ්වාස කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පමුඛ සම්මුති ආණ්ඩුවට ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් 
ෙවයි; ආර්ථිකය සංවර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුව ජනතාව තුළ තිබුණා. හැබැයි, පසු ගිය 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා පැය 24ක් 
ගත වන්නටත් ෙපර රෙට් වෘත්තිකෙයෝ, ෙබොෙහෝ අය ඒ අය වැය 
ෙයෝජනාවලට විරුද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම ජන සමාජය තුළ යම්කිසි 
කැලඹීමක් ඇති වුණා. අය වැය සම්මත වන්නටත් කලින් ඒ අය 
වැය ෙයෝජනා වරින් වර සංෙශෝධනය වුණා.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
ෙයෝජනා අගාමාත වරයා  සංෙශෝධනය කළා. අය වැය 
ෙල්ඛනයක් කියන්ෙන් රෙට් ඉදිරි වර්ෂය තුළ කියාත්මක කරන 
සංවර්ධන සැලැස්ම. ෙම් සංවර්ධන සැලැස්ම කියාත්මක කිරීෙම්දී 
කිසි ඉලක්කයක් නැතිව, වැඩ පිළිෙවළක් නැතිව ඒ ඉදිරිපත් කරන 
ෙයෝජනා සංෙශෝධනය කරමින් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
සැහැල්ලුවට ලක් කළා කියන කාරණය ෙම් මුළු රෙට්ම ජනතාවම 
දන්නවා. පසු ගිය දවසක අගාමාත තුමා නැවත රාජ  ආදායම 
වැඩි කර ගැනීමට ඒ බදු ව හය ෙවනස් කරන්නට ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව VAT බදු සියයට 15 දක්වා වැඩි 
කරන්නටත්, ඒ වාෙග්ම පාග්ධන බද්ද නැවත පනවන්නටත් 
කටයුතු කළා. ෙම් විධිෙය් විවිධ බදු ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා රෙට් 
ජනතාව පීඩනයකට පත් කරලා ඒ තුළින් බදු ආදායම වැඩි කර 
ගන්න ඔවුන් උත්සාහයක ෙයෙදනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් දැන් බලය තිෙබන්ෙන් යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට; එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ සම්මුති ආණ්ඩුවට. ඒ 
අයට තිෙබන්ෙන් රට සංවර්ධනය කරන්න අවශ  ෙයෝජනා 
සැලකිල්ලට අරෙගන දර්ශනයක්, පතිපත්තියක් මත ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්නයි. හැබැයි, කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
හැම ෙවලාෙව්ම පසු ගිය ආණ්ඩුවට, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට බැණ වදින එකයි ෙමොවුන් කරන්ෙන්. මම 
හිතන්ෙන් ඒෙක් ෙත්රුමක් නැහැ කියලායි. ජනතාව ඒක 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත් නැහැ. ජනතාව දැන් අලුත් ආණ්ඩුවක් 
බලයට පත් කරලා ඒ අයට ජන වරම දීලා තිෙබනවා, ෙම් රට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත තුමා සඳහන් කළා, අවුරුදු 
ෙදකකට කලින් මැතිවරණය තියලා  පරාජයට පත් වුණා කියලා. 
ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව කවුරුත් දන්නා කාරණයක්. ඒක හංගන්න 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. එතුමා ඒ කාලෙය් හිටපු රාජ  නායකයා විධියට 
පජාතන්තවාදයට ගරු කර, ඒ මැතිවරණ නියමිත ෙව්ලාවට -
නියමිත ෙවලාවටත් කලින්- පැවැත්වූවා. ඒක පජාතන්තවාදෙය් 
ලක්ෂණයක්. හැබැයි, වර්තමාන ආණ්ඩුව පළාත් පාලන ආයතන 
සම්බන්ධෙයන් මැතිවරණය පැවැත්වීම කල් දමා තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය නැතිව අද පළාත් පාලන ආයතන 
නිෂ්කීය මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
නියමිත ෙව්ලාවට මැතිවරණ පැවැත්වීම පිළිබඳව ආදර්ශයක් දීලා 
තිෙබනවා. පරාජය කියන එක කාටත් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්.  

අපි දන්නවා, ෙදවන ෙලෝක සංගාමය අවධිෙය් මුළු මහත් ජන 
සමාජයටම -සමස්ත ෙලෝකවාසී ජනතාවටම- තර්ජනයක් ෙවලා 
තිබුණු බව. සාමය කඩ ෙවලා, මිනිස් ජීවිත ගණනාවක් විනාශ 
වුණා. ෙද්ෙපොළ විනාශ වුණා. නමුත් ඒ ෙවලාෙව්  වින්ස්ටන් 
චර්චිල් මැතිතුමා බිතාන  අගාමාත වරයා ෙලස පත් ෙවලා ඒ 
ෙදවන ෙලෝක සංගාමය අවසන් කරන්නට, -එය ජයගහණය 
කරන්නට- කටයුතු කළා. ඒ ෙවලාෙව් ජාත න්තරෙයන් -කිසිම 
රටකින්- එතුමාෙග් කකුෙලන් ඇද්ෙද් නැහැ. හැබැයි, වින්ස්ටන් 
චර්චිල් අගාමාත වරයා මුළු ෙලෝකයටම සාමය උදා කරලා ඊළඟ 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණාට පසුව එතුමා පරාද වුණා. හැබැයි, 
කවුරුවත් එතුමාෙග් කකුෙලන් ඇද්ෙද් නැහැ. ජාත න්තර 
සහෙයෝගීතාව එතුමාට තිබුණා. නමුත් ඒක තමයි ජන මතය 
වුෙණ්. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ජන මතය 
විමසන්න ජනාධිපතිවරණයට ගියා. හැබැයි, එතුමාට 
ජාත න්තරෙයන් බලපෑම් තිබුණා. එතුමාව පරාජයට පත් කරන්න 
ජාත න්තරයට ඕනෑකම තිබුණා. ඒ සඳහා සියලුම කුමන්තණ, 
සියලුම වැඩ පිළිෙවළවල් ෙයදුවා. එතුමා පරාජයට පත් වුණා. 
ජනමතයට හිසනමා එතුමා ෙගදර ගියා. ඒක සාමාන  ස්වභාවයයි.  

ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනෙය් පියා වන සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා එදා නිදහස් අධ ාපන පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කර ගත්ෙත් එක වැඩි ඡන්දයකිනුයි. සියලුම පභූවරු ඒ 
පනතට විරුද්ධ වුණා. නමුත්, නිදහස් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් 
එතුමා එම පනත සම්මත කර ගත්තා. අද රෙට් අධ ාපනය 
සම්බන්ධව යම් පිබිදීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම්, සමාජ 
සංස්කෘතික සංවර්ධනෙය් යම් පිබිදීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම් 
ඒකට සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාට අපි ගරු කළ 
යුතු ෙවනවා. හැබැයි, එතුමා ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී පරාජය වුණා. 
ඒ සාධනීය වැඩ පිළිෙවළ ට පභූවරු එතුමාට විරුද්ධ වුණා. නමුත්, 
එතුමා ඒ වාෙග් ෙහොඳ ෙදයක් කළත් මැතිවරණෙයන් පරාජයට 
පත් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් තිස ් අවුරුදු යුද්ධය 
අවසන් කරලා ෙම් රටට සාමය උදා කර දුන්නා. නමුත්, 2015 
ජනාධිපතිවරණෙයන් එතුමා පරාජයට පත් වුණා. එතුමා ඒ 
ජනමතයට හිස නැමුවා. හැබැයි, ජයගාහි රජය -ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව, සම්මුති ආණ්ඩුව- අද හැම ෙදයටම අෙප් හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඇඟිල්ල දික් කරනවා; 
ෙචෝදනා කරනවා. දැන් එතුමාට ෙචෝදනා කළා කියලා වැඩක් 
නැහැ.  

දැන් ෙම් ආණ්ඩුව භාර දීලායි තිෙබන්ෙන්. පහු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
අඩු පාඩු තිබුණා නම්, වැරදි තිබුණා නම් ඒවා නිවැරදි කරෙගන 
ෙම් ආණ්ඩුව නිවැරදි ගමනක් යා යුතු වනවා. හැබැයි, අද වන 
ෙකොට රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලාය කියන එක අපට 
සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි. අෙප් අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා; ආනයන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් නිෂ්පාදන සහනාධාර දීම රජයට පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ජාතික නිෂ්පාදනය අෛධර්යමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
සමස්තයක් විධියට ගත්ෙතොත් රජෙය් ආදායම අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. අඩුම තරෙම් පුනරාවර්තන වියදම්වත් -රජය 
පවත්වාෙගන යෑෙම් වියදම්වත්- දැරීමට බැරි මට්ටමට ෙම් රජය 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මැතිවරණ ජයගහණය අෙප්ක්ෂාෙවන් රජයකට ඉටු කරන්න 
බැරි තරම් ෙපොෙරොන්දු මැතිවරණ ෙව්දිකාව තුළ ලබා දුන් බව අපි 
දැක්කා. රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි 
කිරීම වැනි ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. නමුත්, අද වන ෙකොට වැටුප් 
ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට ෙම් රජය පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා තව තවත් ජනතාව පීඩනයට පත් කරන්නට ෙම් රජයට 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි බදු වැඩි කරන්ෙන්. 
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[ගරු  විජිත ෙබ්රුෙගොඩ  මහතා] 
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දැන් එන්න එන්නම බදු ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
බදු ආදායම වැඩි කර ගන්න රජය අෙප්ක්ෂා කරනවා. අෙප් රෙට් 
බදු ආදායෙමන් සියයට 80ක් පමණ තිෙබන්ෙන් වක බදු. ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාවට උපෙත් ඉඳලා මරණය දක්වා පාවිච්චි කරන සියලුම 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා ෙවනුෙවන් අද බද්දක් ඇඟට ෙනොදැනී ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා තමයි ෙම් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඍජු බදු ගත්තාම සියයට 20යි. ඍජු බදු ආදායම වැඩි කර 
ගන්නත් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. හැබැයි, ඍජු බදුත් 
අවසානෙය් විතැන් ෙවන්ෙන් සමස්ත මහ ජනතාවට. භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා පරිෙභෝජනය කරන ෙකොට රෙට් සෑම පරිෙභෝගිකයකුටම 
ෙම් පීඩනය දරන්න සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා ෙම් ආර්ථිකය නිවැරදිව 
සකස් කර ගන්නට මහත් ෙවෙහසක් ෙම් ආණ්ඩුවට ගන්න සිද්ධ 
වනවා. අපිත් බලාෙපොෙරත්තු වන්ෙන්, අපිත් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් 
ආර්ථික අර්බුද සමනය කරෙගන ඉස්සරහාට යන්නට ෙම් 
ආණ්ඩුවට හැකි ෙවයි කියලායි.  

අගමැතිතුමා විසින් ආර්ථිකය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ ඒ තිත්ත 
ඇත්ත ගැන අදහස් දැක්වීෙම්දී අපි  විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු 
වනවා, ඒ පටි තද කර ගැනීමට කියපු ඒවා සැබෑවක් බවට අද පත් 
ෙවලා තිෙබන බව. ඒ නිසා පහු ගිය ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කර කර 
ඉන්ෙන් නැතුව ෙම් ආණ්ඩුවට ලැබිලා තිෙබන ජනවරම තුළින් 
රෙට් ආර්ථිකය ඉස්සරහාට ෙගන යන්න කටයුතු කරන්නය කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව හමාර කරනවා. 

 
 
[අ.භා. 12.11] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව 

වැදගත් විවාදයක් ෙකෙරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
මනා කළමනාකරණයකට ලක් කරමින්, රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය 
නිසි මඟට ෙගන ඒමට මහා පයත්නයක් දරමින් සිටින ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් අපි මතක් කර ගන්නට ඕනෑ, රෙට් වගකීම අපට 
ලැබුෙණ් කඩා වැටුණු ආර්ථික පරිසරයක් තුළ; ගරා වැටුණු 
ෙද්ශයක් තුළ බව.  

පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ අෙප් රෙට් ආර්ථික 
කළමනාකරණය සහමුලින්ම ෙද්ශපාලනීකරණයකට ලක් 
ෙවලායි තිබුෙණ්. එවැනි යුගයකයි අප හිටිෙය්. රෙට් ආර්ථිකය 
ෙමෙහයවූෙය් රෙට් ජනතාවෙග් සුඛවිහරණය ෙවනුෙවන් 
ෙනොෙවයි. රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහයවූෙය් පාලකයන්ෙග් ශුභ 
සිද්ධිය උෙදසායි. රෙට් ජනතාවට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
වසර දහයක පාලන කාලය තුළ සිදු වුණු දූෂණ, අකමිකතා, 
ෙහොරකම් හා රාජ  සම්පත් සූරාකෑම්වල පව් ෙගවන්නටයි. පසු 
ගිය කාලෙය් සිදු වුණු කියාකාරකම්වල බිල වර්තමානෙය් 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපටයි, රෙට් ෙපොදු 
ජනතාවටයි, බිහි වන මතු පරපුරටයි.  

ෙමොෙහොතකට හිතලා බලන්න, රාජ  ආයතනවල පාඩුව 
ෙකොපමණද කියලා. SriLankan Airlinesවල පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 16,000ටත් ව ඩා වැඩියි. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථා   ෙව් පාඩුව  රුපියල් මිලියන 9,922ක්. මිහින් ලංකා 
ආයතනෙය් පාඩුව  රුපියල් මිලියන 1,400ක්. ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් පාඩුව  රුපියල් මිලියන 19,000ක්. ෙමය තමයි 
රටටත්, ජනතාවටත්, අපටත් දායාද කරපු ආර්ථික ආශ්චර්යය.  

හැෙමෝම  කථා කරනවා ඒක පුද්ගල ආදායම පිළිබඳව. පසු 
ගිය රජය කියාත්මක වුණු වසර දහයක කාල වකවානුව තුළ ඒක 
පුද්ගල ණය බර රුපියල් 125,000 ඉඳලා රුපියල් 450,000 දක්වා 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය රජය ගිනි ෙපොලියට ණය ගත්තා.  ඒ 
ණය අරෙගන අසාර්ථක ව ාපෘති කියාත්මක කළා. අසාර්ථක සුදු 
අලි ව ාපෘතිවලින් රටට ඵලදායී නිෂ්පාදනයක් වාෙග්ම රැකියා 
උත්පාදනයක් සිදු ෙනොවන විට,  ඊට වන්දි ෙගවන්න ර ෙට් 
ජනතාවට සිදු වනවා.  

අෙප් විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා වක බදු සහ සෘජු බදු 
පිළිබඳව කථා කළා. අපි ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් ඒ කාරණා 
අහෙගන හිටියා. [බාධා කිරීමක්] මා දන්නවා, ඇත්ත තිත්ත බව. 
ඇත්ත තිත්ත වනෙකොට කිරිපණුගාය හැදිලා වාෙග් පුටුෙව් 
වාඩිෙවලා සවන් ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේ ට හැකියාවක් නැහැ, 
මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේට පුරුදු 
ආඥාදායකත්ව පාලනයයි; තමුන්නාන්ෙසේට පුරුදු ඒකාධිපති 
පාලනයයි. ෙකෙනකු කථා කරන ෙකොට ඒ අදහස්වලට සවන් 
ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේට   ෙකොන්දකුත් නැහැ, හැකියාවකුත් නැහැ. 
ලජ්ජයි. 

විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා රාජ  ආදායම ලබා ගැනීම 
පිළිබඳව වැදගත් කාරණයක් ඉදිරිපත් කළා. සෘජු බදු, වක බදු 
පිළිබඳව එතුමා කථා කිරීම ගැන මා ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමනි, හැබැයි, ෙම් සෘජු බදු සහ වක බදු 
පිළිබඳ ෙහොඳ අධ යනයක්  කරපු බදු ෙකොමිෂන් වාර්තාව රටට 
ෙහළිදරවු කරන්ෙන් නැතිව පසු ගිය වසර දහය තුළ  ඒක 
හංගාෙගන හිටිෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් රජයයි.  

එෙහම හංගාෙගන හිටිෙය් ෙමොකද?  අෙප් රෙට් වක බදු 
පතිශතය සියයට 75කට, සියයට 80කට ආසන්නයි. සෘජු බදු 
පතිශතය සියයට 15කට, සියයට 20කට ආසන්නයි. අපි හැෙමෝම 
පිළිගන්නවා, වක බදු අසාධාරණයි, සෘජු බදු සාධාරණයි කියලා. 
නමුත් ෙම් සෘජු බදු සහ වක බදු පිළිබඳව මනා 
කළමනාකාරිත්වයක් සිද්ධ ෙනොවුෙණ් ඔබතුමන්ලාෙග් කාල 
වකවානුව තුළයි. ඇයි ඒ? Tax Commission Report එක 
හංගාෙගන හිටියා. ඒක එළි දැක්වූෙව් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකොම මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙපට්ටගෙම් හංගලායි තිබුෙණ්. ඔක්ෙකොම 
රහසිගතවයි කියාත්මක වුෙණ්. ඒක පුද්ගල ණය බර  රුපියල් 
450,000කට වැඩි තත්ත්වයක තිෙබන කාලයක රටක් හැටියට 
අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. ෙම් 
වාෙග් ෙමොෙහොතක යම් යම් ආර්ථික කළමනාකරණ වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරන්න අපට සිද්ධ වනවා. අමිහිරි තීන්දු ගන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ජනතාව මත යම් බදු බරක් පැටෙවනවා 
නම්, ඒ බදු බර පැටෙවන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණු පව්වලට 
වන්දි ෙගවන්නයි.  

පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුෙණ් "එදා ෙව්ල ටුවර්ස්" 
ආර්ථික පතිපත්තිය බව ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. 
එදා  සාර්ව ආර්ථික කළමනාකරණයක් තිබුෙණ් නැහැ. ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ගැන අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. උද්ධමනය 
කියන්ෙන්  ෙමොකක්ද කියන එක ගැන පාලකෙයෝ දැනෙගන 
හිටිෙය් නැහැ. මුදල් අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාවට මම 
ගියා. මම උපෙද්ශක කාරක සභාවට ගිහිල්ලා පශ්න කරනෙකොට 
උද්ධමනය විගහ කරන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
විරැකියාවට විසඳුම් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අය වැය හිඟයට 
විසඳුම් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙකොෙහොමද ෙගවුම් ෙශේෂෙය් 
පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්ෙන්? සාර්ව ආර්ථික 
කළමනාකරණය සහමුලින්ම අවුල් සහගත තත්ත්වයකයි 
තිබුෙණ්. සාර්ව ආර්ථික කළමනාකරණය කියන්ෙන් 
"macroeconomic management". 

895 896 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇත්ත වශෙයන්ම පැහැදිලි ආර්ථික පතිපත්තියක් කියාත්මක 
කරන්නට බැරි වූ නිසා, පසු ගිය රජෙය් අසාර්ථක ආර්ථික 
කළමනාකරණය නිසා තමයි අද ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒවාට වන්දි 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමා දන්නවාද, පසු 
ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය් කිසිම ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව, 
කිසිම මුදල් ෙවන් කිරීමකින් ෙතොරව තමන්ෙග් හිතුමතයට, ''ෙම් 
පාර කාපට් කරන්න, ෙම් පාරට තාර දමන්න, ෙම් පාර ෙකොන්කිට් 
කරන්න'' කියලා  වැඩ කරපු බව? ෙම් ඔක්ෙකෝම සිද්ධ වුෙණ් පසු 
ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා කෙළේ මුදල් 
ෙවන් කරලාද? දැන්වීම් මඟින් පසිද්ධ කරලා, ෙටන්ඩර් කැඳවලාද  
ඒවාට සුදුස්ෙසෝ ෙතෝරා ගත්ෙත්?  නැහැ. තමන්ෙග් ළඟ හිටපු 
සුවච කීකරු ෙගෝල බාලයන් සහ ගජ මිතුරු සංගමය ෙපෝෂණය 
කරන්නට, පවුල් පරපුර තර කරන්නට, පවුෙල් බල අධිකාරිය 
ශක්තිමත් කරන්නට, ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ගැන හිතලා කිසිම  
නීතියකින් ෙතොරව මුදල් ෙවන් කළා පාරවල් හදන්න. දැන් කාෙග් 
අම්මාෙග්, අප්පාෙග් බූදලෙයන්ද ෙම් සල්ලි ෙගවන්ෙන්? මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙනොෙවයි නම්, කවුද ෙම් ෙකොන්තාත්වලට 
මුදල් ෙවන් කරන්ෙන්? ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේලා නටපු නැටිල්ෙල් පතිඵල නිසා තමයි අද රෙට් 
ජනතාවට බදු බර පැටවීම තුළින් ෙම් විඳින්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් මා මතක් කරන්නට කැමැතියි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සමෙය් ණය ගත්ත බව. පැහැදිලි සැලැස්මක් 
නැතිවයි ඒ ණය ගත්ෙත්. එදා මහා පරිමාණෙය් ව ාපෘති - mega 
projects -  නිර්මාණය කළා. ඒවා තමයි හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර 
වරාය, හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. ෙකෝටි- 
පෙකෝටි ගණනක් ගිනිෙපොලියට ණය අරෙගනයි  ඒවා හැදුෙව්. මට 
කියන්න, රජෙය් රස්සා කීයක් හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් බිහි කළාද 
කියලා? ලජ්ජයි කියන්න. රජෙය් රස්සා ෙනොෙවයි දුන්ෙන්. ෙසේවා 
ෙකොම්පැනියක රස්සා තමයි දුන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] වරාය 
අධිකාරිෙය් රස්සා දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]ෙකෝටි-පෙකෝටි 
ගණනක් ඒ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට වැය කරලා රස්සා 
කීයක් බිහි කළාද? [බාධා කිරීමක්] රස්සා බිහි වුෙණ් නැහැ. 
ෙමොකක්ද කෙළේ, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බිහි කරලා? පැහැදිලි ආර්ථික 
කළමනාකරණයකින් ෙතොරව, පැහැදිලි පාරිසරික වාර්තා 
ඇගයීමකින් ෙතොරව, වනාන්තරයක් මැද, වන අලි හිටපු කැලෑවක 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදලා, අද ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වෙට් තිෙබන 
සෑම ගමකම අලි - මිනිස් ගැටුම පවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. වන 
අලි හාරසියයකට වැඩි සංඛ ාවක් අද ගම් වැදිලා. ඇයි ඒ? ඒ 
ඔබතුමන්ලා හදපු ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට පින් සිද්ධ 
ෙවන්නයි. අද ෙගවල් කැෙඩනවා. මිනිසුන්ෙග් ජීවිත විනාශ 
ෙවනවා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන ෙකොට කිව්වා, '' කිසි ෙද්කට භය 
ෙවන්න එපා. අපි වන සංරක්ෂණ, වන සත්ත්ව කළමනාකරණ 
පද්ධතියක් නිර්මාණය කරලා, වන සතුන්ට වැව් ටික හදලා, 
කරන්ට් වැටවල් ගහලා ඔක්ෙකෝම කරලා තමයි airport එක පටන් 
ගන්ෙන්'' කියලා. ගිහිල්ලා බලන්න එෙහම කරලා තිෙබනවාද 
කියලා? නිකම් ෙබොරුවට පම්ෙපෝරි ගහනවා. ෙබොරුවට කෑ 
ගහනවා. ෙබොරුවට කයිවාරු ගහනවා. [බාධා කිරීමක්] මම 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගහන ෙකොට. 
ඇයි ඒ? තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගහන්ෙන් ඇත්ත විඳ දරා ගන්න 
බැරි නිසා. ඒ නිසා සත යට සවන් දීලා, ෙකොළයකුයි 
පැන්සලයකුයි අතට අරෙගන, ෙම් කියන ෙද්වල් ලියා ෙගන, කට 
තිබුණු පළියට ෙබොරුවට කෑ ගහන්ෙන් නැතිව, ෙකොන්දක් 
තිෙබනවා නම් ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න. අද ඒ සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කථා කිරීෙම් අයිතිය  තිෙබනවා.  

මා දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් භාෂණෙය් අයිතිය 
තිබුෙණ් නැහැ කියලා. ඒත් දැන් කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. 

ඒ නිසා  තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොළයක්, බුද්ධියක්, ඥානයක්, 
දැනුමක් -මිනුමක්, හැකියාවක් තිෙබනවා නම් ෙම් ඉදිරිපත් කරන 
කරුණු ටික සටහන් කර ෙගන උත්තර ෙදන්න, නිකම් ෙබොරුවට 
කයිය ගහන්ෙන් නැතිව. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් අසාර්ථක, කිසිම ඵලදායිතාවක් ෙනොමැති 
ව ාපෘතිවල ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් වර්තමාන 
රජයට; වර්තමාන ජන පරපුරට බව. Airport එක හදන්න ගත් 
ණය ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළට  
planes එන්ෙන් නැහැ.  වරාය හදන්න ගත්  ණය, ෙපොලියත් එක්ක 
ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  නමුත් වරායට නැව් එන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ගරු අගාමාත තුමාෙග් නායකත්වෙයන් අපි ඉදිරි 
දින කිහිපය තුළ චීනෙය් සංචාරයක් කරලා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
චීනයට යන්න ලජ්ජා නැද්ද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ලබා ගන්න තිෙබන සියලුම ආෙයෝජන, සියලුම ආධාර ලබා 

ෙගන අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් අසාර්ථක ව ාපෘති ටික සාර්ථක 
ව ාපෘති බවට අපි පත් කරනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරනවා. දැන් ෙබො ෙහොම ලස්සනට ෙමතැන කෑ ෙකෝ 
ගහලා අහනවා, "චීනයට යන්න ලජ්ජා නැද්ද?" කියලා. අහෙගන 
ඉන්නවා නම්, රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න 
මම කැමැතියි.  දැන් ගරු මන්තීතුමා අහනවා, "චීනයට යන්න 
ලජ්ජා නැද්ද?" කියලා. මම අහනවා, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් 
වියදම් කරලා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බාල විදුලි බලාගාරයක් හදපු එක 
ගැන ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජාවක් නැද්ද කියලා.   

පනස් වතාවක් කැඩුණු ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බාල විදුලි 
බලාගාරය, ලයිට් නිෙවන විදුලි බලාගාරය, අලුත් වැඩියා කරන්න 
පටන් ගන්න නම් එහි යන්ත නිෙවනකම් දවස් 5ක් බලාෙගන 
ඉන්න ඕනෑ. බාල උපකරණවලින් කියාත්මක ෙවන විදුලි 
බලාගාරයක් හදපු එක ගැන ලජ්ජාවක් නැද්ද? ෙම් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බාල විදුලි බලාගාරය නිසා අද මුළු රටම 
අන්ධකාරෙය්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් සිටින පවිතා වන්නිආරච්චි 
මන්තීතුමිය, විදුලිබල ඇමතිතුමිය හැටියට හිටපු කාලෙය් 
විපක්ෂෙයන් අහපු පශ්නයකට එතුමිය ලබා දුන් උත්තරය එදා 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන්ව තිෙබනවා. එතුමියෙගන් පශ්නයක්  
අහලා තිෙබනවා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය කී පාරක් 
කැඩිලාද කියලා. පවිතා වන්නිආරච්චි මැතිනිය එදා ඇමතිතුමිය 
හැටියට  උත්තර දීලා තිෙබනවා, තිස්වතාවක් කැඩිලා තිෙබනවා 
කියලා. යන්න පුස්තකාලයට. හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න. කියවා 
බලන්න, ඔබතුමන්ලාෙග්ම ඇමතිතුමිය එදා දුන් උත්තරය. එදා 
තිස්වතාවක් කැඩුණු බාල විදුලි බලාගාරය,  අද වන විට  කැඩුණු 
වාර ගණන 50ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මම 
අහන්න කැමැතියි,  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් මහා පරිසර විනාශයකුත් 
කරලා, චීනෙයන් ෙම් රටට බාල විදුලි බලාගාරයක් පරිත ාග 
කරපු එක ගැන ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජාවක් නැද්ද කියලා. 
ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජාවක් නැද්ද?  [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සුපුරුදු කෑ ගැහිල්ල ෙම් 
අයෙග් පුරුද්දක්. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු පුරුද්ද නැති ෙවලා 
නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා සවන් දුන්ෙන් නැහැ. 
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[ගරු  සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 
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පසු ගිය කාලෙය් කථා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අෙන්! තව 
අවුරුදු ෙදකක් තිෙබද්දීත්  නිකම් ෙබො රුවට ජනාධිපතිවරණයක් 
ෙගනැල්ලා ඉල්ලා ෙගන කෑවා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා මහා 
ෙලොකු උද්ධච්චකමින් හිතාෙගන හිටියා හැමදාම දිනනවා කියලා. 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි, උද්ධච්ච ෙවන්න එපා 
කියලා. ජනතාවට සවන් ෙදන්න. කරුණාකර ජනතාවෙග් සිතුම් 
පැතුම් අවෙබෝධ කර ෙගන, තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවත් එක්ක 
ඉඳෙගන තීන්දු තීරණ ගන්න.  සත  ඉදිරිෙය්  ෙද්ශපාලන හිවලුන් 
හැටියට හැ සිෙරන ෙමොෙහොතක, ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම 
යමක් කියන්න මට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් කර්මාන්ත 
පද්ධතිය සහමුලින්ම කඩා වැටිලා තිෙබනවා. මහ ෙලොකුවට 
ආර්ථික පුනර්ජීවයක් ඇති කරනවා කිව්වා. මහ ෙලොකුවට ආර්ථික 
ශක්තියක් ෙගොඩ නඟනවා කිව්වා. පසු ගිය වසර 10ක කාලය තුළ 
අෙප් රටට කර්මාන්තශාලා කීයක් ෙගනාවාද?  රක්ෂා කීයක් බිහි 
කළාද? පසු ගිය කාලෙය්  පැහැදිලිවම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අපනයනය කඩා ෙගන වැටුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙය් 
පතිපත්ති තුළ අපනයන  කඩා ෙගන වැටුණා. කර්මාන්තශාලා 
වැහුවා. මහා ෙලොකුවට ඒ කාලෙය් ෙමොනවාද කිව්ෙව්? රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා එදා කර්මාන්තශාලා 200ක් හදන ෙකොට 
කිව්වා,  සුද්දියන්ට යට ඇඳුම් මසන්න කර්මාන්තශාලා හදනවා 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා එක කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපනය 
කළාද? එකක්වත්  ස්ථාපනය කළාද? තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙහම  
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මම පැහැදිලිවම කියන්නට  කැමැතියි, පසු ගිය රජය සමෙය්  
ඔබතුමන්ලා ෙනොහැකියාෙවන් ෙපෙළමින් සිටි බව.  ඔබතුමන්ලා 
මුළු බලාධිකාරයම  අතට අරෙගන එක පවුලක්  සුරකින්නට තමයි  
රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහය වූෙය්. එක පවුලක් ෙවනුෙවන් 
ෙමෙහයවපු  ආර්ථිකය  අද අපි රෙට් ජනතාවට  ජනසතු කර 
තිෙබනවා. ලක්ෂ ෙදසියක් ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය  උෙදසා 
ආර්ථික කළමනාකරණය  කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන  මන්තිතුමාත් අද ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවලා 
තිෙබනවා.   අද එතුමා ෙපොදු විපක්ෂයයි කියාෙගන  ෙබොෙහොම 
පබල හඬක් හදාෙගන යනවා.  ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා හදවතට 
එකඟව කථා කරන්න. ඔබතුමා ජලසම්පාදන  ඇමතිවරයා  
හැටියට කටයුතු කරනෙකො ට ඔබතුමාට වැඩක් කරන්නට 
දුන්නාද? එතුමා හදවතින්  උත්තර ෙද්වි. එතුමාෙග් වැඩත් කෙළේ 
අර පවුෙල් උදවියයි.  එතුමාෙග් හදවෙත් තිබුණු දුක -  [බාධා 
කිරීම්]අප අහලා තිෙබනවා.  එතුමාට  සවන්දීම අපි කළා. එතුමා 
අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය  ෙවනුෙවන්  ෙලොකුම හඬක්  නැගුවාට,  
එදා රාජ  පාර්ශ්වෙය් ඉන්නෙකොට  ෙමතුමාට වැඩක් කරන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවාවක් කරන්නට   
ෙමතුමන්ලාට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  ඇයි,  ඔක්ෙකොම තිබුෙණ් 
ෙකොෙහේද?  ඔක්ෙකොම ආර්ථික සංවර්ධනෙය්. ඔක්ෙකොම ඒෙක් 
බැහැලා තිබුෙණ්.   එදා   වීරවංශ ඇමතිතුමාට  තිබුණු සල්ලි   
ටිකත් ගත්තා,  ආර්ථික සංවර්ධනයට. රට ෙවනුෙවන්  ෙනොෙවයි, 
එක පවුලක් ෙගොඩනැඟීම ෙවනුෙවන්  තමයි ඒ වැඩ කටයුතු 
කියාත්මක කෙළේ.  

මා   විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි.  අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්  ෙබොෙහොම  උනන්දුෙවන්   
කෑ ෙකෝ ගහනවා,  අදහස් උදහස්  ඉදිරිපත් කර නෙකොට.  GSP 
Plus සහනය අහිමි කිරීම ගැන දැන්  ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද 
කියන්ෙන්?  GSP Plus    සහනය ඔබතුමන්ලාෙග්   රජය  කාලෙය් 
රටට අහිමි වුණා ෙන්ද?  ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් අෙප් රටට 
අපනයන ගමනාන්තයන් අහිමි වුණා ෙන්ද?  කර්මාන්ශාලා විශාල 
පමාණයක් වැසී ගියා ෙන්ද? ලක්ෂ ගණනක් මහපාරට වැටුණා 
ෙන්ද? GSP Plus  එක  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාල වකවානුව  තුළ  

අහිමි වුණා.  එතරම් ආශ්චර්යක් තිෙබනවා නම්,  එතරම් ශක්තිමත් 
නම්,  එතරම්  මහා ෙපෞඪ ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළවල් පටන් ගත්තා 
නම්, GSP Plus  සහනය  අහිමි වුෙණ් ඇයි? මා ඔබතුමන්ලාට 
පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි, අෙප් රජෙය් ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් නායකත්වය සහ ෙමෙහය වීම තුළ අෙප් රටට 
GSP Plus  සහනය ලැෙබන බව. GSP Plus  සහනය 
ලැෙබනෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසයක්,  ෙකොට්ඨාසයක් 
පාසා  අනිවාර්යෙයන්ම කර්මාන්ත පුරවරයන් බිහි කරනවා.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙය් කාලවකවානුව තුළ කඩවල් 
ගණෙන්,   ෙබෝක්කු ගණෙන් රස්තියාදු කරපු ඒ තරුණ පරපුරට  
අෙප් රජය හරහා  අනිවාර්යෙයන්ම රැකීරක්ෂා ලබා   ෙදනවා.  
ෙම්වා අහෙගන ඉන්න බැරිව තමයි දැන් රුදාව හැදිලා 
තිෙබන්ෙන්; කිරි පණු ගාය හැදිලා තිෙබන්ෙන්; ෙලොකුම ගාය 
හැදිලා තිෙබන්ෙන්. මම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන් ඉල්ලනවා, 
ෙපොඩ්ඩක් දැන් නිහඬ ෙවලා  ඉඳලා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කාලෙය්දී කරපු ෙම් වැරදි ටික ගැන ෙගදර ගිහින් කල්පනා කරලා 
බලන්න කියලා.  රටට කරපු ෙකොඩිවිනය, පව් ටික ගැන ෙපොඩ්ඩක් 
සමාෙලෝචනය කරලා බලන්න. රටට ෙහණ ගහපු ආකාරය ගැන  
ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ටිකක් 
පතිසංස්කරණය ෙවලා,  ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් ෙවලා, අලුත් විධියකට  
රෙට් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් 
ෙවන්න කියලා  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  රාජ  සමෙය් සුළු හා මධ ම  පරිමාණ 
කර්මාන්තවලට  දුන් සහෙයෝගය ෙමොකක්ද කියලා මම අහන්න 
කැමැතියි.  මහ ෙලොකුවට ලංකා පුත සංවර්ධන  බැංකුව හැදුවා. 
ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුෙව් ණය දුන්ෙන් කාටද? සහන 
වශෙයන්  ණය ලබා දුන්ෙන් සුළු කර්මාන්ත කරුවන්ටද? මධ ම 
පරිමාණෙය් කර්මාන්ත කරුවන්ටද? ඔක්ෙකොම ණය ලබා දුන්ෙන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගජ මිතුරු සංගමයටයි. ෙකෝටි පෙකෝටි 
ගණන්  සහන ෙපොලියට ණය අරෙගන අද ෙපොලු තියලා.  ගජ 
මිතුරු සංගමය අද ෙපොලු තියලා. සුළු හා මධ ම පරිමාණෙය් 
කර්මාන්තකරුවන්ට  ණය ෙදන්නා වූ නාමෙයන්  ඔක්ෙකොම දීලා 
තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් හිතවත් ෙකෝටිපතියන්ටයි.  

මම දැන්  තමුන්නාන්ෙසේලාට ආරාධනාවක් කරනවා.  එන්න 
හම්බන්ෙතොටට. හම්බන්ෙතොට එක්තරා තරුපෙහේ මහා 
පරිමාණෙය් ෙහෝටලයකට මුල් ගල් තැබුවා. ඒ මුල් ගල තබලා  ඒ 
සඳහා රක්ෂණ සංස්ථාෙවන්  ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක්  මුදල් ලබා 
ගත්තා. අද ඒ මුදල් ටික නැහැයි කියලා තමුන්නාන්ස්ලා 
දන්නවාද?  මුල් ගල විතරයි තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොටට ඇවිල්ලා 
බලන්න. ඇවිල්ලා බලන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාල 
වකවානුෙව් සිදු වුණු මහා ජාතික අපරාධ ගැන; මහා ජාතික මුදල් 
මං ෙකොල්ල ගැන. [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. ෙම්වා ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් ඉෙගන ගන්න. නිකම් ක්ෙෂේත චාරිකාවකට ඇවිල්ලා 
බලන්න. ෙමොකද, අද තමුන්නාන්ෙසේලාට හම්බන්ෙතොටට 
ඇවිල්ලා ඕනෑ ෙදයක් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. අද ෙසල්ලම් 
පිස්ෙතෝල අරෙගන නගරාධිපතිවරු එන්ෙන් නැහැ. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා ඕනෑම ෙදයක් 
බලන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි -  රංජිත්  ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ෙකොෙහේද 
යන්ෙන්? ෙමොකද, බයද? ඉඳලා අහගන්න.  බයගුල්ෙලෝ බෙය් 
යනවා.  

මම අහන්න කැමැතියි, හම්බන්ෙතොටට ඇවිල්ලා අර පැළෙවන 
මුල් ගල දිහා බලන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා. මහ ෙලොකුවට තරු 
පෙහේ ෙහෝටල් හදන්නය, සංචාරක පුරවරයන් හදන්නය කියා 
රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් ෙකෝටි-පෙකෝටි ගණනක් ෙහොරා කාලා; 
ෙකෝටි-පෙකෝටි ගණනක් සල්ලි ෙහොරකම් කරලා. අද ඒවා මුල් 
ගලට පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, මහ ෙලොකුවට කථා 

899 900 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙළේ, සුළු හා මධ ම පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුවන් රැක 
ගන්නවාය කියායි. මහා පරිමාණෙය් ආෙයෝජන ව ාපෘති 
කියාත්මක කරනවාය කියායි. නමුත් කරපු එකම ෙද් වුෙණ්, රට 
ණය මර උගුලක පටලවපු එකයි. අපි ෙම් ණය මර උගුෙලන් අෙප් 
රට ෙබ්රා ගන්නට ඕනෑ; අෙප් ආර්ථිකය ෙබ්රා ගන්නට ඕනෑ; 
අෙප් ෙද්ශය ෙබ්රා ගන්නට ඕනෑ; අෙප් රෙට් පුරවැසි පරපුර ෙබ්රා 
ගන්නට ඕනෑ. අන්න ඒ නිසා තමයි, අපි අද මනා ආර්ථික 
කළමනාකරණයකට රට ලක් කරලා ශක්තිමත් ගමනක් 
කියාත්මක කරන්නට කටයුතු  කරන්ෙන්. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මැතිතුමනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
මහ ෙලොකුවට විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳෙගන කෑ ගහනවා. මම 
අහන්න කැමැතියි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් හිටපු පධාන 
ඇමතිවරෙයක් -කැබිනට් ඇමතිවරෙයක්- එක පවුලකට මාසයකට 
රුපියල් 7,500න් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ය කියන ෙකොට 
ඔබතුමන්ලා කෑ ගැසුවාද කියා?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රුපියල් 2,500යි. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
පවුලකට රුපියල් 7,500යි. එක පුද්ගලෙයකුට රුපියල් 

2,500යි. තුන්ෙදෙනක් ඉන්නා පවුලකට මාසයකට රුපියල් 
7,500කින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියා කියන ෙකොට, ඔය කෑ 
ගහන කෑ ගැහිල්ල කෑ ගැහුවාද? නැහැ. බිල්ෙලෝ වාෙග් කට වහ 
ෙගන සිටියා. කට උත්තර නැහැ. කෙට් පිට්ටු. ඒ කාලෙය් කෑ 
ගහන්න බැහැ. මාසයකට රුපියල් 7,500කින් පවුලකට ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් කියා කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද, රුපියල් 
7,500කින් පවුලකට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැබිනට් ඇමතිවරයා කියන  ෙකොට, 
ඔබතුමන්ලාෙග්ම රජෙය් සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් කියා තිෙබනවා, 
හතරෙදෙනක් ඉන්නා පවුලකට මාසයකට ජීවත් ෙවන්න ආහාර 
සහ ආහාර ෙනොවන වියදම් වශෙයන් රුපියල් 51,000ක් ඕනෑය 
කියා. මාසයකට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 51,000ක් ඕනෑය කියා 
රජෙය් සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්වා දුන්නා. ආර්ථික විද ාව 
පිළිබඳව ටියුෂන් පන්ති කරපු ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් 
ඇමතිවරයා කිව්වා, "නැහැ. රුපියල් 7,500කින් ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන්" කියා. හැබැයි, ඒ කාලෙය් ඒ ගැන කථා කරන ෙකොට, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගැහුෙව් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කට වහ 
ෙගන සිටියා. ඒ ඇයි? රෙට් රාජ  සම්පත් අමු අමුෙව් මහ දවල් 
ෙහොරා කාලා, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලිවලින් ඔබතුමන්ලා සුර 
සැප ජීවිතයක් ගත කළ නිසායි තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගැහුෙව් 
නැත්ෙත්. ඒ නිසා කට වහ ෙගන සිටියා. දැන් ඒ සුර සැප ජීවිතය 
නැතුව සිටින ෙකොට, තමන්ට හිමි වරදාන, වරපසාද, පතිලාභ, ලාභ 
පෙයෝජන, ෙකොමිස් කුට්ටි, පගා මල්ල ෙනොලැෙබන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාණ්ඩුකම්බල ෛශලාසනය ෙහොඳට රත් 
ෙවනවා. ඒකයි, ඔය ඉන්න බැරි. කිරි පණු ගායයි, පස්සා පැත්ත 
රත් ෙවන නිසායි නැඟිටලා නිකම් කෑ ෙකෝ ගහන්ෙන්, කරුණු 
අවෙබෝධ කර ගන්ෙන් නැතුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පැහැදිලිවම එක කරුණක් කියන්න කැමැතියි.  ෙම් රෙට් සැබෑ 
දුප්පත්කෙම් පතිශතය ෙසොයා බැලීමට අෙප් රජය තීන්දු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද? ගරු රංජිත් ෙසොයිසා මැතිතුමනි, 

තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට ෙලෝක පජාවට පුම්බන්නට 
දුප්පත්කම සියයට පහෙළොෙව් සිට සියයට හයට බැස්සාය කියා 
එකවරම තීන්දු කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කරලා තිෙබන්ෙන් 
සංඛ ා ෙල්ඛන ජිල්මාට් එකක්; සංඛ ා ෙල්ඛන විජ්ජාවක්.  

අද අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කර තිෙබනවා, රෙට් සැබෑ 
දුප්පතුන්ෙග් පතිශතය ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් ෙනොෙකොට ඒ 
සියලුම ෙතොරතුරු හා දත්තයන් නිවැරදිව ඒක රාශී කරන්නට. 
ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් හාරදහසට ෙගෙනනවාය කියා අපි 
ෙබොරුවට සංඛ ා ෙල්ඛන පුම්බලා කියන්න යන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අසත  සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරපු තත්ත්වය 
මත අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

අද අෙප් රට මැදි ආදායම් උගුලකට හසු ෙවලා තිෙබනවා. මැදි 
ආදායම් උගුල - "middle-income trap" - කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?   
ඒ කියන්ෙන්, අෙප් රටට ලැෙබන්න තිෙබන ආධාර ටික 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ; අෙප් රටට ලැෙබන්න තිෙබන සහන ණය 
ටික ලැෙබන්ෙන් නැහැ; අෙප් රට මැදි ආදායම් ලබන රටක් කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට අසත  සංඛ ා ෙල්ඛන දත්ත 
උලුප්පා තිබ්බා. ඒ වාෙග්ම අපට අද මැදි ආදායම් කියන මට්ටමට 
එන්නට හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ ආෙයෝජන ශක්තිය නැහැ; ඒ 
මූල  ශක්තිය නැහැ; ඒ සම්පත් ශක්තිය නැහැ. අන්න ඒ නිසා 
තමයි අෙප් රජය තීන්දු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙලෝකයත් එක්ක 
ගනුෙදනු කරන්න, ෙලෝකයත් එක්ක කථා කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ළිෙඳේ ඉන්න මැඩියා වාෙග් හැසිෙරන්ෙන් නැතුව ෙලෝකයත් 

එක්ක සාකච්ඡා කරන්න.  පසු ගිය කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙලෝකයත් එක්ක ගනුෙදනු කළාද? ෙලෝකෙය් පබල රටවල් 
එක්ක ගනුෙදනු කළාද? ෙලෝකෙය් ශක්තිමත්ම ආර්ථික තිෙබන 
රටවල් එක්ක ගනුෙදනු කළාද? නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ගැහුවාද? 
ආධාර ගිවිසුම්වලට ගියාද? ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට පමණක් 
ෙනොෙවයි, ආෙයෝජන ගිවිසුම්වලට ගියාද?  

මම කියන්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ගනුෙදනු කරපු රටවල්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ටැන්සානියාව එක්ක ගනුෙදනු කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා උගන්ඩාව එක්ක ගනුෙදනු කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුවන්ඩාවත් එක්ක ගනුෙදනු කළා, බුරුන්ඩි 
රාජ යත් එක්ක ගනුෙදනු කළා. ස්වාසිලන්තෙය් ඉන්නවා 
රජතුෙමක්, භාර්යාෙවෝ 54ෙදෙනක් ඉන්න. අන්න ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා ගනුෙදනු කළා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
යුෙරෝපා හවුලත් එක්ක ගනුෙදනු කරලා අෙප් මත්ස  සම්පතට 
දාපු තහංචිය ඉවත් කර ගන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ. අෙප් රෙට් 
ටූනා මත්ස  ෙවෙළඳාම කරපු අෙප් ධීවර කාර්මිකයන්ට, ධීවර 
ෙවෙළඳුන්ට මරු පහර එල්ල ෙවන ෙකොට යුෙරෝපා හවුලත් එක්ක 
ගනුෙදනු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවලාව තිබුෙණ් නැහැ. ඇයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගනුෙදනු කෙළේ ස්වාසිලන්තය, ටැන්සානියාව, 
උගන්ඩාව වාෙග් රටවල් එක්කයි. බැරිම තැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
අපිකාෙව් ටැන්සානියාවට ගිහිල්ලා අෙප් රෙට් සල්ලිවලින් 
වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථානයකුත් හැදුවා. අෙප් රෙට් සල්ලිවලින් 
මාලදිවයිෙන් පාරක් හැදුවා. ඒ ෙමොනවාටද? ඒ තරම්ම ෙම් රෙට් 
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පශ්න විසඳිලා. රෙට් සල්ලි උපෙයෝගී කරෙගන පිට රට ගිහිල්ලා 
වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථාන හදනවා. පිට රට ගිහිල්ලා පාරවල් 
හදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ලජ්ජා නැද්ද? දන්ෙන් නැද්ද? 
ෙමොළයක් නැද්ද? ෙතොරතුරු දන්ෙන් නැද්ද? ෙබ්බද්ෙදෝ වාෙග් 
නිකම් ෙමතැන කෑ ගහන්ෙන් නැතුව  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොඩ්ඩක් 
ෙපොත පත කියවන්න. යන්න පුස්තකාලයට. පුස්තකාලයට 
ගිහිල්ලා ෙතොරතුරු ටිකක් කියවන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට අකුරු 
කියවීෙම් හැකියාව තිෙබනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. යන්න 
පුස්තකාලයට. ගිහිල්ලා ෙතොරතුරු, කරුණු, කාරණා ටික ෙහොඳට  
ෙහොයලා බලලා තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්න. ෙමොකද, 
ඇෙමරිකාව එක්ක ගනුෙදනු කිරීමට වැඩිය  ස්වාසිලන්තය එක්ක 
ගනුෙදනු කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලිවම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙලොකු 
වටිනාකමක් තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] යුෙරෝපා හවුලත් එක්ක කථා 
කරනවාට වඩා වටිනාකමක් තිබුණා, ටැන්සානියාව එක්ක කථා 
කිරීම. පැසිෆික් රටවල් සමඟ ගනුෙදනු කරනවාට වැඩිය සීෙසල්ෂ් 
රටට යන්න, මැඩගස්කරයට යන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට වුවමනාව 
තිබුණා. ෙමොන ලජ්ජා නැති වැඩක්ද? 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසානයි. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙනොහැකියාව තුළින් තමුන්නාන්ෙසේලා 

ෙම් රට මහා පරිමාණෙය් අගාධයකට ඇද දමන්නට කටයුතු කරන 
ෙකොට අෙප් ගරු අගාමාත තුමාෙග් නායකත්වෙයන් පැහැදිලිවම 
අෙප් මාතෘ භූමිය සංවර්ධනෙය් සුරපුරයක් බවට පත් කරනවා, පත් 
කරනවාමයි කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න 
කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා කියන ෙකොට ඉතින් කනට 
අමිහිරියි. රස්සා පශ්නය විසඳන ෙකොට, රැකියා දසලක්ෂයක් වසර 
5කින් බිහි ෙවන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට අමාරුයි කියලා මම 
දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට රුදාව හැෙදනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කැසිල්ල හැෙදනවා. ඇයි, දසලක්ෂයකට රස්සා ෙදන ෙකොට 
විරැකියා ෙපෝලිමට යන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට සිද්ධ ෙවනවා.  

රෙට් ජනතාව පුන පුනාම තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණවලින් 
පතික්ෙෂේප කරන ෙකොට, රෙට් තරුණ තරුණියන් දසලක්ෂයකට 
රස්සා ලැෙබන ෙකොට අෙප් ඒකාබද්ධ හූනියෙම්; ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අපතෙයෝ ෙකොට්ඨාසයට සිද්ධ ෙවනවා, විරැකියා 
ෙපෝලිමට යන්න. ෙම් විරැකියා ෙපෝලිමට යන්න භෙය් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා කුහක ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන්. කුහකෙයෝ 
ෙවන්න එපා. ඊර්ෂ ා කරන්න එපා. ඊර්ෂ ාෙවන්, ෛවරෙයන්, 
ෙකෝධෙයන් කටයුතු කරන්නට එපා. කුහකෙයෝ ෙකොට්ඨාසයක් 
හැටියට හැසිෙරන්න එපා. භය නැතුව නිදහස් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම්වලට අත උස්සන්න. ෙලෝකයත් සමඟ අපි එකතු ෙවලා 
ඉදිරිපත් කරන ආෙයෝජන සැලසුම්වලට භය නැතුව 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආශිර්වාදය ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය දැන්  

අවසානයි. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබලාට ෙමොළයක් ෙනොතිබුණාට රෙට් ආර්ථිකය 

කළමනාකරණය කරන්න අෙප් ගරු අගාමාත තුමාට ෙහොඳ 

ෙමොළයක් තිෙබනවා, ෙහොඳ හැකියාවක් තිෙබනවා, ෙහොඳ 
දක්ෂතාවක් තිෙබනවා, රාජ තාන්තික සබඳතා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොනම ෙහේතුවකටවත් බිෙසෝවරු 
54ක් තබාෙගන ඉන්න ස්වාසිලන්තෙය් රජතුමාත් එක්ක නම් අෙප් 
ගනුෙදනුවක් නැහැ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය දැන්  අවසන්. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නමුත් අපට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය එක්ක ගනුෙදනු 

තිෙබනවා. අපට යුෙරෝපා හවුලත් එක්ක ගනුෙදනු තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් වැදගත්, අෙප් රටට ඵලදායී, අෙප් රටට සහන ලබාෙදන 
රටවල් එක්ක ගනුෙදනු කිරීෙම් වුවමනාව අපට තිෙබනවා. 

බිෙසෝවරු 54ක් තියාෙගන ඉන්න ස්වාසිලන්තෙය් රජතුමාත් 
එක්ක අෙප් කිසිම ගනුෙදනුවක් නැහැ. ඇයි? අෙප් රාජ  
නායකයන් වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා 
ෙලෝකයට ගිහින් ගිවිසුමක් අත්සන් කරනෙකොට එයින් 
බණ්ඩයියාෙග් මුදල් පසුම්බිෙය් වර්ධනයක් සිද්ධ ෙවනවා, ඒ 
බණ්ඩයියාෙග් බඩ කට පිෙරනවා, බිෙසෝ මැණිෙක්ෙග් මුදල් 
පසුම්බියට මුදල් ගලාෙගන එනවා. අන්න ඒ වාෙග් ධනාත්මක, 
ගුණාත්මක, හරයාත්මක ෙවෙළඳ ගිවිසුම්, ආර්ථික පතිපත්ති, 
විෙද්ශ පතිපත්ති කියාත්මක කර තමයි අප පැහැදිලිවම ගම හදා  
රට හදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ගමටත් ෙකළවලා, රටත් විනාශ 
කළා. නමුත්, අප අනිවාර්යෙයන්ම ගරු අගාමාත තුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ගම හදා රට හදනවා. [බාධා කිරීම්] 

අවසාන වශෙයන්, මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණය 
කියන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලා තැනින් තැන, ඔය එක එක 
අහු මුළුවලට ගිහින්, එක එක හන්දිවලට ගිහින් කියනවා, "අෙප් 
වර්තමාන රජය සහන ලබාදී නැහැ. ෙසේවයක් කර නැහැ" කියා. 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට අභි ෙයෝගයක් කරනවා, ඇවිල්ලා නිවාස 
හා ඉදිකිරීම් අමාත ාංශය දිහා බලන්න කියා. අප 2015 වසෙර් 
ගම්මාන 38ක් හදා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ගම්මාන 200ක් 
හදනවා. නගර බල පෙද්ශවල, ගාමීය බල පෙද්ශවල පවතින 
නිවාස පශ්නය අනිවාර්යෙයන්ම විසඳනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට කෑ ගහන්න තවත් කාරණාවක් මා 
කියන්නම්. 2025දී අප සැමට ෙසවණ ලබාෙදනවා. දැන් කෑ 
ගහන්න. [බාධා කිරීම්] 2025දී -අවුරුදු 10ක් තුළ- ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් නායකත්වෙයන් අප සැමට ෙසවණ ලබා 
ෙදනවාමයි. [බාධා කිරීම්] තව ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහන්න කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියමින්, මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
 

[අ.භා. 12.45] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස 

ඇමතිතුමාෙග් කථාව අසා සිටින විට මට පුදුම හිතුණා. එතුමා 
කුමන තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්නද ෙම් උත්සාහ දරන්ෙන් කියා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙගොඩනඟලා දැන් අවුරුද්දක් පමණ ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
එතුමන්ලා බලයට පත්වී ගත වූ අවුරුද්දයි මාස තුනක පමණ 
කාලය තුළ රුපියෙල් වටිනාකම පහත යමින් එක අර්බුදයකට අද 
අප මුහුණ දී තිෙබනවා.  

903 904 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදවැන්න ෙමයයි. 2015 වර්ෂය තුළ අප වැඩිෙයන් ආනයනය 
ෙකොට අඩුෙවන් අපනයනය කරන පශ්නයකට මුහුණ දීම නිසා 
විෙද්ශ විනිමය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටිනවා. තුන්වැනි කාරණය 
ෙමයයි. මැදෙපරදිග, දකුණු ආසියාෙව් සහ නැෙඟනහිර ආසියාෙව් 
ෙසේවය කරන දහඅට ලක්ෂයක් පමණ වූ අෙප් ෙසේවකයන් 
ෙගෙනන මුදල් පමාණය පළමු වතාවට 2015 වර්ෂෙය් සිට අඩු 
ෙවන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම සංඛ ා ෙල්ඛන. අපට ලැෙබන විෙද්ශ 
විනිමය පමාණය අඩු ෙවනවා නම්, අපට විෙද්ශ විනිමය 
උපයාගන්න තිෙබන්ෙන් ෙත්, රබර් හා කාර්මික 
අපනයනයන්ෙගන් නම්, ඒවා අඩු වී තිෙබනවා නම් අප නියත 
වශෙයන් මූල  අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා. නියත වශෙයන් අප 
ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා. අෙප් නිවාස 
ඇමතිතුමා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා මුරුංගා අත්ෙත් තිබ්බාට 
ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් අර්බුදය විස ෙඳන්ෙන් නැති පශ්නයක්.  

ෙමන්න ෙම් කාරණයට එතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න මා කැමැතියි. මාස තුනක් ඇතුළතදී ජාත න්තරව විශාල 
මුදල් අර්බුදයකට අෙප් රට මුහුණ ෙදන බව පසු ගිය ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් 1වැනි දා අය වැය විවාදෙය්දී මා පකාශ කළා.  අෙප් 
රුපියල බාල්දුවීෙම් ෙව්ගය වැඩි වී ණය ගන්න සිද්ධ වන රටක් 
බවට අප පත්වනවාමයි කියා මා එදා කිව්වා. එදා ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටි ෙබොෙහෝ අය කෑ ගැසුවා. මුදල් ඇමතිතුමාෙග් වැරැදි, ෙනොමඟ 
යවනසුලු, රට රවටපු අය වැය ෙල්ඛනයට ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා එතුමන්ලා සිතුවා.    

මා අෙත් තිෙබනවා ඒ අය වැය ෙල්ඛනය. එය ඔබතුමාත් 
දැක්කා, මමත් දැක්කා. ඒ අය වැය ෙල්ඛනෙය් කියූ කථාවන් අද 
කියාත්මක වන ්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්නට 
ඕනෑ නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනිදා දුන්නු 
ෙපොෙරොන්දු. එනම් වී කිෙලෝවකට ලබා ෙදනවා කියපු රුපියල් 50, 
ෙත් කිෙලෝවකට ලබා ෙදනවා කියූ මුදල්, රබර් කිෙලෝවකට ලබා 
ෙදනවා කියූ මුදල් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය  
ඉදිරිපත් කරනෙකොට අඩු කළා. අදත් ෙගවා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   රනිල් විකමසිංහ මහතාෙග්  
ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසු, ෙම් අවුරුද්ද තුළ ෙත්, රබර්  සහ මැණික් 
අපනයනය කර ලබන විශාල ආදායමක් අෙප් රටට අහිමි වී 
තිෙබනවා.  

දැන් අප මුහුණ ෙදන්ෙන් විශාලතම මූල  අර්බුදයටයි. 
ආණ්ඩුව දැන් ලැහැස්ති ෙවනවා ඊළඟ පනත ෙගෙනන්න. ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කරලා, අලුත් අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ෙගන එන්න ආණ්ඩුවට සිද්ධ ෙවනවා. එය ආණ්ඩුෙව් පසුබෑම 
විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු මහත් රට වැසියා හා ආර්ථිකයට ඇති වන 
දැවැන්තම පහර දීමයි. ෙම් ෙදෙවනි  අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  IMF 
-ජාත න්තර මූල  අරමුදල- ෙකොන්ෙද්සි අනුව ෙඩොලර් බිලියන 
1.1ක් අපි ඉල්ලනවා. ඒ මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොටස් තුනකට. 
එක වාරිකයකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියනයක් අපට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එය ෙකොටස් තුනකටයි ලැෙබන්ෙන්. The first 
tranche will be given if the Government agrees to their 
conditions.  

අගමැතිතුමාට මාස තුනකට ෙපර මම ෙම් ගැන  කිව්වාම 
එතුමා කිව්වා, "එෙහම එකක් නැහැ." කියලා කිව්වා. අද 
අගමැතිතුමා සහ ආණ්ඩුව IMF එක ඉදිරිෙය් දණ ගහලා හිඟා 
කනවා. ෙමොකකටද? ෙම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියනය ගන්නයි.  
රට බංෙකොෙලොත්භාවයට ඇවිල්ලා කියන්ෙන් ෙමයයි. අද අපට 
ෙලෝකෙය් වාණිජ ෙවළඳෙපොෙළේ මුදල් ගන්න බැහැ කියා ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා. මෙග් කාලය අඩු නිසා මම 

ඒ ගැන කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන ෙදකක් අපට ෙතල්වලින් වාසි වුණා.  ෙම් ලැබුණු වාසියට 
කරපු හදිය ෙමොකක්ද?  අපට කාර්යක්ෂම මූල  පාලනයක් 
තිබුණා නම්, ෙතල්වලින් ලැබුණ වාසිය රෙට් පෙයෝජනාත්මක 
තත්ත්වයට පරිවර්තනය කරන්න තිබුණා. සැණෙකළි! සැණෙකළි  
ආර්ථිකයට පරිවර්තනය ෙවලා, මුදල් ඇමතිතුමා ඒ සල්ලි 
සියල්ලම ආනයන විජ්ජාවට පරිවර්තනය කළා. ඒ විජ්ජාෙව් 
සැණෙකළිෙය් ඵල විපාක තමයි ඊළඟට එන්ෙන්. ඒ සඳහා VAT 
එක සියයට 15කට වැඩි කරනවා. අගමැතිතුමා කිව්වා, "මට 
නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා වක බදුවලින් සියයට 60කුත්, ඍජු 
බදුවලින් සියයට 40කුත් අනුගමනය කරන ආර්ථික 
පතිපත්තියකට යන්න" කියලා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
මුදල් ඇමතිතුමා කිව්ෙව් අසත  කථාවක්.  දැන් ඒ සියයට 60 
අනික් පැත්ත හැරිලා ඊටත් වඩා ෙපොදු ජනතාවෙග් කර පිට බර 
පැටවිලා තිෙබනවා.   

ඊෙය් කිව්වා, හාල්මැස්සන්ෙග් මිල ගණන්. ඔය ගණනට  
හාල්මැස්ෙසෝ තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?  ඔය කියපු ගණනට සාඩින් 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඔය ගණනට පාන්පිටි තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? අගමැතිතුමාට කියන්න ෙවන්ෙන් මම එදා කියපු 
කාරණයයි.  අගාමාත තුමාට  ජාත න්තර අර්බුදයක් තිෙබන බව 
ෙත්ෙරනවා. එදත් එතුමා එය පිළිගත්තා. නමුත් එතුමා සමඟ 
සිටින අමාත  මණ්ඩලය, වැරැදි මඟ පිළිබඳ සම්පූර්ණ 
අවෙබෝධයක් නැති අකාර්යක්ෂම අමාත  මණ්ඩලයක් බවට 
පත්ෙවලා ඉවරයි.  

රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප නැවැත්තුවා. ෙම්ක අවුරුදු 
ගණනාවක් සටන් කර අෙප් රටවැසියන් දිනාගත් ෙදයක්. ඊළඟට, 
අෙප් EPF, ETF මුදල්වලට IMF  එක තට්ටු කරන්න යනවා.  
That will come as another Bill to Parliament. ෙම් ෙදෙවනි 
පනත   ඉදිරි මාස ෙදක තුළ  ඉදිරිපත් කරන්න අගාමාත තුමා  
IMF එකට එකඟ ෙවලා  තිෙබනවා.  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
යටෙත්,  ෙම් contingency Bill එක  යටෙත්,  අපි ෙමෙතක් බුක්ති 
විඳපු සහන රාශියක් අපට නැති ෙවනවා. ෙම් ගිවිසුම යටෙත් 
සම්පූර්ණෙයන් රාජ  සංස්ථා විකිණීමකට භාජනය ෙවනවා.  

ලංකාෙව් පධාන  රාජ  බැංකු තුන ෙපෞද්ගලිකකරණයට 
පරිවර්තනය කරන්න කියන  ෙකොන්ෙද්සිය  IMF  එෙකන් 
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්වා පිළිගන්නවාද නැද්ද කියලා ෙනොෙවයි 
අගමැතිතුමා කථා කරන්ෙන්.  අගමැතිතුමාෙග් නිවාස ඇමතිතුමා 
කථා කරන්ෙන් ෙහොඳටම සල්ලි තිෙබන විධියටයි. සල්ලි තිෙබන 
විජ්ජාකාරයන් කථා කරනවා වාෙග් රටට කියනවා. සල්ලි නැහැ. 
පශ්නය ඒකයි. ආදායම ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ආදායම ලැෙබන්ෙන් 
නැති නිසා  VAT හා අෙනකුත් බදු සියල්ල වැඩි කළ යුතුයි කියා 
IMF එක තීරණය කර තිෙබනවා. ෙමය අෙප් ආණ්ඩුවට 
පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ බර ජනතාවෙග් කරපිට පටවන්න 
සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්තට 
අපි ෙම් වන විට ෙකොයි තරම් අෙප් විෙද්ශ වත්කම් පමාණයක් 
දිනපතා නිකුත් කරමින් රුපියල ෙබ්රා ගන්න දඟලනවාද? IMF 
එක කියනවා, රුපියල බාල්දු ෙවලා 160ට වැඩි පමාණයකට 
ඉහළට යනවා කියලා. බාල්දු ෙවනවා කියන්ෙන්ත් බද්දක්. අපි 
භාර ෙදන ෙකොට තිබුණු මුදලට වඩා සියයට 25කින් පමණ වැඩි 
මුදලකට රුපියල බාල්දු වන විට මහ ජනයාෙග් කරට බදු බර 
පැ ටෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ යනවා.  

භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ යනවා කියන්ෙන්ත් බද්දක්. ඉතින් 
ආණ්ඩුව පුළුවන් ආකාරයට ෙම් ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධනය 
තුළින් රට අර්බුදයකට පත් කරනවා. මම කනගාටු ෙවනවා, 
අගාමාත තුමා ඊෙය් කළ පකාශය පිළිබඳව. "There is about US 
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Dollar 1 billion debt by the UL to the international banking 
system. We will not be able to honour this sovereign bond." 
අගමැතිතුමා ඊෙය් කළ ඒ පකාශය ෙකොයි තරම් දුර්වල 
පකාශයක්ද? ර ටක් තමන් නිකුත් කරපු sovereign bonds 
තවදුරටත් වලංගු නැහැ කියලා, අපි ෙගවන්ෙන් නැහැ කියා කියන 
ෙකොට ෙමොන රෙට් ආෙයෝජකෙයක්ද, ලංකාවට එන්ෙන්? ෙමොන 
රෙට් ආෙයෝජකෙයක්ද, අෙප් bondsවල ආෙයෝජනය කරන්ෙන්? 
ෙමොන රෙට් ආෙයෝජකෙයක්ද, ශී ලංකාෙව් sovereign bonds 
ෙකෙරහි විශ්වාසය තබන්ෙන්? ඉතින් ෙමෙහම දුර දිග ෙනොබලා 
කරන සරල පකාශවලිනුත් සිදු වන්ෙන්, අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය 
daily පිට රටට ගලා යාමයි. ෙකොටස් රුපියල්වලට පරිවර්තනය 
ෙවනවා; විකුණනවා; විෙද්ශ විනිමය බවට පරිවර්තනය කරනවා. 
විෙද්ශ විනිමය රෙටන් ගමන් කරනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය වුණත් ෙම් අර්බුදෙයන් ෙගොඩ ඒම සඳහා සීමාවක් දැම්මා, 
ෙම් කාල සීමාව තුළ විෙද්ශ විනිමය ෙමච්චර පමාණයයි රටින් 
පිටට ෙගන යන්න පුළුවන් කියලා.  

අද එෙහම පතිපත්තියක් ෙම් ආණ්ඩුවට නැහැ. සල්ලි නැහැ, 
විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ; උපයා ගන්නත් බැරි තැනට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඕනෑ තරම් අරෙගන යන්නලු. අෙනක් 
පැත්ෙතන්  රෙට් ණය ෙගවන්න පුළුවන්කමක් නැති ආණ්ඩුවක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
ෙගෙනන ෙදවන අය වැය ෙල්ඛනයත් ගැන කියන්න ඕනෑ. රක්ෂා 
ෙබොරුවට ෙපන්වා රටක් රවටන්නට පුළුවන් කාලය ෙබොෙහොම 
ටිකයි. රැකියා අර්බුදයට විසඳුම් වශෙයන් අලුෙතන් රක්ෂා බිහි වීම 
ෙවනුවට, කරන රැකියා ලක්ෂයක් පමණ නැති වන බව ව ාපාරික 
පජාව දැන් පකාශ කරලා තිෙබනවා. ව ාපාරික පජාෙව් රැකියා 
ලක්ෂයක් පමණ නැති ෙවනවාය කියන ෙකොට අෙප් රෙට් ඇති 
ෙවන්ෙන් සමාජ ආර්ථික අර්බුදයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි මුහුණ ෙදන්න 
යන ෙම් බරපතළ අර්බුදකාරී අවස්ථාව සම්බන්ධෙයන් රජයට අපි 
කියන්න ඕනෑ, "ඔෙබ් පතිපත්ති වැරදියි, ඔෙබ් අය වැය ෙල්ඛනය 
වැරදියි. ඔබ රෙට් ඉදිරිය දිහා බලන කමෙව්දය වැරදි බව ඔප්පු 
කරලා හමාරයි" කියන එක. 

අවසාන වශෙයන්, ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව චීනයට ෙදෝෂාෙරෝපණය කළා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී චීනෙයන් ආධාර, ණය 
ආෙයෝජන ලබා ෙගන අෙප් ආර්ථිකෙය් ෙබොෙහෝ අංශ දියුණු 
කිරීමට ෙයොමු වුණා. Colombo Port City ව ාපෘතිය වැරදි බව ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු පකාශ කළා. එෙහම නම් ඒ ඇමතිවරු අද 
ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑ.  

අගමැතිතුමා වැරැද්ද පිළිෙගන චීනයට යනවා, Port City 
ව ාපෘතිය සඳහා ගිවිසුම අත්සන් කරන්න. ෙමොන ඇමතිවරයාද 
ඉල්ලා අස් වන්ෙන්, තමන්ට ආත්ම ෙගෞරවය කියලා ෙදයක් 
තිෙබනවා නම්? චීනය කියන්ෙන් ෙකොෙළොප්පමක් කියලා හිතන 
ෙබොළඳ ඇමතිවරුන්ට රටක ආණ්ඩු කරන්න බැහැ. අද චීනෙයන් 
ඇෙමරිකාව ණය ගන්නවා. ඔබා මාෙග් රජය ආර්ථික අර්බුදය 
ෙවලාෙව්දී චීනයට කිව්වා, විෙද්ශ විනිමය ඇෙමරිකාෙවන් එළියට 
ෙගන යන්න එපා, තිෙබන විධියට තියන්න කියලා. ෙමෙහේ 
ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා චීනයට කිව්ෙව්, "අපට ඔබලා ඕනෑ නැහැ" 
කියලායි. එෙහම කියලා දස මාසයක් ඇතුළතදී අද 
අගාමාත තුමාට චීනයට ගමන් කරලා ආපසු චීනයට කියන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා,  Port City ව ාපෘතිය පටන් ගැනීමට අපට ඔෙබ් 
ආෙයෝජන ඕනෑ කියලා.  

ආණ්ඩුව ෙම් ෙසල්ලම් කරන්ෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමඟ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපහාස කරලා 

විතරක් ෙනොෙවයි. මුළු රටම ආර්ථික වශෙයන් අවුල් ජාලාවකට 
පරිවර්තනය ෙවන 2016 වර්ෂයට තමයි අපි ගමන් කරන්ෙන්. 
දවසින් දවස රුපියල බාල්දු ෙවන්න බාල්දු ෙවන්න, අපට ලැෙබන 
විෙද්ශ මුදල් පමාණය නැති ෙවන්න, නැති ෙවන්න ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? තාවකාලිකව, parking spacesවල වාහනය 
නවත්වනවා වාෙග්,  මාස තුනකට park කරන්නට ඉන්දියාෙවන් 
විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ගන්නවා. ඒ මාස තුන ගියාම තව 
තැනකින් අරන් ඉන්දියාවට ෙගවනවා. ෙම්ක තමයි අද ආණ්ඩුව 
වැටී තිෙබන මූල මය අර්බුදෙය් තත්ත්වය. ෙම් අර්බුදෙයන් ෙගොඩ 
එන්නට ඔබ අනුගමනය කරන පතිපත්තිය කිසි ෙලසකින් උදවු 
ෙවන්ෙන් නැති බව ගරු අගමැතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට කියන්නට 
කැමැතියි. ඔබතුමා ෙම් අවුරුද්ද තුළ අෙප් රෙට් ආරම්භ කළ 
කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. තිබුණු සියලු වැඩ පිළිෙවළවල්, -
නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතෙය්, ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය්- ආදායම් ලබන ක්ෙෂේත 
අහිමි කරලා තිෙබනවා. රටට ලැබුණු ආදායම් මාර්ග අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ජාත න්තර මූල  අරමුදල ඔබට ඉතා පැහැදිලිව ෙම් පිළිබඳව 
වාර්තාවක් දීලා කියලා තිෙබනවා දැන් ජනතාවෙග් කර පිටට 
වැඩිෙයන් බර දාන්න, වැඩිෙයන් බදු දාන්න, ඔබ දුන් සහන 
කපන්න, අලුෙතන් ආෙයෝජනය කරන්නට හැකියාවක් නැති 
රටක් හැටියට හැසිෙරන්න, තිෙබන ටික හරියට කළමනාකරණය 
කරන්න කියලා. "An efficient management from your 
Government is expected." ෙම් තමයි ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන 
වචන. ඒ නිසා එවැනි හැකියාවක් නැති ආණ්ඩුවක් බවට පත් 
ෙවලා, අපි බාර දුන්නු රට, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බාර දුන්නු 
රට අද අවුලකට, බංෙකොෙලොත්භාවයකට, ආර්ථික කඩා 
වැටීමකට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට මා පාර්ථනා කරනවා, ෙම් 
භයානක තත්ත්වය ගීසිය වාෙග් තත්ත්වයකට පත් ෙනොෙව්වා! 
ස්පාඤ්ඤය වාෙග් තත්ත්වයකට පත් ෙනොෙව්වා! කියලා. එවැනි 
තත්ත්වයකට පත් වුෙණොත් අපි දකින්ෙන් ඉතාම භයානක, අඳුරුම 
ආර්ථික අර්බුදයයි. එය අපි මීට ෙපර කවදාවත් මුහුණ දුන්නු 
ආර්ථික අර්බුදයක් ෙනොෙවයි.  

අද ඒ රටවලට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. පිට රට බැංකු ඒ 
ෙදන ණය ඉස්ෙසල්ලා තමන්ෙගන් ගත්ත පරණ ණයවලට 
තියාෙගන ඉතිරිය ෙලස ෙසොච්චමක් ඒ රටවලට ෙදනවා. ෙම් 
වාෙග් භයානක තත්ත්වයට ආර්ථිකය පරිවර්තනය කරන්නට 
එපා. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදක්ෂ ඇමතිවරුන් ෙගදර 
යවන්න; වැඩ කරන්නට බැරි නම් ඔෙබ් නිලධාරින් ෙගදර 
යවන්න. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමා අස්ෙවලා ෙගදර යන්න 
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 1.03] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ආර්ථික ෙයෝජනා සම්බන්ධව අද පවත්වන 
විවාදෙය්දී කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මම සතුටට පත් ෙවනවා.  

අද දිනය තවත් සුවිෙශේෂී දිනයක් ෙවනවා. ඒ, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් 67ෙවනි උපන් දිනය ෙහේතුෙවන්. ඒ නිසා මම ෙම් 
ෙමොෙහොත ෙයොදා ගන්නවා, එතුමාෙග් උපන් දිනයට ශුභාශිංසන 
ෙගන එන්නට. 

907 908 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාෙග් කථාව පටන් ගන්නට කලින් මම විෙශේෂෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, මීට ෙපර කථා කළ ගරු ගාමිණී 
ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා මතු කළ කාරණාවකට උත්තර ෙදන්නට. 
මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එතුමා ගරු සභාෙවන් එළියට 
යන්ෙන් නැතිව සභාෙව් ඉඳීවි කියලා.  

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා කියනවා, එතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය් බදු බර තිබුෙණ් නැහැ. එතුමන්ලාෙග් කාලෙය්  ෙමෙහම 
බදු බරක් සමාජයට හිමි වුෙණ් නැහැයි කිවා.  ඇත්තටම එතුමා 
ෙම්ක කියන්ෙන් කටට ආපු නිසාද, නැත්නම් කිසි ෙදයක් ෙසොයලා 
බලන්ෙන් නැතිවද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදු බර ගැන කථා කරන විට, 
පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාලෙය් තිබුණු බදු බරයි, 1977 ඉඳන් තිබුණු 
බදු බරයි අපි සංසන්දනය කරලා බලමු. 1977 ඒක පුද්ගල බදු බර 
රුපියල් 395.13යි. ඒක මුළු ආදායෙමන් බදු පමාණය සියයට 
76.65ක්. ඒ වාෙග්ම 1994 ඒක පුද්ගල බදු බර රුපියල් 
5,556.81ක්. මුළු ආදායෙමන් බදු පමාණය ගත්ෙතොත් සියයට 
84ක්. ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමාට මා ෙම් කාරණය මතක් 
කරන්න කැමැතියි. 2014 වන විට ඒක පුද්ගල බදු බර රුපියල් 
50,803.48ක්. මුළු ආදායෙමන් බදු පමාණය සියයට 87.19ක්. අෙප් 
පාසල් ශිෂ  ශිෂ ාවන් -පාසැල් දූ දරුවන්- ඉන්න ෙම් සභාෙව්දී 
ඔබතුමා අසත  කථා කියන්න එපා. ඔබතුමන්ලා පටවපු බදු බර 
තමයි අපට අද ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් බදු බරත් එක්ක තමයි 
අපට ලැබුණු ආණ්ඩුව ඉදිරියට ෙගන යන්න වුෙණ්. ඒ නිසා-  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේ බදු බර ගැන කථා කරනවා. එක එක sectors 

අනුව කියන්න ෙකෝ. අද රබර් කර්මාන්තය වැටිලා. ෙත් 
කර්මාන්තය වැටිලා. වී ෙගොවිතැන කඩාෙගන වැටිලා. අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් ආදායම් මාර්ග ඔක්ෙකෝම විනාශ ෙවලා.   

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එක එක sectors ගැන කථා කළත්, ඔක්ෙකෝම ගැන කථා 

කළත් ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බදු බර සියල්ල දැෙනන්ෙන් රෙට් 
මහජනතාවටයි. ෙම් සියලු බදු බර පැෙටව්ෙව් ඔබතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය්. 2014 ෙවන කල් පටවපු බදු බර තමයි අපට අනාගතයට 
ෙගනයන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාටත් ආරාධනා 
කරනවා, අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ෙවලා, ෙම් බදු 
බර අඩු කර ගන්න උදවු කරලා, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
එකතු ෙවන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කරපු කථාෙව්දී මතු කරපු කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් 
මම කථා කරන්න කැමැතියි. එතුමා කිව්වා, අෙප් රට ගීසිෙය් 
තත්ත්වයට පත් කරන්න එපා කියලා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ෙව්ලු කුමාර් මහතාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා දැන් 

මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයොජනා කරනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN  left the Chair and 

THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියනවා, අෙප් රට ගීසිෙය් 

තත්ත්වයට පත් කරන්න එපා කියලා. නමුත් මම එතුමාට මතක් 
කරන්න කැමැතියි, අෙප් රට ගීසිෙය් තත්ත්වයට පත් වුෙණ් 2014 
වර්ෂෙය්ය කියන කාරණය. European Union එෙක් "Jubilee" 
කියන විශ්ෙල්ෂණයට අනුව ලංකාව ණය නිසා කඩා වැටීමට 
ආසන්න භයානක රටවල් 22 අතරට පත් වුණා. ඒ 22 අතරට 
ගීසියත් තිෙබනවා; ලංකාවත් තිෙබනවා. ඒ රටවල් අතරට 
ගැම්බියාව, මැසිෙඩෝනියාව, මාෂල් දූපත්, සුඩානය, සිම්බාබ්ෙව්, 
ගීසිය වැනි රටවල් තිෙබනවා. ෙම් රටවල් අතරට අෙප් රට 
වැටුෙණ් 2014 වර්ෂෙය්.  

අෙප් ණය පමාණ ගැන කථා කෙළොත් 2000 වසෙර් අෙප් ණය 
පමාණය අෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 9ක් වුණා. 2005 වර්ෂෙය්දී 
ඒක ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 11.3ක් වුණා. 2006 වර්ෂෙය්දී 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 12ක් වුණා. 2010 වර්ෂෙය්දී 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 21.5ක් වුණා. 2012 වර්ෂෙය්දී 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 37.1ක් වුණා. 2013 වර්ෂෙය්දී 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 39.7ක් වුණා. 2014 වර්ෂෙය්දී 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 56ක් පමණ වුණා. ෙම් සංඛ ා 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කෙළේ, අපට ලැබුණු දත්ත අනුවයි. නමුත් අද වන 
විට අපට ෙසොයා ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා, ඊට අමතර ණය 
පමාණයකුත්.  
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[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ  මහතා] 
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ඊෙය් මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අර ගෙම් 
අප්පච්චි මැරුණාම තමයි දන්ෙන් ණය පමාණ ෙමොනවාද කියලා. 
අප්පච්චි ගත්තු ණය ගැන ණයකාරෙයෝ ෙගදරට එන ෙකොට තමයි 
දන්ෙන් ෙමන්න ෙමච්චර ණය ෙවලා කියලා. එවැනි තත්ත්වයකුයි 
අද අෙප් රටට උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හිටපු අප්පච්චි රටට ණය 
ෙවලා ඒ ණය ගැන දැන් තමයි දැන ගන්ෙන්. ෙකොෙහේවත්               
සංඛ ා ෙල්ඛනවල නැති ණයත් දැන් අපට දැන ගන්න ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මම 
නැවතත් මතක් කරන්න කැමැතියි, අපි ගීසිෙය් තත්ත්වයට පත් 
වුෙණ් 2014 වර්ෂෙය්දී කියන එක. ඒ වාෙග්ම - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් 

එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අවුරුද්දකට කලින් ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනි දායින් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ගරු 
අගමැතිතුමා කරපු කථාව ඔබතුමා කියවන්න. ඔබතුමන්ලා 
ආණ්ඩුව ගත්ෙත් ඔය කථාව කියලා ෙනොෙවයි ෙන්. ආණ්ඩුව 
ගත්ෙත් ඒවා පාලනය කරනවා කියලා. ඔබතුමන්ලා ඒක 
දැනෙගන ෙන් ගත්ෙත්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපි ඒක දැන ෙගන තමයි ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමා ඒ දැන ගත්ත එක අමතක කළ එක ගැන තමයි අපි 
කථා කෙළේ. දැන ෙගන තමයි අපි රට භාර ගත්ෙත්. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් රට ඒ අගාධෙයන් මුදා ෙගන නැවත ඉදිරියට යන්න අපි 
උත්සාහ කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, GSP Plus සහනය ගැන 
ෙගොඩක් ෙදෙනක් කථා කළා. ෙම් GSP Plus සහනය කලක් 
තිස්ෙසේ අෙප් රටට අහිමිෙවලායි තිබුෙණ්.[බාධා කිරීමක්] දැන් 
අපට ඒ බදු සහනය ලැෙබනවා. එය ෙමරට ආර්ථිකෙය් ධනාත්මක 
හැරවුම් ලක්ෂ යක් ෙවනවා. GSP Plus සහනය කියන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල් 15කට පමණක් යුෙරෝපා 
සංගමය විසින් ලබා දී ඇති තීරු බදු සහනයක්. එයින් රටවල් 
11ක්ම ලතින් ඇෙමරිකානු රටවල්. ෙමෝල්ෙඩෝවා, ෙජෝර්ජියා, 
ෙමොන්ෙගෝලියාව හා ලංකාව තමයි  ඉතිරි රටවල් හතර. ඒ හරහා 
ෙතෝරා ගත් නිෂ්පාදන මාදිලීන්  7200කට අධික පමාණයකට තීරු 
බදු සහනය හිමි ෙවනවා. ෙම් යටෙත් නිමි ඇඳුම් සුවිෙශේෂී ෙවනවා. 
ඒ නිසා GSP Plus සහනය ලැබීමත් එක්ක ෙමරට ආර්ථිකයට 
ධනාත්මක හැරවුම් ලක්ෂ යක් උදා ෙවනවා. ඒ සමඟ රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

 දැන් අෙප් සමහර මන්තීවරු කථා කළා, ආර්ථික සංහිදියාෙව්දී 
අපි රටවල් අතර ගනුෙදනු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, චීනය එක්ක 
ගනු ෙදනු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්න ගැන. විෙශේෂෙයන් 
මා මතක් කරන්න කැමැතියි, අපට තිෙබන්ෙන් සියලුම රටවල් 
අතර සංහිඳියාෙවන් කටයුතු කරන අර්ථික පතිපත්තියක් කියන 
එක. ෙම් සංහිඳියාව ගැන කථා කරන ෙකොට මට මතක් ෙවන්ෙන් 
අද ෙලෝකෙය් පබලම ආර්ථික ශක්තීන් ෙදක වන ඇෙමරිකාව හා 
චීනය අතර වන ආර්ථික සංහිඳියාවයි. චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පින් 
මහත්මයා ඇෙමරිකාෙව් සංචාරෙය් ෙයදී සිටින ෙවලාෙව් චීනය හා 
ඇෙමරිකාව ආර්ථිකමය සතුරන් ෙනොවන බව පකාශ කළා. ඒ 
වත්මන් චීන ඇෙමරිකානු ආර්ථික සංහිඳියාව කියාපෑමට ඔහු ගත් 
උපමාව වුෙණ් කිස්තු පූර්ව 400 ජීවත් වූ තුසිඩිඩ්ස්ෙග් උපමාවක්. 
චීනය සහ ඇෙමරිකාව තුසිඩිඩ්ස් උගුලක් ෙනොවිය යුතු  බව ඔහු 
පකාශ කළා.  

ෙම් පකාශයත් එක්ක අපට පැහැදිලියි, අද ෙලෝකෙය් ආර්ථික 
සංහිඳියාව  අනුව, අපි වැඩ කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක 
සහ, සියලුම රටවල් සමඟ සංහිඳියාෙවන් යා යුතුය කියන එක. අපි 
චීනයත් එක්ක තිෙබන්ෙන් ඒ සංහිඳියාවයි. එෙහම නැතිව අපි 
චීනයත් එක්ක සංහිඳියාව තිෙබන්ෙන් රටට හානිකර, රටට කිසිම 
වැඩක් නැති ව ාපෘති - projects - කරන්න ෙනොෙවයි. චීනයත් 
එක්ක තිෙබන  ආර්ථික සංහිඳියාව, චීනයත් එක්ක ෙහොඳ 
අවෙබෝධයකින් තිෙබන ආර්ථික සංහිඳියාවක් කියන එක මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය 2014 වර්ෂෙය් විතරක් අෙප් රාජ  ව වසායන්හි වූ 
අලාභය ගැන හිතුෙවොත් මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය විතරක් 
රුපියල් බිලියන 1.4ක් අලාභ ලබා තිෙබනවා. දැන් අපට මතක් 
වන්ෙන් "ඇයි, ෙම් මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය පටන් ගත්ෙත්" 
කියන එකයි. අපරාෙද්. ශී ලන්කන් එයාර් ලයින් නාමය ෙවනස් 
කරලා, "මිහින්" කියලා එක ගුවන් ෙසේවයක් හැටියට පාවිච්චි 
කරලා ලාභ ලබන ආයතනයක් විධියට කරන්න තිබුණා ෙන්. 
එෙහම ෙනොෙවයි, හිටපු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් නම පාවිච්චි 
කරන්න, අලුත් ගුවන් ෙසේවයක් විධියට ෙම් ගුවන් ෙසේවය පාවිච්චි 
කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ  ආයතන වශෙයන් ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, වරාය අධිකාරිය ෙම් 
ආදී සියලුම ආයතන ගැන හිතුෙවොත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු විය 
යුත්ෙත් ලාභයක්. නමුත් ලාභය ෙවනුවට පසු ගිය කාලය තුළ ඒ 
ආයතන විශාල පාඩුවක් ලබා ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අවසාන වශෙයන් තව එක 
කරුණක්  ගැන මා අවධානය ෙයොමු  කරවන්න කැමැතියි. ඒක 
තමයි රෙට් ආර්ථිකය ගිල ගන්නා, විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ නගරෙය් 
තිෙබන වාහන තදබදය. ෙම් වාහන තදබදය ඇති වුෙණ් පසු ගිය 
කාලෙය් පවාහනය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කෙළේ නැති 
නිසායි. මඟී පවාහනය සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටුණා.  

උදාහරණයක් හැටියට ෙකොළඹට ඇතුළු වන වාහන පමාණය 
ලක්ෂ තුනක් වුෙණොත්, එයින් ලක්ෂ ෙදකක් විතර ෙපෞද්ගලික 
වාහන. ෙම් වන විට දළ ෙද්ශීය  නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 12ක් 
පවාහනය සඳහා වැය කිරීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමගා ෙපොලිස් ව ාපෘතිය යටෙත් ඒකත් හරියට කළමනාකරණය 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා අපට නිසි 
කළමනාකරණය කළ යුතු ව ාපෘති ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ 
සඳහා විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනාත් එකතු වන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
 
[අ.භා. 1.14] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් වර්තමාන 

ආර්ථිකෙය් තිෙබන අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරද්දී, ෙමම විවාදය තුළ විවිධ ආකාරෙය් මාතෘකා පිළිබඳව 
සාකච්ඡා සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි,  අද අපි ෙම් කථා කරන- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
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අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sunil Handunnetti, please continue. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ආර්ථිකය පිළිබඳව අපි 

ෙබොෙහෝ කාරණා කථා කරන්ෙන්, ආණ්ඩුවටත් ඒ වාෙග්ම මහ 
බැංකුවටත් වාර්තා සපයන නිලධාරින්ෙග් දත්ත පදනම් 
කරෙගනයි. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒවා මත පදනම් ෙවලා  
අමාත තුමාත් ඇවිල්ලා ෙමතැන කථා කරනවා. එෙහම නැත්නම් 
සිද්ධ වන ෙද් තමයි අමාත තුමාෙග් දත්ත සාධාරණීකරණය 
කරන්න නිලධාරින් කරුණු ඉදිරිපත් කරන එක. පසු ගිය කාලෙය් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට තිබුණු අත්දැකීම තමයි දැනුත් ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්.  ආණ්ඩුෙව් අමාත වරයා  කිව්ෙවොත්, ''අපි ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.3ට ෙගන යනවා'' කියලා, නිලධාරින්ට 
සිද්ධ වනවා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.3ට යන විධියට 
ඉලක්කම්වලින් ෙපන්වන්න. එෙහම නැත්නම් නිලධාරින්ට සිද්ධ 
ෙවනවා ෙගදර යන්න. ඒ නිසා  දැන් නිලධාරින් කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඔප්පු කරනවාද, නැත්නම් 
ඇමතිතුමාෙග් තර්කය ඔප්පු කරනවාද කියලා. ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයක්  තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. 

ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ඉලක්කම 
තහවුරු කරන්න නිලධාරින්ට සිද්ධ වුණා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
පිළිබඳ ඉලක්කම් හදන්න. හැබැයි, රෙට් ඇත්ත ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය ඒක ෙනොෙවයි. රෙට් ආර්ථිකෙය් කරුණු කාරණා සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ජනතාවෙග් ආර්ථිකයත් එක්කයි;  ඇති නැති පරතරයත් 
එක්කයි; ජීවන වියදමත් එක්කයි. අපට ෙපෙනන විධියට අදත් එදා 
සිද්ධ වුණ ෙද් ඒ විධියටම සිද්ධ ෙවමින් පවතිනවා. අදත් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ගැන අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී, නැත්නම් මාධ  
සාකච්ඡාවලදී විවිධ දත්තවලින් -ඉලක්කම්වලින්- කථා කරනවා. 
නමුත්, ඇත්තටම ආර්ථිකෙය් සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? රෙට් ආර්ථිකෙය් ඇත්ත පැතිකඩක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්  වන බවක් අපි දකින්ෙන් නැත්නම්  ඒක 
බරපතළ තත්ත්වයක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී, ඒක සියයට 8න් 
පහළට බැස්ෙසේ නැහැ. හැම දාම ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන 
කථා කෙළේ  සියයට 8ට උඩින්. නමුත්, ඒ සියයට 8ක ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් ගැන කථා කරනෙකොට ඒක පසු ගිය අවුරුද්දත් 
එක්ක සංසන්දනය කරනවා වාෙග්ම, ෙලෝකය පිළිගත්ත 
සම්පදායක්,  සිද්ධාන්තයක් තමයි  යම් කිසි කාල පරාසයක 
ආර්ථිකෙය් ඉදිරි ගමන ෙකොෙහොම සිද්ධ වුණාද කියන එකත් 
සංසන්දනය කරන එක. එතැනදී ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය්  පදනම් 
වර්ෂය හැටියට අරෙගන තිබුෙණ් 2002 වර්ෂයයි.  නමුත් මා ෙම් 
කියන්ෙන් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් මුදල් වර්ෂය  ගැන ෙනොෙවයි.  

ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් 2002 වර්ෂය කියන පදනම 
ෙවනස් කළ යුතුව තිබුණා 2008දී. ඒක තමයි සාම්පදායික 
පිළිගැනීම. ඒක තමයි ජන සම්මත පිළිගැනීම. ඒක තමයි ආර්ථික 
විද ාඥයන්ෙග් පිළිගැනීම. ෙමොකද, අවුරුදු  පෙහන් පහට 
ආර්ථිකෙය් පදනම අලුත් කරලා හිතන්න ඕනෑ.  නමුත්,  2008දී 
ඒක කෙළේ නැහැ.  2008දී ඒ ෙවනස සිද්ධ කෙළේ නැතිව, පදනම් 
වර්ෂය 2002 හැටියටම සලකා  තමයි ෙම් ඔක්ෙකෝම ඉලක්කම් 
හැදුෙව්. ඒ නිසා ආර්ථිකෙය් ඇත්ත පක්ෙෂේපණයක්, ඇත්ත 
තත්ත්වයක්, ඇත්ත පිළිබිඹුවක් රෙට් කිසිම වාර්තාවක නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් අවුරුද්ෙද් තමයි  2010 
වර්ෂය පදනම් වර්ෂය හැටියට සලකා ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ආර්ථික දත්ත සකස් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ අනුව ගත්ෙතොත්,  2015දී ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
4.8යි. 2014දී සියයට 4.46යි.  2013දී සියයට 3.4යි.  එතෙකොට 
2013න් පසු සියයට 5ට ළඟා ෙවලා නැහැ, ෙම් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය. හැබැයි, දැන් ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම්  
සියයට 5.3ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකට යන්න, සියයට 6ක, 7ක 
ඉදිරි වර්ධනයකට ආර්ථිකය ෙගන යන්න, ෙකොෙහොමද ඒක 
කරන්ෙන්?  දැන්  ආණ්ඩුව කියන්න ඕනෑ, ෙමොන මැජික් 
එෙකන්ද, ෙමොන විශ්වකර්ම කටයුත්ෙතන්ද ෙම් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 5, 6 ඉලක්කම්වලට ෙගන යන්ෙන් කියලා. 
ෙමොකද ෙම් පිම්බීම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහොඳ වුණාට රෙට් 
ජනතාවට ෙහොඳ නැහැ. ෙම් පිම්බීම රටට ෙහොඳ නැහැ. රෙට් 
අනාගතයට ෙහොඳ නැහැ. අපි ඇත්ත තත්ත්වෙය් ඉඳලා කථා 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ඇත්ත තත්ත්වය ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට 
අයහපත් වන්න පුළුවන්, යහපත් වන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්ත 
තත්ත්වය රටක පක්ෂයකට ෙහොඳ වන්න පුළුවන්, නරක් වන්න 
පුළුවන්. නමුත්, අපි  ආර්ථිකය පිළිබඳ ඇත්ත දකින්ෙන් නැත්නම්, 
ආර්ථිකය පිළිබඳව ඇත්ත විගහයකට යන්ෙන් නැත්නම් අපට 
ෙමොනවත් කරන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ආර්ථිකය පධාන 
අර්බුද හතරක තිෙබනවා කියලායි මම දකින්ෙන්. එකක්, අෙප් 
ආර්ථිකෙය් වර්ධන ෙව්ගය ඉතාම අඩු මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. 
අනික් එක, අෙප් ආර්ථිකෙය් අය වැය කළමනාකරණය කිරීමක් 
නැහැ. අෙප් ආර්ථිකෙය් අය වැය සම්පූර්ණෙයන්ම අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බැහැර කළමනාකරණයක තිෙබන්ෙන්.  

මුදල් ඇමතිතුමා එක ආර්ථික විගහයක් පදනම් කර ෙගන අය 
වැය ඉදිරිපත් කරනවා. අය වැය විවාදය අවසන් වනෙකොට ඒක 
නැවත සංෙශෝධනය කරනවා. ඊට පස්ෙසේ අගමැතිතුමා ඇවිල්ලා 
තව ආර්ථික විගහයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අගමැතිතුමා ඒ කථාව 
අස්ෙසේත් ආෙයත් ෙමොකක් හරි සංෙශෝධනය කරනවා. ඊට පස්ෙසේ 
අගමැතිතුමා ආෙයත් ඇවිල්ලා ණය අර්බුදය ගැන කියලා ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය අරෙහමයි ෙමෙහමයි කියලා  තව බද්දක් 
පනවනවා. එතෙකොට ඒවා සම්පූර්ණෙයන් ෙම් අය වැෙයන් 
පිටස්තරව කරන ෙද්වල්. අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරපු මූල  වාර්තාෙවන් පිට තමයි අද ෙම් භාණ්ඩාගාරෙය් 
කටයුතුත්, ආර්ථිකෙය් කටයුතුත් සිද්ධ වන්ෙන්. ඒක පධාන 
පශ්නයක්.  

ඊළඟ අර්බුදය තමයි, උද්ධමන අර්බුදය. රෙට් ඇත්ත 
උද්ධමනයක් තිෙබනවා. ඒක අපි ඉලක්කම්වලින් ෙකොපමණ 
පහදා ගත්තාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම කථාවක්. නමුත්, අද 
රෙට් ආර්ථිකය ජනතාවට ජීවත් වන්න බැරි  අර්බුදයකට  පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. බදු ගහන නිසා එක පැත්තකින් බඩු මිල 
වැඩිවනවා.  
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අනික් පැත්ෙතන් රෙට් මුදෙල් අගය පිරිහීම නිසා බඩු මිල වැඩි 
වනවා.  ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඉතා ෙසමින් සිද්ධ වීම, අය වැය 
පාලනයකින් ෙතොරව  සිද්ධ වීම, උද්ධමනය නිසා අර්බුදකාරී 
තත්ත්වයකට රට ගමන් කරමින් තිබීම සහ බාහිර පාර්ශ්වවල 
බලපෑම කියන අර්බුද හතර තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. පිටින් අපට 
ෙදන උදව්ව ෙමොකක්ද? ෙම් ගැන අපි හුඟක් කථා කළා. විෙද්ශ 
සමුළු ගණනාවක් පැවැත්වූවා. ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස්ලා ලංකාවට 
ඇවිල්ලා ආර්ථික සමුළුවක් පැවැත්වූවා.  

ඊළඟට, අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙවනෙකොට ෙලෝකෙය් 
ෙනොගිය රටක් නැහැ. එතුමා ජර්මනියට ගියා, ඇෙමරිකාවට ගියා. 
අගමැතිතුමාත් ෙම් ෙවනෙකොට ෙලෝකෙය් ෙනොගිය රටක් නැහැ. 
එතුමා චීනයට ගියා, ඉන්දියාවට ගියා. ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් 
එතුමන්ලාට ෙලෝකෙය් තවත් යන්න තැනක් නැහැ. එතෙකොට ඒ 
රටවලින් අපට ලැෙබන සහෙයෝගය ෙමොකක්ද? ජාත න්තර 
සංවිධානවලින් අපට ලැබී තිෙබන සහෙයෝගය ෙමොකක්ද? ණය 
ෙදන සංවිධානවලින් අපට ලැබී තිෙබන සහෙයෝගය ෙමොකක්ද? 
මම හිතන විධියට දැන් අපි ඉන්න මට්ටමත් එක්ක වාණිජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළට අපට යන්න බැහැ. එෙහම ගිහිල්ලා  ණය ගත්ෙතොත්, 
රටක් හැටියට ඒ ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා සහතිකයක් 
ෙදන්න අපට කමයක් නැහැ. රටක් හැටියට අපි ණය අරෙගන ඒ 
ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොකද, අෙප් ඔළුව උඩ දැනටත් 
පටවා තිෙබන ෙම් ණය කන්දරාව බලන්න.  

එකක්, භාණ්ඩාගාරය ඇතුෙළේ තිෙබන ණය. අනික් එක, රට 
ඇතුෙළේ තිෙබන ණය. භාණ්ඩාගාරයට පිටතින් රජය ණය අරෙගන 
තිෙබන පමාණය බලන්න. අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කියනවා, 
බිලියන 9,000ක් ණය අරෙගන තිෙබනවා කියලා. ෙමවැනි  ණය 
කන්දක් තිෙයද්දී ෙලෝකෙය් ෙකොයි රටද අපට නැවත ණය 
ෙදන්ෙන්? එෙහම නම්, ඔවුන් අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සලකා 
බලන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, ඔවුන් අෙප් උද්ධමනය පාලනය 
ගැන සලකා බලන්න ඕනෑ. එෙහමත් නැත්නම් ඔවුන් අෙප් ණය 
ෙගවීෙම් හැකියාව ගැන සලකා බලන්න ඕනෑ. එෙහම සලකා 
බැලුෙවොත්  අපට ණය ෙදන්න ෙකෙනක් නැහැ.  

අපි ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි 
ආෙයත් වතාවක් ණය ගන්ෙන් කාෙගන්ද, අෙප් අය වැය පාලනය 
කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අෙප් උද්ධමනය පාලනය කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන ෙම් අර්බුද හතරට ඇත්ත උත්තරයක් අපි 
ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒකට උත්තරයක් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  

ඇත්තටම ආණ්ඩුව අද එදා ෙව්ලට හරියන්න ෙද්ශපාලනය 
කළමනාකරණය කර ගන්නවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්තයා 
සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අතර ඇති ගැටුම විසින් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය කළමනාකරණය කර ගන්නවා. ඒ ගැටුම පාවිච්චි 
කරලා රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි කළමනාකරණය කර ගන්නවා. ඒ හරහා 
එදා ෙව්ලට ෙද්ශපාලනය කළමනාකරණය කර ගන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, එදා ෙව්ලට ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ගන්න බැහැ. 
ඒ නිසා අද ආණ්ඩුවට ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගැනීෙම්දී 
කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වැඩි කිරීමවත්, 
උද්ධමනය පාලනය කිරීමවත්, විෙද්ශ ණය ලබා ගැනීමට කමෙව්ද 
සකස් කර ගැනීමවත්, අය වැය පාලනය කර ගැනීමවත් ෙනොෙවයි. 
අද කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාව පිට වැඩිපුර බර 
පටවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ජනතාවට ෙමෙතක් ලබා දීලා තිෙබන 
සහන කප්පාදු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලන එකයි. 

අපට ෙපෙනන හැටියට ඒ කමෙයන්  විතරයි ආණ්ඩුව 
දශමයක් හරි ඉදිරියට යනවා නම් යන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.   
ආණ්ඩුව ජාත න්තර මූල  අරමුදෙලන් ඊළඟ ණය වාරිකය 

ඉල්ලනවා නම් - ෙම් වනවිට  ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් සිටින 
බව අපි දන්නවා.  හැබැයි, ඒ සාකච්ඡාවල ඵලදාව ෙනළන්න නම් 
ජාත න්තර මූල  අරමුදලට කැමැත්ත පළ කිරීෙම් ලිපිය - Letter 
of Intent - ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා 
වන සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ඒ ගැන ෙහොඳින් දන්නවා ඇති.   

ජාත න්තර මූල  අරමුදල ෙකොන්ෙද්සි දාලා ෙනොෙවයි,  
ජාත න්තර මූල  අරමුදලට අපිම ෙකොන්ෙද්සි දමාෙගන 
කැමැත්ත පළ කිරීෙම් ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට එම 
ෙකොන්ෙද්සිවලට අඩංගු කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒකට අපි ඇතුළත් 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද? අපි ෙමපමණ පමාණයකට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය කප්පාදු කරලා තිෙබනවා; අපි ෙමපමණ 
පමාණයකට ෙපළෙපොත් කප්පාදු කරලා තිෙබනවා; අපි ෙමපමණ 
පමාණයකට විශාමිකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් අහිමි කරලා 
තිෙබනවා; අපි ෙමපමණ පමාණයකට රජෙය් ෙසේවෙයන් පිරිසක් 
ෙගදර යවලා තිෙබනවා; අපි ෙමපමණ පමාණයකට නිල ඇදුම් 
අයින් කරලා තිෙබනවා; රජය ජනතාවට සහන ෙදන පමාණය -
රාජ  සුබසාධනය- ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ඔන්න, එක 
පැත්තකින් ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙද්වල්. ඉතින් ඒක ෙපන්වන්න 
අවශ  කරන උපකරණ ටික තමයි ෙම් දවස්වල ආණ්ඩුව සූදානම් 
කරමින් තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, ජාත න්තර මූල  අරමුදෙලන් රජය ඉල්ලනවා, 
"ෙමන්න අපි විසින් පනවා ගත් ෙකොන්ෙද්සි පමාණය,  ඔබ ණය 
ෙදනවා නම් ෙමන්න ෙම් ටික කරන්න අෙප් කැමැත්ත පළ 
කරනවා" කියලා. ඇත්තටම, මැයි මාසය වන තුරු පවතින්ෙන් 
ජාත න්තර මූල  අරමුදලට එකඟතාව පළ  කිරීම සම්බන්ධව 
ලියකියවිලි සකස් කර ගන්නා කාලයයි. ෙමොකද, ෙවන යන්න 
තැනක් නැහැ. වාණිජ ෙවෙළඳපාළට ගිෙයොත් ගණන් ගන්ෙන් 
නැහැ. ණය ෙගවීෙම් හැකියාව සම්බන්ධෙයන් අපව දැන් පහළට 
දමලායි  තිෙබන්ෙන්.   

ඔබතුමන්ලා දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය්  අපට ෙඩොලර් මිලියන 
700ක් ෙදන්න ඉන්දියාව එකඟ වුණු බව.  ඇත්තටම ගත්ෙතොත් 
ෙඩොලර් මිලියන 700ක මුදල ෙදන්ෙන් යම් කප්පාදුවක් කරලායි. 
එතැන තිෙබනවා ෙඩොලර් මිලියන 1,100ක්.  අපි ලබා ගත් ෙඩොලර් 
මිලියන 1,100ක ණයක් කල් පිරුණා. ඒ කල් පිරුණු ණය  නැවත 
අපට ලබා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලන ෙකොට, ඒ ෙගොල්ලන් අපට 
ෙදන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 400ක් අඩු කරලායි. එතෙකොට, ඉතිරි 
ෙඩොලර් මිලියන 400 අපට සාක් අරමුදෙලන් -SAARC Fund 
එෙකන්- ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද දැන් ඉන්දියාෙවන් 
කියනවා,"අපි ඕෙගොල්ලන්ට ෙඩොලර් මිලියන 700ක් ෙදන්නම්. 
ෙඩොලර් මිලියන 1,100ම ආපසු ෙදන්න බැහැ.   ඕෙගොල්ලන් 
ෙඩොලර් මිලියන 1,100ක ණය මුදල ෙගවන්න පුළුවන් මට්ටමක 
ෙනොෙවයි දැන් ඉන්ෙන්" කියලා. ඉතින් ඒ ෙඩොලර් මිලියන 
1,100න් ෙඩොලර් මිලියන 700ක් අඩු කරලා ගන්නත් අපි 
ඉන්දියාවත් එක්ක ETCA අත්සන් කරන්න ඕනෑ. අපි ගිවිසුම් 
අත්සන් කරන්න ඕනෑ. අපි විවිධාකාරෙයන් අෙප් ආර්ථිකෙය් 
ස්වාධීනත්වය  නැති කර ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැති කර ගන්න 
තරමටම තමයි ඉන්දියාව අපි ඉල්ලන ණය පමාණය අපට 
ෙදන්ෙන්. ඉතින් ඒක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් විශාල 
ආර්ථික අර්බුදයකයි අපි සිටින්ෙන්.  

අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජන ෙල්ඛන හා                   
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  ෙවබ් අඩවියට ගිහිල්ලා ඔබට 
ෙමය බලන්න පුළුවන්. අද වන විට පද්ධතියක් හැටියට 
කෘෂිකර්මාන්තෙය් අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය තිෙබන්ෙන් 
සියයට 8.1යි.  වී ෙගොවිතැන ගත්ෙතොත් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 1යි.  ධීවර කර්මාන්තය ගත්ෙතොත්  ආර්ථික වර්ධන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙව්ගය සියයට 1.2යි.  අෙප් කෘෂිකර්මාන්තෙය් ආර්ථික වර්ධන  
ෙව්ගය ඉතා පහළ මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. අෙප් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය  සියයට 6.8යි.  කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතය ඇතුෙළේ විවිධ වර්ගීකරණයන් ති ෙබනවා. ෙම් 
වර්ගීකරණය ෙකොච්චර දුරට ආර්ථිකයට ගැළෙපනවාද නැද්ද 
කියන එක සම්බන්ධ ෙයන් ෙවනම විගහයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
කර්මාන්තය කියන එක තුළ තමයි ෙතොග ෙවෙළඳාමත් 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙමවැනි අර්බුදයක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට,  2015 වසෙර්දී ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 6.3යි. ෙම්ක ඉතාමත්ම පහළ මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින්  ෙමම වර්ධන ෙව්ගය තව ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අපි කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙම් ආර්ථිකය තුළ  
Volkswagen assembly plant  එනවා කිව්වා; විවිධ කර්මාන්ත 
එනවා කිව්වා; විවිධ ආයතන එනවා කිව්වා; විවිධ නිෂ්පාදන එනවා 
කිව්වා. නමුත් යථාර්ථය ගත්ෙතොත්,  රට ඇතුෙළේ  අලුෙතන් බිහි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? රට ඇතුළට ආපු අලුත් 
ආෙයෝජකයන් කවුද? අලුත් ආෙයෝජකයන් ෙකොතරම් පමාණයක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවාද? ෙමොකද, අපි කැමැති වුණත්, අකමැති 
වුණත් අපට වියදම් කළ හැකි ෙඩොලර් මට්ටමක් තිෙබනවා. එම 
ෙඩොලර් මට්ටම අනුව තමයි අපට වියදම් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
ඒ ෙඩොලර් මට්ටම අපි උපයන්න ඕනෑ. ඇත්තටම විෙද්ශගත                      
ශී ලාංකිකයන් එවන  මුදල් පමාණය නැත්නම්, අද අෙප් රට  අෙප් 
ෙනොෙවයි. විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් ලංකාව තුළට එවන පමාණය 
- ලාංකික පංගුව - නැත්නම් අද ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය ගැනත්  
මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. පරණ පවු 
සියල්ල කර ගහ ගත් ආණ්ඩුවක් ෙම් තිෙබන්ෙන්.  ඉතිහාසය 
පුරාම ෙගනාපු සියලු පව් ටික තමයි ෙම් කර ගහෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කර ගහ ගන්න පරණ පව්වලට දායක වුණු 
කට්ටියත් දැන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේම ඉන්නවා. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
ඉඳෙගනම තමයි ෙම් ර ෙට් ජනතාව ඒ පව්වලට නැවත ෙගොදුරු 
කරවන්ෙන්.  

දැන් අගමැතිතුමා ෙබොෙහොම බර සාර විධියට ෙම් ආර්ථිකය 
ගැන විගහයක් කරලා, ආර්ථිකෙය් ණය පමාණය ෙපන්වා, 
අවසාන පතිඵලයට ෙමොකක්ද බිහි කෙළේ? අවසාන පතිඵලයට 
දුන්ෙන් සියයට 15ක් වැට් එක වැඩි කරලායි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
100ක් වියදම් කරන ෙකනාට අනිවාර්යෙයන් පරිෙභෝජනය 
කරන්න ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 85ක ඵලදාවක්. ඒ, වැට් එක ගැන 
විතරක් හිතුෙවොත්. හැබැයි වැට් එකට අමතරව ජාතිය ෙගොඩ 
නැඟීෙම් බද්ද, අර බද්ද, ෙම් බද්ද ඔක්ෙකොම එකතු කළාම, 
රුපියල් 100කින් රුපියල් 60ක පමණ ඵලදාවක් තමයි ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන්. රුපියල් 100ක ඵලදාව භුක්ති විඳින්න නම් ජනතාව 
රුපියල් 160ක් හම්බ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ජීවත් වන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ආණ්ඩුවට රුපියල් 60ක් පමණ ෙගවලා තමයි 
ජනතාවට රුපියල් 40ක පමණ කන්න ෙබොන්න හම්බ ෙවන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්.  

ඔබතුමන්ලා විශ්වාස කරන්න, 2013 අවුරුද්ෙද් ශී ලංකාෙව් 
මහ බැංකුව පාඩු ලබමින් හත් වතාවක් ආණ්ඩුවට මුදල් දීලා 
තිෙබනවා, ලාභාංශ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙවන් හත් වතාවක් රුපියල් බිලියන ගණනක් අරෙගන 
තිෙබනවා. හැබැයි ශී ලංකා මහ බැංකුව පාඩු ලබමින් තිෙබනවා. 
මා කියන්ෙන් නැහැ, මහ බැංකුවක් ලාභ ලබන්න ඕනෑය කියලා. 

හැබැයි මහ බැංකුවක් පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් පශස්ත 
මට්ටමක් තිෙබනවා. ඒ පශස්ත මට්ටමටවත් අද අෙප් රෙට් මහ 
බැංකුව පවතින්ෙන් නැහැ.  එම අර්බුදය ගැන කියන්නයි මා ෙම් 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, 2015 අවසාන වන 
ෙකොට ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් පාඩුව රුපියල් බිලියන 32යි කියලා. 
හැබැයි ශී ලංකා මහ බැංකුව විවිධ තැන්වලට ෙගවා තිෙබන 
ෙපොලිය රුපියල් බිලියන 17යි. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ශී ලංකා 
මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 17ක් ෙපොලිය ෙගව්ෙව් කාටද? 
කලින් හිටපු ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ආණ්ඩුවට දුන්නු උපෙද්ශය 
අනුව ආණ්ඩුවට ඕනෑ වුණා, ආණ්ඩුව ණය ගැනීම අඩු කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා ෙපන්වන්න. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් හැටියට ආණ්ඩුෙව් ණය සියයට 78යි කියලා 
ෙපන්වූවා. ෙමොකද, ආණ්ඩුව ගත් ඍජු ණය අයින් කරලා  RDA 
එක හරහා, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම හරහා, බැංකු හරහා 
ආණ්ඩුව ගත් ණය තිෙබනවා. ලංකා බැංකුව හරහා ගත් ණය 
තිෙබනවා, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම්  බැංකුව හරහා ගත් ණය 
තිෙබනවා. ශී ලංකා මහ බැංකුව හරහා ෙවනත් ආකාරයකින් ණය 
ගත්තා. ඒ ගත්ත ණයවලට ෙපොලිය ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ 
ගත්ත ණයවලට ෙපොලිය ෙගව්වා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අවසානෙය් ඒ ණය 
ෙගවන්ෙන්ත් මහා භාණ්ඩාගාරෙයන්. අපි දන්නවා, මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය ණය ගත්තාට ඒ ණය ෙගවන්න කමයක් 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට නැති බව. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
මුදල් උපයන ආයතනයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය ගන්න ණය ෙගවන්න ෙවන්ෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයටයි. 
ණය අරෙගන මහා භාණ්ඩාගාරයට කියනවා, "දැන් අපි ණය 
ගත්තා. අපි ණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ණය ෙගවපන්" කියලා. 
මහා භාණ්ඩාගාරය ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මහා 
භාණ්ඩාගාරය ඒ ණය ෙගවන්ෙන් ජනතාවෙගන් අරෙගනයි. මහා 
භාණ්ඩාගාරයට සිද්ධ වනවා, ජනතාවට බදු ගහන්න. මහා 
භාණ්ඩාගාරයට මුදල් උපයන්න ෙවනත් කමයක් නැහැ ෙන්. 
"මහා භාණ්ඩාගාරය" කියලා ෙගොවිෙපොළක් නැහැ. "මහා 
භාණ්ඩාගාරය" කියලා ව ාපාරයක් නැහැ. "මහා භාණ්ඩාගාරය" 
කියලා ධීවර කර්මාන්තයක් නැහැ. මහා භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි 
ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි. ඒක තමයි ෙම් අර්බුදය.  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ණය ගත්ෙත් ෙමොකටද? ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ණය ගත්ෙත් ෙමොකටද? ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ණය ගත්ෙත් ෙමොකටද? ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම ණය ගත්ෙත් ෙමොකටද? ඒකට තිබුණු විගහය ෙමොකක්ද? 
එදා ෙපන්වන්න උත්සාහ කෙළේ ෙමොකක්ද? ලංකාෙව් මුළු ණය 
ගැනීම අඩු කර තිෙබනවාය, භාණ්ඩාගාරෙය් තිෙබන "ණය" 
කියන ෙකොටස අඩු කර තිෙබනවාය කියලා ෙපන්වන්න උත්සාහ 
කළා. හැබැයි රට ණය කළා. ඉතින් එෙහම කරපු කට්ටිය දැන් 
කියනවා, "ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් කාලෙය්දී අපට වඩා ණය අරෙගන 
තිෙබනවා"යි කියලා. ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා තමයි ෙම් 
කටයුත්ත කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙදෙගොල්ලන්ම ෙම් කටයුත්ත 
කරලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා ඉතාම අර්බුදකාරි මට්ටමකයි  දැන් අපි 
සිටින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අර්බුදයට පිලිපීනය 
මුහුණ දුන් බව අෙප් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති. 
පිලිපීනයට මධ ම බැංකුව වහන්න සිද්ධ වුණා. පිලිපීනෙය් 
මධ ම බැංකුව ගත්ත වැරැදි තීරණ නිසා ඒ මධ ම බැංකුව වහලා, 
ඒ ෙගොල්ලන් ෙවනත් නමකින් මධ ම බැංකුවක් ආරම්භ කළා. ඒ 
ගැන හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති. ඒකට ෙහේතු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? අෙප් ශී ලංකා මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 32ක් පාඩු 
ලබන මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් අර්බුදය ෙම් මට්ටමට ගිෙයොත් 
අෙප් ශී ලංකා මහ බැංකුවත් වහන්න සිද්ධ වනවා.  
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අෙප් ශී ලංකා මහ බැංකුව වහලා, ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ෙවනුෙවන් ෙවනත් බැංකුවක් පටන් ගන්න සිද්ධ වනවා. එදාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න සිද්ධ වනවා, අලුත් 
මහ බැංකුවට මුදල් ෙවන් කරන්නය කියලා. එතෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අලුත් මුදල් මණ්ඩලයක් පත් කරලා, අලුත් අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලයක් පත් කරලා, භාණ්ඩාගාරෙයන් අලුතින් පතිපාදන 
ෙවන් කරන්න වනවා අලුත් මහ බැංකුවට. දැන් තිෙබන්ෙන් "ශී 
ලංකා මහ බැංකුව" කියලා. ඊළඟට නම ෙවනස් කරන්න ෙවයි 
"මහ බැංකුව - ශී ලංකා" කියලා. ඒක තමයි කරන්න ෙවන්ෙන්. 
පිලිපීනෙය් කෙළේ ඒක. ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා  ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් ඊළඟ 
ණය ටික නැතුව මැයි මාසය පන්නන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
භාණ්ඩාගාරය ෙකොෙහොමද මැයි මාසය පන්නන්ෙන්? ෙම් ආණ්ඩුව 
මැයි මාසය පන්න ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අර්බුදෙය්යි අද 
ඉන්ෙන්. හැබැයි, පශ්නය වන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙගනාපු ඒ පරණ 
පව්වලට අෙප් රෙට් ජනතාව ෙකොච්චර වග කියන්න ඕනෑද කියන 
එක. ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ණය පංගුවට, භාණ්ඩාගාරය ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙපොලී ෙගවපුවාට අෙප් රෙට් ජනතාව වග කියන්න 
ඕනෑද ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි? ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ගත්ත ණයවලට, ඒ ණය පංගුවට අෙප් රෙට් 
ජනතාව වග කියන්න ඕනෑද? ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගත්ත 
ණයවලට, RDA එක ගත්ත ණයවලට, ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් 
සමාගම ගත්ත ණයවලට අෙප් රෙට් ජනතාව වග කියන්න ඕනෑද? 
එක දවසක්වත් ගුවන් යානයකට නැග්ෙග් නැති ජනතාව, එක 
දවසක්වත් ගුවන් යානයක seat එකක වාඩි ෙනොවුණු ජනතාව 
ෙමොකටද වග කියන්ෙන ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම ගත්ත 
ණයවලට. අෙප් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව ඒකට වග කියන්න 
ඕනෑ නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
මණ්ඩලය ඒකට වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒකයි ඇත්ත. 

ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල බිංදුවට බැස්සත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට සහනයක් දුන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා පාන් පිටි මිල වැඩි කරනවා. පාන් ෙගඩිෙය් මිල 
වැඩි කරනවා; රුපියල් 4කින් පාන් ෙගඩිෙය් මිල වැඩි කරනවා. 
වතුකරෙය් ජනතාව ඒක ෙගවන්න ඕනෑ. අද දුරකථන බිල 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 100ක් ෙගවන්න යන ෙකනා call කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 60ක. ෙබොරු නම් බිලක් අරෙගන බලන්න. 
රුපියල් 40ක් ෙගවන්ෙන් විවිධ වර්ගෙය් බදුවලට. එක්ෙකෝ 
ජනතාව දුරකථනෙයන් කථා ෙනොකර ඉන්න ඕනෑ. ලයිට් බිෙලත් 
භාගයක් තිෙබන්ෙන් බදු. ෙම්ක තමයි ඇත්ත; යථාර්ථය. ඉතින්, 
ජනතාව ෙකොච්චර පමාණයකින් ෙම් ණයවලට වග කියන්න 
ඕනෑද? අපි අහන්ෙන් ඒකයි.  

අද කිසිම ආකාරයකින් ෙම් ආර්ථිකය කළමනාකරණය 
කිරීමක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ණය කළමනාකරණය කිරීමක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය කළමනාකරණය කිරීමක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට අවශ  කරන යටිතල පහසුකම් සකස් 
වීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම ගමනක් ෙප්න්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා තවම රණ්ඩු ෙවන්ෙන් අමාත ාංශ ෙබදා ගැනීම 
පිළිබඳව. අමාත ාංශවල බලතල පිළිබඳව. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් ඇමතිතුමා ඉන්නවා නම්, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉන්නවා නම් එතැන තිෙබන්ෙන් ෙවන 
රණ්ඩුවක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඇමතිතුමා ඉන්නවා නම්, 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඉන්නවා නම් 
එතැන තිෙබන්ෙන් ෙවන රණ්ඩුවක්. ඒ රණ්ඩුව දිහාද දැන් ෙම් 
රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ. ඒ අර්බුදය දිහාද දැන් ෙම් 
රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ. හැබැයි, ආර්ථිකය එක තැන 
පල් ෙවනවා. ඒක තමයි තිෙබන අර්බුදය. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉතිහාසයක් පුරා -අවුරුදු 67ක් 

පුරා- තමුන්නාන්ෙසේලා තට්ටු මාරු කමයට රෙට් ජනතාව ණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ පව් ජනතාව පිට තවත් දාන්න එපා කියලා. 
දැන් ජනතාව බර දරා ගන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවට ඇවිල්ලායි 
තිෙබන්ෙන්. දැන් අවශ  ෙමොකක්ද?  

ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්න වැඩ පිළිෙවළක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, මාස 60කින් අලුත් රටක් කියලා. අලුත් 
සැලසුම් තිෙබනවා කිව්වා. අලුත් වැඩ පිළිෙවළවල් තිෙබනවා 
කිව්වා. අලුත් පතිපත්ති තිෙබනවා කිව්වා. අපට නම් එෙහම 
ෙදයක් ෙප්න්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් තිෙබන නාස්තිය, දූෂණය 
වැළැක්වීම ඔබතුමන්ලාෙග් පධාන සටන් පාඨයක් වුණා. හැබැයි, 
අදත් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවන විවිධ ආයතන, විවිධ 
රාජ  ව ාපාර නාස්තිෙය්, දූෂණෙය් කප්පිත්ෙතෝ ෙවලා ඉන්නවා. 
ඒකට පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. මම ඒවා ෙමතැන විවෘතව කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ.  

ඉදිරි මැයි මාසය වන ෙකොට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න. අපි විමර්ශනය කරපු සියලුම ආයතනවල වාර්තා අපි 
ෙවන ෙවනම ඉදිරිපත් කරනවා. පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
ඉදිරිපත් කරනවා. එතෙකොට රෙට් ජනතාවට බලා ගන්න පුළුවන් 
කවුද ඒවාට වග කියන්න ඕනෑ, ෙකොෙහොමද සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. දැනට එක ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලා නව පාලනය කියලා කිසිවක් ෙවනස් කරන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, මම සමහර ඇමතිවරුන්ට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ෙමොකද, ඒෙගොල්ලන්ට වුවමනාවක් තිෙබනවා. සමහර 
අමාත වරුවන්ට වුවමනාවක් තිෙබනවා තමන්ෙග් ආයතන 
කළමනාකරණය කර ගන්න; තමන්ෙග් ආයතනවල තිෙබන 
පරණ පුරුදු වළක්වා ගන්න. ඒ වුණාට සැලැස්මක් නැහැ. එවැනි 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙප්න්ෙන් නැහැ.  

අපි ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව -LRC එක- 
කැ ෙඳව්වා. LRC එක දන්ෙන් නැහැ ඒකට අයත් ඉඩම් 
ෙකොච්චරක් තිෙබනවාද කියලා. LRC එෙක් ඉඩම් පිළිබඳ 
වාර්තාවක් නැහැ. ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ඉඩම් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
කියලා ඒ අයට අප තමයි කියන්න ඕනෑ. එෙහනම් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඇති වැෙඩ් ෙමොකක්ද? එතෙකොට ඒ 
ආයතනවල බලතල තිෙබන අය ෙමොකද කරන්ෙන්? සමහර 
බැංකු කැඳවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ෙම් කාරණයත් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 

ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

සමහර බැංකු තිෙබනවා.  බැංකුවලින් කරන්න ඕනෑ ෙද් 
ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. බැංකුවලට භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙදන සල්ලි 
ටිකත් ස්ථාවර ගිණුමක දාලා ඒෙගොල්ලන් ෙපොලිෙයන් කාලා 
ජීවත් ෙවනවා. බැංකුවලින් ජනතාවට ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ජනතාවට ණය දීලා තිෙබන්ෙන් සියයට 6යි.  අකිය ණය එයින් 
සියයට 40යි. ඒ කියන්ෙන්, ණය  ෙනොෙගවා පැහැර හැරපු 
පමාණය සියයට 40යි. හැබැයි, ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් 
ආෙයෝජන පමාණය සියයට 65යි. මුළු වත්කම්වලින් සියයට 65ක් 
ස්ථාවර තැන්පතුවල දාලා; ඒ වාෙග්ම භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල 
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දාලා. තැන්පත්කරුවන්ට ණය දීලා තිෙබන්ෙන් සියයට 6යි. 
ෙමොකක්ද, ෙම් රට? ජනතාව බලාෙගන ඉන්ෙන් බැංකු හදාෙගන 
අපට ණය ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා. නමුත් ණය ගන්න පුළුවන් 
කමයක් නැහැ. ඒකත් ෙදනවා නම් ෙදන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
හිතවත්කම් අනුව යාළු මිතයින්ටයි. ෙම්වා මීට වඩා ෙවනස් 
ෙවන්න ඕනෑ. මා එකින් එක කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

අද රෙට් බරපතළ තත්ත්වයක් උද්ගතව තිෙබනවා. අද රාජ  
ව ාපාර, රාජ  ආයතන අයාෙල් යන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. අද 
රෙට් රාජ  ව ාපාර, රාජ  ආයතන අයාෙල් යන්ෙන්. අද අප 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් නිලධාරින්  ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාවට කැ   ඳවා ඒෙගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කළා.  

ඊෙය් රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වාර්තාවක් ලබා දුන්නා. ඒක ෙහොඳයි.  කමිටු තමයි ඔක්ෙකෝම 
තිෙබන්ෙන්. විදුලි බලය සම්බන්ධෙයන් අර්බුදයක් සිදුෙවලා, මුළු 
රෙට්ම  එකවරම තුන් වතාවක් විදුලි බලය කපා හැරලා, එෙසේ 
විදුලිය ඇණ හිටියාට පස්ෙසේ කමිටු පත් කරන එෙකන්ද එයට 
උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන්? කමිටු, කමිටු, කමිටු; අර වාර්තා, ෙම් 
වාර්තා. හැබැයි, අවසානෙය් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙහටත් ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියා ඇහුවාට පස්ෙසේ කියනවා, ''ෙහටත් ලයිට් 
කැෙපන්න පුළුවන්, ෙහටත් බලාගාරයක අප්ෙසට් එකක් ෙවන්න 
පුළුවන්'' කියලා. ෙමොකද, ඒකටවත් සැලැස්මක් නැහැ.  

ඊෙය්ත් දකුණු පළාෙත් මාතර, ගාල්ල, හම්බන්ෙතොට යන 
පෙද්ශවල පැය ගණනක් විදුලිය කැපුවා.  විදුලිය නැති ෙවන්න 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙම් බලාගාර නඩත්තු කරලා නැහැ. 
ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන් නඩත්තු පශ්නයක් 
තිෙබනවාය කියායි. ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ කවුද? ෙම්වාට වග 
කියන්න ඕනෑ, ලයිට් බිල ෙගවන ජනතාවද? ලයිටි බිල ජනතාව 
ෙගවලා තිෙබනවාෙන්. විදුලි බලය පරිහරණය කරපු ජනතාව ණය 
නැහැ. විදුලි බලය නඩත්තු කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් ජනතාවට 
ෙනොෙවයි. ජනතාවට ටාන්ස්ෙෆෝමරයක් උඩට නැඟලා නඩත්තු 
කරන්න බැහැ, ''කරන්ට්'' එක වදිනවා. ඒ කටයුතු කළ යුතු 
නිලධාරියා කවුද? ඒ සඳහා වග කිව යුත්තන් කවුද? ෙම් අවුරුද්ද 
ඇතුළත නැවත එෙහම ෙදයක් සිදු ෙනොෙවන්න තිෙබන සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද? ගෙම් භාෂාෙවන් කියනවා, ''වළකට වැෙටන එක 
ෙමොෙළේට ෙහොඳයි'' කියලා. එක පාරක් වළකට වැෙටන එක 
ෙමොළයට ෙහොඳයි. නමුත් තුන් පාරක් වැටුණාට පස්ෙසේවත් එයින් 
පාඩමක් ඉෙගන ගන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ ගැන 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්ක තමයි දැනට පවතින 
තත්ත්වය, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 

මා එකින් එක කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙපොදු ෙව් 
ගත්ෙතොත් අද  ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ෛදනික ෙද්ශපාලනය 
කළමනාකරණය කර ගත්තාට ෛදනික ආර්ථික 
කළමනාකරණයක් කරන්ෙන් නැහැ. ෛදනිකවත් නැහැ, දිගු 
කාලීනවත් නැහැ, ෙකටි කාලීනවත් නැහැ. ඇත්තටම එය අභාග  
සම්පන්න තත්ත්වයක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්  ඔබතුමන්ලා සතුටු 
කරන්න දැන් බාහිර බලෙව්ග නැති බව මා කියනවා. ඔබතුමන්ලා 
සතුටු කරන්න දැන් බාහිර බලෙව්ග නැහැ.  

ඇත්තටම දැන් බාහිර බලෙව්ග නැහැ. වාණිජ ණය ගන්න 
යන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ජාත න්තර මූල  අරමුදල, ෙලෝක 
බැංකුව සතුටු කිරීම ෙල්සි නැහැ. අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා 
මා හිතන්ෙන් සෑෙහන වතාවක් ෙම් ෙවනුෙවන් උත්සාහ කරලා 

ඇති. නමුත් ඒෙගොල්ලන් සතුටු කරන එක ෙල්සි නැහැ. 
ඒෙගොල්ලන්ෙගන් ණය ගත්ෙතොත් ණය ගන්න තරමට අප 
ඒෙගොල්ලන් සතුටු කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, එෙහම සතුටු කරන්න 
පුළුවන් ආර්ථික සැලැස්මක් දැන් අපට තිෙබනවාය කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. එෙහම සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළා නම් 
ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහෝ ෙද්වල් මීට වඩා කප්පාදු කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම කප්පාදු කරන්න ගිෙයොත් ඔබතුමන්ලාට නැවතත් 
ජනතාවෙග් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වනවා. ෙම් ෙදපැත්ත 
balance කිරීම ෙල්සි නැහැ. ඇත්තටම දැන් කැප කිරීම් කරන්න 
ඕනෑ කවුද? කැප කිරීම කරන්න ඕනෑ ඔබතුමන්ලාෙග් 
පැත්ෙතන්මයි. රෙට් නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව වැළැක්වීම 
පැත්ෙතන් කැප කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.  රාජ  ආයතන 
කළමනාකරණය කිරීම පැත්ෙතන් කැප කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.  

ඇමතිවරු තමන්ෙග් ඇමති මණ්ඩලෙය් වගකීම් පැත්ෙතන් 
කැප කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ අපට ජනතාවට කියන්න 
පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ රෙට් ජනතාවෙගන් අහන්න පුළුවන්. දැන් ඒ 
මුකුත් ෙනොකර ඔබතුමන්ලා මුළු බරම පටවන්ෙන් ජනතාවට. ඒක 
ෙල්සි යිෙන්. සියයට 15කින් VAT එක වැඩි කළාම ෙල්සියි. 
සියයට 8යි, සියයට 11 එකතු කළා, ෙම් ෙදක වැරැදියි කිව්වා. 
VAT එක සියයට 15යි කිව්වා. එතෙකොට ජනතාව කන ෙබොන 
හැම භාණ් ඩෙයන්ම  සියයට 15 ගණෙන් VAT එකක් එනවාෙන්.  

 
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) 
අත වශ  භාණ්ඩවලට VAT එක දමන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන් අත වශ  නැත්ෙත් ෙමොනවාද, සරත් අමුණුගම 

ඇමතිතුමා? ඔබතුමා කියන්නෙකෝ අත වශ  නැත්ෙත් ෙමොනවාද 
කියලා. ජනතාව ෙතෝරා ෙගන කන්ෙන්- ෙබොන්ෙන් දැන්. ජනතාව 
අමුතුෙවන් අත වශ  නැති භාණ්ඩ කියලා පිස්සු ෙකලින්ෙන් 
නැහැ. එෙහම කරන පිරිසක් ඇති.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග ශාලා ස්ථාපිත කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කවුද යන්ෙන් ඒවාට? ඔබතුමා විතරක්ම යන්ෙන් නැහැ ෙන්? 

ෙම් රෙට් සුපිරි පන්තිය විතරක් ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග ශාලාවලට 
යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න අද නවෙලෝක 
ෙරෝහෙල්, එෙහම නැතිනම් ආසිරි එෙක්, එෙහම නැතිනම් 
Pannipitiya Nursing Home එෙක්, ෙහේමාස ්එෙක් කවුද ඉන්ෙන් 
කියලා? අෙන්! ෙම් අහිංසක මිනිස්සු. ෙමොකද, ෙදොස්තර මහත්තයා 
එන්ෙන් ෙකොතැනටද, මැෙරන්න භය නිසා ෙහොයා ෙගන යනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අෙප් අය සිංගප්පූරුවට යන්ෙන්. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අන්න! හරි. ඒක ඔබතුමන්ලා මවුන්ට් එළිසෙබත් එකට දැම්මා 

නම් හරි. ඒ සිංගප්පූරුෙව් ෙරෝහලට බද්ද දැම්මා නම් හරි. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් ෙසෞඛ  ඇමතිතුමාත් ෙබෙහත් ගන්ෙන් එෙහන් ෙන්. 
එහාට ෙම් බද්ද නියම වන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් බද්ද නියම වන්ෙන් සාමාන  ෙරෝහලට.  

ඒක නිසා පැහැදිලිවම මම කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා රෙට් 
ජනතාව එක්ක අර්බුදය ෙබ්රා ගත්තාට කමක් නැහැ. රෙට් 
ජනතාවත් ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ෙබ්රලා ඉවර 
ෙවලා. ඒ නිසා, ෙම් අර්බුදයට මීට වඩා ස්ථිරසාර සැලැස්මක්, වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇතිව උත්තර ෙසවිය යුතුයි කියන එකයි අපි 
අවධාරණය කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon.  Palitha  

Range  Bandara. You have ten minutes.  
 

[අ.භා. 1.45] 
 
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) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා 

ඉදිරිපත් කළ පකාශය සම්බන්ධ විවාදෙය්දී අදහස් දක්වන්න 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. 

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා 
කාරණා ගණනාවක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, තට්ටු මාරු කමයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් පමණක් ෙම් රට පාලනය කෙළේ නැහැ. 
එක කාලයක් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් එකට එක්කාසු ෙවලා ආණ්ඩු කළා කියන එක අමතක 
කරලා කථා කිරීම සුදුසු නැහැ. ෙම් රෙට් ආර්ථික විනාශයට වග 
කිවයුතු ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් තමයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අවස්ථා ෙදකකදී ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
විනාශ කරන්න කටයුතු කළා. එක් අවස්ථාවක් තමයි, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පාලන තන්තය තිෙබද්දී 1971-72 
යුගෙය් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයත්, සමාජ තත්ත්වයත්, ආරක්ෂාවත් 
සියල්ලම විනාශ වුණා. ඒ වාෙග්ම, 1987 යුගෙය් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය, සමාජ මට්ටම සියල්ල විනාශ කළා. අධ ාපන පදනම, 
විශ්වවිද ාල පදනම කියන සියලු සම්පත් විනාශ කරමින් ආර්ථිකය 

පරිහානියට ෙගන යන්න කටයුතු කළා. එෙහම නම්, තට්ටු මාරු 
කමයට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
පමණක් ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයටත් වඩා වැඩි බරක් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට හිමි 
ෙවනවාය කියන එක අප සිහිපත් කර ෙදන්නට ඕනෑ. 

අපි සහන කපන්නට -කප්පාදු කරන්නට- කටයුතු කරනවා 
කියා හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කළා. ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, නිල ඇඳුම කපන්නවත්, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය කපන්නවත්, ෙවනත් සහනාධාරයක් කප්පාදු 
කරන්නවත් කටයුතු කරලා නැහැ කියා ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම 
කියන්නට ඕනෑ. ජනතා සහන ආරක්ෂා කරමින්, අත වශ  
භාණ්ඩවලට කිසිදු අත තැබීමකින් ෙතොරව, ඒ ජනතාවට 
ජීවත්වීමට තිෙබන අයිතිය සනාථ කරමින් තමයි ෙම් පාලනය 
ෙගන යන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය 
වකවානුව තුළ ණය ගැනීෙම්දී ණය ගැනීෙම් කමෙව්දයන් අභිභවා 
ගිහිල්ලා, වාණිජ කමයට ණය ගැනීම සිදු කිරීම තුළ ෙලොකු 
පශ්නයකට රටට මුහුණ ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පශ්නය 
ෙනොකියා, ඒ පශ්නය වසන් කර වැඩ කටයුතු කරලා, තව තවත් 
ණය  ලබා ෙගන ජනතාව තාවකාලිකව සන්ෙතෝෂයට පත් කිරීම 
ෙම් රජෙය් වගකීමක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අපි බලන්නට ඕනෑ 
අෙප් රජෙය් පැවැත්ම  විතරක් ෙනොෙවයි, අපි රෙට් පැවැත්ම ෙදස 
බලන්න ඕනෑ. රට පවත්වා ෙගන යන්න නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන 225 ෙදනා ෙනොව ෙම් රෙට් හිමිකරුවන් වන, 
ෙම් භූමිෙය් අයිතිකාරයන් වන ෙදෙකෝටි විසිලක්ෂයක් වුණු 
ජනතාවට ඒ ඇත්ත ෙනොසඟවා දැනුවත් කරලා වැඩ කටයුතු කළ 
යුතුයි. එය යහපාලන රජයක වගකීම විධියට අපි අවෙබෝධ කර 
ගත් නිසා තමයි, ගරු අගාමාත තුමා ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් ෙම් 
රටට ෙනොසඟවා  පකාශ කරන්න පියවර ගත්ෙත්. 

පසු ගිය කාලෙය් සඟවා ෙගනයි වැඩ කටයුතු කෙළේ. එෙහම 
නම් ඒ ගනුෙදනු කරන ෙකොට, වාණිජ ණය ගන්න ෙකොට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් ෙනොකර ඒවා සඟවා ෙගන හිටියා.  

දැන් අවුරුදු 16ක් තිස්ෙසේ අපත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. පසු 
ගිය අවුරුදු 9ක, 10ක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඒ ණය ගැනීම් 
පිළිබඳව, මූල  ගනු ෙදනු පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව වග කිවයුතු 
වුවත්, කිසිදු අවස්ථාවක පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීමක් කෙළේ 
නැහැ. පශ්නයකට හරියාකාරව පිළිතුරක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්ෙන් නැතිව මඟ හැරීම් කළා. ඒ 
විධියට වංචා සහගත ෙලස, කූට ෙලස ෙච්තිය රජ්ජුරුවන් පාලනය 
ෙගන ගියා වාෙග් තමයි  පසු ගිය වකවානුව තුළම ෙම් රෙට් 
පාලනය ෙගනිච්ෙච් කියන එක ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන, 
රැදිලා ඉන්න හැම ෙකෙනකුම දන්නවා කියන එක මම දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ගාමිණී 
ෙලොකුෙග් ෙජ ෂ්ඨ මන්තීතුමා කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව කථා 
කළා. එතුමා සඳහන් කළා, සුනාමි ව සනෙයන් පසුව එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජයට බැරි වුෙණ් සුනාමි ව සනෙයන් 
මිය ගිය ජනතාවෙග් ජීවිත නැවත ලබා ෙදන්න පමණයි කියලායි. 
ඒක විතරයි ලබා ෙදන්න බැරි වුෙණ්, අෙනක් සියල්ලම ලබා 
දුන්නා කියලා කිව්වා. අෙප් ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් ෙජ ෂ්ඨ 
මන්තීතුමාට අමතක ෙවන්න ඇති, සුනාමිෙයන් විනාශ වුණ 
 ෙද්පළ නැවත ෙගොඩනඟන්න, අවතැන්  වුණ ජීවිත නැවත 
ෙගොඩනඟන්න, පවුල් සංස්ථාව ෙගොඩනඟන්න ෙලෝකෙය් 
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රටවලින් ආධාර, අනුගහය ලැබුණු බව. නමුත් එදා හිටපු මහින්ද 
රාජපක්ෂ පාලකයා ෙමොකක්ද කෙළේ? සුනාමිෙයන් හම්බ වුණ 
සල්ලි ටික "Helping Hambantota" කියලා තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
ගිණුමකට දමා ගත්තා. ෙපෞද්ගලික ගිණුමකට දමා ෙගන 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වැඩ කටයුතු කළා. ෙම් සිදුවීම පිළිබඳව 
අධිකරණයට ගියා. අධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාරතුමා විධියට 
එවකට හිටිෙය් අෙප් මිතයා සරත් නන්ද සිල්වා මැතිතුමායි. මමත්, 
අෙප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාත් විපක්ෂෙය් 
ඉඳෙගන රෙට් ජනතාව ෙම් ෙපොදු කාරණාව පිළිබඳව දැනුවත් 
කරමින් රට වෙට් ගියා. එදා  අග විනිශ්චයකාරතුමා විධියට කටයුතු 
කරපු සරත් නන්ද සිල්වා මැතිතුමා විශාම ගත්තාට පස්ෙසේ අෙප් 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවලට ආවා. එතුමා ෙව්දිකාෙව් ඉඳෙගන 
කිව්ෙව්,  "Helping Hambantota" නඩුෙව් තීන්දුව මම හරියට 
දුන්නා නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඉන්න ෙවන්ෙන් හිර 
ෙගදරයි. මම ඒ ෙව්ලාෙව් හරි තීන්දුව ගත්ෙත් නැහැ" කියලායි. 
අෙප් ෙව්දිකාෙව් ඉඳෙගන අපිත් එක්ක එතුමා ඒ පිළිබඳව කථා 
කෙළේ එෙහමයි.  

අධිකරණෙය්දී නඩු අහන ෙකොට ඒ දිහා බැලුෙව් නැහැ. 
අධිකරණෙය් නඩු අහන ෙකොට සද්ද නැතිව හිටියා. ඒ නඩුෙවන් 
නිදහස් ෙවන්න පුළුවන් විධියට කටයුතු කළා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
නඩු අහන්න බලය නැති ෙව්ලා ෙව් එළියට ඇවිල්ලා සරත් නන්ද 
සිල්වා මහත්මයා තව කථාවක් කියනවා. "Helping Hambantota" 
ගිණුම පිළිබඳ නඩුව නියමිත ෙව්ලාෙව්දී නිසි විධියට ඇහුෙව් නැති, 
නිසි තීන්දුව ලබා දුන්ෙන් නැති, එළියට ඇවිල්ලා තවත් පකාශයක් 
කරන, දිව ෙදෙක් මනුස්සෙයක් විධියට හැසිෙරන සරත් නන්ද 
සිල්වා මැතිතුමා අද ආපහු හයිඩ් පාර්ක් පිටියටත් යනවා, අෙනක් 
තැන්වලටත් යනවා. එතුමා දැන් ඒෙක් අෙනක් පැත්ත කථා 
කරනවා. එදා සරත් නන්ද සිල්වා මැතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්  
"Helping Hambantota" නඩු තීන්දුෙව්දී එතුමාට ෙසේවා දිගුව 
ලැෙබයි කියලායි. ෙසේවා දිගුව ලැබුෙණ් නැති වුණාම එළියට 
ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා රට වෙට් ගිහිල්ලා ගැහුවා. 
නමුත්, දැන් ඒෙක් අෙනක් පැත්ත කථා කරනවා.  

අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා GSP plus  සහනය 
පිළිබඳව කථා කළා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මමත්, 
අෙප් ධීවර රාජ  අමාත  ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මැතිතුමාත් ගිය 
සතිෙය් ෙමොෙරොක්ෙකෝවල තිබුණු Crans Montana Forum 
රැස්වීමට සහභාගි වුණා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පධානම අපනයනය 
තමයි මාළු. ඒ සමුළුෙවන් අනතුරුව අපි ෙමොෙරොක්ෙකෝ රෙට් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් මාළු ෙතොටුෙපොළට නැත්නම් වරායට -harbour 
එකට- ගිහිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් cold room එක බැලුවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් පන්න කමය පිළිබඳව අපි අධ යනයක් ලැබුවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ලංකාෙව් 
සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් පන්න කමයක් වන "ලයිලා පන්න 
කමය" ඒ රෙට් ධීවර ජනතාව සියලු ෙදනාම පාවිච්චි කරනවා. 
මුහුෙද් ඉන්න පුංචි හාල්මැස්සාෙග් ඉඳලා සියලුම මාළු අසුවන 
"ලයිලා පන්න කමය" ඒ රෙට් ධීවර ජනතාව සියලු ෙදනාම 
පාවිච්චි කරනවා. අපි ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් ඇහුවා, ෙම් කමය වැරදි 
නැද්ද කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් ඒකට උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පළමුවැනි ආදායම් මාර්ගය මාළු 
අපනයනය -fish export- කිරීමයි. මාළු අපනයනය කරන ෙකොට 
අපි දැක්කා, ෙබොෙහොම පුංචි, විශාල ෙවන්න ඉන්න ළදරු මට්ටෙම් 
ෙමෝරා මාළුෙවෝ විශාල පමාණයක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් cold room 
එෙක් තිෙබන බව. එෙහේ ඉන්න මාළු ටික ඒ ෙගොල්ලන් export 
කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට කිසිම බාධාවක් නැහැ.  

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

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
Okay.  

ඒ ෙගොල්ලන්ට කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඇයි? ඒ ෙගොල්ලන් 
තහනම් පන්න කම භාවිත කරමින් අල්ලන මාළු  යුෙරෝපා market 
එකට export කරන ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට GSP Plus කැපිල්ලකුත් 
නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මාළු මිලදී ෙනොෙගන ඉන්ෙනත් නැහැ. ඒ 
 ෙගොල්ලන්ෙග් මාළු ටික මිලදී ගන්නවා. නමුත් අෙප් මාළු යුෙරෝපා 
market එෙකන් ගන්ෙන් නැහැ. එෙහනම්, ෙමොකක්ද තිෙබන 
ෙහේතුව? අපිට දමා තිෙබන පශ්නය තමයි තහනම් ලයිලා පන්න 
කමයට මාළු අල්ලනවා කියන එක. එෙහම නම්, තහනම් පන්න 
පශ්නයක්ද ෙමතැන තිෙබන්ෙන්? එෙහම නැත්නම් පාලකයන්ෙග් 
තිබුණ පන්න කමෙය් පශ්නයක්ද කියන එක පිළිබඳව හිතන්නට 
ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා එදා ආර්ථික ඝාතකයන් ගැන 
කථා කළ බව අපිට මතකයි. ෙම් සභාෙව්දී එතුමා කිව්වා, "ආර්ථික 
ඝාතකයා කියන්ෙන් මුදල් අමාත ාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් පී.බී. 
ජයසුන්දර මැතිතුමා" කියලා. ඒ වාෙග්ම බහිරවයන් තුන් ෙදෙනක් 
ඉන්නවා කියලාත් එදා හිටපු අමාත වරෙයක් පකාශ කළා. ඒ 
බහිරවයන් තුන් ෙදනා කවුද? ෙතල් සංස්ථාව, දුම්රිය හා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙම් රෙට් මුදල් කාබාසිනියා කරන 
බහිරවයන් කියලා පකාශ කළා. එෙහම නම් බහිරවෙයෝ 
තියාෙගන, ආර්ථික ඝාතකෙයෝ තියාෙගන, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
කඩා වැට්ටුෙව් ෙම් වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුවද, එදා තිබුණු 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවද කියන එක ගැන ඔය කථා 
කරන කථික මහත්වරු නැවත හිතා බලන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා පුවත් 
පතක පළෙවලා තිෙබනවා මම දැක්කා, අෙප් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා පකාශ කර තිෙබන 
පකාශයක්,"...ඇතුගල පිපිරුෙව් උෂ්ණත්වයටද, නැත්නම් 
ආණ්ඩුෙව් උෂ්ණයටද" කියලා.  ඇතුගල පිපුරුෙව් ආණ්ඩුෙව් 
උෂ්ණත්වයටද, එෙහම නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා වයඹ පළාතට, කුරුණෑගලට ඇවිල්ලා, 
කුරුණෑගල ජනතාවට හලපු, ෙකළපු පචවල බරටද, ඒෙක් සැරටද 
කියා කල්පනා කර  බලන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපි 
කල්පනා කර බලන්නට ඕනෑ, පසු ගිය 17 ෙවනිදා හයිඩ් පාර්ක් 
පිටියට රෙට්ම ඉන්න ෙබ්බදු රැළ ෙගනැල්ලා පුළුවන් තරම් 
අරක්කු ෙපොවලා, හතර ගාෙතන් හැම තැනම වට්ටලා, පාරවල් 
දිෙග්- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
17 සාර්ථකයි ෙන්ද?  
 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
17 සාර්ථකයි, ෙබ්බද්ෙදෝ ටිකක් එනෙකොට! අන්න, ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂෙය් සාමාජිකයන්ෙග් ෙබ්බදුකම. ෙබ්බදු සමාජයක් ඇවිත් 
බීලා බීලා, හතර ගාෙතන් වැෙටන ෙකොට ඒක සාර්ථකයි කියා 

925 926 

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර  මහතා] 
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දකින මන්තීවරු කණ්ඩායමක් සිටීම මහින්ද රාජපක්ෂෙග්ත්, ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග්ත් අවසානය, විනාශය කියන එක මතක් කරන්නට  
ඕනෑ.  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එෙසේ නම් මෙග් කථාව 
මම අවසන් කරනවා. [බාධා කිරීම්] 17 ෙවනිදා හයිඩ් පාර්ක් 
පිටියට ඇවිල්ලා, "මට රට කන්න නැවතත් ෙදන්න" කියා  පපුවට 
ගහලා කෑගහපු එෙක් භයානකකමට ඇතුගල පිපුරුවාද කියන එක 
තමයි අපට කල්පනා කර බලන්නට තිෙබන්ෙන්.  ආණ්ඩුෙව් 
උෂ්ණයට ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා 
කිරීම්]  

CTB  එක විනාශ කරපු අෙප් ෙවල්ගම උන්නැෙහේට ෙක්න්ති 
යන එක සාධාරණයි. බන්ධනාගාරෙය් අර අහිංසක සිරකරුවන් 
ඝාතනය කරනෙකොට බුදියාෙගන සිටි හිටපු බන්ධනාගාර ඇමතිට 
ෙක්න්ති යන එක සාධාරණයි; රිෙදන එක සාධාරණයි.  ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මම 
කථාව අවසන්  කරනවා.  

 
 

[අ.භා. 1.56] 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ඉස්සරහට 

ආර්ථික අර්බුදයක් එනවා, ඒ අර්බුදය නිසා ෙමෙහම ෙදයක් 
ෙවනවා කියලා ආණ්ඩුව ෙම් සියලු ෙද්වල් දැන ෙගන ඉඳලා 
තිෙබනවා. ඒක  දැනෙගන ඡන්දය ගන්න ජනතාව ළඟට ගිහින් 
ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය 
රුපියල් දහදාහ දක්වා වැඩි කරනවා, ෙමෝටර් බයිසිකලයට දුන් 
රුපියල් පණස් දාහ ආපසු ෙදනවා, අපි ෙම් රට සව්යංෙපෝෂණය 
කරනවා, ෙම්ක ෙහොරා කාපු රටක්, අපි ෙහොරකම් නතර කරලා අපි 
රට දියුණු කරනවා" කියා තමයි ජනතාවට කිව්ෙව්. දැන් ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  දැන් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙවලා තිෙබන්ෙන්, තමන් කියපු 
ෙබොරු, තමන්ෙග් ජනතාව රවටපු රැවටිලි ඉෂ්ට කරන්නට බැරිව 
අද විවිධ ෙද් කියමින් ඒවා සියල්ලම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට 
දාන්න උත්සාහ කිරීමයි. 

රටක් අර්බුදයකට එනෙකො ට ජාතියක් වශෙයන් එකට එකතු 
ෙවලා ෙම් පශ්නය සාකච්ඡා කර, ෙම්කට විසඳුමක් ගන්න අපි 
කැමතියි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි එකා වාෙග් ඉඳලා ජනතාව දැනුවත් 
කර ෙම් ගමන යන්න අපි කැමැතියි. හැබැයි, අපි කැමති නැත්ෙත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා "ෙතොපි නිසා තමයි ෙම්ක වුෙණ් කියා" අපිට 
ඇඟිල්ල දික් කරනෙකොට, ෙම් ලිච්ඡවී රජදරුවන්ෙග් අවච 
රජකිරීම්වලට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න අපි කැමැති 
ෙවනවාද? අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න අපි කැමැති ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එදා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?   ෙම් රෙට් නීතිය, සාධාරණත්වය 
හරියට ඉෂ්ට කරනවාය කිව්වා. ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, 
එළාර රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය්  වාෙග් ෙම් රෙට් නීතිය හා 
සාධාරණත්වය හැෙමෝටම ඉෂ්ට ෙවයි කියා.  

අද ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ව වස්ථාදායකෙය් ඉන්න 
නිෙයෝජිතෙයක් ෙම් රෙට් සාමාන  තරුණෙයක් යට කර ෙගන 
යනවා. යට කර ෙගන ගිහින් ඩයිවර් ෙවනුවට ෙවන පුද්ගලෙයක් 
දානවා. මුළු මහත්  රටම දන්නවා. ඒකට නීතිය හරියට ඉෂ්ට කළාද 
කියා අපි අහනවා. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුව කියන්ෙන් එකක්; 
කරන්ෙන් එකක්. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙයන්ෙන්? ගරු රංෙග 
බණ්ඩාර  රාජ  ඇමතිතුමා කිව්වා, "ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපලා 
නැහැ" කියා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපා නැත්නම්, ෙම් රෙට් 

ජනතාවට, ෙගොවීන්ට පිස්සුද ෙපළපාළි යන්න?  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්ට පිස්සුද ෙපළපාළි යන්න? 

අපිව රවටන්න හදන්න එපා. ජනතාව ඉල්ලන්ෙන්, එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ඒ ලබා දුන් 
ෙපොෙහොර ඒ විධියට ෙදන්න කියලායි. ෙවන ෙමොනවත් ඕනෑ 
නැහැ, ඒ විධියට ෙපොෙහොර ටික ෙදන්න කියලායි ජනතාව 
ඉල්ලන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ විධියට ෙදන්න බැරි ඇයි? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්ක කරන්න බැහැ. ෙම්ක කියාත්මක 
කරන්න බැහැ. අවසානෙය්දී කියනවා, "අපි සහනාධාරය කැපුෙව් 
නැහැ; අපි කාබනික වගාවකට යනවා"ය කියා. කාබනික  
වගාවකට යනවා නම් - 2013දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
කාබනික වගාවකට යන්නට පළමුවැනි පියවර තිබ්බා. එෙසේ 
තිබ්බාම දිව නැෙමන  නැෙමන පැත්තට කථා කරන ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ කිව්ෙව් ෙමොනවාද? කාබනික ෙපොෙහොර ටික 
ෙදනෙකොට ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපනවාය කියා කිව්වා. 
ආදර්ශනයක් කරන්නය කිව්වා.  

අෙප් ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන 
දන්නවා ඇති කියා මා හිතනවා. Budget එෙකන් කිව්වා, කාබනික 
වී කිෙලෝ එකකට රුපියල් හැටක් ෙදනවාය කියලා. දැන් කාබනික 
වී වගාව කරනවා නම් ඒ සඳහා ෙගොවීන්ට  වැඩිපුර මුදල් 
පමාණයක් ෙදන්න ඕනෑ. දැන් රෙට් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? පළමුවැනි වතාවට කියනවා, රට වීවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිතයි; ඒ නිසා යල කන්නෙය් ෙදෙකන් පංගුවක් වැඩ 
කරන්නය කියා. මම කනගාටු ෙවනවා. අෙප් දිස්තික්කෙය් 
ඇමතිවරයා -මෙග් ෙද්ශපාලන ගුරුවරයාෙග් දරුවා- ෙගොවිතැන 
පිළිබඳව දන්නවා නම් -  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මනාප පශ්නයක්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඒ, එතුමාෙග් පශ්නයක්.  

යල කන්නය ෙවනෙකොට අෙප් පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් ඉ ෙබ්ම 
ෙදෙකන් පංගුවයි වැඩ කරන්ෙන්; වී ගහන්ෙන්. වී ගහන්ෙන් මඩ 
කුඹුරු මඩවා විතරයි. ඉතින් ෙකොෙහොමද, දැන් ෙම්ක නවත්වන්න 
ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්? ෙමහිදී බෙලන් ෙගොවියා ෙයොමු කරන්න 
ලැහැස්ති ෙවනවා, "උඹට ෙදන්ෙන් ෙමච්චරයි" කියලා. ෙගොවියා 
ස්වභාවෙයන්ම යල කන්නෙය් වැඩ කරන්න පුරුදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ ආකාරයටයි.  

හැබැයි, ෙකෙසල් වගා කරන ෙගොවියාට වීවලට ෙදන 
ෙපොෙහොර පමාණය දීලා හරි යනවාද? ඒක රුපියල් 2,500යි. අෙප් 
පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් දැන් ෙකෙසල් වගාෙවන් ඈත් ෙවනවා. 
රුපියල් 2,500කින් ෙපොෙහොර අරෙගන ෙකෙසල් වගාව කරන්න 
බැහැ. ෙම් ඇමතිවරුන්ෙගන් තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන්. 
අපි කනගාටු ෙවනවා, මහදැන මුත්තාෙග් කණ්ඩායෙම් අය තීරණ 
ගන්නවා වාෙග් සමහර ඇමතිවරුන් ගන්නා තීරණවලදී ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන. ඇත්තවශෙයන්ම ගරු පාලිත රංෙග 
බණ්ඩාර රාජ  ඇමතිතුමා ෙගොවීන් නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයක 
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් සිදු කළ ඒ පකාශයට අෙප් විෙරෝධතාව 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහතාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් ආශ්චර්යය ජනතාවට ලැබුෙණ් නැහැ 
කියා. එතුමාට ලැබුෙණ් නැති වුණාට ජනතාවට ආශ්චර්යයක් 
ලැබුණා. අනුරාධපුර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, එහි තිෙබන්ෙන් 
ඉතාම දුෂ්කර ගම්මාන බව අපි දන්නවා. අෙප් ගරු (ආචාර්ය) සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා දන්නවා, ඒ කාලෙය් අපි අනුරාධපුරෙය් සිට 
තන්තිරිමලයට යෑමට දවසක් ගත කළ බව.  අද අපි පැය 
භාගෙයන්, පැෙයන් තන්තිරිමලයට යනවා.  

අද ෙහේන් යායවල් මැදින් පධාන මාර්ග සාදා තිෙබනවා. ඒවාට 
කාපට් දමා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒවා ඒ ආශ්චර්යෙය් පතිඵල 
ෙනොෙවයිද? එදා ෙහොෙරොව්පතාෙන් ජනතාව පාරට බැහැලා ගිෙය්, 
ජීවිතය ෙකොයි ෙව්ලා ෙව් නැති ෙවයිද කියා බෙයන්. ඔවුන් හවසට 
ෙහේන්වලට යනවා. ස්වාමි පුරුෂයා හවසට ෙහේනට ගියාම පසුදා 
උෙද් ෙගදර එයිද කියා ඔහුෙග් බිරිඳට විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙහේනට ගියපු සව්ාමි පුරුෂයාටත් පසුදා උෙද් ෙගදර යනෙකොට 
ඔහුෙග් දරු පවුල ජීවත් ෙවලා ඉඳියිද කියා විශ්වාසයක් තිබුෙණ් 
නැහැ.අද එෙහම ඉන්ෙන් නැතුව ජීවත්වීමට නිදහස ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒක ආශ්චර්යයක් ෙනොෙවයිද? අපි සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. පුළුවන් නම් ෙම් ෙකටි 
කාලය තුළදී එතුමාෙග් අමාත  ධුරෙයන් අෙප් පළාතට 
ආශ්චර්යයක් සිදු කර ෙපන්වන්නය කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 
ආශ්චර්යය ෙකෙසේ ෙවතත් තවම අමාත ාංශෙය් පුටුවවත් ලැබී 
නැහැ කියා තමයි අපට දැන ගන්නට ලැබී තිෙබන්ෙන්.  

රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවාලු. අෙප් ගරු කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා නිදා ෙගන ඉන්නවා. ජනතාව මුළා කරපු හැටි 
කියන්නම්. අහෙගන ඉන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, රැකියා දස ලක්ෂය 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අහෙගනයි ඉන්ෙන්. 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවාය කිව්වා. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මාර්තු 17වන දා meeting  එෙක්දී 
කිව්ව ආකාරයට ෙනොෙවයි, ෙම් ෙබොරු ෙදෝංකාර දීලායි 
කුරුණෑගල ඇතුගල පිපිරුෙව්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
තව ටිකක් කල් යද්දි ඇතුගල වාෙග් ඒවා ෙනොෙවයි, ඊට වඩා 
ෙලොකු ගල් පුපුරන්න පුළුවන්, ෙම් වාෙග්  ෙබොරුවලට.  

රැකියා දසලක්ෂයක් ෙදන්න ඔබතුමන්ලාට සැලැස්මක් 
තිෙබනවාද? නිවාස ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා,-   

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Volkswagen factory එෙක් ෙදනවා ඇති.  
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
චීනයට යනවා. චීනයට ගිහින් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? "අපි 

ඔබලා හදපු වරාය අවට ආර්ථික කලාපයක් හදනවා, ඔබලා හදපු 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ අවට ආර්ථික කලාපයක් හදනවා" කියනවා. 
ඒක ෙනොෙවයිද, ෙම් ෙපන්වන්න යන්ෙන්?  

යම් ව ාපෘතියක් කරපු ගමන් එහි ලාභය එක පාරටම 
ලැෙබන්ෙන් නැති බව අප දන්නවා. ඒකට කාලයක් යනවා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළට ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. නමුත්, පසු ගිය කාලෙය් පුවත් පත්වල 
පළ ෙවලා තිබුණු ෙද් මට මතකයි. අෙප් ජාත න්තර ගුවන් 
ෙතොටුපළට ගුවන් යානා ෙගොඩ බස්සන්න බැහැ කිව්වාට පස්ෙසේ 
ෙකොෙහේටද ඒ ගුවන් යානා ෙගොඩබස්සවලා තිබුෙණ්? මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුපළටයි. නැත්නම් මදුරාසියට යන්න ෙවනවා. 
ෙලෝකෙය් ෙලොකුම නැව හම්බන්ෙතොට වරායට ආවා. ෙම්වා පුවත් 
පත්වල පළෙවලා තිෙබනවා ඔබතුමන්ලා දැක්ෙක් නැද්ද? එක 
එක්ෙකනා වාද  කර ගැනීම ෙනොෙවයි දැන් කළ යුත්ෙත්. ෙම් වුණු 
වැරැද්ද නිවැරදි කිරීමයි කළ යුත්ෙත්.  

ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි ගහ 
බැණ ගැනීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අප එකමුතු ෙවලා වැඩ 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, එකමුතු කිරීෙම් කාර්ය භාරය තිෙබන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාටයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අපට අත දිගු කරලා 
"ෙතොපි ෙහොරු, ෙතොපි නිසා තමයි ෙම්ක වුෙණ්" කියා කිව්වාට අපි 
කවදාවත් සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් කට්ටියට ඇමතිකම් 
ෙදන්නත් ලැහැස්ති වුණා. අප ඒවා ගත්ෙත් නැහැ. අප පක්ෂයක් 
වශෙයන් එකට ඉන්නවා. හැබැයි, එක ෙදයක් මතක තියාගන්න. 
ෙම් රට ෙම් වැටුණු වෙළන් ෙගොඩ ගැනීමට නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සුහදව, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව අපට අත ෙදන්න. නැත්නම් ෙම් 
රටක් කරන ෙවලාෙව් අප කැමැති නැහැ, ඒ මත බලය ලබාගන්න. 
ෙම් ආණ්ඩුවට ආර්ථිකය ෙගන යන්න බැරි බව අප 
අනිවාර්යෙයන්ම දන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුවට කරන්න පුළුවන් එක 
ෙදයයි. ඒක තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට බණින එක. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  
 
 

[2.06 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

the opportunity given to participate in this Debate on the 
Adjournment Motion on the Statement made by the Hon. 
Prime Minister on the 08th of March with regard to the 
state of the economy of the country and several revisions 
that he proposed to the annual Budget Proposals made by 
the Hon. Minister of Finance in November, last year.  

The Hon. Prime Minister stated to the House that the 
country’s debt has now increased to Rs. 9.5 trillion after 
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adding the hidden Government dues, which, he says, 
amount to Rs. 1,442 billion. But, this is a strange 
statement to make; to say that so much of Government 
dues were kept hidden unknown to the Government and 
that now it has come to light and therefore it has 
necessitated a revision in the Budget Proposals in order to 
reduce the budget deficit, which has grown as a result of 
these hidden dues coming to light, and the revenue needs 
to be increased. I say “strange” because I do not think this 
has ever been stated before. A Government, even a new 
Government, comes and says, "When we made our 
Budget Proposals, this is what we thought was the debt. 
But, now we find that it is actually much more." and 
moves to revise their proposals.  

That in itself shows a certain picture of the capacity of 
the new Government - I say "Government" including 
officials - and not just capacity but forthrightness as well, 
because this is not just Ministers changing seats. There 
are high officials who continue in their positions in the 
Ministry of Finance and in the various Ministries who 
have signed loans, who have signed documents, who have 
committed the country to debt and who continue even 
after the change of government. Therefore, it is indeed 
strange that the Government, and the Prime Minister at 
that, make a statement that so much was kept hidden, 
which has come to light within a short period of six 
months.  

He says, “A total of Rs. 1.2 trillion has to be paid this 
year as debt service payments, of which Rs. 647 billion as 
loan repayments and Rs. 562 billion as interest payments, 
and this does not include the debt that has to be repaid by 
State-owned enterprises, which amounts to Rs. 1.442 
billion”. The new debt, which is supposed to have been 
kept hidden, includes Rs. 365 billion of CPC; Rs. 260 
billion of the Sri Lanka Ports Authority; Rs. 211 billion of 
the SriLankan Airlines and Rs. 21 billion of EPF and ETF 
overdue on the SLTB. The Ministry of Highways alone 
has to pay Rs. 24 billion. All of these staggering amounts, 
the Government says, were kept hidden. Whilst we 
understand that there can be some truth in saying that 
some of these were indeed kept hidden, we are 
constrained to think that the Government could not have 
been unaware of the general trend in which the economy 
of the country is moving. There is a capital flight from the 
country and there maybe reasons for that; there maybe 
external reasons for that and yet, these are not things that 
could have taken the Government by surprise.  

As the new Government came into office in January, 
last year and proposed a mini-Budget in February, last 
year, there were a lot of reliefs and sweeteners given to 
the people, obviously targeting the General Election that 
was due last year. But after the election, in November, 
when the Annual Budget was presented, one braced 
oneself and got ready to hear the bad news; but the bad 
news did not come in November, last year. A kind of a 
Santa Claus Budget continued, only for the Government 

in six months’ time to come and make this confession in 
the House and start changing their Estimates and 
Proposals. This is not a good state of affairs. As I said 
before, it lowers the confidence that investors will have in 
this country, when you disclose to Parliament that 
somehow you did not know that such a staggering 
amount was due; that you made your proposals on false 
premises and now you have to adjust it.  

The foreign debt is a factor that we have lived with 
for a while, but it is something that successive 
governments seem to be comfortable to live with.  It does 
not seem to be bothering us that a major portion of our 
expenditure is actually repayment of our debt.  
Unfortunately, no definite measures have been taken to 
reverse this. You cannot do it overnight, we all 
understand that. But, in the way that the Government 
proposes to spend money - and I wish to give some 
examples today - there is no indication that there is a 
desire to reverse this trend.   

For instance, we are an island and ought to be 
exporting fisheries resources. But, we import fisheries 
products to the tune of Rs. 30 billion annually. All right, 
there may have been mismanagement; we may not have 
invested sufficiently, resulting in this state of affairs - a 
tiny island with such rich fisheries resources around, yet 
we pay a huge import bill. Now, if there was a desire to 
change this trend, you would see annually an increase in 
the investment in the fisheries sector, so that we will have 
greater returns; so that we will spend less on imports of 
fisheries products. But, that is not to be. Only Rs. 6 
million investment has been proposed in the fisheries 
sector. We have a Rs. 30 billion  import bill - a country 
that is an island - and you propose to spend only Rs. 6 
million in -  

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Member, can I explain that? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, please.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
That is because, as you rightly said, there is a nascent 

local industry. They are producing tins of fish here. Now 
they cannot compete with the imported product 
pricewise. So, what has happened is, we had the option of 
either destroying that industry completely or giving them 
a subsidy. This Rs. 6 million is really going to Sathosa so 
that they can take in the local product and market it in a 
competitive way, Hon. Member.  It is not a subsidy given 
or an investment to raise the whole fishing industry. It is 
really a subsidy that is given to the local canning industry 
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so that they can compete with the imported product.  And 
I fully agree with you that we cannot afford to spend so 
much of money, so many billions of rupees, for the 
imported product. But, on the other hand, we have to 
safeguard the existing people who have set up these 
factories.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, your explanation only makes it worse. 

What you are saying is, even this small amount of Rs. 6 
million is going towards subsidy.  It is not an investment 
to uplift the sector.  

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Private sector has invested already. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Very well. Private sector may have invested. But 

where is the Government policy of raising the standard of 
fishing so that we can compete? I am suggesting - you can 
have different views on this - that something as obvious 
as the fisheries sector, the Government ought to be 
investing in much more in order  that at least over the 
years you  come to a stage of being able to compete.  It is 
not something that is impossible. It ought to be possible 
for us far more than it is for several other countries. That 
is one industry.  

Take paper and cardboard import - it is huge.  Paper 
and cardboard import is huge, when our paper factories 
are idling.  The Valaichchenai Paper Factory has not 
functioned. We have been asking that you revive it. There 
may be issues with that. The other day I was in the East, 
in Palamunai, attending  the Annual Convention of the Sri 
Lanka Muslim Congress. There, on both sides of the road, 
we saw paddy fields being burnt  -  the Hon. (Mrs.) 
Anoma Gamage was also there -  and we asked them why 
they are burning these fields and the reply we got was, 
“Earlier we could supply this straw to make paper to the 
paper factories. Now, nobody buys our hay. So, it is being 
burnt on the field itself." We have so much of straw.  I 
mean, we are an agricultural economy. We have so much 
of raw material and that is going waste.  

So, the point I am making is, - I am coming to some 
other issues - that you have a crisis. That crisis is being 
identified and presented to the country solely as 
something that has carved out because the previous 
Government hid some of the debt repayments that are 
due.  I am saying, well, there may be some truth in it,  
although you  could not have been  totally unaware of 
that. But I am raising another issue of Government policy. 
How long can we continue in this fashion when even the 

resources that we do possess, even the resources that we 
own, are not put to use because there is no sufficient 
investment by the Government as a matter of policy to 
use it, so that we can get returns subsequently?  I am not 
saying again, I am conceding, you cannot do that 
overnight.  Maybe it will take five years, 10 years, 20 
years. But unless we start somewhere, what is going to be 
the state of our economy? The gap between domestic and 
foreign expenditure, for instance, highways and ports, are 
all indicative of the anomaly that I am highlighting.  

At this particular moment, I want to take one example 
to demonstrate this and, I have chosen the occasion here 
in Parliament to deal with this example. This is an 
example that illustrates what I am saying about the large 
picture and that example itself is an important one. I am 
saying it here because I want to be certain that what I say 
goes down on record. I say it carefully so that there is no 
misunderstanding as to what I am going to say. This 
concerns the 65,000 Housing Project for the North or for 
the North and the East.  

It is estimated that 137,000 houses are necessary to 
meet the housing needs of the North and the East after the 
war devastation. This has to be met somehow. It was 
much more - 250,000 houses - at some particular point in 
time, five years ago. We repeatedly kept appealing to the 
Government about the Government’s commitment to 
build houses. I remember, the Hon. Minister of Special 
Assignment, even during the last regime, answered 
several times at Budget Debates when we raised this and 
when we asked, “If the Indian Government can give us 
50,000 houses where is the commitment of the Sri 
Lankan Government to build houses?” There was none.  

Now we have a strange situation here. The Indian 
Government gave us 50,000 houses which was a huge 
gift, but your Government is now offering to build 65,000 
houses - far more.  I mean, India could give us 50,000 
houses and you are now offering to build 65,000 houses - 
except there are several issues that have arisen with 
regard to this particular Project.  

Under the Indian Housing Project each house cost Rs. 
550,000. There were various issues with regard to that 
that money was not enough. Nevertheless, it was 
estimated that you could complete a house for Rs. 
700,000 or Rs. 800,000. Under the 65,000 Housing 
Project, each house is estimated to cost Rs. 2.1 million, 
which is three times the value of a house under the  
Indian Project. When the housing need is 130,000 odd, 
you are offering 65,000 - half of that number - for each 
house three times the value of the house that was built 
through the Indian Housing Project. Even if it is not three 
times, even if it is twice the amount, you require Rs. 1 
million to build a house comfortably - still you can build 
two stone houses for the price of one.  When I say a 
"stone house", a stone house lasts two or three 
generations. Our people build houses so that they can 
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give that as dowry to their daughter and then it passes on. 
It is, as they say, set in stone - it is permanent. So, when 
you can build a permanent stone house for Rs. 1 million, 
very comfortably, a prefabricated steel house is being 
offered for twice that amount of money.   

Yesterday I went to Jaffna to inspect that house. There 
is a model house that has been built. I wanted to see it for 
myself before I speak in Parliament, today. I have read 
reviews by experienced civil engineers and those are not 
very good. So, I am not merely basing it on what I have 
seen with my own eyes - with a non-expert layman’s eye - 
but with a background of knowledge from qualified 
persons. I have taken photographs. Already that model 
house is coming apart. The walls are moving apart. It is 
prefabricated. They have brought in the steel and they 
have fixed it.  Already a gap has come. I want to table this 
photograph of the gap that has already come in this model 
house. It is beginning to move apart. I table* this 
photograph. The gauge is very small. There is some 
material which has been put in between two tin sheets, 
probably not to pass heat.  But if you shake it, it shakes. A 
stone house does not shake. I was scared to shake it 
harder because it might have made the wall collapse.    
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

Hon. Member, write a formal letter from your political 
Party to the Hon. Prime Minister objecting to the material 
they are using.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Minister.  That is why I said, I want 

to do this carefully. I just want to place it on record, 
because I do not want to be misunderstood. Our people 
need houses.  I do not want it to be said that we have 
opposed the giving of houses. That is not my intention at 
all. We are very grateful. We are very grateful, let me 
repeat it. The Government is willing to offer 65,000 
houses for free for our people when they need houses so 
desperately.  But, that does not mean that we should close 
our eyes to something that is so blatantly obvious to us. 
That is why I am saying this. It shakes.  I asked the 
occupant about the house.  She is very glad.  I must put 
that on record as well.  She is very glad that she has got a 
house. She showed me the photograph of the hut she was 
living in before and said, “Who would have given me a 
house like this?”  It has furniture - beds, tables, chairs, 
kitchenette, two fans, a solar panel, water supply and all 

of that - a package.  But you cannot do anything to it.  
You cannot get that material here.  If it breaks, that is it.  
I do not know whether there is a warranty period.  

Thus 50,000 houses plus several other housing 
projects were given to the people at the time when 
beneficiaries were chosen on the basis of most needy.  
So, let us say, 75,000  houses have been given to the most 
needy. Now when you choose the beneficiaries, it is the 
next section, not the most needy.  So they are being given 
those houses that are two or three times the value of an 
earlier house. But really we do not know whether it is of 
that value. It will cause a huge social imbalance. We 
asked these people, “Do you think it will last?”  They 
said, “We do not know whether it will last.”  Some 
engineers told us that it will not last ten years. To my lay 
knowledge, I do not think it would last five years.  

But that is not all.  The Government is willing to 
spend US Dollars 1 billion on this Project - 65,000 
houses into Rs. 2.1 million.  Now, it is true that you are 
getting them on concessionary terms.   But if you build 
65,000 houses for half the amount, your cost would be 
US Dollars 500 million, not US Dollars 1 billion and if it 
is a stone house that will last for generations.   

We have looked through the facility. You also have a 
grace period; you do not start paying now; you start 
paying one year later.  All that is true.  But, eventually, 
you have to pay.  That is why I said this is also 
demonstrative of the larger picture.  Borrow now at better 
rates; all that is true.  But, you have to pay eventually.  
You have a ten-year period to repay the whole thing.  We 
want the Government to take a re-look at this. We want 
the houses.  Our people need the houses. But, we want it 
done in a way that will be acceptable not just for the 
recipient who will be thankful anyway but also for the 
society.  

Now, when you do a project like this, it also generates 
employment. When the other houses were built it gave 
employment to people.  I have done a working on how 
much people can earn off this.  If you build it for over a 
year, it can give employment to quite a number of people.  
It can actually give employment to 13,000 workers for 
five years and we have that workforce locally itself of 
masons, carpenters, et cetera as we have just done for all 
of these other houses. 

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

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
They are locals. They employed labour. It was owner-

driven. That had its own faults; but we can learn from 
those faults.  Some of these houses are being given - and 
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it should be - to female-headed houses.  So, owner-built 
model may not really suit. But, you do not have to do that 
way.  You can give it to contractors. They will employ 
workmen and build the houses. So, if you can give 
employment for 13,000 people for a period of five years 
and spend half of the amount that you will spend, why on 
earth would you want to spend so much more that 
benefits so many less?    

The tender procedure itself has serious flaws.  I was 
told in August last year as to who was going to build the 
houses. I was told the name of the eventual builder.  I 
have said this in public before.  I will tell you where I was 
told; I was told on stage when His Excellency the 
President came to hand over the land in Sampur in late 
August last year.  And, in September, a tender was called 
for and there were just 12 days’ time to bid on this 65,000 
housing project. All this is very specific and tailor-made 
for this. There are serious flaws and I do not want to place 
all of them on record here.  That is known and eventually 
this is happening.-[Interruption] This is steel. There are 
many steel manufacturers who are looking for dumping 
grounds because the price of steel had fallen or about to 
fall.  Do we want to give them the dumping ground? 
What are they getting in return for that and who else is 
getting what in between, is a very serious question that 
has to be asked. So, the initial estimate of US Dollars 1 
billion is a big amount. In the overall picture, it may be a 
small cog, but, this demonstrates the policy - the flaw. 

It shows the insensitivity to the real local need and the 
long-term benefit.  My house in Jaffna - I only had to do a 
little bit of repairs - was built by my great grandfather.  It 
is a stone house built more than a hundred years ago.  It 
still stands. I go and live there today. Will this last that 
long and you are paying double or treble the amount of 
money that a stone house costs. - [Interruption.] This 
house was built by my great grandfather and I am still 
able to live in it.  It was built at a time when house 
building technology was in the primitive stages.  It is a 
stone house. So, why do we do this?  I would say, even if 
a stone house costs more - [Interruption.]You will have 
to look at the future and invest in that. -[Interruption.]  
Exactly!  

When you ask these people specifically, "What do you 
prefer, a stone house or a tin house?" They do not want to 
say it.  This is another thing. Forms are published in the 
newspapers to apply.  After this issue has been raised, 
there is a new clause in the form now.  People have to 
say, "I accept this unconditionally without any change 
whatsoever ..." and all that and sign. Somebody who does 
not have a roof over his head will take it.  It looks like a 
caravan.  That does not accord with how our people are 
used to live.  Of course, I must be fair, when you have a 
solar panel and when you have some furniture, all that 
adds value. There is no question on that.  But that is not 

the dire need.  The dire need is a house.  If you can build 
a house for Rs. 800,000, then with another Rs. 200,000, 
you can give some more and within Rs. 1 million, you 
can provide so much more.  

So, something that is so blatantly obvious - there 
seems to be some obduracy to see the obvious, to refuse 
to see what stares in your face.  Therefore, I would urge 
the Government to kindly reconsider this.  I will take the 
Hon. Minister's suggestion. We have already made our 
representations without wanting to embarrass the 
Government.  But, since this seems to be going ahead, to 
avert further disaster, I thought, I will raise it and also for 
our own people to understand why we have taken up this 
position.  It is not because we do not want houses. We 
desperately want them.  But, it must also be done in a 
manner that is acceptable and that makes even financial 
sense.  

This illustrates in a way what I have been saying 
about whole of economy and the approach and the 
policies that are being pursued.  Maybe, it was a shock 
for the Government, for the Hon. Prime Minister to come 
into the House and say, "This is really our debt 
commitment, we have to raise additional revenue and we 
are changing our proposals."  But, along with that, I 
would urge the Government to take a re-look at the long-
term policies and somehow make those changes even 
gradually so that our debt burden does not keep growing 
and we become accustomed; I am afraid we have already 
become accustomed to it.  But, we have to look for ways 
to reduce it and that can only happen by being bold in 
changing our fundamental economic policies. 

Thank you 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Navin Dissanayake, what is your point of Order?  

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරෙයක් විසින් මෙග් නම අද දිනෙය්දී 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. අද ඇත්ත වශෙයන් කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ෙකොළඹට ඇවිල්ලා යම්කිසි උද්ෙඝෝෂණයක් කළා, 
ඔවුන්ෙග් සහනධාර සම්බන්ධව. ඉතින් ඒක ඔවුන්ට තිෙබන 
පජාතන්තවාදී අයිතිය. ඔවුන් මෙග් කාර්යාලයට ඇවිල්ලා මමයි, 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමායි,  මෙග් ෙල්කම්තුමායි සමඟ ඉතාමත් 
සුහදව සාකච්ඡා කළා. අපි ඔවුන්ෙග් හිත සැනසුවා. ඔවුන් 
නැවතත් ගියා.  

මන්තීවරෙයක් කියලා තිෙබනවා, මම ඒ සාකච්ඡාෙව්දී කිව්වා 
කියලා සහනාධාර ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒක සම්පූර්ණ 
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අසත යක්. විෙශේෂෙයන්ම අපි කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට, රබර් වතු 
හිමියන්ටයි, ෙපොල් වගාකරුවන්ටයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
පැහැදිලිවම ලබා ෙදනවා. නමුත් ඔවුන් ඉල්ලන ස්ථාවර මිල අපට 
ලබා ෙදන්න අමාරුවක් තිෙබනවා, ෙම් රෙට් තිෙබන ආර්ථික 
තත්ත්වය නිසා. ඇත්ත වශෙයන් ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දායින් පසුව තමයි -අලුත් ආණ්ඩුවක් ආවාට පසුව තමයි- 
රුපියල් 80ක් අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා ලබා ෙදන්න රජය 
තීරණය කෙළේ. අෙප් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒ අවස්ථාෙව් 
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. නමුත් අපට දැනට එෙහම 
ස්ථාවර මිලක් ලබා දීමට අමාරුයි.  

විෙශේෂෙයන් පහත රට අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 
55 - 60 අතර මුදලක් දැනට ලැෙබනවා. අෙප් උත්සාහය වන්ෙන් 
නව ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයක් හදලා, ෙම් මිල වැඩි කරන එක. මම 
හිතන්ෙන් අපට ඒක අනාගතෙය් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. 
ෙම් මැති සභෙය්දී මෙග් නම සඳහන් කරමින් වැරැදි  පකාශයක් 
වුණු නිසා විෙශේෂෙයන් අපෙග් මාධ  සෙහෝදර, සෙහෝදරියන්ට ඒ 
ගැන නිවැරැදි  කිරීමට මා ෙම් අවස්ථාව ඉල්ලා සිටියා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ගරු අගාමාත  රනිල් 

විකමසිංහ මහතා 2016 මාර්තු 8වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා කළ 
ඒ විෙශේෂ පකාශය පිළිබඳව ෙම් වාද විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන 
අතෙර්දී මම විෙශේෂෙයන්ම අගමැතිතුමාට සුබ උපන් දිනයක් 
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. මම කැමැතියි, අගමැතිතුමාෙග් ඒ 
පකාශෙයන් එක්තරා ෙකොටසක් කියවන්න.  එහි ෙමෙසේ සඳහන් 
වනවා: 

"2016 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරද්දීත් රෙට් ණය 
පිළිබඳව සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු වාර්තා වී තිබුෙණ් නැහැ. ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා සමහර ඒවා පිට ෙවලා තිබුණා. ඉසේසල්ලා තිබුණු 
ආණ්ඩුව ෙම් ඔක්ෙකෝම හැංගුවා. එක එක සංස්ථා යටෙත්, අෙනක් 
ඒවා යටෙත් ඒ විස්තර වැළලුවා. අර මළසිරුරු හංගනවා වාෙග් 
කබඩ් එෙක් දමලා, අල්මාරිෙය් දමලා වහලා තිබුණා. ඒවා වහලා 
වැඩක් නැති නිසා අපි ඒවා ඇරියා.  

අය වැෙයන් පසුවත් අපට තව තව ෙතොරතුරු වාර්තා වුණා. 
ෙම්ක හරියට යුද්ධයක් අවසානෙය් ඇති වුණු තත්ත්වයක් වාෙග්යි. 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අතුරුදහන් ෙවලා. ඒ අය මිය ගිය බවට ආරංචි 
තිබු ණත්, තහවුරු කර ෙගන නැහැ. මළකඳන් හමු වී නැහැ. 
ෙමතැනදී අපට ෙපනී ගිය තවත් කරුණක් වූෙණ්, ආණ්ඩුව විවිධ 
ආයතන හරහා ගත් ණය පමාණය ආණ්ඩුෙව් ආදායම හැටියට 
දක්වා ඇති බවයි.  

ෙම් නිසා අය වැය පරතරය පිළිබඳව ෙහෝ ලබා ගත් ණය 
පිළිබඳව ෙහෝ සැබෑ සංඛ ා ෙල්ඛන ෙහළිදරව් වී  තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම් ඔක්ෙකෝම හංගලායි තිබුෙණ්. ෙම්වා තවදුරටත් හංගා ෙගන 
යන්න අපි ලැහැස්ති වුෙණ් නැහැ. පශ්නය ෙමොකක් වුණත්, ඒවා 
ෙහළි කරන්න අපි තීරණය කළා." එදා අගමැතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එම වි  ෙශේෂ පකාශය කළා. ඊට පසුව හුඟක් අය 
එය විෙව්චනය කළා. "එෙහම වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා හංගලා 

කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියා ඔවුන් ඇහුවා. මට ඇත්තටම හිනා 
ගියා, ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

මීට සතියකට විතර උඩදී ෙම් රෙට් සමස්ත ණය පමාණය 
පිළිබඳව පරාජිත ජනාධිපතිතුමා පකාශයක් කර තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම අගමැතිතුමා කර තිබුණු පකාශය විහිළුවට ලක්කරමින් 
කථා කර තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවුරුදු 9ක් ෙම් 
රෙට් ජනාධිපති ෙවලා හිටියා. එතුමා ජනාධිපති ධුරය දැරූ 2005-
2014 කාල සීමාෙව් ෙම් රෙට් මුළු ණය පමාණය අතිවිශාල 
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව අප දන්නවා. එය 
පතිශතයක් හැටියට කිව්ෙවොත්, ෙම් කාලය තුළදී 233කින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්, 2005-2014 කාල වකවානුෙව් ණය පමාණය හුඟක් 
වැඩියි කියාත් රජෙයන් ෙම් ගරු සභාවට දුන්න ෙල්ඛනවල 
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒ ෙල්ඛන ගැන තමයි අප 
පශ්න කෙළේ. අප කිව්වා, "ෙම්ක ෙවන්න බැහැ, මීට වැඩිය ණය 
අරෙගන තිෙබනවා" කියා.  

ඇත්තටම ඒ රජය කෙළේ ෙබෙහවින් ව ාජ සහිත ෙදයක්ය 
කියා කියන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් කියන්න පුළුවන්, 
ෙකළින් කරන්න බැරි ෙදයක් වකව කළා කියා. සාමාන ෙයන් 
"රාජ  ණය" කියන්ෙන්, භාණ්ඩාගාරය හරහා ගන්නා මුදල්. 
භාණ්ඩාගාරය හරහා ගන්ෙන් නැතිව ෙවනත් ආයතන පාවිච්චි 
කරලා ෙම් මුදල් ගත්තා. එවිට පතිශතය පාලනය කරන්න 
පුළුවන්. රාජ  මූල  ෙනොවන ආයතන හරහාත් ෙම් ණය ගත්තා. 
පසු ගිය රජය ඒ වාෙග් ණය වැඩිවැඩිෙයන් ගත්තා. වැඩිෙයන් ණය 
ගත් විෙශේෂ කම ෙදකක් තිබුණා.  

එකක්, ෙවනත් ආයතන ආණ්ඩුව ෙවනුවට ණය ගැනීමයි. 
එෙහම කරලා, ආණ්ඩුෙව් ණය ගණනය කරන ෙකොට පතිශතය 
අඩුයි කියා ෙපන්වනවා. ඒක එක කමයක්. අෙනක් කමය 
ෙමොකක්ද? අපි එදා ගිහිල්ලා රජය භාරගන්නා විට, රජෙය් 
ආයතනවල වියදම වැඩියි. පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරපු වියදමට 
වඩා රජෙය් ආයතනවල වියදම වැඩිෙයන් තිබුණා. මට ඒ දත්ත 
ෙපන්වන්න පුළුවන්. මම ඒවා තවත් ටිකකින් ෙපන්වන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

රාජ  මූල  ෙනොවන ආයතන පිළිබඳ විස්තර එදා ෙම් ගරු 
සභාවට තිබුෙණ් නැහැ. 2014 අවසානෙය්දී මහ බැංකුෙව් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට තමයි ෙම් බව දැනගත්ෙත්.  ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා එය පළමුවැනි වතාවට ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ, 
2015 අෙපේල් මාසෙය්දී පමණ වන බව. මහ බැංකුෙව් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට එයට අලුත් වගුවක් ඇතුළත් කළා. ඒ අලුත් 
වගුෙව් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්, රාජ  මූල  ෙනොවන ආයතනවල 
තිෙබන ණය පමාණයයි. ඒ වගුව මීට පථමෙයන් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඒ වගුෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා, රාජ  මූල  ෙනොවන ආයතන 
2005දී රුපියල් බිලියන 31.4යි ගත්ෙත් කියා. නමුත් 2014 වන 
ෙකොට රුපියල් බිලියන 754ක් අරෙගන තිෙබනවා. තවත් 
විධියකට කිව්ෙවොත්, පතිශතය 2332කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, 
ෙම් අවුරුදු 9 තුළදී. තවත් විධියකට එය මනින්න පුළුවන්. හුඟක් 
ෙවලාවට රජය -භාණ්ඩාගාරය- ණය අරෙගන සඳහන් කරනවා, 
"ඉස්සර ණය පතිශතය ෙවලා තිබුෙණ් සියයට 95යි. දැන් 
තිෙබන්ෙන් සියයට 75යි" කියා. නමුත් ඇත්තටම බැලුෙවොත්, 
රාජ  මූල  ෙනොවන ආයතනවලින් අරෙගන තිෙබන ණය 
පමාණය 2005දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.3යි. 2014 
වන ෙකොට ෙම් කමයට ගත් ණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 7.7ක් ෙවනවා. එෙහම නම් ණය පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඇත්තටම ෙම් පමාණයත් ණයවලට 
එකතු කරන්න ඕනෑ. බලන්න, ෙම් රෙට් තිෙබන ණය පශ්නය 
දිහා.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එෙහම කළා මදිවාට කෙළේ ෙමොකක්ද? 
බැංකුවලට ගිහින් කිව්වා, "ණය ෙදන්න" කියා. බැංකුෙව් සිටින 
වෘත්තීයෙව්දීන් කිව්වාම, "අෙපෝ, ඕකට නම් ණය ෙදන්න බැහැ! 
අවදානම වැඩියි" කියලා, ඒ අයට කිව්වා, "හරි, අපි බැංකුවට 
guarantee එකක්, සහතිකයක් ෙදනවා" කියා. සහතිකයක් දුන්නා. 
බැංකුව නිකම්ම ණය දුන්නා. ඇයි බැංකුව නිකම්ම ණය ෙදන්ෙන්? 
බැංකුව දන්නවා ඒ ණය ෙබොල් ණය වුෙණොත් එය මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ගන්න පුළුවන් කියා, රාජ  සහතිකයක් -
Government guarantee එකක්- තිෙබන නිසා ඒ මුදල් ගන්න 
පුළුවන් කියා. අපි ගණන් හදන්න පටන්ගත්තා සහතික කීයක් 
ෙදනවාද කියලා. රුපියල් බිලියන 500කට වඩා සහතික දීලා 
තිෙබනවා. ඒවාත් එකතු කරන්න ඕනෑ රාජ  ණයවලට. සහතික 
පමාණෙය්ත් සීමාවක් තිෙබනවා ෙන්. සහතික ෙදන්න බැරි ෙවන 
ෙකොට "Letter of Comfort" කියලා එකක් දුන්නා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? සහතිකයක් ෙනොව, ලියමනක් ෙදනවා, 
"ඔයෙගොල්ෙලෝ බැංකුවලින් ණය ෙදන්න. ෙම් ලියමන තියාගන්න. 
අපි පිළිගන්නවා අප ඉල්ලුවාම ඔබතුමන්ලා මුදල් දුන්නා" කියා. ඒ 
ආකාරයට ෙම් බැංකුවලට "Letter of Comfort" එකක් දීලා 
තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 70කට වඩා වැඩියි, ඒ වාෙග් දුන් 
ලියුම්. ඉතින් ඔය විධියට තමයි රජයට තිෙබන ණය වගකීම 
කමකමෙයන් වැඩි වුෙණ්. නමුත් ෙම් ණය පමාණෙය් කිසි 
ගැටලුවක්, පශ්නයක් නැහැ කියා රටටයි, ෙලෝකයටයි ෙපන්වන්න 
ෙල්ඛන ඒ විධියට හදාගත්තා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රජය පත් වුණාට 
පසුව නිෙයෝජ  ඇමති ෙකෙනකු හැටියට මම මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරියට ගියා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ගියාම තමයි අපට 
දැනගන්න ලැබුෙණ්,  මහා මැතිවරණය පවත්වන්න ඉසස්ර ෙවලා 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙගන්නලා, "ෙම් ෙම් තැන්වල පාරවල් 
හදන්න. දිගට හරහට පාරවල් හදන්න. මැතිවරණෙයන් පසුව අපි 
ඒ ණය ෙගවන්නම්" කියලා ඒ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට කියා තිෙබන 
බව.   

එතැනට ගිහින් අපි අසරණ වුණා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, 
ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙවන් පමණක් රුපියල් බිලියන 28ක 
පමණ ණය පමාණයක් ලබා ෙගන තිබුණා; අෙනක් බැංකුවලිනුත් 
ණය ලබා ෙගන තිබුණා. ෙකොන්තාත්කරුවන් ගිහින් පාරවල් 
හදන්න කියා ෙම් ණය ගත්තා. අපි අසරණ වුණා, එතැනට ගියාම. 
ඒ බිල්පත් අපට ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඒවා අනුමත කරලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව 
උත්තරීතරයි. හැම වියදමක්ම පාර්ලිෙම්න්තුව දැන සිටිය යුතුයි. ඒ 
නිසා තමයි අය වැයක් තිෙබන්ෙන්. කාලය මදි නිසා මම එක රාජ  
ආයතනයක උදාහරණයක් තමයි මම ෙමතැන ෙපන්වා ෙදන්ෙන්. 
ෙම් ආකාරයට තමයි ෙම් ණය පමාණයන් වැඩිකරෙගන තිබුෙණ්.  

ෙම් රෙට් තිෙබන ණය වගකීම ඇත්තටම බලනවා නම්, 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ගත් ඒවා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ආයතන 
හරහා රජෙය් සහතික ඇතුව, Letters of Comfort  හරහා ගත් 
ණයත් තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම් රාජ  ණය පමාණය ෙකොච්චර 
විශාලද කියා බලන්න නම්, ඒකට අනුමැතියක් ෙනොමැතිව වියදම් 
කළ පමාණයත් අපි එකතු කරන්න ඕනෑ.  එපමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් ණය ගන්නෙකොට 2005 තිබූ තත්ත්වයට වඩා  2014 තිබූ 
තත්ත්වය හුඟක් ෙවනස්.  ලංකාෙව් රජයන්  2005 ෙවනකම් ණය 
ගන්නෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ණය ගත්ෙත් රුපියල්වලින්, ෙද්ශීයව. 
ගත් විෙද්ශ ණය  පමාණය ෙබොෙහොම අවමයි. ඒ ලබා ගත් විෙද්ශ 
ණය පමාණයත් ෙබොෙහොම අඩු සහනාධාර ෙපොලියට තමයි එදා 
අෙප් රජයන් ලබා ගත්ෙත්. ඒ රජයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයන් ෙවන්න පුළුවන්; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ රජයන් 

ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්  එදා ෙවනකම් ණය ගත්ෙත් වගකීෙමන්.  
ෙබොෙහොම පෙව්ශෙමන් තමයි විෙද්ශීය ණය පමාණයන් ගත්ෙත්.   

2005 ඉඳලා රුපියල් බිලියන 956ක් වශෙයන් තිබූ විෙද්ශීය 
ණය වාරිකය 2014 ෙවනෙකොට රුපියල් බිලියන 3,113ට ඉහළ 
ගියා. තව විධියකට කිව්ෙවොත්, සියයට 953කින් එය ඉහළ ගියා.  
ෙද්ශීය ණය වාරිකය ඉහළ ගිෙය් සියයට 145කින් පමණයි. නමුත් 
විෙද්ශීය ණය වාරිකය සියයට 1,000කට කිට්ටු ෙවන්න ඉහළ 
ගියා. මම සසඳන්ෙන් 2005 සහ 2014 වර්ෂයි. ඒ අනුව විෙද්ශීය 
ෙපොලී වාරිකය සියයට 1,553කින් ඉහළ ගියා. නමුත් ෙද්ශීය ෙපොලී 
වාරිකය ඉහළ ගිෙය් සියයට 190කින් පමණයි.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය 
කියන්න ෙහේතුව, ණය ගන්න එක ෙකොෙහොමටත් අවදානම වැඩි 
කරනවා. නමුත් විෙද්ශීය ණය ෙගවන්න තිෙබනෙකොට අවදානම 
ඊටත් වැඩිය ඉහළ යනවා. 2005  සහන ෙපොලියට ගත් ණය 
පමාණය සියයට 96යි. ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙපොලියට ගත්  වාණිජ ණය 
පමාණය -සහන ෙනොවන ෙපොළියට- සියයට 4යි. 2014 
ෙවනෙකොට ඒ සහන කමයට ගත් ණය පමාණය සියයට 96 සිට 
සියයට 48ට බැහැලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කමයටයි ගන්ෙන්. ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයට ගන්නා ණය 
ෙගවන්නට ඕනෑ. ඒවායින් ෙබ්ෙරන්නට බැහැ. ඉතින් ෙම් 
අවදානම කම කමෙයන් වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් විෙද්ශීය ණය 
හරහායි.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, රාජ  මූල  ආයතන පිළිබඳව මම 
තවදුරටත් කියන්න ඕනෑ. රාජ  බැංකුවලින් රජයට දීලා තිෙබන 
ණය පමාණය ෙදස බැලුෙවොත් අප ට ෙපෙනනවා, මහජන 
බැංකුෙවන් සහ ලංකා බැංකුෙවන් රුපියල් බිලියන 527ක් ණය 
දීලා තිෙබනවා; ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙවන් රුපියල් බිලියන 
380ක් දීලා තිෙබනවා කියලා. තව විධියකට කිව්ෙවොත්, ඒ 
පමාණය රුපියල් බිලියන 900 ඉක්මවා ෙගොසින් තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් රාජ  බැංකු තුෙනන් රජයට දුන්න මුදල්, මුළු ණය 
පමාණෙය් පතිශතයක් ෙලස බලපුවාම එය සියයට 21ක් ෙවනවා.  
ෙමහි තිෙබන ගැටලුව ෙමොකක්ද ? ෙමහි තිෙබන ගැටලුව ෙම්කයි. 
මිනිස්සු ගිහින් තැන්පතු දමනවා. බැංකුවලින් ඒවා ඔක්ෙකෝම 
අරෙගන රජයට දුන්ෙනොත්, ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
ව ාපාරිකයාට-  ඔවුන් විශාල ව ාපාරිකයන් ෙවන්න පුළුවන්; 
මධ  පරිමාණ ව ාපාරිකයන් ෙවන්න පුළුවන්; කුඩා ව ාපාරිකයා 
ෙවන්නට පුළුවන්, නැත්නම් අෙප් හන්දිෙය් තිෙබන ෙපොඩි කඩ 
සාප්පුව ෙවන්නට පුළුවන්.- ගන්න පුළුවන් ණය පමාණය අඩු 
ෙවනවා. ඒකට, "It is the crowding out effect." කියලා 
කියනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා, බැංකුවලින් ණය ගැනීම තුළින් 
ඔවුන්ව එළියට තල්ලු ෙවනවා. රජෙය් පධාන බැංකු ෙදෙකන් 
සියයට 30යි, 40යි අතෙර් පමාණයක් රජෙය් ආයතනවලටයි ණය 
ෙදන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔන්න ඔය පසුබිම මත තමයි ෙම් 
රජයට ෙම් ආණ්ඩුව බාරගන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

මම කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
පිළිබඳව අද යමක් කියන්න. මම රාජ  ආයතන ගැන කථා කළා. 
ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම කියන්ෙන් රජෙය් ආයතනවලින් එකක් 
පමණයි. විශාල වශෙයන් ණය ගන්නා ආයතන, අලාභ ලබන 
ආයතන තිෙබනවා. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම වැනි රාජ  
ආයතන ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. නමුත් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම ගැන යම් කිසි වගකීමක් තිෙබන නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ ගැන කරුණක්, ෙදකක් කියන්න කැමැතියි. 2015 මාර්තු 31 
වන විට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් අලාභය රුපියල් බිලියන 
128යි. නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 12,800යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් මාර්තු 
අවසන් වන විට - එන සතිෙය්දී - ඒක රුපියල් ෙකෝටි 15,000ට 
ළං ෙවන්න යනවා. ඒක විශාල අලාභයක්. ෙම් අලාභ වැඩි වන විට 
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ෙම් අලාභවලට ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවටයි. 
ෙමොකද, බදු අය කරලා තමයි ෙම් අලාභ පියවන්ෙන්; ෙවන 
කමයක් නැහැ. හුඟක් ෙවලාවට අපට කියනවා, රජෙය් ආයතන 
වුණාම ඒ රාජ  ආයතන ෙකොෙහොම හරි තියා ෙගන ඉන්න ඕනෑ 
කියලා. බදා ෙගන තියා ෙගන ඉන්න ඕනෑ කියලා කියනවා. 
මිනිසුන්ට අදහසක් දීලා තිෙබනවා, "රාජ  ආයතන තිෙබනවා නම් 
ෙකොච්චර ලස්සනද? ඒවා ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ෙදන්න 
ෙහොඳ නැහැ, ෙකොෙහොම හරි තියා ෙගන ඉන්න ඕනෑ." කියලා. ඒ 
මතය ඇති කරලා තිෙබනවා.  

ඉතින් ඔය ගුවන් සමාගම ගැන කථා කරන ෙකොට මැෙවන 
චිතෙය් අහස් යාතාවක් තිෙබනවා. අෙප් ජාතික ෙකොඩිය තිෙබන 
ගුවන් යාතා ෙපෙනනවා. එතැනදී ෙදන අදහස තමයි, "අපි 
ෙකොෙහොම හරි ඒවා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ" කියන එක. අපි 
ජනතාවට ෙනොකියපු ෙදය ෙම්කයි. ඒ ගුවන් යානයට යම් කිසි 
වටිනාකමක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ වටිනාකමට වඩා වැඩියි, ඒ 
ගුවන් යානයට ෙගවන්න ගත්ත ණය.  

ඇත්තටම මිනිසුන්ට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ඍණ ෙදයක්. ෙම්ක 
තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගමට. වියදම - 
unit cost  එක - සියයට 65කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, "Air Ceylon" කියලා ගුවන් ෙසේවාවක් තිබුණු බව. පසුව 
අපි ඒකට "Air Lanka" කියලා කිව්වා. Air Ceylon එක හුඟක් 
අලාභ ලැබුවා. අපි ඒක මාරු කළා. ඊට පස්ෙසේ "Air Lanka" 
කියලා කිව්වා. Air Lanka එක කාලයක් පවත්වා ෙගන ගියා. ඒක 
අලාභ ලැබුවා. එතෙකොට "SriLankan Airlines"  කියලා එකක් 
පටන් ගත්තා.  

එදා පැවැති රජය නුවණට හුරු ෙදයක් කළා. නුවණට හුරු 
ෙදයක් කළාම, ඒකත් කියන්න ඕනෑ ෙන්. 1998 වසෙර්දී 
එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගමට කිව්වා, "අපි ඔය ෙගොල්ලන්ට සියයට 
40ක අයිතිය ෙදනවා, කළමනාකාරිත්වය භාර ගන්න" කියලා. ශී 
ලන්කන් ගුවන් සමාගම - SriLankan Airlines එක - ලබපු පාඩුව 
එදා ඉඳලා ලාභයකට හැරවුණා; ලාභයකට හැරෙවමින් තිබුණා. 
නමුත් අවාසනාවකට 2007 වසෙර්දී අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
පිට රට ගමනක් යන්න සිදු වුණු අවස්ථාෙව්දී SriLankan Airlines 
එෙකන් කිව්වා, "ඔව්, කුඩා දූත පිරිසක් එක්ක ජනාධිපතිතුමාට 
යන්න පුළුවන්, නමුත් ෙම් airline එෙක් අෙනක් ඔක්ෙකෝම ආසන 
අපි දීලායි තිෙබන්ෙන්" කියලා. නමුත් එතෙකොට ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් පීඩනයක් ආවා. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, 
"එෙහම බැහැ, අපට 30ක්ද, 40ක්ද ෙගන යන්න ඕනෑ, ඔය ටිකට් 
අර ෙගන තිෙබන අයව ඉවත් කරලා ඒ ආසන සංඛ ාව අපට 
ෙදන්න" කියලා ඒ ෙවලාෙව් පීඩනයක් ෙයෙදව්වා. ඒ පීඩනය 
ෙයොදවපු අවස්ථාෙව්දී එතැන හිටපු පධාන විධායක නිලධාරියා 
කිව්වා, "අෙන් ඒක නම් කරන්න බැහැ. ෙමොකද, අපි 
පාරිෙභෝගිකයා සමඟ ගනුෙදනුවක් සිදු කර තිෙබනවා. ඒක කඩ 
කරන්න අපට බැහැ. ඒක වැරදියි. ජනාධිපතිතුමාට කුඩා දූත 
පිරිසක් සමඟ යන්න පුළුවන්. නමුත් ඔක්ෙකෝම අයට ඒ ගුවන් 
යානය තුළ යන්න බැහැ" කියලා.  

ඊළඟ දවෙසේදීම ඒ නිලධාරියාට වැඩ කරන්න දීලා තිබුණු වීසා 
පතය අහිමි කළා, 2007 වසෙර්දී. 1998 වසෙර් ඉඳලා 2008 වස ර 
ෙවනකල් අපට එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් තිබුණා, 
ඒ කටයුත්ත හරියට කර ෙගන යන්න. නමුත් 2008 වසර වන විට 
ඒ අය කිව්වා, "ෙම් ගිවිසුම අපි ෙමතැනින් අවසන් කරනවා, අපි 
ෙම්ෙකන් ඉවත් ෙවනවා, ඔය  ෙගොල්ලන්ෙග් ගුවන් සමාගම ඔය 
ෙගොල්ලන් භාර ගන්න" කියලා. පසුව ඒ අය ඒ ෙගොල්ලන්ට තිබුණු 
සියයට 40ක ෙකොටස් ලංකාෙව් රජයට විකුණලා, ෙම් රෙටන් පිට 
ෙවලා ගියා. ඒක තමයි අපට වුණු වැෙඩ්. එදා ඉඳලා අද ෙවනකල් 
විශාල ෙලස පාඩු ලබන ආයතනයක් තමයි SriLankan Airlines 
එක. ඒක විශාල ෙලස පාඩු ලබන ආයතනයක්! 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් 
ආයතනෙය් දැනට තිෙබන පාඩුව පිළිබඳව. අපි අධ ාපනයට සහ 
ෙසෞඛ යට අවුරුද්දකට, -ෙම් වැදගත් ෙද්වල් ෙදකට- වියදම් 
කරන පමාණයට වඩා වැඩියි දැනටම ෙම් එක ආයතනයක 
තිෙබන පාඩුව. අපි ෙම් විධියට මුදල් නාස්ති කිරීම ජාතික 
අපරාධයක් කියලා කියන්නට ඕනෑ.  

SriLankan Airlines එෙකන් ගුවෙන් යන ඔබට මට සමහර 
විට වාසියක් ඇති, SriLankan Airlines එෙකන් යන්න පුළුවන් 
නිසා. නමුත් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව අපි යන ගමන්වලටත් 
ෙගවන්නට ඕනෑ. ෙම් වාෙග් අලාභ තිෙබන විට ඒ අයත් ෙම්වාට 
ෙගවන්නට ඕනෑ. ක ෙඩ්ට ගිහින් ගන්න හැම ෙපොඩි ෙදයටම 
බද්දක් ගහන විට ඒ අය අෙප් ගුවන් ගමනට ෙගවනවා. මම අහන 
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් වාෙග් රජෙය් ආයතන කළමනාකරණය 
කිරීම සාධාරණ නැද්ද?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ආයතනෙය් වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2015 මාර්තු ෙවන 
ෙකොට ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් ණය පමාණය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 542ක් ෙවනවා. ඒ අනුව ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවෙය්  තිෙබන්ෙන් ඍණ පාග්ධනයක්. රුපියල් ෙකෝටි 7,400ක 
-රුපියල් බිලියන 74ක- ඍණ පාග්ධනයක් තමයි දැන් ෙම් 
ආයතනෙය් තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක රාජ  ආයතනයක් නිසා අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 
ෙද්ශපාලන බලපෑම නිසා අපි රජෙය් ආයතනවලට එක එක 
මිනිස්සු බඳවා ගන්නවා. අපි රජෙය් ආයතනවලට බඳවා ගන්නවා. 
අපි ඒක ෙද්ශපාලන වාසියට පාවිච්චි කරනවා. මමත් මහජන 
ඡන්දෙයන් පත්වුණු මන්තී ෙකෙනක්. මට හැමදාම පීඩනයක් 
තිෙබනවා මිනිසුන්ට රැකී රක්ෂාවල් ලබා ෙදන්නට. නමුත් අපි 
අෙප් ආසනය ගැනයි, අෙප් මනාපය ගැනයි විතරක් කල්පනා 
කරලා මදි. අපි රට ගැන හිතන්නට ඕනෑ.  

ෙමොකක්ද ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවාවට වුෙණ්? ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවාෙව් 2006දී සිටි ෙසේවක සංඛ ාව 5,395යි. 2015 වන 
විට එය 6,987ට වැඩි වුණා. තව විධියකට කිව්ෙවොත් සියයට 
30කින් ගුවන් ෙසේවාෙව් වැඩ කරන පිරිස් පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ගුවන් ෙසේවාව කියන්ෙන් ෙද්ශීයව විකුණන ගුවන් 
ෙසේවාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් ගුවන් ෙසේවාව එමිෙර්ට්ස් ගුවන් 
ෙසේවයත් එක්ක තරග කරන්නට ඕනෑ; Kuwait Airways එක්ක 
තරග කරන්නට ඕනෑ; කටාර් ගුවන් ෙසේවය එක්කත් තරග 
කරන්නට ඕනෑ; යුෙරෝපය එක්කත් තරග කරන්නට ඕනෑ.  

අපි පිට රට වැඩ කරන්නට යන ෙකොට, -අෙප් අක්කා, නංගි, 
අම්මා ෙවන්නට පුළුවන්- ලාභම ටිකට් එක අරෙගන තමයි 
යන්ෙන්. ෙමොකද, ලැෙබන පඩිෙයන් ඒකට ෙගවන්නට ඕනෑ. ඒ 
ෙවලාෙව් බලන්ෙන් නැහැ ඒ ගුවන් යානය SriLankan Airlines 
එෙකන් එනවාද, ෙවනත් ෙකොෙහන් ෙහෝ එනවාද කියලා. ඕක 
තමයි ඇත්ත කථාව. අපට තරගකාරී මිලට විකුණන්නට පුළුවන් 
ගුවන් ෙසේවාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත් ෙමොනවාද ෙම් බඳවා 
ගැනීෙමන් සිදු වුෙණ්? සියයට 30කින් පිරිස් බලය වැඩි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක මනින්ෙන් 
ෙමෙහමයි. ෙම්ක එක ගුවන් යානයකට සිටින ෙසේවක පිරිෙසන් 
මනින්නට පුළුවන්. සාමාන ෙයන් ෙලෝකෙය් පමිතිය වන්ෙන් එක 
ගුවන් යානයකට සිටින ෙසේවක පිරිස 200කට වඩා අඩුවීමයි. 
ලංකාෙව් එක ගුවන් යානයකට 300කට වැඩි ෙසේවක පිරිසක් 
සිටිනවා. ගුවන් යානයක තිෙබන අසුන් ගණන 140යි, 180යි ෙහෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

250යි. නමුත් එක ගුවන් යානයකට ෙසේවක පිරිස ඉන්නවා 
300කට වැඩිය. හිතලා බලන්න ෙම්ක ෙකොපමණ ෙලොකු 
අපරාධයක්ද කියලා. ඒ ගැන හිතලා බලන්නට අවශ යි.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අලුෙතන් ගුවන් යානා ගන්නට ෙකොන්තාත් ලබා ෙදනු ලැබුවා. ෙම් 
ෙකොන්තාත් දී ගන්න ගුවන් යානා විශාල නවීන ගුවන් යාතා බව 
කියන්නට ඕනෑ. A350 – 900 ගුවන් යානාවක් ගත්ෙතොත් 
ෙනොකඩවා පැය 17, 1/2ක් පමණ යන්නට පුළුවන්. අපට දැන් 
තිෙබන සැලැස්ම අනුව අපි යන දීර්ඝම ගමන යන්ෙන් 
ඕස්ෙට්ලියාවට සහ ලන්ඩන් නුවරටයි. ලන්ඩන් නුවරට යන්නට 
පුළුවන් පැය 10න් ෙහෝ 11න්. නමුත් අපි  ෙහොඳ නවීන ගුවන් යාතා 
අරෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මට තව ටික ෙවලාවක් ඕනෑ. කරුණාකර ෙම් කථාව අවසන් 

කරන්නට මට තව විනාඩි 5ක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද? මම ෙම් 
statement එක ඉවර කරන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, Hon. Deputy Minister, you may continue.  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Thank you.  

මම ඉක්මනින් කියන්නම්. ඒකට තීරණයක් ගත්තා. Sir, I am 
also going to table* a document in English, which carries 
facts about SriLankan Airlines.  

ඔක්ෙතෝබර් 11වැනි දා කළමනාකාරිත්ව මණ්ඩලෙය් meeting 
එකක් තිබුණා. එහිදී දුර්වල මූල  ෙල්ඛනය ගැන සඳහන් කර 
තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා ෙමෙහම තිබුණා, අපි ෙම් තිෙබන 
අහස් යාතා ගණන අඩු කරන්න ඕනෑ කියලා. 2012 ජනවාරි 
12වැනි දා "සීබරි" කියලා උපෙද්ශක සමාගමක් ගත්තා. ඒ 
උපෙද්ශක සමාගෙමන් කිව්වා "නැහැ, නැහැ, wide-body 
aircraft, not narrow-body aircraft, ගන්න ඕනෑ" කියලා. "ඒක 
තමයි, ෙම් A350 එක ගැන කිව්ෙව් ඒ සඳහායි" කියලා "සීබරි" 
එෙකන් උපෙද්ශයක් දුන්නා. 2012 අෙගෝස්තු මාසෙය් ෙම් අහස් 
යාතා ෙසොයන්න තීරණයක් තිබුණා. "සීබරි" එෙකන් Information 
Memorandum එකයි RFP එකයි ලැහැස්ති කළා. 2013 
ෙපබරවාරි මාසය ෙවන ෙකොට අධ ක්ෂ මණ්ඩලය රැස ් ෙවලා 
A330-300,  A350-900 අහස් යාතා වගයක් ගන්න යම් කිසි 

තීරණයක් ගත්තා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව්දී කිව්වා ෙම් ගුවන් 
ෙසේවෙය් ලාභ අලාභ ගැන දන්ෙන් නැහැ, රාජ  මූල  තත්ත්වය 
ගැන දන්ෙන් නැහැ, ෙම්කට කැබිනට් අනුමැතියක් අවශ යි 
කියලා.   

මම ෙම් කියන එක ගැන මටම පුදුමයි. 2013 මාර්තු 01වැනි දා 
ෙම් ගුවන් ෙසේවාෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් විෙශේෂ රැස්වීමක්  හිටපු 
කථානායකතුමාෙග් නිවෙසේ තිබුණා. ෙම් කියවන එක ගැන මමත් 
පුදුම ෙවනවා. ෙම්ක හිටපු කථානායකතුමාට සම්බන්ධ  නැහැ.                
ශී ලංකා ගුවන් ෙසේවාෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමක් පවත්වනවා 
නම් ඒක පවත්වන්න ඕනෑ ඒෙගොල්ලන්ෙග් කාර්යාලෙය්. මම 
කියන්ෙන් ෙමහි තිෙබන කරුණුයි. මම ෙමොෙහොතකටවත් 
කියන්ෙන් නැහැ, හිටපු කථානායකතුමා ෙම්කට සම්බන්ධ වුණා 
කියලා. නමුත් එතැන රැස්වීම තිබුණු එක සුදුසු නැහැයි කියලා මම 
කියනවා. නමුත් ෙවනත් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඒකට සම්බන්ධ 
වුණාද කියන සැකය මට ඇති ෙවනවා. ෙකොෙහොමද, ෙම් වාෙග් 
ආයතනයක අධ ක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම එවැනි තැනක 
පවත්වන්ෙන් කියන පශ්නය ෙමතැනදී මතු කරන්න ඕනෑ. 
අධ ක්ෂවරු තුන් ෙදෙනක් ඒ රැස්වීමට ආෙව් නැහැ. එතැනදී 
සඳහන් කළා, airbuses ගන්න MoU එකක් අත්සන් කරන්න 
කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්න ඕනෑ කියලා. ඒක අත්සන් කරලා 
ෙම් අහස් යාතා ඔක්ෙකොම ගන්න කිව්වා.  මා ෙම් කිව්ව සියලුම 
කරුණු මම කලින් සභාගත කළ ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වනවා.  

ඊට පස්ෙසේ 2013 මාර්තු මාසෙය් 14වැනි දා ෙම් අහස්               
යාතා ගන්න අනුමැතිය දුන්නා. ෙම් අහස ්යාතා ගත්තාම ලංකා 
රජයට රුපියල් ෙකෝටි 7,800ක් යනවා. In other words, a cash 
infusion of US Dollars 780 million is required over the next 
three years.  ඒ ගන්න අහස් යාතා ගැනත් ෙමතැන සඳහන් කළා. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙවච්ච වැෙඩ්. 
මාර්තු මාසෙය්දී deposit එක ෙගව්වා. දැන් ෙම් අහස් යාතා එකින් 
එකට එනවා. ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. එක පශ්නයක් 
තමයි, ෙම් අහස් යාතා ෙබොෙහොම ගණන් වීම. ෙම් අහස් යාතාවල 
වියදම වැඩියි. විෙශේෂඥයන් අපට කියා තිෙබනවා, ෙම්ෙක් lease 
ෙකොන්තාත්තුව සියයට 25කින් වැඩියි, ඒ නිසා ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්න අවශ යි  කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වාෙය් තිෙබන fleet 
combination එක ගැන හුඟක් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙම්  lease එක හරහා අද අපට ෙගවන්න ෙවන 
පමාණය අවුරුදු 12කට යූඑස් ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක්. ෙම්ක මූල  
අපරාධයක් කියලා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගැන ෙසොයලා 
බලන්න, විභාග කරන්න ඕනෑ කියලා මම සඳහන් කරනවා.  

අද ෙලෝකය ෙවනස් ෙවමින් පවතිනවා.  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් අයිතිය රජයට තිෙබනවා නම් අද අපට කිසිම 
ගැටලුවක් නැහැ. නමුත්, monopoly එකක් තිෙබන ෙකොට විදුලි 
බලය ෙවන්න පුළුවන්, SriLankan Airlines ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙවනත් ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන්, අයිතිෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
එතැන තිෙබන්ෙන්. තරගකාරිත්වෙය් පශ්නයයි එතැන 
තිෙබන්ෙන්.   

වියට්නාමය පංශය එක්ක අවුරුදු 70ක්, ඇෙමරිකාව එක්ක 
අවුරුදු 12ක් යුද්ධ කළා. ඒ රෙට් ෙකොමියුනිට්ස් පක්ෂ පාලනයක් 
තිබුණත් ආර්ථික ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයට ඇවිල්ලා ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය හදාෙගන යනවා. අෙප් ෙම් කැඩුණු බිඳුණු ගුවන් 
ෙසේවාව, ඒ දුර්වල කළමනාකාරිත්වය, ඒ දූෂිත වැඩ කරපු අය  අපි 
අධිකරණයට ෙගෙනන්නට ඕනෑ. අපි ෙම් ආයතනය ෙගොඩ 
නඟන්නට ඕනෑ. අද අලුත් දවසක්. ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ ඔබාමාෙග් 
අත අල්ලාෙගන යන දවසක්. ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් 
තිෙබන වැදගත්කම ඒකයි.  ෙම් අෙප් ගුවන් ෙසේවාව අපි නැවත 
ෙගොඩ නඟනවා.  ඒක කල් යන්න ෙහේතුව, එහි සිද්ධ වුණ  මූලික 
අපරාධ බව මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

945 946 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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[අ.භා. 3.16] 
 
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, අද අපි විවාද කරන්ෙන්  

අද උපන් දිනය සමරන ගරු අගමැතිතුමා එදා කළ පකාශය 
ගැනයි. ඒ පකාශෙය් හුඟක් දුරට අවධානය ෙයොමු වුෙණ් ෙම් රෙට් 
ණය බර ගැනයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to the Chair? 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
 

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

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. (MRS.) SRIYANI 
WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ ණය ගැන  පකාශ 

කිරීෙම්දී ෙබොෙහෝ දුරට කියන්න ෙයදුණා, අද අෙප් ආර්ථිකය 
අර්බුදයකට ගිහිල්ලාය කියන එක. මා කැමැතියි, අද අෙප් 
ආර්ථිකෙය් නියම ස්වරූපය ගැන ෙම් ගරු සභා වට කරුණු පහදා 
ෙදන්න. අද මුළු ෙලෝකෙය්ම, විෙශේෂෙයන්ම සංවර්ධනය වන 
රටවල ආර්ථික පශ්න තිෙබනවා. ඊට ෙබොෙහෝ ෙහේතු ඒ රටවලට 
පිටස්තර ෙහේතු; ජාත න්තර ෙහේතු. සමහර ඒවා ෙද්ශීය ෙහේතු.  

අෙප් අර්ථ ශාස්තෙය් නව සංකල්පයක් තිෙබනවා, "real 
economy" කියලා.  ෙම් මූල  පශ්න සහ අර්බුද ගැන අපි 
විමසිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒවා අනිවාර්යෙයන් රෙට් ෙපොදු 
ආර්ථිකය ෙකෙරහි බලපානවා. නමුත්, ඒ රෙට් ආර්ථිකෙය් මූලික 
ස්වරූපය ගැන, සැබෑ ආර්ථිකය ෙකොයි විධියටද කටයුතු කරන්ෙන් 
කියන එක ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ඒකට තමයි  "real 
economy" කියන්ෙන්.  ඒ සැබෑ ආර්ථිකයට බලපාන මූල මය සහ 
ෙවනත් ණය ආදී පශ්න තිෙබනවා.  

අලුත්ම සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව මුලින්ම මා ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, අෙප් ආර්ථිකෙය් නියම 
ස්වරූපය ගැන. මා පාවිච්චි කරන්ෙන් අලුත්ම සංඛ ා ෙල්ඛන. ෙම් 
සංඛ ා ෙල්ඛන මහ බැංකුෙව් Monetary Board එක සාකච්ඡා 

කරපු දත්ත. මාර්තු මාසෙය් අවසානෙය් Monetary Board එකට 
සාකච්ඡා කරන්න ලැබුණු දත්ත තමයි අපි බලන්න ඕනෑ. 

පසු ගිය දා ෙලෝකෙය් ඉතා දක්ෂ අර්ථ ශාස්තඥයන් ඇවිල්ලා 
අප සමඟ ෙකොළඹදී සම්මන්තණයක් පැවැත්වූවා. ඒ අය විවිධ මත 
දරන අය. ෙමෙහේ අයෙග් අදහසක් තිබුණා, ඒ ෙගොල්ලන් හුඟක් 
බටහිර අය කියලා.  ෙමොන්ෙටක් සිං අලුවාලියා මහතාත් ඒකට 
පැමිණියා. ෙමොන්ෙටක් සිං අලුවාලියා  කියන්ෙන් ඉස්සර 
මන්ෙමෝහන් සිං අගමැතිතුමාෙග් පධාන ආර්ථික උපෙද්ශක. 
ඉතින් ඒ ෙගොල්ලන් ඔක්ෙකෝම සාකච්ඡා කරලා එක ෙදයක් 
කිව්වා. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා ෙම් ෙම් කරුණු අනුව,  දැන් තිෙබන 
කලාපීය අර්බුද තුළ ඉදිරියට එන්න පුළුවන්, අර්බුදෙයන් එළියට 
එන්න පුළුවන් පධානම පවණතාව තිෙබන්ෙන් ලංකාවටයි 
කියලා.  

ෙහොඳ කළමනාකරණයක් කෙළොත්, ෙම් ෙනොෙයක් පශ්න 
තිබියදී වුවත් අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කිව්වා. ෙම් අර්බුදෙයන් 
එළියට එන්න පුළුවන් විෙශේෂ ලක්ෂණ තිෙබන රටක් තමයි  ශී 
ලංකාව  කියලා ඒ ෙගොල්ලන් පැහැදිලිවම පකාශ කළා. ඒක 
ශුභදායක තීරණයක්; ශුභදායක විනිශ්චයක්. අපි ෙමෙහම 
කියන්ෙන් ඇයි?  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අලුත්ම සංඛ ා ෙල්ඛන අපි 
ගත්ෙතොත් එෙහම, 2015 වර්ෂය ෙන් අපට ගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඒ අනුව පසු ගිය වර්ෂෙය් ආර්ථික කියාවලිය ෙකොෙහොමද 
කියලා බලමු. අලුත්ම සංඛ ාෙල්ඛන අනුව 2015 වර්ෂෙය් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතය 4.8කින් තමයි වර්ධනය වුෙණ්. ඒ  විස්තරවලට 
යන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන හරිද, වැරදිද, ඒ 
ගණනය කරන කමය හරිද, වැරදිද කියලා ෙලොකු විවාදයක් 
තිෙබනවා, ෙලෝක බැංකුවයි, අරෙගොල්ලනුයි, ෙම් ෙගොල්ලනුයි 
ගැන. ඒවා ගැන මම කියන්ෙන් නැහැ. 2015 වර්ෂෙය් 4.8ක 
සංවර්ධන ෙව්ගයක් සනිටුහන් ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපි 
පිළිගන්නවා. ෙම් ෙව්ගය ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   

අෙප් කෘෂිකර්මය, කර්මාන්ත සහ ෙසේවා කියන ඒ ක්ෙෂේත 
තුෙන්ම වර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. මම ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය 
ගත්ෙතොත් සමස්තයක් වශෙයන් 2015 වර්ෂෙය් සියයට 5.5ක 
වර්ධනයක් තිෙබනවා. කර්මාන්ත අංශය ගත්ෙතොත් සියයට 3ක 
වර්ධනයක් තිෙබනවා. ෙසේවා අංශය ගත්ෙතොත් සියයට 5.3ක 
වර්ධනයක් අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  ෙම් තුළින් තමයි 2015 
වර්ෂයට 5.5ක, 20.2ක, 56.6ක වර්ධනයක් ඒ ක්ෙෂේතවල අපට 
දකින්න තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒ අවුරුද්ද තුළ සුවිෙශේෂ 
වර්ධනයක් ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් තිෙබනවා.   

කෘෂිකර්මය කියන ක්ෙෂේතය තුළ දියුණු වුණු ෙකොටස් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසුබෑ ෙකොටස්ද තිෙබනවා. ඉතාම දියුණු වූ 
ෙකොටස වී ෙගොවිතැන කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. ෙත් සහ 
රබර් කර්මාන්තවල පසුබැසීම් ඇති වුණා. දැන් බලන්න, වී 
ෙගොවිතැන පිළිබඳව. The paddy production in 2015 increased 
to an all-time high. මුළු ඉතිහාසෙය්ම ඉහළම වී නිෂ්පාදනය 
සනිටුහන් වන්ෙන් 2015 වර්ෂෙය්දීයි. ඒක අපට නැහැ කියන්න 
බැහැ. ඒ සඳහා ඒ කාලෙය් අපි කියාත්මක කරපු පතිපත්ති 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ ෙද්ශගුණයත් බලපෑවා. ෙහොඳ 
ෙද්ශගුණයක් නැත්නම්, නියම කාලයට වැසි ලැෙබන්ෙන් 
නැත්නම් ෙකොච්චර කිව්වත් අපට ඒ ඉලක්කවලට යන්න බැහැ. ඒ 
ෙදකම එක්කාසු ෙවලා- 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අපි හරියට පුරන් ෙකටුව නිසා හරි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඉන්න ෙකෝ කියන්න. ඔබතුමන්ලාට සම්පූර්ණෙයන් මම 

විස්තර ෙදන්නම්. ෙම් විස්තර වැරදි නම්, මට ෙපන්වා ෙදන්න.   

ඒ වර්ෂෙය් අෙප් වී නිෂ්පාදනෙය් සම්පූර්ණ පමාණය ෙමටික් 
ෙටොන් මිලියන 4.8යි. ඊට ඉස්ෙසල්ලා අවුරුද්ෙද් -2014 වර්ෂෙය්- 
ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 4.2යි. ෙකොයි ෙකොයි අංශෙයන් ගත්තත් 
ඒවාෙය් සැලකිය යුතු වර්ධනයක් අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ 
වපුරපු පමාණය හැටියට බැලුවත්, අස්වැන්න බැලුවත්, ඒ වාෙග්ම 
ඒ පමාණෙයන් ලැෙබන අස්වැන්න - average yield - බැලුවත් ඒ 
හැම පැත්ෙතන්ම පසු ගිය වර්ෂය -2015- ෙම් රෙට් ෙහොඳ 
නිෂ්පාදන වර්ෂයක්. ඒක අෙප් real economy එකට හුඟක් දුරට 
බලපාන එකක්.  

මම දැන් ණය පශ්න, අරවා ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා ගැන පස්ෙසේ කථා කරමු. නමුත්, ෙම් රජෙය් ආර්ථිකෙය් 
මූලික වශෙයන් ජනතාවට බලපාන අංශය බැලුවාම ෙහොඳ 
වර්ධනයක් තිෙබනවා. 

ඊළඟට බලන්න, ෙම් සැෙර් ෙගොවිතැන් කරපු භූමි පමාණය 
ෙහක්ටයාර දසලක්ෂ අසූ අටදහස් තුන්සීය හතළිස ්හතක් වනවා. 
ෙම් පමාණයත් ෙගොවිතැන් කරපු ඉතාම ඉහළ භූමි පමාණයක්. ඒ 
වාෙග්ම 2014 වසෙර් එක ෙහක්ටයාරයකින් ලැබුණු වී කිෙලෝ 
ගෑම් පමාණය හාරදහස් ෙදසීය හැට හතරයි. ඒක 2015 වන විට 
හාරදහස් හාරසීය විසි නවය දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ඉතින්,  ෙගොවිතැන ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් අප සියලු ෙදනාම - 
ෙම් රජය විතරක් කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ,  මීට ඉස්සර තිබුණු 
රජයනුත් - එක්කාසු ෙවලා දැන් අෙප් රට ෙගොවිතැනින් 
ස්වයංෙපෝෂණය ෙවන තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක අප 
සියලු ෙදනාෙග්ම ජයගහණයක්. අපි හැම ෙදයක් ගැනම 
මන්ෙදෝත්සාහීව කථා කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
මම ඒ ගැන  කියන්නම්, ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි. ඔබතුමා 
අහන ෙද් මම දන්නවා. මම ඒ සඳහා උත්තරයක් ලබා ෙදන්නම්.  
දැන් ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැන බලන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලා ඒකට උත්තරයක් දීලා ඉන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම ෙම් කියන්නයි ලැහැස්ති 

ෙවන්ෙන්.  ෙමන්න ෙම්  සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදස බලන්න. දැන් අපි 
2015 වර්ෂෙය්දී ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 3.3ක් හාල් නිෂ්පාදනය 
කර තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් පරිෙභෝජනය සඳහා මාස 17කට සරිලන 
පමාණෙය් හාල් නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවා. අවුරුද්දකට මාස 12යි 
තිෙබන්ෙන්. මාස 17කට සරිලන පමාණෙය් හාල් නිෂ්පාදනයක්  
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  ෙම් 
ක්ෙෂේතය ගැන ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා. අෙප් ඉතිහාසය ෙදස 
බැලුෙවොත්, මුල් යුගෙය් සිටි අෙප් ෙද්ශපාලනඥයන් කෙළේ 
ෙමොකක්ද? ඉස්ෙසල්ලාම අෙප් රට ස්වයං ෙපෝෂිත කරන්න තමයි 
ඒ සියලු ෙදනාම මහන්සි වුෙණ්. ෙදවැනි පියවර තමයි ඒ ස්වයං 
ෙපෝෂණය සඳහා ආපු ගමන.    

මුලින්ම එය  ෙනොෙයකුත් දුෂ්කරතා තුළින් ආපු ගමනක්. හාල් 
හිඟයක් ඇති වුණා.  ෙනොෙයකුත් ෙද්ශපාලන ෙපොෙරොන්දු දුන්නා.  
හ ෙඳන් හරි  මිනිසුන්ට හාල් ෙගනැල්ලා ෙදනවා කියලා කිව්වා. 
ඉතින් එක එක විධියට ෙද්ශපාලන සහ ෙවනත් පශ්න තිබුණා. 
ඩඩ්ලි.ෙසේනානායක මහත්මයා  හාල් නිකම් ෙදනවා කියලා 
කිව්වා. ඉතින් අපි දැන් ඒ ස්වයං ෙපෝෂණ යුගයට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ,  ඊළඟ පියවරට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. අපි 
හැම අවුරුද්දකම මාස 17ක පමණ පරිෙභෝජනයට අවශ  වී 
පමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම්,  අපි ෙමතැනින් ඉදිරියට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනෑ.  
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ස්වයංෙපෝෂණෙයන් ඉදිරියට යන්න 
නම්,  ආර්ථික අපනයන ක්ෙෂේතයකට ෙමය ෙයොමු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ.   සමහරු කියනවා වාෙග් 
"ෙම් ඔක්ෙකොම විකුණා දමන්න ඕනෑ" කියලා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම ෙනොෙවයි, ෙම් අතිරික්තය සම්බන්ධෙයන් අපි 
අලුත් පතිපත්තියකට යන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඒක අෙප් රටට 
වාසනාවක් ෙන්. අෙප් ෙගොවීන් ලබා ගත්ත ජයගහණයක් ෙන්. 
ඒෙකන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය දියුණු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි සියලු ෙදනාම කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. 
එකක් තමයි,  ෙකොටස් වශෙයන් ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්න පුළුවන් 
වී  නිෂ්පාදනයක් අපි ඇති කරන්නට ඕනෑ. දැන් තායිලන්තය, 
ජපානය,  කාම්ෙබෝජය වැනි රටවල එෙහම කරනවා.  ඉන්දියාෙව් 
එක එක පාන්තවල තරමක් දුරට එය කරනවා.  බුරුමෙය් 
විෙශේෂෙයන්ම එය කරනවා. 

අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මතක ඇති,  ඉස්සර හාල් 
ෙගන ඒම සඳහා අෙප් තානාපතිවරුන් පවා පත් කරලා තිබුණු බව.  
ඩී.බී. ජයතිලක මැතිතුමාව ඉන්දියාවට යැව්ෙව් ෙමොකටද?                    
ඒ කාෙල් එතුමාෙග් ඇමතිකමත් නැති කරලා  ඉන්දියාවට                
යැෙව් ව් ෙමොකද? "ඔබතුමා ගිෙය් නැත්නම් අපට හාල් ෙගන 
එන්න විධියක් නැහැ" කියලා, - ඒක ඇත්තක්ද ෙබොරුවක්ද කියලා 
කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ - ෙකොෙහොම හරි  එතුමාව එහි යැව්වා.  
හිටපු පධාන ඇමතිතුමාව ඉන්දියාවට යැව්වා, හාල් ෙගෙනන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ඉතිහාසෙය් එෙහම තිෙබනවා. අෙප් රතන 
හාමුදුරුෙවොත් ෙම් ගැන ෙගොඩක් කල්පනා කරනවා ඇති. දැන් අපි 
ෙම් අතිරික්තයට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? එතැනදී තමයි ෙම් 
ෙපොෙහොර පිළිබඳ පශ්නය ඉදිරිපත් වන්ෙන්. ෙගොවි නිෂ්පාදන 
තිෙබන පළාත්වල අපට හිතවත් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි.  ඒ ගැන  අපි  ෙපොදුෙව් සාකච්ඡාවකට 
යන්න ඕනෑ.  

පළමුවන කාරණාව ෙමයයි. ෙපළපාළි ගියත් දැන් මහ 
කන්නය ඉවරයි ෙන්. ඒ නිසා යල කන්නයට ෙන් ෙපොෙහොර 
ෙදන්ෙන්. ෙම් දවස්වල කවුරුත් ෙපොෙහොර ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. අපිත් ෙගොවිෙයෝ. අපි දන්නවා, හාන්න ඉස්ෙසල්ලා 
ෙපොෙහොර දමන්න ඕනෑ, ඊට පස්ෙසේ කිරි වදින ෙකොට -බණ්ඩි 
කාලෙය්දී- ෙපොෙහොර දමන්න ඕනෑය කියලා. තවම ඒ අවස්ථාවට 
ඇවිල්ලා නැහැ. අමුඩ ගහෙගන ෙපළපාළි ගියාට ෙපොෙහොර 
දමන්න බැහැ ෙන්. සිංහල අවුරුද්ද ඉවර වන කල් සාමාන ෙයන්  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එෙතක් කල් වගා කරන්න එපා කියලාද කියන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඉතින්, ඉඳ ගන්නෙකෝ. මම කියන්නම්.  සාමාන ෙයන් සිංහල 

අවුරුද්ද ඉවර ෙවලා තමයි මිනිස්සු වතුර බැඳලා ඊළඟ කන්නයට 
වැඩ පටන් ගන්ෙන්.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
තිෙබන පශ්නයක් තමයි අතර මැදියන් සල්ලි හම්බ කර ගන්න 
එක. ෙගොවියාට සල්ලි හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, පාරිෙභෝගිකයාට 
වාසියක් වන්ෙන්ත් නැහැ. කවුරු ෙමතැන රජ කළත් 
පාරිෙභෝගිකයා රැක ගන්න, ඒ වාෙග්ම ෙගොවියා රැක ගන්න 
කමයකට මුල ඉඳලාම යන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි ඉස්ෙසල්ලාම 
සමුපකාර හැදුෙව්. Guaranteed Price Scheme - GPS - කියලා 
කමයක් තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්,  ෙගොවියා නිෂ්පාදනය කරන 
සියල්ලම සමුපකාර සමිතියට ෙදන්න ඕනෑ. ඒක කියාත්මක 
කරන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, ෙද වරක්, තුන් වරක් ණය වුණාට 
පස්ෙසේ ෙගොවිෙයෝ සමුපකාර සමිතියට හාල් ෙදන්ෙන් නැහැ, 
කමෙත්දීම වී ටික විකුණා දමනවා. GPS කමය හරි ගිෙය් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලික කමය හරි ගිෙය් නැහැ. වී මිලදී ගැනීෙම්දී ෙබොෙහොම 
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති වුණා, farm gate price එක කීයද කියලා.  

අනික් කාරණය, භාණ්ඩයක නිෂ්පාදන වියදම බලන්ෙන් 
නැතුව අද කිසිම භාණ්ඩයක් ෙලෝකෙය් ෙවෙළඳාම් කරන්න බැහැ. 
එෙහම ෙන්ද, මුදල් ඇමතිතුමනි? Cost of production එක 
බලන්ෙන් නැතුව, අරක කරන්න ඕනෑය, ෙම්ක කරන්න ඕනෑය 
කියා කිව්වාට නිෂ්පාදන වියදම තමයි ඉතාම වැදගත් වන්ෙන්. හැම 
ආණ්ඩුවටම ෙලොකු හිෙසේ කැක්කුමක් තමයි, ෙගොවියාෙග් 
නිෂ්පාදන වියදමයි, ෙගොවියාට ලැෙබන farm gate price එකයි. 
ඔහුට කමෙත්දී ලැෙබන මිල අනුව  සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ෙලොකු පශ්නයක්. මා කියනවා, එකම 
රජයක්වත් තවම ෙම් පශ්නය සියයට 100ක්ම විසඳලා නැහැයි 
කියලා. ෙමොකද, ෙද්ශගුණික පශ්න, ශමය පිළිබඳ පශ්න ආදී 
ෙනොෙයක් පශ්න තිෙබනවා. හැම රටක්ම දැන් අලුතින් කියාත්මක 
කරන කමයක් තමයි, ෙම් අතර මැදියන් අඩු කිරීම සඳහා 
ෙකළින්ම ෙගොවියාට ඒ මුදල ෙදන එක. එෙහම නැතුව 
සමුපකාරෙයන් ෙපොෙහොර ෙදන්න, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් 
ෙපොෙහොර ෙදන්න ගියාම,  ෙවන ෙවන අය ඒ කාර්යය කරන්න 
ගියාම ඒ වාසිය ලැෙබන්ෙන් ඒ අයටයි.  

අපි දන්නවා ෙන්, ඉස්සර ෙදන ෙපොෙහොරවලින් විශාල 
පමාණයක් ෙත් වතුවලට යන බව. ෙමොකද, ඒක ආයතනික 
පශ්නයක් වනවාම ෙන්. ෙමොකද, අපි රුපියල් 350කට ෙගොවියාට 
ෙපොෙහොර ෙදනවාය කියලා, රුපියල් 1,500ට ෙත් වතුවලට 
 ෙපොෙහොර ෙදන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම ඒක ඒ පැත්තට යනවා 
ෙන්. රුපියල් 1,500ට ෙත් වතුවලට ෙපොෙහොර ෙදන ෙකොට, 
මුදලාලිලා සමහර නිලධාරින් අනිවාර්යෙයන්ම ෙගොවියාට ෙදන 
ෙපො ෙහොර එකතු කර ෙගන ගිහින් රුපියල් 1,200ට ෙහෝ රුපියල් 
1,000ට ෙහෝ රුපියල් 800ට ෙහෝ ෙදනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි ෙමෙහම කථා කළාට, ෙගොවීන්ට ෙදන 
සෑම ෙපොෙහොර මිටියක්ම කුඹුරට යනවාය කියලා මන්තීවරුන්ට  
සහතික වන්න පුළුවන්ද? ඒ සම්බන්ධෙයන් ඕනෑ තරම් පර්ෙය්ෂණ 
කරලා තිෙබනවා. ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් 
ලිපි කියවා බලන්න; වා ර්තා කියවා බලන්න. සමහර අය වී 
ගන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ නිලධාරින්, ෙගොවි මණ්ඩලවල 
මිනිස්සු ඒවා එකතු කර ෙගන ෙවන තැනකට  විකුණනවා. ඒ නිසා 
අපි ඒ ෙගොවියාට ෙහක්ටයාරයක් -අක්කර ෙදකහමාරක්- සඳහා 
රුපියල් 25,000ක මුදලක් ෙදනවා. ඒ මුදලින් ඔහුට ඕනෑ ෙදයක් 
කරන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් ෙපොෙහොර දමා ගන්න පුළුවන්, 
ෙකොම්ෙපෝස්ට් දමා ගන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් සාක්කුෙව් 
දමා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔහුෙග් වැඩක්. ඒෙක් තිෙබන නරක 
ෙමොකක්ද? ඒෙක් තිෙබන අඩුව ෙමොකක්ද? මා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න කැමැතියි, - 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
රුපියල් 25,000 ෙදන්ෙන් කන්නයකටද, අවුරුද්දකටද? 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අවුරුද්දකට.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එතෙකොට කන්නයකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 12,500යි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ඕක ෙන් ෙකරිලා තිෙබන්ෙන් ෙමච්චර කල්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙගොවියනුත් ඉල්ලුෙව් රුපියල් 12,500 ෙන්.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙපො ෙහොර තිබුණාට මදියි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක ෙවනම කථාවක් ෙන්. 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙගොවිෙයෝ ෙපළපාළි යන්ෙන් ඒකයි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙගොවිෙයෝ ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්, ෙම්ක තවම කියාත්මක 

ෙවලාත් නැහැ ෙන්. ෙකොෙහොමද ෙගොවිෙයෝ දන්ෙන්? ඔබතුමා 
වාෙග් අමුඩ ගහෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට එන අය තමයි ඒවා 
දන්ෙන්. 

 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
අමුඩ ගහන්න ඕනෑ නැහැ ඒවා දැන ගන්න. ජනතාව ඒවා 

ගැන දැනුවත්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමෙහේ අමුඩ ගහෙගන ආවාට ආසනයට ගියාම අමුඩ 

ගැලෙවයි. ඒ නිසා ඇත්ත කථා කරන්න.  

තවත් ඇත්තක් මම කියන්නම්. ෙම් රෙට් ෙපොෙහොර සඳහා 
ෙගවන්ෙන් අපි බදු හැටියට අය කර ගන්නා සල්ලි. ඒ ෙපොෙහොර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කුඹුරට යා යුතු නිසා ඒක කියාත්මක කරන්න අපට 
අයිතිවාසිකමක් තිෙබනවා. එෙහම නැතුව ෙපොෙහොර දීලා ඒවා රට 
වෙට්ම යවන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ ෙන්. මහජන මුදලින් තමයි 
සහනාධාර ලබා ෙදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණය 
දන්නවාද?  

ඇත්ත වශෙයන්ම කලින් තිබුණු අෙප් රජෙයන් සමහර විට 
රුපියල් 17,000ට ගත්ත ෙපොෙහොර රුපියල් 300ට දීලා තිෙබනවා. 
ඒක නැහැයි කියන්න බැහැ. හැම රජයක්ම වියදම් කළ ගණනට 
ෙනොෙවයි ෙපොෙහොර දීලා තිෙබන්ෙන්. නිෂ්පාදන ෙමපමණ වැඩි 
ෙවලා අතට සල්ලි ආපු ෙවලාෙව් ෙම් විධියට හැමදාම සහන 
ලබාදීෙගන යන්න පුළුවන් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවාද? ඒ 
නිසා අපි ඒකට විසඳුමක් ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒ ගැන දැන් කියන්න 
ඕනෑ නැහැ. 

ෙදවැනි කාරණය හැටියට මම ෙම්කත් කියන්න ඕනෑ. අපි 
හැමෙදනාම විෙව්චනය කළාට, ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාව අනුව 
ඉස්සර දුන් සහන දිගටම ෙම් අවුරුද්දටත් එනවා ෙන්. ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් කථාෙවන්ම මම කියවන්නම් ෙකෝ. ඒ තමයි 
විශාමිකයන්ට අෙපේල් මාසෙය් සිට රුපියල් 1,000ක් වැඩි කිරීම. 
දැන් එය වැඩි ෙවලා නැද්ද? ඊළඟට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට පඩි වැඩි 
කිරීම; ගෑස් රුපියල් 300කින් අඩු කිරීම; කිරි පිටි රුපියල් 60කින් 
අඩු කිරීම; සීනි රුපියල් 10කින් අඩු කිරීම; මුං ඇට රුපියල් 40කින් 
අඩු කිරීම; හාල්මැස්සන් රුපියල් 15කින් අඩු කිරීම. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඔය ගානට දැන් නැහැ ඕවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමොකද නැත්ෙත්? 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
අද ලුණු පැකට් එක රුපියල් 100යි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

කියන්න එපා ඕවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ලුණු රුපියල් 100ක් වුෙණ් ෙමොකද කියලා මම කියන්නද? අද 

සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්වා ඔක්ෙකෝම රජය විසින් 
කරන්න ගියා ෙන්. ලුණු හදන එකත් ආණ්ඩුව කරන්න හදනවා. 
පහු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඳලාම ඒක කරන්න ෙපෞද්ගලික 
අංශයට අවස්ථාව දුන්නා. ඔක්ෙකෝම ලුණු නිෂ්පාදනය 
සංස්ථාෙවන් කෙළේ නැහැ. මම ඒක හරියි කියලා කියනවා. ෙම් 
රෙට් ලුණු නිෂ්පාදනය ඔක්ෙකෝම ආණ්ඩුව බදාගන්න ඕනෑද ගරු 
කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා? ඕනෑම මිනිෙහකුට ගිහිල්ලා ලුණු 
හදන්න ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. ආණ්ඩුවටත් බද්දක් ෙගවලා, 
ලුණුත් නිෂ්පාදනය කරලා, පිට රටකට යවන්න පුළුවන් නම් 
ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද? අපි ෙම් ඔක්ෙකෝම බදාෙගන 
කරන්න ගිහිල්ලා, අඩු පාඩුවක් වුණාම බණින්න පටන් ගන්නවා. 
මම ෙම් කරුණු පැහැදිලි කරන්න හදන්ෙන් පක්ෂගාහීව ෙනොෙවයි. 
ෙම්වා රෙට් සියලුම ෙදනාෙග් ෙපොදු පශ්න ෙන්. තව කරුණු 
තිෙබනවා. තව කරුණු කියන්නම් ෙකෝ. දැන් ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා, ලුණු රුපියල් 100යි කියලා. 

දැන් ෙම් ණය ගැන මම එක කාරණාවක් කියන්නම්. ඇත්ත 
වශෙයන් ෙමතැනදී අරයාෙග් වැරැද්ද, ෙමයාෙග් වැරැද්ද කියලා 
කියන්ෙන් නැතුව යථා තත්ත්වය ගැන කියනවා නම්, අෙප් ණය 
ෙකොටස් ෙදකක් තිබුණා. එකක් තමයි රාජ  ණය. විෙශේෂෙයන්ම 
මුදල් අමාත ාංශය හරහා ගිහිල්ලා  පිට රට බැංකුවක් එක්ක හරි 
sub කරලා, නැත්නම් ෙද්ශීය බැංකුවක් එක්ක හරි ගනුෙදනු 
කරලා ඒ සල්ලි අරෙගන අපි භාණ්ඩාගාරයට දාලා ෙපන්වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මට විනාඩි 5ක් ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමතැන ෙවලා තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ෙම්ක අපි 

ඔක්ෙකොෙග්ම පශ්නයක්. අද අෙප් රාජ  ආයතන විශාල වශෙයන් 
බැංකුවලින් ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒ රාජ  ආයතන ගත් ණය 
පමාණය අෙප් සංඛ ා ෙල්ඛනවල ෙපන්වලා නැහැ. 

නමුත් ඒක පරිශිෂ්ටයක් හැටියට ෙපන්වලා තිෙබනවා. ඒක 
අපට නැහැ කියා කියන්න බැහැ. හංගලාම නැහැ, ඒක 
පරිශිෂ්ටයක් හැටියට තිබුණා. නමුත් පරිශිෂ්ටයක් හැටියට 
තිබුණත්, ෙමොකක තිබුණත් දැන් අපි ෙම්වාට මුහුණ ෙදන්න එපා 
යැ.  

දැන් ටිකකට ඉස්ෙසල්ලා  SriLankan Airlines ගැන කථා 
කළා.  SriLankan Airlines එෙක් පාඩුව ෙම් රෙට් අධ ාපනය සහ 
ෙසෞඛ  කියන අංශ ෙදකටම වියදම් කරපු ගණනට වඩා වැඩි බව 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙන්ද? එතෙකොට ෙම්වා අපට හරියි 
කියා කියන්න පුළුවන්ද? SriLankan Airlines එෙක් ණය ටික 
විතරක් බාර ගන්න කියලා - ෙනොමිෙල් ෙදන්න හිටියත් - කිව්වාට 
කවුරුවත් එය ගන්න කැමැති නැහැ. දැන්වීමක් ගහලා, "ෙහට 
ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙගනි යන්න, අෙප් ණය ටික බාර ගන්න" කියා 
කිව්වාට ෙලෝකෙය් කවුරුවත් එය ගන්න එන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් 
කාරණා පිළිබඳව ගරු සභා   ෙව් වගකීෙමනුයි කියන්ෙන්, මුදල් 
ඇමතිතුමා? අප  ඒ වාෙග් ෙලොකු අර්බුදකාරි තත්ත්වයකයි 
ඉන්ෙන්. ෙම්කට විසඳුම ෙමොකක්ද? අප  ඔක්ෙකොම ෙම් ගරු 
සභාෙව් වැරැදි පිළිබඳව කිව්වා. නමුත් ෙම්වාට විසඳුම ෙමොකක්ද? 
අපට විෙද්ශ ආෙයෝජන එච්චර ගන්නත් බැහැ, ර ෙට් 
ජනතාවෙගන් බදු අය කර ගන්නත් බැහැ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසානයි, ගරු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මා තව විනාඩියකින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

953 954 

[ගරු   (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 



2016  මාර්තු  24  

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ආෙයෝජන ගැන බලමු. Port City 
Development Project එක වාද විවාදවලට ලක් වුණා. නමුත් අප 
දැන් එය කියාත්මක කරනවා. එයින් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
1.5ක ආෙයෝජනයක් සිදු වනවා. ඒ වාෙග්ම හම්බ න්ෙතොට වරාය  
නැවත වරක් සම්පූර්ණෙයන් පතිසංස්කරණය කරලා 
පතිසංවිධානය කරනවා. හම්බන්ෙතොටට චීනෙය් කර්මාන්ත 100ක් 
ෙගෙනන්න ලෑස්තියි. ෙකොෙහත්ම අප චීනයට විරුද්ධ නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට 
ඔබතුමා කථා කරන්න එපා. අද ඔබාමායි, කැස්ෙතෝයි කරට අත 
දමාෙගන ඉන්නවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක ඇත්ත. නමුත් අපි ෙදෙදනා අතර පශ්නයක් නැහැ. ෙම් 

සමාජය පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා කෙළේ ෙම්ක. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම එෙහම කියලා නැහැ ෙන්. ඒ නිසා අලුත් සංකල්පයකට 

ගිහිල්ලා, විෙද්ශ ආෙයෝජනය ෙගනැල්ලා, කර්මාන්ත ඇති කරලා, 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට අප සහනයක්   ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඔවුන් සහන 
ෙදකක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එක් සහනයක් විධියට 
ඒෙගොල්ලන් රැකියාවක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  තමන්ෙග් ගෘහය 
-  කුටුම්භය - තුළ වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ.  නමුත් අපි ෙකොපමණ කළත් වැඩක් නැහැ. අපට වුෙණ් ඒ ක 
බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා. මිනිසුන්ට ෙකොයි තරම් වැඩ කළත්, 
තමන්ෙග් ගෘහය තුළ ආදයම වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි 
අෙප් පයත්නය. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 
 

 
[අ.භා. 3.43] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ආචාර්ය සරත් අමුණුගම 

ඇමතිතුමාට පසුව මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා 
ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. අද ඔබ සියලු ෙදනාම දන්නවා 
ඇති, තිෙබන සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳව. ෙකොතැන ඉඳලා ෙම් 
පශ්නය උගෙවලා තිෙබනවාද, ෙකොෙහොමද ෙම් පශ්නය 
විසඳන්ෙන් කියන එකයි  අපට ෙපන්වන්න අවශ  වන්ෙන්. 
අතීතයට බැණලා ෙනොෙවයි දැන්  වැඩ කරන්න තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ෙමය නිවැරැදි කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි  
අප බලන්න ඕනෑ. අපට දැන් මුහුණ ෙදන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඉතාමත් උග තත්ත්වයකටයි. ෙමොකද, 2005 ජනවාරි මාසෙය් 
01වැනිදා ෙම් රට බාර ගන්නෙකොට ආර්ථිකය තුළ සම්පුර්ණෙයන් 
ණය බරතාව වශෙයන් රුපියල් බිලියන 1,784ක් තිබුණා. ෙම් කථා 
කරන ෙමොෙහොත වනෙකොට contingent liabilities නැතිව රුපියල් 
බිලියන 9,587ක් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   කාලෙව්ලාව පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන 
නිසා මම ෙම් කාරණය ෙකටිෙයන් කියන්නම්.  

පුනරාවර්තන වියදම්  2015 ජනවාරි මාසය වන තුරු රුපියල් 
බිලියන 1,100ක් දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
පැවති කාලාන්තරය තුළ හැම අය වැයකදීම පුනරාවර්තන වියදම 
ෙගවන්න ආදායම මදි වුණා. ඒ නිසා අය වැය හිඟයක් ඇති වුණා. 
ඒ පමාණය පාග්ධන වියදම්වලට ගියා නම් කමක් නැහැ. එෙහනම් 
අඩු ගණෙන් ඉතිරි කිරීමක් තිෙබනවා. එයින් ආදායමක් 
උපයනවා. නමුත් දැන් පශ්නයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. මම 
විශ්ෙල්ෂණයක් කෙළේ ෙම් කාරණය මතු කර ෙපන්වන්නයි.  

අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ හයිඩ් පාර්ක් රැලිෙය්දී 
ෙලොකුවට කියනවා, "ෙමන්න ෙම් ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
ෙම්වාට" කියලා. ඒ ෙකොෙහොමද  කියලා ෙපන්වන්න ඕනෑ. 
එක්ෙකෙනකුෙග් අත්තෙනෝමතික කියා නිසා ෙම් රෙට් ණය 
බරතාව ෙකොෙහොමද වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා අපට දැන 
ගන්න අවශ යි. නමුත් ඒ ගැන මුකුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
පුනරාවර්තන වියදමටම එකතුෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
1,100ක් වාෙග් ෙපොඩි පමාණක්. රුපියල් බිලියන 1,100ක් 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 110,000ක්. ෙවනත් ෙමෙලෝ වියදමක් 
කරන්ෙන් නැතිව, ෙමන්න ෙම් වාෙග් පමාණයක් තමයි 
එකතුෙවලා තිෙබන්ෙන්. මීටත් වඩා ෙවනස් ෙද්වල් සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. ඔවුන් පරිපාලනය ෙගනිච්ෙච් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන්  මම සාමාන  උදාහරණ ෙදක තුනක් 
ලබා ෙදන්නම්. 

2014 ඡන්දයට ඉස්ෙසල්ලා කැබිනට් පතිකාවක් ෙගෙනනවා. 
ඒ කැබිනට් පතිකාෙවන් කියනවා, ඡන්ෙද කාෙලට විකුණන්න පිට 
රටින් හාල් ෙගන්වන්න ඕනෑ කියලා. හාල් රුපියල් 75ට ගන්නවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් පී.බී. ජයසුන්දර ලියුමක් නිකුත් කරනවා, ඒ 
හාල් රුපියල් 50 ගණෙන් විකුණන්න කියලා. එක සුමානෙය් 
නිකුත් කරන ඒ පතිකා ෙදක තුළින් කරන කියාෙවන්ම රෙට් 
ජනතාව විසින් ෙගවන බදු මුදල්වලින් රුපියල් මිලියන 7,500ක් 
නැති ෙවනවා. ෙම් තමයි දවස් 17ට කරපු කියා. අන්තිමට ෙමොකද 
වුෙණ්? ඒ ෙගනාපු සහල්වල අතිරික්තය නිසා - ෙම් කියාව නිසා - 
බදු ෙගවන්නන්ෙග් මුදල් රුපියල් මිලියන 15,800ක් නැති වුණා. 
ෙමන්න ෙම් වෙග් ණය තමයි එකතු වුෙණ්. ෙම් වෙග් පශ්න 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම්වා කියමින් ගිෙයොත් ෙහට ෙවනකල්ම 
අපට විවාද කරන්න පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ජනාධිපති 
කාර්යාලය කාර් 1,800ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, ඒවා ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන් කියලා දැන් ඉන්න ජනාධිපතිවරයාටවත් තවම 
ෙසොයාගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියන එක. ෙම්ෙක් 
මූල  තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? ගිය අවුරුද්ෙද් අෙප් ඇමතිවරු කාර් 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමාට 
කියනවා, "කාර් ෙමච්චර පමාණයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
කරුණාකරලා ඒවා ෙහොයාගන්න" කියලා. ෙම් පරතරය 
තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 35ක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
35,000ක්. ෙම් කියා ෙදක තුන එකතු කළාම ෙපෙනනවා, 
ෙකොෙහොමද ෙම් 1,787ක්ව තිබුණු ණය පමාණය 9,000 දක්වා 
වැඩි ෙවන්ෙන් කියලා. ෙම් වෙග් ෙද්වල් තිෙබන ෙකොට මහින්ද 
රාජපක්ෂ හම්බන්ෙතොට ඉඳලා කුරුණෑගලට යනවා. ෙමෙතක් 
කල් කුරුණෑගල තිබුණු ෙයෝධ ඇතාගල දැන් පුපුරන්නත් පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. පට්ටපල් ෙබොරු කියන නිසා අද ෙම් වාෙග් 
ඒවාත් ෙපෙනන්න තිෙබනවා කියන එක තමයි අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සරත් එන්. සිල්වාත් දැන් ෙව්දිකාවල 
කථා කරනවා ෙන්. ෙමන්න සරත් එන්. සිල්වා කිව්ව ෙදයක්. 
ෙම්ක කිව්ෙව් කවදාද? ඡන්ෙද කාෙල් ඇවිල්ලා අපට උදවු කරන 
ෙකොට කියපු ෙදයක් ෙම්ක. ඔහු කිව්වා, "Mahinda Rajapaksa 
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would not have been the President if not for the Ruling of the 
Supreme Court " කියලා. කවුද Ruling එක දුන්ෙන්? සරත් එන්. 
සිල්වා. ෙමොනවාද සරත් එන්. සිල්වා කියන්ෙන්? "ෙම් වාෙග් දූෂිත 
කියාවක්  අපි එදා හිතලාම යටපත් කළා. ඒක නිසා තමයි මහින්ද 
රාජපක්ෂයට ඡන්ද කරන්න හැකියාව ලැබුෙණ්" කියලා කිව්වා. 
ෙම් වාෙග් අග විනිශ්චයකරුෙවක් නිසා තමයි රට ෙම් වාෙග් 
අගතියකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක පශ්න කරන්න 
ඕනෑද? අෙප් ෙව්දිකාවට ඇවිල්ලා එකක් කියනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. ඕක තමයි තිෙබන පශ්නය. එතුමා අෙප් 
ෙව්දිකාවට ඇවිල්ලා එකක් කියනවා, හයිඩ් පාක් එකට ගිහිල්ලා 
තවත් එකක් කියනවා. ෙම් වාෙග් අයට ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් අය පත් කිරීම තමයි රටට තිෙබන ෙහණය. 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් අය නිසා තමයි අපි ෙම් රට පිරිසිදු කරන ෙකොට 
ඒක ඔබතුමන්ලා පශ්න කරන්ෙන්. ෙමෙහම තමයි සරත් එන්. 
සිල්වා කියන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්ෙන් ෙමොනවාද? 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියනවා, "ආණ්ඩුවකට ඕනෑ විධියට එක එක 
නීති හදලා මිනිස්සු හිර ෙගවල්වලට දාලා ඒ අහිංසක මිනිස්සුන්ට 
දුක් ෙදන්න එපා කියලා මම නායකත්වයට කියනවා. 
අධිකරණයටත් කියනවා. අපි ඔවුන් ෙවනුෙවන් අධිකරණෙය් 
තීන්දු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා" කියලා. ෙම්වා තමයි අපට 
"contempt of court" වශෙයන් ගන්න තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
අහගන්න මන්තීතුමා. ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය.  

දැන් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් දීලා තිෙබනවා ෙන්. 
37ෙදෙනක් ගිහිල්ලා විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් අත්සන් කරලා 
දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙහොයාගන්න පුළුවන් වුෙණ් 
37ෙදනයිද? විශ්වාසයක් නැත්නම් 37ෙදනා ෙනොෙවයි, ඕනෑ තරම් 
අය අත්සන් කරලා ෙදන්න තිබුණා ෙන්. [බාධා කිරීම්]5වැනි 
වතාවට තමයි විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙදන්ෙන්. මම ගරු 
කථානායකතුමාට කාරුණිකව කියනවා, ෙම් කරපු පකාශය 
"contempt of court" අනුව භාර ෙදන්න අවශ යි කියලා. 
උසාවිෙය් case එකක් තිෙබන ෙකොට, එක්ෙකෙනක් ෙනොෙවයි 
මුළු පවුලම ෙග්නෙකොට  ෙම්වා තමයි  කරන තර්ජන. ෙමන්න 
ෙම්වා තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

"රාජපක්ෂ"ලා ගැන කියන ෙකොටත් ඔබතුමන්ලා 
කැරෙකනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගැන තව එකින් එක කියන්නම්. 
[බාධා කිරීම්] ෙම් අය එවලා තිෙබන්ෙන් ෙයෝෂිත. එක්ෙකෙනක් 
ගැන විතරක් කියන්නම් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
[බාධා කිරීම්] අවශ  වන්ෙන් ඕක නම්, අපි ඕකට ඒ විධියටම 
උත්තර ෙදන්නම්. ඕවා අපි කියන්න ඕනෑ නැහැ, සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධන කියපු ඒවායින්ම උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් Entrust Securities 
එකට ගිහිල්ලා ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේ 
ඔතැන ෙනොෙවයි ඉන්න තිබුෙණ්, හිරෙගදර. [බාධා කිරීම්] Entrust 
Securities එෙකන් රුපියල් මිලියන 7,500ක් අරෙගෙන 
තිෙබනවා. අහිංසක මිනිසුන්ෙග් EPF එක, ETF එක අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒවා අහන්න තිබුණා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අහන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඇහුෙවොත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙරදි 

ගැලෙවනවා ෙන්. ෙම්ක ෙන් ඉල්ලුෙව්. අෙපන් ඉල්ලුෙව් ඕක ෙන්. 

අපි ෙදන්නම් උත්තෙර්. [බාධා කිරීම්] ෙමන්න තිෙබනවා, 2014 
සම්පූර්ණ ණය බරතාව. ඒක රුපියල් මිලියන 7,391යි. 

2015 වන ෙකොට ණයබරතාව වැඩි වනවා රුපියල් මිලියන 
8,500 දක්වා. රුපියෙල් අගය අඩුවීම නිසා රුපියල් මිලියන 285ක් 
එකතු ෙවනවා. ෙම්වායින් තමයි අපි ෙපන්වන්න හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද රාජපක්ෂලා ෙම් රෙට් බදු ෙගවන අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලි කාලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් රට සංවර්ධනය 
කර තිෙබනවාය කියනවා. අහිංසක දුගී දුප්පත් ජනතාව බදු 
ෙගවන සල්ලි අරෙගන රාජපක්ෂෙග් සාක්කුවට දමා ගත්තාම ඒක 
තමයි සංවර්ධනය කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒක ගිලිෙහන ෙකොට 
තමයි  රුදාව ඇති වන්ෙන්. ෙම් නිසා තමයි අපි කියන්ෙන්,- [බාධා 
කිරීම්] අපට අවශ  වන්ෙන්-  [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමොනවාද සිදු වුෙණ් කියලා 
දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට අහෙගන ඉන්න බැහැ. ඒවා තුළින් අපට 
ෙපෙනනවා රෙට් තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. බලන්න වියදම. [බාධා කිරීම්] ඇයි, දැන් කෑ ගහන්ෙන් 
නැත්ෙත්? ෙම්වා අහෙගන ඉන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපව 
යටපත් කරන්න බැහැ. අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට- [බාධා 
කිරීම්] අපි විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 37 ෙදෙනක් ඉන්නෙකොට ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙය් හිටපු ඔය තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් තස්තවාදින් එක්ක 
සටන් කළා. දැන් ඒ වාෙග් ෙසල්ලම් කරන්න බැහැ අපිත් එක්ක.  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, නිශ්ශබ්ද වන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් බලන්න හම් බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් වියදම් කර 

තිෙබන පමාණය. හම්බන්ෙතොට වරායට 2015 වර්ෂෙය්  මිලියන 
2,144ක අලාභයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, නිශ්ශබ්ද වන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආදායම කීයද? මිලියන 3,000යි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒෙක් ශුද්ධ අලාභය රුපියල් මිලියන 10,100යි. [බාධා කිරීම්] 

හම්බන්ෙතොට වරාෙය් සම්පූර්ණ අලාභය රුපියල් මිලියන 
18,800යි. [බාධා කිරීම්] ෙමන්න රාජපක්ෂලාෙග් පරිපාලනය. 
ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් මිලියන 
18,800ක අලාභයක් තිෙබනවා. අෙපන් අහනවා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීම්] 
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[ගරු  රවි කරුණානායක  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒෙගොල්ලන් ගිහිල්ලා තමන්ෙග් නම පසිද්ධ කරන්න වියදම් 

කරනවා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීවරුන් නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඊට පස්ෙසේ අලාභය දරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙනන් බදු 

ෙගවන්නන්ට. [බාධා කිරීම්] ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් අහ ගන්න ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

ඊළඟට, මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා හයිඩ් පාක් එෙක් තිබුණු 
රැස්වීෙම්දී කියනවා, "මම වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් US Dollars 
150 million" කියලා. හැබැයි අෙප් ගිණුම්වල තිෙබනවා, ෙඩොලර් 
බිලියන 20ක්. ෙම් ෙදක අතර පරතරය ෙකොෙහොමද? දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ඇමති 
මණ්ඩලෙය් ඉඳලා අනුමත කරනවා. මම අහන්ෙන් එතුමාෙග් 
වචනවලින්. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ කියනවා,- [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමා කියනවා, "වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් US Dollars 150 

million"  කියලා. වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්, US Dollars 150 
million  නම් ෙඩොලර් බිලියන 20ක් ෙලස ගිණුම්ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම නම් ෙම් ෙදක අතර ෙවනස 
සාක්කුවට ගිහිල්ලාද? [බාධා කිරීම්]  

ෙම්ක තමයි තිෙබන ෙවනස. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා 
ෙමතැන කෑ ගැහුවාට අපට පශ්නයක් නැහැ.  අන්තිමට 
රාජපක්ෂලාෙග් තිෙබන ෙහොරකම් ෙමතැන ෙහළිදරවු වුණාට 
පසේසේ ඔබතුමන්ලා එළියට ගිහින් කෑ ගහනවාද? ෙම්ක තමයි 
තිෙබන පශ්නය. ඒ නිසා- [බාධා කිරීම්] බලන්න 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්- [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද වන්න.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් පළමුවැනි අදියර 

ෙවනුෙවන් ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා, වියදම US Dollars 426යි. 
[බාධා කිරීම්] චන්දිකා කුමාරතුංග කියනවා, "ඒ ගිවිසුම මම 

අත්සන් කෙළේ ෙඩොලර් 325ට" කියලා. එෙහනම් කවුද ඒ සල්ලි 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීවරුනි, බාධා කරන්න එපා. [බාධා 

කිරීම්]  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙකොෙහොමද රාජපක්ෂලා බදු ෙගවන්නන්ෙග් සල්ලි පාවිච්චි 

කරන ආකාරය. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙවනස. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආදායම අඩු 
වන ෙකොට රෙට් සංවර්ධන ඇන හිටිනවා නම්, ඒක සංවර්ධනයට 
බාධාවක් නම් ඒක ෙවනම ෙසල්ලමක්. රෙට් සංවර්ධනය කිසිම 
බාධාවක් නැතුව යන එක තමයි දැන් ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා වාචාලකමට කෑ ගැහුවාට අපට 
පශ්නයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගැහුවා කියලා 
රාජපක්ෂෙග් ෙහොරකම් අපි ෙහළිදරවු ෙනොකර ඉන්ෙනත් නැහැ. 
සිදු කර තිෙබන ෙහොරකම් ෙමොනවාද කියලා අපි ෙහළිදරවු කර 
ෙපන්වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 2004 
අනුමත කරපු දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගයට එදා ඇස්තෙම්න්තු කළ 
වියදම වුෙණ් බිලියන 42යි. ඒ ෙවනුෙවන් බිලියන 95ක් වියදම් 
ෙවලා තිෙබනවා. කවුද ඒකට වග කියන්න අවශ ? [බාධා කිරීම්] 
බිලියන 95ක් වියදම් වුණා කියන්ෙන් සියයට සියයකින් වියදම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. සියයට සියයකින් වියදම වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවා කරලාද? 

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

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ සියයට සියයකින් වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ගෲප් 

එෙක් සංවර්ධනය නිසායි. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
They are disturbing the Hon. Minister.  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ගරු සභාව ෙමෙහය වන්ෙන් නැද්ද? 
[බාධා කිරීම්] 

959 960 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව ෙමෙහයවනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරුන් 

නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරුන් නිශ්ශබ්ද වන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමිය සභාව ෙමෙහය වන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙදපාර්ශ්වෙය්ම ගරු මන්තීවරු කෑ ගහනවා. ෙමොකද 

කරන්ෙන්? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමිය සභාව ෙමෙහය වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කම්බ ෙහොරු ටික ෙව්ෙළනවා; මහ ෙහොරා නැති හින්දා 

ෙව්ෙළනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මහින්ද රාජපක්ෂට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා මන්තීවරුන්ට 

කථා කරන්න කියන්න, පන්සල් ගණෙන් ගිහින් කථා කරන්ෙන් 
නැතිව. [බාධා කිරීම්] මහා ෙලොකු වීරයා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එක පැත්තක් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙදපාර්ශ්වයම කෑ ගහනවා. 

[බාධා කිරීම්]සභාව නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්]    
     

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Permit එක අරෙගන ගියා. [බාධා කිරීම්] Permit එක අරෙගන 

ගියා. [බාධා කිරීම්] ඇවිල්ලා කථා කරන්න කියන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. [බාධා කිරීම්] මහා ෙලොකුවට පන්සල් ගණෙන් 
ගිහින් කෑ ගහනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර ෙදන්න.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජා නැහැ.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මහා ෙලොකු ෙහොරා. ෙහොර නායකයා. අලි බබා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔය වාෙග් සද්ද කළාට අපි බය නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙදපාර්ශ්වයම කරන බාධා කිරීම්, කෑ ගැසීම් නතර කරන්න. 

[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔෙහොම කෑ ගැසුවාට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රාජපක්ෂෙග් ෙහොරකම 

ගැන කියන එක එයින් නවතින්ෙන් නැහැ. එකින් එක කියන්නම්. 
අද බැරි වුෙණොත් ෙහට කියන්නම්. හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන මා 
කියන්නම්. රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන 
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? රාජපක්ෂලා කිව්වා, බිලියන 15ක් -ඒ 
කියන්ෙන් ෙකෝටි 1,500ක ආදායමක්- 2014දී ලැෙබනවා කියලා. 
කීයද ලැබුණු ආදායම? බිලියන 1.5යි. සියයට 10ක්වත් ආදායම 
ලැබිලා නැහැ. හම්බන්ෙතොට, රාජපක්ෂෙග් වරාය නිසා මිලියන 
20,000ක් නැති වුණා. [බාධා කිරීම්] මීට ඉස්සර ෙවලා ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මැතිතුමා ෙපන්වා දුන්නා SriLankan Airlines 
ආයතනය නැති වූ එක ගැන. ෙම්වා තමයි, හයිඩ් පාර්ක් පිටිෙය්දී 
කරපු පට්ටපල් ෙහොර පකාශවල තිෙබන සැබෑ තත්ත්වය. [බාධා 
කිරීමක්] ෙමන්න ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රත්වත්ෙත්ලා නුවර කරපු 
වැඩ පිළිෙවළ ෙමෙහේ කරන්න බැහැ කියන එක මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ කාලය අවසානයි. මතක 
තියාගන්න. ඒ විධියට තස්තවාදින් වාෙග් ෙමෙහේ හැසිෙරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය කියන ඒවාට ෙමෙහේ ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක මම කියනවා. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා මා කලින් කී ෙහොරකම් කර තිෙබනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, EPF එකත් ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා. ෙම්කයි ඇති 
ෙවලා තිෙබන පශ්නය. [බාධා කිරීම්] දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
ගත්ෙතොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ කියනවා, "මම US Dollars මිලියන 
630ක් වියදම් කළා" කියලා. නමුත් ගිණුම්වල සටහන්ව 
තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,300ක්. එෙහම නම් 
කවුද ෙබොෙල් ෙම්ක ෙගනැල්ලා දැම්ෙම්? [බාධා කිරීම්]  
    

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙහොරකම් කරලා. [බාධා කිරීම්] 

   
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්] 

         
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ණය ගන්නවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,300ක්. එතුමා 

කියනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 650කුයි වියදම් වුෙණ් 
කියා. එෙහම නම්, ඉතිරි ඒවා ෙකොහාටද ගිෙය්? තමුන්ෙග් 
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සාක්කුවලට ගිහින් තිෙබනවාද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. 
ෙමන්න ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එතුමන්ලා මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදනවා, වර්ග අඩි 65,000ක. 
වර්ග අඩි 65,000ක ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න කීයක් ගිහින් 
තිෙබනවාද? අද තරු පෙහේ ෙහෝටලයක් හදන්න වර්ග අඩියකට 
සාමාන ෙයන් යන්ෙන්, රුපියල් 12,000යි. මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ෙම් කියන ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්න රුපියල් 31,800ක් ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙමොනවායින්ද එය හදලා තිෙබන්ෙන්? එය 
රත්තරන්වලින් හදලාද? ෙමන්න, මුදල් අමාත ාංශය මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් කර තිෙබන ෙද්වල්. ෙමන්න ෙම්වා තමයි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ හයිඩ් පාර්ක් පිටියට ගිහින් කියපු 
ෙද්ත් ෙම් කියපු ෙද්ත් අතර තිෙබන පරස්පරය තුළින්ම ෙපන්වා දී 
තිෙබනවා, සල්ලි ගිහින් තිෙබන්ෙන් තමුන්ෙග් සාක්කුවලට මිස 
රෙට් සංවර්ධනයට ෙනොෙව්ය කියන එක. ෙම්වා තමයි, වැඩ කළා 
කියා අපට ෙපන්වා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හයිඩ් පාක් එෙක් රැස්වීමට බය ෙවලා.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොකට බය ෙවන්නද හයිඩ් පාක් එෙක් රැස්වීම ගැන? [බාධා 

කිරීම්] නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීම්] එහිදී කරපු පකාශ ගැනයි මා 
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඇයි, ඊට දවස් ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා 
පැවැති රැස්වීමට ආවා නම් ඔබතුමන්ලා කලන්තය දාලා වැෙට්වි. 
[බාධා කිරීම්] එෙහම නම් කලන්තය දාලා වැෙට්වි. ෙමොකද ෙම් 
තිෙබන පශ්නය- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
සතිය ගණෙන් ෙගන්වන්න, පුළුවන් නම්.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. [බාධා 

කිරීම්] ෙම් සල්ලි ටික ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියන එක 
දැන් ඔප්පු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් නිසා තමයි අප කියන්ෙන්, 
රෙට් බදු ෙගවන අහිංසක ජනතාවෙග් සල්ලි, රෙට් සංවර්ධනයට 
ෙනොව, රාජපක්ෂ පවුෙල් සාක්කු ටික සංවර්ධනය කිරීමට තමයි 
ෙයොදාෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. දැන් තමයි ෙම් පශ්නවලට 
උත්තර ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අපි සියයට 50ක් බදු ෙගවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කාර් එකට වාෙග් සියයට 50ක් කියලා සියයට 5ක් ෙගවන එක 
ෙනොෙවයි අප කර තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහමනම්- [බාධා කිරීම්]   

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොරකම දැනගත්තාට පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා තමයි කිව්ෙව්, 

ඒක ෙදන්න අවශ  නැහැ කියලා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාට තිෙබන 

රුදාව ෙමොකක්ද? ඒවා අපියි ෙසොයන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට  
ෙහොයන්න තිෙබන වුවමනාව ෙමොකක්ද?      

 

ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට කාලා - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමා,  රීති පශ්නයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඊෙය් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඇහුවා වාෙග් 

මමත් අහනවා, අර ෙරෝහල තරුණයන්ට ෙදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා අකමැතිද කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි තිෙබන පශ්නය.  

 

ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමා, මම point of Order  එකක් මතු කරනවා. මට 

ඉඩ ෙදන්න.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගනිමු. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 

බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ඒ සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,345ක් වියදම් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමා, රීති පශ්නයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට මයික් එක දීලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එතුමාට මට උත්තර ෙදන්න 

කියන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට මූලාසනෙයන් කියලා නැහැ. ඔබතුමා මට point of Order 

ගැන කියන්න ඕනෑ නැහැ.  Point of Order එකක් තිෙබනවා නම් 
මූලාසනයට කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු කරන විධිය දන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමාට mike එක දීලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,346ක් ෙලස ෙමහි සඳහන්ව 

තිෙබනවා. ඒ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,346න් ෙමොනවාද 
කර තිෙබන්ෙන්? මහින්ද රාජපක්ෂ කියනවා, ඔහු වියදම් කෙළේ, 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,200යි කියලා. චන්දිකා කුමාරතුංග 
හිටපු ජනාධිපතිතුමිය කියනවා, මම අත්සන් කෙළේ US Dollars 
මිලියන 326කටයි කියලා. එෙහම නම් ෙකොෙහේටද ෙම් සල්ලි ටික 
ගිහින් තිෙබන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
කරුණාකරලා අපට කියන්න ෙම් රෙට් ආර්ථිකය,- [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මම අහන්ෙන් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා,- 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රීති පශ්නය ෙමොකක්ද කියන්න? ඒකයි ෙදන්න තිෙබන 

උත්තරය. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක පාෙද්ශීය සභාවක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්.[බාධා කිරීම්] හැසිෙරන ආකාරය දැන ගන්න. 

 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඔබතුමා අසත  කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම හිතන්ෙන් එතුමා ඉන්න ඕනෑ තැන පාෙද්ශීය සභාවයි. 

පාර්ලිෙම්න්තුවට වැරදිලා ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙම් 
අපරාධය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි අහනවා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගැන. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙම් වියදම් ෙදක අතර පරස්පරය ෙගවන්න 
තිෙබන්ෙන් කවුද? චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිනිය 
අත්සන් කළ ගිවිසුමට වඩා ෙදගුණයක් ෙගවනවා නම්, ඒ ෙගවලා 

තිෙබන්ෙන් කාටද?  මහින්ද රාජපක්ෂ කරපු අපරාධ කියා නිසා 
තමයි රෙට් ණයබරතාවක් තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන 
වියදම් මා ෙපන්නුවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන මහින්ද 
රාජපක්ෂ කියනවා, වියදම් වුෙණ්  යූ.එස්. ෙඩොලර් මිලියන 190යි 
කියලා. 

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රීති පශ්නයක්.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්, 

ඒ වාෙග්ම- 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රීතිමය පශ්නය ෙමොකක්ද කියන්න? ෙම් තමයි පාෙද්ශීය 

සභාෙව් හිටපු අය ෙමතැනට ආවාම සිද්ධ ෙවන ෙද්. [බාධා කිරීම්] 
ෙමොකක්ද එතැන තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, කථා කරන්න. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි බය? බය ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොකක්ද එතැන තිෙබන්ෙන්? සෑම එකකටම point එකක් 

තිෙබනවා කියලායි කථා කරන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සම්බන්ධෙයන් හයිඩ් පාක් එෙක්දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
කියනවා,  යූ.එස්. ෙඩොලර් මිලියන 190ක් ෙගව්වා කියලා. 

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ආෙව් බයිලා අහන්න ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අෙප් කාලය ඉතාම 
වටිනවා. ෙම් පරණ ෙද්වල් ඇද ඇද කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, that is not a point of Order. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ වියදම් ගිණුම් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්] ඒ 

සම්බන්ධෙයන් කරුණාකර ෙම් අයට ඇත්ත අහගන්න ඉඩ 

965 966 
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ෙදන්න. ෙම් point එෙක් හිර ෙවලා, ඔය point එෙකන් ෙම් 
ෙහොරකම් නවත්වන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා දන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඔෙහේ සද්ද කර කර ඉන්නවා. ෙම් මැතිවරණ ෙව්දිකාවක 
ඉන්නවා කියලා හිතනවා.  

ඒ නිසා මා කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
හදන්න පුළුවන් එකම නායකත්වය තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන- 
රනිල් විකමසිංහ නායකත්වය. අද, පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා සිටීම 
ගැන දරා ගන්න බැරි ඊර්ෂ ාෙවන් ෙපෙළන යම් ෙකොටසකට  
ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙදනවා.  
අඩු ගණෙන් එයට අත්සන් 60ක් 70ක් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් 
වුණාද? 37ක්ලු ෙහොයා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ කියන්ෙන්, වැෙල් 
වැල් නැතිව රාජපක්ෂ යටෙත් එල්ලිලා ඉන්න 37ෙදනාෙගන්ම 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීම්] අෙන්, 
තමුෙසලාට 

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

භය ෙවනවාද අපි? [බාධා කිරීම්]  ෙමතැන  37ෙදෙනක් ෙමොනවාද 
ෙම් කරන්ෙන්? ඔයෙගොල්ලන් ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා කරපු ෙම් 
නාඩගම් නිසා අපි ඒ පැත්ත ශුද්ධ කරනවා. ඒෙකන් අතිවිශිෂ්ට 
කණ්ඩායමක් අද ඇවිල්ලා ෙම් පක්ෂය, රට හදන්න එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අන්න, ඒ අය තුළින් තමයි අප රට 
හදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් ෙබොරු පකාශ කරලා රට ෙනොමඟ 
යවන්න අපි මහින්ද රාජපක්ෂට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කාලය අවසන්? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙගන් තව 

මිනිත්තු ෙදක, තුනක් ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් ෙව්ලාෙවන් විනාඩි 

පහක් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තව විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදන්නම්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාෙග් ෙව්ලාෙවන්ද ලබා ෙදන්ෙන්? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මැතිතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. බලන්න, ෙම් පැත්ෙත් තිෙබන සමඟිතාව.  

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන් හම්බන්ෙතොට 
සම්බන්ධෙයන් අර ෙගන තිෙබන ණය දිහා බලන්න කියලායි. 
වරාෙය් 2014 සිදු වුණු අලාභ ගැන මම ෙපන්නුවා. අරෙගන 
තිෙබන ණයට ෙපොලී පමාණය කීයද? සියයට 6.2යි. සියයට 
6.2කට ණය ගත්තාට පස්ෙසේ- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම ෙවලා නැහැ. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොනවාද ෙවලා නැත්ෙත්? ඔබතුමන්ලා ළඟද ගිවිසුම් 

තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා files 200ක් අර ෙගන ගියා. නමුත් 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන files ටිෙකන් අපට ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
ඔබතුමන්ලා හිතුවා files නැහැ කියලා. ඒ files සියලු ෙද්ම අපි 
ළඟ තියා ෙගන ඉන්නවා. ෙමතැන සියයට 6.5කට ණය ගන්නවා. 
සියයට 6.5ක වාණිජකරණ ණය අර ෙගන ෙකොයි රෙට්ද 
සංවර්ධනයක් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්? ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් තමයි, නිකම් කළු කඩ ව ාපාරයක් ෙගන යන එෙක් 
අෙනක් පැත්ත. ෙමොනවාද කියලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් අපට 
ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන් ෙවන ෙකොට- [බාධා කිරීම්]  සෑම එකටම 
ෙමොනවා ෙහෝ ෙබොරුවට අහගන්න හදනවා.  සාමාන ෙයන් 
multilateral agencies, ඒ කියන්ෙන් ජාත න්තර මූල  ආධාර 
ෙදන ආයතනවලින් සියයට දශම පහකට ණය ගන්න හැකියාව 
තිෙබද්දී, ඒක ගන්ෙන් නැතිව, සියයට 6.5ක ණය ගන්ෙන් 
ෙමොකටද? ඔළුෙව් ආබාධයක් තිෙබනවා නම් විතර ෙන් ඒ වාෙග් 
ණය ගන්ෙන්. ඒ ගත්තාට පස්ෙසේ අන්තිමට ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් 
අපට ෙන්. ෙම්ක තමයි අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා අපි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්ෙන්,-
[බාධා කිරීමක්] ෙමතුමන්ලාට ෙම්වා අහෙගන ඉන්න බැහැ. ඒකයි 
ෙව්ලාව ඉවරයි කියන්ෙන්. ෙම්  දුන්න විනාඩි පහ ඉවර වුණාම මම 
තවත් විනාඩි පහක් ගන්නවා.  

 
"ලංකාදීප" පත්තෙර් තිෙබනවා, "මන්තීවරු 100කට අරක්කු 

තැබෑරුම්" කියලා. [බාධා කිරීමක්] මම ඉතාමත් වගකීෙමන් 
කියන්න අවශ යි -[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි "ලංකාදීප" පුවත් 
පෙත් තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි පසු ගිය දවසක කථා 
කළා. කැබිනට් මණ්ඩලය අහනවා, "ෙම්වා දුන්ෙන් කවුද?" 
කියලා. ෙම්වා කිසිෙසේත්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් එක්ෙකෙනකුටවත් 
නැහැ. ෙම් තැබෑරුම් තිෙබන්ෙන් කාටද කියලා නම් ටික අපි 
ෙහළිදරවු කරන්නම්. 1994 වර්ෂෙය් ඉඳන් ෙම් වන තුරු permits 
956ක් දීලා තිෙබනවා. සුපර් මාර්කට්වල 37ක් තිෙබනවා. ඒ නම් 
ඉදිරිෙය්දී අපි ෙදන්නම්. ඒ නම් දුන්නාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැන ගනීවි ෙම් තැබෑරුම් කාෙග්ද කියලා. [බාධා කිරීම්]ෙම් ගැන 
අපි දයාසීලී ලියනෙග්ෙගන් ඇහුවාම එයා කිව්වා, ෙම් කාලෙය් 
කවුරුවත් ෙම් බලපත අරෙගන නැහැ කියලා. ෙම් පුවත් පත් 
සිරස්තලය බැලුවාම ෙප්න්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් තැබෑරුම් බලපත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අරෙගන තිෙබනවා වාෙගයි. [බාධා කිරීම්] සුරාබදු පාලනය කරන 
ආයතනෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉතා වගකීමකින් මට කියන්න 
පුළුවන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් කවුරුවත් ෙම් බලපත අරෙගන නැහැ 
කියලා. ඒ බලපත අරෙගන තිෙබන කාලය ගත්ෙතොත්, චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය් සියයට 15ක් අරෙගන තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] ඉතිරි ඒවා නම් මාරු කරලා රාජපක්ෂ පාලන 
කාලෙය්දී දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි තිෙබන ෙවනස. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා නැහැ කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කුරුණෑගල 

මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් නම් වුණත් මම 
ෙදන්නම්. එතුමන්ලාෙග් නමට නැති වුණාට ඥාතීන්ෙග් නමට, 
බිරිඳෙග් නමට තමයි ෙම් තැබෑරුම් බලපත අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් වාෙග් තමයි ෙපන්වන්න හදන්ෙන් -[බාධා කිරීම්]අද මාධ  
තුළින් සල්ලි දීලා කර ගන්න හදන ෙම් වැඩ ටික -[බාධා කිරීම්] 
දයාසීලී ලියනෙග්ෙගන් මම කථා කරලා ඇහුවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

කාලය අවසානයි. ඔබතුමා වැඩිපුරත් කාලය ගත්තා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම්ෙක් ඔෙබ් නම නැහැ, භය ෙවන්න එපා. මට තව ටික 

ෙව්ලාවක් ෙදන්න, ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. ෙම් වාෙග් 
අසත  පකාශ කරන්න -[බාධා කිරීම්] අපි ඒ ගැන සම්පූර්ණ 
පැහැදිලි කිරීමක් -[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙමොනවාද නම් කියලා කියන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නම් ෙදන්නම්. භය ෙවන්න එපා. නම් කිව්වාට පස්ෙසේ හිතාවි, 

ඇයි අපි ෙම් පශ්නය ඇහුෙව් කියලා. ඒක තමයි ෙවන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] දැන් අපට ෙප්නවා, ෙම් රෙට් ණයබරතාව ෙකොෙහොමද 
කියලා. කථා කරන්න මට කාලය නැති නිසා මම ෙම් ෙල්ඛනය* 
හැන්සාඩ් පතිකාෙව් මුදණය කරන්න අවසර ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙමයින් ෙප්නවා, රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් ගිණුම් ගත කර 
නැති - off balance sheet - ණය පමාණය. ඒ කියන්ෙන් භාවිත 
කරන ලද නමුත් රෙට් ණය වශෙයන් අරෙගන නැති රුපියල් 

බිලියන 1,042ක ණයක්. අපි ජාත න්තර මූල  අරමුදලට කිව්වා 
"අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා උත්තර ෙදනවාට වඩා 
ෙහොඳයි, කරුණාකරලා forensic study එකක් කරලා එදා 
ජාත න්තර මූල  අරමුදලට ෙසොයා ගන්න බැරි වුණු ණය ටික 
තහවුරු කරන්න. [බාධා කිරීම්] ඔව්, ෙමන්න ෙම් වාෙග් තමයි 
ෙකොළය වහලා ගහලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. එදා පී.බී. ජයසුන්දර, 
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්, මහින්ද රාජපක්ෂ එකතු ෙවලා ඒ කරලා 
තිෙබන අපරාධයත් එක්ක, එදා විමල් වීරවංශ ආර්ථික ඝාතකයා 
කියලා කියපු එක අද සැබෑ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි. කරුණාකර අවසන් කරන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ඔප්පු කරන්න ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා -

[බාධා කිරීම්] ෙම් පිළිබඳව ෙහළිදරව් කරන්න මට අද අවස්ථාව 
ලබා දුන්නාට ඔබතුමියට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 4.08] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා ගරු සභාවට 

ඉදිරිපත් කරපු පකාශය සම්බන්ධෙයන් -අෙප් රට වැටී තිෙබන 
මූල  අර්බුදය පිළිබඳව- මුදල් අමාත තුමා යම් විසඳුමක් ඉදිරිපත් 
කරයි කියලා අපි බලාෙගන සිටියා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
කවුරුත් ෙමතැන කථා කෙළේ, රටක් යම් අර්බුදයකට යන ෙකොට 
අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම ඒ අර්බුදෙයන් රට මුදවා ගැනීමයි 
කියන එකයි.  

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුදල් ඇමතිතුමා එළියට යන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන 

ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නමුත් ෙම් මුදල් ඇමතිතුමා බලයට ඇවිල්ලා මාස 15ක් යන 

ෙතක් ෙම් රෙට් තිබුණු සංඛ ා ෙල්ඛන දත්ත සහ ජාතික මූල නය 
පිළිබඳ වැටහීමක් නැතිව දැන් ෙම් ෙතොරතුරු ෙසොයන්න 
ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් සහාය පතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආපු 
හැටිෙය්ම  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ලිප්ෙබොක්ෙක්ත් ලැම්ෙබෝගිනි ෙහව්වා. ෙම් රෙට් තිෙයන  මූල   
තත්ත්වයන් පිළිබඳව නිසි විශ්ෙල්ෂණයකින් යුක්තව ෙම් රට  
ඉස්සරහට ෙගනයනවාය කියන වගකීෙමන් තමයි ෙම්  ආණ්ඩුව 
පටන් ගත්ෙත්. ඇත්ත වශෙයන් ආණ්ඩුවක් බලයට ආවාම 
විපක්ෂයට පධාන වගකීමක් තිෙබනවා, "අපි තමයි ඊළඟට බලයට 
එන්ෙන්, බලයට එන අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙකොෙහොමද 
හසුරුවන්ෙන්" කියලා. ආර්ථික පුෙරෝකථනයක් රජයකට 

969 970 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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තිෙයන්නට  ඕනෑ. ඒ කිසිදු ආර්ථික පුෙරෝකථනයක් නැතිව රෙට් 
ආර්ථිකය පිළිබඳව සහ  ජාත න්තර ආර්ථික හැසිරීම  පිළිබඳව 
අවෙබෝධයක් නැතිව පළමුවන මංගල අය වැය ෙල්ඛනය  ගරු 
මුදල් අමාත තුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් 
ෙයෝජිත බදු සහන තිබුණා.  එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? එතුමා 
කිව්වා, "බදු බර පටවන්ෙන් නැති අය වැයක් තමයි අපි ෙග්න්ෙන්" 
කියා. එෙහම කිව්ෙව්, විෙද්ශීය පාග්ධනය ෙකෙරහි එතුමාෙග් 
තිබුණු විශ්වාසය නිසායි.    ෙමොකද, "ෙම් ෙගොඩනඟාපු සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුව සම්බන්ධෙයන් ජාතික ෙමන්ම ජාත න්තර වශෙයන් අප 
ගැන ෙලොකු අවධානයකින් ඉන්නවා,  එම නිසා  ෙම් ණය 
අර්බුදෙයන් අපිට ෙගොඩ එන්නට පුළුවන්" කියා ගරු 
අගාමාත තුමා එතුමාෙග් පකාශය තුළ පැහැදිලි කළා. බටහිර 
රටවල් ෙකෙරහි විශ්වාසය තබා, විෙද්ශීය පාග්ධනය ෙකෙරහි 
විශ්වාසය තබා, ෙගන ගිය පතිපත්තිය තමයි "අපි බදු සහන ෙදන 
ආර්ථික කමයක් තමයි ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන්" කියන එක.  

1978 වර්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව නව 
ලිබරල්වාදී පතිපත්තිය ෙම් රෙට් කියාත්මක කරනෙකොට තිබුණු 
සියලු බදු අෙහෝසි කළා. ධනපති පන්තියට සහන දීලා  සාමාන  
මිනිස්සු මත බර පැටෙවන ආර්ථික කමයක් තමයි  ඉස්සරහට 
ෙගන ගිෙය්. ඒ ස්වරූපෙයන්ම තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ඉස්සරහට 
ගමන් කරන්නට සූදානම් වුෙණ්.  නමුත් ඒ තීන්දුව ගත්තත් 
වාසනාවකට අගාමාත තුමා, මුදල් අමාත තුමා ඩාෙවෝස් නුවර 
ජාත න්තර සමුළුවකට ගියා. ඒ සමුළුවට ගියාම එම සමුළුෙව්දී හමු 
වුෙණ් එෙසේ ෙමෙසේ  අය ෙනොෙවයි.  ෙම් අය ආර්ථික  
විෙශේෂඥෙයෝ. බටහිරද,  නැ ෙඟනහිරද කියා අපට පශ්නයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමිය දන්නවා, ෙම් හමු වුණ අය 
තමයි, ජාත න්තර මුල  අරමුදෙල් කළමනාකරණ අධ ක්ෂ,  
කිස්ටීන් ෙලගාඩ්, ෙජෝශෆ් සට්ිග්ලිට්ස්, ෙජෝර්ජ් ෙසොෙරෝස්,  
රිකාෙඩෝ හවුස්මන්. ෙම් වාෙග් අය මුණ ගැසුණාට පස්ෙසේ ෙම් අය 
ෙත්රුම් ගත්තා, ෙම් ෙගෝලීය ආර්ථික අර්බුදෙය් බෙරන් 
ෙලෙහසිෙයන් ෙගොඩ එන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ, ඒ තත්ත්වය 
පිළිබඳ නිශ්චිත නිගමනයකට එන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ කියන  
එක. එම නිසා මනෙසේ තිබුණු තත්ත්වය, ෙගොඩ නඟා ගත් මෙනෝ 
ෙලෝකය බිඳ වැටුණා. බටහිර රටවල  අර්බුදය, ෙගෝලීය ආර්ථිකය 
අද හසුරුවන තත්ත්වය පිළිබඳ ලැබුණු අවෙබෝධය නිසා, "නැහැ, 
අපට දැන්  තිෙබන්ෙන්  ආපසු මිනිසුන්ෙග් ඇඟට බර පටවා, බදු 
බර දාලා ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ගන්නයි" කියා ෙම් අය 
කල්පනා කළා. එම නිසා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
මංගල අය වැයට පරස්පර පතිපත්තියක් මත තමයි 
අගාමාත තුමාෙග් පකාශය මත ඒ නව කමෙව්දය හසුරුවන්න 
කියා කරන්ෙන්. එම නිසා ෙමයින් අපට එක ෙදයක් ෙපෙනනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රට තුළ ජාතික බදු 
පතිපත්තියක් අපි ඉතිහාසය පුරා ම ඉල්ලපු අය. නැති බැරි 
මිනිසුන්ට සහන සලසමින්, ඇති හැකි අයෙගන් ලබා ගන්නා 
බදුවලින් ෙම් රෙට් සමාජ සුබසාධනය  ඉදිරියට ෙගන යන්නට 
ඕනෑය කියන මතයක තමයි වෙම් අපි හිටිෙය්. 

ඒ නිසා ඍජු බදු වැඩි කරලා වක බදු අඩු කරන සහනදායි 
පිළිෙවතක් ෙම් රටට අවශ යි කියලා අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම 
ෙයෝජනා කළා. හැම ආණ්ඩුවක්ම පැවැති කාල වලදී අපි ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා.  

අපි ෙයෝජනා කෙළේ, ඍජු බදු සියයට හතළිහක සහ වක බදු 
සියයට අටක අනුපාතයකට ෙගෙනන්න කියලායි. නමුත් ඒ 
තත්ත්වය මුළුමනින්ම ෙවනස් වුණා. මුළුමනින්ම ෙවනස් ෙවලා 
වක බදු පතිශතය වැඩි කරලා ඍජු බදු අඩු කරලා බැරි පන්තියට 
තිෙබන සහනය වළක්වාලන ෙම් ආර්ථික පතිපත්ති ඉස්සරහට 

අරෙගන ආවා. දැන් ෙම් යන ගමෙන්දී පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ෙම් 
ආණ්ඩුවට උදවු කරන්න කිසිදු බටහිර රටකට ශක්තියක් නැහැ 
කියන එක. ඒ හැම රටකම මූල  අර්බුද තිෙබනවා. ඒ මූල  
අර්බුදයට බලපාන අලුත් සාධකත් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ජගත් 
තස්තවාදය, ෙද්ශගුණික සාධක යනාදී ෙම් සියල්ල අලුතින් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා, තිෙබන තත්ත්වයන්ට අමතරව. රට ඇතුෙළේ 
මූල  කළමනාකරණයක් නැත්නම් ආෙයෝජකයන් ආෙයෝජනය 
කරන මුදල් කළමනාකරණයක් නැත්නම්, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් 
රටවලින් අපට ෙදන ණය ආධාර ආපසු ෙගවා ගන්නට අෙප් රටට 
ශක්තියක් නැත්නම් -ඒ වාෙග් හිඟන තත්ත්වයක් යටෙත්- 
කවුරුවත් අපට ආධාර කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට අද පැහැදිලි 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් පැහැදිලි මූල  කළමනාකරණයක් 
නැතිකෙම් අඩුව. ඒ අඩුව "රාජපක්ෂ ෙරජිමයට"  දමන එක 
වැරදියි. අපි යථාර්ථවාදී විධියට පශ්නය දිහා බලලා, ඒ පශ්නයට 
නිවැරදි උත්තරයක් ෙසොයන්න එකතු ෙවන්ෙන් නැතිව, පසු ගිය 
කාලය තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හසුරුවන්න ෙගන ගිය කියාමාර්ග 
අන්තවාදී විධියට විෙව්චනය කරලා ඒ පශ්නෙයන් ගැලෙවන්න 
උත්සාහ කරනවා නම්, එය සැබෑ පශ්නය මඟ හැර යෑමක්.  

දැන් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා කළ පකාශයක් පිළිබඳව. හැබැයි, එතුමා ඒ ගැන 
උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉතාම 
පැහැදිලිව කියනවා, "පසු ගිය මාස දහහතර ඇතුළත ෙම් රජය 
ෙඩොලර් මිලියන 6,361ට වැඩි ණයක් අරෙගන තිෙබනවා. මම 
ගත්ත ණයවලින් ෙබෝක්කුවක් ෙහෝ හැදුවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමොකක්ද කෙළේ?" කියලා. ෙම්ක පසිද්ධ පකාශයක්. මුදල් 
ඇමතිතුමා ඒකට උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් රට ඇතුෙළේ පැහැදිලි බදු පතිපත්තියක් නැත්නම්, බදු 
පරිපාලනයක් නැත්නම්, ඒ බදු ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
නැත්නම් ඇත්තවශෙයන්ම  විෙද්ශීය ණයවලට ෙයොමු ෙවනවා 
හැර ෙවන විකල්පයක් අපට නැහැ. ඒ නිසා අද අපි කාටත් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් අපි මුහුණ ෙදන ෙම් ගැටලුවලට 
නියත විසඳුම් ෙගෙනන්න. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙම් පශ්න සමාජ 
අර්බුදයක් විධියට රට ඇතුෙළේ මතු ෙවනවා. දැන් ඒක මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. නැති බැරි පන්තිෙය් සහන කප්පාදු කරන ෙකොට, පසු 
ගිය කාලෙය් දිනා දුන් සහන ආපසු උදුරා ගන්න ෙකොට, නැති බැරි 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ඇඟට බර පැටෙවන ෙකොට අද ඒ අය පාරට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක බරපතළ සමාජ අර්බුදයක්. 

ෙම් සමාජ අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්න නම් ජාත න්තර මූල  
අරමුදෙල් පිහිට ලබා ගැනීමත්, ඒ වාෙග්ම නව ලිබරල් ආර්ථික 
පතිපත්තිය මත ෙම් රෙට් වටිනා ෙද්පළ විකුණාෙගන කෑමත් හැර 
ෙම් ආණ්ඩුවට ෙවන විකල්පයක් නැහැ. ඒ සියලු බලපෑම් අප 
මතටයි එන්ෙන්; රෙට් ජනතාව මතටයි එන්ෙන්. රටක් කවරම 
ආකාරෙය් අර්බුදයකට ආවත් ඒකට උත්තර ෙසවීම සඳහා අපට 
වගකීමක් තිෙබනවා. අපි ඒ අර්බුදය දිහා බලලා කාලකණ්ණි 
විධියට සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ. එවැනි අර්බුදයකදී ජනතාව පීඩාවට 
පත් ෙවනවා නම් ෙදපැත්තට ෙබදිලා රණ්ඩු කර ගන්ෙන් නැතුව, 
එකට එකතු ෙවලා ඇත්ත පශ්නය දිහා ඇත්ත විධියට බලා 
ඒෙකන් ෙගොඩ යන කියා මාර්ගයකට යන්නට, විසඳුම් 
ෙගෙනන්නට කියා කළ යුතුයි. එෙසේ කරන්ෙන් නැතුව සැබෑ 
පශ්නය යටපත් කරන්න හදනවා නම්, ඇත්ත වසන් කරලා 
ෙබොරුව රජ කරන කියාදාමයකට රට පරිවර්තනය කරලා මිනිසුන් 
මුළා කරන ආකාරෙයන් හැසිෙරනවා නම් එතැන බරපතළ 
වැරැද්දක් තිෙබනවා. ඒක ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් ෙනොෙවයි. 

අද ජාත න්තර වශෙයන් මුහුණ ෙදන ෙම් අලුත් පශ්න මත 
කිසිදු බටහිර රටකට අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න ශක්තියක් 
නැති තත්ත්වයක් යටෙත්, චීනය ෙදසට හැෙරනවා හැර ෙවන 
විකල්පයක් අපට නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් 

කරන්න.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

පසු ගිය කාලෙය් කවුරුත් එකතු ෙවලා ෙනොෙයක් ෙද්වල් 
කියමින් චීනයට පහර ගැහුවා. කිව්ෙව්, ලංකාව චීනෙය් 
ෙකොලනියක් වනවා කියලායි. නමුත්, අද බටහිර රටවල් පවා මූල  
අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන ෙකොට චීනෙය් ආධාර සහ ඔවුන් ෙදන 
ණය සහන මත තමයි ඉස්සරහට යන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙඩොලර් සංචිතෙයන් තුෙනන් 
එකක් චීනය සතුවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා චීනය ෙදසට හැරීම හැර 
ෙවන විකල්පයක් නැහැ. චීනය ෙව්වා, ෙවන තැනක් ෙහෝ ෙව්වා 
අපට පශ්නයක් නැහැ, රෙට් මූල  අර්බුදය හරියට ෙත්රුම් 
අරෙගන, ජාතික ආර්ථික පතිපත්තිය නිසි විධියට හසුරුවමින් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එය නිසි විධියට හසුරුවන්න, 
කළමනාකරණය කරන්න, ජනතාවට හිතවාදී විධියට 
ෙමෙහයවන්න අපට පුළුවන්කමක් නැත්නම් අපි ෙකොයි තරම් ණය 
ගත්තත්, මිනිසුන් පිට  ෙකොයි තරම් බදු බර පැෙටව්වත් ඒෙක් 
පතිඵලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙදෙගොල්ලන් එකතු 
ෙවලා, ෙම් කරුණ ගැන වඩා සංෙව්දීව  සාකච්ඡා කරලා, අෙප් රට   
මූල  අර්බුදෙයන් ගලවා ගැනීමට මාර්ග ෙසොයන්න ඕනෑය කියන 
කාරණාව මතක් කරන අතර, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
චීනයට ගරහපු අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා, මහ බැංකු අධිපතිතුමා 
ඇතුළු ඒ සියලුෙදනාටම චීනය ෙදසට හැෙරන්න වීම ගැන එක 
පැත්තකින් සතුටු ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 

[අ.භා. 4.22] 
 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් විවාදෙය්දී විවිධ අදහස් 

ඉදිරිපත් වුණා. මම පධාන වශෙයන් කරුණු කීපයක් ෙවත 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. අෙප් පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙදස 
බැලුවාම, ඒ කාලෙය් සිටම පැවති කාරණා කීපයක් ගැන මූලික 
වශෙයන් කියන්නයි මා අදහස් කරන්ෙන්.  

ඉන් පළමුවැනි කාරණය තමයි, ආනයනය හා අපනයනය 
අතර පවතින ෙවනස. අපි ෙකොෙහොමද ෙම්කට උත්තරයක් 
ෙහොයන්ෙන්? අද අපි ෙසොයා ගන්නා, නිෂ්පාදනය කරන, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් විෙද්ශ ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළින් ලබාගන්න 
මුදල්වලට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක භාණ්ඩ අද අපට විශාල 
වශෙයන් ෙගන්වන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය පාලනය 
කරගැනීම සඳහා උපාය මාර්ගයක්, සැලැස්මක් නැතිව රටකට 
ෙකොෙහොමවත් ඉස්සරහට යන්න බැහැ.  

අපි අවංකව කල්පනා කර බැලුෙවොත්, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත්, ඊට ෙපර ආණ්ඩුවලිනුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිම 
උත්සාහයක් ගත්ෙත් නැති බව අපට ෙපෙනනවා. ඒකට මම සරල 
උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. අපි විෙද්ශවලින් ෙගන්වන 
ආහාර පාන සඳහා යන වියදම පමණක් අරෙගන බලන්න. ෙම් 
ෙවන ෙකොට ඒ සඳහා අපට විශාල මුදල් පමාණයක් වියදම් 

ෙවනවා. අපි එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් බිලියන 3,085.7ක පමණ 
ආනයනික පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ -ආහාර  පාන ආදී ෙද්වල්-  ෙම් 
රටට ෙගන්වා ගන්නවා.  

එහි අනික් පැත්ත බලන්න. අද අපි ෙත්වලින් ෙකොපමණ 
මුදලක්ද ෙහොයා ගන්ෙන්?  ෙත්වලින් අපි ඉතාම සුළු මුදලක් තමයි 
ලබාගන්ෙන්. රුපියල් බිලියනවලින් ගත්ෙතොත්, එය ඉතාම ෙපොඩි 
මුදලක්. ෙත් ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 1.2ක් පිට රට යවා අපි 
ෙගන්වා ගන්ෙන් රුපියල් බිලියන 48 වැනි ඉතාම සුළු මුදලක්. ෙම් 
කාරණෙයන්ම අපට ෙපෙනනවා ආනයනය සහ අපනයනය අතර 
විශාල පරතරයක් තිෙබන බව.  

ඊළඟට, ශම ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් අප ලබන ආදායම බලන්න. 
අෙප් ලාංකිකයන් මැද ෙපරදිගට ගිහින් හම්බ කරන මුදල් වන්න 
පුළුවන්, දැනුවත් මිනිස් ශමය ෙවන්න පුළුවන්, ඒ සියල්ෙලන්ම 
අප ලබා ගන්නා මුදල අපට සම්පූර්ණෙයන් වැය කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපට අවශ  ෙතල් ටික ෙගන්වා ගන්නයි. 
පධාන වශෙයන්ම අෙප් විෙද්ශීය ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ හරහා තමයි 
අෙප් ෙතල්  ටික ෙගන්වා ගන්න අපි සල්ලි ෙහොයාගන්ෙන්. අෙප් 
ශමිකයන් වැඩ කරලා එවන සල්ලි ටිෙකන් තමයි අපට ෙතල් ටික 
ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ගැලවීම 
සඳහා කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? මම කලින් සඳහන් කළ 
පළමුවැනි පශ්නයට උත්තරයක් ෙහව්ෙවොත්, ෙම් ගැටලුවට යම් 
දුරකට ෙහෝ විසඳුමක් ලැෙබයි කියලා මා හිතනවා. පිට රටින් 
ආහාර පාන ෙගන්වන්න අපි රුපියල් බිලියන 7කට වඩා විශාල 
මුදලක් වැය කරනවා. ෙම් ආහාර පාන ෙගන්වන එක අඩු 
කරගන්න අපට පුළුවන්ද? අපි සාමාන ෙයන්  පාන් පිටි 
ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 1.2ක් වැනි විශාල පමාණයක් ෙගන්වනවා. 
ඒ සඳහා  අපි විශාල මුදලක් වැය කරනවා. එතෙකොට ෙම්ක 
සමබර කරන්න අපට වැඩ සටහනක් තිෙබනවාද? සාමාන ෙයන් 
අපි දැන්  සාකච්ඡා කරනවා සහල්වල විශාල අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා කියලා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම සහල්වල අතිරික්තයක් නැහැ. අපි කළ යුතු 
වන්ෙන් මිනිස්සු පාන්පිටි පරිෙභෝජනය කරනවා ෙවනුවට  එය අඩු 
කරලා පුළුවන්තරම් හාල්පිටිවලට යන එකයි. මට කියන්න 
කනගාටුයි අෙප් ගබඩාවල තිෙබන සහල් අපි කලට ෙව්ලාවට මුදා 
හැරිෙය් නැති නිසා, ගත්ත මුදලට වඩා විශාල අඩු මුදලකට ඒ 
සහල් කුකුල් කෑම සඳහා විකුණන්න අපට සිද්ධ වුණා. මම 
කියන්න කැමැතියි,  පධාන වශෙයන් පාන්පිටි නිෂ්පාදකයන්ට ෙම් 
සහල් ලබා ෙදන්න අපි පමුඛතාව ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
වැඩසටහනක් අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. අවාසනාවකට වාෙග් ෙම් වසෙරත් අපට එය කියාවට 
නංවන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආහාර නිෂ්පාදනය 
සඳහා වන  අෙප් රෙට් කෘෂි ෙයදවුම් පිළිබඳව බැලුෙවොත්, 
ෙපොෙහොර සඳහා අපි රුපියල් බිලියන 50ක් පමණ වියදම් කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම පළිෙබෝධ නාශක සඳහාත්, විවිධ කෘෂි ෙයදවුම් සඳහාත් 
තවත් රුපියල් බිලියන 30ක් පමණ වැය කරනවා. එතෙකොට අපි 
රුපියල් බිලියන 80ක් පමණ වැය කරන්ෙන් ෙතල් සහ ෙපොෙහොර 
සඳහායි. අෙප් කෘෂිකර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන් පරාධීන, විෙද්ශීය 
සමාගම් මත යැෙපන ෙගොවි ආර්ථිකයක් බවට අද පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක සමබර කරන්න  අපි  උත්තරයක් ෙසොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

පළමුෙවනි කාරණය තමයි,  ආහාර සඳහා අපට යන අති 
විශාල මුදල ලංකාෙව්ම නතර කර ගන්න අපට පුළුවන්ද? ඇත්ත 
වශෙයන්ම එය නවත්වන්නට අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. අෙප් 
රට ගත්තාම, පෘතුගීසින් ලංකාවට ආවාමත්, ලන්ෙද්සීන් ආවාමත්, 
ඉංගීසීන් ආවාමත් කෙළේ ෙම් රෙට් පැවති ෛජව විවිධත්වය 
පදනම් කරෙගන  වාණිජ ෙභෝග වගාවක් කරපු එකයි. ඒ 
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කියන්ෙන් මහ ෙපොෙළොෙව් වැෙවන වගාෙවන් තමයි අෙප් රෙට් 
විශාලම ආර්ථික උත්පාදනය අපි ලබා ගත්ෙත්. අදත් මිනිස් ශමය 
හැරුණාම,   විශාලම අපනයන භාණ්ඩය හැටියට තිෙබන 
ෙත්වලින් තමයි විශාලම අපනයන ආදායමක් අපි ලබා ගන්ෙන්. 
අෙප් මහෙපොෙළොව මතින් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් ආහාර 
පමාණය පිළිබඳව අපි හරියටම තක්ෙසේරුවක් කරලා නැහැ. ඒක 
සම්පූර්ණ වැරැදි පාරකයි ගමන් කරන්ෙන්. දැන් එය නිවැරදි කිරීම 
සඳහා ආණ්ඩුව පතිපත්තියක් අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
පිළිබඳව ඇත්ත වශෙයන්ම ෙද්ශපාලන සාකච්ඡාවක් නැහැ.  

අපි ෙපොෙහොර සඳහා වැය කරන රුපියල් බිලියන 35,  රුපියල් 
බිලියන 37ක්  කරලා ලබා දුන්නා.  අපි ඒක මුදලින් ෙදන්න 
තීරණය කළා.  අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය මුදලින් ෙදන්න 
තීරණය කෙළේ ඇයි? ඒ ෙපොෙහොර ටික ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය 
කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම අපට අවුරුදු ෙදකක වාෙග් ෙකටි 
කාලයක් ගත ෙවනවා. ආරම්භෙය්දී අපට අවුරුදු ෙදකක් ෙහෝ 
තුනක් රසායනික ෙපොෙහොර ෙයොදන්න සිද්ධ ෙව්වි. හැබැයි, අවුරුදු 
ෙදක, තුනකට පසුව අපට සම්පූර්ණෙයන්ම  රසායනික 
ෙපොෙහොරවලින් ගැලෙවන්න පුළුවන්.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අෙප් ෙපොෙහොරවල විශාලම 
සංයුතිය වන නයිටජන් ලබා ගැනීම සඳහා අපි යූරියා පාවිච්චි 
කරන එක. යූරියා ලබා ගැනීෙම් කම ෙදකක් තිෙබනවා. එක 
කමයක් තමයි, ෙතල්වලින්  වාතාශෙය් තිෙබන යූරියා ලබා 
ගැනීෙම් කමය. අෙනක් කමය තමයි, ෙතල්වල අතුරු 
නිෂ්පාදනයක් හැටියට එන යූරියා ලබා ගැනීම. එතෙකොට 
ෙතල්වලවල් ෙගොඩදමපු තැන්වලින්, ෙතල් ගන්න තැන්වලින් 
තමයි පධාන වශෙයන්  දුප්පත් රටවලට  යූරියා ෙබදා හරීම 
කරන්ෙන්. එතෙකොට ඒවාෙය් කැඩ්මියම් සහ ආසනික් 
අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබනවා. අෙප්  පසට, ජලයට විශාල වශෙයන් 
ආසනික් හා කැඩ්මියම් එකතු වු එක සාධකයක් තමයි ෙම් යූරියා 
භාවිතය. ඒ සම්බන්ධව ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධාන වාර්තාෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කර  තිෙබනවා.  

පුත්තලම් දිස්තික්කය, අනුරාධපුර දිස්තික්කය සහ යාපන 
දිස්තික්කය අරෙගන බැලුෙවොත් ජලෙය් තිබිය යුතු අවම නයිෙට්ට් 
පමාණය 50 නම්, එම දිස්තික්කවල  එය 300 ගණනට වැඩි වී 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා වකුගඩු ෙරෝගය, පිළිකා කාරක තත්ත්වයන් 
ඇතිවීම රෙට් ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක් බවට පත්ෙවලා  
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වන්ද ාභාවය, ගබ්සාවීම් වාෙග් බරපතළ 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග විශාල පමාණයක් අද රෙට් පැතිරිලා 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇතිවීමට පධානම ෙහේතුවක් තමයි  පස, 
ජලය,වායුව  දූෂණය වීෙම් පතිඵලය.  ෙම් නිසා අපි 
ෙරෝගාබාධවලට ලක්වී තිෙබනවා.  

අෙනක් කාරණය තමයි, අෙප් කෘෂිකර්මාන්තය 
සම්පූර්ණෙයන් පරායත්ත, වහල්, කෘෂි ආර්ථිකයක් බවට පත්වී 
තිබීම. ෙම්ෙකන් ගැලවීෙම් මඟක් හැටියට තමයි අපි ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙවනුවට මුදල් දීමට තීරණය කෙළේ. ඒ සඳහා මම 
බලපෑම් කළාය කියලා කියනවා. මම විතරක් ෙනොෙවයි,  විද්වතුන් 
තිහ හතළිහකට වැඩි පමාණයක් ගිහිල්ලා  ෙම් ගැන මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙග්  කාලෙය්  සාකච්ඡා කළා. ෙමතැන 
සිටින ගරු ඇමතිවරුන් ඒ ගැන දන්නවා. අෙප් ගරු සාලින්ද 
දිසානායක මන්තීතුමා එෙහමත් ඒ ගැන දන්නවා. නමුත් අපට 
කිසිම උත්තරයක්  මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙයන් ලබා ගන්න බැරි 
වුණා. ඊට පසුව අපි ෙම් ආණ්ඩුවට ඒ සම්බන්ධව උපරිම 
බලපෑමක් කළා.  හුඟක් අමාරුෙවන් තමයි ඒ තීරණයත් අපට 
ගන්න පුළුවන් වුෙණ්.  අපි දැන්  ඒ තීරණය අරෙගන තිෙබනවා. ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙව්වා, යූඑන්පී ෙව්වා, ෙජ්වීපී ෙව්වා, ඕනෑම 
මන්තීවරෙයකුට දැන් ජනතා මතය  පදනම් කරෙගන ෙපොෙහොර 

නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට  යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්,  අවුරුද්දක් වාෙග් ෙකටි 
කාලයක් තුළ සම්පූර්ණෙයන්ම යූරියා භාවිතය නවත්වන්න 
පුළුවන්. අපි ෙගොයම් කපපු ගමන්ම මුං ඇට කිෙලෝ 8ක් වගා 
කරලා, ඊළඟ වතාෙව්  වී දැම්මාම  අවශ  නයිෙට්ට් පමාණය ලබා 
ගන්න පුළුවන්. කරන ලද ක්ෙෂේත පර්ෙය්ෂණවල දත්තයන් 
අනුවයි මම කියන්ෙන්. වැරැදි, ෙබොරු කථා ෙනොෙවයි. ඒ 
පර්ෙය්ෂණවලින් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා,  මුං ඇට කිෙලෝ අටක් 
වගා කරලා  ඒෙකන් අස්වැන්න ලබා ෙගන, ඊළඟ වතාෙව්දී ඒකත් 
එක්ක හාලා  වී දැම්මාම අවශ  නයිෙට්ට් පමාණය ඕනෑවටත් වඩා  
ඒෙකන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන බව. ෙවනත් කිසිම 
ෙපොෙහොරක් ගහන්න අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් 
ෙගොවියාට යූරියා සඳහා  වැය වන මුදල නවත්වා ගැනීමට  
පුළුවන්. ෙගොවිෙයෝ ෙම් ෙපොෙහොර වර්ග තුනම කලවම් කරලායි 
ෙයොදන්ෙන්. එෙහම නම් යූරියා ෙවනුවට අපට දැනටමත් 
විකල්පයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට අවශ  කරන ෙපොස්පරස් සහ MOP වාෙග් අවෙශේෂ 
දව   ෙකොෙහොමද ලබා ගන්ෙන් කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
ගත්තාම,  අෙප් පරිසරෙය් ස්වභාව ධර්මෙයන්ම ෙම්වා ලබා 
ගැනීෙම් කම ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒක ෙම් ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙයොදන ෙගොවිතැන ෙනොෙවයි. සමහර අය කියනවා ෙම්ක 
ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙගොවිතැන කියලා. නමුත් ෙමය ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙගොවිතැන ෙනොෙවයි. ෙම්කට අපි කියන්ෙන් සම්පූර්ණ ජීව 
හිතවාදී ෙගොවිතැන් කලාව කියලායි. නැත්නම් ෙසොබා දහෙම් 
ෙගොවිතැන කියලායි අපි කියන්ෙන්.  ඒ ෙසොබා දහෙම් ෙගොවිතැන 
ෙලෝකෙය් විද ාත්මකව දියුණු කර තිෙබනවා. ජපානය, 
ෙකොරියාව වාෙග් රටවල් ඒ ස්වාභාවික ෙගොවිතැන   විශාල 
වශෙයන් දියුණු කර තිෙබනවා. එහිදී ක්ෂුදජීවි කියාකාරිත්වෙය් 
ගහනය ෙකොෙහොමද වැඩි කරන්ෙන්? පළිෙබෝධ නාශක පසට 
ගැහුෙවොත් සම්පූර්ණෙයන් එය මළ පසක්, අජීවි පසක් බවට පත් 
වනවා.  මුලින්ම පළිෙබෝධ නාශක භාවිතය නවත්වා ක්ෂුදජීවි 
කියාකාරිත්වය වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් විද ාත්මක පතිකා ෙලෝකෙය් ලියැවිලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු  යුෙරෝපීය 
රටවල් දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් දැවැන්ත උත්සාහයක් දරමින් 
ඉන්නවා. ඒ මඟින් අෙප් ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව 
කෘෂි ෙයදවුම් සඳහා වැය වන රුපියල් බිලියන 100ක් ඉතුරු 
ෙවනවා. රුපියල් බිලියන හතරකට ආසන්න මුදලක් අෙප් රෙට් 
ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙකොෙහොමද, ඉතුරු කර ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්? අවශ  ආහාර අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කර 
ගැනීෙමන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, ඔබවහන්ෙසේට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් 

තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ෙහොඳයි.   

ඊළඟට, බලශක්තිය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්,  
බලශක්තියට තිෙබන විකල්පය ෙමොකක්ද? මීට අවුරුදු තුනකට 
කලින් අපි හිතුෙව් නැහැ, සූර්ය තාපෙයන් බලශක්තිය නිෂ්පාදනය 
කිරීම ලාභයි කියලා. ස්විට්සර්ලන්තය, ජර්මනිය වාෙග් රටවල් අද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ බව ෙපන්වලා තිෙබනවා; ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒ 
තාක්ෂණය චීනය සතුව තිෙබනවා. අපට සූර්ය තාපෙයන් අඩු 
මිලකට බලශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ෙමොකක්ද, හදපු 
සැලසුම? එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය තීරණය කරලා 
තිෙබනවා, අවුරුදු 30කින් මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබන ගල් අඟුරු 
බලාගාර වහන්න ඕනෑ කියලා. ජර්මනිය දැන් ගල් අඟුරු 
බලාගාරවලින් සියයට 30ක් වහලා තිෙබනවා.  අපි ෙමොකක්ද, 
කරන්ෙන්? අපි ගල් අඟුරු බලාගාර විවෘත කරනවා. ඒක 
ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. සූර්ය තාපෙයන් බලශක්තිය ලබා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයට අපට යන්න පුළුවන්.  

 ඝර්ම කලාපීය රටක් නිසා අෙප් රෙට් විශාල වශෙයන් 
ගිනිසීරියා ශාකය වැෙවනවා. ඒ ගිනිසීරියා දඬුවලින් අපට පුළුවන්, 
දරවලින් ලබා ගන්නා බලශක්තිය - dendro power - ලබා ගන්න. 
ඒ මඟින් අෙප් රෙට් බලශක්ති අවශ තාෙවන් සියයට 5ක්, 10ක් 
වාෙග් පමාණයක් සපයා ගන්න පුළුවන්. ඒෙක් ෙකොළ ටික 
ෙපොෙහොර සඳහා ෙයොදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විකල්ප වැඩ 
පිළිෙවළකුත් තිෙබනවා. ෙතල් සහ ගල් අඟුරු ෙවනුවට ෙම් 
ෙද්වල් ෙයොදා ෙගන අෙප් රෙට් බලශක්තිය උත්පාදනය කර 
ගත්ෙතොත් ෙම් රට වහල්භාවෙයන් නිදහස් වන්න අවුරුදු තුන 
හතරක් වාෙග් කාලායකුයි ගත වන්ෙන්.  

ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් අපි "වස විෙසන් ෙතොර ෙගොවිතැනක්" 
කියන ෙත්මාව ඉස්සරහට ෙගනැල්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යන්නයි. විපක්ෂෙයනුත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සිටින සියලු ෙදනාෙගනුත් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් කියා 
මාර්ගයට සහාය වන ෙලස. ජනතාවාදී කියා මාර්ගයක් හැටියට 
අපට ෙමය ජනතාව අතරට ෙගනියලා, ෙගොවි ව ාපාරයත් සමඟ 
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ  කරන 
ඉහළම ෙපෙළේ විද ාඥයන් ලංකාෙව් ඉන්නවා.  

ඉස්සර ෙවලා මම හිතුෙව්, ෙකොරියාෙවන් ෙහෝ ජපානෙයන් 
තමයි අපට ෙම් විද ාඥයන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
කියලායි. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අපි ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කළා. නමුත් අපි පසු ගිය සම්මන්තණය කැ  ෙඳව්වාම 
ෙත්රුණා, අන්තර්ජාතික මට්ටෙම් විද ාඥයන් ගණනාවක් ෙම් 
සඳහා සිටින බව.  

පාන් පිටි පරිෙභෝජනය ගැන කථා කරනවා නම්,  අද ජපානය 
අර ෙගන බලන්න; ෙකොරියාව අර ෙගන බලන්න, ඒ ෙගොල්ලන් 
හාල් පිටිවලින් ෙමොන තරම් විවිධාංගීකරණය වූ ආහාර නිෂ්පාදනය 
කරනවාද කියලා. ජපානෙය් පාන් හදන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
සහල් පිටිවලින්. අපට එතැනට යන්න පුළුවන්. අඩු මයිෙකෝන 
ගණනකට සහල් ටික කඩා ගන්න එක විතරයි අපට කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අවශ  කරන factory තාක්ෂණය ලංකාවට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒක දියුණු කර ගන්න ආණ්ඩු ව මඟින් 
ෛධර්යය දීම විතරයි අවශ  වන්ෙන්. වහල්භාවෙයන් නිදහස් වීම 
සඳහා අපි ඇති කරන ආහාර සංස්කෘතියත්, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් 
බලශක්ති විප්ලවයක්  දියත් කිරීමත් වැදගත් ෙවනවා.  

ණය ලබා ෙදන විට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
ෙකෙරහිත් සැලකිල්ලක් දක්වනවා. “Carbon credit” කියලා 
එකක් තිෙබනවා. ඒ carbon credit එක යටෙත් ණය ගන්නවා නම් 
අපට විශාල වශෙයන් වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති කර ගන්න 
පුළුවන්. ෙමන්න ෙම් උපාය මාර්ගය තුළ පමණයි රට නිදහස් 
කරගන්න පුළුවන් වන්ෙන්.   

ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී මම කරුණු ෙදකක් ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, ඔබවහන්ෙසේට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 
 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම තව එක කාරණාවක් 

සම්බන්ධෙයන් පමණක් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.   

ෙම් සමඟම ඇති වී තිෙබන ෙරෝගාබාධ පිළිබඳව සංඛ ා 
ෙල්ඛන අනුව බලනෙකොට ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. අපි ෙම් රටට ඖෂධ විශාල පමාණයක් ෙගන්වන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් අපට ගැලෙවන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, 
රුපියල් මිලියන 11,000ක් වාෙග් මුදලක් තමයි අපි 2004 වසෙර්දී 
ඖෂධ ෙගන්වීම සඳහා වියදම් කෙළේ.  2004 වසෙර්දී රුපියල් 
මිලියන 11,952යි. 2014 වන විට එම රුපියල් මිලියන 11,000ක 
මුදල රුපියල් මිලියන 49,000ට වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ඖෂධ ෙගන්වන පමාණය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලික මිනිස් අවශ තාවක් වන බලශක්තිය නිෂ්පාදනය 
කර ගන්න යම් කිසි රටකට පුළුවන් නම්, ඒ රට නිවහල් රටක්. 
යම් රටකට පුළුවන් නම් තමන්ට අවශ  ආහාර ටික නිෂ්පාදනය 
කර ගන්න, ඒ රට නිවහල් රටක්.  ෙම් සඳහා අපි ඒකාබද්ධ ජාතික 
වැඩ පිළිෙවළක් හදමු. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ඇතුළු සියලුම පක්ෂවලින් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
සඳහා සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා. අද රාජ ය ෙනොෙවයි, බලවත්. 
බහුජන ව ාපාර, ජනතා ව ාපාර මඟින් ෙම් සඳහා විකල්ප හැදීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අපට පුළුවන්. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙවන් 
කටයුතු කර ෙගන යන ගමන් ෙම් සඳහා මහජන ව ාපාර මඟින් 
උත්ෙත්ජනයක් ලබා ගනිමු, ඒ සඳහා වන වැඩ පිළි ෙවළකට යමු 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, ඔබවහන්ෙසේලා සූදානම් කරපු "වස 

විෙසන් ෙතොර රටක්" පදර්ශනය බලන්න මම ගියා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම සමහර අය සැල්වීනියාවලින් හුඟක් ෙහොඳ ෙපොෙහොර 
වර්ග හදලා තිබුණා. නමුත් ඒ අයට ණය මුදලක්වත් ගන්න 
කමෙව්දයක් නැහැ කියන එකයි කිව්ෙව්.  එක් එක් දිස්තික්කවලින්  
ෙතෝරා ෙගන එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා නම්, ඒක පුළුල් 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 

 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ඇත්ත වශෙයන්ම  ෙපොෙහොර හදන අය ෙවනුෙවන් දඹුල්ෙල් 

සහ අම්පාෙර් අපි විශාල ෙපොෙහොර කර්මාන්තශාලා ෙදකක් පටන් 
ගන්නවා. ෙම් දීලා තිෙබන සහනාධාරය රුපියල් බිලියන 37ක්. 
ඔබතුමා මාතර දිස්තික්කෙය් ෙදනියාය, අකුරැස්ස පෙද්ශෙය් 
සමුපකාර සමිතිය හදන්න. හදලා ඉවර ෙවලා ෙම් සල්ලි ටික 
සමුපකාර බැංකුවකට ගන්න, ෙපොෙහොර සමාගම්කාරයින්ට 
ෙදන්ෙන් නැතුව. එතෙකොට එතැනම ෙගොවි ව ාපාරය හැෙදනවා. 

977 978 

[ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි ] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර, මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

 
[අ.භා. 4.36] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ රෙට් ආර්ථික 

අර්බුදය සම්බන්ධව, රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධව සාකච්ඡා 
කරද්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් වාෙග්ම විපක්ෂෙයනුත් කිව්වා රට 
ඇත්තටම ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පාලා තිෙබනවා, ණය බර 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ඒක පුද්ගල ණය පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. ඒ තුළ දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙපන්වනවා, 
ෙම් අර්බුද ඔක්ෙකොම ආෙව් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ආවාට පස්ෙසේය, ෙම් ආණ්ඩුව මාරු වුණාට 
පස්ෙසේය කියලා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය පිළිබඳව පපුෙවන් 
ෙනොෙවයි බුද්ධිෙයන් කල්පනා කර බලන්නට වටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා 
රජෙය් ආදායමින් සියයට 90ක් එන්ෙන් බදුවලින් බව. සියයට 
10ක් තමයි රාජ  ආෙයෝජනවලින් එන්ෙන්. 1990දී දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් බදු ආදායම තිබුණා, සියයට 19ක් වාෙග් 
පමාණයක් . 2014 වන විට එය සියයට 10.2ට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2012දී ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 
295,165යි. 2013දී එය රුපියල් 331,653යි. 2014දී රුපියල් 
427,270කට ඒක වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2015 වන විට මම 
විශ්වාස කරනවා ෙම්ක අඩුම ගණෙන් රුපියල් 550,000කටවත් 
වැඩි ෙවලා තිෙයයි කියලා.  

2013දී රාජ  ආදායම රුපියල් බිලියන 1,153යි. රාජ  ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 1,162යි. ඒ අනුව 2013දී රාජ  
ආදායමට වැඩිය රාජ  ණය පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
එක්කම 2012 සිට 2015 දක්වා ඒක පුද්ගල ණය පමාණෙය් 
වැඩිවීම දිහා බැලුවාම රට ආර්ථික අර්බුදයකට, පපාතයකට 
ෙගනිච්ෙච් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් 
අවුරුද්දක කාලය ඇතුළතද, එෙහම නැත්නම් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් අවුරුදු 10ක ආණ්ඩුව තුළද කියන එක ඕනෑම 
පුද්ගලයකුට ෙත්ෙරනවා. ඉතින් කෑ ගහලා, විකාර නටලා, 
ෙකොළඹ තිෙබන කුඩාම ground එකට ෙසනඟ ටිකක් ෙගනැල්ලා 
ෙම්ක යටපත් කරන්නට උත්සාහ කරනවා. නමුත් යථාර්ථය ෙම් 
රෙට් ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා තමයි 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
08ෙවනි දා පරාජය කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව කෙර් 
තියාෙගන ෙම් කණ්ඩායම ආෙයත් සුළඟක් හදාෙගන රට ව ෙට් 
ගිහිල්ලා, ජන මතය ඒෙගොල්ලන්ට කියලා ෙපන්වන්නට හැදුෙව්.   

ඒ අවුරුද්ද තුළම ආෙයත් මැතිවරණයක් ආවාම,  එනම්  
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17ෙවනි දා නැවත වතාවක් කුජීත කරලායි 
යැව්ෙව්. දැන් ඊටත් වඩා අඩු ෙසනඟක් ෙපන්වා ෙගන,  ජන බලය 
තමන්ෙග් අෙත් කියලා ෙපොඩි සිඟිති ''චූන්'' එකක් ගන්නට ''ටයි'' 
කරනවා. අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ ඒක ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් යථාර්ථය ෙමයයි. 
2014දී ඒෙගොල්ල ෙපන්වලා තිබුෙණ් රාජ  ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 7,373යි කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් ෙසොයා ෙගන 
තිෙබනවා ඒක රුපියල් බිලියන 8,817ක් කියලා. ෙම්ක 10,500ක් 
දක්වා වැඩි ෙවන්නට පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ඒක පුද්ගල ණය පමාණය තව වැඩි වී තිෙබන බව 
පිළිගන්නට සිද්ධ ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් ෙම් 
අයට නාඩගම් නටලා රෙට් මිනිස්සුන්ට ෙලොකූ "ෙෂෝ" දාන්න 
පුළුවන්, ෙලොකූ ''චූන්'' එකක් ෙදන්න පුළුවන්.  

දැන් බලන්න ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන. අපි ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය කැපුවාලු. ෙමොන ෙබොරුද? රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
මුදල් ඇමති හැටියට 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අගමැතිතුමාෙග් 
ආසනෙය් ඉඳන් තමයි කිව්ෙව්, බයියාෙග් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරනවා කියලා. ඒ අය වැෙයන් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට ෙවන් 
කරලා තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 35යි. අපි රුපියල් බිලියන 37ක් 
ෙවන් කළා. නමුත් අපි එක තැනක වරද්දා ගත්තා.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් වැඩිපුර රුපියල් බිලියන 
ෙදකක් - රුපියල් මිලියන 2,000ක් -  වැඩිපුර ලබා දීලාත් ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉල්ලාෙගන කාලා තිෙබනවා. ඇයි එෙහම ඉල්ලාෙගන 
කෑෙව්? ඒ marketing  දන්ෙන් නැති නිසා, සන්දර්ශන දන්ෙන් 
නැති නිසා. ෙම්ක රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් කළා නම් 
එතුමා කියයි, "රජෙයන් ෙගවනවා, ෙගොවියා ලබනවා, අතරමැදියා 
ෙහොරකම් කරනවා, බාල ෙපොෙහොර ෙග්නවා, වකුගඩු ෙරෝගීන් 
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ඍජුව ෙගොවියාට ෙම් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ෙදනවා. ෙගොවියා වස විස නැති ෙපොෙහොරවලට 
ෙයොමු කරන්නට, එෙහම රටක් ඇති කරන්නට දායක ෙවන්න" 
කියලා. ඒ වාෙග් ෙලොකූ සන්දර්ශනයක් දානවා. කවුරුන් ෙහෝ 
ෙගොවිෙයක් රසායනික ෙපොෙහොරවලට ෙයොමු ෙවලා හිටියා නම් 
ඔහු ෙද්ශ ෙදෝහිෙයක්, ෙද්ශ මාමකෙයක් ෙනොෙවයි කියන 
පණිවුඩය දීලා ෙම් විධිෙය් සන්දර්ශනයක් දාන්නට තිබුණා. අෙප් 
ආණ්ඩුව ෙම්ක කරන්නට දන්ෙන් නැති නිසා තමයි ෙම් 
උද්ෙඝෝෂණවලට පාර කැෙපන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙම්ෙගොල්ල 
මිනිසුන්ව කුලප්පු කරෙගන පාරට එන්ෙන්. 

අපි දැක්කා ෙන් නිල ඇඳුම් පිළිබඳ කාරණාව. නිල ඇඳුම්වලට 
රුපියල් බිලියන 2.3ක් ෙවන් කරනවා. එෙහම ෙවන් කළාම 

979 980 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතරමැදිෙයෝ, ඇමතිතුමා ව ටා ඉන්න කට්ටිය චීනෙයන් ෙරදි 
ෙගන්වලා, -ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාට තැන ෙදනවා කියලා- රුපියල් 
මිලියන 500ක් විතර අවුරුද්දකට ෙහොරකම් කරනවා. ෙහොරකම් 
කරලා ෙදන්ෙනත් ෙමොනවාද? බාල නිල ඇඳුම්. ඒක නවත්වන්නට 
තමයි අපි ඍජුව ෙකොමිස් ගහන්නට බැරි ෙවන්න, බාල නිල ඇඳුම් 
නැති ෙවන්නට ෙම් කමය ඇති කෙළේ.  

ඉතින් ෙම් ආකාරයට බැලුවාම  කඩා වැටිච්ච, කාබාසිනියා 
ෙවච්ච, පතුලටම කිඳා බැහැපු ආර්ථිකයක් තමයි ෙම් ආණ්ඩුව භාර 
ගත්ෙත්. ඕනෑම ෙමෝඩෙයක් ෙම් කාරණය දන්නවා. ෙගදරක් 
ගත්ෙතොත් ෙගදර තාත්තා හම්බ කරන මුදලින් ෙන්, 
කන්නෙබොන්න ඕනෑ; ළමයින්ට උගන්වන්න ඕනෑ; ෙබෙහත්ෙහේත් 
අරෙගන ෙදන්න ඕනෑ. තාත්තා ණය කාරෙයක් ෙවලා  ෙගදර 
ළමයින්ට හැම්ෙබ්කන් කන්න ෙදන්න බැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් 
ෙමොකක්ද කෙළේ?  

තාත්තා ණය කාරෙයක් ෙවලා ෙකොමිස් ගහන්න ගත්තා, 
ගත්තා ගිනි ෙපොලියට ණය. ඒ අරෙගන තමයි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හැදුෙව්; වරාය හැදුෙව්; අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුෙව්; 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුෙව්. ඒ හදන්න ගත්තු 
ණෙයන් ෙහොරකම් කරපු ඒවා වහගන්න තව භාගයක් හැංගුවා. ඒ 
හංගපු නිසා තමයි අද ෙම් ආර්ථික පපාතයකට අ ෙප් රට ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් . [බාධා කිරීමක්] අන්න ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
අපනයන ආදායම වැඩි කරන්ෙන් නැතුව ආර්ථිකය හදන්න බැහැ. 
පසු ගිය කාලෙය් දස ලක්ෂය වැනි සංචාරකයා, දාහතර ලක්ෂය 
වැනි සංචාරකයා එනවා කියලා මහා ෙලොකු campaign එකක් 
කළා. ඒ සංචාරකෙයෝ වියදම් කෙළේ කීයද?  

2014 අවුරුද්ෙද් 14 ලක්ෂයක් සංචාරකයන් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙඩොලර් බිලියන 2.71යි ඔවුන් වියදම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් එක සුද්ෙදක් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් 
-එක සංචාරකෙයක් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්- ෙඩොලර් 159යි. 
ෙම් වාෙග් පරාට කාලා, plain tea ෙබොන සුද්ෙදෝ ෙගෙනන්න එපා 
කියලා අපි කිව්ෙව් ඒකයි. ඒ නිසා තමයි එන සංචාරකයා වියදම් 
කරන පමාණය ෙඩොලර් 250 සිට 400 දක්වා වැඩි කරන්න අවශ  
මූලික වට පිටාව අපි පසු ගිය අය වැෙයන්  නිර්මාණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් තව දුරටත් පධාන ආදායම් මාර්ගය ෙත්, ෙපොල්, 
රබර් වගාව ෙනොෙවයි. වසර 2000දී අෙප් රෙට් අපනයනයට 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හිමිව තිබුණු පමාණය සියයට දශම අටයි. 
හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව රට භාර දීලා යන 
ෙකොට 2014 වර්ෂය වන ෙකොට ඒක සියයට දශම හයක් දක්වා අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 25කින් අපනයන ආදායම 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වෙට් ඉන්න 
ෙහංචයිෙයෝ, වෙට් හිටපු ධනපති ව ාපාරිකයන් සුරතල් කරන්න 
අපනයන ආර්ථිකය කඩාෙගන වට්ටලා, ආනයනය මත පදනම් 
ෙවච්ච ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරලා තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
කඩාෙගන වට්ටලා, කාබාසිනියා කරලා දාලා තිෙබන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් යථාර්ථය කියන ෙකොට 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අහෙගන ඉන්න බැහැ. ෙම්ක කිව්වාම අපි 
ෙද්ශ ෙදෝහින් ෙවනවා. ෙද්ශ මාමක සළුව ඇතුෙළේ ඉඳන් 
ෙහොරකම් කළා නම් අපි ෙද්ශ ෙපේමින් ෙවනවා. ෙද්ශමාමක සළුව 
ඇතුෙළේ ඉන්න ෙහොරා ෙපන්නුවාම අපව ෙද්ශ ෙදෝහින් කරන්න 
ෙම් ෙගොල්ලන් උත්සාහ කරනවා.  

ෙකෙසේ නමුත් අපි ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් ආර්ථිකය 
එක පැෙයන්, එක රැෙයන්  හදන්න බැහැ. ෙම්ක කඩාෙගන 
වැටුණු, කාබාසිනියා වුණු ආර්ථිකයක් නිසා නිසි සැලසුමක් හදලා, 

ඒ සැලසුම කියාවට නඟලා, ඒ කියාෙව් පතිඵල ගන්න යම් කාල 
රාමුවක් ඕනෑ. අපනයන ආදායම දියුණු කරන්ෙන් නැත්නම් -
ෙගදරට එන ආදායම් වැඩි කරන්ෙන් නැත්නම් - අපට සැප 
ජීවිතයක් ගත කරන්න බැහැ. අපනයන ආදායම එන්ෙන් නැත්නම් 
ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ; ණය බර අඩු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ණය බර අඩු කරලා, ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි කරන්න 
නම් අපට අපනයන ආදායම වැඩි කරන්න ෙවනවා. 

රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් අෙප් රෙට් ජනතාව 
මුසාෙවන්, මුළාෙවන් ෙමෝහනය කරලා, ළිං මැඩි 
මානසිකත්වෙයන්, දූපත් මානසිකත්වෙයන් අෙප් ජනතාව ෙකොටු 
කරලා තිබුණු නිසා තමයි, අෙප් මත්ස යන්ට යුෙරෝපෙය් තිබුණු 
ෙවෙළඳ ෙපොළ නැති වුෙණ්; අෙප් ඇඟලුම්වලට තිබුණු GSP Plus 
සහනය නැති වුෙණ්. [බාධා කිරීම්] අන්න ඒ නිසා අපට එන 
අපනයන ආදායම නැති ෙවච්ච එෙකන් ණය බර වැඩි වුණා; ඒක 
පුද්ගල ආදායම අඩු වුණා. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා කියන ෙකොට 
අහෙගන ඉන්න බැහැ. ඉතින් ෙමොනවා කරන්නද? ඇත්ත තිත්තයි 
ෙන්. නමුත් දැන් අෙප් ආණ්ඩුව යුෙරෝපයත් එක්ක කථා කරෙගන 
යනවා, අෙප් මත්ස  ෙවෙළඳාමට යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
අෙප් ආදයම් වැඩි ෙවනවා. 

ඊළඟට අපි සංචාරක කර්මාන්තය  ඉලක්ක කරෙගන 
ඉන්නවා. ෙඩොලර් බිලියන 2.71ක් ෙවච්ච වාර්ෂික සංචාරක 
ආදායම 2018 ෙවද්දී ෙඩොලර් බිලියන 5ක් දක්වා වැඩි කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් -2015 අවුරුද්ෙද්- අෙප් 
අපනයන ආදායම ෙඩොලර් බිලියන 9යි. ෙම්ක 2020 ෙවද්දී 
ෙඩොලර් බිලියන 20ක් දක්වා ෙගනිච්ෙච් නැත්නම් අෙප් ආර්ථිකය 
හදන්න බැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන් අද විරැකියාව ඉහළ ගිහිල්ලා. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න කට්ටිය කැමැතියි, ෙකොල්ෙලෝ 
ෙකල්ලන්ට රස්සාවල් නැතුව, හන්දි හන්දි ගාෙණ් රස්තියාදු 
ගහනවා නම්. ඔවුන්ට ඉන්දියානු විෙරෝධය දාලා, ෙද්ශ ෙපේමය 
දාලා, ෙල් රත් කරලා ෙම් රට කාබාසිනියා කරන්න උත්සාහ 
කරනවා. නැවත අන්තවාදය, ජාතිවාදය වපුරලා ෙම් ෙගොල්ලන් 
බලයට එන්නයි උත්සාහ ගන්ෙන්. 

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

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙමොකටද ෙම් බලයට එන්න උත්සාහ ගන්ෙන්? කරපු 

ෙහොරකම් ටික වහ ගන්න. වහෙගන ආපසු ෙහොරකම් කරන්න. 
අන්න ඒ නිසා ෙම් රැකියා උත්පාදනය කරලා, ඒ රැකියා තුළින් රට 
සංවර්ධනය වුණාම ඒ ෙගොල්ලන්ට බලයට එන්න බැහැ කියලා 
දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රැකියා උත්පාදනය 
කරනවා කියලා වරායට, ෙතල් සංස්ථාවට, විදුලිබල මණ්ඩලයට, 
ලංගමයට ෙසේවකයන් දාලා රෙට් ණය බර වැඩි කරන්න බැහැ. 
කර්මාන්ත සංවර්ධනය කරන්න ආෙයෝජකයන් ෙගෙනන්න ඕනෑ. 
දැන් ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැති හින්දා ආෙයෝජකයන් එන්න 
කැමැතියි. ඒ ආෙයෝජකයන් ආවාම ඒ ආෙයෝජන හරහා තමයි 
රැකියා අවස්ථා විවෘත ෙවන්ෙන්. හැබැයි තව එක කාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආෙයෝජකෙයෝ ඔවුන්ෙග් ආෙයෝජන ලංකාවට 
ෙගන එද්දී, ලංකාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොළ දිහා බලනවා. ෙවෙළඳ 
ෙපොළ දිහා බැලුවාම ලංකාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඔවුන්ෙග් 
නිෂ්පාදනවලට ඉතා කුඩායි. එතෙකොට තමයි ඔවුන් බලන්ෙන් 

981 982 
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ලංකාව තුළ ඔවුන් කරන නිෂ්පාදනවලට ෙලෝකෙය් ෙවනත් 
රටවල ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න එතැනදී 
තමයි අපට ඉන්දියානු ෙවෙළඳ ෙපොළ අත වශ  වන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

මම අවසන් කරනවා.  

චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය් 
1998 අත්සන් කළ ඉන්දු - ලංකා ෙවෙළඳ ගිවිසුම  තමයි 
කියාත්මක වුෙණ්. ඒ යටෙත් අෙප් ර ටින් අපනයනය වන්ෙන් 
සියයට 20-30 අතර පමාණයක්.  ඒ රටින් ආනයනය ෙවනවා 
සියයට 70 - 80 අතර පමාණයක්. ෙමන්න ෙම් අසමතුලිතතාව 
නිරවුල් කරලා අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනවලට ඉන්දියානු ෙවෙළඳ 
ෙපොළ සැදීම සඳහා තමයි ආණ්ඩුව ඉන්දියාවත් එක්ක කථා 
කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව ඉන්දියාවට කෙඩ් යන්න, ඉන්දියාවට 
ෙගොට්ට අල්ලන්න, ඉන්දියාවට රට පාවා ෙදන්න ෙනොෙවයි. 
ෙමොකද ෙහේතුව, ඒ අය වාෙග්ම අපිත් ෙම් රෙට් ඉපදුණු මිනිස්සු. 
අපිත් ෙම් රෙට් ජීවත් වන මිනිස්සු. අපිත් නියම ශී ලාංකිකෙයෝ. 
ඒෙගොල්ෙලෝ ෙම්වා හැදුෙව් මැදමුලෙන් බූදල් විකුණලා ෙනොෙවයි 
ෙන්. ෙම් අසමතුලිතතාව නැති කරන්න තමයි අපි හදන්ෙන්.  

අවසාන වශෙයන්, මම තව එක කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල තිෙබන කමයක් තමයි ෙකොෙහේ 
හරි ෙහොඳ දැනුම තිෙබනවා නම් ඒ දැනුම ආනයනය කරලා, 
තමන්ෙග් රෙට් මානව සම්පත් දියුණු කරලා ඒ පතිඵල ලබා 
ගැනීම. ඉන්දියාෙව් ෙහොඳ දැනුම තිෙබනවා නම් අපි ඒක ගන්න 
ඕනෑ. මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න  කැමැතියි- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසන් කරන්න.  ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමා කාලය 

ගත්තා වැඩියි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
තව තත්පර තිහයි.  

ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ධනවතා තමයි බිල් ෙග්ට්. බිල් ෙග්ට්ෙග් 
මයිෙකෝ ෙසොෆ්ට් සමාගෙම් පධාන විධායක නිලධාරියා කවුද? 
සත ා නෙඩල්ලා. ඊළඟට, ගූගල් සමාගෙම් පධාන විධායක 
නිලධාරියා කවුද? සුන්දර් පීචයි. ඊළඟට, ෙනොකියා ෙමොබයිල් 
ෙසොලූෂන් සමාගෙම් පධාන විධායක නිලධාරියා කවුද?රජීව් සුෙර්. 
ෙපප්සිෙකෝලා සමාගෙම් පධාන විධායක නිලධාරියා කවුද,                 
ඉන්දා නූයි. ඇෙමරිකාව කෙළේ ෙම් වාෙග් දැනුම තිෙබන දක්ෂයින් 
ඇෙමරිකාවට ෙගනැල්ලා ෙලොකු පඩි දීලා ඔවුන්ෙග් ෙසේවය 
තමන්ෙග් සමාගමටත්, රටටත් අර ෙගන රට දියුණු කරලා ඒ 
පතිලාභ ඇෙමරිකානු පුරවැසියන්ට ලබා ෙදන එකයි. ඒ නිසා 
ඉන්දියාෙවන් දැනුම ආනයනය කරලා අපි රට  දියුණු කරනවා. 
2020දීත් ෙම්ෙගොල්ලන්ට බලයට එන්න බැහැයි කියන එක මම 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය   මුලින්ම පිරිනමනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් කථා කළ ගරු 
එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තිබුණු 
ඇබැද්දි ටික කිව්වා. මුලින්ම  මරික්කාර් මන්තීතුමාෙගන් මම 
අහනවා, ෙමන්න ෙමය.    ජනවාරි 08වැනිදා යහපාලන ආණ්ඩුව 
හදපු තමුන්නාන්ෙසේලා, රුපියල් ෙකෝටි 6000ක  මහ බැංකුෙව් 
ෙහොරකම කෙළේ  මහින්ද රාජපක්ෂද? රුපියල් ෙකෝටි 6000 
ෙහොරකම වාෙග්ම - 

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
දැන් ඒවා ගැන පරීක්ෂණ කර ෙගන යනවා. 
 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මම ඔබතුමාෙගන්  ෙම් පශ්නයත් අහනවා. පාෙඩෝ 200කට 

වැඩි ගණනක් ෙගන්වලා අඩු තක්ෙසේරුවක් දමලා ෙහොරකමක් 
කළා.  ඒ පාෙඩෝ ටික ෙගනාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂද, යහපාලන 
ආණ්ඩුව ෙනොෙවයිද කියලා මම අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳ 
විවාදය ඊෙය් දවෙසේ ආරම්භ වුණා. ඊෙය් දවෙසේ කථා කළ 
කථිකයන් අතර ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආසනයට 
පිටුපස ආසනෙය් වාඩිෙවලා ඉන්න ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අදටත් මෙග් 
හිෙත් ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාපති ෙම්ජර් ජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
ගැන තිෙබන්ෙන් මහා ෙගෞරවයක්. ෙම්ජර් ජනරාල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ඒ නිල ඇඳුම ඇඳ ෙගන, ජාතියට ආචාර 
කරමින්, උතුරු සටන් බිෙම් ඉඳ ෙගන ඒ සටන ෙමෙහයවමින්, ඒ 
මානුෂීය ෙමෙහයුම අවසන් කළ විධිය මට දැනුත් මතක් ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්මයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අදටත් මෙග් හිෙත් 
එදා හිටපු ඒ යුද හමුදාපති ෙම්ජර් ජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට 
තිෙබන ෙගෞරවය චුට්ටක්වත් ෙසලවිලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඊෙය් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා ෙම් විවාදෙය්දී කථා කරද්දී ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂෙග් 
ඉඳලා රාජපක්ෂ පරම්පරාවටම ගහපු එකයි කෙළේ. මම 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් කාරණය මතක් කරනවා. එක ෙවලාවක 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙවනුෙවන් මුළු ජාතියම 
ආශිර්වාදයක් කරනවා, පාර්ථනාවක් කරනවා. පාර්ථනාව 
කරන්ෙන් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට ඉක්මන් සුවය අත්ෙව්වා 
කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් ආශිර්වාදය 
ෙනොකළා නම් ෙනොකෙළේ ෙදමළ ජාතික සන්ධානය සහ ඕනෑ 
ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියපු කිරිඇල්ල 

983 984 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමන්ලාත්, අෙප් හමුදාව ගැලවීෙම් හමුදාවටවත් සුදුසු නැහැයි 
කියපු මංගල සමරවීර මැතිතුමන්ලාත්, ෙතොප්පිගල කියන්ෙන් මහ 
කැලෑවක් කියපු වර්තමාන ගරු අගාමාත වරයාත් පමණයි. ඒ 
හැෙරන්න ෙවන කවුරුවත් ආශිර්වාද ෙනොකර හිටිෙය් නැහැයි 
කියන එක මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආශීර්වාදයත් එක්ක  
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා  සිංගප්පූරුෙව් පතිකාර ලබන්න යනවා. 
පතිකාර ලබා ලංකාවට එනවා. එතුමන් ඇවිත්  දින ෙදකකට පසුව  
ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් වැඩසටහනක් සූදානම් කරනවා. 
වැඩසටහන ෙමෙහය වන්ෙන් ජනවාරි 08 වැනිදා යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන් ෙගදර යවාපු සං ජීව එදිරිමාන්න මෙග් මාධ  
මිතයායි. වැඩසටහන තිෙබන්ෙන් ෙහට නම්, අද රාතිෙය් සංජීවට 
ෙකෝල් එකක් එනවා. දුරකථන ඇමතු ම එන්ෙන් එවකට හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂෙගන්. එතුමා ෙබොෙහොම 
නිහතමානී, කාරුණික ඉල්ලීමක් කරලා කියනවා, "සංජීව, ෙම් 
පැය ඉවර ෙවන ෙකොට ෙම් මනුෂ යා වීරෙයක් කරලා රටට 
ෙදන්න" කියා. ෙගෝඨාභය ඉල්ලුෙව් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා වීරෙයක් 
කරලා රටට අත හරින්නය කියන කාරුණික ඉල්ලීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
වීරෙයක් කළා හැෙරන්න රාජපක්ෂලා ෙවන කළ වරදක් නැහැ. 
හැබැයි, 2010 අවුරුද්ෙද්දී ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කෙර් එල්ලා 
ගත්ත පිරිසක්, අර කිරිඇල්ල  මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්,  "ඕනෑ 
ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන්" කියාපු කථාව තුළින්ම 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව ෙගොනාට අන්දලා ජනාධිපතිවරණයට 
එක්කරෙගන එනවා. 

මා ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, ගරු 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 2010දී ගිල්ල ගුලිය 
ආපහු වතාවක් 2016දිත්  ගිල්ල බව. ඒ ගිල්ෙල් නිකම් ෙනොෙවයි. 
ඡන්ද 5,600ක් විතර මනාප ගත්ත මනුෂ යකුට රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිකමක් ෙදන්ෙන් ෙමොන එකකටද?  
අවුරුදු 17ක්, අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් දුක් 
විඳපු මහා ෙසනඟ කන්දරාවක් පිටුපස ඉන්දැද්දී  ඒ මිනිසුන්ට 
යුතුකම ඉටු ෙනොකර සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට  2010දී 
ගිල්වපු ගුලියම ආපසු වතාවක් ෙදනවා. ඒ ගුලිය ගිල්ලා.   
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් ඇඟ ඇතුෙළේ ඉන්ෙන් ෙෆොන්ෙසේකා 
ෙනොෙවයි. ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් කටින් එළියට එන්ෙන් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් වචන ෙනොෙවයි. ඒ ගහපු deal එෙක් 
වචන ටිකයි ෙම් එන්ෙන්.  ඒ නිසා මා ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට 
මතක් කරන්න කැමැතියි, සුභාෂිතෙය් සඳහන් ෙමන්න ෙම් කවිය:  

 
අමිත ගුණ නුවණ යුතු උතුෙමෝ  පබඳ  
අනත ෙවෙහස ලදුවත් ෙනොමෙවති    දුහද 
දිගත පතළ සුවඳැති ෙසොඳ සඳුන්      කඳ  
සිඳිත මඩිත එකෙලස පැතිෙරයි  සුවඳ 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගහන්න, ගහන්න 
රාජපක්ෂවරුන්ෙග් ඕනෑකම රටට දැෙනනවා. ගහන්න, ගහන්න 
රාජපක්ෂවරුන් කරපු ඒ ෙමෙහවර රටට දැෙනනවා. ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු අදටත් ජනවාරි 08 වැනිදා වුණු විපත්තිය පිළිබඳව මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් කාරුණිකව සමාව ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් විවාදයට එක් වුණා, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමා.   එතුමා ඊෙය්  මහින්ද රාජපක්ෂ පරම්පරාවට 95ක් 
ගහන ගමන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට 05ක් 

ගැහුවා. ඒ ගහන්ෙන්,  තමන්ෙග් ෙතො ෙඳොල් ෙපම්වතියෙග් 
පිටුපසට වම් අතින් පහරක්  ගහනවා වාෙගයි.  ෙහමිහිට, 
ෙතො ෙඳොෙලන් පිටුපසට පහරක් ගහනවා වාෙගයි ගැහුෙව්.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එකක් කියනවා.  ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ජාතිෙය් අවශ තාව ඉටු කරන්න ඕනෑ 
ෙවලාවක අෙනක් පැත්ත ගත්තා. ඔවුන් ජනවාරි 08 වැනිදා කළ 
වරද සාධාරණීකරණය කරන්න අදත් උත්සාහ කරනවා. හැබැයි, 
අපි එකක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රටට ආදරය කරන සැබෑ 
UNP කාරෙයෝ දවසක එළියට එනවා. ෙම් රටට ආදරය කරන රතු 
 ෂර්ට් ඇඳ ගත්ත සැබෑ ෙජ්වීපී කාරයිනුත් එළියට එනවා. ෙම් සියලු 
ෙදනා එකතු ෙවලා පරගැති ආණ්ඩුව හරි ඉක්මනට ෙගදර යවනවා 
කියන එක මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් මතක් කරන්න  කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ඉපෙදන්ෙන් 
ඉතාමත් අහඹු ෙවලාවකයි. ෙනොහිතපු ෙවලාවක ෙම් ආණ්ඩුව 
ඉපෙදනවා.  ඒ වාෙග්ම මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා හරි 
ඉක්මනට ෙම් ආණ්ඩුෙව් මරණයත් නියත බව.  ෙම් ආණ්ඩුවට 
මරණයත් අත් ෙවනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් මරණෙය් ෙසවණැලි දැන් 
මුළු රට පුරාම වැෙටමින් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙම් විවාදය යන 
ෙවලාෙව් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කළ කථාව මා 
අහෙගන හිටියා.  අෙපොස (උසස් ෙපළ) ආර්ථික විද ාවට  මුදල් 
කියලා පාඩමක් තිෙබනවා. ඒ පාඩෙම් සියයට 95ක් අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමා ඊෙය් කථාෙව්දී කිව්වා.  ආණ්ඩුවට ආදායම් 
එන විධිය එතුමා කිව්වා.   බදුවලින් එනවා, දඩවලින් එනවා, 
ආෙයෝජනවලින් එනවා, ණයවලින් එනවා කියලා කිව්වා.  ෙම් 
ආණ්ඩුව කරන ෙහොඳ ෙද්වල්  අපි අගය කරනවා වාෙග්ම 
විෙව්චනය කළ යුතු තැන් විෙව්චනය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය දවසක ෙදයියන්දර 
උසාවියට ගිය අවස්ථාෙව් අහිංසක මනුෂ යකු වන අවුරුදු 80ක 
මාමා ෙකනකු ළඟයි  මා වාඩි ෙවලා හිටිෙය්. ඒ මනුෂ යා මෙග් 
මුණ බලලා, මෙග් කනට ළං ෙවලා කියනවා, "මහත්තෙයෝ, 
10,000ක් ගැහුවා" කියලා. මම ඇහුවා, ෙමොකටද කියලා. ආපහු 
සැරයක් ෙම් මනුස්සයා මෙග් කනට කරලා රහසින් කියනවා, 
"සීනි එෙක් කූඹිෙයක් හිටියා" කියලා. සීනි එෙක් කූඹිෙයක් හිටියා 
කියලා රුපියල් 10,000ක් දඩ ගහනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් මනුස්සයා මට එළියට එනෙකොට කියනවා, 
"මහත්තෙයෝ කෙඩ් රුපියල් 2,000කවත් බඩු නැහැ" කියලා. 
කෙඩ් රුපියල් 2,000කවත් බඩු නැති වුණාට, රුපියල් 10,000ක 
දඩයක් ගහනවා.  

මුදල් අමාත  ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙගන් මම ෙම් 
කරුණ කියනවා, "ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
පාෙඩෝ ෙගනැල්ලා ගහන සල්ලි, මහ බැංකුෙවන් ගහපු රුපියල් 
ෙකෝටි 6,000ක සල්ලි, අහිංසක මිනිස්සුන්ට දඩ නියම කරලා 
ගහන සල්ලි ආපහු සැරයක් ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරද්දි, වියදම් 
කරද්දි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බර තවත් වැඩි ෙවලා, බඩ ටිකක් 
ෙලොකු ෙවලා, ෙහොරකම් තවත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ටික 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කර ෙගන යන්ෙන්" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවනෙකොට ගෙම් ආර්ථිකය 
මහා පපාතයකට ඇද වැටිලා අවසන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
මාතර දිස්තික්කය කියලා තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා. මම 
නිෙයෝජනය කරන දිසත්ික්කෙය් පධාන ජීවෙනෝපාය වන්ෙන් ෙත් 
කර්මාන්තය. ෙත් කර්මාන්තය සහ ෙත් කර්මාන්තය මත යැෙපන 
ආර්ථිකයක් තමයි අෙප් දිස්තික්කය තුළ තිෙබන්ෙන්. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණ තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කිව්ෙවොත් පුදුම ෙව්වි. අද වනෙකොට ගෙම් ෙත් දළු ෙනළන 
මිනිසුන්ට කෙඩ්කින් ණයට බඩු ෙදන්ෙන් නැහැ; ෙපොතට බඩු 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඇයි? ෙත් දළු මිල සියයට 40කට වඩා අඩු 
පමාණයකින් පහත වැටිලා. අනික් පැත්ෙතන් පෑයුම නිසා සති 
ෙදකකට වරක්වත් දළු කඩා ගන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගිය සතිෙය් ගමට 
යනෙකොට අවුරුදු 15කට පමණ කලින් අෙප් ගම්වල දකින්න 
තිබුණු දර්ශනයක් මම ආපහු සැරයක් දකිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපොළ අවසන් වුණාට පස්ෙසේ කුණු වුණු එළවලු 
මුදලාලිලා විසි කරනවා; කුණු වුණු අල ෙගඩිය විසි කරනවා; කුණු 
වුණු ලූනු ෙගඩිය විසි කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙපොළ අවසන් වුණාට පසේසේ 40ක්, 50ක් ඇවිල්ලා අර පරණ 
එළවලු ටික අහුලාෙගන යනවා. ඒ ෙමොකටද? කන්න. ෙම් 
ෙගනියන්ෙන් ඌරන්ට කන්න ෙදන්න ෙනොෙවයි; තමන්ට, 
තමන්ෙග් පවුලට කන්න ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවනෙකොට ගෙම් ජන 
ජීවිතය මහා පපාතයකට ඇද වැටිලා ඉවරයි. ගෙම් මිනිහාෙග් 
අලුත් අවුරුද්ද කෑෙම් සිහිනය ෙබොඳ ෙවලා ඉවරයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අෙප් ගම්වල ෙත් කර්මාන්තශාලාෙව් වැඩ 
ෙදන්ෙන් සතියකට එක දවසයි. රුපියල් 655යි, සතියකට එක 
දවසයි. මිනිස්සු කන්ෙන් එෙහමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මම ෙම් ෙවලාෙව් තව කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, GSP Plus සහනය අහිමි වූවාට 
වඩා අහිමිවීමක් තමයි ගෙම් මිනිහාට ෙම් සිද්ධ වන්ෙන්. ගෙම් 
මිනිහාෙග් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා කියන්ෙන් මුළු රෙට්ම 
ආර්ථිකය කඩා වැටීමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව 
ෙම් ෙවලාෙව් ෙවන්ෙන් මුළු ආර්ථිකෙය්ම කඩා වැටීමක්. 

සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා කථා කරන ෙකොට කිව්වා, "පවුලකට 
නතු ෙවලා තිබුණු ආර්ථිකය අපි ජනසතු කළා"ය කියලා. ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙගන් ෙම් ෙවලාෙව් මම අහනවා, 
"Lanka Hospital එෙක් ඉඳලා ආයතන 47ක් විකුණන්නද 
යන්ෙන්, ජනසතු කරන්නද යන්ෙන්?" කියලා. රටට ආදායම් 
එන්න තිෙබන ආයතන 47ක් විකුණන්න හදනවා. ආයතන 47ක් 
විකුණන ගමන් කියනවා, "ෙමන්න ආර්ථිකය ජනසතු කරනවා" 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "වරාය හැදුවා, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හැදුවා, ෙකෝ රැකියා?" කියලා සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්තයා අහනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැම එකක්ම 
එක්ක UNP ආණ්ඩුව ඉස්සරහට දමන්ෙන් රැකියාව.  

මට මතකයි, මැතිවරණය කාලෙය් මාතර දිස්තික්කෙය් රැකියා 
ෙපෝරම ෙබදුවා. තරුණ ෙසේවා සභාවට අනුබද්ධිත වුණු අලුත් 
වැඩසටහනක් හරහා ගෙම් තරුණයින් පස්ෙදෙනකුට රැකියා 
ෙදනවා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ රැකියා හම්බ 
වුණු අය තමන්ෙග් කලිසෙම් පිටුපස සාක්කුෙව් අර වැඩි වුණු 
රුපියල් 10,000ත් දමා ෙගන ඉන්න නිසා දැන් ඒ තරුණයින්ෙග් 
පස්ස ෙලොකු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් පස්ස ෙලොකු තරුණෙයෝයි 
ගෙම් ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් කරුණ 
මතක් කරනවා. ෙම් රෙට් කිසිම ෙකෙනකුට ෙම් ආර්ථිකය හැදීෙම් 
වුවමනාවක් නැහැ.  බුද්ධිමත් සමාජයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවාට 
ෙද්ශපාලනඥයා කවදාවත් කැමැති නැහැ. ඔවුන්ට බුද්ධිමත් 
සමාජයක් හදන්න වුවමනාවක් නැහැ. ඇයි? බුද්ධිමත් මිනිසාෙග් 
පශ්න කිරීම්වලට නතුවන්න පාලකයා අකමැති නිසා. 

බුද්ධිමතුන්ෙග් පශ්න කිරීම්වලට නතු වන්න පාලකයා අකමැති 
නිසා ෙම් සමාජය ඔළෙමොට්ටළ සමාජයක් කරන්නයි ඔවුන්ට 
වුවමනාව තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් තවත් 
කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් විවාදය ෙකෙරන ෙමොෙහොෙත් 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කිව්වා, "ඉස්සරහට තව මාස 
කීපයක් යනෙකොට ISIS සටන්කාමීන්ෙග් සටන් වැඩි ෙවයිද 
දන්ෙන් නැහැ, ආර්ථික අවපාතයක් ඇති ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ, 
ඉස්සරහට ඒවාත් බලා තමයි තීන්දු ගන්න ඕනෑ" කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් අය වැයක් 
කියන්ෙන් වර්ෂයක රජෙය් ආදායම වියදම පිළිබඳ 
පුෙරෝකථනයක්. ෙම් වර්ෂෙය්දී තව අය වැය ෙදක, තුනක්වත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිෙය්දී එයි. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් වනෙකොට 
අඩුම තරෙම් අපට තව තුන් හතර වතාවක්වත් අය වැය ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කථා කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබ්වි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ෙවන රටවල 
ඉන්න නායකයන්ෙග් අවශ තා සහ අරමුණු තිෙබන්ෙන් ෙවන 
තැනකයි. ඔවුන්ට ඊළඟට තිෙබන අවශ තා තමයි, "අපි 
ෙකොෙහොමද, ඊළඟ ආර්ථික අර්බුදය ජය ගන්ෙන්;  ජල පශ්නයට 
ඊළඟ අවුරුදු 20දී උත්තර ෙසොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද; සමාජ 
ෙරෝගවලට,ෙසෞඛ  පශ්නවලට උත්තර ෙහොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියන එක. හැබැයි, අෙප් රෙට් නායකයන්ට 
තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් නායකයන්ට 
තිෙබන පශ්න නම්,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන පශ්නය 
තමයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තමන්ෙග් කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද; මහින්දෙග් කණ්ඩායම එළවලා දාන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක. ඒක තමයි එතුමාෙග් පධාන අරමුණු වන්ෙන්. රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාට තිෙබන්ෙන් ෙවනත් අමුතුම අවශ තාවක්. 
එතුමාට වුවමනාව තිෙබන්ෙන් ආර්ථිකය හදන්න ෙනොෙවයි.  ෙම් 
ෙවලාෙව් මම මතක් කර සිටිනවා, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව එක කරුණක් ගැන 

කියන්න තිෙබනවා. එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් තව විනාඩියක 
කාලයක් වැඩි පුර ඕනෑ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් අවශ තාව ෙහට අනිද්දා එළියට දැම්මාට පසුව 
තමයි උණ ගැෙනන්ෙන් කියන එක මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,"ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත"   ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙමතුමන්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එනවා. නමුත්, මාධ  ආයතනවලට  ෙවන 
ෙවන උත්තර ලබා ෙදනවා.  

987 988 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,1996 වසෙර් ෙලෝක 
කුසලානය දිනපු කීඩකයන් කිහිප ෙදෙනක්  පසු ගිය දවසක 
ස්වාධීන  රූපවාහිනියට ෙගන්වලා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරනවා 
මම  දැක්කා. අවුරුදු 20කට පසුව අෙප් රෙට් කීඩකයන් තමන්ෙග් 
පරණ කීඩකයනුත් එකතු කරෙගන ඒ අරමුදල්වලින් වකුගඩු 
ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් අරමුදලක් හදනවා. මට ඒ පිළිබඳව මහා 
ෙගෞරවයක් ඇති වුණා. ඒ අරමුදල ෙවනුෙවන් ෙම් වැඩසටහනට 
කථා කරන්න මට වුවමනා වුණා. මම ඒ ෙවලාෙව් ස්වාධීන 
රූපවාහිනී ෙසේවෙය් වැඩසටහන් නිෂ්පාදකවරයාට කථා කරලා 
කිව්වා,"ෙම් කාරණය අගයලා මට ෙම් අයට සුබ පතන්න  ඕනෑ" 
කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මට කිව්වා,"නිෂ්පාදකතුමාෙගන් අහලා එහි 
ඉන්න පරීක්ෂකවරුන්ෙගන් අහලා මම call එක දාන්නම්" කියලා. 
විනාඩි 10කට පසුව මට call කරලා කිව්වා,"දුරකථන ඇමතුම 
දාන්න එපා කියලා consultant කිව්වා" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් කළ නමුත්, 
ඇමතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවයට ආපහු 
කියන්ෙන් කාෙග්වත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවය අද 
6වැනි ස්ථානෙය්යි තිෙබන්ෙන්. ආර්ථික අතින් කඩා වැටිලා 
ඉවරයි. ලංකාෙව් තව නාලිකා 10ක් තිබුණා නම් දැන් එය 16වැනි 
ස්ථානෙය්යි පවතින්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්වාධීන 
රූපවාහිනිෙය්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  අවසන් කරන්න.  
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මට සමාෙවන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව 

විනාඩියක කාලයක් ඕනෑ වනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවෙය් 
නිෙයෝජ  සාමාන ාධිකාරී (වැඩසටහන්) විධියට Transport 
Manager තමයි අද ඉන්ෙන්. පවාහන අංශෙය් කළමනාකරු 
ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවෙය් වැඩසටහන් අංශෙය් ෙලොක්කා 
කරලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්වාධීන රූපවාහිනිය 6වැනි 
ස්ථානෙය් ෙනොෙවයි, එහි සත  ස්ථානය කියනවා නම්- පසු ගිය 
දවස්වල දැන්වීම් සපයපු ආයතන කිහිපයක් දැන්වීම් ගලවා ෙගන 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඉතිරි ආයතන කිහිපයත් ෙමම ආයතනයට 
දැන්වීම් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් 700ක් 
පමණ ඉන්න ෙසේවක සෙහෝදරයන්ට පඩි ෙගවන්න ඕනෑ නිසා මම 
එහි ඇත්ත තත්ත්වය ගැන ෙමම ගරු සභාෙව්දී කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒ ෙසේවකයින්ෙග් පඩි නඩි ෙගවන්න ඕනෑ නිසා.  
මහින්දට බැණලා ආර්ථිකය ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනාගතය හදන විධිය ගැන අපට කියන්න. රවි 
කරුණානායක මහත්තයා රුපියල් ෙකෝටි හයදහසක් ෙහොරකම් 
කරන්න අර්ජුන් මෙහේන්දන් එක්ක කරපු ගනුෙදනුව ගැන අපට 
කියන්න.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට හදන්න නම් අවංක 
වුවමනාවක් තිෙබන මිනිසුන් ටිකක් රෙට් පාලනය භාර ගන්න 
ඕනෑ වනවා. ඒ පාලනය 2020ට කලින් අපි අතට ගන්නවාය කියන 
එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරමින්  මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය 

පණාමය තමුන්නාන්ෙසේට පුද කරමින් මම නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.05] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදු පැනවීම සම්බන්ධෙයන් 

ගරු අගමැතිතුමා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු කරන නායකෙයක් විධියට එතුමා ගැන අපි 
සතුටු වනවා.    එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට ගරු කරන 
නායකෙයක් හැටියට ජාතික වශෙයන් රටට බලපාන පශ්නයක් 
තිබුණාම හැම ෙවෙල්ම ඒ පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් 
තබනවා. ෙමොකද, රෙට් ජනතාව ඡන්දයක් දීලා මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට පත් කර ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්වාට 
පසුව, ඒ මහජන නිෙයෝජිතයන් රැස්ෙවන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කෙළොත් තමයි එහි වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්. ඒක මම 
හිතන්ෙන් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් තිබුණු සම්පදායක්. 
ඒ අනුව, එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන මුදල් 
ඇමතිවරෙයක්ව  පත් කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් කාලෙය් යම් 
අර්බුදයකට රට පත්වන විට එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
පකාශයක් කරනවා. හැබැයි, මීට කලින් තිබුණු පාලනය තුළදී අපි 
දැක්කා, මුදල් ඇමතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අය වැය 
ඉදිරිපත් කළාට පසුව ඒ මුදල් ඇමතිවරයා නැවතත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර ෙදන්න එන්ෙන් නැහැ කියන එක.   

නමුත් අපි සන්ෙතෝෂ වනවා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් එතුමා අගමැතිවරයා හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ෙම් ර ෙට් ජනතාවෙගන් කිසි ෙදයක් වසන් 
කරලා නැති එක ගැන.  

ෙම් රෙට් ඇති වන්නා වූ ආර්ථික අර්බුදය ජනවාරි 08වන 
දායින් පස්ෙසේ ඇති වුණාය කියා ෙපොදු විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
කියනවා. නමුත් ඕනෑම පුංචි දරුවකුට ෙත්ෙරනවා, ෙම් අර්බුදය 
ඇති වුෙණ් ජනවාරි 08වන දාට පසුව ෙනොෙවයි කියලා. මීට ෙපර 
අවුරුදු 10ක් ෙම් රට පාලනය කරපු නායකයන් ෙම් රෙට් ෙහොඳ 
ආර්ථික පතිපත්තියක් සකස් කර තිබුණා නම් ෙම් රට ෙම් 
තත්ත්වයට පත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ බව අපි දැක්කා.  

අපි විශ්වාස කරනවා, 2016 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙම් රෙට් නාස්තිකාර කිසිම ව ාපෘතියකට 
මුදල් ෙයොදවා නැහැයි කියලා. අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් 
ඉදිරිපත් කළ සෑම අය වැය ෙල්ඛනයක් තුළම එක පවුලක් 
නඩත්තු කරන ආයතන කිහිපයක් තිබුණු බව. ශීලන්කන් එයාර් 
ලයින්ස් ආයතනය, මිහින් ලංකා ආයතනය පවුල් කිහිපයකට සීමා 
ෙවලායි තිබුෙණ්. පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛන තුළින් ඒ ආයතන 
ෙවනුෙවන් මුදල් රාශියක් ෙවන් කළා. හැබැයි ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 
කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් එවැනි ෙද්වල් තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය 
කාලෙය් යම් අර්බුදයක් ඇති වන ෙකොට එතුමා ඇවිල්ලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ ගැන කිව්වා. ෙහොෙරන් කෙළේ නැහැ. එතුමා 
පිරිසිදු නායකෙයක් නිසා තමයි, මුදල් ඇමතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් ඇවිල්ලා ෙකළින්ම කථා කෙළේ. මා හිතන හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය ගරු කරන ෙම් රෙට් හැමෙදනාටම 
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පිළිගන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන 
එතුමා කළ කථාව.  

අෙප් ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා දැන් කථා කළා. 
පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් ගැන එතුමා කථා කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවික හමුදා භටයකු හැටියට 
හිටපු ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පිට රට ගමන් වියදම් 
ෙවනුෙවන් පසු ගිය ආණ්ඩුව රුපියල් ලක්ෂ 200කට වඩා වියදම් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මුදල් රාජ  ඇමතිතුමා 
කිව්වා. මා අහනවා, නාවික හමුදාෙව් තවත් අයට එවැනි වරපසාද 
තිබුණාද කියලා. තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම නම් ඒ මුදල් වියදම් කෙළේ 
ෙකොෙහන්ද?  ෙම් රෙට් කරපු නාස්තිකාර ව ාපෘති ගැන කථා 
කරනවා නම් කියන්න ෙතොරතුරු විශාල පමාණයක් අපට 
තිෙබනවා. ෙම් අර්බුදයට ෙහේතු බලන්න.  

2014 අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් හිටපු ජනාධිපතිවරයා රුපියල් 
මිලියන 9,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා, ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය 
ෙවනුෙවන්. හැබැයි 2015 අවුරුද්ෙද් ෙම් රට පාලනය කරපු 
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඒ මුදල රුපියල් 
මිලියන 3,260 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඕනෑම 
ෙකනකුට ෙත්ෙරනවා, ෙම් නායකයන් ෙදෙදනා ෙම් රෙට් මුදල් 
පාවිච්චි කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. අෙප් අගමැතිතුමා ෙගනාපු ඒ 
ෙයෝජනාෙවන්, ඒ සැලැස්ෙමන් ෙම් ර ෙට් ජනතාව ෙත්රුම් 
ගන්නවා, ෙම් රට විනාශ කෙළේ කවුද කියලා. අපි කිසිම 
නාස්තිකාර ව ාපෘතියකට මුදල් ෙයොදවා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද විවිධ අර්බුද ගැන කථා කළා; ෙගොවි 
ජනතාව ගැන කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 
ෙගොවි පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්. 2013 
අවුරුද්ෙද් ෙම් රටට ෙගනැවිත් තිෙබනවා, හාල් ෙමටික් ෙටොන් 
23,000ක්. හැබැයි 2014 අවුරුද්ෙද් ලංකාවට හාල් ෙමටික් ෙටොන් 
ලක්ෂ 6ක් ෙගනාවා. ෙමපමණ පමාණයක් ෙගනාෙව් ඇයි?  
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා උත්සාහ කළා, 
මැතිවරණය ෙවනුෙවන් සෑම ෙකනකුටම හාල් කිෙලෝගෑම් 5ක් 
දීලා මිනිසුන් රවටන්න. අපි ස්තුතිවන්ත වනවා, හිටපු මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාට. එතුමා ඒ අල්ලස ෙදන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. 
2013 හාල් ෙමටික් ෙටොන් 23,000ක් ෙගනාපු ලංකාවට 2014දී 
ෙගන්වනවා, හාල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 6ක්. ෙගොවි ජනතාව ෙම් 
තත්ත්වයට ෙහෝ ඉතිරි ෙවලා ඉන්ෙන්, ෙම් පාලනය ආපු නිසායි. 
හැබැයි ඒ හාල් ටික අදත් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා. ෙගොවි 
ජනතාව ගැන අද කිඹුල් කඳුළු ෙහළන නායකෙයෝ ඒ හාල් ටික 
ෙගනැවිත් ෙවෙළඳ ෙපොළට දැම්මා විතරක් ෙනොෙවයි, රුපියල් 
75ක් මිල වුණු ඒ හාල් කිෙලෝව රුපියල් 50 ගණෙන් ෙදන්න 
නියම කළා. ඒවා තමයි ෙම් රෙට් සිද්ධ වුණු අපරාධ. ඒවාට තමයි 
අද වන්දි ෙගවන්ෙන්. එෙහම නැතුව ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා 
පත් වුණු ෙම් රජය කරපු ෙද්වල්වලට ෙනොෙවයි.  

නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා විනිවිදභාවය ගැන 
කථාකළා. එතුමා කියනවා, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
සිංගප්පූරුවට ගිහින් ආවාට පස්ෙසේ ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, 
එදිරිමාන්න කියන පුද්ගලයාට call එකක් ෙදනවා ලු, ෙහට වන 
ෙකොට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා වීරෙයක් කරන්න කියලා. 

එෙහම නම් කල්පනා කරන්න, එදා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ අර 
නිෙව්දකයාට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
වීරෙයක් කරන්න කියලා කිව්වා වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට විරුද්ධව ඡන්දය ඉල්ලපු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
නාම ෙයෝජනා භාර දීලා පැය 24ක් යන ෙකොට ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂෙග් දුරකථන ඇමතුෙමන්ම ෙද්ශ ෙදෝහිෙයක් කෙළේ 
නැද්ද කියලා. ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. පැය 24ක් යන්න 

ඉස්සර ෙවලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව ෙද්ශ ෙදෝහිෙයක් 
කෙළත් ඒ දුරකථන ඇමතුෙමන්මයි. එෙහමයි කටයුතු කෙළේ. 

අපි දන්නවා, එදා රූපවාහිනිය කියාත්මක වුණු ආකාරය. 
නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා දැන් කියනවා ITN එෙක් 
තිෙබන අඩු පාඩු ගැන. එදා මහින්ද රාජපක්ෂෙග් මැතිවරණ 
ව ාපාරයට රුපියල් ෙකෝටි කියක් වියදම් කළාද? ඒ පචාරය වුණු 
දැන්වීම්වලට අද වන ෙතක් මුදල් ෙගවා නැහැ. ළඟදි මම දැක්කා 
ITN එෙක් හිටපු අධ ක්ෂවරෙයක් මාධ යට ඇවිල්ලා කියනවා, 
"එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා උපෙදස් දුන්නා කියලා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් දැන්වීම් පකාශයට පත් 
කරන්න එපා. ඒ දැන්වීම් භාර ගන්න එපා කියලා". ඒ වාෙග් 
ඒකාධිපති පාලනයක් තිබුෙණ්. අපි දැක්කා, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් මැතිවරණ 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ලංගම බස් රථ පාවිච්චි කළ බව. ඒ සඳහා 
රුපියල් ෙකෝටි 100කට වැඩිය ශීලංගමට ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ 
විධිෙය් නාස්තිකාර ෙද්වල් ෙම් රෙට් වුණා.  

පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා පත් වුණු ආණ්ඩුව 
ෙනොෙවයි මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අපරාධ කෙළේ. හිටපු 
පාලකෙයෝයි ඒ අපරාධ කෙළේ. අද අපි හදනවා. මන්තීවරු හැටියට 
අද අපි වැඩි වරපසාද  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අරෙගන නැහැ. 
ජනාධිපතිවරයා වැඩි වරපසාද අරෙගන නැහැ. අද අපි හැෙමෝම 
ෙම් රට ෙවනුෙවන් කැපවීමක් කරනවා. අෙප් නායකයා, ගරු 
අගමැතිතුමා ෙම් රට ෙවනුෙවන් කරන ෙද්වල් විනිවිදභාවයක් 
ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළි කිරීම වරදක්ද කියලා මා අහනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට විනාශ කෙළේ අපි 
ෙනොෙවයි, හිටපු පාලකෙයෝයි කියමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.14] 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය සම්බන්ධෙයන් 

අගාමාත තුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු  සංෙශෝධිත ෙයෝජනා පිළිබඳ 
අද දිනෙය් අදහස් කීපයක් පකාශ කරන්න ලැබීම ගැන මම 
විෙශේෂෙයන්ම  සතුටු වනවා. 

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අද උෙද් ඉඳලා රෙට් ඉදිරි ගමන පිළිබඳව 
රජෙය් පාර්ශ්වෙයන් පැහැදිලි කිරිමක් සිදු වුණාය කියලා මම 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. රජෙය් හැම කථිකෙයක්ම වාෙග් 
කිව්ෙව්, හුවා දක්වන්න උත්සාහ කෙළේ, ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා 
තිෙබන අර්බුදය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය නිසා ඇති වූවක් 
හැටියටයි. හැබැයි, මම අහන්න කැමැතියි පසු ගිය ජනවාරි 08වැනි 
දා ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් බලය ඉල්ලපු ෙම් ආණ්ඩුව එදා 
ජනතාවට කිව්වාද, ෙම් ආකාරයට රෙට් ගැටලු තිෙබනවා; ඒ නිසා 
අපි බලයට ආවත් ෙම් රෙට් ගැටලු විසඳන්න කිසිම හැකියාවක් 
නැහැ කියලා. මට මතකයි එදා කිව්ෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා පරාජය කෙළොත් දැනට වියදම් කරන පමාණෙයන් 
තුෙනන් එකක වියදමින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් ෙම් 
රෙට් නිර්මාණය කරනවා කියලායි. තුෙනන් එකකින් ෙනොෙවයි, 
එදා තිබුණාට වඩා සියයට සියයකින් අද ජීවන වියදම ඉහළ ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. රෙට් ආදායම බිංදුවට බැහැලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
කෘෂි කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් ආණ්ඩුවට අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාවත් එක්ක පුදුම තරහක්  
තිෙබන්ෙන්.  

අපි දැක්කා සමස්ත රටම උද්ෙඝෝෂණය කරද්දි, ෙගොවි 
ජනතාව පාරට බැහැලා "ෙගොවි සහන කපන්න එපා; අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අස්වැන්න මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න" කියලා 
ආණ්ඩුවට කියද්දි ආණ්ඩුව කිසිම ගානක් නැතුව බලාෙගන 
ඉන්නවා. බිහිරි අලින්ට වීණා වයනවා වාෙග් ඉන්නවා. ෙම් රෙට් 
කෘෂි කර්මාන්තය ෙගොඩ නඟන්න ආණ්ඩුවට වග කීමක් තිෙබන 
බව මම විශ්වාස කරනවා. රෙට් ජාතික නිෂ්පාදිතයට සියයට 10ක 
දායකත්වයක් ෙදන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තය. ෙම් රෙට් සහල් 
නිෂ්පාදනය අද ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. 

සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ඒ කාරණා පැහැදිලි කළා. සහල් 
නිෂ්පාදනය ඉහළ මට්ටමක තිබියදීත් රජෙය් ෙයෝජනාව 
ෙමොකක්ද? රෙට් කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙයෝජනා කරනවා, ලබන 
කන්නෙය් ඉඳලා ෙහක්ෙටයාර ලක්ෂයක් වී ෙගොවිතැනින් අයින් 
ෙවන්න ඕනෑ කියලා. එෙහම නිෙයෝගයක් ෙම් රටට ෙදනවා. 
හැබැයි, කළ යුතු කාරණය ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් රට සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා සහල් අතිරික්තයක් තිෙබනවා නම්, ඒ සහල් 
අතිරික්තය තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය 
කෘෂි කර්මාන්තය ෙගොඩ නඟන්න කරපු කියාදාමය නිසායි. ඒ නිසා 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් බැරිකම ෙම් කරන ෙද්වලින් වහගන්න බැහැ. 
සහල් අතිරික්තයක් තිෙබනවා නම් සහල් අපනයනයට අවශ  වැඩ 
පිළිෙවළ හදන්න. සහල්වලට අගය එකතු කරලා අපනයනය 
කරන්න විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙහොයන්න. ඒ විෙද්ශ 
ෙවෙළඳ ෙපොළවලට අෙප් සහල් අපනයනය කරලා ෙම් රෙට් 
ආදායම වැඩි කර ගන්න. හැබැයි, දැන් ෙමොකක්ද කරන්න 
හදන්ෙන්?  

එක ෙවලාවක අගමැතිතුමා කියනවා, "ඉදිරිෙය්දී ෙලෝකෙය් 
විශාල ආර්ථික අර්බුදයක් එන්න පුළුවන්" කියලා. එෙහම 
අර්බුදයක් එන්න පුළුවන් අවස්ථාවක අපි ෙම් රෙට්  වී 
ෙගොවිතැනින් ෙහක්ෙටයාර ලක්ෂයක් අඩු කරලා හරි යනවාද? ඒ 
නිසා ඒ පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්න. ෙම්ක ඇමතිතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික මතයද නැත්නම් රජෙය් මතයද කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් කරනවා. ජනතාව ඇවිල්ලා ඔවුන්ෙග් පශ්න අපට 
කියනවා.  ජනතාවෙග් ඒ පශ්න අපි ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
නිෙයෝජිතයන්ට කියද්දී ආණ්ඩුව  ඔවුන්ෙග් පශ්න අපට කියනවා.   
ඉතින් ජනතාවෙග් පශ්නවලට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
ජනතාව ආණ්ඩුෙවන් විසඳුමක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණත් ජනතා 
ගැටලු විසඳා ගන්න ආණ්ඩුවට බැරිකමක් තිෙබනවා. 
කළමනාකාරිත්වෙය් දුර්වලතාවක් තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුෙව් කථික මන්තීවරයන්ෙග් අවසාන අදහස -  
සංක්ෂිප්තය- බැලුෙවොත් ඒ හැම ෙදනාම කියන්ෙන් "අපට  ෙම් 
කටයුතු ෙමෙහයවා ගන්න බැහැ, ඒකට වග කියන්න ඕනෑ පසු ගිය 
ආණ්ඩුව" කියායි. ඒ නිසා මා ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනි යන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ, 
ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් රට ශක්තිමත් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ 
කියලා. ෙමොකද, ෙම් කටයුතු  ෙමෙහයවා ගන්න අවශ  මානව 
සම්පත ආණ්ඩුවට නැහැ. දැන් ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් පුනපුනා 
ෙහොරකම ගැන කිව්වා. හැබැයි, මහ බැංකුෙව් මහ දවල් සිදු වුණු 
ෙහොරකම ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් නැහැ. එයින් 
ෙම් රටට අහිමි ෙවච්ච සම්පත ගැන ආණ්ඩුව කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. අපි කියන්ෙන් ඒ කණ්ඩායමටත්   දඬුවම් ෙදන්න කියායි.  

අද අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනය මිලදී ගැනීෙම් අර්බුදයක් 
තිෙබනවා. පධාන වශෙයන් අෙප් රෙට් දිස්තික්ක පහක වී 
නිෂ්පාදනය ෙකෙරනවා. දැන් මාර්තු මාස ය අවසන් ෙවන්නත් 
ළඟයි. හැබැයි, තව වනතුරු ආණ්ඩුව එක් දිස්තික්කයකින්වත් වී 
ඇටයක් මිලට අරෙගන නැහැ. වී මිලට ගැනීම ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක්.  වී මිලට ගැනීමක් කරන්ෙන් නැහැ කියලා ආණ්ඩුව 

කිසිම තැනක කියලා නැහැ. හැබැයි, මිලට ගැනීමක් කරන්ෙන්ත් 
නැහැ. වී මිලට ගැනීෙම් හැකියාවක් ආණ්ඩුවට නැහැ. ඒකටත් 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. වීවලට අද මිලක් නැති ෙවන්න ෙහේතුව 
තමයි, වී මාෆියාවක් ෙම් රෙට් කියාත්මක  ෙවන එක.  

රතන හාමුදුරු  ෙවෝ උන්වහන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, වී 
අෙළවි මණ්ඩලය මිලදී ගත්ත වී ටික ලංකාෙව් පධාන ෙකොම්පැනි 
හතරකට රුපියල් 24 ගණෙන්  දීලා තිෙබනවා කියලා. ඒ  වී ටික 
දුන්ෙන් ෙහොර පාෙරන් සත්ව ආහාර කියන නාමෙයන්. නමුත් ඒවා 
සත්ව ආහාරවලට ෙනොෙවයි භාවිත කරන්ෙන්. ඒවා නැවත 
ෙමෝල්වලට ගිහිල්ලා, සහල් බවට පත්ෙවලා  ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් ෙහොරකම, වංචාව නිසා තමයි 
අෙප් රෙට් වී මිලදී ගැනීෙම් හැකියාවක් ආණ්ඩුවට නැත්ෙත්. ෙම් 
ආකාරයට ෙමටික්ෙටොන් 50,000ක් ෙම් ආයතන හතරට රුපියල් 
24 ගණෙන් ආණ්ඩුව දුන්නා. වීවලින් කරපු ෙහොරකම හරහා අෙප් 
රෙට් ජනතාවට වාෙග්ම ආර්ථිකයට ෙවච්ච පාඩුව විතරක් රුපියල් 
ලක්ෂ 45,000ක්. රුපියල් ලක්ෂ 45,000ක වංචාවක් කරපු නිසා 
තමයි අද වී ෙගොවියා පාරට වැටිලා වස ෙබොන තත්ත්වයට 
පත්ෙවලා  ඉන්ෙන්. ෙම්කට මුදල් ඇමතිතුමා වග කියන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන වී අ ෙළවි 
මණ්ඩලය භාර ඇමතිවරයා  වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් අපරාධ 
ෙම් රටට කරන්න එපා කියලා මා ඉතාම කරුණාෙවන් කියනවා. 
කෘෂි කර්මාන්තයට ෙම් අපරාධය කරන්න එපා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවට කෘෂි කර්මාන්තය 
පිළිබඳව වගකීමක් වාෙග්ම කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව අගයක් 
නැති වුණාට, ෙම් රෙට් ජනතාවට කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව 
අගයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට්   ජනතාවෙගන්  ලක්ෂ 40ක්  සෘජුව  
හා වකව කෘෂි කර්මාන්තෙයන් යැෙපනවා.  ෙමන්න ෙම් ලක්ෂ 
40ක් වූ ජනතාව ආර්ථික වශෙයන් ඝාතනය කරන්න එපා. ඉතින් 
ෙමන්න ෙම් ෙහොරකම ඉතාම දරුණු වර්ගෙය් ෙහොරකමක්. එෙහම 
වංචාවක් ෙවලා නැත්නම්, එෙහම වංචාවක් ෙවලා නැහැ කියලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා පකාශයක් කරන්න. හැබැයි, ඒක 
තමයි වංචාව වහන කමය.  

ෙම් වී සත්ව ආහාර සඳහා ලබා දුන්නා කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කරන පකාශයත් අපි දන්නවා.  නියම 
පමිතියට තිබුණු වී ටික, ෙගොවිෙයෝ ෙපෝලිෙම් ඉඳලා වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට දීපු  වී ටික, සත්ව ආහාර නාමෙයන් විකුණලා තමයි  
ෙම් වංචාව කෙළේ. ෙමන්න ෙම් ආකාරයට කටයුතු කරන 
ආණ්ඩුවක් තමයි අද පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් වැරැදි ගැන කථා 
කරන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුව වැරැදි කළා නම්, ඒ වැරැදි නිවැරැදි 
කරන්න තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රෙට් ජනතාව බලය දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ආණ්ඩුව ගැන කථා කර කර, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ගැන කථා කර කර ෙම් රට අගාධයට ෙගන යන්න 
ෙනොෙවයි රෙට් ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුවට බලය දීලා තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 

මන්තීතුමා කරන ෙචෝදනාව සම්බන්ධෙයන්  COPE එක 
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ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කරනවා. අද COPE එෙක්  
සභාපති හැටියට ඉන්ෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ෙමොකක්ද  point of Order එක? ඔබතුමා කියන්න ෙකෝ point 

of Order එක ෙමොකක්ද කියලා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඔව්, මම කියන්නම්. ඔබතුමා කියනවා ලක්ෂ 45,000ක් පිල්ලි 

ගහලා කියලා. 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ඔබතුමා කියන්න point of Order එක ෙමොකක්ද කියලා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඔබතුමා කියනවා, ලක්ෂ 45,000ක් පිල්ලි ගහලා කියලා.   

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා, කථාව කරෙගන යන්න. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා වාඩිෙවන්න. අෙප් 

ෙවලාව නාස්ති කරන්න එපා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
වංචා හා දූෂණ ගැන ෙතොරතුරු තිෙබනවා නම් ඇයි ඔප්පු 

කරන්න බැරි? 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
තමුන්නාන්ෙසේ නිකම් කෑ ගැහුවාට  record ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ෙම්වා කියනෙකොට තමුන්නාෙන් සේලාෙග් හිත  රිෙදනවා.= 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
එෙහම කරලා තිෙබනවා නම් ඇයි ඔප්පු කරන්න  බැරි? 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිතට රිෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, 

තමුන්නාන්ෙසේලාට ගමට යන්න බැරි නිසා. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
කිසිම මහජන නිෙයෝජිතෙයක් ගෙම් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ගෙම් 
පිළිගන්ෙන් නැති හින්දා අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිතට රිෙදනවා. 

ඒ නිසා හරියට වැඩ ටික කරන්න. එතෙකොට ගෙම් ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේලා  පිළිගනියි. ගාල්ෙල් ජනතාව කම්පා ෙවනවා 
තමුන්නාන්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්වාට.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් රුපියල් 350 ගණෙන් 
ෙපොෙහොර ටික දීපු හන්දා තමයි අද  සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
ආර්ථිකයක් ගැන ෙම් ආණ්ඩුව කථා කරන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා බලයට එද්දී වී කිෙලෝවක මිල රුපියල් නවයයි. 
ඒක කමකමෙයන් වැඩි කරලා එතුමා ඒ ධුරෙයන් අයින් ෙවද්දී - 
ඒ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ - වීවල සහතික මිල රුපියල් 40යි. 
සියයට 400කින් වී මිල වැඩි කරලා තමයි අෙප් ආණ්ඩුව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ආණ්ඩුව භාර දුන්ෙන්. අෙප් අතින් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ඔය ෙහොරකම් වුණා නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ආකාරෙය් දූෂණ සිදු වුණා නම් ඒවා 
නිවැරැදි කරන්න. හැබැයි ඒ  නාමෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
දඬුවම් ෙදන්න සූදානම් ෙවන්න එපා කියන ඉල්ලීම අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසාන කරන්න 
මට තව මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න. ETCA ගිවිසුම ගැන අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ඕනෑ නම් කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමාෙග් 

කාලය ෙදන්න කිව්වා. 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මට විනාඩි පහක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න කියලා 
ETCA ගිවිසුම අත්සන් කරන්න යනවා. ෙම් ETCA ගිවිසුමට මුළු 
රටම විරුද්ධයි; වෘත්තිකෙයෝ සියලු ෙදනා විරුද්ධයි. ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට ෙගෙනන්න කටයුතු කරපු සියලු ෙදනා විරුද්ධයි. ෙම් 
විෙරෝධතා ෙනොතකා ඇයි  ෙම් ETCA ගිවිසුම අත්සන් කරන්න 
යන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව අපට විශාල සැකයක් තිෙබනවා. 
ඒක ෙම් ආණ්ඩුව බිහි කරන්න කටයුතු කරපු උදවියට  ෙදන 
සන්ෙතෝසම් දීමනාවක්ද කියන එක පිළිබඳව අපට සැකයක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරන්නම 
ඕනෑ නම්, අෙප් අසල්වැසි ඉන්දියාවත් එක්ක තවත් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම්වලට යන්න.  

අද අෙප් ෙත් කර්මාන්තය  කඩා වැටිලා. ඒ කර්මාන්තශාලා 
58ක් වහලා.  අපි අද වන විට අත්සන් කරලා තිෙබන ගිවිසුම් 
අනුව ෙම් රෙට් ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට එකයි ඉන්දියාවට 
අපනයනය කරන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් ඇඟලුම් නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 0.7යි ඉන්දියාවට අපනයනය කරන්න පුළුවන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ETCA ගිවිසුමට ෙදන පමුඛත්වයම දීලා 
ඉන්දියාවත් එක්ක එකඟතාවකට එන්න, ෙමන්න ෙම් නිෂ්පාදන 
සඳහාත් නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න. එතෙකොට අෙප් 
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවයි. අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම් අත්සන් 
කරන්ෙන් නැතුව, අත්සන් කළ යුතු ෙභෝග  සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් 
කරන්ෙන් නැතුව ෙම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ෙම් රටටම 
පැහැදිලියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මුදල් 
ඇමතිතුමා රාජ  ණය සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කළා.  

995 996 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා මාස 15කට පස්ෙසේත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත් ණය ගැන කථා කරනවා. ඒ ණයවලින් 
කරපු ෙද්වල් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. හැබැයි, 
2015 අවුරුද්ෙද් මාස 12ට ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙද්ශීය ණය 
රුපියල් මිලියන 11,87,231ක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශීය ණය රුපියල් මිලියන 5,56,370ක් අරෙගන තිෙබනවා.  

දැන් එතුමන්ලා එදා ණය සහ ෙපොලිය ගැන කථා කරනවා. ෙම් 
විෙද්ශීය ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් සියයට 4.8 ෙපොලියටයි. 
එෙහම නම්, කවුද ෙහොරු කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව තීරණය 
කරාවි. ඒ නිසා අප කියන්ෙන්, ෙම් රජෙය් කළමනාකාරිත්වෙය් 
දුර්වලතාව නිසා අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිෙබනවා 
කියන එකයි. ෙම් කඩා වැටීම ෙම් රෙට් ජනතාවට දවසින් දවස 
උහුලාගන්න බැහැ. ඒ හින්දා කරුණාකර ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වැඩපිළිෙවළක් හදන්න.  

ෙම් විවාදෙය්දී කථා කරපු සියලු ඇමතිවරුන්  
ෙපෞද්ගලීකරණය ගැන, එක එක ආයතනවල සිදු වන අලාභය  
ගැන කිව්වා. අලාභ ගැන කියලා, ඒ ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය 
කළ යුතු ආකාරය, ෙපෞද්ගලීකරණය කළ යුතු අවශ තාව ගැන 
කිව්වා. ෙම් රෙට් සම්පත් රැකෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්න කියලා අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

 
[අ.භා. 5.28] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා විසින් 

මාර්තු මාසෙය් 8වන දා ෙම් ගරු සභාවට ඉතා විවෘතව, හදවතට 
එකඟව කරන ලද පකාශයක් සම්බන්ධෙයන් පක්ෂ විපක්ෂ 
මන්තීවරුන් ඉතා වුවමනාෙවන් කථා කරන අවස්ථාෙව්දී 
පථමෙයන් මතක් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අද ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් උපන් දිනය ෙයදුණු දිනයයි. මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  නාවලපිටිය ආසනෙය් ජනතාවෙග් සහ මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් සමස්ත ජනතාවෙග් සුභාශිංසන එතුමා ෙවත පුද 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වසෙර් ජනවාරි 8 සහ 
අෙගෝස්තු 17 පිළිබඳව දිගින් දිගට කථා කරනවා. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් ඇතුළු අපි කවුරුවත් ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න 
කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා හදවතට 
එකඟව දැනෙගන සිටියා ෙම් ආණ්ඩුව ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
බැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි පරදින්න ෙහෝ ජනවාරි 8වන දා  
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූෙය්. ෙමොකද, රෙට් නායකයා හැටියට 
එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දැනෙගන සිටියා රෙට් ආර්ථිකය කඩා 
වැටිලා තිෙබන බව. ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්න බැහැ කියලා තීන්දු 
කරලා තමයි එතුමා 2015 වසෙර් ජනවාරි  8වන දා 
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූෙය්.  

ඊට පසුව කිව්වා, ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූෙය් 
නක්ෂතකාරයන් කියපු නිසා; හාමුදුරුෙවෝ කියපු නිසා කියලා.  
රෙට් ජනතාව  ජනාධිපතිවරණයක් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඡන්දයක් එන 
කල් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලාෙගනයි සිටිෙය්. හැබැයි මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනවාරි 8වන දා ජනාධිපතිවරණයට යන 
ෙකොට එතුමාට ෙම් රෙට් විධායක බලය තිබුණා. එදා 

මැතිවරණයට කලින්  සාරි ෙබදුවා; කැරම් ෙබෝඩ් ෙබදුවා; මහන 
මැෂින් ෙබදුවා; සිල් ෙරදි ෙබදුවා.  සමෘද්ධි නියාමකයන්,  ෙගොවි 
නියාමකයන් ආදි සියලුෙදනාවම  පාවිච්චි කරමින්,  ෙම් සියලු 
ෙද්වල්  කරලා  මැතිවරණයට ගියත්,  ජනවාරි 8වන දා 
ජනාධිපතිවරණෙයන් එතුමා පරාජයට පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ෙදකට කැඩිලා හමාරයි. මා කියන්නම් ඒ ගැන. අද එස්.බී. 
ඇමතිතුමා ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? එස්.බී. ඇමතිතුමාට එදා මහනුවර 
දිස්තික්කෙයන් දිනන්න දුන්ෙන් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා පක්ෂෙය් මිනිහා පරදවන්න වැඩ කළා. කෑගල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරපු හිටපු ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
ඇමතිවරයා වූ ලලිත් දිසානායක මැතිතුමාව ෙගදර යැව්වා.  
සියඹලාපිටිය මැතිතුමා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමාව 
ෙගදර යැව්වා. ෙම්කයි ඇත්ත.  

අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙදකට කැඩිලා. එදා පැවැති 
රැස්වීමට ෙමොන තරම් ෙසනඟ පිෙරව්වාද?  මම දන්නවා 
නාවලපිටිෙය් මිනිසුන් ෙගනාපු හැටි. හැටන්වල මිනිසුන්ට -
විෙශේෂෙයන් ෙදමළ මිනිසුන්ට- රුපියල් 1,000යි, බත් පැකට් 
එකයි දීලා  රැස්වීම්වලට ෙගනාවා.  එෙහම තමයි රැස්වීම්වල 
ෙසනඟ පිෙරව්ෙව්. නාවලපිටිෙයන් බස් එකයි ආෙව්. 
නාවලපිටිෙය් මිනිස්සු ආෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අලියාට ඡන්දය 
ෙදන මිනිසුන් තමයි එදා ඒ රැස්වීමට ආෙව් කියන එක මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. [බාධා කිරීම්] ඔය ෙකොච්චර කෑ 
ගැහුවත් ෙම් රෙට් තවත් අවුරුදු 20කට, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
හැර ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බලයට එන්න හිතන්නවත් බැහැ. 
ෙමොකද, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත් කියන අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලායි ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙගන යන්ෙන්. අද විකල්ප කණ්ඩායමක් හදන්න කථා කරනවා. 
ඕක විකල්පයක් විතරයි. කිසිම දවසක ෙම් රෙට් බලයට එන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ඇත්ත කථාව. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  [බාධා කිරීම්]  අද කෘෂිකර්මය පිළිබඳව කථා 
කරනවා.  අප ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් දැකිය යුතුව තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අප කෘෂිකර්මයට සම්බන්ධ පිරිසක් හැටියට, 
ෙම් රෙට් ෙනොෙයකුත් පශ්න තිෙබන බව දන්නවා. අද රෙට්  කෘෂි 
නිෂ්පාදන විශාල පමාණයකට  සතුන්ෙගන් හානි සිදු වන නිසා 
ඒවා ජනතාවෙග් පෙයෝජනයට ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවදා ෙහෝ රිලව් ටික, ඌෙරෝ ටික  
ආණ්ඩුවත් ෙවනස් කරයිද  කියලා මට සැකයක් තිෙබනවා.  
ෙමොකද, ෙමවැනි පශ්නවලට අද විසඳුම් ලැබිලා නැහැ. ජනතාව 
නිෂ්පාදනය කරන ෙපොල් ටික රැක ගත යුතු බව අපි  සෑම 
අවස්ථාවකම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා.  ෙපොල්වලින් 
රට සංවර්ධනය ෙවලා හමාරයි.   ෙමොකද, ඒවා රිලව් විනාශ 
කරනවා; දඬු ෙල්නුන් විනාශ කරනවා. අපි නිෂ්පාදනය කරන  
එළවලු ටික, පලතුරු ටික  සතුන් විනාශ කර දමනවා.  ෙම් 
විනාශය වැළැක්වීම සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුව 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

දැන් බඩු මිල වැඩිවීම පිළිබඳව කථා කරනවා.  ෙහොෙරන් 
ගිහිල්ලා vehicle permit  එක අත්සන් කරෙගන, ෙගදර අරෙගන 
ගිහිල්ලා විකුණලාත් හමාරයි. හැබැයි, අහිංසක මිනිසුන්ෙග් බඩු 
මිල වැඩිවීම ගැන කෑ ගහනවා. Permit එෙක් මිල ගැන ෙම් 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ''අපි permit එක ගත්තා; ෙම් 
වරපසාද ගත්තා'' කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ෙහොෙරන් ඇවිල්ලා 
අපට කියනවා, ''තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. 
ෙහමිහිටි කථා කරලා අපට ෙම්ක අරෙගන ෙදන්න ෙකෝ; 
වාහනයක් අර ෙගන ෙදන්න ෙකෝ'' කියලා. හැබැයි, මාධ ය 
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[ගරු  ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ  මහතා] 
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ඉස්සරහට ගිහිල්ලා  කියන්ෙන් ෙමොනවාද? බඩු මිල වැඩියි 
කියනවා.  [බාධා කිරීම්]  මිල වැඩි  වාහන හම්බ ෙවන ෙකොට,  
තමන්ෙග් පඩිය වැඩි ෙවන ෙකොට කවුරුවත් ඒවා එපා කියලා 
නැහැ.  එෙහම නම් සභාෙව්දී  නැඟිටලා කියන්න, ''අපි ෙම්වාට 
විරුද්ධයි'' කියලා. කිසි ෙකෙනක් එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. මහින්ද 
රාජපක්ෂ පවා permit එක අරෙගන ගිහිල්ලා හමාරයි. ෙහොෙරන් 
ගිහිල්ලා අත්සන් කර ෙගන ෙකෝටි ෙදකකට, ෙදකහමාරකට 
විකුණලාත් හමාරයි. හැබැයි, ''අපට ෙමච්චර ගණනක් හම්බ වුණා, 
අපි වාහන බලපතය ගත්තා '' කියලා පසිද්ධිෙය්  කියන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. 
ඔක්ෙකෝම ගිල ෙගන තමයි ෙම්වා කථා කරන්ෙන්.  
තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක අපිත් එකට හිටෙගන සිටියා.  නමුත් රට 
විනාශයට යනවා දැක්කා.   රාජපක්ෂ ෙකොෙහේද ගිෙය් ?  එක 
පවුලක් විතරක් ෙම්ක කනවා කියලා දැනගත් නිසා  තමයි අපි 
අයින් ෙවලා නිකම් හිටිෙය්. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා 
පත්වුෙණ් නාවලපිටිෙයන්.  ළිඳට ෙබෝලය දමලා ෙබෝලය ළි ෙඳන් 
ෙගොඩ ගන්නා තුරු තිස් වතාවක් දුවපු ෙකෙනක් තමයි ලංකාෙව් 
කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට පත්ෙවලා සිටිෙය්. මධ  මහා විද ාලෙය් 
පිට්ටනිෙය් ෙගවල් ගහන්න, ගුරු ගම්මාන හදන්න ෙම් කීඩා 
ඇමතිවරයා තීන්දුවක් අර ෙගන තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඕන්න ඕකයි ඇත්ත තත්ත්වය. අද කියන ෙකොට 
රිෙදනවා. [බාධා කිරීම්]  

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

ටිකට කියන ෙකොට රිෙදනවා. ෙහොරු කණ්ඩායම තමයි මහින්ද 
රාජපක්ෂ එක්ක අද හිටෙගන ඉන්ෙන්. අද ෙහොඳ මිනිස්සු ටික ෙම් 
පැත්තට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. වංචා කාරෙයෝ, ෙහොරු තමයි අද 
මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක හිටෙගන සිටින්ෙන් කියන එක මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනය 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එක් අෙයකුට අක්කර ෙදක ගණෙන් 
ෙදන්න ඉඩම් අක්කර ෙදදහසක් ගරු ඉඩම් අමාත තුමා නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අධ ාපන ෙපොදු සහතික පත උසස් 
ෙපළ විභාගෙයන් විෂයන්  තුනක් සමත් වුණු  අයෙගන් ෙදසීයකට 
උගන්වන්න, ඒ වාෙග්ම සංචාරක අමාත ාංශෙය් ස්ථිර රැකියා ලබා 
ෙදන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙගන යනවා. අෙප් 
ආසනෙය් අසුපිනි ඇල්ල හරහා මාවනැල්ලට එන මාර්ගය කාපට් 
කිරීම සඳහා මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා. සංචාරක ව ාපාරය දියුණු 
කරන්න ෙමවැනි වැඩ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අපට මුදල් 
ලැෙබමින් පවතිනවා. ෙම් සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන 
යනවා. සෑම ගම්මානයකම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රුපියල් 
ලක්ෂ 10 ගණෙන් දැනට මුදල් නිදහස් ෙවලා තිෙබනවා.  ''ෙම් 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්?'' කියලා අහනවා. ඉපදුණු ගමන් යමක් 
කරන්න බැහැ. අපි වැඩ කරලා ෙපන්වන්නම්. මිනිස්සු  ඡන්දය 
දීලා අවුරුදු පහකට ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවලා තිෙබනවා.  අපි ඒ 
කාලය තුළ කරලා ෙපන්වන්නම්,  ඔබතුමන්ලා බලා ෙගන ඉන්න.  
ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට "හූ"  
කියපු  මිනිස්සු,  එතුමා දිනන්ෙන් නැහැ කියලා  කියපු මිනිස්සු 
දැන් ගිහිල්ලා එතුමා එක්ක ෙහොෙරන්, ෙහොෙරන්  කථා කරනවා.  
තමන්ෙග් සංවිධායකකමටත්  තට්ටුෙවයි කියලා බයට  ෙහොෙරන්, 
ෙහොෙරන් ගිහිල්ලා එතුමා එක්ක  කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] 
නුවර තුන් ෙදෙනකුත් ඉන්නවා, සංවිධායකකම නැති ෙවයි කියලා 
බයට ඒ විධියට  ෙහොෙරන් ෙහොෙරන් ගිහිල්ලා කථා කරන අය. 
එෙහේ කකුලයි, ෙමෙහේ කකුලයි තියාෙගන. ඔය කකුල් ෙදක 

ෙකොහාට හරි පැත්තකට ගිහිල්ලා ෙබොෙහොම ළඟදීම ඇද 
වැෙටනවා. තිෙබන සංවිධායකකම් ඔක්ෙකෝම නැති ෙවනවා. 
ඒකයි ඇත්ත කථාව. ෙම්වා කියන ෙකොට  රිෙදනවා. ෙම් වාෙග් 
පක්ෂ ඒ කාලෙය්ත් හැදුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පක්ෂ හැදුවා. ෙම් රෙට් හදපු 
පක්ෂයකට කවුරුවත් ගිෙය් නැහැ. තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි විතරයි. ලලිත් ඇතුළත්මුදලි 
මැතිතුමන්ලා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ලා ෙම් රෙට් පක්ෂ 
හැදුවා. ෙකෝ! අද ඒ පක්ෂ? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටත් ඔය 
පක්ෂ හදා ගන්ෙන් නැතිව රෙට් ෙගෞරවයක් තියා ෙගන පාඩුෙව් 
ඉන්න තිබුණා. ෙම් මඩ ෙගොෙහොරුවට ඒ මනුස්සයා ඇදලා දැම්මා. 
ෙමොකද, ෙම් මිනිස්සුන්ට ජන පදනමක් නැති නිසා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉස්සරහින් තියා ෙගන පුළුවන්ද බලනවා, 
ෙකොෙහන් හරි ෙගොඩ එන්න. ඔය සියලු ෙදනාටම ඔය මෙඩ්ම 
තමයි හැමදාම එරිලා ඉන්න ෙවන්ෙන්. කිසි දවසක ආෙයත් 
ජනතාවෙග් සහෙයෝගයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්කයි ඇත්ත 
කථාව. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා, ගරු අගමැතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
අමාත තුමා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඉඩම් අමාත තුමා, ඒ වාෙග්ම 
අෙනකුත් ගරු අමාත වරුන්,  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් ගමන 
යනවා කියලා. නමුත් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව තිෙබන 
කාල ෙය් ඔවුන් ෙගෙනන හැම ෙයෝජනාවකටම ඔක්ෙකෝම අත 
උස්සන්න ඕනෑ. ෙයෝජනාව ෙහොඳද, නරකද කියලා බලන්ෙන් 
නැතිව ඔක්ෙකෝම අත උස්සන්න ඕනෑ. නමුත් අද එෙහම නැහැ. 
ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන් අගමැතිතුමා ෙම් කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. කිසිම ගැටලුවක් ඇත්ෙත් නැහැ. ෙහොරකමක් නැහැ. 
වංචාවක් නැහැ. ෙබොෙහෝම පැහැදිලිව විනිවිදභාවයකින් යුතුව 
තමයි අගමැතිතුමාත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ෙම් 
කටයුත්ත කරෙගන යන්ෙන්. කෑ ගහනවා.  ''හූ'' කියනවා. ඔය 
කාටවත් ආපහු නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙගදරම තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. ඔය කෑ ගහන 
එක්ෙකෙනක්වත් ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ජනතාව බලාෙගන ඉන්ෙන් ෙහොරු ෙගදර යවන්නයි. ඒකයි ඇත්ත 
කථාව. ඒක නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා කෑ ගහන්ෙන් 
ෙම්ක රැකගන්නයි. 

 

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

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මාධ යට ෙප්න්නයි ඔබතුමන්ලා කෑ ගහන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට 

ෙගදර තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා කාටවත් ජන 
පදනමක් නැහැ. ජන පදනම තිෙබන, ජනතාව සමඟ ඉන්න 
මන්තීවරු අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා, අපිට සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. 

ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම අහගන්න. ෙම් පාසල් 
දරුවන් පාර්ලිෙම්න්තුව නරඹන කාලයයි. එම නිසා කරුණාකර 
ඊට ගැළෙපන විධියට හැසිෙරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

999 1000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.38] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා විසින් ආර්ථිකය 

සම්බන්ධෙයන් කරන ලද  පකාශය පිළිබඳව තමයි අද දින විවාදය 
පැවැත්ෙවන්ෙන්. හැබැයි, මට කලින් කථා කරපු ගරු 
මන්තීතුමාත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාමත් කථා කරන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අලුතින් හදන පක්ෂය ගැනයි. අද ෙම් 
ෙගොල්ලන් රාජපක්ෂවරුන්ට බනිනවා ඇෙරන්න ආර්ථිකය පිළිබඳ 
කරුණු කථා කරලා, ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන් 
නැහැ. රාජපක්ෂවරුන්ට බනිනවා ඇෙරන්න ෙම් ෙගොල්ලන්ට 
ෙවන කිසිම ෙදයක් නැහැ කථා කරන්න. රෑට ෙගදර නිදාෙගන 
ඉන්න ෙකොට හීෙනන් පවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා දැකලා 
භය ෙවනවා ඇති. ෙම් ආණ්ඩුව 2015 ජනවාරි 08වැනිදා බලයට 
එන්න ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? ෙම් පවුලක් නඩත්තු 
කරන්න ගිය මුදල් ෙකොච්චරද කියනවා නම්, රුපියල් පන්දහෙසේ 
ෙකොළවලින් ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට මැල්ලුම් හදලා කන්න දුන්නත්, 
ඊට වඩා වැඩි මුදලක් පසු ගිය පාලන කාලෙය් ෙම් එක පවුලක් 
නඩත්තු කරන්න වියදම් කළා කියලා කිව්වා. එෙහම තමයි 2015 
ජනවාරි 08වැනිදාට ඉස්ෙසල්ලා ෙව්දිකාවලදී කිව්ෙව්. එෙහනම් 
දැන් ෙවන ෙකොට ඒ මැල්ලුම් කන්න තිබුණ සල්ලි ටික ඉතිරි 
ෙවන්න ඕනෑ ෙන්.  

ෙම් බලෙය් ඉන්න අය ඒ ෙව්ලාෙව් කිව්ෙව් නැහැ, 
"ෙලෝකයටම අෙප් රට ණය කරවලා තිෙබනවා. අපි ඇවිල්ලා 
අවුරුදු ෙදකක්, තුනක් යනකම් ෙම් ණය ෙගවනවා. ෙම් රට 
හදන්න අපට කාලයක් ෙදන්න." කියලා. "දින සියෙයන් වැඩ 
සියයයි" කියලා වැෙඩ් පටන් ගත්ෙත්. හැබැයි, ඒෙකන්ම වැෙඩ් 
නැති ෙවලා තිෙබනවා. අත වශ  භාණ්ඩවල මිල අඩු කරනවා 
කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අහිංසක මිනිස්සු ඉස්සර 
ලුණුයි, බතුයි හරි කෑවා. අද මිනිස්සුන්ට ලුණු කන්න පුළුවන්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අද ලුණු කිෙලෝග්රෑම් එකක් 
රුපියල් 80යි, 100යි. ඒකත් ඉන්දියාෙවන් ෙග්න්ෙන්. ලංකාව 
වෙට්ටම මුහුද තිෙබනවා. ලංකාව වෙට්ටම මුහුද තියා ෙගන අද 
ඉන්දියාෙවන් ලුණු ෙග්නවා. එෙහම ආණ්ඩුවක් ෙන් ෙම්ක. රැකියා 
දසලක්ෂයක් ෙදනවා කිව්වා. අඩුම ගණෙන් ලුණු ටිකක් හරි 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කර්මාන්තශාලා ටිකක් හදන්න. 
රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා කිව්වා.     

පසු  ගිය අෙගෝස්තු 17 වන දා සිට ෙම් මාර්තු 17 වනදාට -ඊට 
ෙපර කාලය ගණන් ගන්න ඕනෑ නැහැ.- මාස 7යි.  ඒ කාලය  තුළ 
දවස ගාෙන්  රැකියා  දුන්නා නම් ෙම් ෙවනෙකොට  රැකියා 
1,16,662ක් ෙදන්න  ඕනෑ.  අඩුම  ගණෙන්   රැකියා 662ක්වත් 
දුන්නාද?  දවස ් ගණෙනන්  ෙබදුවාම මාසයකට අඩුම ගණෙන්  
රැකියා  දහසය දහස් හයසිය හැට හයක් ෙදන්න  ඕනෑ. නමුත්  
ෙදනවාද?  ෙම් හයිෙයන් කෑ ගහන මන්තීවරු අඩුම ගණෙන් 
''ගෲප්'' එෙක්දී ෙහෝ  ෙම් ගැන  කියන්න. ගෙම් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ට  අවුරුදු  17ක්  රක්ෂාවක් ෙදන්නට බැරි වුණාය 
කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. ඒ අයට රක්ෂාවක් ෙදන්න.  ඒ 
මිනිස්සු ගිහින් ෙපෝස්ටර් ගහලා  තමුන්නාන ්ෙසේලා බලයට පත් කර 
ගත්ෙත් අඩුම  ගණෙන් මුරකරු  රක්ෂාවක්වත් ෙදයි  කියලායි.   
අද එෙහම ෙදනවාද?  ෙදන්ෙන් නැහැ.  

අද රාජපක්ෂවරුන්ට බණින ගමන් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න කතිර ගහපු  අයට උදව්වක් කරන්න. අපි 
ඒ කාලෙය්  රක්ෂා දුන්නා. අසත  කියන්ෙන් නැහැ. අෙනක් 
පැත්ෙත් අයට වඩා අපි  රක්ෂා දුන්නා. SLTB එෙක් හැම තැනකම 

පත්වීම් දීලා තිෙබනවා.  ඒ පත්වීම් දුන් නිසා තමයි  අපව හැමදාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  එවන්ෙන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට අද 
ෙම්වා කර ගන්නට බැරිව,  රක්ෂාවක් ෙදන්න බැරිව   ගමට යන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒකටත් එක්ක අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් 
"ෙහොරු, ෙහොරු" කියනවා. ඇයි? ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න 
කට්ටියට විතරයි බණින්ෙන්. අපත් එක්ක 96 ෙද ෙනක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා  ෙන්. ඇයි ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොකුත් 
පශ්නයක් නැද්ද? එතෙකොට ෙමතැන ඉන්න විපක්ෂෙය්  අෙනක් 
අයට පශ්නයක් නැද්ද? ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අයට පශ්නයක් 
නැද්ද? බණින්ෙන්ම අපට. අප විතරයි විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්? 
ෙම් රෙට් දුක් විඳින ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට ඉන්ෙන් 
අපි විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පැත්ෙත්   වැඩි හරියක් 
ඉන්ෙන් ෙත්  ෙගොවිෙයෝ. ෙත් වලට රුපියල් 80ක90ක පාෙවන 
මිලක් ෙදනවාය කිව්වා. රුපියල් 57යි දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ආණ්ඩුව  බලයට එන්න ඉස්ෙසල්ලා, ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 15 
වැනිදා  පුංචි මුදලක් ෙගව්වා,  "අපි 17 වැනිදායින් පස්ෙසේ රුපියල් 
90ක්ම ෙදන්නම්" කියා. අෙන් අම්ෙමෝ! අෙප් පැත්ෙත් මිනිස්සු 
ගිහින් බැලුවා, ආපසු වැෙඩ් හරියන්නයි  එන්ෙන්  කියා. ෙම් රෙට් 
මිනිස්සුත්  අන්තිම ෙමො ෙහොත් ෙමොනවා  ෙහෝ ෙදනවාය කිව්ෙවොත්   
රැවෙටනවා. එක අවුරුද්දට ෙදවරක් රැවටුණා. ජනවාරි 8 යි, 
අෙගෝස්තු 17යි.  හැබැයි, අද ෙපොෙහොර මිටියක් කීයද?    

මම දන්ෙන් නැහැ. ෙපොෙහොර නිකම් ෙදනවාය කියා  ටිවී 
එෙක් කියනවා; පත්තෙර්ත් දානවා. ෙත් ෙපොෙහොර මිටියක් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා රුපියල් 1,300යි. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පිං සිද්ධ ෙවන්න දස   අවුරුද්දක් දුන්නා. අද 
කීයද?  රුපියල් 3,100යි.  ඒ එක් වර්ගයක් විතරයි. අෙනක් ඒවා 
ඊටත් වඩා ගණන්. අද ෙපොෙහොර මිටියකට ෙදන සහනාධාරය 
රුපියල් 450යි. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් රුපියල් එක්දහස් තුන්සිය  
ගණෙන්   ඕනෑ තරම් ෙපොෙහොර ගන්නට තිබුණා.  

අද සහනාධාරය  රුපියල් 450යි ෙදන්ෙන්. ෙත්වලට මිලත් 
නැහැ. ෙත් ටික විකුණා ගන්නත් නැහැ.  ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
රුපියල් 18,000ක් ෙදනවාය කියනවා. හුඟක් ෙදෙනකුෙග් හිෙත් 
ඒ  ෙදන්ෙන් එක කන්නයකටය කියලායි. මුළු අවුරුද්දටම අක්කර  
ෙදකහමාරකට  රුපියල්  18,000ක් ෙදන්ෙන්. එම නිසා අපි ෙම් 
ආණ්ඩුවට කියනවා, දුන්න ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නය කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අච්චු ගහපු ෙපොෙත්  තිෙබන ෙපොෙරොන්දු ටික 
ඉෂ්ට  කරන්න. අ ලුෙතන් යමක් කරන්න එපා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට  අපත් 
ඡන්දය දුන්නා.  අපි හිතුවා වැඩය කරයි කියා. එදා අපි ඡන්දය 
දුන්නා. ඒ ඡන්දය ආපසු ගන්න පුළුවන් නම් ආපසු ගන්නවා. පසු 
ගිය  අය වැෙය්දී අෙප් පක්ෂෙයන් අපට කිව්වා, "ෙම් අය වැය 
ෙහොඳ අය වැයක්  ඡන්දය ෙදන්න" කියා. අපි ඒත් කිව්වා, "ෙම්කට 
නම් ඡන්දය ෙදන්න බැහැ" කියා. හැබැයි අෙප් පක්ෂෙය් අය  
ඡන්දය දුන්නා, සංෙශෝධන රාශියක් ෙගනැල්ලා. මුදල් ඇමතිතුමා 
කිව්වා,  අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, සංෙශෝධන සියල්ලම 
ඉෂ්ට කරනවාය කියා. එක සංෙශෝධනයක්වත් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. 
ඒකෙන් ෙම් විවාදය ෙවනු ෙවන්  ෙම් අය කථා කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්.  කථා කරන්නට පුළුවන්ද? සංෙශෝධන  එකක්වත්  
කෙළේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරදවන්න මුදල් ඇමතිතුමා 
කටයුතු කරනවාද කියා මම දන්   ෙන් නැහැ. අගමැතිතුමා කියනවා, 
ෙම්ක   ෙමෙහම සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑය කියා. මුදල් 
ඇමතිතුමා එකක්වත් සං ෙශෝධනය කරන්ෙන් නැහැ.  

දැන් වාහන ගැන කථා කරනවා. අෙප් රටට  ඉෙලක්ටික් 
වාහන ෙග්නෙකොට  හුගක් අය ගත්තා. ඒෙකන් පරිසරය දුෂණය 
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ෙවන්ෙන් නැහැ; ඒ වෙග්ම අෙප් රෙටන් සල්ලි පිටරට යන එක- 
ෙතල් පුච්චන එක-  නැති ෙවනවා. ඒ වාහන හුගක් අය 
ෙගන්වන්න පටන් ගත්තා. ඒකට බද්දක් ගැහුවා.  ඒ  බද්ද අයින්  
කරනවාය කිව්වා. අයින්  කළාද? නැහැ.  

තුන් හතර වතාවක් විදුලිය කැපුවා. එතෙකොට 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලට බණිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල ෙනොතිෙබන්න අද ෙම් රෙට් හැම දාම පැය 
පහක් ෙවන්න විදුලිය කපනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල නැත්නම් හැම 
දාම පැය පහක් විදුලිය කපන්න ෙවනවා. දැන් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල 
කැඩි කැඩී ෙහෝ වැඩ කරනවා ෙන්. එෙසේ වැඩ කරන නිසා තමයි 
අද රටටම විදුලිය තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙදොස් කිව්වා. අෙප් දිස්තික්කෙය් සමනල වැව 
විදුලි බලාගාරය හදා තිෙබනවා. ඒක හදන ෙකොට ඉංජිෙන්රුවරුන් 
කිව්වා, "ෙමතැන හදන්න එපා. ෙමතැන පැල්මක් තිෙබනවා" 
කියා. ඒ වුණාට ෙපේමදාස මහත්මයා තීන්දුවක් ගත්තා, "මම 
ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවරුන් ලවා ෙම් ව ාපෘතිය කරනවා" කියා. 
එෙහම තීන්දුවක් අරෙගන එය සිදු කළා. නමුත් ඒකට වතුර පුරවන 
ෙකොට වතුර යනවා. ෙබ්සෙම් හිල වාෙග්යි. වතුර පුරවනවා. වතුර 
යනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා. යූඇන්පී 
ආණ්ඩුවක් තිෙබනකම් ඒෙක් වතුර යන තැන ෙසොයා ගන්න බැරි 
වුණා. හැබැයි, ෙම් ෙගොල්ලන් එක එක ෙද්වල් ෙගනැත් දැම්මා. 
එෙසේ දැම්මත් ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා. අන්තිමට ඒ වැෙව් මාළු 
අල්ලන ෙකෙනක් කිව්වා, "ෙමතැන සුළියක් තිෙබනවා. එතැනින් 
තමයි වතුර යන්ෙන්" කියා. ඊට පසුව ඒක හැදුෙව් අපියි. හැබැයි, 
ෙපේමදාස මහත්මයා ඒක හදපු නිසා තමයි අපි ආපසු ඒක හදලා 
කියාත්මක කරවන්ෙන්.  ඒක අපි ෙකොෙහොම හරි හැදුවා ෙන්. 
පශ්නයක් තිබුණා. ඒ පශ්නයට ඒ ෙගොල්ලන්ට උත්තරයක් නැති 
වුණාට අපි ඒ උත්තරය ෙසොයා ෙගන කටයුතු කළා. දැන් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලත් කැඩි කැඩී ෙහෝ කියා කරන නිසා ෙම් 
ආණ්ඩුවට විදුලිය පශ්නෙයන් ෙබ්ෙරන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඉහළ  ෙකොත්මෙල් විදුලි බලාගාරයට මුල් ගල තබන්න කටයුතු 
කළ කාලෙය් අෙප් අගමැතිතුමා එදත් අගමැති වශෙයන් තමයි 
කටයුතු කෙළේ. අෙප් කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 
තමයි විදුලිබල ඇමති විධියට කටයුතු කෙළේ. එදා එතුමන්ලා විදුලි 
බලාගාරය හදන එකට මුල් ගල් තබන්න යන්න ගියා. [බාධා 
කිරීමක්] හැබැයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කට්ටියක් කිව්වා, "ඕකට 
මුල් ගල තිබ්ෙබොත් අපි ආණ්ඩුෙවන් යනවා." කියා. එෙසේ කියා එම 
කටයුත්ත ආපස්සට හැෙරව්වා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා -
ඡන්දය දුන්නත්, නැතත්- ඒ කටයුත්ත සිදු කළා. ඉහළ ෙකොත්මෙල් 
විදුලි බලාගාරය හදන්න ඕනෑය කියා හැදුවා. එෙසේ කරපු ෙහොඳ 
වැඩ ගැන කියන්ෙන් නැහැ. අඩු පාඩුවක් වුෙණොත් ඒ ගැන 
කියනවා. හැම ෙව්ලාෙව්ම වරාය, ගුවන් ෙතොටුපළ කියන ෙම් 
ෙද්වල් ගැන කියනවා. එතුමා ෙම් රට ෙවනුෙවන් කළ ඒ ෙහොඳ 
ෙද්වල් ගැන කථා කරනවාට වඩා එතුමාට බැණ බැණ ආණ්ඩුවට 
බැරි වැඩ එතුමා පිටින් දමා, ෙහොඳ වැඩක් තිබුෙණොත් ආණ්ඩුව 
පැත්තට දමා ෙගන තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරියට යන්න හදන්ෙන්. 
දැන්වත් ෙම්ක නවත්වා රට ගැන හිතලා කටයුතු කරන්නය කියා 
අපි කියනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනතාව වරමක් දුන්නා. ෙදවතාවක් 
දුන්නා. ෙකොෙහොම හරි දුන්නා ෙන්. එෙසේ දුන් වරමින් රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදය ඉෂ්ට කරන්න, 
රාජපක්ෂවරුන්ට බණින්ෙන් නැතුව. වැරැද්දක් කර තිෙබනවා නම් 
ඕනෑ ෙකෙනකුට නීතිය කියාත්මක කරලා කටයුතු කරන්නය 
කියා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. හැබැයි, නීතිය අනිත් 
පැත්තට හරවලා කියාත්මක කරන්ෙන් අෙප් කණ්ඩායමට විතරයි. 
පාෙර් යන ළමයින් හප්පලා ගියත් නීතිය නැහැ. ඒවාට නීතිය 

නැහැ. අපි කියනවා, "නීතිය කාටත් සමාන නම් එය හරියට ඉෂ්ට 
කරන්න." කියා. එෙසේ කියමින් රෙට් ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු 
ඉෂ්ට කරන්නය කියා නැවත වරක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 5.48] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට 
විෙශේෂෙයන්ම අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් මධ  
කාලීන ආර්ථික පතිපත්තිය විවාදයට ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඊට 
අදහස් ස්වල්පයක් එකතු කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන ෙකොට අපිට අෙප් රෙට් 
තත්ත්වය ගැන පමණක් හිතලා කථා කරන්න බැහැ. ෙද්ශීය 
ආර්ථිකයත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙලෝකෙය් විෙද්ශීය ආර්ථිකයත් එක 
හා සමානව ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාල සීමාව ගැන කථා 
කරමින් ඒ පිළිබඳව විෙව්චනය කළත්, පසු ගිය කාල සීමාෙව් 
ආර්ථිකය ෙමෙහය වූ ආකාරය අමතක කරලා අපිට  ෙම් කථාව 
කරන්න බැහැ. ෙමොකද, අෙප් නව රජය පිහිටුවා තවම ගත වී 
තිෙබන්ෙන් මාස හයක් වාෙග් කාලයක්. ඒ නිසා ෙම් මාස හය තුළ 
සිදු වුණු කාරණා නිසාම තමයි, අද ෙමවැනි තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා කිව්ෙවොත් ඒක විහිළුවක්. එෙහම නම් අද 
අපි ෙම් රෙට් පසු ගිය කාල සීමාෙව් තිබුණු තත්ත්වය ගැනත් 
බලන්න ඕනෑ. 

ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න නම් අපට ආෙයෝජකයන් 
අවශ යි. ඒ අය ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් වන්න පුළුවන්, විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් වන්න පුළුවන්. පසු ගිය කාල සීමාෙව් අපට 
ආෙයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගන්න බැරි වුණු පධානතම 
කාරණාව වුෙණ් එල්ටීටීඊ තස්තවාදයයි. 2009දී එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදය අවසන් වුණාට පසුව ෙම් රට සංවර්ධනය ෙවයි, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය දියුණු ෙවයි කියා අප බලාෙගන සිටියා. නමුත්, 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 5ක් ගත වුණත්, ෙම් 
රට ආර්ථික වශෙයන් සංවර්ධනය කරන්න රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට 
හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. අප ෙම් ආණ්ඩුව ගන්න ෙකොට ර ෙට් 
මුළු ආදායම ගත්ත ණයවල වාරික ෙගවන්නවත් මදි තත්ත්වයකයි 
තිබුෙණ්. 2005දී ගත්ත ණය පමාණය 2010, 2015 වර්ෂ වන විට 
නව ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2015දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා පරාජය වන විට 2005දී ගත්ත ණය පමාණය නව 
ගුණයකින් වැඩි කරලා තමයි අපට රට භාර දීලා  තිෙබන්ෙන්. 
එතුමා අපට රට භාර ෙදන ෙකොට ගත්ත ණයවල වාරික 
ෙගවන්නවත් රෙට් ආදායම මදි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් තමයි 
තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය අවසන් වුණත්, පසු 
ගිය කාලෙය් ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ආෙව් නැත්ෙත් ඇයි? 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව විශ්වාසයක් 
ෙගොඩනඟා ගන්න පසු ගිය රජයට ෙනොහැකි වුණා. පවුල් පාලනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් රට ෙගන ගිය ආකාරය ඒකට පධානම ෙහේතුවක් වුණා. 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, තමන්ට ඕනෑ නම් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් 
මත වුණත්, සමහර ෙවලාවට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව ාපාර පවා 
රජයට පවරා ගත් අවස්ථා පසු ගිය කාල ෙය් අපට දකින්න ලැබුණ 
බව. ඒ වාෙග්ම තමයි, අධිකරණෙය් තිබුණු ගැටලුව. අධිකරණය 
ෙකෙරහි විශ්වාසභාවය ෙනොතිබීම නිසා ආෙයෝජකයින් ෙම් රටට 
පැමිණිෙය් නැහැ. ෙම් රෙට් පාලනය ෙකෙරහි තිබුණු ගැටලුව, 
මාධ  නිදහස ෙනොමැතිවීම වැනි ෙනොෙයකුත් අයහපත් කාරණා 
නිසා ෙද්ශීය විෙද්ශීය ආෙයෝජනය ෙම් රටට ළඟා කරගන්න 
ෙනොහැකි වුණා. අවාසනාවට ඒ ආෙයෝජනය ඒ අවුරුදු පහ, හය 
තුළ වියට්නාමයට, බංග්ලාෙද්ශයට ගියා. ඒ එක කාරණයක්.  

ජාත න්තරෙය් තත්ත්වය අෙප් රටට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා දැන් අපි බලමු. පසු ගිය වසර පහ තුළදීත්, විෙශේෂෙයන්ම 
වර්තමානෙය්ත් යම් රටවල ඇති ෙවලා තිෙබන ආර්ථික 
සංවර්ධනෙය් අඩාළ වීම අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට පධාන වශෙයන් 
බලපානවා. විෙශේෂෙයන්ම චීනෙය් ආර්ථික සංවර්ධනය අඩුවීම, 
යුෙරෝපීය ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීම, රුසියානු ආර්ථිකෙය් ගැටලු, 
අරාබිකරෙය් ආර්ථිකෙය් ඇති ගැටලු නිසා ෙලෝක ආර්ථිකය යම් 
පහළ මට්ටමකට යෑම අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට සෘජුවම බලපානවා. 
දැන් අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ඔස්ෙසේ 
ෙම් රට ඉදිරිය ට ෙගන යන්නයි. ඒ නිසා තමයි, අෙප් ගරු 
අගාමාත තුමා  ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් රටට පකාශ කෙළේ; ෙම් 
මැති සබයට පකාශ කෙළේ. පසු ගිය කාලෙය් මවපු ඒ චිතෙය් ඇත්ත 
ඇති සැටිෙයන්, ඉතා පැහැදිලිව එතුමා පකාශ කළා.  

 මීට සති කීපයකට කලින් අපට අමතර බදු පමාණයක් 
හඳුන්වා ෙදන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි,  ෙම් අවස්ථාෙව් මා ඉතා 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ජීවත් වන සියයට 90ක් වන 
සාමාන  ජනතාවට බලපාන්ෙන් නැති ආකාරෙයන් ඒ අමතර බදු 
ෙම් රටට හඳුන්වා දීලා, ඒ තුළින් යම් ආදායමක් ලබාගන්න 
පුළුවන් වුණු බව. අපට හදිසිෙය් එවැනි බදු පනවන්න සිද්ධ වුෙණ් 
ඇයි? ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, ෙම් රෙට් ආයතන ගණනාවක් 
භාණ්ඩාගාරයටත් ෙහොෙරන් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් ණය 
අරෙගන තිෙබන බව. ඒකයි ෙම් රෙට් තිෙබන භයානකකම. ෙම් 
රෙට් රාජ  ආයතනවලට ණය ලබා ෙදන්ෙන් භාණ්ඩාගාරය 
තුළිනුයි. නමුත්, ෙම් ආයතන භාණ්ඩාගාරයටත් ෙහොෙරන් 
ෙපෞද්ගලික බැංකුවලින් ණය ගත්තා. ඉස්සර ෙවලාම රජෙය් 
බැංකුවලට ගිහින් ඒවායින් ෙකෝටි ගණන් මුදල් ණයට ගත්තා. 
රජෙය් බැංකු ණය මුදල් ෙදන්ෙන් නැතිෙකොට, රජය ණය සඳහා  
guarantee එකක් ඒ බැංකුවලට ලබා දුන්නා. රජෙය් බැංකුවලින් 
ණය ගත් පසුව ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවලිනුත් ණය ගන්න 
පුළුවන් වුණා.  

විෙශේෂෙයන් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ඇතුළු රජෙය් 
ආයතන ගණනාවක් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් ආයතනවලින් 
ණයට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ බරත් උසුලන්න දැන් අපට සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් උසුලන්න බැරි ෙවන ආකාරයට ණය ලබා 
ෙගන තිෙබනවා.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, රජයක් හැටියට 
අපි  ජනතාවට සත  පකාශ කරන්න ඕනෑ බව.  සත  පකාශ 
කරනවා කියන කාරණාෙව්දී Right to Information Bill එක ගැන 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය අෙප් 
ජනතාවට ලබා දීෙම් වැදගත්ම කර්තව ය අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අද මම ඉතා සතුටු ෙවනවා.  වසර ගණනාවක් 

තිස්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා පමුඛ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට වුවමනාවක් තිබුණා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය නීතියක් බවට පත් කර ගන්න. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් 
තිබූ  ෙහොරකම, නාස්තිය වසා ගැනීමට වුවමනා වූ නිසා, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන් නැහැ.  

අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් උපන් දිනය 
වන ෙම් සුබ දිනෙය් දී ඒ අවස්ථාවත් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. රජයක් හැටියට අපි ජනතාවට සත  පකාශ 
කරලා, ෙමතැනින් එහාට ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම්, රෙට් ආදායම වැඩි කර 
ගන්න ඕනෑ. රෙට් ආදායම වැඩි කරන්න නම්, විෙශේෂෙයන්ම 
වටිනාකමින් වැඩි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ.  

දැන් ඔබ දන්නවා, garment industry  එක ෙම් රෙට්  
පධානතම කර්මාන්තයක් බව. අෙප් රෙට් ඇඳුම් මහන 
කර්මාන්තශාලා විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. නමුත් ඔබ දන්නවා, 
ෂර්ට් එකක මිල ෙකොපමණ පහළ අගයකද තිෙබන්ෙන් කියලා. 
අපට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, වටිනාකමින් වැඩි භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් අවස්ථාවක් ලබා ගන්න, අන්න ඒ ෙකෙරහි 
අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. තාක්ෂණය ෙයොදාෙගන සිදු 
කරන ගුවන් යානා නිෂ්පාදනය,  දුම්රිය නිෂ්පාදනය, රථ වාහන 
නිෂ්පාදනය වාෙග් ෙද්වල් ෙම් රටට හඳුන්වා දීම විෙශේෂෙයන්ම  
කරන්න ඕනෑ. එවැනි වටිනාකමින් ඉහළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය 
කිරීම තුළින් තමයි අපට ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් රෙට් බුද්ධිගලනයට තිෙබන එකම විසඳුම 
එවැනි කර්මාන්තශාලා ෙම් රෙට් ඇතිවීම පමණයි. ෙනො මිලෙය් 
ලබා ෙදන අධ ාපනෙයන් අපි උපාධිධාරින් හදනවා; 
ඉංජිෙන්රුවන් හදනවා; ෛවද වරුන් හදනවා. නමුත් ෙම් උගත්, 
බුද්ධිමත් පිරිස වැඩි වැටුපක් ලබා ෙදනෙකොට ඉන්දියාවට ෙවන්න 
පුළුවන්; මැෙල්සියාවට ෙවන්න පුළුවන්; ඕස්ෙට්ලියාවට ෙවන්න 
පුළුවන්; යුෙරෝපයට ෙවන්න පුළුවන් ඔවුන් යනවා.  

ඇත්තටම එයින් ෙකෙරන්ෙන් සංවර්ධිත රටවලට වකව 
ආධාරයක් ලබා දීමයි. අපි අෙප් උගත්, බුද්ධිමත් පිරිස සංවර්ධිත 
රටවලට ෙනොමිෙල් අපනයනය කරනවා. ෙම් රට දියුණු කරන්න 
නම්, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම්, වටිනාකමින් ඉහළ 
නිෂ්පාදන ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්නට අවශ  පසු බිම අපි 
සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශීය ආෙයෝජන, විෙද්ශීය ආෙයෝජන ෙම් 
රටට ගලා  ඒමට අවශ  ඒ වාතාවරණය ෙම් රජය ෙම් වනෙකොට 
හදලා තිෙබනවා. දැන් අපට ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් 
තිෙබනවා; ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වය ඇති කරලා තිෙබනවා; 
මාධ  නිදහස නැවත ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පවුල් 
පාලනය නැති කරලා තිෙබනවා; ෙම් රෙට් නැවතත් 
පජාතන්තවාදය ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ආෙයෝජකයන්ට 
බය නැතිව ඇවිල්ලා, ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්.  

ෙම් රට ෙකෙරහි ආෙයෝජකයන්ට සිය විශ්වාසය ෙගොඩ නඟා 
ගන්න පුළුවන් රටක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් මුළු 
ෙලෝකෙය් ඉන්න පධාන ආ ෙයෝජකයින් සියලුෙදනාම ෙම් රටට 
ෙගන්වලා, කර්මාන්තශාලා ඇති කරලා, පතිලාභ ලබා ෙදන්න 
මාස හයකින් අපට බැහැ. නමුත් ඒ අයට ෙම් රට ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරවලා, ෙම් රටට පැමිෙණන්න පුළුවන්වන 
ආකාරෙය් වාතාවරණයක් අපි ෙම් ෙකටි කාලය -මාස හය- තුළ 
ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමයි අපි ෙම් මාස හය තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කෙළේ. ඉදිරි වසර හතරහමාර තුළ අපි- ෙම් 
නව රජය-  ෙම් රට සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කරලා එහි පතිලාභ 
ෙම් රෙට් ජීවත් වන සෑම පුරවැසිෙයකුටම ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
වන ආකාරයට ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න සැලසුම් කරලා තිෙබන 
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බව පකාශ කරමින් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය.  
 
 
[අ.භා. 6.02] 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. අද විෙශේෂෙයන්ම 
සාකච්ඡාවට ලක් වන්ෙන්, අගාමාත තුමා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
සම්බන්ධෙයන් ෙපන්වූ මහා දරුණු චිතය, එෙහම නැත්නම් ෙම් 
රෙට් අනාගතෙය්, රෙට් ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීම, ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ෙම් ආණ්ඩුවට ඇතිෙවලා තිෙබන ෙනොහැකියාව 
සම්බන්ධ කතන්දරය පිළිබඳවයි.  

2015 ජනවාරි 8වන දා පැවැති ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් 
ෙම් ආණ්ඩුව එදා ෙම් රෙට් ජනතාවට මහා සුරංගනා ෙලෝකයක් 
මවලා ෙපන්වපු බව මට මතකයි. රූපවාහිනිෙය් ෙපන්නුවා, 
වැස්සට ෙතෙමන මිනිසුන්ට ෙමෝටර් රථයක් ගන්න පුළුවන් වන 
ආකාරය. දුප්පත් මිනිස්සු ෙපොෙහොසත් වන ආකාරය ගැන මහා 
චිතයක් මවලා ෙපන්නුවා. අද වන විට ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා 
මාස පහෙළොවක පමණ කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. අද වන 
විට ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සුන් ෙවලා, ඒ 
දුන් ෙපොෙරොන්දු සියල්ල මහා ෙබ්ගල් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ දුන් ඡන්දය ආපසු ගන්න තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි කියන 
මානසිකත්වෙයන් තමයි අද ෙම් රෙට් ජනතාව ජීවත් වන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට ෙම් රෙට් ජනතාව ආරක්ෂා කර 
ෙගන, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ෙගන, 
ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව ආරක්ෂා කර ෙගන, ෙම් රට යහපත් 
මඟකට ෙමෙහයවීම සඳහා අපට විශාල වගකීමක් දරන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ කාර්ය භාරය තමයි අපි ෙම් ඉටු කරන්ෙන්.  

පසු ගිය මාර්තු 8වන දා අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, "ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටන බව මැතිවරණයට අවුරුද්දකට 
කලින් දැන ගත්තා." කියලා. එෙහම නම් ඇයි, ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දුන්ෙන්? වැටුප් වැඩි කරනවා කිව්වා, විශාම 
වැටුප් වැඩි කරනවා කිව්වා, බඩු මිල අඩු කරනවා කිව්වා, කාටත් 
කාර් ෙදනවා කිව්වා. හැබැයි දැන් ඒ සියල්ල ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. බඩු මිල වැඩි කළා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. මිනිසුන්ට 
කාර් ගන්න හැටි ෙපන්නුවා. කාර් විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් ගිනි 
ෙපට්ටියත් ගණන් ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. කියන්න තිෙබන 
අසත  සියල්ල පකාශ කරලා ෙම් රෙට් ජනතාව රැවටුවා. ෙම් රට 
නිදහස් කර ගත්ත, ෙම් රට හදපු ඒ නායකයා -මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා- ෙගදර යවලා, ෙම් රට භාර ගත්තා. රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා කිව්වා, කුරුණෑගල ඇතුගලත් පුපුරලා 
කියලා. ෙදවියෙන්! ගස් ගල් පුපුරන්ෙන් නැතුව තිෙබ්විද, 
ජනතාවෙගන් ඡන්දය ගන්න ෙම් ආණ්ඩුව කියපු ෙබොරුවලට? ෙම් 
රෙට් ෙගොවි ජනතාව ෙකෙරහි දැන්වත් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

අප නිෙයෝජනය කරන අම්පාර දිස්තික්කෙය් අද ෙගොවි 
ජනතාවට යන එන මං නැහැ. ෙගොවියාට වී ටික විකුණාගන්න 

බැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව කිව්වා, රුපියල් 50ට වී කිෙලෝව ගන්නවා 
කියලා. නමුත් අද රුපියල් 18කයි, 21කයි වී කිෙලෝවක මිල 
පවතින්ෙන්. ෙගොවියාට ෙදවියන්ෙග් පිහිටයි! රජෙයන් උදව්වක් 
නැහැ. වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3ක 4ක පමාණයක් මිල දී ෙගන 
වී මිල balance කළා නම්, ෙගොවියාට සාධාරණ මිලක් හම්බ 
ෙවනවා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ආරම්භ කරලා, කන්න ෙබොන්න නැතිව 
හිටපු මිනිසුන්ට වවන්න කියා දීලා රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
කළා; ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කළා. හැබැයි ඒ සියල්ල 
ෙව්ගෙයන් නැති කරෙගන යනවා, ෙම් ආණ්ඩුව.  

අපට බයයි ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව කඩා වැටුෙණොත්, ෙම් රට 
ෙකොෙහේටද යන්ෙන්, ෙම් රටට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියා. ඒ 
කාරණය ගැන අපි නිතර හිතනවා. ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. රජයක් 
විධියට ෙගොවි ජනතාව -විෙශේෂෙයන් වී ෙගොවියා, ෙත් ෙගොවියා, 
රබර් ෙගොවියා- ෙකෙරහි දැක්විය යුතු සැලකිල්ල ෙනොදැක්වීම, 
අත් හැරීම, මඟ හැරීම, ඒ ෙවනුෙවන් කියා ෙනොකිරීම සහ ගහන 
අපරාදයක්. ඒ අය තමයි ෙම් රට ජීවත් කරවන්ෙන්. ෙම් හැෙමෝටම 
බදු ෙගවන්ෙන් ඒ මිනිසුන් තමයි. ඒ මිනිසුන් තමයි රට කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය වැනි ධනවාදි ආණ්ඩුවක් පත් 
වුණත් -ෙමොන ආණ්ඩුවක් පත් වුණත්- ඒ ජනතාව රැකගැනීෙම් 
විශාල වගකීමක් ඔවුන්ට තිෙබනවා.  

කාන්තාවක විධියට මා කියන්න ඕනෑ, ෙම් ආණ්ඩුව ඇති කර 
තිෙබන ෙම් මහා උද්ධමනය නිසා අද ෙඩොලරෙය් අගය 
ෙව්ගෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. අපි ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට 
ෙඩොලරය රුපියල් 131යි. මාස 15ක් යන ෙකොට -අද දවෙසේ- 
ෙඩොලරෙය් වටිනාකම රුපියල් 147.60යි. ෙම් වන ෙකොට 
ෙඩොලරෙය් වටිනාකම ශීඝෙයන් -විශාල ෙලස- ඉහළ ගිහිල්ලා. 
අෙප් රටට ආනයනය කරන සියලු භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගිහිල්ලා. 
අපට අපනයන අවස්ථා නැති ෙවලා. භාණ්ඩ ෙගන්වන්න විධියක් 
නැහැ. අපි පරිප්පු ටික පිට රටිනුයි ෙගෙනන්ෙන්. අපි හාල් 
මැස්සන් ටික, කරවල ටික, උම්බලකඩ ටික, පිටි ටික, සීනි ටික 
පිට රටවලින් ෙගෙනනවා. මිරිස් කරල, ගම්මිරිස් කරල ආදි ෙම් 
හැම ෙද්කම මිල ගණන් වැඩි ෙවලා. අද ගෘහිණියට 
ෙකොත්තමල්ලියි, කහයි දුන්නාට වැඩක් නැහැ. ෙකොත්තමල්ලිත් 
ගණන් ගිහිල්ලා.  

කහ ෙගදරකට ගන්ෙන් යම්කිසි පමාණයකුයි. ඒවාෙය් මිල 
අඩු කළාට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අද ෙමය කුස්සියට දැනිලා 
තිෙබනවා. ෙම් උද්ධමනෙය් පශ්නය, ෙම් මිෙල් පශ්නය කුස්සියට 
දැනිලා තිෙබනවා. කාන්තාෙවෝ අද කම්මුෙල් අත තියාෙගන දුක් 
ෙවනවා, "ෙදයියෙන්, ෙහට දවෙසේ මෙග් දරු පැටවුන්ට කන්න 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් 
කියනවා වී ෙගොවිතැන කරන්න එපා කියලා. අෙප් දිස්තික්කය 
තමයි දිගාමඩුල්ල දිස්තික්කය. අපයි වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
පෙහන් එකක් ෙම් රටට දුන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකෙයෝ ගිහිල්ලා අම්පාෙර් මිනිසුන්ට කියනවා, "දැන් උඹලා වී 
ෙගොවිතැන කළා ඇති. නවත්තාපල්ලා" කියලා. අම්පාෙර් 
මිනිසුන්ට ලුණුයි බතුයි, මිරිසුයි බතුයි කන්න තිෙබන එකත් නැති 
කරන්න තමයි ෙම් හදන්ෙන්. ඉතින් අපි ෙම් කාරණය ගැනත් 
කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට. මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට යම්කිසි තැනකට ෙගනැල්ලා දුන්නා. 
ෙම් අය එදා කිව්ෙව්, "අපි ෙම්ක කරලා ෙපන්වන්නම්" කියලායි. ඒ 
නිසා කරුණාකර ෙම් රට යහ මඟට ෙගන යන්න. රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාට අපි කියනවා, ෙම් රෙට් ව ාපාරික 
පජාවත් එක්ක ෙහොර deals ගහෙගන ෙම් රෙට් ව ාපාරිකයන් 
විතරක් ආරක්ෂා කරන්න ලැහැස්ති වන්න එපා කියලා. 
ව ාපාරිකයන් ආරක්ෂා කළාට කමක් නැහැ. ෙම් රෙට් අහිංසක 
මිනිසුනුත් ආරක්ෂා කළ යුතුයි.   
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුවට හැම ෙවෙල්ම 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාරුවම තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අද "විපක්ෂය" කියා එකක් තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් 
නායකයා ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමායි. විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරයා ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමායි. 
හැබැයි විපක්ෂය ගහන්ෙන් කාටද? මහින්ද රාජපක්ෂ භීතිකාව 
තමයි ෙම් ආණ්ඩුවට තවමත් තිෙබන්ෙන්.   

හයිඩ් පාර්ක් පිටිෙය්දී කවුරුවත් අනාගත සැලසුමක් ගැන කථා 
කෙළේ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන 
එක මන්තීවරෙයක්වත්, එක ඇමතිවරෙයක්වත් ෙම් රට 
ෙමෙහයවන අනාගත සැලසුම ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඔවුන්ට 
පතිපත්තියක් නැහැ. එදා ෙව්ලට බදු ගහ ගහ, බදු ගහ ගහ රට 
ෙගන යන්නට බලනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ආණ්ඩුවට කියනවා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා වැඩ කළ හැටි ආදර්ශයට ගන්න 
කියා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට හැදුවා. එය 
ආදර්ශයට අරෙගන ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.11] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත  රනිල් 

විකමසිංහ මැතිතුමන් මාර්තු මාසෙය් 08ෙවනි දා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් වූ පකාශයට 
අදාළ ෙමම සභාව කල් තැබිෙම් විවාදෙය්දී අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටට පත් ෙවනවා. එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී, එතුමාෙග් පකාශෙය්දී ලංකාව මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග, 
අවශ තාවන් සහ ඊට ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් පවත්නා තත්ත්වයන් 
ෙකෙසේ බල පවත්වනවාද කියන එක ගැන එතුමා අදහස් දැක්වූවා.  

එතුමාෙග් කථාව විශ්ෙල්ෂණය කරලා බැලීෙම්දී ෙපෙනනවා 
එතුමා ෙම්කට ෙදන එකම විසඳුම රාජ  ආදායම වැඩි කරෙගන, 
රාජ  වියදම කළමනාකරණය කරෙගන රට නව දිශාවකට ගමන් 
කරවීම බව. නමුත් අද අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් යැයි කියා ගන්නා 
මන්තීවරුන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී අදහස් දක්වන විට එක කාරණයක් 
කියන්නට උත්සාහ කළා. "පසු ගිය කථාන්තර ෙමොකුත් කියන්නට 
කරන්නට එපා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් නම කියන්නට 
එපා. එතුමා ගැන කථා කරන්නට එපා. පසුගිය ආණ්ඩුව ගැන කථා 
කරන එක ෙනොෙවයි දැන් කරන්නට තිෙබන්ෙන්. 2015 ජනවාරි 
08ෙවනි දා බලය ගත්තා නම්, 2015 අෙගෝස්තු 17ෙවනි දා 
ආණ්ඩුව ගත්තා නම් දැන් මැජික් ෙපොල්ල අතට ගත්තා වාෙග් 
ෙම්ක අෙනක් පැත්ත කරකවලා ෙම් තිෙබන පශ්නවලට විසඳුම් 
ෙසොයන එක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් කියාමාර්ගය ෙවන්න ඕනෑ" 
කියලා කියන්නටයි උත්සාහ කෙළේ.  

මම අෙප් නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමාෙග් කථාව 
අහෙගන හිටියා. එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් 
ෙහොඳයි. මට එතුමාෙග් කථාෙව්දී මතක් වුෙණ් ITN එෙක් "Chat 
'n Music" එක. සිනහවයි, සංගීතයයි, විහිළුවයි, කථාවයි, කඳුළයි, 
දුකයි තිෙබන සංෙව්දී කථාවක් අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී එතුමාෙගන් 
ඇහුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කථාව ඇහුවාම හරි 
සංෙව්දීයි. හැබැයි ඒ කථාෙව් අෙනක් පැත්ෙතන් මාධ යක හිටපු 
ෙකෙනක් හැටියට එතුමාම කියනවා එදා ෙම් රෙට් මාධ ය ෙකොයි 
තැනද තිබුෙණ් කියලා.  

එතුමාෙග් කථාෙව්දී කියනවා, පසු ගිය දා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙඝෝෂා මැද, 
බාධාවන් මැද කළ ඒ කථාව කෘත ගුණ ෙනොදන්නා ෙකනකුෙග් 
කථාවක් කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට අමතක නැහැ සරත් ෙෆොන්ෙසේකා කියන ඒ මහා රණ 
විරුවාට කෘත ගුණ සලකපු හැටි. ශිරානි බණ්ඩාරනායකලාට 
සලකපු හැටි, ලසන්ත විකමතුංගලාට සලකපු හැටි ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට අමතකයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම එක 
කාරණයක් කියන්නට කැමැතියි. ඒ තමයි අෙප් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ඇතැම් මන්තීවරුන් තමන්ෙග් කථාව අවසන් කරන 
ගමන් කිවෙව්, ෙම් යන තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න නම් අපට 
බලය ෙදන්න කියලායි. මට මතකයි හයිඩ් පාර්ක් පිටිෙය් 
පැවැත්වුණු රැස්වීමකදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා අවසාන වශෙයන් 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද කියලා. "ෙම්ක කරන්න මට පුළුවන්, මට 
ෙදන්න. මට දුන්ෙනොත් මම කරලා ෙපන්වනවා" කියලා. ඕක 
තමයි ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් අවශ තාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ඉතිහාසය 
මතක් කරලා ෙදන්නට කැමැතියි. අපි දන්නවා 2015 ජනවාරි 
08ෙවනි දා ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවූෙව් කවුද කියලා. 2015 
ජනවාරි 08ෙවනි දාට ෙම් රෙට් මිනිස්සු ජනාධිපතිවරණයක් 
ඉල්ලුවාද? නැහැ. ජනාධිපතිවරණයට අවුරුදු ෙදකක් තිබියදී 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපතිවරණයකට එන්ෙන් එතුමා 
අෙත් සියලු ෙද් තිබිලායි. ෙම් රෙට් තුෙනන් ෙදකක 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්, පළාත් සභා සියල්ල, 10ක් 12ක් හැරුණාම 
පළාත් පාලන ආයතන සියල්ල අෙත් තියා ෙගනයි එතුමා 
ජනාධිපතිවරණයට එන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි අමතක 
කරන්නට ෙහොඳ නැති කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ලැබුණු අවස්ථාව ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමාට හැරුණාම ෙම් රෙට් කිසිම 
නායකෙයකුට ෙනොලැබුණු අවස්ථාවක් බව. ඒ තමයි, යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් අභ න්තර ආරවුල් කිසිවක් තිබුෙණ් නැහැ 
කියන එක, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

උතුෙර් ෙහෝ දකුෙණ් කිසිදු ගැටුමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
සියල්ලට වඩා යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙහොඳ 
මානසිකත්වයකට ආවා. ෙම් රෙට් නායකෙයෝ රට ෙවනුෙවන් 
කවර ස්ථාවරයක ඉන්නවාද ඒ ස්ථාවරෙය් ඉන්න පුළුවන් ෙහොඳ 
මානසිකත්වයක රෙට් මිනිස්සු හිටියා. එෙහම තිෙබද්දී ෙමොනවාද 
ඒ පාලකෙයෝ කෙළේ? තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිෙබද්දී, පළාත් 
සභා සියල්ෙලහිම බලය තිෙබද්දී, පළාත් පාලන ආයතන 
සියල්ෙලහිම බලය  තිෙබද්දී, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ආණ්ඩුව 
ස්ථාවරව තිෙබද්දී, අභ න්තර ගැටුම් නැති ෙබොෙහොම නිරවුල් 
පරිසරයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබද්දී, රෙට් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් ඉස්සරට යන්න අවස්ථාව තිෙබද්දී ෙමොනවාද  ඒ 
පාලකෙයෝ කෙළේ? තමන්ෙග් බල පරාකමය වැඩි කර ගන්න ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි ක ළා හැර, රෙට් ජාතික පතිපත්ති හදන්න 
ඔවුන් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අපි අහන්න කැමැතියි.  

අද නැවත වරක් බලය ඉල්ලන, නැවත වරක් අපට ආණ්ඩුව 
ඕනෑ කියලා කියන, අපට ආණ්ඩු බලය දුන්ෙනොත් රට හදන්නම් 
කියලා කියන පිරිෙසන් අපි අහන්න කැමැතියි, එදා යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ රට නියම දිශාවට ගන්න තිබුණු ඉඩකඩ -ඒ අවස්ථාව- 
පැහැර හැරලා තමන්ෙග් බල පරාකමය, තමන්ෙග් පවුෙල් බල 
පරාකමය විහිදුවා ගන්න කියා කෙළේ කවුද, ඒකට ෙනොෙවයිද 
තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි කෙළේ, දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
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ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙවනුෙවන් 
ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන්, දැෙවන, පෑෙගන, ෙපොඩිෙවන පුංචි පන්තිෙය් මිනිස්සු 
ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අපි අහනවා. දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්පූර්ණෙයන්ම පාවිච්චි කෙළේ 
තමන්ෙග් සහ තමන්ෙග් පවුෙල් බලය තහවුරු කර ගන්න 
ෙනොෙව්ද කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. එෙහම කියා කරලා 
අවුරුදු ෙදකකට කලින් ජනාධිපතිවරණයකටත් ගිහිල්ලා, තමන් 
ෙනොහිතපු විධියට බලය කඩාෙගන වැටුණාට පස්ෙසේ දැන් 
ඇවිල්ලා කියනවා, "ෙම් මාස හෙත්දී, අෙට්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව තමයි ෙම් ඔක්ෙකෝම කෙළේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් ගමන් මාර්ගය නිසා තමයි අද ආර්ථිකය වැටිලා 
තිෙබන්ෙන්." කියලා.  

මම අෙප් වක්කුඹුර මන්තීතුමාෙග් එක කතාවකට එකඟ 
ෙවනවා. එතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අපි නම් එදා ඕනෑ තරම් 
රස්සා දුන්නා කියනවා. ඒක ඇත්ත. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමා කියපු විධියට ඕනෑ තරම් ලංගමෙය් රස්සාවල් 
දුන්නු නිසා තමයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 2012දී රුපියල් 
මිලියන 4,287ක් පාඩු ලබන්ෙන්. හිෙතන හිෙතන විධියට රාජ  
ෙද්පළ පාවිච්චි කරපු නිසා තමයි, ෙද්ශපාලන වුවමනා මත පාවිච්චි 
කරපු නිසා තමයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 2013දී මිලියන 
4,333කින් පාඩු ලබන්ෙන්. ෙකෝටිවලින් කිව්ෙවොත් 2012දී ෙකෝටි 
428ක්, 2013දී ෙකෝටි 433ක් ගමනාගමන මණ්ඩලය පාඩුයි. 
ජනාධිපතිවරණය අවසන් කරලා ෙගදර යන ෙකොට ආණ්ඩුෙව් බස් 
ටික ෙද්ශපාලන ව ාපෘතිවලට පාවිච්චි කරලා තවත් ලක්ෂ 
1,400ක් විතර ගමනාගමන මණ්ඩලයට ණය තියලා තමයි හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා  ෙගදර ගිෙය්.  

ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගම 2012 - 2013 කාලෙය්දී 
රුපියල් මිලියන 21,751ක්, 2013 - 2014 කාලෙය්දී 28,828ක් 
පාඩුයි. මිහින් ලංකා සමාගම 2012දී රුපියල් මිලියන 2,866ක්, 
2013දී රුපියල් මිලියන 1,956ක් පාඩුයි. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව 2012දී මිලියන 97,310ක්, 2013දී මිලියන 7,984ක් 
පාඩුයි. අෙප් රෙට් තිෙබන පධාන රාජ  ආයතන ෙමවැනි පාඩුවක් 
ලබන්ෙන් ඒ කියපු කළමනාකරණයට පිං සිද්ධ ෙවන්නයි. ඒ 
කළමනාකරණය ෙහේතුෙවන්, ඒ කියපු මහා පාඥයන්ෙග් කියා 
පිළිෙවත ෙහේතුෙවන් තමයි ඒ පාඩුව ලබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒවා තමයි අද අපට ෙම් 
විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද අෙපන් අහනවා, ඇයි ඒවා 
ගැන කථා කරන්ෙන් කියලා. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුව, 
ඒවා දිහා ආපහු හැරිලා බලන්ෙන් නැතුව ආණ්ඩුවකට, 
පාලකයන්ට, රටකට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද කියලා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කරපු 
මන්තීවරු විවිධ කථා කිව්වා. සීනි එෙක් කූඹිෙයක් හිටියා කියලා 
10,000ක දඩයක් ගැහුවා කියලා වයසක මහත්තෙයක් අෙප් 
මන්තීතුෙමකුට උසාවිෙය්දි රහෙසන් කිව්වා ලු. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ආහාරවල පමිතියට අදාළ යම් යම් පශ්නවලට දඩ 
ගහන නීති ෙම් මාස හත, අට, නවය ඇතුළතදී හැදුෙව් නැහැ. 
ෙම්වා ෙම් රෙට් තිබුණු නීති. යතුරු පැදියක් පැදෙගන යන 
ෙකෙනකු ෙහල්මට් එක නැතුව ගියා කියලා දඩ ගැහුෙවොත්, ඒක 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැරැද්දක් කියලා ඇඟිල්ල දික් කරන්න පුළුවන්ද? 

ෙමොනවා හරි වරදකට කාට හරි ෙම් රෙට් නීතිය අනුව 
උසාවියකින් දඩයක් ගැහුවාම, ඒකත් අර ''Chat 'n' Music"  එෙක් 
"කඳුළයි සුසුමයි'' කියනවා වාෙග්  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
රඟපෑවාට ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඒක පිළිගන්න සූදානම් කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්න හුඟක් කාරණා  
තිෙබනවා. නමුත් මට ලැබුණ ෙවලාව අනුවයි ඒ කරුණු කියන්න 
ඕනෑ. දැන් ITN එක ගැන ෙමතැන කථා කළා. දැන් ඒ ගැන කථා 
කෙළේ නැත්නම්, මමත්  කථා කරන්න කැමැති නැති මාතෘකාවක්. 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට අමතක නැහැ, ඔය ITN  කියන එක පවුෙල් 
නාළිකාව වුෙණ් ෙකොෙහොමද, ඒක පවුෙල් නාළිකාව හැටියට 
පාවිච්චි කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. ඒෙක් පවෘත්ති කියන්න ගත්ත 
කාලයට වැඩි කාලයක් ගන්නවා, විරුද්ධ ෙද්ශපාලනඥයන්ට, ඒ 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පවුල්වලට මඩ ගහන්න.  

"විපරම" කියලා ෙමොකක්ෙදෝ නඩලමක් දමලා එදා ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්  තුළ ෛවරය, ෙකෝධය ඇති වන විධියට 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට පහර ගහපු හැටි අපට  අමතක නැහැ. දැන් 
කථා කරපු මාධ ෙව්දීනුත් ඒ කාලෙය් ඒක ඇතුෙළේ හිටියා නම් 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ITN එකට ගෑවිලා හරි හිටියා නම් ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ. එදා  ෙමොනවාද ITN එක කෙළේ? ෙම් රෙට් ෙපොදු 
මහජනතාවෙග් සල්ලිවලින් පාලනය වුණු රජෙය් මාධ  ආයතන 
හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම  ෙම් කියන කරණු අද 
කථා කරන මාතෘකාවට අදාළ ෙනොවුණත්  කියන්න ඕනෑ. අද 
රජෙය් මාධ   හිරිකිතයකින් ෙතොරව බලන්න ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. අද ''දිනමිණ'' පතය ෙව්වා, රූපවාහිනිය 
ෙව්වා, ITN එක ෙව්වා ඒ  ඕනෑම එකක  පවෘත්ති ඕනෑම 
පක්ෂයක ෙක නකුට හිරිකිතයකින් ෙතොරව බලන්න පුළුවන්  
තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව 
තව එකම එක කාරණයක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව් මුදල් 
ඇමතිවරයා කථා කළා.  ෙම් රෙට් ඈත ගම් නියම්ගම්වලින් ආපු 
අහිංසක පාසල් දරුෙවෝ අද ගැලරිෙය් වාඩිෙවලා බලා ෙගන 
හිටියා.  ඒ දරුෙවෝ ෙමතැනින් එළියට බැහැලා ගියාට පස්ෙසේ 
පාසෙල් පන්ති කාමරෙය්දී ගුරුතුමිය  ෙපොඩි දරුෙවකුෙගන්  
ඇහුෙවොත්, "පුෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?" කියලා, 
දරුවා ෙනොවරදවාම කියාවි, "එක මාමා ෙකෙනක් කථා කරන 
ෙකොට, අෙනක් පැත්ෙත් හිටපු මාමලා 'හූ' කියපු එකයි, කෑ ගහපු 
එකයි කෙළේ. ෙවන ෙමොකුත්ම නැහැ, ඒ විධියට ෙඝෝෂා කරපු එක 
තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන්" කියලා. ඒක තමයි අද ෙම් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන කණ්ඩායම රටට දීපු ආදර්ශය. 
විපක්ෂයට ගිහිල්ලා මාස හතක්, අටක්, නවයක් යන ෙකොට  මුදල් 
ඇමතිවරයා කරන කථාවට ඇහුම්කන් ෙදන්න බැරිව කහඹිලියා 
ගෑවුණා වාෙග්  රුදාවක් තිෙබනවා නම්, ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ආණ්ඩුව 
ඉල්ලන්ෙන් රට හදන්නද, තමන් හැෙදන්න ද කියලා පශ්න 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 
[අ.භා. 6.24] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මාර්තු 8වැනි දින අගමැතිතුමා 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ නව අය වැය සංෙශෝධනය - බදු සංෙශෝධනය
- ගැන ඊෙය්ත්, අදත් කථා කරද්දී අපට දැනුෙණ් ඉතිහාසෙය් 
දරුණුම ෙසෝදා පාලුවට ලක් වුණු අය වැය ගැන තව ෙකොච්චර 
දවස් කථා කරයිද, ෙකොපමණ දවස් ෙම් ගැන විවාද කරයිද 
කියලායි.   ෙම් මන්තීවරු ෙමොන පකාශ කළත්, ෙම් මන්තීවරු 
ෙමොන ෙයෝජනා ෙගනාවත් ඒවා   ෙම් රට තුළ ඉෂ්ට සිද්ධ 
කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ හැම ෙදයකටම ''රාජපක්ෂ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෛතලය'' දමා ගන්න හදන නිසායි. හැම ෙද්ටම රාජපක්ෂ, 
රාජපක්ෂ, රාජපක්ෂ. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙකෝකටත් ෛතලය 
තමයි. දැන් ඒක ඔබතුමන්ලාට දැනුණ එක අපි අගය කරනවා. ඒක 
ෙකෝකටත් ෛතලය. දැන් ඒක දැනිලා. ඒ නිසා අපි අනාගතය 
ගැන සැලසුම් හදද්දී රාජපක්ෂ ෛතලෙයන් උදවු ගන්න ඕනෑය 
කියන එක ඔබතුමන්ලාට දැනුණු එක ගැනත් අපි සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් අය වඳින්ෙන් කාටද? 
අද අෙප් ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත තුමා කථා කළා. එතුමා 
කිව්වා අපි සම්බන්ධතා පැවැත්වුෙව් උගන්ඩාව, නයිජීරියාව, 
ඉතිෙයෝපියාව වැනි  රටවල් එක්ක කියලා. හැබැයි, අපි චීනය  
එක්කත් කටයුතු කළා.  හැබැයි ෙම්ෙගොල්ලන්ට තිෙබන එකම රට 
චීනය තමයි  කියන එක කියැවුෙණ් නැහැ. ඒක කියැවුෙණ් 
ජනවාරි 8වැනි දාට කලින්. හැබැයි, අද තමුන්නාන්ෙසේලා චීනය 
වන්දනා මාන කරන නිසා චීනය හංගා ෙගන කථා කරනවා. අද 
චීනය වන්දනා මාන කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා.  

අද අගමැතිතුමා ඇවිල්ලා  කියනවා, "අපි දැන් චීනයට යනවා, 
අපි චීනයත් එක්ක කථා කරනවා" කියලා. ෙමොකද, දැන් චීනය 
ගැන දැනිලා තිෙබනවා.  ෙම් රෙට්, ෙලෝකෙය් ඉතිහාසය  අනුව 
පිළිගන්න ඕනෑ, අපට ෙදයක් කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් 
කාෙගන්ද කියලා. අපට දැෙනන්න ඕනෑ, අපට රටට ෙදයක් ගන්න 
පුළුවන් කාෙගන්ද කියලා. එෙහම නැතිව ෙවන ෙවන මනස්ගාත 
ඔළුෙව් තියා ෙගන, ඒෙගොල්ෙලෝ කළාට ෙම්ෙගොල්ෙලෝ කරන්ෙන් 
නැහැයි කිය කියා හිටියාට හරියන්ෙන් නැහැ. වර්තමාන ආණ්ඩුව 
දැන් සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා, ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් 
ජාත න්තර මූල  අරමුදලින් ලබා ගන්න.  හැබැයි, ෙම්කට 
ෙකොන්ෙද්සි ගණනාවක් තිෙබනවා. ණය ෙදනවා නම් 
ෙහ ක්ෙටයාර් ලක්ෂයකට වැඩි පමාණයක් වී ෙගොවිතැනින් අයින් 
කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, VAT  එකත් වැඩි කරන්න ඕනෑ.   
ආෙයෝජකයින්ට තවත් බදු වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙම් බදු ගණනාව 
ෙගනාවාට පස්ෙසේ අපට ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් හම්බ ෙව්වි. 
හැබැයි, අෙප් රෙට් ආෙයෝජකයින් ඉන්ෙන් නැහැ,  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.   ආෙයෝජකයන් දැන් අෙප් රට වලංගු කරලා 
තිෙබන්ෙන් ඉතිහාසෙය් හිටපු දඬුවම් මුදලාලිලාෙග් ගණනටයි;  
සක්විති මුදලාලිලාෙග් ගණනටයි.  අන්න ඒ ගණනට තමයි දැන් 
අෙප් රට  දාලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද,  ෙමහි   ආෙයෝජනය 
කරන්න භයයි.  යම් ආෙයෝජනයක් කළාම  ඒ පාග්ධනය මත බදු 
ගැහුවාම ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියන එක අෙප් අගමැතිතුමා  පසු ගිය 
මාර්තු 08 වැනිදා කිව්වා.  ඊට පස්ෙසේ,   දැන් ඇවිල්ලා සිටින 
ආෙයෝජකයනුත් කල්පනා කරන්ෙන් ආපසු යන්නයි.   ෙම් 
ආෙයෝජකයින් ටික ෙපරළා ෙගන රට හැර ගියාම ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ඔය ෙවොක්ස්වැගන් 
කර්මාන්තශාලාවලටත් ඕකයි වුෙණ්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පාග්ධන ලාභය-     
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පාග්ධන ලාභය මත බද්ද ගහන්න ගත්තාම 

දැෙන්වි. ෙමොකද, පාග්ධන ලාභෙයන් එතුමන්ලා යම් යම් 
ෙද්වල්වලට මුදල් වියදම් කරද්දී, පාග්ධනය යම් යම් ආකාරෙයන් 

එකතු කර ගනිද්දී, ෙම්වාට බදු අය කරද්දී මිනිස්සු ඉඳීවිද? ෙම්වා 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙපොඩි ළමයින්ටත් ෙත්ෙරන සූත. 
ෙපොඩි ළමයින්ටත් ෙත්ෙරන ෙද්වල්. ඒ නිසා ෙම් ෙද්වල් ෙත්රුම් 
අරෙගන ඒ අනුව ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක විහිළුවකට ගන්න එක ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා හැමදාම කථා කරන්ෙන් 
රාජපක්ෂවරුන් කියාපු ෙද්වල් ගැනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපර කථා කළ ගරු 
ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය කිව්වා වාෙග් ඇත්තටම කුරුණෑගල 
ගල පැළුණු එක ගැන අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට හරිම 
භයක් තිෙබනවා.  ගල පැළුණු එක ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අයට භය ඇති. නමුත්, ෙම් ගල පැළිලා තිෙබන්ෙන් එතුමන්ලා 
කියපු ෙකප්ප, ෙබ්ගල් නිසායි. එතුමන්ලා කියපු කිසි ෙදයක් ෙම් 
රෙට්  සිදු වුණා ද?  

අද දවෙසේ රාජ  ෙසේවකයාට  පඩි ලැබිලා තිෙබනවා. රුපියල් 
2,500 ෙමවර මූලික වැටුපට එකතු ෙවලා තිෙබනවාද?  අය 
වැෙයන් පස්ෙසේ  ෙම් ෙගෙවන්ෙන් 4වැනි මාසය. කවදා ඉඳන්ද 
ෙම්ක ෙදනවා කිව්ෙව්?  අය වැය ඉදිරිපත් කළ දවෙසේ ඉඳලා 
කියනවා,  "ලබන මාසෙය් ඉඳලා එකතු කරනවා, ඊළඟ මාසෙය් 
ඉඳලා එකතු කරනවා" කියලා.  නමුත්  අද දිනෙය් පඩි ගත්  
පුද්ගලයාටත් රුපියල් 2,500 මූලික වැටුපට එකතු කරලා නැහැ.  
ඉතින් ෙමවැනි ෙද්වල් නිකරුෙණ් කිව්වාම,  ෙහට අනිද්දා 
වනෙකොට ගල් ෙනොෙවයි, ෙමොනවා පැෙළේවිද දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමාෙග් උපන් දිනය නිසා  අද මන්තීවරු විශාල 
පිරිසක්  ෙක්ක් කන්න නුවරඑළිෙය් පැවැත්ෙවන  party  එකට 
ගිහිල්ලා ෙවන්නට ඇති, ගරු සභාෙව් සිටින මන්තීවරු පමාණයත් 
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන 
ෙකොට ශීඝෙයන් ෙඩොලර් එෙක් අගය ඉහළ යනවා. මා හිතන 
විධියට  ෙඩොලර් එක දැන් රුපියල්  147ටත් වැඩිය ඉහළ ගිහිල්ලා. 
ඒ නිසා ආෙයෝජකයන් රට ගැන තිෙබන විශ්වාසය අත් හැර 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  දැන් ආණ්ඩුව කියන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා  අෙප් කාලෙය් හංගලා තමයි ණය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඉතින් හංගලා ණය අරෙගන තිෙබනවා නම්, 
ෙපොත්වල ලියැවිලා නැත්නම් ෙමොකටද ඒවා ෙගවන්ෙන්? 
ෙගවන්න අවශ තාවක් නැහැ. එෙහම හංගලා ණය අරෙගන රට 
පාලනය කරපු කාලයක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ෙම් ෙවලාෙව් 
පැහැදිලිවම එක කාරණයක් ගැන කියන්නට ඕනෑ.    

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා 
වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කරපු  කථා තුළින් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා,   මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ණය 
ලබාෙගන තිෙබනවා නම්,  ඒ  ලබා ගත්  සියලුම ණය ෙවනුෙවන් 
ව ාපෘති කරලා තිෙබන බව. වරාය ෙවනුෙවන් ණය ගත්තා; ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ෙවනුෙවන් ණය ලබා ගත්තා;  විදුලි බලාගාර තැනීම 
ෙවනුෙවන් ණය ලබා ගත්තා; මාර්ග පද්ධති සකස් කිරීම 
ෙවනුෙවන් ණය ලබා ගත්තා.  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා  
ණය ලබාෙගන ඒ සියලු ව ාපෘති කර අවසන්  කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, එදා ලබා ගත් සියලුම ණයවලට  වඩා  ෙම් වසර ඇතුළත 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා ගත් ණය මුදල්වලින්  කිසිදු වැඩක් කරලා 
නැහැ.  එක ෙබෝක්කුවක්, එක පාලමක් හදලා නැහැ.  ඊෙය් 
ෙපෙර්දා දින සියෙය් වැඩසටහන  යටෙත් පාරවල් හැදුවා.  ඒවා 
ෙකොෙහොමද හැදුෙව් කියලා අපි දන්නවා.   

2015 වසර සඳහා  අය වැය ෙවනුෙවන් අපි ෙවන් කරපු මුදල් 
ටික අරෙගන තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය පාරවල් ටික හදා 
ගත්ෙත්.  ඒ මුදල් පමාණයත් ෙවන් කර දුන්ෙන් අපියි කියන එක  
කියන්නට ඕනෑ.   තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැය තුළින් අපට 
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ෙවන් කරපු විමධ ගත පතිපාදනවත් ෙම් වනෙකොට ලබා දීලා 
නැහැ. ඒකත් ෙකොයි විධියට සංෙශෝධනය කරයිද දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස  ඇමතිතුමා කථා කරමින්  කිව්වා,  
"හම්බන්ෙතොට වරායක් හදලා තිෙබනවා, වැඩක් නැහැ; 
හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදලා තිෙබනවා, වැඩක් 
නැහැ; මාර්ග හදලා තිෙබනවා, වැඩක් නැහැ" කියලා. ෙමොනවාද 
එතුමා කථා කෙළේ? එතුමාෙග්  කථාෙව් තිබුෙණ් ෛවරය විතරයි.  
එතුමාෙග් පියා ඒ කාලෙය් නිවාස ගණනාවක් හදද්දී අපි 
ෛවරෙයන් කථා කෙළේ නැහැ. එතුමාට අද දියුණු කරන්න පුළුවන්  
නිධානයක් වාෙග් පළාතක් දීලා තිෙබනවා. එතුමාට පුළුවන් ඒ 
පළාත දියුණු කරන්න. වරාය දියුණු කරන්න, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
දියුණු කරන්න,  මාර්ග පද්ධතිෙයන් ඒ සඳහා අවශ  පියවර ගන්න 
අද එතුමාට පුළුවන්.  කරුමාන්තකරුවන් ෙගන්වා ගන්න, ඒ 
පෙද්ශෙය් ඉඩම් ෙවන් කරෙගන කර්මාන්තශාලා සෑදීම වාෙග් 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් එතුමාට කරන්න පුළුවන්.  

හැබැයි, ඉතින් අගමැතිතුමා කරන්න ෙදන්ෙන් නැති එක ගැන 
නම් අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. අද  ගිහිල්ලා අගමැතිතුමාත් 
එක්ක  එකතු ෙවලා ෙක්ක් කාලා සමාදාන ෙවන්න  කටයුතු 
කෙළොත් නම් ෙම් ෙද් කර ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි ති ෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගෙම්කමට මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

ෙමොකද, ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් අපි කථා ෙකරුෙවොත් එෙකන් 
ගමටත් වාසියක්, ලාභයක් ලැෙබයි. ෙම් සියලුම ණය ගැනීම්, 
සිඟමෙන් යෑම් අෙප් රටට ෙලොකු අෙගෞරවයක්ය කියන එක 
ගැනත් ෙම් ෙවලාෙව්දී අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් වසර 
තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6.5යි. 
2016 වර්ෂෙය්දී එය  සියයට 5.5ට විතර අඩුවන තත්ත්වයක් සිද්ධ 
ෙවයි කියලා දැනීෙගන යනවා. ඒ නිසා ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති 
කරන්ෙන් නැතිව අපට ජීවිෙත්ටවත් ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න බැහැ. වී 
ෙගොවියාව පාරට දමලා, ෙත් ෙගොවියාෙග් ෙත් ඉපල් ටික දරට 
කපලා, රබර් ගස් ටික දරට කපලා තිෙබනවා. චීනයත් සමඟ 
ගනුෙදනු කරලා ෙම්වාෙයන් අපි යම් කිසි ආදයමක් ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම ෙකොහු කර්මාන්තය තුළිනුත් අපි ආදායමක් ගත්තා. ඒ 
විධියට ෙම් සියලු ෙද්වල් තුළින් අපි ආදායමක් ලබා ගත්තා.  

පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී මිනිස්සු ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ෙගනයි. යුෙරෝපා සංගමෙයන් යම් කිසි 
වාසියක් අපට ලැබිලා අෙප් මත්ස  සම්පත අපනයනය කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි, එම මත්ස  සම්පත තුළින් අපට ආදායමක් ලැෙබයි, 
ඒ වාෙග්ම GSP Plus එක අපට ලැෙබයි කියලා, ෙම් වාෙග් ෙලොකු 
බලාෙපො ෙරොත්තු අපට තිබුණා. ෙම් බලාෙපොෙරොත්තු සියල්ල 
කඩාෙගන වැටුෙණොත් අපට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට කර ෙගන 
යන්න බැහැ.  

දැන් ෙම් හැෙමෝම "ඉක්කාවක්"  දිහා බලාෙගන ඉන්නවා. ෙම් 
"ඉක්කාව" කවදා වැටිලා නවතීද දන්ෙන් නැහැ. එකම 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඒකයි. අර මරික්කාර් මන්තීතුමා කිව්වා, 
ෙලෝකයට අෙප් දැනුම දීලා සල්ලි උපයන්න පුළුවන් කම 

තිෙබනවා කියලා. මම හිතන්ෙන් ඔය "ඉක්කාව" වැෙටන්න 
ගත්තාම 1998 දී අපි ගහපු ගිවිසුෙම් අෙනක් එක තමයි  අපට 
සිද්ධ වන්ෙන්. එතුමාම කිව්වා, සියයට 20යි අපි යැව්ෙව්, සියයට 
80ක් එෙහන් ආවා කියලා. ඒ වාෙග්ම සියයට 10යි, 15යි අපට 
පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්. අනිවාර්යෙයන්ම සියයට 90ක්, 95ක් 
ඉන්දියාව ෙම්ෙකන්  පතිලාභ ලබා ගන්නවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා මට ලබා දුන් කාලය පිළිබඳව  මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආර්ථික කමය තුළ ආර්ථික 
ඔස්තාර්ලා ඉන්න ආණ්ඩුවක, ආර්ථික විෙශේෂඥයන් සිටින 
ආණ්ඩුවක, ආර්ථිකය ගැන දන්ෙන් නැති මුදල් ඇමති ෙකෙනක් 
පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම තත්පරෙයන් අවසන් කරන්නම්.  

ඊෙය් - ෙපෙර්දා පත් වුණු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීතුමාත් 
ෙබොෙහොම ෙලොකු හෑල්ලක්  කියලා ගියා.  ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමා 
ෙමතැන නැතත්, මම තව එක් කරුණක් පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි.  මම දන්නා විධියට නම්  ඔය කාලෙය්  ෙකොටන 
තුවක්කුවකින් හරි ගල්කටස් එකකින් හරි තමයි එතුමා යුද්ධ 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  ෙමොකද, ඒ කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ඇති තරම්  යුද උපකරණ දුන්නා. ඒ කිසි ෙදයක්  
දුන්ෙන් නැහැ කියලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීතුමා පකාශ කළා. 
එතුමා  ෙකොටන තුවක්කුෙවන්ද, ගල්කටස් එෙකන්ද යුද්ධ 
ෙකරුෙව් කියන එක  පැහැදිලි කරන්න  කියලා ඉල්ලමින්, මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා  නිහඬ වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 6.35] 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මාර්තු අටවැනි දා ගරු 

අගාමාත තුමා ෙම් රෙට් ආර්ථික පතිපත්ති සහ බදු පතිපත්ති 
සම්බන්ධව කරන ලද විෙශේෂ පකාශය සම්බන්ධව මටත් අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් 
සතුටට පත් වනවා. 

ඊෙය් දවසත්, ඒ වාෙග්ම අද දවස පුරාත් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
එතුමාෙග් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයකුත් 
ආකාරෙය් අදහස්, ඒ වාෙග්ම විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු 
කළා. මම හිතන හැටියට හුඟක් ෙවලාවට ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කරුණු පැහැදිලි කෙළේ එතුමාෙග් බදු පතිපත්තිය ගැන සහ බදු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩි කිරීම සම්බන්ධවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම 
නම් අපි කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනෑ, ෙම් බදු මුදල් වැඩි 
කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම නව ආර්ථික පතිපත්තියක් හඳුන්වා 
ෙදන්නත් එතුමාට සිද්ධ වූ කාරණාව කුමක්ද කියලා.  

ෙමතැනදි කවුරුත් කථා කරපු කාරණාවක් තමයි, පසු ගිය 
රජය කාලෙය් ෙම් රටට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන ආකාරෙය් ණය ලබා 
ගැනීම. මෑත ඉතිහාසෙය් ෙකොයිම රජයකින්වත් ගත්ෙත් නැති 
ආකාරයට විශාල ණය පමාණයක් ෙම් රටට ගත් නිසා තමයි අද 
ෙම් බදු පතිපත්ති අනුගමනය කරන්න ෙම් රජයට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. ඕනෑම 
රජයකට රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ණය  ගන්න සිදු වන බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙමතැන සිටින සමහර මන්තීතුමන්ලා කිව්වා, 
ෙම් ගත්තා වූ හැම ණය මුදලක්ම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙවන් 
කළා කියලා. සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙම් ණයවලින් යම් කිසි 
මුදලක් ෙවන් කරන්න ඇති. ඒ සම්බන්ධව කථා කරනවා නම්,   
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් සිදු වූ ෙද්වල් දිහා බලනෙකොට ෙම් 
මුදල්වලින් සියයට 50ක්වත් ජනතාවෙග් පෙයෝජනය සඳහා 
ලැබුණාද කියලා තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙම් රෙට් සිදු වූ ෙද්වල් දිහා බලනෙකොට,  එම මුදල්වලින් 
සියයට 50ක්ම  ෙවන් වුෙණ් වංචාව සහ දූෂණය සඳහායි.  ෙම් 
රෙට් ජනතාවට අද ෙම් තරම් බදු බරක්  දරා ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වූ ෙහොරකම සහ වංචාව නිසාය 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් යම් යම් 
ව ාපෘති වැනි ෙද්වල් ආරම්භ ෙකරුවා කියලා කිව්වා. නමුත්, අපි 
පැහැදිලිවම දන්නවා ෙම් ආකාරෙයන් ආරම්භ කළ එක 
ව ාපෘතියකින්වත් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා, ජාතික ආදායම 
සඳහා මුදලක් ලබා ගන්න  ෙම් වන විටත් පුළුවන්කමක් ලැබිලා 
නැහැයි කියලා. ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට අවශ  කරන කිසිම 
දායකත්වයක් පසු ගිය කාලෙය් ආරම්භ කරපු ෙලොකු 
ව ාපෘතිවලින් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට වරාය, 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ වැනි ව ාපෘතීන් සඳහා විශාල ෙලස මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කළ ව ාපෘතීන් විධියට තමයි අපි හඳුනා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එයාර්ලංකා ආයතනය ගැන, 
මිහින් ලංකා ආයතනය  ගැන,  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව ගැන, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා පසු ගිය 
අවුරුදු 10ක 15ක කාල සීමාව තුළ ෙම්වා ආර්ථික වශෙයන් 
කළමනාකරණය කරන්න ඒ පැවැති රජයට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් 
නැහැ කියලා. මම හිතන ්ෙන් ෙම්වාෙය් පාඩුව ගත්ෙතොත් රුපියල් 
බිලියන ෙකෝටි ගණනක් පමණ වනවා. ඒ පාඩුව සම්බන්ධව මම 
එකින් එක ෙම් අවසථ්ාෙව්දී කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් රෙට් ජනතාවට තමයි ෙම් පාඩුව දරන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

සමහර ෙවලාවට ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් පාඩු ලබන ආයතන 
පුද්ගලීකරණය කරන්න එෙහම නැත්නම් රජයට සියයට 50ක් 
තියා ෙගන වැඩ කටයුතු කරන්න කථා කෙළොත් අපි දන්නවා  
ෙද්ශ හිෛතෂී කියන ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒ සඳහා ෙනොෙයකුත් 
ආකාරෙය්  විරුද්ධකම් පකාශ කරන බව. ඒ සඳහා ෙනොෙයකුත් 
ආකාරෙය් උද්ෙඝෝෂණ කරමින් එළියට බහිනවා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ 
ෙම්ෙක් පාඩුව දරන්ෙන් කවුද  කියලා. අවසාන වශෙයන් ෙම් රෙට් 
ජනතාව තමයි පාඩුව දරන්ෙන්. අෙප් රෙට් සම්පත්, අෙප් රෙට් 

තිෙබන ෙද්වල් අපි රකින්න ඕනෑ කියලා අපි කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ වනවා. හැමදාම අපි කිව්ෙවත් එකයි.  නමුත්, ෙම් පාඩුව 
දරන්ෙන් කවුද? අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් 
පාඩුව දරාෙගනයි ඒ අය බදු මුදල් ෙගව්ෙව්.  

එයාර්ලංකා එෙක් පාඩුව, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලෙය් පාඩුව, 
අෙනකුත් රාජ  ආයතනවල පාඩුව සඳහා මුදල් ෙගවන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ජනතාවයි. ෙම්ක ජනපිය තීරණයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, ගරු 
අගාමාත තුමා පමුඛ රජයට මම කියන්ෙන් අනිවාර්ෙයන්ම රෙට් 
ජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස ෙම් පාඩු ලබන ආයතන සියයට 
51ක්වත් රජය යටෙත් තියාෙගන ඉතිරි ටික ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරන්න ඕනෑ කියන පතිපත්තියට අපි යන්න ඕනෑ කියන එකයි. 
එෙහම නැතිව කවදාකවත් ෙමම ආයතන ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තිමත්ව ෙගොඩගන්න පුළුවන්කමක් නැහැයි කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා.  

ඊට අමතරව ගරු අගාමාත තුමාෙග් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා. ඒක තවමත් කාටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවලදී අෙපන් අහනවා, අපි බලයට ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද 
කෙළේ කියලා. මම හිතන්ෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් අෙනකුත් 
මන්තීවරුන් හැමෙදනාමත් ඒ සම්බන්ධව විෙව්චනය කරන ෙකොට 
කිව්ෙව්,"අපි ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. ආර්ථික 
වශෙයන් ඇද වැටිච්ච රටක් අපි භාර ෙගන, ෙම් මාස 6 තුළදී 
ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් අපි ෙකරුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාත න්තරය දිනා ගන්න ෙම් 
වන විට අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ජාත න්තර වශෙයන් අපට 
ෙහොඳ පැහැදිලි චිතයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපට ජාත න්තර 
වශෙයන් ෙලොකු සහෙයෝගයක් තිබුෙණ් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් පසු ගිය කාල සීමාව තුළ 
විවිධ රටවලට ගිහිල්ලා රාජ  නායකයන්ව හමුෙවලා වැදගත් 
රටවල් එක්ක අද වන විට  ෙහොඳ ආර්ථික සම්බන්ධතාවක් 
පවත්වාෙගන යන්න කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
ඉදිරි කාලෙය් දී සිදු වන වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධව අපට සුබවාදී 
අදහසක් තබා ගන්න පුළුවන්. එවැනි ආර්ථික දැක්මක් තිෙබනවාය 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අපට මතකයි ගරු අගාමාත තුමා 2001-2004 කාලසීමාෙව් 
ෙම් රට භාර ගත්ත අවස්ථාව. එවිටත් එතුමාට ආර්ථික වශෙයන් 
වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. ඒ මතකය ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2001 දී අප රට 
භාර ගත්ෙත් සෘණ ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක් විධියටයි. ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් ෙම් වාෙග් අර්බුදයකට අගාමාත තුමාටත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවටත් යන්න සිදු ෙවලා තිබුණා. නමුත්, එතුමා 
අද වාෙග්ම එදා ජාත න්තරෙය් වැදගත් රටවල් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කටයුතු කළ 
බව අපට මතකයි.  "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" කියලා වැඩසටහනක් 
ෙගනැල්ලා රුපියල් ෙකෝටි හතළිස් පන්දාහක් විතර වැය කරමින් 
ෙම් රෙට් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්න ෙකොට තමයි එතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
විසුරුවන්න එදා කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා එම වැඩ පිළිෙවළ  එදා 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.   

අද එතුමාට අවුරුදු 5ක කාලසීමාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් 
තත්ත්වය තුළ අද ජාත න්තරයත් එක්ක තිෙබන ඉතා විශාල වැඩ 
පිළිෙවළත් එක්ක, ඒ විශාල මුදල් පමාණය අරෙගන ෙමරෙට් 
ආර්ථිකය හදන්නත්, ඒ වාෙග්ම එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන 
රැකියා දසලක්ෂෙය් වැඩ සටහන කියාත්මක කරන්නත් අවශ  
කරන වට පිටාව නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එය 
දැනට නිර්මාණය ෙවමින් පවතිනවා කියන එකත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.  
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කාල ෙව්ලාව ඉක්ම ගිය නිසා මම ඒ ගැන වැඩිපුර කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. මම හිතන හැටියයට එතුමා  ඉදිරිපත් කළ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි සියලුම ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ වනවා. එතුමා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටපු 
ආකාරයට ෙම් රට සුඛිත  මුදිත රටක් බවට බිහි කරන්න අවශ  
ශක්තිය, වාසනාව ගරු අගාමාත තුමාටත්, අමාත  මණ්ඩලයටත් 
ලැෙබ්වා  කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
[අ.භා. 6.41] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන ශී ලංකාෙව් සැබෑ 

ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ විගහයක් කරමින් ගරු අගාමාත තුමා 
විසින් කරන ලද පකාශය පිළිබඳව සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ඉතා සතුටට පත් වනවා. ෙම් අවස්ථාව 
ඇති කරන්න කටයුතු කරපු විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවුරුදු නවයක, අවුරුදු දහයක කාලය 
තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ ෙරජීමය මඟින් කරන ලද පාලනය නිසා 
විනාශ වූ ෙද්ශය යළි ෙගොඩ නැඟීෙම් වගකීම පැවෙරන්ෙන් 
වර්තමාන රජයටයි කියන එක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. ඒ 
සඳහා අපි සූදානම් වන ෙකොට රට තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව 
විගහ කිරීම වැදගත්ය කියන එක මා අමුතුෙවන් කියන්න අවශ  
නැහැ.  

ගරු අගාමාත තුමාෙග් හැටහත්වන ජන්ම දිනය අදට ෙයදී 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සිව්වන වරටත් අගමැති වුණු, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් හත්වන නායක, අෙප් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට ශුභ උපන් දිනයක් පාර්ථනා කරන්නටත්, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් සුවහසක් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරන්නට එතුමාට 
ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා 
කරන්නටත් ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ඓතිහාසික කන්ද උඩ රට වැඩ වසන ශී දන්ත ධාතුන් 
වහන්ෙසේෙග් ආශීර්වාදයත් එතුමාට ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා 
කරනවා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් නියැලුණු, ඇත්ත කියන, ෙබොරු ෙනොකරන, 
ෙහොරකම් ෙනොකරන නායකයකුය කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව 
අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින අප පමණක් 
ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය් හිටපු ඇමතිවරු පවා අද ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පකාශයට පත් කර තිෙබනවාය කියන එකත් සන්ෙතෝෂෙයන් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒක අපට අභිමානයක්ය, ඒ වාෙග්ම අපට 
ෙගෞරවයක්ය කියන එකත් සඳහන් කළ යුතු වනවා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් අමාත  තනතුරක් දැරූ මර්වින් සිල්වා මැතිතුමා ඊෙය් 
ෙපෙර්දා පකාශයට පත් කළා, ජනාධිපතිතුමා ඉහළින් ඉඳෙගන 
අගමැතිතුමාට ෙම් රට කරන්න භාර ෙදන්නය කියලා. 

අගමැතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව දැක්මක්, දැනුමක්, හැකියාවක් 
තිෙබනවාය කියලා එතුමා පකාශ කළා.  

2015 ජනවාරි 08වන දා ෙම් රෙට් නායකයා බවට පත් වුණු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ශක්තිය ෙදන්නට පුළුවන්, 
වර්තමානෙය් ඉන්න එකම නායකයා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාය 
කියන එක අපි පිළිගත යුතු වනවා. ඒ නිසා එතුමාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළට සහාය ලබා දීම, මා හිතන හැටියට මැතිවරණෙයන් 
ජයගහණය කළ හැම මහජන නිෙයෝජිතයකුෙග්ම වග කීමක් විය 
යුතුයි කියන එක පකාශ කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ සාකච්ඡා වන ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියා 
තිෙබන කරුණු ගැන අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව වැරැදි කර තිෙබනවාය කියන කාරණය එතුමා පකාශයට 
පත් කළා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය දුන්නු ෙපොෙරොන්දු ඒ 
ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරන්න කියා එතුමා ඉල්ලීමක් කළා.  කියන 
ෙද් කරන, කරන ෙද් කියන පක්ෂයක් විධියට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කියපු සියල්ලම ඉෂ්ට කරන්න අෙප් නායකතුමාටත්, ෙම් 
ආණ්ඩුවටත් පුළුවන්ය කියන එක අපි මතක් කළ යුතුයි. අද ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වූ ඒ පකාශය පකාශයට පත් 
කෙළේ රෙට් සත  තත්ත්වය රෙට් ජනතාවට අවෙබෝධ කරන්නයි. 
සියලුෙදනාටම පටි තද කර ගන්න කියලා ඒ තුළින් එතුමා කිව්ෙව් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අධික බදු ෙපොදු ජනතාව ෙවත පටවනවාය 
කියලා එතුමා කිව්ෙව් නැහැ. බදු ෙගවන්න ඕනෑ අයෙගන් බදු අය 
කර ෙගන, රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ණය ගන්නට ඕනෑ නම් ඒ 
ණයත් අරෙගන රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑය කියන එක 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ෙපොදු විපක්ෂයට ෙමවැනි ෙයෝජනාවක්වත් ඉදිරිපත් කරන්නට 
ෙනොහැකි වීම ගැන අපි පුදුම වනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායකතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ගැන කථා කරමින් 
එතුමන්ලා විවිධ කථා කියනවා. මා හිතන හැටියට උගුරට ෙහොරා 
ෙබෙහත් ෙබොන ආකාරෙයන් තමයි එතුමන්ලා අදහස් පළ කෙළේ. 
ඒ කියපු ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා නම් ඒ කියපු ෙද්වල් තුළ ඒ 
පකාශනයට පිළිතුරු නැහැයි කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය.  

මා ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
විධියට කටයුතු කරනවා. එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නි ෙයෝජනය 
කරනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා විධියට, රෙට් 
ජනාධිපති විධියට එතුමාෙග් කාලෙය් සිදු වුණු සිදු වීම් පිළිබඳව 
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න එතුමාට 
පුළුවන්. නමුත් එතුමා ෙම් ගරු සභාවටවත් එන්ෙන් නැතුව, ෙපොදු 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ලවා යම් යම් කාරණා ඉදිරිපත් කරමින් 
ෙම් සභාව මඟ හරිනවාය කියන එකයි අප පිළිගත යුතු වන්ෙන්. 
එවන් නායකයන් සමඟ ෙපොදු විපක්ෂෙය් අය යන ගමන තුළින් ඒ 
අයෙග් අනාගතය ෙකොයි ආකාරෙයන් විස ෙඳයිද කියලා අපට 
හිතන්නට බැහැ. ඒ නිසා ෙපොදු විපක්ෂෙය් අයට අපි කියනවා, 
වැරැදි මාර්ගෙය් යන්ෙන් නැතුව, වැරැදි පාෙර් යන්ෙන් නැතුව ෙම් 
රට ෙගොඩ නඟන්න ෙම් ෙගන යන අවස්ථාවට උදවු වන්න කියලා. 

අපට අද ලැබී තිෙබන්ෙන් ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් කියන එක 
මම අමුතුෙවන් කියන්න අවශ  නැහැ. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ගැන 
කථා ෙකරුෙවොත් දීර්ඝ කාලයකින් ෙමවන් අවස්ථාවක් ෙම් රෙට් 
පහළ වී නැහැ. අද පබලතම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ 
පබලතම පක්ෂයට, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොටසකුත් එකතු 
ෙවලා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක ජාතික 
ආණ්ඩුවක් විධියට අද මුළු රටම හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 
ජාත න්තරය ෙම් ආණ්ඩුවට විශාල වශෙයන් උදව් උපකාර 
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කරනවා. රෙට් ජීවත් වන සිංහල, මුස්ලිම්, දවිඩ ඇතුළු සියලුම 
ජාතීන් අද ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට 
ෙහොඳම නිදර්ශනය තමයි, පසු ගිය අය වැයට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ලැබුණු බලය. ඉතිහාසෙය් කිසි දාක ෙනොලැබුණු බලයක් 
ලැබුණා. ෙම්ක බෙලන් ගත් ෙදයක්වත්, වර දාන දීලා ගත් 
ෙදයක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් නියම පජාතන්තවාදී පාලනය තුළ 
ලැබුණු බලයක් විධියටයි අපි දකින්ෙන්.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 225ෙදනා අතරින් 160ක් ඒ අය වැයට 
සහාය දුන්නා. එතැනදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, දවිඩ ජාතික සංවිධානයත්, මුස්ලිම් ෙකොංගසය ඇතුළු 
අනිකුත් මුස්ලිම් ජාතීන් සියලුෙදනාමත් ඡන්දය දීලා ෙම් ආණ්ඩුවට 
සහාය පළ කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් විධියට 
හිතාෙගන අපි වැඩ ෙකරුෙවොත් ෙම් රට දියුණු කරන එක එතරම් 
පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා එක් වන්න කියලා 
ෙපොදු විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අපි විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, වර්තමාන ආර්ථිකය පිළිබඳව අප කථා කළ යුතුයි. 
මම හිතන්ෙන් පසු ගිය මැතිවරණවලදී අපි ජනතාවට විශාල 
වශෙයන් ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. ෙපොෙරොන්දු ෙදන්ෙන් නැතිව, 
කරුණු කියන්ෙන් නැතිව ජනතාවෙග් බලය ගන්න බැහැ. ඒවා අපි 
පිළිගන්නවා. ඒ අනුව තමයි අපි වැඩ ආරම්භ ෙකරුෙව්. ෙම් වන 
විට ජනතාවට දීපු සහන ගැන කථා ෙකරුෙවොත්, ජනතාවට විශාල 
වශෙයන් සහන දුන්නා. අත වශ  භාණ්ඩ මිල අඩු ෙකරුවා. ගෑස ්
මිල අඩු ෙකරුවා. ෙතල් මිල අඩු ෙකරුවා. මා හිතන්ෙන් කිසිම 
ආණ්ඩුවකින් ෙනොලැබුණු සහන පසු ගිය දින සියෙය් 
ආණ්ඩුෙවනුත්, ඊට පසු ආණ්ඩුෙවනුත් ලැබුණාය කියන එක අපි 
කිව යුතු වනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාවට පජාතන්තවාදය ලබා 
දුන්නා.  

1978 සිට විධායක ජනාධිපති කමය ගැන ෙම් රෙට් ජනතාවට 
විශාල පශ්නයක් තිබුණා. ඒ පශ්න නිරාකරණය කරන්න 
ජනාධිපතිවරයා සතු විධායක බලතල අඩු ෙකරුවා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට කරලා තිබුණු විශාල 
විනාශය වළක්වන්න දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාවා. ඒ තුළින් ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම, 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම ආදී 
Commissions ඇති කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවට නිදහෙසේ හිතන්න, 
නිදහෙසේ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව සැලසුවාය කියන එකත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් මාධ  නිදහස තහවු රු කරලා, මාධ යට තිෙබන 
තහංචි නැති කරලා, සෑම ෙකෙනකුටම තමන්ෙග් අයිතීන් ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් අවස්ථාව ආණ්ඩුව තුළින් සලසා දුන්නාය කියන එක අපි 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කළ යුතු වනවා. ෙම්වා පිළිබඳව වැරදි 
අ වෙබෝධ තිබුණ නමුත්, අද රෙට් බහුතර ජනතාව ෙම්වා පිළිබඳව 
සතුටු වනවා. ඒ ගැන අපිත් සතුටු වනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් කරමින් 
ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න දරන උත්සාහය අපි අගය කරනවා. 
ඉදිරියටත් ඒ කරුණු ඒ ආකාරයට ඉෂ්ට වනවා. ඒ අවස්ථා තවත් 
ශක්තිමත් කරන්න අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉන්ධන මිල ගැන කථා කෙළොත්, ෙම් රෙට් 
2004 තිබුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් රුපියල් 32ට 
තිබුණු ඩීසල් ලීටරය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය තුළ රුපියල් 115 
දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ මිලට තමයි අෙළවි වුෙණ්. ෙපටල් ලීටරයක් 
එදා තිබුෙණ් රුපියල් 70ට. 2014 අවසාන කාලෙය් සාමාන  
ෙපටල් ලීටරයක මිල තිබුෙණ් රුපියල් 143යි. සුපිරි ෙපටල් 
ලීටරයක මිල රුපියල් 160 වාෙග් වුණා.  මහින්ද රාජපක්ෂ 

ආණ්ඩුව කිසියම්ම අවස්ථාවක ජනතාවට සහන දුන්ෙන් නැහැ. 
අපි ඉන්ධන මිල අඩු වීෙම් වාසිය ජනතාවට ලබා දුන්නා. ෙතල් 
ලීටරයක මිල රුපියල් 30කින්, 40කින් අඩු ෙවලා ජනතාවට සහන 
ලැබුණා. ගෑස් මිල රුපියල් 300කින්, 400කින් අඩු කරලා අපි 
ජනතාවට සහන දුන්නා. අත වශ  භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙකරුවා.  

අද පාන් ගැන ෙලොකුවට කථා කරනවා. එදා පැවැති පාන් මිල 
පිළිබඳව කථා ෙකරුෙවොත්, මම හිතන හැටියට පෘතුගීසිකාරයින් 
ෙම් රටට පැමිණීෙමන් පසුව තමයි ලංකාෙව් මිනිස්සු පාන් කන්න 
පටන් ගත්ෙත්. එදා සිට 1994 එක්සත් ජාතික පක්ෂය රට චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ෙදනෙකොට පාන් ෙගඩිය රුපියල් 5යි. 
එදා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පමුඛ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය රුපියල් 3ට පාන් ෙදනවාය කියලා තමයි ෙම් රෙට් බලය 
ඇල්ලුෙව්. ඒ පාන් ෙගඩිය 1994න් පස්ෙසේ 2014 වනෙකොට 
රුපියල් 60ක් වුණා. රුපියල් 55කින් පාන් ෙගඩිෙය් මිල වැඩි 
ෙකරුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම කියන 
එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. රුපියල් හතරකින් පාන් මිල වැඩි 
කරනවාය කියා ජනතාව අතර මතයක් ඇති කරන්න ෙම් දිනවල 
ෙපොදු විපක්ෂය උත්සාහ දරනවා. නමුත් ජනතාව ඒවාට 
රැවෙටන්ෙන් නැහැ කියා මා හිතනවා.  

බඩු මිල අඩු කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙම් පාලනය තුළ 
පමණක් කියන කාරණය අද ජනතාව පිළි අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් අපට විශාල ගමනක් යන්න තිෙබනවා. ඒ ගමන යන්න 
අෙප් නායකතුමාට -ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට- ශක්තිය 
තිෙබනවාය කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ අවස්ථා තව ශක්තිමත් කරෙගන අප ඉදිරියට යන්න 
ඕනෑ. ම ට කථා කිරීමට ලැබී ඇති කාලය අවසන් බව අෙප් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා පකාශයට පත් කරනවා.  

මා ෙම් කාරණයත් කියා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. 
ලබන මාසෙය්  සිංහල අලුත් අවුරුද්ද එළැෙඹනවා. අදින් පසුව 
අපට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙනොලැෙබන නිසා මා ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, 
කථානායකතුමාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැති ඇමතිවරුන්ටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, 
සමස්ත ශී ලංකාවාසී ජනතාවටත් ලබන්නා වූ සිංහල අලුත් 
අවුරුද්ද සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
[අ.භා. 6.52] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා අගාමාත  ගරු 

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් වාසනාවන්ත උපන් දිනය ෙයදී 
තිෙබන අද වැනි වැදගත් දවසක කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. එතුමා පසු ගිය මාර්තු 08වැනිදා  
වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන ලද කථාව සම්බන්ධෙයන් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක විපක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා ඉදිරිපත් කරපු සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවට වචන කීපයක් එකතු කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් ස්තුතිය මා ඔබතුමාට පුද කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සමහර මන්තීවරුන් සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙවන කරන්න ෙදයක් නැති 
නිසයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇත්ත වශෙයන්ම මා කනගාටු වනවා, 
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ෙදන්න අද ෙමතැන කවුරුවත් නැති වුණත් පුළුවන් නම් ඉදිරි 
කාලෙය්දී ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න කියලා මම අභිෙයෝග කරනවා. 

බලන්න, 2016 වසෙර් ණය ෙසේවාවන් සඳහා ආපසු ෙගවීම් 
පමාණය රුපියල් බිලියන 1,209ක් වන බව වාර්තා ෙවනවා. 2016 
වර්ෂය ෙම් තත්ත්වයට පත් වුෙණ් පසු ගිය මාස 6 ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
අකාර්යක්ෂමතාව නිසාද, අවුරුදු 10ක් ෙම් රට පාලනය කරපු 
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනෙය් ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් 
නිසාද? ණය ආපසු ෙගවීම් රුපියල් බිලියන 647ක් සහ ණය 
ෙපොලිය රුපියල් බිලියන 562ක් ෙවනවා. ඒ ෙදෙක් එකතුව 
රුපියල් බිලියන 1,209යි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් මුළු ආදායමත් එක්කම ලබාගත් 
ණය සහ ණය ෙපොලී ගැන කථා කරන ෙකොට 2016 මාර්තු 
8වැනිදා ඉදිරිපත් කළ ගරු අගාමාත තුමා ෙග් කථාව අනුව ෙමරට 
රාජ  ව වසායන්හි ණය ෙකොපමණද කියලා අපි දන්නවා. අද 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 365ක් 
ණයවීමට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? SriLankan Airlines සමාගම 
රුපියල් බිලියන 260ක් ණයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
වර්ග සැතපුම් 25,332ක් තිෙබන ෙම් රට අද  ඉතාමත් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා මම අහනවා. ෙම් රටට එක ගුවන් සමාගමක්, SriLankan 
Airlines වැනි එක් ආයතනයක් තිබුණාම මදිද? තමන්ෙග් නමින් 
"මහින්ද ලංකා" කියලා ගහන්ෙන් නැතුව "මිහින් ලංකා" කියලා 
ගහෙගන, ගුවන් සමාගෙමන් ලැෙබන ලාභය සම්පූර්ණෙයන්ම 
කාබාසිනියා කෙළේ, ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම සුදු අලිෙයක් බවට පත් 
කෙළේ රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් වැඩපිළිෙවළ  තුළද කියලා 
මම අහනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි බැලුෙවොත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙව් 2015 සැප්තැම්බර් මස අවසාන  වන විට 
අලාභය රුපියල් මිලියන 9,992.18යි. 2015 වර්ෂය අෙගෝස්තු 
මාසය වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අලාභය රුපියල් 
මිලියන 14,605යි. 2015 ඔක්ෙතෝබර් වන විට ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් අලාභය රුපියල් මිලියන 5,190.15යි. 2014-2015 
වර්ෂෙය් SriLankan Airlines සමාගෙම් අලාභය රුපියල් මිලියන 
16,329.90යි. 2014-2015 වර්ෂෙය් මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් 
අලාභය රුපියල් මිලියන 1,483යි. ඒ වාෙග්ම 2015 අෙපේල් සිට 
ඔක්ෙතෝබර් දක්වා මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් අලාභය රුපියල් 
මිලියන 505යි. ෙම් මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය අද ෙම් රට 
ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට ඇදලා දානවා. මම 
කියනවා, අද ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න ලැහැස්ති ෙවන්න කියලා. 
ෙම් සියල්ල කෙළේ පසු ගිය මාස 6 තුළද කියන එක පිළිබඳව 
ෙමොෙළේ කළඳක් තිෙබන ෙකෙනකුට වුවත් ෙමතැනදී කථා කරලා 
කියන්න පුළුවන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද තිෙබන ජල පශ්නයට, විදුලිය 
පශ්නයට වග කියන්න ඕනෑ කව්ද කියලා අද කථා කරනවා. 
චීනෙය් යකඩවලට විකුණන්න තිබුණු 'ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්' වාෙග් 
කසි කබල් බලාගාර ෙගනැල්ලා ඒවායින් විදුලිය නිපදවන්න 
ගිහිල්ලා අද වන විට ඒක සිය වතාවකට වැඩිය කැඩිලා තිෙබනවා. 
එයින් විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා ෙකොච්චර ආෙයෝජනයක් කරලා 
ති ෙබනවාද කියලා අපි දන්නවා. ඒ වෙග් මුදලක් ආෙයෝජනය 
කරලා, අද වන විට ඒවා විනාශ ෙවලා විදුලිය ඇනහිටීම් ෙවන 
ෙකොට ඒකට වග කියන්න ඕනෑ රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාද, 
එෙහම නැත්නම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාද කියලා මම 
අහනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට ෙවන් වූ කාලය දැන් අවසන්. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොන  ෙදයකින්වත් 
වට්ටන්න බැහැ කියන කාරණය පිළිබඳව ඉතාමත් පැහැදිලිව, 
තිරසර ෙලස අද ජනතාව තුළ හැඟීමක් ඇතිෙවලා අවසානයි.  

ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
විපක්ෂ සංවිධායකතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා 
ගැබ තුළ නැහැ. පසු ගිය දින කීපෙය්ත්, අදත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ මහ ෙලොකුවට පාරම්බාපු ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
කථා කරලා පැනලා ගියා.  ෙම් පශ්නවලට එතුමන්ලා උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අප බාධා කරනෙකොට පිළිතුරු ලබා ෙදනවාය 
කියනවා. නමුත් පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මාසයක් විපක්ෂෙය් ඉන්න 
බැරිව භූමිෙතල් ගෑවුණු ගැරඬියන් වාෙග් දඟලන අයට අෙප් 
පක්ෂෙය් නායකතුමා -ගරු අගාමාත තුමා- ෙහොඳ පූර්වාදර්ශයක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. මා ඒ ගැන සතුටු වනවා. එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතය අවුරුදු හතළිහකට ආසන්නයි. අවුරුදු 
විස්සකට ආසන්න  කාලයක් එතුමා විපක්ෂෙය් සිටිමින් ඉවසීම 
පිළිබඳව වාෙග්ම නිහතමානිත්වය පිළිබඳව ෙම් රටට කියාපෑවා. 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ දුක් විඳලා, ෙනොෙයක් නින්දා අපහාස  
විඳ දරාෙගන ෙම් රට ගැන හැඟීෙමන් යුතුව කටයුතු කළ එතුමා 
ෙම් වනෙකොට ෙම් රෙට් අගාමාත වරයා හැටියට සිව්වැනි 
වතාවටත් පත්ෙවලා සිටිනවා.  

2030 වන ෙකොට ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ෙදගුණයක් 
කරලා, ෙම් රට සිංගප්පූරුවක් එෙහම නැත්නම් දකුණු ආසියා ෙව් 
දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල මට්ටමට ගන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් එතුමා ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එතුමා 
මාර්තු 08වැනිදා ඉතාමත්ම සංෙව්දීව, අවංකව, යථාර්ථයට මුහුණ 
 දීලා තමයි කථා  කෙළේ. එතුමා ඒ සඳහාත් විවාදයක් ලබා දුන්නා. 
කලින් එෙහම විවාද කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාද කියා මා 
අහනවා. අද අගමැතිවරයා හැටියට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට 
ඕනෑ විධියට උත්තර ෙදන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. එතුමා 
හැම දාම පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ වන ෙවලාෙව් සිට එතුමාෙග් 
ආසනෙය් ඉඳෙගන පැයක් ෙදකක් ෙම් ස්ථානෙය් රැඳිලා ඕනෑම 
ජග ෙතකුට ඕනෑම පශ්නයක් අහන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා.  ඒවාට 
උත්තර දීලා පලා යන්ෙන් නැති ෙශේෂ්ඨ නායකෙයකුෙග් උපන් 
දිනය දවෙසේයි අද අප ෙම් විධියට කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමතැන 
නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා නැහැ; ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මන්තීතුමා නැහැ; කලින් කථා කරපු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා 
නැහැ. මම ඒ ගැන කනගාටු වනවා. අද එතුමන්ලා  කථා 
කරන්ෙන් හරියට මැරිලා ඉපදුණු අය වාෙග්යි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් මාස හය තුළ තමයි ෙම් රට ඉතාමත් දරුණු 
පපාතයකට  වැටුෙණ්. පසු ගිය  අවුරුදු 20ක කාලය ෙම් රට 
පාලනය කෙළේ කවුද? නිදහසින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් තිබුණු ආර්ථිකය 
විනාශ කරලා, ආර්ථික සම්පත් සම්පූර්ණෙයන්ම කාබාසිනියා 
කරලා, ඒවා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මතවාදයට අවශ  විධියට 
සකසා ගත්තා. ෙම් රෙට් රාජ  නිලධාරින් විතරක් ෙනොෙවයි, 
මාධ  ෙව්දීන් මරලා හංගලා අතුරුදහන් කළා. නමුත් ජනවාරි 
08වැනිදා ෙම් රටට අරුෙණෝදය උදා වුණා. අෙගෝස්තු 17න් 
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් යහ පාලන ආණ්ඩුව - ජාතික ආණ්ඩුවක් -  
යටෙත් විෂ ෙඝෝර සර්පයින් හැටියට හිටපු, නයි - මුගටි සටනක් 
කරපු අය එකට එකතු වුණා.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්, ඒ 
වාෙග්ම අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
සුසංෙයෝගෙයන් අද ෙම් රට යම් ගමනක යනවා. ඒවාට උත්තර 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට තව මිනිත්තු 5ක කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි.  

අවසානෙය්දී ෙහෝ අපි ෙම් ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා. අපි 
යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. හයිඩ් පාක් පිටියට රැස්වුණු 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය මර ළෙතෝනි දුන්ෙන් ෙමොකක් ගැනද? 
ඔවුන්ට ස්වාධීනව නැඟිටින්න පුළුවන්කමක් නැහැ. "Three-
wheeler party"වල ඉන්න දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන, ඒ එක්කම විමල් 
වීරවංශ ගැනත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිබඳව මට කනගාටුයි. එතුමා ෙබොෙහොම 
කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥෙයක්. අද වැෙල් වැල් නැතුව 
නන්නත්තාර ෙවලා "මහින්ද එක්ක නැඟිටිමු" කියලා එල්ලිලා 
ඉන්නවා. මහින්ද මහත්මයා නැතුව අද නැඟිටින්න විධියක් නැතුව 
අවාසනාවන්ත ෙලස ඉන්නවා. රෙට් හිටපු රාජ තාන්තිකෙයක්, 
ජනාධිපතිවරෙයක් හැටියට බුහුමන් ලබපු ෙකෙනක්, ලජ්ජා 
නැතුව හයිඩ් පිටිෙය් ෙව්දිකාවට නැඟලා එතුමාෙග් 
රාජ තාන්තිකභාවය එක ෙමොෙහොතින් නැති කර ගත්තා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක කණ්ඩායමක් විසින් 
පජාතන්තවාදීව ලබාගත් ආණ්ඩුවක්; ජයගහණයක්. ඔවුන් රට 
හමුෙව් ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වල් ඉටු කිරීමට සාධාරණ කාලයක් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

1970 දශකය ගැන බලන්න. 1971 සමඟි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කටයුතු කළා. ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? අවාසනාවට සියල්ල විනාශ වුණා. 1977 දී බලයට ආ 
ආණ්ඩුව ෙපරළන්න 1988-1989 දී ෙකටි කාලයක් තුළ ඇති කළ 
ව සනය තුළින් උත්සාහ කළත්, ඒ සියල්ල විනාශ වුණා. ඒ නිසා 
මතක තියාගන්න, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙහෝ ඔය ගැටගහගත්ත 
අටමඟල වැඩි කලක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා විනාශ ෙවනවා කියන 
එක මම කියන්නට ඕනෑ. 

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ගතවූ කාලය තුළ 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් කටයුතු කරපු 
ආකාරය හරි පුදුමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පසු ගිය 
කාලෙය් අවුරුදු නවයහමාරක් තමන් සතු ෙද්පළක් වාෙග්යි ඔවුන් 
ආණ්ඩු බලය තියාෙගන සිටිෙය්. ෙවනත් කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනකු 
ඒ ෙද්පළ රැෙගන ගියාට පසුව එය නැවත ලබා ගන්න ඒ පස්ෙසේ 
යෑමක් හැටියටයි, ආත්මාර්ථකාමිව එය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා 
ෙගන යන වැඩපිළිෙවළක් හැටියටයි, ඒ ෙද්පළ ෙබදා හදා ගැනීම 
සඳහා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් හැටියටයි මා ෙමය දකින්ෙන්. 
ජනවාරි 8වන දා, ඒ වාෙග්ම අෙගෝස්තු- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට සමාවන්න. මා තවත් 

විනාඩියයි ගන්ෙන්.  

මම පැහැදිලිවම කියනවා, ජනවාරි 8වන දා 
ජනාධිපතිවරණෙයනුත්, නැවත වරක් අෙගෝස්තු 17වන දා 
මැතිවරණෙයනුත් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය අතුගා දමන්න ෙම් 
රෙට් ජනතාව කටයුතු කෙළේ නිකම් ෙනොවන බව. ඒ හැම ෙදයක් 

තුළින්ම අද අපි දකිනවා, මහ ජන මුදල් අවභාවිත කරමින් ෙහොර 
පාස්ෙපෝට් හැදූ අය, ෙහොර හැඳුනුම්පත් හැදූ අය, මහ ජන ෙද්පළ 
අයථා ෙලස පාවිච්චි කරපු අය, මාධ  ෙව්දින් මරපු අය, තාජුඩීන් 
මරපු අය, අග විනිසුරුවරිය එක දවසකින් ෙගදර යවපු අය 
ෙවනුෙවන් නීතිෙයන් දඬුවම් ෙදන ෙකොට ඔය ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට උණ ගැනිලා තිෙබන බව. ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
අද ඉතාම පැහැදිලිව නන්නත්තාර වූ තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ගරු අගාමාත තුමාත් පකාශ කළා 
වාෙග් මමත් පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුදු 5කටවත් 
ෙහොල්ලන්න බැරි නිසා ඔවුන් ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට 
පත් ෙවනවා කියා. ඉදිරිෙය්දී රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට 
අවශ  ෙම් කටයුතු කරන්න අපි ආණ්ඩුවට ශක්තිය ලබා ෙදනවා. 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන.   

 
 
[අ.භා. 7.02] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මාර්තු 8වන දා ගරු 

අගාමාත තුමා විසින් රෙට් ආර්ථිකෙය් වර්තමාන තත්ත්වය 
පිළිබඳව කරන ලද පකාශය පිළිබඳව විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා ෙගන ආ සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදය දවස් ෙදකකට පසුව අවසන් වන 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම 
සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් සහ අද කියන දින ෙදක 
පුරා පැවැති ෙම් විවාදෙය්දී විවිධ වූ අදහස් මතු වුණා. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙව්වා, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙව්වා ෙම් 
සියලුෙදනාෙගන් මතුවූ  අදහස්වලින් ෙබොෙහොමයක ෙපොදු අදහස 
වුෙණ්, "ෙම් ආණ්ඩුව අරෙගන දැනට මාස හයක් ෙවනවා. ෙම් 
මාස හෙය් කාලය තුළ රනිල් විකමසිංහ අගාමාත තුමා ඇතුළු 
කැබිනට් මණ්ඩලයට, ආණ්ඩු පක්ෂයට ෙම් රට ඉදිරි දිශාවට 
අරෙගන යන්න පතිපත්තියක්, හයියක්, ශක්තියක් නැහැ" කියන 
එකයි. විපක්ෂෙය් අෙප් ගරු මන්තීවරු විෙශේෂෙයන් කිව්වා, 
"මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙම් රට අරෙගන ආ ගමන දැන් නතර ෙවලා තිෙබනවා" 
කියලා.  

අපි ඉතිහාසය අරෙගන ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරලා 
බලමු. 2015 ජනවාරි 8වන දා ෙමවැනි ෙද්ශපාලන ෙවනසක් 
කරන්න ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙපළෙඹන තැනට ආෙව් ඇයි? ෙම් 
රෙට් මිනිසුන් ෙම් තීන්දුව ගන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙම් 
රෙට් මිනිස්සු බලාෙගන සිටියා, ෙම් රට ෙලෝකය ඉදිරිෙය් එන්න 
එන්නම දණින් වැෙටන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ෙලෝකය ඉදිරිෙය් 
ජාත න්තරය පිළිගන්ෙන් නැති රටක් බවට පත් ෙවමින් ෙම් රට 
විනාශ වන ආකාරය. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් පවුල 
ආරක්ෂා ෙවලා රට විනාශ වන පශ්නයට උත්තරයක් ෙසොයන්න 
තමයි ජනවාරි 8වන දා තමන්ෙග් මනාපය පළ කරලා ෙම් ෙවනස 
කෙළේ. එය, එක කරුණක්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් මිනිසුන් බලාෙගන සිටියා, 
ජාත න්තරය ෙතරපන ෙම් පශ්න එක්ක, ජාත න්තරය හිර කරන 
ෙම් පශ්න එක්ක අනාගතෙය්දී ෙම් රටට ඉදිරි ගමනක් යන්න බැරි 
ෙවනවා කියා. අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාව පවා එය එදා ෙත්රුම් ෙගන තිබුණා. 
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ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට එය එක ෙහේතුවක් වුණා, ජනවාරි 8වන දා 
ෙවනස කරන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2009දී යුද්ධය අවසන් වන 
ෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා විතරක් ෙනොව, 
එතුමාෙග් රජෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටපු සියලුෙදනා කිව්වා, 
ෙම් රෙට් ඉදිරි අවුරුදු තුනහතර කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් අහිංසක 
මිනිසුන් අවුරුදු ගණනක් විඳපු දුක අවසන් කරලා, ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආර්ථික ෙව්ගය ඇති කරමින්, දුප්පත් 
මිනිහාට ෙකළින් හිටගන්න පුළුවන් අනාගතයක් බිහි කරන්න 
පුළුවන් ආර්ථික වර්ධනයක් එක්ක, ජාතික වශෙයන් තිෙබන 
පශ්න සියල්ල නිම කර රට ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයට ෙගන යන්න 
පුළුවන් කාලයක් බව.  හැබැයි ෙමොකද වුෙණ්? අවුරුදු පහක් යන 
ෙකොට, එනම් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වන දා ෙම් තීන්දුව 
ගන්නා තැනට ජනතාව තල්ලු වුණා.  

දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියනවා, ''අවුරුදු 
10ක් කරපු රට නැවත මට ෙදන්න,  මම කරලා ෙපන්වන්නම් '' 
කියලා. මෙග් අදහස් දැක්වීෙම්දී මට විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්න 
ඕනෑ ෙම් විහිළුව ගැනයි.  

අෙප් ගරු අගාමාත තුමා ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් සැබෑ තත්ත්වය 
පිළිබඳව පකාශයක් කළා. ඒ නිසා අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳව  
දැනගන්න පුළුවන් වුණා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමොන වාෙග් 
තත්ත්වයක තිෙබනවාද, ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් සැබෑ තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද කියන එක පසු ගිය කාලෙය් රෙට් ජනතාව දැනෙගන 
සි ටිෙය් නැහැ. ඒ නිසා, ෙම් රෙට් ජනතාව අවධානෙයන් ඉන්න 
ඕනෑ කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියා මා කියනවා. ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් පසුගිය අවුරුදු දහය ෙදස බැලුවාම, ඒ අවුරුදු දහය 
තුළම තිබුෙණ් ෙම් රෙට් අහිංසක මනුස්සයා ෙගොනාට අන්දලා, 
තමන්ෙග් පාලන බලය ශක්තිමත් කර ගැනීමක්. එය ෙම් රෙට් 
ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ. අද නැවතත් ඒ සඳහා උත්සාහ කරන 
කට්ටිය කවුද? ඒ රජය තුළ, අවුරුදු දහයක් තුළ ෙම් රෙට් දුප්පත්, 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් බදු මුදලින් එකතු කළ සල්ලි ටික ෙකොල්ල 
කාපු මිනිස්සු, රට උකස් තියලා ගත්ත ණයවලින් ෙකොල්ල කාපු 
මිනිස්සු, එතෙනෝල් ෙගනැල්ලා තමන්ෙග් මඩිය තර කර ගන්න 
ෙම් රෙට්  දුප්පත්, අහිංසක ජනතාව විනාශ කළ මිනිස්සු. ඒ 
වාෙග්ම, එදා පාර්ලිෙම්න්තුවට දණ ගාෙගන ඇවිල්ලා, ෙම් රෙට් 
ෙකොමිස්කාරයන් විධියට අද මහා ෙපෝසතුන් බවට පත් වුණු 
කට්ටියට තමයි දැන් බලා ෙගන ඉන්න බැරි. මාස හතරක, පහක 
ඉඳලා, ෙකොෙහොම හරි ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළා දමා නැවතත් සුපුරුදු 
ජාවාරමට යන්න දඟලන කට්ටියකට විතරයි ෙම් රට ෙපරළන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. මාස හයකින් ෙවනස් කරපු ෙම් රජය, 
කාලකණ්ණි ෙද්ශපාළුවන් ටිකකට නැවත භාර ෙදන්න අහිංසක 
සාමාන  ජනතාවට, ෙම් රෙට් පුරවැසියාට අවශ තාවක් නැහැ. 
කුඩු මුදලාලිලාට කුඩු ෙගෙනන්නවත්, ෙකොමිස්කාරයන්ට ෙකොමිස් 
ගහන්නවත්, එතෙනෝල් මුදලාලිලාට එතෙනෝල් ෙගෙනන්නවත් 
අවශ  වටපිටාව හදා ගන්න ෙම් රෙට් ජනතාව නැවත ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාව, පුරවැසියන් ඉදිරිපත් ෙවලා, 
එකතු ෙවලා ඇති කර ගත්ත ෙද්ශපාලන ෙවනස නැවත ෙවනස් 
කරන්න හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියන එක මා සඳහන් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, අෙප් රට අරෙගන 
තිෙබන ණය ගැන කථා කළා. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
කිව්වා, ''එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ණය 
ෙදන්න ජාත න්තරය පිටිපස්ෙසන් දුවලා ආවා. පස්ෙසන් 
එලවලායි ණය දුන්ෙන්'' කියලා. මම එතුමන්ට එක කාරණයක් 
මතක් කරනවා. එතුමා කියන කථා ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙකොෙහොම 
පිළිගන්නවාද කියන එකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, ''රුපියල් 
2,500කින් පවුලකට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්'' කියපු විහිළු කථාව. 

අන්න, ඒ වාෙග් කථාවක් තමයි එතුමා ෙම් කියන්ෙන්. එතුමන්ට 
මතක නැහැ, ෙම් රටට ණය ගන්න විධියක් නැතිව IMF එක 
පස්ෙසේ ගිහින්, බැරිම තැන සියයට 10ට ෙඩොලර්වලින් DFCC 
බැංකුෙවන් ණය ගත්ත බව.  

ඉතිහාසෙය් කිසිම රජයක් ෙමවැනි විශාල ෙපොලී පතිශතවලට 
ණය අර ෙගන නැහැ. HSBC එෙකන් ණය ගත්තා. ඒ වාෙග්ම 
NSB එෙකන් සියයට 8.92කට ණය ගත්ත බවත් මතක් මම 
කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම, හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න 
ගත්ත ණය ගැන මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. හම්බන්ෙතොට වරාය 
හදන්න සියයට 6.3ටයි ණය ගත්ෙත්. ඒ දිනවල ජාත න්තරෙය් 
ණය පතිශතය තිබුෙණ් දශම 8යි,  දශම 9යි. දශම 8ට, දශම 9ට 
ණය ගන්න තිබුණ කාලෙය් තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය දශම 6.3ට ණය ගත්ෙත්. ෙම්වා බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා දන්ෙන් නැතිව ෙනොෙවයි. එතුමා ෙම්වා 
දන්නවා. ෙකොෙළේ වහලා, ගහලා  රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
තිබුණු හයිය ෙපන්වන්න එතුමා උත්සාහ කරනවා. ෙම් ෙබොරු 
මායාව දැන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි, සැබෑ තත්ත්වය ෙම් රටට අද ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවාය කියා අප කියනවා.  

ගරු අගාමාත තුමාට අවශ තාවක් නැහැ ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
අන්ධ කර ෙගන ෙම් රජය අර ෙගන යන්න; ෙම් ආණ්ඩුව අර 
ෙගන යන්න. ෙම් ආණ්ඩුව අර ෙගන යන්න ඕනෑ සැබෑ තත්ත්වය 
එතුමන්ලා අවෙබෝධ කර ෙගනයි ඉන්ෙන්. රටක් විධියට සියලු 
ෙදනා එකතු ෙවලා, ෙම් රටට යහපත් ගමනක් යන්න අවශ  
වටපිටාව සූදානම් කරන්න කියන එක මා මතක් කරනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තමයි ෙම් 
රට ''ආසියාෙව් ආශ්චර්යය'' කරා ෙගන යාම. ''ඒ සඳහා සියලු 
මංමාවත් ටික සූදානම් කර තිෙබනවා; සියලු පාරවල් ඇරලා 
තිෙබනවා. දැන් රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරි අවුරුදු පහ 
ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරා අර ෙගන 
යනවාය'' කියා විපක්ෂෙය් මන්තීවරු දැන් කියනවා. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට මම මතක් කරලා ෙදනවා, රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා ෙම් රට ආශ්චර්යය කරා අර ෙගන ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද කියලා. හැබැයි, දැන් නම් නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමන්ලා එෙහම ''ආශ්චර්යය'' කරා යන්න ඕනෑ විධියට 
ඉන්නවා. දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමන්ලා හරි කීකරුයි; හරි 
ෙලන්ගතුයි; හරිම ජනතාවාදීයි. 

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් කාරණය මතක 
තියා ගන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා ඔය මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් සැබෑ ස්වරූපය ෙනොෙවයි, ඔය 
නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සැබෑ ස්වරූපය ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන් කියා. මැතිවරණය පරාජය ෙවලා මාස හතරක්, පහක් 
ඉන්න ෙකොට අර සැබෑ ස්වරූපය වහ ෙගන, ''ජනතාව අතර 
ඉන්න, ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් ගැලවුම්කාරයා මමයි'' 
කියන පතිරූපය ෙගොඩනඟා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ෙම් 
රෙට් ජනතාව නැවත වරක් ෙගොනාට අන්දන්න ඔබතුමන්ලාට 
හැකි ෙවන්ෙන් නැහැ කියා මා කියනවා.  

අපට මතකයි, 2005 කාලෙය් ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙය් මන්තීවරු 
විධියට අපි හිතුවා සරම, බැනියම අදින ගෙම් ෙකනා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහිංසක ෙගොවියා ගැන කථා කරපු ෙකනා, 
නියෙර් ඇවිදෙගන ඇවිල්ලා ෙගොවියා ෙවනුෙවන් කෑ ගහපු 
මනුස්සයා බලයට ආවාට පස්ෙසේ ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන්න 
කටයුතු කරයි කියලා. අෙප් ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය කිව්වා, 
"ෙගොවියා අද විනාශ ෙවලා; ෙගොවියාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
සුන්ෙවලා; ෙගොවියා ෙවනුෙවන් කටයුතු කරපු නායකයා නැවත 
වරක් බලයට අරෙගන එන්න ඕනෑ" කියලා. මම එතුමියට මතක් 
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කරලා ෙදන්න ඕනෑ, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගැන 
අපටත් තිබුෙණ් ඔය වාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් කියලා. එදා අපි 
බලාෙගන හිටියා එතුමා ෙගොවියා ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද කරන්ෙන් 
කියලා. හැබැයි, මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ, ෙගොවියා ශක්තිමත් 
කරන්න එකම එක වැඩ පිළි ෙවළක්වත් එතුමා කෙළේ නැති බව. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් ෙගොවියා කෑ ගහලා, උද්ෙඝෝෂණය 
කරලා ලබා ගත්ත අයිතියක්. ඒෙකන් ෙගොවියා ශක්තිමත් වුණාද? 
ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන්න නම්, නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට යන්න 
ඕනෑ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 කාලෙය් රට බාර ගන්න 
ෙකොට ෙම් රෙට්  සමස්ත රාජ  ණය තිබුෙණ් ෙඩොලර් මිලියන 
2,222,341යි. හැබැයි, 2015 වර්ෂෙය්දී එතුමා ෙම් රට අපිට 
බාරදීලා යනෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 7,390,899ක මහා විශාල ණය 
කන්දරාවක් දීලා ගියා. දැන් ඔවුන් කියනවා, "ෙම් ණය ගැන කථා 
කරන්න එපා, පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලය ගැන 
කථා කරන්න එපා, ෙම් ණය ෙගවීෙම් වගකීම තිෙබනවා. ආණ්ඩුව 
බාර ගත්තා නම් කරෙගන යන්න" කියලා. සමාගමක් නම් එෙහම 
කර ෙගන යන්න පුළුවන්. සමාගමක් පාඩු ලැබුවා නම්, වහලා 
දැම්මා; අලුත් නමකින් පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ විධියට රටක් 
කරන්න බැහැ. ඔවුන් ෙම්ක කියන්ෙන් ෙනොදැන ෙනොෙවයි. අෙප් 
තරුණ මන්තීතුමන්ලා කෑ ගහලා ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? 
ඔවුන්ට අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙසේරම වහලා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා නැවත බලයට අරෙගන සුපුරුදු 
මංෙකොල්ලයට අවශ  පාර කපා ගන්නයි; තමන්ට අවශ  අදහස් 
ටික කියාත්මක කර ෙගන, තමන්ෙග් මඩිය තර කර ෙගන 
ෙද්ශපාලන ගමනක් යන්නයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් 
සෙහෝදර මන්තීතුමා අද හරි විහිළු කථා ටිකක් කිව්වා.  

"ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ෙවනස කරන්න රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාට බැහැ; මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
බැහැ; නමුත් අපිට පුළුවන් කියලා" ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
සෙහෝදර මන්තීතුමා ෙපොඩි ෙසේයාවක් දුන්නා. අද උෙද් ගරු 
සල්මාන් මන්තීතුමා අපිට ෙහොඳ කථාවක් කිව්වා. එතුමා කිව්වා, 
"ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙද්ශපාලනය හරියට ෙපොඩි එකා 
ෙතොටිල්ෙල් නලවලා ටිකක් ෙවලා ගියාට පස්ෙසේ  ෙකොනිත්තලා 
ෙපොඩි එකාව අඬවනවා වාෙග්යි" කියලා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
කරන්ෙන් ඒ වාෙග් ෙද්ශපාලන මායාවකින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ගමනට අවශ  එළියක් පත්තු කර ගන්න එක විතරයි. එෙහම 
නැතිව රටක් ඉදිරියට අරෙගන යන පතිපත්තියක් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට නැහැ.  

හැමදාම 23(2) පශ්නයක් අහලා රටට මාධ  පණිවිඩයක් 
ෙදනවා හැර ෙම් රට ඉදිරියට අරෙගන යන්න හයියක්, ශක්තියක් 
ෙදන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා අද ෙවනකම් අපි දැකලා 
නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
නැවැත්වූෙව් ෙකොතැනින්ද, ඒ නවත්වලා තිෙබන, විනාශ ෙවච්ච 
තැන ඉඳලා සැබෑ ගමනක් යන්න, ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙද්ශපාලන ෙවනසක්, ආර්ථික ෙවනසක්, 
සමාජීය ෙවනසක් කරන්න තමයි, ගරු අගාමාත තුමා 2016 
මාර්තු 8වැනි දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එක්ක ෙපොෙරොන්දු 
වුණ ඒ පකාශය කෙළේ කියලා. දැන් ඒ ෙවනසට අවශ  මාර්ගය 
විවෘත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, මං ෙකොල්ල කාපු, 
ෙසොරකම් කරපු තක්කඩි ටික නැවත කෑ ගැහුවාට, එක එක 
තැන්වල හැංඟි හැංඟී එකතු වුණාට, ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 
අරමුණ ඉ ටු කරගන්න ෙම් රෙට් ජනතාව ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා. ඒ වාෙග්ම, ජනතාවෙග් හයිය අරෙගන ෙමතැනට ආපු අපි 
ඒකට අවශ  පාර කපන්න ඉඩ තියන්ෙනත් නැහැ.  

ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන විධියට 
තවත් අවුරුදු 4ක්, 5ක් යනෙකොට අෙප් රට ජාත න්තර වශෙයන්, 
ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් රටක් බවට පරිවර්තනය ෙවන්න යන 
ෙම් ෙවනස කරා සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ 
ෙව්ලාවක ෙකොෙහේවත් නැති කල්ලියකට අපි යන ෙම් ගමන නතර 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ගමන නතර කරන්න උත්සාහ 
කරනවා නම්, ඒ ෙවනුෙවන් ගන්න ඕනෑ සෑම පියවරක්ම ගන්න 
රෙට් ජනතාව සූදානම්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ශක්තිමත්භාවය ඒකට 
ෙහොඳ පිළිතුරක් කියන එක මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 7.15 ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2016 අෙපේල් මස 05 වන අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 7.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ஏப்பிரல் 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 
1.00  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 
05th April, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day. 

1029 1030 

[ගරු ෙහේෂා විතානෙග්  මහතා] 



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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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 
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அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 
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