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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.  
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
I 

ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා රෙට් ඇති වුණ බරපතළ 
ආපදා තත්ත්වය 

க ம் மைழ காரணமாக நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள 
அனர்த்த நிைலைம 

DISASTROUS SITUATION IN THE COUNTRY DUE TO 
TORRENTIAL RAINS 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පසු ගිය දින කිහිපය පුරාවට අෙප් රෙට් සෑම පෙද්ශයකම 

පාෙහේ ඇදහැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව ෙහේතුෙවන් ෙම් වන විට ඇති 
වී තිෙබන බරපතළ ගංවතුර තත්ත්වය, නායයෑම්, පස් කඳු කඩා 
වැටීම්, මහාමාර්ග හානියට පත්වීම් හා ෙවනත් විවිධ වූ ස්වාභාවික 
ආපදාවන් ෙහේතුෙවන් සමස්ත දිවයින පුරාම ලක්ෂ සංඛ ාත 
ජනතාව තමන් පදිංචිව සිටි තැන් පවා අහිමිව අවතැන් වී දැඩි 
දුෂ්කරතාවන්ට හා සාමාන  ජන ජීවිතෙය් ෙනොසන්සුන් 
තත්ත්වයකට පත්වී සිටින බව ඉතාමත් සංෙව්දීව හා සංෙව්ගෙයන් 
සිහිපත් කරමි.  

ෙම් වන විට ඇති වී තිෙබන බරපතළ ආපදා තත්ත්වය 
ෙහේතුෙවන් පුද්ගල ජීවිත අහිමිවීම්, ෙද්පළ විනාශවීම් ඇතුළු දරුණු 
අර්බුදකාරී ගැටලුවලට මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති අතර, ෙමම 
අසරණ වූ ජනතාවෙග් අපහසුතාවන් පිළිබඳ සමස්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම දැඩි අවධානය ෙයොමු වී ඇති බවත්, ෙමම 
බරපතළ ව වසන තත්ත්වය පිළිබඳව සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් දැඩි කනගාටුව හා සංෙව්ගය පළ කරනු ලබන 
බවත් දැනුම්දීමට කැමැත්ෙතමි.  

ශී ලාංකික ජනතාව මුහුණපා ඇති ෙමම ගැටලුකාරී 
තත්ත්වයන් හා අපහසුතාවන් හැකි විගස නිමාවට පත්වී ඔවුන් 
සෑම ෙදනාෙග් සාමාන  ජන ජීවිතය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට 
පත් වනු ඇතැයි ඉත සිතින් යුතුව පාර්ථනා කරමි.  

II 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවත්වන සර්වරාතික පරිතාණ 
ධර්ම ෙද්ශනාව 

பாரா மன்றத்தில் நைடெபற ள்ள  இர  பிாித் 
பாராயண தர்ம ேபாதைன  

ALL NIGHT PIRITH CHANTING CEREMONY AT PARLIAMENT  
 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සකල ශී ලංකාවාසී ජනතාවට ෙසත් පතා 2016 මැයි මස 

27වන සිකුරාදා රාතී 9.00 සිට පසු දිනට  පහන් වන තුරු 
පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙය්දී සර්ව රාතික පරිතාණ ධර්ම 
ෙද්ශනාවක් පැවැත්වීමටත්, පසු දින එනම්, මැයි මස 28වන 
ෙසනසුරාදා හීල්දානමය සංඝගත දක්ෂිණාවක් පැවැත්වීමටත්, 
මාෙග් උපෙදස් පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් 
කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.  

පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් සහ අනුබද්ධිත කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් දායකත්වෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණඩල 
ෙබෞද්ධ සංගමෙය් සහෙයෝගෙයන් ෙමම පුණ කර්මය සිදු ෙකෙර්. 

ෙමම පුණ කර්මය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහෙයෝගය 
ලබාෙදන ෙලස සියලුම මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමි. පරිතාණ 
ධර්ම ෙද්ශනය ශවණය කිරීම සඳහා 2016 මැයි මස 27වැනි 
සිකුරාදා දින රාතිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන ෙලස සියලුම  
ගරු මන්තීවරුන්ට ෙගෞරවෙයන් ආරාධනා කරමි. 

ෙමම පුණ  කටයුතු පිළිබඳ වැඩසටහෙන් පිටපතක් සහ 
ආරාධනා පතයක් දැනටමත් සියලුම ගරු මන්තීන් ෙවත යවා ඇත. 

 

III 

ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය  
(ශී ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය 

(ශී ලංකා කණ්ඩායම) සහ 
"සාර්ක්" පර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා ශාඛාව) 
යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ විධායක කාරක සභා 

රැස්වීම 
ெபா நலவாயப் பாரா மன்றச் சங்கம் (இலங்ைகக் 

கிைள), அைனத் ப் பாரா மன்ற ஒன்றியம் 
(இலங்ைகக் கு ) மற் ம் 'சார்க்' பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்கள் சங்கம் (இலங்ைகக் கிைள) 
ஆகியவற்றின் ஒ ங்கிைணந்த நிைறேவற் க் கு க் 

கூட்டம் 
JOINT EXECUTIVE COMMITTEE MEETING OF 

COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION (SRI 
LANKA BRANCH),  INTER-PARLIAMENTARY UNION (SRI 

LANKA GROUP)  AND SAARC PARLIAMENTARIANS’ 
ASSOCIATION(SRI LANKA BRANCH) 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින සවස 4.00ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 8 දරන කාරක 

සභා කාමරෙය් දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ෙපොදුරාජ  මණ්ඩලීය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු 
සංගමය (ශී ලංකා කණ්ඩායම) සහ "සාර්ක්" පාර්ලිෙම්න්තු 
සංගමය (ශී ලංකා ශාඛාව) යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ විධායක 
කාරක සභා රැසව්ීම මැයි 20වැනි සිකුරාදා සවස 3.00ට කාරක 
සභා කාමර අංක 8හිදී පැවැත්ෙවන බව සියලුම කාරක සභික ගරු 
මන්තීවරුන් ෙවත දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

IV 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 
BUSINESS  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් මැයි 

18වැනි බදාද, එනම් අද දින අපර භාග 2.30ට මාෙග් නිල 
කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගී වන 
ෙලස එම කාරක සභාෙව් ගරු සභික මන්තීන් සියලුම ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
2015 වර්ෂය සඳහා රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව හා 
වාර්ෂික ගිණුම්.- [අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
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 ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உயிலங்குளம், 

தைலக்குத்தி என் ம் விலாசத்தில் வதி ம் தி . எஸ். 
கிங்ஸ்  ேனா அவர்களிடமி ந்  கிைடக்கப் ெபற்ற 
ம ைவ நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම බද්ෙද්ගම, මාෙහේන්ෙගොඩ, 

උස්ගල්දූව යන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙගොඩ්වින් පතිනායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மட்டக்களப் , 

ெசல்வநாயகம் தி, 69/2ஆம் இலக்கத்தில் வதி ம் தி . 
ெஜகநாதன் அவர்களிடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ 
நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

 
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 1-11/'15-(2), ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා.  
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ  අමාත  සහ 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக 
அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 
Media and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

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. 

 
 

සුනාමිෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාව සඳහා වූ 
අරාබියානු සංවර්ධන අරමුදල් නිවාස ව ාපෘතිය: 

නිවාස ෙබදා දීම  
சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ேடா க்கான அேரபிய 

அபிவி த்தி நிதிய டைமப் க் க த்திட்டம்: கள் 
வழங்குல் 

ARABIC DEVELOPMENT FUND HOUSING PROJECT FOR 
TSUNAMI VICTIMS: DISTRIBUTION OF HOUSES 

 
390/’15 

3.  ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
නිවාස හා ඉදි කිරීම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, සුනාමිෙයන් පීඩාවට පත් 
ජනතාව සඳහා ෙසෞදි අරාබියානු සංවර්ධන 
අරමුදලින්, අක්කරපත්තුව, ෙනොෙරොච්ෙචොෙල් 
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[ගරු කථානායකතුමා] 
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ගම්මානෙය් නිවාස ව ාපෘතියක් කියාත්මක කරන 
ලද බවත්;  

 (ii) එම නිවාස ව ාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු අවසන් 
අදියෙර්දී පතිලාභින් අතර ෙබදා දීමට පථමෙයන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන් අංක 178/2008 
දරන නඩු නිෙයෝගයක් මත නිවාස ෙබදා දීම අත් 
හිටුවන ලද බවත්; 

 (iii)  2009.12.02 දින පකාශයට පත් කරන ලද ඉහත 
නඩුෙව් තීන්දුව ලබා දී වසර පහක කාලයක් ගත වී 
ඇති නමුත්, ඒ අනුව නිවාස ෙබදා දීම සිදු කර 
ෙනොමැතිවීෙමන් එම ෙද්පළ සියල්ල මිනිස ්
පරිහරණයට නුසුදුසු අන්දමින් පරිහානියට පත් වී 
ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත (අ) (iii)හි සඳහන් නඩු තීන්දුව අනුව කටයුතු කිරීමට 
ෙනොපමාව උපෙදස ්ෙදන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தில் சுனாமியால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்காக ச தி அேரபிய 
அபிவி த்தி நிதியத்தால், அக்கைரப்பற் , 

ைரச்ேசாைல கிராமத்தில் டைமப் க் 
க த்திட்டெமான்  அ ல்ப த்தப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  டைமப் க் க த்திட்டத்தின் 
நிர்மாணப் பணிகளின் இ திக் கட்டத்தின்ேபா  
பயனாளிக க்கு மத்தியில் பகிர்ந்தளிக்க 

ன்னர், உயர் நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட 
178/2008ஆம் இலக்க வழக்கின் கட்டைளயின் 
பிரகாரம் கைளப் பகிர்ந்தளித்தல் 
இைடநி த்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2009.12.02ஆம் திகதி ெவளியிடப்பட்ட ேமற்ப  
வழக்கின் தீர்ப்  வழங்கப்பட்  ஐந்  வ டங்கள் 
கடந் ள்ள ேபாதி ம், அதற்கைமய கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்படாைம காரணமாக ேமற்ப  
ஆதனங்கள் அைனத் ம் மனித பயன்பாட் க்கு 
ெபா த்தமற்றவா  ேசதமைடந் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமேல அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வழக்குத் 
தீர்ப் க்கு அைமய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு தாமதிக்கா  அறி ைர 
வழங்குவாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Housing and Construction: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  a housing project was initiated with the help 
of Arabic Development Fund, on behalf of 
the people of Ampara District who had 
been affected by Tsunami devastation in 
Norachcholai Village of Akkaraipattu; 

 (ii)  during the final phase of the constructions 
of the aforesaid housing project, the 
distribution of houses among the 
beneficiaries was stalled, going by the 
Supreme Court Order No. 178/2008; 

 (iii)  five years have lapsed since the aforesaid 
court order issued on 02.12.2009 and as 
houses have not been distributed 
accordingly, the aforesaid entire asset has 
fallen into to a  dilapidated condition and is 
inappropriate for human use? 

(b)  Will he inform the House whether early measures 
will be taken to abide by the ruling of the 
aforesaid (a) (iii)? 

(c)  If not, why? 
 

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  (i)  අදාළ ෙනොෙව්.  

      (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

      (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ)  ෙමම නිවාස ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් නිවාස හා ඉදි 
කිරීම් අමාත ාංශය ෙහෝ අනුබද්ධිත ආයතන විසින් 
කියාත්මක වී ෙනොමැත. අම්පාර දිසත්ික්කෙය් සුනාමිෙයන් 
පීඩාවට පත් ජනතාව සඳහා ෙසෞදි අරාබිෙය් චැරිටි 
ආයතනෙය් මූල  ආධාර මත යටිතල පහසුකම් සහිත 
නිවාස 500ක නිවාස ව ාපෘතියක් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
ගම්මානෙය් කියාත්මක කර ඇති බවත්, එම නිවාස බැහැර 
කිරීෙම් කියාවලිය අනුගමනය කිරීෙම්දී නීතිමය ගැටලු 
පැන නැඟීම නිසා ඒවා පතිලාභින් ෙවත ෙබදා දීම පමාද වී 
ඇති බවත්, අම්පාර දිසත්ික් ෙල්කම් හා අක්කරපත්තුව 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් වාර්තා කර ඇත.    

 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නා විධියට ෙමම නිවාස 

ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කෙළේ, නිවාස හා ඉදි කිරීම් 
අමාත ාංශයයි. ඒ නිවාස 500 දැන් ෙබොෙහෝදුරට විනාශ ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා කරුණාකර ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුව 
අනුව කියා කරලා එම නිවාස ලබා දීමට පියවර ගන්නවාද කියන 
එකයි මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිවාස ව ාපෘතිය නිවාස හා 

ඉදිකිරීම් අමාත ාංශෙයන් කියාත්මක වුණු ව ාපෘතියක් 
ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඒක මම ඔබතුමාට පැහැදිලිවම 
සඳහන් කළා. ෙම්ක සුනාමි ව සනෙයන් පීඩාවට පත් වුණු පවුල් 
සඳහා ෙගනා ව ාපෘතියක්. නමුත්, ෙම්ක නිවාස අමාත ාංශෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආරම්භ කළ ව ාපෘතියක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපට එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදන්න අපහසුයි.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් ෙම් නිවාස ව ාපෘතිය 

කියාත්මක කළ රාජ  ආයතනය කුමක්ද කියා ඔබතුමාට කියන්න 
පුළුවන්ද?  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක රාජ  ආයතනයක් ෙනොෙවයි. රාජ  

ෙනොවන ආයතනයක මුදල්වලින් තමයි ෙමම ව ාපෘතිය 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, සවුදි අරාබියානු Red Crescent  

එෙකන් තමයි ආධාර වශෙයන් මුදල් දුන්ෙන්. නමුත්, මා දන්නා 
විධියට එය කියාත්මක වුෙණ් නිවාස අමාත ාංශෙයන්. ඔබතුමා 
කියනවා නම් මා ඔබතුමා දුන්නු පිළිතුර පිළිගන්නම්. මා එය 
නැවත ෙසොයා බලා පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
ජාතික යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය: ෙසේවක දීමනා  

ேதசிய இயந்திர உபகரண நி வனம் : ஊழியர் 
ெகா ப்பன கள் 

NATIONAL MACHINERIES INSTITUTE EMPLOYEES’ 
ALLOWANCES  
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5.  ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ජාතික යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය, රාජ  
ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාෙවන් ඉවත් කර ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය යටතට ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එමඟින් ෙසේවකයන්ට ෙමෙතක් ලබා 
දුන් රු. 4000/= පැමිණීෙම් දීමනාව, වසර අවසාන 
පසාද දීමනාව සහ රු.40,000/= මරණාධාර 
දීමනාව ආදී දීමනා ගණනාවක් අහිමි වන බව 
දන්ෙන්ද; 

 (iii) එම දීමනා නව ආයතනය මඟින් ෙසේවකයන් හට 
ලබා දීමට ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් පතිපූර්ණය 
කිරීමට එකඟ වන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, ෙසේවකයන්ට බලවත් 
අසාධාරණයක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (v) එම අසාධාරණය වැළැක්වීමට  ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රාජ  ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාෙවන් ෙමම ආයතනය 
ඉවත් කළ පසු තනි ආයතනයක් ෙලස පවත්වා 
ගැනීම ෙවනුවට  ඩිෙපෝ 50ක් ෙලස යළි ඇරඹීමට 
සැලසුමක් සකසක්ර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ෙමම ඩිෙපෝ 50ට අලුතින් විදුලිය, ජලය, 
දුරකථන හා අනිකුත් වියදම් දරමින් කියාත්මක 
කිරීම සඳහා විශාල පිරිවැයක් අවශ  වන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එවැනි පිරිවැයක් දැරීම ෙවනුවට ෙවනත් 
විකල්පයක් ෙවත ෙයොමුවීමට අදහස ්කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ேதசிய இயந்திர உபகரண நி வனமான  அரச 
ெபாறியியல் கூட் த்தாபனத்தி ந்  
அகற்றப்பட்  ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயின்கீழ் 
ெகாண் வரப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அத டாக  ஊழியர்க க்கு 
இற்ைறவைர வழங்கப்பட்ட பாய் 4,000/= 
வ ைகக் ெகா ப்பன , ஆண் தி 
மிைக தியம் மற் ம் பாய் 40,000/= மரண 
உதவிக் ெகா ப்பன  ேபான்ற பல்ேவ  
ெகா ப்பன கள் இழக்கப்ப ம் என்பைத 
அறிவாரா; 

 (iii) ேமற்ப  ெகா ப்பன கைள திய நி வனம் 
லமாக ஊழியர்க க்கு வழங்க அல்ல  

ேவ விதமாக மீளளிப் ச் ெசய்ய 
உடன்ப வாரா; 

 (iv) அவ்வாறின்ேறல் ஊழியர்க க்குப் பாாிய அநீதி 
இடம்ெப ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (v) ேமற்ப  அநீதிையத் த க்க ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரச ெபாறியியல் கூட் த்தாபனத்தி ந்   
இந்நி வனம் அகற்றப்பட்ட பின்னர்  தனி 
நி வனமாகப் ேபணிவ வதற்குப் பதிலாக 50 

ப்ேபாக்களாக மீண் ம் ஆரம்பிக்க 
திட்டெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், 50 ப்ேபாக்க க்கு திதாக 
மின்சாரம், நீர், ெதாைலேபசி மற் ம் பிற 
ெசல கைள ேமற்ெகாண்  
ெசயற்ப த் வதற்கு பாாிய ெசலவினம் 
அவசியெமன்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா; 

 (iii) அத்தைகய ெசலவினத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்குப் 
பதிலாக ேவ  மாற் வழியின்பால் கவனம் 
ெச த் வதற்கு க கிறாரா; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he  inform this House  - 

 (i)  whether National   Machineries Institute has   
been  removed  from  State Engineering 
Corporation and   placed under   the 
purview of  National Housing Development 
Authority;  
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 (ii)  if so, whether he is aware of the fact that  
the employees will be deprived of the 
allowances like attendance allowance of   
Rs. 4,000/=, the year- end bonus and the 
death grant of    Rs. 40,000/=  which were 
paid until now; 

 (iii)  whether it is agreed to provide those 
allowances by the new institution or to  
reimburse, otherwise; 

 (iv)  if not so, whether it is accepted that a grave 
injustice is caused  to the employees; and 

 (v)  of the measures will be taken to avoid 
aforesaid injustice? 

(b)  Will he also  inform  this  House- 
 (i)  whether there is any plan underway to re-

establish the aforesaid  Institute, having  50  
depots, instead of  having  a single entity, 
once  it is removed from the tate 
Engineering Corporation;  

 (ii)  if so, whether it is accepted that  a huge  
cost will be required, in order to operate 
those 50 depots, bearing the costs for 
electricity,  water, telephone and other 
expenses, afresh; 

 (iii)  whether  alternative  measures  will  be  
taken, instead of  bearing aforesaid cost?  

(c)  If not, why? 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)   (i)  ෙනොමැත. 

  1993 වසෙර්දී එවකට පැවති රජය විසින් නිවාස හා  
ඉදිකිරීම් අමාත ාංශය යටෙත් පැවති ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙවනම ඒකකයක් 
ෙලස ජාතික යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය ආරම්භ 
කරන ලදී.  නැවතත් 2011.02.01 දින සිට එවකට 
පැවති රජය විසින් කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය 
ඇතිව ෙමම ආයතනය ශී ලංකා රාජ  ඉංජිෙන්රු 
සංසථ්ාව සමඟ ඒකාබද්ධ කර එම ආයතනය 
යටෙත් යන්ෙතෝපකරණ අංශය ෙලස සථ්ාපිත 
කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. එෙලස 2015.12.31 
දක්වා කියාත්මක වූ යන්ෙතෝපකරණ අංශය 
නැවතත් 2016.01.01 වන දින සිට ජාතික 
යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය ෙලස ශි ලංකා රාජ  
ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාවට අනුබද්ධ ආයතනයක් ෙලස 
සථ්ාපිත කර ඇත.  

    (ii)   අහිමි ෙනොෙව්. 

    (iii)   ෙමෙතක් එම ෙසේවකයන් හට ලබාදුන් රුපියල් 
4,000ක පැමිණීෙම් දීමනාව ජාතික 
යන්ෙතෝපකරණ ආයතනෙය් ෙසේවකයන් හටද 
ලබාදීම සඳහා අධ ක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ෙම් 
වන විටත් ලැබී ඇත. 

  එෙමන්ම වසර අවසාන පසාද දීමනාවද රජෙය් 
අනුමත කමෙව්දයට අනුව ජාතික 
යන්ෙතෝපකරණ ආයතනෙය් ෙසේවකයන් හට 
ලබාදීමට කළමනාකාරිත්වය විසින් තීරණය කර 
ඇත.  

  රාජ  ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාව මඟින්, සිය 
ෙසේවකෙයකු රාජකාරි ෙව්ලාව තුළදී මිය ගිය 
අවසථ්ාවක රුපියල් 75,000/-ක කරුණාසහගත 
දීමනාවක් ෙගවන අතර, සංසථ්ා ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිටින එෙහත් රාජකාරි ෙව්ලාෙවන් බැහැර 
අවසථ්ාවකදී මිය ගිය විට රුපියල් 50,000/-ක 
කරුණාසහගත දීමනාවක් ෙගවනු ලබයි. 

  මරණාධාර දීමනාවක් ෙදනු ලබන්ෙන් 
ආයතනෙය් ශුභසාධක ෙගවීමක් වශෙයනි. රාජ  
ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාෙව් ද සාමාජික ෙසේවකයා මිය 
ගිය අවසථ්ාවකදී එම  සාමාජිකයා මරණ පරිත ාග 
කමෙය් සාමාජිකත්වය ලබා සාමාජික මුදල් 
වශෙයන් රුපියල් 100ක් ෙගවා ඇත්නම් ඔහුට 
රුපියල් 50,000/-ක මුදලක් ෙගවන අතර 
සාමාජිකයාෙග් යැෙපන්ෙනකු සඳහා රුපියල් 
30,000/-ක මුදලක් ෙගවනු ලබයි. 

  ජාතික යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය යළි සථ්ාපිත 
කරන ලද්ෙද් 2016 ජනවාරි මසයි. ෙමම කාලය 
තුළදී ඉතාම ශක්තිමත් ශුභසාධන සංවිධානයක් 
සථ්ාපිත කිරීම සඳහා ෙම් වන විටත් අවශ  පියවර 
ෙගන ඇති අතර, එම ව වසථ්ාවට අනුව 
ෙසේවකයින් හට හිමිවිය යුතු සියලුම දීමනාවන් 
ලබා දී ෙසේවකයා හට සුරක්ෂිත අනාගතයක් 
ෙගොඩනඟා දීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී කියා කිරීමට 
කළමනාකාරිත්වය තීරණය කර ඇත.  

 (iv) අදාළ නැත. 

 (v) අදාළ නැත. 

 (ආ)  (i) සකස ්කර ෙනොමැත. එෙසේ වුවද ගරු නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත තුමන්ෙග් සංකල්පයකට අනුව 
දිවයින පුරා දිසත්ික්ක 25 සඳහාම ඩිෙපෝ 25ක් 
ආරම්භ කිරීම අපෙග් අරමුණ වන අතර, එයින් 
ඩිෙපෝ 15ක් ෙම් වන විට ආරම්භ කර කියාත්මක 
ෙවමින් පවතී. 

  ජාතික යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය ආරම්භෙය්දී 
දිවයින පුරා ඩිෙපෝ 45ක් පැවති අතර, එම පැවති 
ඩිෙපෝවලින් 25ක් යළි සකිය කිරීමක් ෙමහිදී සිදු 
වන අතර  ඩිෙපෝ අලුතින් ආරම්භ කිරීමක් සිදු 
කරන්ෙන් නැත. 

 (ii)  ආරම්භෙය් සිට ජාතික යන්ෙතෝපකරණ 
ආයතනය සතුව තිබූ ඩිෙපෝ යලි සකිය කිරීමක් 
ෙමහිදී සිදු කරන බැවින් ෙමම පශන්ය අදාළ නැත. 

 (iii)  අදාළ නැත. 

(ඇ)  අදාළ නැත. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය යටතට ජාතික 
යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය ගන්ෙන් නැහැයි කියලා ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. නමුත්, පසු ගිය දිනවල 
එෙහම කථා බහක් එම ආයතනය තුළ ඇති වුණා. ගරු නිෙයෝජ  
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ඇමතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දීවත් ෙමම ආයතනය ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය යටතට ගන්ෙන් නැහැයි කියන සහතිකය 
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, අනිවාර්යෙයන්ම මට ඒ සහතිකය 

ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

1993 වසෙර් එවකට පැවැති රජය විසින් නිවාස සහ ඉදිකිරීම් 
අමාත ාංශය යටෙත් පැවැති ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
ෙවනම ඒකකයක් වශෙයන් තමයි ෙම් ජාතික යන්ෙතෝපකරණ 
ආයතනය කියාත්මක වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය රජෙයන් 
2011.02.01 ෙවනි දා ෙම් ආයතනය සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයොමු කළා. ඊට පසුව ෙම් ආයතනය රාජ  
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් අංශයක් වශෙයනුයි කියාත්මක වුෙණ්. අෙප් 
නව රජය යටෙත් ෙම් ජාතික යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය ෙවනම 
ආයතනයක් වශෙයන් කියාත්මක වනවා. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගැනීමක් සිදු වන්ෙන් 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6-440/'16 - (1), ගරු ඩී.වී. චානක මහතා. 

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 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. 
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7. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2015 ජනවාරි මස සිට විදුලි බිල්පත් ගාසත්ුව කිසිදු 
දැනුම්දීමකින් ෙතොරව වැඩිකර තිෙබ්ද; 

 (ii)  ඒ සඳහා අමාත  මණ්ඩල අනුමතිය ලැබී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අෙලෝතියාව, වැල්මිල්ල හංදිය යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි සී. ෙහට්ටිආරච්චි මහතාෙග් නිවෙසහි 2015 

ජනවාරි මස විදුලි බිල්පෙත් (ගිණුම් අංක 
3195478318), ඒකක 94 සඳහා ගාසත්ුව 
රු.892.40ක් වූ අතර 2015 ෙපබරවාරි මස විදුලි 
බිල්පෙත් ඒකක 90ක් සඳහා ගාසත්ුව 
රු.1,308.55ක් වී ඇත. ෙම් අනුව එක් මාසයක් තුළ 
එම විදුලි පාරිෙභෝගිකයාෙග් විදුලි බිල 
රු.416.15කින් වැඩි වී ඇති බවත්; 

 (ii) එෙසේම, කුලියාපිටිය, ෙහොරම්බාව යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එම්. බී. එස.් පී. පනාන්දු මහතාෙග් නිවෙසහි 
2014 ෙදසැම්බර් මස විදුලි බිල්පත ඒකක 62ක් 
සඳහා ගාසත්ුව රු.283.15 වූ අතර, 2015 ජනවාරි 
මස විදුලි බිල්පත ඒකක 61ක් සඳහා ගාසත්ුව 
රු.571/-ක් ෙලස වැඩි වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙමම විදුලි බිල්පත් ගාසත්ු වැඩිවීම සිදු වී ඇත්ෙත් ෙකෙසේද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சிடம் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் தல் மின் கட்டணம் 
எவ்வித ன்னறிவித்த மின்றி அதிகாிக்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் 
கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) அேலாத்தியாவ, ெவல்மில்ல சந்தி எ ம் 

கவாியில் வதி ம் தி .சீ.ெஹட் யாரச்சியின் 
ட் ற்கான 2015 சனவாி மாத மின் கட்டணப் 

பட் ய ல் (கணக்கு இலக்கம் 3195478318) 94 
அலகுக க்கான கட்டணமாக பா 892.40 
குறிப்பிடப்பட் ந்த டன் 2015 ெபப்ரவாி 
மாதத்திற்கான கட்டணப் பட் ய ல் 90 
அலகுக க்கான கட்டணம் பா 1308.55 என 
குறிப்பிடப்பட் ந்த . இதன்ப  ஒ  
மாதத்திற்குள் அப்பாவைனயாளாின் மின் 
கட்டணம் பா 416.15 இனால் 
உயர்வைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேம ம், குளியாப்பிட் ய, ெஹாரம்பாவயில் 
வதி ம் தி . எம்.பீ.எஸ்.பீ. பர்னாந் வின் 

ட் ற்கான 2014 சம்பர் மாத மின் கட்டணப் 
பட் ய ல் 62 அலகுக க்கான கட்டணமாக 

பா 283.15 குறிப்பிடப்பட் ந்த டன் 2015 
சனவாி மாத மின் கட்டணப் பட் ய ல் 61 
அலகுக க்கான கட்டணம் . 571/- எ ம் 
வைகயில் உயர்வைடந்தி ந்தெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(இ) ேமற்ப  மின் கட்டணம் எவ்வா  

உயர்வைடந்தெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a)  Will he inform this House whether- 

 (i)  the electricity charges have been increased 
from January 2015 without giving any 
notice; and 

139 140 

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 



2016 මැයි  18 

 (ii)  the approval of the Cabinet of Ministers has 
been received for it?  

(b)  Is he aware- 
 (i)  that the electricity bill (Account 

No.3195478318) of Mr. C. Hettiarachchi 
residing at Welmilla Junction, Alothiyawa 
was Rs. 892/40 for 94 units in January 2015 
and the electricity bill was Rs. 1,308/55 for 
90 units in February 2015, thus registering 
an increase of Rs. 416/15 within one month; 
and 

 (ii)  similarly, the electricity bill of Mr. M.B.S.P. 
Fernando residing at Horambawa, 
Kuliyapitiya was Rs. 283/15 for 62 units in 
December 2014 and it has increased to Rs. 
571/= for 61 units in January 2015?  

(c)  Will he also inform this House as to how this 
increase in electricity bills has taken place? 

(d)  If not, why?   
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  නැත.  

   2014 සැප්තැම්බර් මස 16 දින සිට පනවන ලද අය 
කමයම ෙම් දක්වා කියාත්මකය. 

    (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ආ) (i) සී. ෙහට්ටිආරච්චි මහතාෙග් නිවෙසහි 2015 
ෙපබරවාරි මස විදුලි බිල ෙමහි සඳහන් කර ඇති 
පරිදි වැඩි වී ඇත. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ගාසත්ු චකය දින 30කි. නමුත් පාෙයෝගිකව මනු 
කියවීෙම්දී එය දින 30ට අඩු ෙහෝ වැඩි වන අවසථ්ා 
ඇත. එවන් අවසථ්ාවලදී පාරිෙභෝගිකයාට 
අසාධාරණයක් සිදු ෙනොවන අයුරින් බිල්පත 
ගණනය කිරීම සිදු කරයි.  

  සී. ෙහට්ටිආරච්චි මහතාෙග් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
විදුලි බිල්පත සකස ් කර ඇත්ෙත් දින 32ක් 
සඳහාය. (දිනකට සාමාන  පරිෙභෝජනය ඒකක 
2.93ක් ෙව්.) 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් විදුලි 
බිල්පත සකස ් කර ඇත්ෙත් දින 29ක් සඳහාය. 
(දිනකට සාමාන  පරිෙභෝජනය ඒකක 3.10ක් 
ෙව්.) 

  ඒ අනුව 2015 ජනවාරි මස බිල්පෙතහි දින 32ක් 
සඳහා පරිෙභෝජනය කළ විදුලි ඒකක 94ක් සහ 
2015 ෙපබරවාරි මස බිල්පෙතහි දින 29ක් සඳහා 
පරිෙභෝජනය කළ විදුලි ඒකක 90ක් සඳහා බිල්පත් 
ගණනය කිරීම, දින 30ක ගාසත්ු චකය අනුව 
අනුපාතිකව කර ඇත. එය සකස ් කළ ආකාරය 
ඇමුණුම Iහි සඳහන් කර ඇත. 

  ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන් එය 
ෙපන්නුම් කරන්න අපට පුළුවන්. ගණන් හදපු 
ආකාරය අපි ඇමුණුමක් වශෙයන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  

 (ii) එම්.බී.එස.්පී. පනාන්දු මහතාෙග් නිවෙසහි 2015 
ජනවාරි මස විදුලිබිල ෙමහි සඳහන් කර ඇති පරිදි 
වැඩිවී ඇත. 

  එම්.බී.එස.්පී. පනාන්දු මහතාෙග් 2014 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් විදුලි බිල්පත සකස ් කර ඇත්ෙත් දින 
33ක් සඳහාය. (දිනකට සාමාන  පරිෙභෝජනය 
ඒකක 1.88ක් ෙව්.) 

  2015 ජනවාරි මාසෙය් විදුලි බිල්පත සකස ් කර 
ඇත්ෙත් දින 30ක් සඳහාය. (දිනකට සාමාන  
පරිෙභෝජනය ඒකක 2.03ක් ෙව්.) 

  ඒ අනුව 2014 ෙදසැම්බර් මස බිල්පෙතහි දින 33ක් 
සඳහා පරිෙභෝජනය කළ විදුලි ඒකක 62ක් සහ 
2015 ජනවාරි මස බිල්පෙතහි දින 30ක් සඳහා 
පරිෙභෝජනය කළ විදුලි ඒකක 61ක් සඳහා 
බිල්පත් ගණනය කිරීම දින 30ක ගාසත්ු චකය 
අනුව අනුපාතිකව කර ඇත. එය සකස ් කළ 
ආකාරය ඇමුණුම II ෙලස ඉදිරිපත් කරමි.  

(ඇ) ෙමම විදුලි බිල්පත් ගාසත්ු වැඩිවීම සිදුවී ඇත්ෙත් ෙකෙසේද 
යන්න සවිසත්රාත්මකව ඇමුණුම IIIහි සඳහන් කරමි.  
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන කරුණ 
සාමාන  ඇහින් බලන ෙකොට ඇත්තවශෙයන්ම විෂමතාවක් ෙලස 
ෙපණුනත්, විශ්ෙල්ෂණය කර බැලුවාම එවැනි විෂමතාවක් 
ෙපන්නුම් කර නැහැයි කියන්න අවශ යි. ඒ අනුව බිල්පත් 
නිවැරැදියි.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. 

2015 ජනවාරි මස සිට ෙම් බිල්පත්වල සඳහන් කර ඇති මිල 
වැඩිවීම තිෙබනවාද, නැද්ද?  2015ට ෙපර ෙනොතිබුණු මිලක් 2015 
ජනවාරි මාසෙයන් පසුව බිල්පත්වල තිෙබනවාද, නැද්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඇත්ෙත්ම නැත. කිසිෙසේත් නැත. පරණ ගාස්තු කමයම ෙව්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
උත්තරය ''නැත'' යන්න ෙන්ද? එෙසේ නම් මිල සූතය ෙහෝ 

ගණන් කිරීෙම් සූතය අනුව දැන් ෙම් (ආ) (i)උත්තරෙයහි වැඩි 
වුණු බව ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එෙසේ ගණනය කිරීමට කමෙව්දයක් තිෙබනවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. විස්තරාත්මක ගණිතමය ඇමුණුමක් තිෙබනවා. එය 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා දැන් ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. ඒ ගණනය කිරීෙම් කමෙව්දය 
අනුව බලන විට කිසිම ආකාරයක ෙදෝෂයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 16වන දායින් පසුව කිසි 
ෙලසකින් විදුලි බිල වැඩි ෙවලා නැහැ.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වැඩි ෙවලා තිෙබන බව මම ෙම් බිල්පත් ඉදිරිපත් කර 

ෙපන්වනවා. ඒත් තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා, "නැහැ" කියලා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකයි මම කිව්ෙව් ඔබතුමාෙග් සාමාන  

ඇසට එෙසේ ෙපනුණත් ඒ බිල්පත් සඳහා - [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඇහුම්කන් ෙදන්න ෙකෝ. මනු කියවන්නන් 
හරියටම දින 30න් 30ට නිවසට යන්ෙන් නැහැ. සමහර 
අවස්ථාවක දවස් 31ක්, 32ක් ගත ෙවනවා. තවත් අවස්ථාවක දින 
29න්, 28න් යනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන බිල්පත්වල ඇති 
ෙවලා තිෙබන ෙම් පශ්නය, පශ්නයක් ෙලස ෙපෙනන්ෙන් ඒ 
ෙහේතුව නිසායි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාෙග් වැල්වටාරම් කථාෙවන් මම අහපු පශ්නයට 

උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, ෙදවන අතුරු පශ්නය 

අහන්න. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙකෝ ඉතින්, ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් වැල්වටාරම් කථාෙවන් මම 
අහපු පශ්නයට උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ. 2015 ජනවාරි 
මාසෙයන් පසුව ආපු බිල් ෙදකක් තමයි මම ෙම් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකකයකට අය කරන මිල අනුව ගණන් බැලුවාම, 
2015 ජනවාරි මාසෙයන් පසුව මිල වැඩි වී තිෙබන බව මම ෙම් 
බිල්පත්වලින් ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා, එදා ඒකක ෙමච්චරකට 
ෙමච්චරයි, 2015 ජනවාරි මාසෙයන් පසුව ඒකක ෙම් ගණනට 
ෙමච්චරයි කියලා. ඒකට උත්තරයක් තවම ඔබතුමාෙගන් ලැබුෙණ් 
නැහැ. 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එච්චරකට ෙමච්චරයි, ෙමච්චරකට එච්චරයි යනාදී වශෙයන් 

සරල ආකාරයකට ගණන් හදන කමෙව්දයක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 
පඥාෙව් පමාණයට, ඔබතුමාෙග් අවෙබෝධෙය් පමාණයට 
ඔබතුමාට ෙම් උත්තරය ෙත්රුම් යනවා ඇති. හැබැයි, ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විෙව්ක බුද්ධිෙයන් පරීක්ෂා කර බැලීමට 
සවිස්තරාත්මක වගු සහිත ඉතාම වගකීෙමන් යුතු උත්තරයක් මම  
ලබා ෙදන්නම්. වගකිව යුතු ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරෙයකු වන ඔබතුමා 
ෙමය අධ යනය කිරීෙමන් පස්ෙසේ, ෙම් විෙව්චන කිරීම සුදුසු බවයි 
මා  ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ඔබතුමාට එෙසේ ඕනෑ නැත්නම්, කමක් 
නැහැ.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා කියන ඔය වගුව, ''වංගු ගැහීමක්'' විතරයි.   
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අපි වංගු ගහන්ෙන් නැහැ. අපි වගකීෙමන් ෙම් උත්තර 

ෙදන්ෙන්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔය වගුවයි, සංකීර්ණ විශ්ෙල්ෂණ,- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, පශ්නය අහන්න  ඉ ඩ ෙදන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙන්ද? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පශ්න ෙගොඩක් ඇහුවා. කමක් නැහැ ගරු කථානායකතුමනි, 

තව පශ්නයක් අහන්න ඉඩ ෙදමු. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, විදුලි ඒකකයක මිල ෙවනස් 

ෙවලා නැද්ද? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒකකයක මිලවත්, බදු  

පමාණයවත් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකයි මට දැන ගන්න අවශ  වුෙණ්. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැට් එකතු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ජාතික 

ආරක්ෂක බද්ද එකතු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. පරණ කමයටම, ඒ 
ආකාරයට මිල තිෙබනවා. අපි විදුලි බිල වැඩි කරන්ෙන් නැහැ. 
පරණ මිලටම ෙදනවා.  [බාධා කිරීමක්] අපි හංගලා ගහන්ෙන්ත් 
නැහැ. එළිපිට ගහන්ෙන්ත් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකක ගණන අනුව එදා ෙගවූ මිල තිෙබනවා. ඒ ඒකක 

ගණනට ෙමන්න ෙමච්චර ෙගව්වා. ඊළඟට ඊට වඩා අඩු  ඒකක 
ගණනකට ඊට වඩා වැඩි බිලක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
පුළුවන්ද වගුෙවන් හංගන්න? ෙම් වගුෙව් කථාව තමුන්නාන්ෙසේලා 
හදලා තිෙබන්ෙන්ම වංචනික ආකාරෙයන්. ෙම්ක මීට ෙපර 
ඉඳලාම එන එකක්. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් මම ෙම් පශ්නය 
ඇහුවා. සම්පූර්ණෙයන්ම වංචනික ආකාරයට වට වංගු ගැහීමකින්, 
විශ්ෙල්ෂණ කථාවකින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කථාව වහන්නයි 
හදන්ෙන්.  

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

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කරුණාකර ෙම් අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. ෙම් විධියට 

මිල ගණන් ෙවනස් කරලා අය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 
 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමහරුන්ට අංක ගණිතය 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට වීජ ගණන්වලින් කියන්න ඕනෑ. 
සමහරුන්ට වීජ ගණිතය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට අංක 
ගණිතෙයන් කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙබොෙහොම සවිස්තරාත්මකව, 
වගු සහිතව විද ාත්මකව පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් උත්තරය අතට අරෙගන කියවා බලා, ෙත්රුම් අරෙගන 
ෙම් ගණනය කිරීම් වැරදි නම්, ඒ ගැන පශ්න අහන්න. ඒකට 
උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නැතිව, ''තමන් හරි, අෙනක් අය 
වැරදියි, වංචා කරනවා'' කියන එක අසාධාරණයි. ෙම් රෙට් වැදගත් 
ආයතනයකට, වගකිව යුතු ආයතනයකට ඔෙහොම ෙචෝදනා කරන 
එක සම්පූර්ණෙයන් වගකීම් විරහිතයි. කරුණාකර, ෙම් සටහන 
බලන්න. ෙම් වගු බලන්න. ඒක තමයි ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරයකුෙග් 
වගකීම. එෙහම නැතිව, ''ඔක්ෙකොම වැරදියි, මම හරියි'' කියලා 
පශ්න අහන එක වැරදියි.  

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවත් පශ්න තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්] 
 
 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ විස්තර මට එවන්න. මම ආපසු පශ්නයක් අහනවා. [බාධා 

කිරීම්] 
 
 

 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අන්න හරි. එෙහම කරමු. කියවා බලා පශ්න අහන්න ගරු 

මන්තීතුමා, නිකම් ෙබොරුවට පැටෙලන්ෙන් නැතිව. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම ඕවා පිළිගන්ෙන් නැහැ.  මම අෙප් ආණ්ඩුෙවනුත් ෙම් 

ගැන පශ්න කළා. [බාධා කිරීමක්] ඔය ෙබොරුවක් කරන්ෙන් 
කියලා මම ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෙපන්නුවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා නැවත වරක් අධ යනය කරන්න. බැරි නම් අංක 

ගණිතය පන්තියකට යන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 පශ්න අංක 8 - 446/'16 - (1), ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගැනීම: විස්තර 

பாடசாைலச் சீ ைடத் ணி ெகாள்வன  : விபரம் 
PURCHASE OF SCHOOL UNIFORM MATERIAL: DETAILS 

 
373/’15 

11. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
    (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
       (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2016 වසර සඳහා පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී 
ගැනීමට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ කවර ෙරදි පමාණයක් මිලදී ගැනීමටද;  

 (iii) ඒ සඳහා ෙවන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කැබිනට් පතිකාව අනුමත වූ දිනය කවෙර්ද; 

 (v) ඒ අනුව පසිද්ධිෙය් මිල ගණන් කැඳවීම් සිදු 
කෙළේද;  

 (vi) එෙසේ නම්, මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ 
සැපයුම්කරුවන් හා ඔවුන්ෙග් මිල ගණන් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (vii) 2016 වසර සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශය නිල 
ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගත් සැපයුම්කරුවන් කවෙර්ද; 

 (viii) මිලදී ගත් ෙරදි පමාණය කවෙර්ද; ඒ සඳහා ෙගවූ 
මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ෙරදි මිලදී ගැනීම ෙවනුවට පාසල් නිල ඇඳුම් 

වවුචරයක් ලබා දීමට තීරණය කළ දිනය කවෙර්ද; 
 (ii) පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි 25%ක් අවභාවිත වන බවට 

ෙහළි වූෙය් යැයි අධ ාපන අමාත වරයා පවසන 
සමීක්ෂණ වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண் க்ெகன பாடசாைல சீ ைடத் 
ணி ெகாள்வனவின்ெபா ட்  அைமச்சரைவப் 

பத்திரெமான்  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ , எவ்வள  ணிக் ெகாள்வன க்காக என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) அதற்ெகன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு உத்ேதசித் 
ள்ள பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  அைமச்சரைவப் பத்திரம் அங்கீகாிக்கப் 
பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அதன்ப  பகிரங்க விைல ேகாரல் இடம் 
ெபற்றதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், விைலகைளச் சமர்ப்பித்த வழங்கு 
னர்கள் மற் ம் இவர்களின் விைலகள் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) கல்வி அைமச்சு, 2016ஆம் ஆண் க்ெகன 
சீ ைடத் ணி ெகாள்வன  ெசய்த வழங்கு 
னர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (viii) ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட ணியின் அள  
யாெதன்பைத ம், அதற்ெகன ெச த்தப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ணி ெகாள்வன க்குப் பதிலாக பாடசாைலச் 

சீ ைட வ ச்சர் ஒன்ைற வழங்க  
ெசய்யப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) பாடசாைலச் சீ ைடத் ணியில் 25% ைற 
ேகடாகப் பயன்ப த்தப்ப வ  கண் பி க்கப் 
பட் ள்ளதாகத் ெதாிவிக்கும் ஆய்  
அறிக்ைகைய கல்வி அைமச்சர் சபாபீடத்தில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the date on which a Cabinet Paper was 
submitted to purchase school uniform 
material for the year 2016; 

 (ii)  as per the said Cabinet Paper, the volume of 
uniform material to be purchased;  

 (iii)   the amount of money expected to be 
allocated for this purpose;  

 (iv)   the date on which the said Cabinet Paper 
was approved; 

 (v)   whether public tenders were called 
accordingly; 

 (vi)   if so, the names of suppliers who submitted 
tenders and the prices quoted by them 
separately; 

 (vii)   the suppliers from whom the Ministry of 
Education purchased uniform material for 
the year 2016 ; and 

 (viii)  the volume of material purchased and the 
amount paid?  

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   the date on which it was decided to grant a 
voucher for school uniforms instead of 
purchasing uniform material; and 

 (ii)   whether the report of the survey which is 
alleged to have revealed that 25 per cent of 
school uniform material is misused 
according to the Minister of Education will 
be tabled?  

(d)  If not, why?   

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) 2015 මාර්තු 23   -  ඇමුණුම 01  බලන්න. 

  (ii)  (a)  දුෂ්කර, අතිදුෂක්ර පාසල්හි සිසුන් සඳහා වසර  
 මැද සැපයීම් අවශ තාව  සඳහා ෙරදි මීටර් 
 2,140,000 යි. 

  (b)  වසර අග සියලුම පාසල් සිසු අවශ තාව සඳහා 
 ෙරදි මීටර් 10,712,188 

 (iii) වාර්ෂික ෙවන් කරන ලද මුදල රුපියල් මිලියන 
2600යි.  ඇමුණුම 02 බලන්න. 

 (iv) 2015 අෙපේල් මස 09. ඇමුණුම 03 බලන්න.   

 (v) ඔව්.  

  2015.05.25 දින, “දිනමිණ”, “Daily News” යන 
පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ කර ඇත. 

 (vi) සැපයුම්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මිල 
ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඇමුණුම 04  පරිදි 
ෙව්.  ඇමුණුම 04 බලන්න. 

 (vii) ෙරදි මිලදී ගැනීම සිදු ෙනොකරන ලදී.  
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 (viii) ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ) (i) 2015.11.11- ඇමුණුම 05 බලන්න. 

 (ii) නැත. 

(ඇ) පළාත් අධ ාපන ආයතන, පාසල් සහ ගබඩාවලින් ලද 
ෙතොරතුරු මත ෙමම පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි සියයට 25ක් 
පමණ අවභාවිත වන බවට ෙහළවී ඇත. ෙම් නිසා 
සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීෙම්  අවශ තාවක් පැන 
ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා 2016 වසර සඳහා 
පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගන්න කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් 
කෙළේ 2015 අෙපේල් 09වන දා කියලා. ඒ සැපයුම්කරුවන්ෙගන් 
ෙරදි මිලදී ෙනොගැනීම සඳහාත්, ෙරදි ෙවනුවට වවුචර් ලබා දීම 
සඳහාත් බලපාන ලද ෙහේතුව ෙමොකක්ද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙරදි මිල දී ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 

කාලයක් තිස්ෙසේ මාෆියාවක් තමයි තිබුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් යයි කියා ගන්නා පිරිසක් විෙද්ශ රටවලින් 
ෙරදි ෙගන්වා දුන්නා. එහිදී රජෙය් මුදල් නාස්තියක් වුණා. 
ඇත්තටම ෙමතැන අත යට ගනුෙදනු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. මීට 
ෙප ර මා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාෙව්දී කියා තිෙබනවා. ෙමයට 
විසඳුමක් ෙගෙනන්න දිගින් දිගටම අපි උත්සාහ කළා. නමුත් 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, බැරිම තැන 
තමයි වවුචර් කමය කියාත්මක කරන්න තීරණය කෙළේ. ඒක මටත් 
පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වයකට ආවා. බැරිම තැන තමයි ෙමම 
තීරණය ගනු ලැබුෙව්. 

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

ෙකෙසේ ෙහෝ ඇණවුම් කරන ලද ෙරදි පමාණයක් ෙමරටට 
ඇවිල්ලා, ඒවා තත්ත්වෙයන් බාලයි කියලා ෙම් වනෙකොට  
 ෙකොෙහේ ෙහෝ ගබඩා කර තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මට ෙත්රුෙණ් නැහැ.  
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් ඔබතුමා කිව්වා, ෙරදි ෙගනාෙව්ම නැහැයි කියලා. නමුත් 

යම් ෙරදි යම් පමාණයක් ෙගනැල්ලා ෙකොෙහේ ෙහෝ  ගබඩා කරලා 
තිෙබනවාද? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගැන අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙරදි ෙගෙනන්න අපි කාටවත්  

ෙටන්ඩර් ලබා දීලා නැහැ. ෙටන්ඩර් එකක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙටන්ඩර් 
එකක් - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙගනාවාද 
දන්ෙන් නැහැ. අපට ඒවාට වග කියන්න බැහැ. මීට ෙපර 
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් එෙහම තමයි. ෙටන්ඩර් එක ලැෙබන්න  
කලින් බඩු ටික ෙගෙනනවා. ඒ ගැන දන්නවා. ෙටන්ඩර් එක 
ලැෙබන්න කලින්   බඩු ෙගනැවිත් තබනවාය කියලා දන්නවා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ එෙහම ෙගනැවිත් - [බාධා කිරීමක්] ෙපර ෙසේ ලැෙබයි 
කියන පරමාර්ථෙයන් ෙගනාවාද දන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුණා නම් 
අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

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

ගරු ඇමතිතුමා පසු ගිය අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව් දී පාසල් නිල 
ඇඳුම් ෙරදි ගැන යම්  පකාශයක් කර තිෙබනවා.  

ෙමම පශ්නෙය්  (ආ) (ii) යටෙත් මම අහනවා,  "පාසල් නිල 
ඇඳුම් ෙරදි සියයට 25ක් අවභාවිත වන බවට ෙහළිවූෙය් යැයි 
අධ ාපන අමාත වරයා පවසන සමික්ෂණ වාර්තාව සභාගත 
කරන්ෙන්ද?" කියලා. ඔබතුමාම කළ පකාශයක් ගැන තමයි  මම 
ෙම් අහන්ෙන්.  "අපි සමීක්ෂණයක් කර බැලුවාම ෙපනී ගියා ෙම් 
නිල ඇඳුම් ෙරදි සියයට 25ක් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති බව. ඒවා 
විසි කර දමනවා. නැත්නම්, ඒ ෙදන ෙරදි පමාණය මදි" කියලා,   
ඔබතුමා පසු ගිය අය වැය විවාදෙය්  අධ ාපන අමාත ාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කර තිෙබනවා. එම 
සමීක්ෂණය පදනම් කරෙගන නම් ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්, ඒ 
සමීක්ෂණ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා 
මම ඇහුෙව් ඒකයි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමාට ඕනෑ නම් මට ඒ සමීක්ෂණ වාර්තාව ෙදන්න 

පුළුවන්.  
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා කියපු නිසායි මම ඇහුෙව්, - 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම කියන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි.  ගරු කථානායකතුමනි, අපි 

අමාත ාංශ මට්ටමින් සමීක්ෂණයක් කළා.  ඒ වන ෙකොටත් 
අමාත ාංශෙය් පාවිච්චියට ගත ෙනොහැකි  ෙරදි කට්ටල ලක්ෂ 
12ක් තිබුණා. ඒ සඳහා පදනම් කර ගත් කමෙව්දය මා ළඟ 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි කලාප අධ ාපන කාර්යාලය මඟින් 
ලද ෙතොරතුරු, පළාත් අධ ාපන කාර්යාල මඟින් ලද ෙතොරතුරු, 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාල මඟින් ලද ෙතොරතුරු, පාසල් 
මඟින් ලද ෙතොරතුරු, බාහිර පාර්ශ්ව ෙවතින් ලද ෙතොරතුරු ෙම් 
සඳහා පාදක කර ගත්තා.  අධ ාපන අමාත ාංශය, පළාත් 
කාර්යාල, කලාප කාර්යාල, ෙකොට්ඨාස කාර්යාල හා පාසල් සතුව  
නවීන ගබඩා පහසුකම් ෙනොමැතිවීම නිසා ෙරදි විනාශයට පත්වන 
බවට, ඉහළ ආදායම් ලබන පවුල්වල ළමුන් ෙමම නිල ඇඳුම් ෙරදි 
භාවිත ෙනොකරන බවට ලද ෙතොරතුරු මත අෙප් දැන ගැනීම සඳහා  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි අමාත ාංශ මට්ටමින් අභ න්තර සමීක්ෂණයක් කළා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ වාර්තාව ඔබතුමාට ඕනැ නම් මට ෙදන්න පුළුවන්. 
නමුත්, ගරු සභාෙව් සභාගත කරන්න තරම් විධිමත් සමීක්ෂණ 
වාර්තාවක්  අපි ළඟ නැහැ. ඔබතුමාට අවශ  නම් මා ෙමම 
වාර්තාව ෙදන්නම්.  

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙරදි කට්ටලය ෙවනුවට වවුචරයක් ලබා ෙදන්න පාදක වුෙණ් 

එම සමීක්ෂණයද?  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමාත්  පිළිගන්නවා ඇති,  මා හිතන විධියට ෙම් රෙට් 

ෙබොෙහෝ අය එයට එකඟයි.  එම සමීක්ෂණ වාර්තාෙව් වැරැද්දක් 
නැහැ. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම්කිසි ෙදයක් සභාගත 
කරනෙකොට අපි ඒ පිළිබඳව විධිමත් සමීක්ෂණයක් කරලා 
තිෙබන්න ඕනෑ. අපට එම සමීක්ෂණය අමාත ාංශ මට්ටමින් 
හදිසිෙය් කරන්න සිදු වුණා.  එක්ෙකෝ වවුචර් කමය කියාත්මක 
කිරීම,  එෙහම  නැත්නම් පරණ විධියටම නිල ඇඳුම් ලබා දීම අප 
කළ  යුතුව තිබුණා.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගන්න බැරිව 
අපි ෙම් කටයුත්ත ෙදසැම්බර් මාසය වනතුරුම ඇදෙගන ඇදෙගන 
ආවා. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති,  ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර් මාස 
වනතුරුම අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගන්න බැරිව සිටි 
බව. ඒ නිසා අපට ෙම් කම ෙදෙකන් එකකට යන්න සිදු වුණා.  
පශ්නාවලියක්  ලබා දීම වැනි කලාප මට්ටෙම් කියාවලියක් 
කරන්න අපට කාලය තිබුෙණ් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම දුරකථන 
මඟින්,  විවිධ කම මගින් තමයි අපි ඒ ෙතොරතුරු සටහන් කර 
ගත්ෙත්.  එම වාර්තාව ඕනෑ නම් ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
සභාගත කිරීෙම්දී විතරක් ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුවට 

පකාශයක් කරනෙකොටත්  ඔබතුමා එය වගකීෙමන් කළා නම් 
 තමයි ෙහොඳ. ෙමොකද, දිගින් දිගටම  කබරෙගොයා තලෙගොයා 
ෙවනවා වාෙග්  ෙම් සමීක්ෂණ තමයි හැම ෙදයකටම පදනම් 
කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙපොෙහොර සහානාධාරය කපන්න වකුගඩු 
ෙරෝගය ෙහේතු වුණා වාෙග්.  ඒ නිසා ෙමම කාරණය ෙකෙරහි මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඒ සමීක්ෂණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න, ගරු 

ඇමතිතුමා. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ඉස්ෙසල්ලා තමයි 

කබරෙගොයා තලෙගොයා වුෙණ්. හැබැයි, ෙම් වතාෙව් තලෙගොයා 
තලෙගොයා විධියටම  ඉන්නවා.  ඒ විධියට තමයි අපි කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්.  අපි මුදල් ඉතුරු කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කමය 
තුළින් ෙකොමිස් ගැහිල්ල, ෙහොරකම නැති කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් වවුචර් කමය නිසා අද හැම නගරයකම සිටින 
ෙවෙළඳ ව ාපාරිකයන්ට ආදායමක් ලැෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට, එෙහම නැත්නම් ව ාපාරිකයන් හතර පස් 
ෙදෙනකු අතට විතරයි ෙමහි ආදායම ගිෙය්. දැන් ඕනෑම තැනකින් 

අහලා බලන්න, ෙම් වවුචර් කමය නිසා සෑම කඩ හිමියාටම 
ආදායමක් ලැෙබනවා. වවුචර් අරෙගන ලක්ෂ 42කට නිල ඇඳුම් 
සඳහා ෙරදි ලබා ෙදන්න ෙම් වතාෙව් හැම නගරයකම සිටින 
කඩහිමියන් ලෑස්ති ෙවනවා. ඒ තුළින්  කඩහිමියන් හැෙමෝටම 
ආදායමක් ලැෙබනවා.  

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

 මීළඟට, පශ්න අංක 12.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මැතිතුමා, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order එක ෙමොකක්ද, ගරු මන්තීතුමා. ෙමොන 

ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්ද point of Order එක ඉල්ලන්ෙන්? 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිල ඇඳුම් සම්බන්ධ පශ්නෙය්දී, -  

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්ද  point of 

Order එක ඉල්ලන්ෙන් කියලායි මම අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදන්න.  

 
සීමාසහිත ෙපොලිප්ෙටෝ ලංකා (ෙපෞද්ගලික) 

සමාගම : ෙපටල් නිපදවීම 
வைர. ெபா ப்ேரா லங்கா (தனியார்) கம்பனி: 

ெபற்ேறால் உற்பத்தி 
POLIPTO LANKA PRIVATE LIMITED: PRODUCTION OF 

PETROL 

399/’15 
12.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
    (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
       (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 ඛනිජ  ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (2): 

(අ) (i) 2009 වසෙර්දී ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 
අමාත තුමන්ෙග් සංකල්පයක් යටෙත් ආරම්භ 
කරන ලද දැනට ඔබෙග් අමාත ාංශය යටෙත් 
පවතින සීමාසහිත ෙපොලිප්ෙටෝ ලංකා 
(ෙපෞද්ගලික) සමාගම විසින් 2010 වසෙර් දී 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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සාර්ථක ෙලස ෙපොලිතීන් භාවිතා කර ෙපටල් නිපද 
වූ බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එයින් වසර හයකට ආසන්න කාලයක් ගත වී 
ඇතත්, ෙපොලිතින් භාවිතා කර නිපදවන ෙපටල් 
ෙවළඳ ෙපොළට නිකුත් කිරීමට ෙනොහැකි වූෙය් 
මන්ද; 

 (iii) ෙපොලිතින් භාවිතා කර නිපදවන ෙපටල් ෙවළඳ 
ෙපොළට නිකුත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන වකවානුව 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண்  ெகளரவ அைமச்சர் பாட்டளி 
சம்பிக்க ரணவக்கவின் எண்ணக்க வின் கீழ் 
ஆரம்பிக்கப்பட்  தற்ேபா  தங்கள் அைமச்சின் 
கீழ் காணப்ப கின்ற வைரய க்கப்பட்ட 
ெபா ப்ேரா லங்கா (தனியார்) கம்பனியினால் 
2010 ஆம் ஆண் ல் ெவற்றிகரமாக ெபா தீன் 
பயன்ப த்தப்பட்  ெபற்ேறால் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்டைத அவர் அறிவாரா  என்பைத ம்; 

 (ii) அன்  ெதாடக்கம் சுமார் ஆ  வ டங்கள் 
கடந் ள்ளேபாதி ம் ெபா தீைனப் 
பயன்ப த்தி உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
ெபற்ேறாைல சந்ைதக்கு விநிேயாகிக்க 

யா ள்ள  ஏன் என்பைத ம்; 

 (iii) ெபா தீைனப் பயன்ப த்தி உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப ம் ெபற்ேறாைல சந்ைதக்கு 
விநிேயாகிக்க எதிர்பார்க்கின்ற காலப்பகுதி 
யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a)  Will he inform this House  - 

 (i)  whether you are aware of the fact that 
Polipto Lanka Private Limited that   
presently comes under the purview of your 
Ministry, which was founded in 2009, 
going by a concept of Hon. Minister Patali 
Champika Ranawaka, was successful  in  
producing  petrol, by using polythene in the 
year 2010; 

 (ii)  as to why the petrol produced with 
polythene, could not be made available in 
the market, although six years were lapsed 
since the aforesaid production; and 

 (iii)  the period of time that the petrol produced 
with polythene is expected to be made 
available in the market? 

(b)  If not, why? 

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

(අ) (i) ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වසෙර්දී ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමාෙග් සංකල්පයක් 
යටෙත් ආරම්භ ෙකොට ෙපටල් ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කළ බව පිළි ගනිමි.  

 (ii) ෙම් ජනවාරි මාසෙය් සිට ෛදනිකව කියාත්මක 
වන පරිදි සෑම දිනකටම ලීටර් 800 බැගින් අපි 
නිෂ්පාදනය කරනවා. මීට කලින් ඒ විධියට එක 
දිගට නිෂ්පාදනය කෙළේ නැහැ. ලබන මාසෙය් සිට 
දිනකට ලීටර් 2,000 බැඟින් නිෂ්පාදනය කිරීමට 
කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා.  

 (iii) ෙම් වන විට විදුලිබල මණ්ඩලයට furnace oil 
හැටියට ෙම් නිෂ්පාදිතය විකිණීම සඳහා කටයුතු 
කරමින් පවතිනවා.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාත තුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

2010 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ සමෙය් ගරු පාඨලී චම්පික 
රණවක ඇමතිතුමාෙග් සංකල්පයක් සාර්ථක වී ෙපටල් 
නිෂ්පාදනය කළාය කියලා ඔය ව ාපෘති අරමුදල්වලින් සෑම පුවත් 
පතකම සම්පූර්ණ පිටුවක දැන්වීම් පළ කිරීම ජනතාව ෙනොමඟ 
යැවීමක් බව දැන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ පිළිතුෙරන් ෙපනී යනවා 
ෙන්ද?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම එදා ගරු පාඨලී චම්පික 

රණවක ඇමතිතුමාත් එක්ක හිටපු ඔබතුමා මටත් වඩා ෙම් ගැන 
දන්නවා කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
එදා අපිට කිව්ෙව් ෙපටල් හදනවා කියලායි. ගරු 

කථානායකතුමනි, එදා ෙපටල් හැදුවා කිව්වා. අද අවුරුදු 6ක් 
ගිහිල්ලාත් ෙකෝ ෙම් ෙපටල්? ෙදවැනි පශ්නෙයන් අහලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණය තමයි. නමුත් ඔබතුමා ෙදවැනි පශ්නයට 
උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙපටල් හැදුවාද, නැද්ද කියන එක මම දන්ෙන් නැහැ. ඒක 

ඔබතුමා තමයි දන්ෙන්. ෙම් ව ාපෘතිෙයන් ඉන්ධන නිෂ්පාදනය 
කරපු බව මම අහලා තිෙබනවා. අපි අද furnace oil නිෂ්පාදනය 
කරනවා. 2017 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ෙනොකඩවා සෑම 
දිනකම ලීටර් 800 බැඟින් නිෂ්පාදනය කරනවා කියන එක තමයි 
මම කියන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි, ගරු අමාත තුමනි. ෙපට්රල් 

සාර්ථකව නිපදවූ බවට ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් එන 
ව ාපෘතිය මඟින් දැන්වීම් පළ කර ජනතාව දැනුම්වත් කළ නිසා 
ව ාපෘතිෙයන් නිපදවූෙය් ෙපට්රල් ෙනොව furnace oil බවට 
එවැනිම දැන්වීම් පළ කර ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමට කටයුතු 
ෙනොකරන්ෙන් ඇයි?  

 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත්, 

ඔබතුමාත් එකට සිටි කාලෙය් එෙසේ කළාදැයි ෙනොදනිමි. අද කරන 
ෙද් පිළිබඳව අපි වැඩිපුර පත්තෙර් දමන්න අවශ  නැහැ. අපි වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා කියන එක කියන්න ඕනෑ.  

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

 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාත තුමනි, ලිපි ෙගොනු තිෙබන්ෙන් මා ළඟ ෙනොව 

ඔබතුමා යටෙත් බව දැන දැනත් ඔබතුමා ෙමහිදී මෙගන් පශ්න 
අසන නිසා, කරගන්න පුළුවන් ෙකෙනකුට ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශය භාර දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියා හිෙතන්ෙන් නැද්ද?  

 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
කර ගන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා 

කියලායි මා හිතන්ෙන්. අපි අමාත ාංශය ෙහොඳින් කරෙගන යන 
හින්දා තමයි එදා වාෙග් ෙනොව අද හැම දාම ෙම් නිෂ්පාදනය සිද්ධ 
වන්ෙන්. ෙවනත් ෙමොනවා හරි කරගන්න අවශ  නම්, බැරි ෙදයක් 
තිෙබනවා නම්, ඒකත් භාර ෙදන්න කියන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. අපි ඒකත් කරලා ෙදන්නම්.   

 
අධ ාපනයට සහ ෙසෞඛ යට ෙවන් කළ මුදල්: දළ 

ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිශතය 
கல்வி மற் ம் சுகாதாரத்திற்கு ஒ க்கிய பணம் : 

ெமாத்த ேதசிய உற்பத்தியின் சத தம் 
MONEY ALLOCATED FOR EDUCATION AND HEALTH: 

PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCTION 
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4.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2015 වසෙර් සත  නැතෙහොත්, ඇසත්ෙම්න්තු කළ 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 වසෙර් පුෙරෝකථනය කළ දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) අය වැය ඇසත්ෙම්න්තු ඉදිරිපත් කරන සම්පදායික 
කමය යටෙත්, වර්ෂ 2013 සිට  2016 දක්වා අය 
වැෙයන් අධ ාපනයට සහ ෙසෞඛ යට ෙවන් කළ 
මුදල්, දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 අය වැෙයන් හඳුන්වා දුන් අය වැය 
ඇසත්ෙම්න්තු ඉදිරිපත් කරන නවීන කමය යටෙත් 
වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා අය වැෙයන් 
අධ ාපනයට සහ ෙසෞඛ යට ෙවන් කළ මුදල් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ன் உண்ைமயான அல்ல , 

மதிப்பிடப்பட்ட ெமாத்த ேதசிய உற்பத்தி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2016ஆம் ஆண் ல் எதிர் கூறப்பட்ட ெமாத்த 
ேதசிய உற்பத்தி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ கள் 
சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற பாரம்பாிய ைறயின்கீழ், 
2013-2016ஆம் ஆண்  வைர வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் கல்விக்கும் சுகாதாரத்திற்கும் 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ெமாத்த ேதசிய 
உற்பத்தியின் சத தமாக தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2 0 1 6  வர  ெசல  திட்டத்தில் 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட வர  ெசல த்திட்ட 
மதிப்பீ கைள சமர்ப்பிக்கின்ற ந ன 

ைறயின்கீழ் 2013 - 2016ஆம் ஆண்  வைர 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் கல்விக்கும் 
சுகாதாரத்திற்கும் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெமாத்த ேதசிய உற்பத்தியின் சத தமாக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the actual Gross Domestic Production or the 

estimated Gross Domestic Production of 
year 2015; 

 (ii) the  projected Gross Domestic Production 
for the year 2016; 

 (iii) separately, the amount of money allocated  
by the Budget for education and health 
from the year 2013 to 2016,  as a 
percentage to the Gross Domestic 
Production, going by the traditional method 
of Budget estimation; and 

 (iv) separately, the amount of money allocated 
by the Budget for education and health 
from the year 2013 to 2016, as a  
percentage to the Gross Domestic 
Production, based on the modern method of 

155 156 
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Budget estimation introduced by the 2016 
Budget? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  2015 වසර සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතය (GDP) රුපියල් මිලියන 11,183,220 
(*දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය පතිශතයක් ෙලසින් 
ගණනය ෙනොකරන ෙහයින් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට ගණනය කර ඇත.) 

 (ii)  2016 වසර සඳහා පුෙරෝකථනය කරන ලද දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) රුපියල් මිලියන 
12,500,000 (*දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය පතිශතයක් 
ෙලසින් ගණනය ෙනොකරන ෙහයින් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට ගණනය කර ඇත.) 

 (iii)  අය වැය ඇසත්ෙම්න්තු ඉදිරිපත් කරන සාම්පදායික 
කමය යටෙත්, වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා අය 
වැෙයන් අධ ාපනයට සහ ෙසෞඛ යට ෙවන් කළ 
මුදල දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස: 

 

      අධ ාපනය    රුපියල් මිලියන 

 
 

     ෙසෞඛ ය    රුපියල් මිලියන 

 
 (iv)  2016 වර්ෂය සඳහා අය වැය සකස ් කිරීෙම්දී 

සාම්පදායික කමයම අනුගමනය කරන ලද අතර 
අධ ාපන හා ෙසෞඛ  අමාත ාංශ සඳහා පමණක් 
ඉඩම් හා ෙගොඩනැඟිලි සඳහා කල්පිත අගයක් 
වැයවලට එක් කරන ලදි.   

  ඒ අනුව 2016 වර්ෂය සඳහා එම අගයන් ගැළපීම් 
කළ විට සහ එෙසේ ෙනොකළ විට අධ ාපන හා 
ෙසෞඛ  සඳහා ෙවන් කරන ලද පතිපාදන දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස පහත පරිදි 
ෙව්. එෙසේම 2013 සිට 2015 දක්වා ෙමවැනි 
ගැළපීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

  2013 2014 2015 
ඇස්තෙම්න්තු 

2016 
ඇස්තෙම්න්තු 

අධ ාපන 38,347 52,912 62,133 250,925 
උසස් අධ ාපනය 26,377 38,746 45,408 62,543 
පළාත් අධ ාපනය 72,426 86,225 90,367 124,400 
නිපුණතා/ වෘත්තීය 
අධ ාපනය 

6,185 6,404 10,223 15,016 

පර්ෙය්ෂණ අධ ාපනය 2,559 3,267 3,148 4,468 
ෙවනත් අමාත ාංශ 
හරහා අධ ාපනය 
සඳහා යන වියදම් 

13,703 16,782 24,052 29,472 

එකතුව 159,597 204,336 235,331 486,824 

          
දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතය 

1.66 1.96 2.10 3.89 

  2013 2014 2015 
ඇස්තෙම්න්තු 

2016 
ඇස්තෙම්න්තු 

ජාතික වියදම 94,062 113,749 141,385 198,028 

පළාත් වියදම 27,987 35,035 40,449 53,852 

එකතුව 122,049 148,784 181,834 251,880 

          

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතය 

1.27 1.42 1.63 2.02 

අධ ාපනය  

 
ෙසෞඛ   

 
*  කල්පිත වටිනාකම ඇතුළත් කළ විට 

** කල්පිත වටිනාකම ඇතුළත් ෙනොකළ විට 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  

අප ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා වාෙග්  මා නැවත කියනවා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් දී -2016දී-, 2017 වසර සඳහා අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට සියලු ෙදයම යථා තත්ත්වයට අරෙගන එම අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන බව. අප දැන්මම ඒ බව කියනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම්ෙක් economic activity එකක් ඇති ෙවලා නැහැ. 
අප මුදල් අමාත ාංශය ගත්ෙතොත්, සාමාන ෙයන් එතැන වර්ග අඩි 
340,000ක් තිෙබනවා. තඹ සතයක් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙමය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු වන්ෙන් නැහැ. එ තෙකොට අෙප් සැබෑ 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
එකතු කිරීමක් තමයි අප 2016දී උපෙයෝගී කර ගත්ෙත්. 2018 
වසෙර් සිට ෙලෝකෙය් එය ෙකොෙහොමත් කරන්න තිෙබනවා. අප 
2017 දී වර්ෂෙය් ද ෙම් කමය පාවිච්චි කරනවා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 2017 අය වැෙය්දී සෑම වැය ශීර්ෂයක්ම ෙම් 
නව කමය අනුව ද ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්න යන්ෙන්?. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම්ක ෙලෝකෙය් පාවිච්චි කර තිෙබන කමයක්. අප අවුරුදු 

15ක් තිස්ෙසේ පාවිච්චි කර නැහැ. ෙම්ක ෙගනාව හැටිෙය්ම යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීම තමයි අප කෙළේ. නමුත්, කාලය මදි නිසා 
අපට සියලුම,-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් නව කමයට 2017 වසර සඳහා අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දි 
රුවන්වැලි සෑය, ශී මහා ෙබෝධිය වැනි ඓතිහාසික ආගමික 
සිද්ධස්ථාන බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂයටත්, පරාකම 
සමුදය, තිසා වැව වැනි මහා වැව් වාරිමාර්ග අමාත ාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂයටත් එකතු කිරීමට ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?  

වර්ෂය 2013 2014 2015 2016   
දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතය 

1.66 1.96 2.10 3.89* 2.92** 

ෙපෞද්ගලික හා රාජ  
අංශය සමඟ දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය්     
පතිශතය 

      5.40   

වර්ෂය 2013 2014 2015  2016   
දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතය 

1.27 1.42 1.63 2.02* 1.87** 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රෙට් වාසියට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව නැති වුණා. තව මාසයක් 

හිටියා නම් ඒකත් විකුණන්න ඉඩ තිබුණා. ඒක වුණා නම් ඊට පසුව 
අප ගන්න ආණ්ඩුව තුළ ඒකට අගයක් එකතු කරන්න ෙව්වි. [බාධා 
කිරීමක්] දැන් ඒවා ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබනවා. ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් යටෙත් එෙසේ වන්ෙන් නැහැ කියා අප කියනවා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙම් අපූරු අය වැය කමය ෙම් 

ෙලසටම භාවිත කරන තවත් එක් රටක් නම් කරන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහපු අතුරු පශ්නය මට ඇහුෙණ් 

නැහැ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔය ෙලෙඩ්ට කියන්ෙන්, "අවාසියා 

කර්ණාබාධා" කියායි. ඒ කියන්ෙන් අවාසි ෙද්වල් ඇෙහන්ෙන් 
නැහැයි කියන එකයි.  

මා එය නැවත අහන්නම්. ඔබතුමාෙග් ෙම් අපූරු අය වැය 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් කමය දැනට ෙම් විධියටම භාවිත කරන තවත් එක් 
රටක් නම් කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැනට ෙම් කමය නවසීලන්තය, ඕස්ෙට්ලියාව, ජපානය භාවිත 

කරනවා. ඒ වා  ෙග්ම මැෙල්සියාවත් භාවිත කරනවා. බංග්ලාෙද්ශය 
භාවිත කරන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාව 2015 වසෙර් ඉඳලා පටන් 
ගත්තා. ඊළඟට, මාල දිවයින. [බාධා කිරීම්] තවත් ඒ පැත්තට 
යනවා නම් පශ්න තිෙබන ඇෆ්ගනිස්තානෙය්ත් එම කමය 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] තවත් ඒ පැත්තට යනවා නම් 
උගන්ඩාෙව්, ස්වාසිලන්තෙය් ෙම් කමය නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු දී අවසානයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම සඳහන් කරන්න 

ඕනෑ, -[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර පශ්න ඇසීම විහිළුවක් කර ෙනොගන්නා ෙලස මම 

ෙම් ගරු සභාෙවන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක එදත් සිද්ධ 
වුණා; අදත් වුණා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන 

අවස්ථාෙව්දී අපට mike එක ලබා ෙනොෙදන බව අපට 
ෙපෙනනවා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන අයෙග් - [බාධා කිරීම්] 
ෙමතැනින් control කරලා ඒ පැත්තට ෙදන එක ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරුණාකර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලනය කරන එක 

නවත්වන්න කියන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම්ක ඡන්දයක් ෙවන්න 
පුළුවන්;- [ෙඝෝෂා කිරීම්] - ෙම් නාඩගම නවත්වන්න අවශ යි. 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඒකට උත්තරයක් අවශ යි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2-360/'15-(2), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ යටිකූට්ටු 

වැඩ සිදු ෙවන බව අපට ෙපෙනනවා. ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයා බලා 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න අවශ යි. අපි ගරු 
කථානායකතුමාෙගන් එය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. මම ඒ ගැන බලන්නම්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි මුදල් ෙවන් කර පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්ෙන් ෙම්වා 

කරන්න ෙනොෙවයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද එෙහම සිදු වුණාද කියා මම ෙසොයා බලන්නම්, ගරු 

ඇමතිතුමනි. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි පශ්නවලට උත්තර ෙදනෙකොට mike එක off   කර 

එතැනට ෙදනවා නම්, එවැනි කූට කියා නවත්වන්න අවශ යි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. Under what Standing Order, are you raising 

the point of Order? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Mike එක දුන්නාම ඇෙහන්න කියන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇෙහනවා. කියන්න. ඔය දීලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අහන්ෙන් ස්ථාවර නිෙයෝග 23

(2) යටෙත්යි. [බාධා කිරීම්]  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යටිකූට්ටු වැඩ 
කරනවා කියා කියනවා නම් ඔබතුමා එෙසේ කරනවා කියායි                        
ඒ කියන්ෙන්. ඔබතුමා යටිකූට්ටු වැඩ කරනවාද? ගරු 
කථානායකතුමා යටිකූට්ටු වැඩ කරනවා කියන ෙචෝදනාවයි ෙම් 
ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාට එෙහම ෙචෝදනා කරනවා නම් 
ඒක වැරදියි. මම ඔබතුමා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] ඇයි ඒ? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යටිකූට්ටු වැඩ ෙකෙරනවා කියා 
කියනවා නම්, ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමාට. ෙම් ෙව්ලාෙව් ඔබතුමාට 
එෙහම ෙචෝදනා කරන එකට අපි එකඟ නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

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

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද? 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, [බාධා කිරීම්] 23(2) තියා, 23(2) ගැන 

කථා කරන වීරවංශ මහත්තයා අට පාස ්නැති ෙකෙනක්. අට පාස් 
නැහැ. ඉස්ෙසල්ලාම 23(2) ගැන කියා ෙදන්න ෙවයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමා සඳහන් කළ පණිවුඩය 

පරීක්ෂා කර බලන්නම්. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලාම අට පාස් 

ෙවලා එන්න. අට  පාස් ෙවලා පැමිණියාට පසුව පුළුවන්, 23(2) 
ගැන කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මැතිතුමනි, වාඩිෙවන්න. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අට පාස් ෙවලා එන්න. එතෙකොට පුළුවන්, 23(2) ගැන  ඉෙගන 

ගන්න. හරිද? පක්ෂ නායකෙයකුත් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]  
ෙමතැන ෙබොරුවට කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

එතුමාට පශ්නයක් අහන්න තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද? එතුමා 
පක්ෂ නායකෙයක්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මහතාෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීතුමාට mike එක ලැබුෙණ් 

ෙකොෙහොමද? අන්න ඒකයි තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මන්තීතුමාට අවසර දුන්ෙන් නැහැ. 
අවසර දුන්ෙන් නැති වුණාට එතැන mike එක තිබුණා. 
කරුණාකරලා ඔබතුමා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම රීති පශ්නයක් අහනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්ද ඔබතුමා රීති පශ්නය 

අහන්ෙන්? 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 33(2) යටෙත්. 

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

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙම් සභාව සම්බන්ධවම පශ්නයක්. ගරු කථානායකතුමනි, 

මන්තීවරු ෙම් සභාව විහිළුවකට අරෙගන බවයි ෙපෙනන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙහොඳට ෙපෙනනවා. අහන පශ්නවලිනුත් ඒක 

ෙපෙනනවා. 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙමොකද, ගරු ඇමතිවරුන්ට පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න බැරි 

වුණාම ඒ අය නිලධාරින්ට ෙචෝදනා කරනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර ගන්නම් මන්තීතුමා. ඔබතුමා 

වාඩිෙවන්න. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
දැන් ෙබොරුවට නිලධාරින්ට ෙචෝදනා කරනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මතයක් පමණයි. 

පශ්න අංක 2, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. 

 
පාසල් සිසුන්ට පාවහන් සැපයීම: ෙටන්ඩර් පටිපාටිය 

பாடசாைல மாணவர்க க்குப் பாதணிகைள வழங்குதல்: 
விைலம க் நைட ைற  

PROVISION OF SHOES TO SCHOOLCHILDREN:  TENDER 
PROCESS 

360/’15 
2. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා (ගරු එස්.එම්. 

මරික්කාර් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க - மாண் மிகு 
எஸ்.எம். மாிக்கார் சார்பாக) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
S.M. Marikkar) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) 
(අ) (i) 2015දී පාසල් සිසුන්ට පාවහන් ලබාදීමට ෙටන්ඩර් 

කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා අයදුම් කළ සමාගම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම සමාගම් මූලික සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ්ද; 
 (iv) සමාගම් ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් කවෙර්ද; 
 (v)  පසු ගිය වසරවලදී සමාගම් කිහිපයකට ලබා දුන් 

ෙටන්ඩරය ෙමවර DSI සමාගම ෙවත පමණක් 
ලබාදී තිෙබ්ද; 

 (vi)  වැඩිම මිල සඳහන් ෙටන්ඩරය ඉදිරිපත් කෙළේ DSI 
සමාගමද; 

 (vii) DSI ෙටන්ඩරය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය 
ලබාෙගන ඇත්ෙත් අවම මිල යැයි සඳහන් 
කිරීෙමන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙටන්ඩරය, පසු ගිය වසරවල සමාගම් 
කිහිපයකට ලබා දුන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 (iii) පසු ගිය වසෙර්දී DSI සමාගෙමන් ලබාගත් 
පාවහන් යුගල ලක්ෂ 4, එම සමාගෙමන්ම සපයා 
තිබුෙණ්ද; 
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 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙවනත් සමාගමකින් පාවහන් 
යුගල 50,000ක් සපයා තිබුෙණ්ද; 

 (v)  එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත්, එම ෙටන්ඩරය තනි 
සමාගමකට ලබා දුන්ෙන් මන්ද; 

 (vi) DSI ෙවත ෙටන්ඩරය ලබාදීම හරහා මුදල් 
වංචාවක් ෙහෝ රජයට පාඩුවක් ෙනොවූ බවටත් 
සහතික විය හැකිද; 

 (vii) වංචාවක් සිදු වූ බවට ෙහළිදරව් වුවෙහොත්, 
වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) 2015  இல் பாடசாைல மாணவர்க க்கு 
பாதணிகைள வழங்குவதற்காக ேகள்விப்பத்திரம் 
ேகாரப்பட்டதா; 

 (ii) இதற்காக விண்ணப்பித்த கம்பனிகள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  கம்பனிகள் அ ப்பைடத் 
தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ளனவா; 

 (iv) கம்பனிகள் ன்ைவத்த விைலகள் ெவவ்ேவறாக 
யா ; 

 (v) கடந்த வ டங்களில் பல கம்பனிக க்கு 
வழங்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திரம், இத்தடைவ DSI 
கம்பனிக்கு மாத்திரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) அதிகூ ய விைலகள் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ேகள்விப் பத்திரத்ைத ன்ைவத்த  DSI  
கம்பனியா; 

 (vii) D S I  கம்பனி ேகள்விப்பத்திரத் க்கான 
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம், மிகக் குைறந்த 
விைலெயனக் குறிப்பிடப்பட்  
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) கடந்த வ டங்களில் ேமற்ப  ேகள்விப் பத்திரம் 

பல கம்பனிக க்கு வழங்கப்பட்டதா; 
 (ii) ஆெமனில், ஏன்; 
 (iii) கடந்த வ டத்தில் D S I  கம்பனி 

ெபற் க்ெகாண்ட 04 இலட்சம் ேசா  
பாதணிகைள ம் அக்கம்பனிேய 
வழங்கியி ந்ததா; 

 (iv) இல்ைலெயனில், பிறிெதா  நி வனத்தினால் 
50,000 ேசா  பாதணிகள் வழங்கப்பட்டனவா; 

 (v) இத்தைகய ஒ  நிைலைமயில், இக்ேகள்விப் 
பத்திரத்ைத தனித்  ஒ  கம்பனிக்கு 
வழங்கியைமக்கான காரணம் யா ; 

 (vi) D S I  கம்பனிக்கு ேகள்விப் பத்திரம் 
வழங்கப்பட்டைமயின் ஊடாக நிதி ேமாச  
அல்ல  அரசாங்கத் க்கு நட்டம் 
ஏற்படவில்ைலெயன உ திப்ப த்த மா; 

 (vii) ேமாச  இடம்ெபற் ள்ளதாக ெதாியவ ம் 
பட்சத்தில், தவறாளிகைளத் தண் ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether tenders were called to provide 
shoes to schoolchildren in 2015; 

 (ii)  the companies which applied for this; 

 (iii)  whether these companies have fulfilled 
basic qualifications; 

 (iv)  separately, the prices quoted by companies; 

 (v)  whether the tender which was awarded to 
several companies in previous years has 
only been awarded to DSI company this 
year; 

 (vi)  whether the highest tender was submitted 
by DSI Company; and 

 (vii)  whether the approval for the DSI tender has 
been obtained citing it as the lowest price?  

(b)  Will he also inform this House-  

 (i)  whether this tender had been awarded to 
several companies in previous years; 

 (ii)  if so, why;  

 (iii)  whether the four hundred thousand pairs of 
shoes procured from DSI company last year 
were provided by that company itself;  

 (iv)  if not, whether 50,000 pairs of shoes had 
been provided by another company; 

 (v)  under such circumstances, as to why the 
tender was awarded to a single company;  

 (vi)  whether an assurance can be given that no 
financial fraud or loss to the Government 
had occurred by the awarding of the tender 
to DSI company;  and 

 (vii)  if it is revealed that a fraud had taken place, 
whether action will be taken against the 
culprits?    

(c)  If not, why?  
 

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

කරනවා. 
 

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

 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඒ සඳහා අයදුම් කළ සමාගම් පහත පරිදි ෙව්. 

 · ෙෆෝනික්ස ්ඉන්ඩසට්ීස් 

 · ෙවන්කෙට්සව්ර ග්ෙලෝබල් කන්සට්ක්ෂන් 

 · බාටා ෂූ කම්පැනි ඔෆ් සිෙලෝන් ලිමිටඩ් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 · සිෙලෝන් ෙලදර් ෙපොඩක්ට් පුද්ගලික සමාගම 

 · කාවින් ෙපොලිමර් පුද්ගලික සමාගම 

 · ඩී. සැම්සන් සහ පුතෙයෝ පුද්ගලික සමාගම 

 · සරසවි ඉන්ඩසට්ීස් පුද්ගලික සමාගම 

 (iii) සපුරා ඇත. 

 (iv) එක් එක් සමාගම් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මිල ගණන් 
පිළිබඳ විස්තර ඇමුණුම* මඟින් දක්වා ඇත.  

 (v) තනි සමාගමකට ලබා දී නැත. සාරානුකූලව පතිචාර දැක්වූ 
අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන ෙදෙකහි 
නිෂ්පාදන ධාරිතාවය මත පමාණය පදානය කර ඇත. 

 (vi) නැත.  

 
 (vii) නැත. 

   තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව හා අමාත  මණ්ඩල පසම්පාදන 
කමිටුව මඟින් සාරානුකූල පතිචාර දැක්වූ අවම මිල යටෙත් 
මිලදී ෙගන ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ධාරිතා පදනම් කරෙගන සාරානුකූල පතිචාර දැක්වූ ආයතන 
කිහිපයකින් මිලදී ෙගන ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

  පසු ගිය වසෙර්දී ඩී. සැම්සන් සහ පුතෙයෝ පුද්ගලික සමාගම 
විසින් පාසල් 3096ක් සඳහා පාවහන් යුගල 403,345ක් 
ෙබදාෙදන ලදී. 

අනු 
අංකය 

පාවහෙන් 
පමාණය 

වැඩිම මිල ඉදිරිපත් කරන ලද 
ආයතනය මිල 

ඩී. 
සැම්සන් 
සහ 

පුතෙයෝ 
පුද්ගලික 
සමාගම 
ඉදිරිපත් 
කළ මිල 

1 8 සිෙලෝන් ෙලදර් ෙපොඩක්ට් 
පුද්ගලික සමාගම 

852.25 - 

2 9 සිෙලෝන් ෙලදර් ෙපොඩක්ට් 
පුද්ගලික සමාගම 

852.25 838.00 

3 10 සිෙලෝන් ෙලදර් ෙපොඩක්ට් 
පුද්ගලික සමාගම 

852.25 838.00 

4 11 සිෙලෝන් ෙලදර් ෙපොඩක්ට් 
පුද්ගලික සමාගම 

852.25 838.00 

5 12 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

900.00 875.00 

6 13 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

900.00 875.00 

7 1 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

900.00 875.00 

8 2 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

950.00 912.00 

9 3 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

950.00 912.00 

10 4 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

950.00 912.00 

11 5 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

1060.00 956.00 

12 6 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

1060.00 956.00 

13 7 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

1060.00 956.00 

14 8 සරසවි ඉන්ඩස්ටීස් පුද්ගලික 
සමාගම 

1060.00 956.00 

15 9 ෙෆෝනික්ස් ඉන්ඩස්ටීස් 1100.00 1103.00 

16 10 ඩී. සැම්සන් සහ පුතෙයෝ 
පුද්ගලික සමාගම 

1103.00 1103.00 

 (iv) නැත. 
 (v) සාරානුකූල පතිචාර දක්වා අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර 

තිබූ ආයතන ෙදක වන කාවින් ෙපොලිමර් පුද්ගලික සමාගම 
හා ඩී. සැම්සන් සහ පුතෙයෝ පුද්ගලික සමාගම යන 
ආයතනවල නිෂ්පාදන ධාරිතාව අනුව, එම ආයතන ෙදකට 
ෙටන්ඩරය ලබාෙදන ලදී. 

 (vi) ඔව්. 
 (vii) ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 455/'16- (1), ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා. 
 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

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

සංවර්ධන අමාත තුමා හදිසි ආපදා තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ගිය 
නිසා ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු ලබාදීම මට භාර දුන්නා. 

ෙමය අධිකරණෙය් විනිශ්චයට භාජනය ෙවමින් පවතින 
කරුණක් වන බැවින්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු සැපයීම 
ස්ථාවර නිෙයෝග 31(6)ට පටහැනි බැවින් එම  පශ්නයට පිළිතුරු 
ලබාදිය ෙනොහැක. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 503/'16- (1), ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න 

මහතා. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ  
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 

සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 
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) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. ගරු සභානායකතුමා. 

[බාධා කිරීමක්]. ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද? 

167 168 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් ඇති වී තිෙබන හදිසි ආපදා 

තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබතුමා විෙශේෂ පකාශයක් කළා. මම ඒකට 
එකඟ ෙවනවා. නමුත් දැනට තිෙබන චකෙල්ඛවලට අනුව සමහර 
තැන්වලට හදිසිෙය් කෑම සපයන්න බැහැ. ෙමොකද, කඳවුරුවලට 
විතරයි කෑම සපයන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ෙබොෙහෝ තැන්වලට හමුදාව, ෙපොලීසිය ගිහිල්ලා විපතට පත් 
ජනතාව ෙබ්රාගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ සඳහා පහසුකම් 
නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් චකෙල්ඛවලින් බැහැරව වැඩ 
කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්නය කියා මා රජෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී රෙට් හදිසි ආපදා 
තත්ත්වයක් පකාශයට පත් කෙළොත්, ආපදාවට ලක් වූ අයට අවශ  
පරිදි කෑම සහ අනිකුත් අවශ  පහසුකම් සපයන්න රජෙය් 
නිලධාරින්ට පුළුවන්. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයක් පකාශයට පත් 
කරන්න කියලා මම ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු මන්තීතුමා ෙග් ඉල්ලීම ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු 

කරනවා. 
 

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

ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ඔබතුමා මුලදී පශ්නයක් 
ඇහුවා. මම කිව්වා, අවසානෙය්දී ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම් 
කියලා. ඒ පශ්නය අහන්ෙන්ත් ෙම් සම්බන්ධෙයන්මද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන අදහස් පළ කරන්න ඉඩ දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ගංවතුර සහ නාය යාම් ගැන 
ඔබතුමා කනගාටුව පළ කළා වාෙග්ම අප සියලු ෙදනාමත් ඒ ගැන 
කනගාටු වනවා. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආපදා 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 150ක් වාෙග් මුදලක් තමයි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
රුපියල් මිලියන 150ක් කියන්ෙන් අගාමාත තුමාට වාහන ගන්න 
වැය වන රුපියල් මිලියන 600 ගැන හිතුෙවොත් ඒ පමාණෙයන් 
හතෙරන් එකක්. ඒ වාෙග් සුළු මුදලක් ෙවන් කරලා ෙම් ආපදා 
තත්ත්වයට ලක් වූ ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට 
ගන්න බැහැ. ඒ නිසා මීට වඩා වැඩි මුදලක් ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙයොදවන්න ඕනෑ. ව ාපාර ස්ථාන විනාශ ෙවලා තිෙබනවා, නිවාස 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවා, ජීවිත හානි ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් 
ජනතාවෙගන් සියයට ෙදකක් වාෙග් පමාණයක් ෙම් අවදානමට 
අද ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කරුණාකර මීට වඩා වැඩි 
මුදලක් ෙම් සඳහා ෙවන් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනවාය 

කියලා කිව්වා. ගරු අගාමාත තුමාත්, ආපදා කළමනාකරණ 

අමාත තුමාත් ආපදාවලට ලක් වූ ඒ පළාත්වල අද සංචාරය 
කරනවාය කියලා අපව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා. 
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ෙම් 

පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා. ෙම් සඳහා අවශ  
පතිපාදන ෙවන් කරලා තවත් අවශ  නම්, තවත් ඕනෑම 
පමාණයක් ෙවන් කිරීමට රජය සූදානම් බව එහිදී පකාශ කළා. 

 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  අමාත තුමා. 

 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 

ෙම් පශ්නය මතු කරපු එක ෙහොඳයි. මම නිෙයෝජනය කරන 
කඩුෙවල ආසනෙය් 18,000ක්, 19,000ක් වාෙග් පමාණයකට 
අවශ  සියලුම කෑම අපි ඊෙය්  උෙද් සිට ෙම් වන ෙතක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
ඉදිරිෙය්දී අපි ෙම් සඳහා තවත් මුදල් ෙවන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 
පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් මිලියන 10ක වටිනාකමක් ඇති ෙගවල් 
20ක් පමණ තමන්ෙග් ඥාතීන්ට ෙවන් කළ බවත් මම දන්නවා. ඒ 
ෙගවල්වල වටිනාකමත් එක්ක ෙම් මුදල බැලුෙවොත් එෙහම අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සඳහා සෑෙහන මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  

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

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister reply.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම පිළිතුරු දුන්නාට පස්ෙසේ ඔබතුමා කථා 

කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා පිළිතුර දුන්නාට පස්ෙසේ ගරු 

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා මතු කරපු 

පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න මම ලෑස්තියි. විෙශේෂෙයන්ම විපතට 
පත් වුණු සෑම පවුලකටම සහන සලසන්න රුපියල් මිලියන 150ක් 
වැය කරනවා වාෙග්ම, නිවාස අහිමි වුණු, පූර්ණ හානි සිද්ධ වුණු, 
අර්ධ හානි සිද්ධ වුණු ඒ සියලුම නිවාසවලට අවශ  ආධාර 
උපකාර කරන්නට ඇති තරම් අරමුදල් නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත ාංශය සතුව තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි,  අපි 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනයත් සම්බන්ධ කරෙගන කාල 
වකවානු සහිතව ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ආරක්ෂිත බල පෙද්ශවල 
නිවාස ඉදි කරලා, උදාගම්මාන හැටියට ඒ නිවාස ආරම්භ කරනවා. 
ජල පහසුකම් සහිතව, විදුලි පහසුකම් සහිතව, මාර්ග පහසුකම් 
සහිතව සහ සියලුම යටිතල පහසුකම් සහිතව පමණක් ෙනොෙවයි, 
විපතට පත්වුණ පජාවෙග් ජීවෙනෝපාය ශක්තිමත් කරන්නටත් 
අමතර පතිපාදන ෙයොදවා, විපතට පත්වුණු [බාධා කිරීම්] සෑම 
පවුලකටම සහන සලසනවා. අෙප්  යහ පාලන රජය කිසිම 
පවුලක්, කිසිම පුද්ගලෙයක්, කිසිම සාමාජිකෙයක්,  මාතෘභූමිෙය් 
කිසිම පුරවැසිෙයක්  අතරමං කරන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය  
එතුමාට පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. 

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

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගය 

යටෙත් ද ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්?[බාධා කිරීම්] 
 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
හැම අකුරක්ම, හැම වචනයක්ම ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්යි 

මම කථා කරන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගයද?[බාධා කිරීම්] 

ෙමොකද, දැන් ෙම්ක විහිළුවක් ෙවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, විහිළුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් දැන් 

කඩුෙවල ගැන කිව්වා,- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් පශ්න ඇසීමත් විහිළුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 

point of Order එකත් දැන් විහිළුවක් ෙවලා. ඒ නිසා  යම්කිසි 
විධියට  මට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවස්ථාවක් තිෙබනවා. 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මෙග් නම කියලා පකාශයක් කළා. ඔබතුමාට ඇෙහන්ෙන් 

නැහැ.[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට අවස්ථා ෙදකක් දුන්නා. අපට පධාන වැඩ 

කටයුතුවලට යන්න තිෙබනවා, අපි යනවා. [බාධා කිරීම්] 

මීළඟට පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා.[බාධා කිරීම්]  
 

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 notwithstanding the provisions of the motion agreed to by 

Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 1.00 
p.m. to 6.30 p.m. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put." 
 

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

 
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. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කල් තැබීෙම් විවාදය තවදුරටත් පැවැත්වීමට, ගරු එස්. 

වියාෙල්න්දිරන් මහතා. 
 
 
 

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් වර්තමාන තත්ත්වය 
லங்கா விமான ேசைவயின் தற்ேபாைதய 

நிைலைம 
CURRENT STATUS OF SRILANKAN AIRLINES 

 
 
[பி.ப. 1.50] 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இன்  இந்த உயாிய சைபயிேல, ள்ளிவாய்க்கா ல் 

ந ராத்திாியி ம் பட்டப்பக ம் ெவட்டெவளியி ம் 
தங்க ைடய உயிைர நீத்த எம  மக்க க்காக 
ஆத்மார்த்தமான அஞ்ச ையத் ெதாிவித் , அவர்க ைடய 
ஆத்மா சாந்திக்காகப் பிரார்த்தித் , என  உைரையத் 
ெதாடங்கலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

"எயார் லங்கா" நி வனத்தின் சமகால நிைலப்பா  
பற்றியதான சைப ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்தின் 
இரண்டாம் நாள் இன்றாகும். இன்  ஓர் அரச நி வனம் 
பாாிய நட்டத்ைத எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற . இந்நி வனம் 
ஆரம்பத்தில் தனியார் மயப்ப த்தப்பட் ந்தெபா  
இலாபத்திேல இயங்கி, பின்னர் 2008ஆம் ஆண்  100 தம் 
அரச நி வனமாக உள்வாங்கப்பட்டெபா , அ  
எதிர்மாறான ஒ  பாாிய நட்டத்ைத அைடந்தி க்கின்ற . 
" லங்கன் எயார்ைலன்ஸ்" நி வனத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அ  இன்  44 நா க க்கு - குறிப்பாக, 
94 விமான நிைலயங்க க்குச் ேசைவைய வழங்குகின்ற ஒ  
நி வனமாகக் காணப்ப கின்ற . அ மட் மன்றி, 
ஆசியாவின் சிறந்தெதா  விமான ேசைவ நி வனமாக ம் 
பலரால் க தப்ப கின்ற . இன்  " லங்கன் 
எயார்ைலன்ஸ்" நி வனத்தின் பயணச் சீட்ைட 
எ த் க்ெகாண்டால், அ  நா க்குநாள் அதிகாித் க் 
ெகாண் க்கின்ற . எப்ெபா  பார்த்தா ம் அந்த 
"எயார்ைலன்ஸ்" நி வனம் மிக ம் busyயாகத்தான் 
இ க்கின்ற . அதாவ ,  அங்கு நாங்கள் பயணச் 
சீட் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள யாத அள க்கு 
அதிகளவான பயணிகள் இலங்ைகயி ந்  ெசன்ைனக்கு 
மட் மல்ல, உலகின் பல நா க க்கு - 94 விமான 
நிைலயங்க க்குச் ெசல் கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . 
இவ்வாறான ஒ  நி வனம் இன்  பாாிய நட்டத்ைத 
அைடந்தி க்கின்ற .  

2006-2008ஆம் ஆண்  காலப்பகுதிைய எ த் ப்பார்த்தால், 
" லங்கன் எயார்ைலன்ஸ்" நி வனம் இலாபத்திேல 
இயங்கியி ப்பைத அவதானிக்கலாம். "எமிேரட்ஸ்" 
நி வனத் டன் ேசர்ந்  "  லங்கன் எயார்ைலன்ஸ்" 
நி வனம் அதன் ேசைவைய வழங்கியேபா , 2006ஆம் 
ஆண்  476.53 மில் யன் பாய் இலாபத்ைத ம் 2007ஆம் 
ஆண்  568.04 மில் யன் பாய் இலாபத்ைத ம் 
அைடந்தி க்கின்ற . 2008ஆம் ஆண்  4,428.23 மில் யன் 

பாய் - கிட்டத்தட்ட 4.4 பில் யன் பாய் இலாபத்திேல 

இயங்கிய இந்த "எயார்லங்கா" நி வனம் ைமயாக அரச 
மயப்ப த்தப்பட்ட பின்னர் - குறிப்பாக, 2008ஆம் ஆண் க்குப் 
பின்  - ன்ைனய அரசாங்கம் ன்ைவத்த எத்தைனேயா 
சிந்தைனகளின் அ ப்பைடயில், அ த்த வ டேம, 2009ஆம் 
ஆண் ேலேய 9,350 மில் யன் பாய் நட்டமைடந்த . 
2012ஆம் ஆண்  19,778.03 மில் யன் பாய் 
நட்டமைடந்தி க்கின்ற . இ  இவ்வா  ப ப்ப யாக 
அதிகாித் ச்ெசன் , 2014ஆம் ஆண்  32,408.034 மில் யன் 

பாய் நட்டமைடந்தி க்கின்ற . 2015ஆம் ஆண் ல் 123.6 
பில் யன் பாய் நட்டமைடந்தி க்கின்ற .  இந்த  நாட் ேல 
இ க்கின்ற அரச நி வனங்களில் 55க்கும் ேமற்பட்டைவ 
நட்டத்தில் இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன என்  
ெசால்லப்ப கின்ற . அரச நி வனங்கள் நட்டத்திேல 
இயங்குமானால், இந்த நட்டத்ைத ஈ ெசய்வ  யார்? இதைன 
ஈ ெசய்வதற்கான ெதாைகைய எங்கி ந்  
எ க்கப்ேபாகின்ேறாம்?  

குறிப்பாக, இன்  அரச நி வனங்க ைடய நட்டத்ைத 
யார் ெபா ப்ெப ப்ப ? என்ற ேகள்விகள் எ ம்ெபா , 
ஆட்சிக்கு வ ம் ஒவ்ெவா  திய அரசாங்க ம் மத்திய 
அரசாங்கத்தின்மீ  அல்ல  ன்ைனய ஆட்சியாளர்களின்மீ  
பழிையச் சுமத்திவிட் ச் ெசல்கின்ற தன்ைமதான் 
காணப்ப கின்ற . ெதாப்பி மாட் கின்ற பழக்கம் பற்றிச் 
ெசால்வார்கள். அந்த வைகயில் ஒவ்ேவார் அரசாங்க ம் 
ஆட்சிக்கு வ ம்ேபா  அவர்கள் ெசய்த  பிைழ என்  
இவர்கள்மீ ம் இவர்கள் ெசய்த  பிைழ என்  அவர்கள்மீ ம் 
ஒ வ க்ெகா வர் ெதாப்பிைய மாட் கின்றார்கள். இவ்வா  
மாறிமாறி வ கின்ற அரசாங்கங்கள் - மாறி மாறி வ கின்ற 
ஆட்சியாளர்கள் ெதாப்பிைய மாட் விட் த் தப்பித்  
வி கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ல் பாதிக்கப்ப வ  
யார்? இன்  பல மில் யன் பாய் நஷ்டமைடந்தி க்கின்ற 
'எயார் லங்கா' நி வனத்தின  நஷ்டத்ைத ஈ  ெசய்வதற்கான 
நிதிைய எங்கி ந்  அறவிடப்ேபாகின்ேறாம்? யாாிடமி ந்  
அறவிடப்ேபாகின்ேறாம்? அதற்குத்தான் 'வற்' 
விதிக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த வாி விதிப்பி டாக 
பணத்ைதப் ெபறலாம் என்  சிந்திக்கப்ப கின்ற . ஆனால், 
இ  யாைரப் பாதிக்கப்ேபாகின்ற ? சாதாரண ஏைழ  
விவசாயிகைளப் பாதிக்கப்ேபாகின்ற ; மீன்பி த் 
ெதாழிலாளர்கைளப் பாதிக்கப்ேபாகின்ற ; அன்றாடம் கூ  
ேவைல ெசய்கின்ற ஏைழ மக்கைளப் பாதிக்கப்ேபாகின்ற .  

2008ஆம் ஆண்  ெபா ப்ெப க்கப்பட்ட ஓர் அரச 
நி வனம் 2009 இ ம் 2010 இ ம் நஷ்டத்தில் 
இயங்கியெபா  அ  ஏன் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்ற  
என்பைதப் பற்றிச் சிந்தித்தி க்க ேவண் ம். 9,380 மில் யன் 

பாயில் ஆரம்பித்த அந்த நஷ்டம் 2012இல் 19,000 
மில் யனாக உய ம்ெபா  அந்த நஷ்டத்திற்கான காரணம் 
என்ன என்பைதச் சாியான ைறயில் கண்டறிந் , சாியான 

ைறயில் திட்டமிட் ச் ெசயலாற்றியி ந்தால் இன்  இந்த 
நி வனத்தின் நஷ்டம் 123 பில் யன் பாையத் தாண் ப் 
ேபாயி க்கா . இவ்வாறான நி வனங்கள் எத்தைனேயா 
இ க்கின்றன. 55க்கு ேமற்பட்ட அரச நி வனங்கள் 
நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன. இந்த நஷ்டத்ைத ஈ  ெசய்வ  
யார்? இைவ எல்லாேம ஒட் ெமாத்தமாக மக்கள் தைலயிேல 
சுமத்தப்படப்ேபாகின்ற நிைலைமதான் இ க்கின்ற .  

ஆகேவ, எந்தேவார் அரச நி வனத்தி ைடய 
ெசயற்பா ம் நாட்  மக்கள  நன்ைமையக் க த்தில் ெகாண்  
ஆரம்பத்திேலேய ஒ  நீண்டகாலச் சிந்தைன டன் இனம், 
மதம், பிரேதசம் என்ற ேவ பா களின்றிச் சாியான 
திட்டமி த டன், சாியான காைமத் வத் டன் 
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ன்ென க்கப்ப மானால் அைவ மிகுந்த இலாபமீட் 
வ டன் நாட்  மக்க க்குப் பயனளிப்பதாக ம் இ க்கும். 

இ தான் உண்ைம! இ தான் யதார்த்தம்!  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

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

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
'எயார் லங்கா' நி வனத்திேல சில குைறபா கைள 

நாங்கள் சுட் க்காட்ட ம். இன்   'எயார் லங்கா' 
நி வனத்திேல தமிழ் ெமாழியி ைடய பயன்பா  சாியான 

ைறயிேல இல்ைல. இன்  சீனா க்குப் ேபாகின்ற 'எயார் 
லங்கா' விமான ேசைவயில் சீன ெமாழிையச் சாியாகப் 
பயன்ப த் கின்றார்கள். ஆனால், 'எயார் லங்கா' 
நி வனத்திேல தமிழ் ெகாச்ைசப்ப த்தப்ப கின்ற . 'கிமான 
நிைலயம்' என்  அங்ேக அறிவிக்கின்றார்கள். தமிழ் ெமாழி 
ெதாிந்தவர்க க்கு அங்கு ேவைலவாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்படவில்ைலயா? தமிழ் ெமாழிைய நன்றாகப் 
ேபசக்கூ யவர்கள் அங்ேக இல்ைலயா? உண்ைமயிேல இந்த 
'எயார் லங்கா' நி வனத்திேல ஆறாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன என்  
கூ கின்றார்கள். அப்ப யாயின், எத்தைன தமிழ் ெமாழி 
ேபசக்கூ யவர்கள் அந்த ேவைலவாய்ப் க்களிேல 
உள்வாங்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்ப  ெதளி ப த்தப்பட 
ேவண் ம்.  

கடந்த அரசாக இ க்கலாம் ஏன், இன்ைறய நல்லாட்சி 
அரசாக இ க்கலாம். குறித்த அரச ேவைலவாய்ப் க்கள் 
வழங்கும்ெபா  அதில் ெவளிப்பைடயான தன்ைமையக் 
காட்ட  ேவண் ம். 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தி ந்  
இன் வைர ஒவ்ேவார் அைமச்சின்கீழ் எந்த அ ப்பைடயில் 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன? மாவட்ட 
அ ப்பைடயில் ேவைலவாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்பட் க்கின்றனவா? அல்ல  இன விகிதாசார 
அ ப்பைடயில் ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப் 
பட் க்கின்றனவா? என்பைத ெவளிப் பைடயாகக் 
கூறேவண் ம். அப்ெபா தான் அதில் உண்ைமயான ஒ  
ெதளி  இ க்கும்; இந்த அரசின்மீ  மக்க க்கான விசுவாசம் 
ெமன்ேம ம் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல் ம்.  

'எயார் லங்கா' நி வனத்ைத எ த் க்ெகாண்டால் அங்கு 
'எயார் பஸ்ைஸ'க் ெகாள்வன  ெசய்கின்ற கவர்கள் யார்? 

அவர்க ைடய காைமத் வம் எவ்வா  இ க்கின்ற ? 
இந்த நஷ்டத் க்கு யார் ெபா ப் ? இந்த நஷ்டம் 

வைத ம் யார் ெபா ப்ெப ப்ப ? இந்த நஷ்டத்ைத 
ைமயாக மக்கள்மீ  சுமத்திவிட் த் தப்பிவி வதா? 

ேபான்ற ேகள்விக க்குப் பதில் ெசால்லேவண் ய நிைலைம 
இ க்கின்ற .  

வடக்கு, கிழக்கிேல குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், கடந்த அரசு அங்ேக இ க்கின்ற பலா  
விமான நிைலயத்ைதச் சாியான ைறயில், ஒ ங்காகத் 
திட்டமிட்  ன்ென க்கக்கூ யதான ெசயற்பா கைளச் 
ெசய்யாமல் மத்தள விமான நிைலயத்ைதச் ெசயற்ப த்திய . 
நான் ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால ரேநாக்ேகா  சாியான 
சிந்தைனகைள ன்ென ்த்தி ந்தால் அதில் பாாிய நட்டத்ைத 
அ பவிக்க ேவண் ய சூழ்நிைல வரா . இன்  'எயர் லங்கா' 
நி வனத்தின் நிைலைம அவ்வா தான் இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, இ க்கின்றவற்ைறச் சாியான ைறயில் 
ேமம்ப த்தக்கூ ய ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ேவண் ம். 
அ தான் எம  நாட் க்கும் மக்க க்கும் 
பயனளிக்கக்கூ ய . இைதத்தான் நாங்கள் 
வி ம் கின்ேறாம்; இ தான் எங்க ைடய ேநாக்கமாக ம் 
இ க்கின்ற .  

'எயர் லங்கா' நி வனத்தில் 6,000க்கு ேமற்பட்ேடார் 
ேவைல ெசய்ததாகக் கூ கிறார்கள். அதில் உண்ைமயில் 
எத்தைன ேபர் ேவைல ெசய்தார்கள் என்ற  சந்ேதகம்கூட 
இன்  எ கின்ற . அங்ேக அவர்க ைடய ெபயர்கள் 
இ க்கின்றன; அவர்க க்கான சம்பள ம் 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், அவர்கள் ேவ  
இடங்களிேல ேவைல ெசய்ததாகக் கூறப்ப கின்ற . 
குறிப்பாக, விமானப் பணிப்ெபண் ஒ வ ைடய ெபயர் 'எயர் 
லங்கா' நி வனத்தில் இ ந்தா ம் அவர் அங்ேக ேவைல 
ெசய்யவில்ைலெயன் ம் அவ க்கு மாதாந்தம் 75,000 பாய் 
பணம் வழங்கப்பட்டதாக ம் ெமாத்தமாக 2.85 மில் யன் 

பாய் அவ க்குக் ெகா க்கப்பட் ப்பதாக ம் 
கூறப்ப கின்ற . இவற்ைறப் பார்க்கும்ேபா  உண்ைமயிேல 
சாியான ஒ  காைமத் வம், சாியான ேவைலப்பங்கீ , 
சாியான திட்டமிடல் இல்லாததால்தான் 'எயர் லங்கா' 
நி வனம் ெதாடர்பாக ஒ  ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணையக்  ெகாண் வந்  இந்த நட்டத்ைத எவ்வா  
ஈ ெசய்வ  என்பைதப் பற்றி இன்  
விவாதித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். இ ேபான்  இன் ம் 
எத்தைன நி வனங்கள் ெதாடர்பாக பிேரரைணகைளக் 
ெகாண் வரப்ேபாகின்ேறாம்! இவ்வா  55க்கு ேமற்பட்ட 
நி வனங்கள் இ க்கின்றன.  இைவகள் ெதாடர்பாக இங்கு 
விவாதிப்பதா? இந்த 55க்கு ேமற்பட்ட நி வனங்களின் 
நட்டத்ைத சாதாரண மக்கள்மீ  சுமத்தி, அவர்களிடமி ந்  
வாி என்ற அ ப்பைடயில் அறவி வதா? இ  சம்பந்தமாகச் 
சிந்திக்க ேவண் ம். இவ்வாறான வாிச் சுைமைய மக்கள்மீ  
சுமத்தி அவர்களிடமி ந்  நாங்கள் பணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்வெதன்ப  உண்ைமயிேலேய அவர்கைள 
ெமன்ேம ம் வ ைமக் ேகாட் க்குக்கீழ் தள் கின்ற ஒ  
ெசயற்பாடாகத்தான் அைம ம். இந்த நாட்  மக்கைள 
இன் ம் கீழ்நிைலக்குக் ெகாண் ேபாகின்ற - இந்த நாட்ைட 
வ ைமயான ஒ  நிைலக்குக் ெகாண் ேபாகின்ற ஒ  
ெசயற்பாடாகத்தான் இ  அைம ெமன்   நான் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

'எமிேரட்ஸ்' நி வனம்  ஒ  தனியார் நி வனமாக 
இ ந்தா ம் அ  51 த பங்குகைள எ த் க்ெகாண்  
சிறப்பாகத் தன் ைடய ேசைவகைளச் ெசய்த . ஆரம்பத்தில் 
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'எமிேரட்ஸ்' நி வனத்ேதா  '  லங்கா எயர்ைலன்ஸ்' 
நி வனம் ைகேகார்த் ச் ெசயற்பட்ட ேநரத்திேல அ  
ப ப்ப யாக இலாபத்திேல இயங்கிக்ெகாண் ந்த . 
1998ஆம் ஆண்  'எமிேரட்ஸ்' நி வனம் '  லங்கா 
எயர்ைலன்ஸ்' நி வனத்ேதா  ஒப்பந்தம் ெசய்  அவர்கள் 
அந்த நி வாகத்ைதச் சாியாக நடத்தினார்கள். அவர்கள் 
ெவளிநாட்டவர்களாக இ ந்தா ம் நி வாகத்ைதச் சாியான 

ைறயில் திட்டமிட்  இலாபம் வரக்கூ ய அள க்கு அந்த 
நி வனத்ைதக் ெகாண் ெசன்றார்கள். அதனால்தான்  
2006ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ம்ேபா  2007ஆம் ஆண்  
அவர்க ைடய வ மானம் 110 மில் யன் பாய் 
அதிகமாயி ந்த . 2007ஆம் ஆண்ேடா  ஒப்பி ம்ேபா  
2008ஆம் ஆண்  கிட்டத்தட்ட 3,500 மில் யன் பாய் 
இலாபமீட் ய . அவர்களிடம் சாியான திட்டமிடல், சாியான 

காைமத் வம், ஒ  கம்பனிைய எவ்வா  சாியாகக் ெகாண்  
நடத்தேவண் ம் என்ற ரேநாக்கு இ ந்த . ஆனால் 
இவ்வா  இலாபத்தில் ேபாய்க்ெகாண் ந்த '  லங்கா 
எயர்ைலன்ஸ்' நி வனத்ைத அரசாங்கம் உள்வாங்கியேபா  
அ  ப ப்ப யாக பாாிய ழ்ச்சிையத்தான் கண்ட . ஓாி  
வ டங்களில் அ  நட்டத்தில் இயங்குகின்ற  என்  
அறிந்தெபா ேத அதற்கு மாற்றீடான ேவைலகைள, 
மாற்றீடான திட்டங்கைளக் ெகாண் வந்  அைதத் த த்  
நி த்தியி க்கலாம். ஆனால் அவ்வாறான எந்தெவா  
திட்ட ம் கடந்த அரசிடம் இ க்கவில்ைல.  தம் 
அரசுக்கு உள்வாங்கிவிட்ேடாம் என்ற சிந்தைனயின் 
அ ப்பைடயில் அதைன இயங்கச் ெசய்தார்கேளெயாழிய 

ைறயான திட்டமிடல் இ க்கவில்ைல. மாறிமாறி வ கின்ற 
அரசாங்கங்கள் 'எயர் லங்கா' நி வனத்திேல ஆட்கைள 
ேவைலக்கு அமர்த் ம்ெபா  அவர்கள் தங்க க்குச் 
சார்பானவர்கைள - தங்க ைடய கட்சிக்கு, தங்க ைடய 
அரசாங்கத் க்கு சார்பானவர்களா என்ற விடயேம 
பார்க்கப்ப கின்றேதெயாழிய, அவர்கள் அந்த நி வனத்ைத 
மிகச் சிறந்த ைறயில் நிர்வகிக்கக்கூ யவர்களா, அந்த 
நி வனத்ைத இலாபத்தில்  ெகாண் வரக்கூ ய மிகச் சிறந்த 

காைமத் வப் பண் ைடயவர்களா என்பைதப் 
பார்ப்பதில்ைல. இ தான் மாறி மாறி வ கின்ற 
அரசாங்கங்களில் நடக்கின்ற ெசயற்பா !  

குறிப்பாக, ஓர் அைமச்சைர எ த் க்ெகாண்டால் அவர், 
தனக்குச்   சாதகமானவர்கள், தன் ைடய மாவட்டத் 
திற்குாியவர்கள், தன் ைடய ேவைலகைளச் 
ெசய்யக்கூ யவர்கைள பக்கச்சார்பான ைறயில் 
ேவைலக்கமர்த் கின்றாேரெயாழிய, அவர் திறைமயானவரா 
என்ப  அங்கு பார்க்கப்ப வதில்ைல. ஆகேவ, இவ்வாறான 
நி வனங்க ைடய ெசயற்பா கள் ஆ ைமமிக்க, சிறப்பான, 
தரமான, ெதளிவான சிந்தைன ைடய, நல்ல திட்டமிடல் 
சார்ந்த அதிகாாிகைளக் ெகாண்  நடத்தப்ப மானால் எம  
நாட் ேலயி க்கின்ற பல நி வனங்கைள நட்டத்தில் 
இயங்குவதி ந்  காப்பாற்றி மக்கைள  வாிெயன்ற 
சுைமயி ந்  மீட் க்ெகாள்ளலாம். இல்லாவிட்டால் 
ெமன்ேம ம் இந்த நாட்ைடப் பாழ்ப த் கின்ற, மக்கைளப் 
பாதிப் க்குள்ளாக்குகின்ற நிைலதான் ஏற்ப ம் என்பைத 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

அ த் , என  மாவட்டம் சார்ந்த பிரச்சிைனைய, 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கில் உள்ள ஒ  பிரச்சிைனைய இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். கடந்த கல்வியியற் கல் ாிக்கான 
அ மதிைய எ த் க்ெகாண்டால், குறிப்பாக எம  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ைடய மண் ைன ேமற்கு, 
கல்குடா ஆகிய கல்வி வலயங்களிேல மிக ம் 
வ ைமக்ேகாட் ற்குக் கீழ் உள்ள கு ம்பங்களி ந்  ப த்த 

மாணவர்க ம், தங்க ைடய வயிற்ைறக்கட் , 
வாையக்கட் த் தங்க ைடய பிள்ைளகைள மிக ம் 
கஷ்டமான சூழ்நிைலயில் வளர்த்த ெபற்ேறா ம் இன்  
மிக ம் மனம் ெநாந்  ேவதைனயி க்கின்றார்கள். அதற்குக் 
காரணம், அண்ைமயிேல கல்வியியற் கல் ாிக்கு 
உள்வாங்கப்பட்ட அ மதியிேல அந்த மாணவர்கள் 

றந்தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். மிக ம் கஷ்டமான 
சூழ்நிைலயில் ப த்த அந்த மாணவர்கள் கல்வியியற் 
கல் ாியில் நடந்த ேநர் கப்பாீட்ைசயிேல,  குறிப்பிட்ட 
பாடங்களிேல 1ஆம், 2ஆம், 3ஆம் தரங்கைளப் ெபற்றி ந் ம் 
அவர்கள் கல்வியியற் கல் ாிக்கு உள்வாங்கப்படவில்ைல.  
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலக மட்டங்களி ம் ஆசிாிய 
ெவற்றிடங்கள் அதிகள  இ க்கத்தக்கதாக இந்த மாணவர்கள் 
உள்வாங்கப்படாத நிைலயி க்கின்ற .  இன்  அவர்கள் 

தியிேல நிற்கின்றார்கள்.  அதற்கான ஒ  சாியான ைவ 
இந்த அரசு, குறிப்பாகக் கல்வி அைமச்சு 

ன்ென க்கேவண் ம். சாியான ஒ  ைவ எ த் ச் 
சாியான ஒ  பதிைலக்ெகா த் , அந்த மாணவர்கைளக் 
கல்வியியற் கல் ாிக்கு உள்வாங்குவதற்கான 
ேவைலத்திட்டத்ைத விைரவாகச் ெசய்யேவண் ம்.  காரணம், 
அவர்க க்கான இந்த வ டத்திற்குாிய பாடங்கள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் விட்டன.  

குறிப்பாக எம  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
ற் க்கணக்கான ஆசிாிய ெவற்றிடங்கள் இ க்கின்றன. 

பிரேதச ெசயலக ாீதியாகக் கூட உள்வாங்கப்பட் ந் ம் 
அவர்கள் றந்தள்ளப்பட் ப்ப  மிக ம் ேவதைனயான 
விடயம். இந்த நிைல மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
மாத்திரமல்ல, எம  அம்பாைற, தி ேகாணமைல ஆகிய 
மாவட்டங்களி ம் காணப்ப கின்ற .  எம  மாணவர்கள், 
குறிப்பாகத் தமிழ் மாணவர்கள், மற்ைறய ச க 
மாணவர்கேளா  ஒப்பி ம்ேபா  5 சத தம் கூட 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் உள்வாங்கப்படாத 
நிைலயி க்கின்ற . ஆகேவ, இங்ேக ம் எதைனப் 
பார்க்கின்ேறாம்? ஒ  சாியான காைமத் வம், ஒ  சாியான 
திட்டமிடல் என்பன இல்லாதைதப் பார்க்கின்ேறாம். ஆகேவ, 
இந்த மாணவர்க ைடய எதிர்காலத்ைதக் க த்திற்ெகாண்  
உடன யாகச் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சு - கல்வி அைமச்சு 
இதில் கூ தலான கவனத்ைதச் ெச த்தி, தியில் நிற்கின்ற 
இந்த மாணவர்கைள உடன யாகக் கல்வியியற் கல் ாிக்கு 
உள்வாங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் 
ளேவண் ெமன்பைத ம் இந்த உயாிய சைபயில் நான் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  அத் டன், நான் ஏற்கனேவ 
கூறிய ேபால் கடந்த காலங்களில் குறிப்பாக 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தி ந்  வழங்கப்பட் ள்ள ேவைலவாய்ப் 

க்கள் ெதாடர்பாக நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளேவண் ம். 
குறிப்பாகக் கல்வி அைமச்சினால் 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தி ந்  அண்ைமக்காலம் வைர எத்தைன 
சிற் ழியர் நியமனங்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன? இதில் 
எத்தைன இைளஞர் வதிகள் எம  பகுதியி ந்  
உள்வாங்கப்பட் க்கின்றார்கள்? என்பவற் க்கான பதிைலக் 
கல்வி அைமச்சு ெவளியிடேவண் ம்.   

இந்த அரசு கடந்த திங்கட்கிழைம தகவலறி ம் சட்ட லம் 
சம்பந்தமான க த்தரங்ைக நடத்திய . அ  சம்பந்தமான 
விடயங்கைள இங்ேக ன்ெமாழிந்  அைத 
நைட ைறப்ப த் வதற்குாிய சட்டங்கைளக் ெகாண் வர 
இ க்கின்ற இந்தச் சூழ ேல, எந்தெவா  விடய ம் 
மக்க க்கு ெவளிப்பைடயானதாக இ க்கேவண் ம். 
ெவளிப்பைடயான ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ைவக் 
கேவண் ம்.  அந்த வைகயிேல, கல்வியைமச்சு அண்மித்த 
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காலங்களிேல வழங்கியி க்கின்ற சிற் ழியர் நியமனங்கள் 
எந்த அ ப்பைடயிேல வழங்கப்பட்டன? என்பதற்குப் பதில் 
ெசால்லேவண் ம். காரணம், எம  பகுதியிேல அதிகளவான 
இைளஞர் வதிகள் ப த் த் விட்  ேவைலயில்லாமல் 
இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் சாதாரண ஒ  சிற் ழியர் 
நியமனத்திற்குக்கூடத் தகுதியில்லாதவர்களா? ஆகேவ, இந்த 
நிைலையக் க த்திேல ெகாண்  உண்ைமயிேல கல்வியைமச்சு 
அதற்கான பதிைலத் தரேவண் ம் என்பைத ம் இந்த உயாிய 
சைபயில் நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  ஆகேவ, 
ேவைலவாய்ப் த் ெதாடக்கம் அைனத்தி ம் ஒ  
ெவளிப்பைடயான தன்ைம இ க்கேவண் ம். அவற்ைற 
நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளேவண் ம். அைவ குறிப்பிட்ட ஒ  
ச கம் சார்ந்ததாகேவா, குறிப்பிட்ட ஒ  மாவட்டம் 
சார்ந்ததாகேவா, குறிப்பிட்ட ஒ  இனம் சார்ந்ததாகேவா 
இ க்கக்கூடா . இந்த நாட் ைடய தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள 
மக்கள் அைனவைர ம் ைமயப்ப த்தி, அைனத்  மாவட்ட 
மக்கைள ம் ைமயப்ப த்தி ஒ  சமாந்தரமான, சமத் வமான 
நிைல இந்த நாட் ல் ேபணப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் 
கூறிக்ெகாண் , என  உைரைய க்கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

[අ. භා. 2.09] 
 

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

උපෙයෝගි කර ගන්නවා, අද ශීලන්කන් සමාගෙම් තිෙබන සැබෑ 
තත්ත්වය ෙහළිදරවු  කරන්න. එක ආයතනයක් රෙට් ආර්ථිකයට 
ෙකොයිතරම් බලපා තිෙබනවාද කියන එක  සියලුෙදනාට  ෙපන්වා 
දිය යුතුයි. මීට ෙපර කථා කරපු සියලු මන්තීතුමන්ලා ෙද්ශපාලනය 
පැත්තකට දමලා, ඉතාම  ඕනෑකමකින්  රෙට් සැබෑ  ආර්ථික 
තත්ත්වය ෙපන්වා දුන්නා.  

සමාන ෙයන්  ෙම් aviation field  එක  රටක ආර්ථිකයක 
ගණනය ෙවනවා. සිංගප්පූරුෙව්  සියයට 5.4ක් ගණනය ෙවනවා. 
ඩුබායි වාෙග් රටක සියයට 16.5ක් ගණනය ෙවනවා. දියුණු වූ 
රටක් වන එංගලන්තෙය් සියයට 3. 4ක් ගණනය ෙවනවා.  අෙප් 
පුංචි ලංකාව ගුවන් ගමන් ෙක්න්දස්ථානයක්  හැටියට පාවිච්චි 
කෙළොත්, ෙම් ගණනය සියයට හයක, හතක, අටක විතර  
පමාණයකට ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙවනවා විතරක්  ෙනොෙවයි, ෙම් 
ක ්ෙෂේතය තුළින් රැකියා ලක්ෂ ගණනක් ඇති කරන්නත් පුළුවන් 
ෙවනවා.  

1947 වර්ෂෙය් Air Ceylon  කියන ආයතනය අපි ආරම්භ 
කළා. ඒ ෙහොඳ කාර්යය ඉදිරියට  ෙගන යන්න 1979 වර්ෂෙය් Air 
Ceylon  ෙවනුවට Air Lanka  කියන ෙකොම්පැනියක් ඇති වුණා. 
ඒ හැම අවස්ථාෙව්දීම අෙප් අරමුණ වුෙණ්, ලංකාව 
ෙක්න්දස්ථානයක් වශෙයන් පාවිච්චි ෙකොට, ලංකාව ෙලෝකය සමඟ 
එකතු  කරන්නට පුළුවන් මාර්ග ඇති කිරීමයි.  ඉතාම සාර්ථකව 
Air Lanka ෙකොම්පැනිය ඉදිරියට ෙගන ගිහින්, 1998 වර්ෂෙය්දී 
ෙපෞද්ගලීකරණයට ලක් වුණා. ඒ   අවස්ථාව මට  තවම මතකයි. 
ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත තුමා මට ෙම් දැන් ඒ ගැන මතක් කළා. 
එතුමා  ෙම් සභාෙව් මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාවකදී කථා කරලා, 
ඒ ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් අගුණ, එය කරන ආකාරය වැරදියි 
කියන එක මම ෙපන්වා දුන්නා. ඒක අද සනාථෙවලා තිෙබනවා.  
එදා කරපු අපරාධය නිසා අද  ෙම් මූල  තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  නමුත් ඒ ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම්  පතිඵලයක් 
වශෙයන් රටට වුණු  අලාභෙය් අඩු වීමක් සිද්ධ වුණාය කියන 

එකත් අපි පිළිගන්නට අවශ යි.  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ඒ ගැන  
ෙපන්වා ෙදන්නම්.  

අවසානෙය්දී අපි ෙපන්වන්න අවශ  වන්ෙන්, රෙට් බදු 
ෙගවන්නන්ට ෙමයින් ෙකොතරම් අලාභයක් දරන්නට සිදුෙවලා 
තිෙබනවාද කියන කාරණයයි. 1998-1999 අවුරුද්ෙද්, ඒ 
කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙමන් පසු පළමුෙවනි අවුරුද්ෙද් 
මිලියන 1273ක්  SriLankan Airlines ආයතනය ලාභයක් ලැබුවා.  
1999-2000 වර්ෂෙය්  මිලියන 3,661ක් ලාභ ලැබු වා. ඊට පස්ෙසේ 
2000-2001 වර්ෂෙය් මිලියන 4,735ක අලාභයක්  තිබුණා. 2001 
වර්ෂෙය්  2,049ක අලාභයක් තිබුණා. ඊට පසුව 2002-2003 
වර්ෂෙය්  මිලියන 3,344ක  ලාභයක් තිබුණා. 2003-2004 
අවුරුද්ෙද් මිලියන 7,424ක ලාභයක් ඉපැයූවා. 2004-2005 
වර්ෂෙය් මිලියන 480ක ලාභයක් තිබුණා.  2005-2006 වර්ෂෙය් 
මිලියන  476ක ලාභයක් තිබුණා. 2006-2007 වර්ෂෙය් මිලියන 
568ක ලාභයක් තිබුණා.  2007-2008 වර්ෂෙය් මිලියන 4,427ක 
ලාභයක් තිබුණා. ෙම් 2007-2008 මූල  වර්ෂය අවසන් වනවිට 
එවකට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, එමිෙර්ට්ස් 
ආයතනයත් එක්ක තිබුණු ඒ ගිවිසුම අත්තෙනෝමතිකව 
අත්හිටවූවා.  එතුමා එංගලන්තයට ගිහින් එන ගමනකදී  seats  
10ක්  ෙවන් කරගන්න බැරි වුණාය කියලා, එදා හිටපු CEO, පීටර් 
හිල්  ෙගදර යවලා,  SriLankan Airlines සමාගම භාර ගත්තා,                  
ශී ලංකාවට.  

මා හිතන හැටියට අපි ඒ අවස්ථාෙව්  යූ එස් ෙඩොලර් මිලියන 
53ක්  ෙගවලා, ඒ සමාගමට  ලබා දුන් සියයට 40ක ෙකොටස් 
පමාණය  නැවත අපි අත්පත් කර ගත්තා. ෙම් නිසා අද වන විට 
ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය ගැන මා මුලින්ම කියන්නම්. 

ඒ සමාගම අපි භාර ගත්තාට පසු, 2008-2009 පළමුවැනි 
අවුරුද්ද තුළ අලාභය රුපියල් මිලියන 9,306යි. 2009-2010 
වසෙර් අලාභය රුපියල් මිලියන 2,698යි. 2010-2011වසෙර් 
අලාභය රුපියල් මිලියන 382යි. 2011-2012 වසෙර් අලාභය 
රුපියල් මිලියන 19,778යි. 2012-2013 වසෙර් අලාභය රුපියල් 
මිලියන 26,089යි.  2013-2014 වසෙර් අලාභය රුපියල් මිලියන 
32,408යි. 2014 -2015 වසෙර් අලාභය රුපියල් මිලියන 16,495යි. 
2015 වසෙර් සිට අද වන තුරු -ගිය අවුරුද්ෙද්- අලාභය රුපියල් 
මිලියන 16,700යි. 

අෙප් මන්තීවරුන් සියලුෙදනාටම ෙම් කරුණ ෙපෙනනවා. 
ෙමතැනදී එකක් පැහැදිලියි. කළමනාකරණ වැරදි සහ  
ෙද්ශපාලන අත ගැසීම් නිසා ෙම් ආයතනය නැත්තටම නැති වුණා. 
මම  කියන්ෙන්, වර්තමානෙය් තිෙබන අෙප් පරිපාලනයත්, ඒ 
කළමනාකරණය කරන අධ ක්ෂ මණ්ඩලයත් ෙහොඳ මදි කියන 
එකයි. එය මීට වඩා හුඟක් ෙවනස් වන්න  ඕනෑ. මීට වඩා දක්ෂ, 
පළපුරුද්දක් තිෙබන, ඒ විෂය සම්බන්ධෙයන් දැනුවත්කමක් 
තිෙබන අය පත් කරලා ෙම් ආයතනය ෙගන යන්න අවශ යි. අපි 
ඒ අය පත් කළාය කියලා, එතැන තිෙබන දුර්වලතා ෙහළිදරව් 
ෙනොකිරීමත් අෙප් වරදක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒවා ගැන 
කියනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී වියදම අඩු කරලා, ආදායම් වැඩි කරන මාර්ග 
ගණනාවක් තිෙබනවා. නමුත් ෙහොඳ අය පැත්තකට දමලා, ඕනෑ 
නැති  පිටස්තර අය ෙමම ආයතනයට දැමීම නිසා ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය  කියලා කනගාටුෙවන් වුණත් 
මා  පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මම ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්ෙන් කිසිම ෙද්ශපාලන 
අරමුණකින් ෙනොෙවයි. නමුත් අෙප් රෙට් බදු ෙගවන්නාෙග් සල්ලි 
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නාස්ති ෙනොකර, ඒවා රෙට් අභිවෘද්ධියට ෙකොෙහොමද පාවිච්චි 
කරන්ෙන් කියන  කාරණය පැහැදිලි කරන්න අවශ යි. 

ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවකයන් 6,900ක් විතර වැඩ කරනවා. අද 
ෙම් ආයතනය ගැන ෙනොෙයක් ෙදනා ෙනොෙයක් පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ඒ වාෙග් ෙදයක් පකාශ කරනවා 
නම්, රෙට් ජනාධිපතිවරයා ෙහෝ අගමැතිවරයා  ඒ සඳහා ගන්නා 
පතිපත්ති ඉදිරිපත් කළාට පසුව කථා කිරීම මිස, දැන් සෑම ෙදනාම 
ඒ ගැන පකාශ කිරීම ෙනොෙවයි අවශ  වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

සභාපති කියන ෙද් වැරැදියි. කිසිම අනුමැතියක් නැහැ කථා 
කරන්න. ඔෙහේ නිකම් අර cavalier style management එෙකන් 
කියපු ෙදයක් කියනවා. අප ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට ෙමවැනි ෙද් 
අහිතකරයි.  ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම විකුණන එක ෙනොෙවයි අපි 
කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අලාභය නැති කරලා, බදු ෙගවන්නන්ෙග් සල්ලි 
අධ ාපනය, ෙසෞඛ ය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
ෙයදවීමයි කළ යුත්ෙත්.  එෙහම නැතිව  එක සුද්ෙදක් එක රටක 
ඉඳලා තව රටකට ෙගන යාම ෙවනුෙවන් බදු ෙගවන්නන්ෙග් 
සල්ලි නිකරුෙණ් පාවිච්චි කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. එදා කථා 
කරලා ෙපන්වා දුන්ෙන් අපි ෙම් ආයතනය ෙපෞද්ගලිකරණය 
කරනවා කියලායි. නැහැ, අපි ෙම් ආයතනය ෙපෞද්ගලිකරණය 
කරනවා ෙනොෙවයි. අපි  RFP එකක් දමලා බලනවා, ෙම් සඳහා 
ෙගන්වන්න පුළුවන් ෙහොඳම ෙකනා කවුද කියලා. ඊට පසුව 
බලනවා, ඒකට මූල  ආධාර ෙදන්න පුළුවන් කාටද කියලා. 
බහුතරය අපි තබා ගන්න ඕනෑ. ෙම් රටට අනිවාර්යෙයන්ම 
national airline එකක් අවශ යි. ජාතික ගුවන් ෙසේවයක් - 
national airline එකක් - තිබුණාට ඒක අලාභ ලබනවා නම්, 
පරිප්පු ටිෙකන්, සීනි ටිෙකන්, මාළු ටින් එෙකන් අය කර ගන්නා 
බදු මුදල් ටික ෙම් සුද්දන් එහා ෙමහා ෙගන යන්න පාවිච්චි 
කරනවා නම්, ඒක ෙමොන අපරාධයක්ද? ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ පකාශයක් කරලා තිබුණා. 
අපි ෙම්වා පාවිච්චි කරන්ෙන් ර ෙට් අභිවෘද්ධියට මිසක්, 
එක්ෙකෙනකුෙග් ෙදන්ෙනකුෙග් ෙපෞද්ගලික තෘප්තියට 
ෙනොෙවයි. ෙම් ආයතනය සම්බන්ධෙයන් අපි ඉදිරියට ෙගන 
යන්ෙන්ත් අන්න ඒ සංකල්පයයි.  

රටක සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අවශ යි. ඒ සඳහා 
ෙනොෙයක් විධිෙය් අහස් යානා ෙම් රටට ෙගන එන්න අවශ යි. ඒ 
නිසා අපි open skies පතිපත්තිය කියාත්මක කරනවා. අපි ඒ 
අභිෙයෝගය භාර ගන්න අවශ යි. අපි ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්නවා 
නම්, අෙනක් අයට එන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ෙම්ක වහලා,  
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම දියුණු කරන එක කිසිෙසේත්ම වැඩක් 
නැහැ. අෙප් පතිපත්තිය වන්ෙන් open skies. ඕනෑ ෙකෙනකුට 
එන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තුන් ගමනක් ආපු එමිෙර්ට්ස් ගුවන් යානා, 
දැන් පස් ගමනක් එනවා.  ෙදගමනක් ආපු ඕමාන් ගුවන් යානා, 
දැන්  තුන් ගමනක් එනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමෙහට ආෙව් නැති KLM  
ගුවන් යානා දැන් එන්න පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
Qatar Airways  ගුවන් යානා පස ් ගමනක් එනවා. අපි එහි CEO, 
Mr. Al Baker, හමු වුණා. ඒ අය ෙමෙහේ hub කරන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඒ කියන්ෙන්, ෙමෙහේ  යම් airport 
එකක් අර ෙගන කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
ෙකොෙහොමද ෙගෙනන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ අය  සංඛ ා ෙල්ඛන බලමින් 
සිටිනවා. ඒ වාෙග් අවස්ථාවක් තිෙබන ෙකොට අපි ෙම් ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය මීට වඩා ඵලදායී තත්ත්වයකට ෙගන එන්න පුළුවන් 
විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
නිර්ෙද්ශපාලනයක් තුළිනුයි. ඒ වාෙග්ම යම් විධියක ස්වයං 
පාලනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. අති රික්තයක් තිෙබන එක  
ඵලදායිතාවක් ඇති කරන්න පුළුවන් විධියට පාවිච්චි කරන්න 

අවශ යි. අද වන විට ෙසේවකයන් 6,900ක් ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවය 
කරනවා.  

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත්, ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාත්, රාවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත්, අපත් අද හරි 
ආඩම්බරෙයන් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානාවල 
යනවා. නමුත්  එහි පිරිහීමක් තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. 
ඔබතුමන්ලාත් ඒ බව දන්නවා ඇති. එදා සිදු වුණු ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම් නිසා  අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙම්කයි.  යම් 
තරමකට professionalism එක අඩු වුණා. ෙම්වා නිවැරදි කරන්න 
අවශ යි. ඒ නිසා අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම කටයුතු 
කරන්න අවශ යි. Audit firm එකකින් සහ බැංකු ක්ෙෂේත තුළින් 
ෙබොෙහොම විවෘතව ෙම් සම්බන්ධෙයන් RFP ඉල්ලලා, ඒක පසිද්ධ 
කරලා, හැම ෙදනාම ඇවිල්ලා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා කටයුතු 
කරන්න අවශ යි. රුපියල් මිලියන 16,000ක අලාභයක් 
ෙනොෙවයි, රුපියල් 16ක අලාභයක්වත් සිදු ෙනොවන විධියට අපි 
වැඩ කටයුතු කරන්න අවශ යි.  

අපි වග කීමකින් යුතුව ෙම් කාරණය කියනවා. ජාතික ගුවන් 
ෙසේවයක් අපට තිෙබනවා. අපට තිෙබන ඒ අයිතිය අපි කිසිෙසේත්ම 
බාල කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අප සමඟ එකතු ෙවන 
පුද්ගලයන් ශක්තිමත්ව අප සමඟ එකතු වීමක් මිසක් ෙම් 
ආයතනය නිකරුෙණ් කුණු ෙකොල්ලයට විකිණීම ෙනොෙවයි අපට 
කරන්න අවශ  වන්ෙන්. මා පළමුව සඳහන් කළ  පදනම මත අප 
කටයුතු කිරීම අවශ යි. ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන තත්ත්වය බලන්න. 
එදා එමිෙර්ට්ස් ආයතනෙයන් SriLankan Airlines ආයතනය 
ගන්න අවස්ථාෙව්දී මිලියන 9,488ක positive සංචිතයක් තිබුණා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  විකුණපු  planesවල ගණනත්  එතැන 

තිබුණා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නැහැ. ෙම්ක balance sheet එෙක්  තිබුණු ගණන. මම 

කියන්ෙන් profit එක ගැන. Assets and liabilities  ගැන 
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ඒ මිලියන 9,400 ගණන අදත් ඒ 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන් වත්කම් නැතිවයි. එදා  මිලියන 9,400 
ගණනක profit / loss එකක් තිබුණා වාෙග්ම, අද අපට භාර ෙදන 
ෙකොටත් තිබුෙණ් ගුවන් යානා lease කරලා ගත්තු කමයක්. නමුත් 
අද ෙපොෙත් තිෙබන අලාභය බිලියන 184යි. ඒ කියන්ෙන් written-
down loss එක බිලියන 184යි. ෙකෝටි 18,400යි. ඉතින් ෙම් වාෙග් 
ෙදයක් අපට ඉදිරියට දරා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම්ක අද තිෙබන විධියට අලාභය. To date, the cumulative loss 
is 184 billion.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only three more minutes.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I have been allotted half an hour, Sir. 

181 182 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have only 15 minutes. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I say with responsibility that I will be allotted another 

10 minutes extra. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
ඒ ගැන මූලාසනයට දැනුම් ෙදයි. 

ෙමම ආයතනය ෙදසැම්බර් මාසය ෙවන විට පාඩු ෙවලා 
තිෙබන පමාණය බිලියන 184ක්. ඊට පසුව අද ෙවන කල් 
තිෙබනවා,  contingent liability එකක්. නිශාන්ත විකමසිංහෙග් 
සභාපතිකම තුළ, කපිල චන්දෙසේනෙග් ෙමෝඩ කියා තුළ aircraft 
ගන්නවා. පැය දහයක ගුවන් පියාසර කාලයක් යන තැනකට පැය 
14ක් fly කරන්න ගුවන් යානා ගන්න හදනවා. A350-900 
airbuses ගන්නවා. මාසයකට US Dollar මිලියන 1,400ක් 
ෙගවන්න අපි ගිවිසුම් ගහනවා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන් අද 
ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් US Dollar මිලියන 1,100යි. අපි දැන් කථා 
කරලා මිලියන 16ක්- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා ඔය document එෙක්  බලන්න, - 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ඒ පරිපාලනය යටෙත් US Dollar මිලියන 

1,400ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. එක aircraft එකකට US Dollars 
1.4 billion per month on ACMI basis යටෙත් ෙගවන්න 
තිෙබනවා.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා ෙහොඳට ඔය සංඛ ා ෙල්ඛන කියවලා බලන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා ඔය කියන්ෙන් ෙකොෙළේ වහලා ගහන 

එකක්. ෙමතැන අෙප් contingent liability එකක් වශෙයන් 
තිෙබනවා, US Dollar මිලියන 1,400ක්. ෙම්ක ගත්තා asset එක, 
වික්කා ලීසිං කම්පැනිවලට. නැවත ගත්තා, ඔන්න 2039 වන ෙතක් 
ලීසිං කම්පැනියට ෙගවන්න තිෙබන commitment එක. ෙම්ක 
ගත්තාම aircraft 8ට අපට 2039 වන ෙතක් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙගවන්න තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 467ක contingent liability 
එකක්.  ඉතින් ෙම් විධියට රටක් ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
රුපියල් බිලියන 467ක් කියන්ෙන්  2016 අය වැෙයන් අපි ෙවන් 
කළ  පාග්ධන වියදම්වලින් භාගයයි. ඉතින් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  
ෙවනසක් කරන්න ඕනෑ කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. එෙහම 
ෙවනසක් කරන්න අවශ  වන්ෙන් ෙම් ෙපෝඩාව නිසායි. ඒ නිසා 
තමයි අද අපට ෙම් වාෙග් ණය කන්දරාවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අවශ  නම් මම ෙම්ක කියවන්නම්. මම SriLankan 
Airlines එක සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙම් "annex 2z" එක 
සභාගත*  කරනවා. The current overall liabilities mentioned 

in that Annex are: total interest bearing liabilities - US 
Dollars 508 million; sales in advance of carriage - US 
Dollars 120 million; other short-term and long-term 
liabilities - US Dollars 310 million; committed lease on 
present fleet - US Dollars 1,219 million; total commitment 
including lease on current fleet - US Dollars 2,158 million; 
contingent liabilities on aircraft on order - US Dollars 1,094 
million and present exposure - US Dollars 3,252 million 
නැතෙහොත් ලංකා රුපියල්වලින් රුපියල් බිලියන 461යි. රුපියල් 
ෙකෝටි 46100යි.  

ෙම්ක තමයි අද තිෙබන සැබෑ තත්ත්වය. ෙම් නිසා තමයි   
අධ ාපනය ෙවනුෙවන්  අපට ෙම් තරම්  අඩු මුදලක්  ෙවන් 
කරන්න  සිදු වුෙණ්.  පසු ගිය ආණ්ඩුව පිට පිට අවුරුදු තුනක් 
අධ ාපනයට වඩා වැඩි මුදලක් ශී ලන්කන් එයාර් ලයින්ස් 
ආයතනය ෙවනුෙවන්  දීලා තිෙබනවා. 2012 US Dollars මිලියන 
125ක්. 2013 US Dollars මිලියන 100ක්. ඊට පසේසේ අවුරුද්ෙද් 
US Dollars  මිලියන 150ක්. ඉතින් ෙම් තරම් පමාණයක් 
අධ ාපනය ෙවනුෙවන්වත් දීලා නැහැ. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
තමයි අපට ෙහළිදරවු කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙද්ශපාලනය 
ෙනොෙවයිද?  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වා පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
පරිපාලනෙයන් ෙවන් කළ මුදල්. ෙම් ෙවන් කිරීම තමයි අද අපට 
ණය වශෙයන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   

අද වැට් බද්දක් ගැන කථා කරනවා. මම ෙබොෙහොම 
වගකීෙමන්  කියනවා,  ෙම් වැට් බද්ද වැඩි කර තිෙබන්ෙන්   2015  
සිට ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යාමට ෙනොෙවයි.  අපට ලැබුණු 
දායාදය වන ඒ ණය කන්දරාව ෙගවීමට විතරයි කියලා. ඉදිරියට 
කරන වැඩ පිළිෙවළවල්වලට අපට ඕනෑ තරම් සල්ලි තිෙබනවා. 
යම් යම් අය කිය කියා යනවා, අපට සල්ලි නැහැයි කියලා. ඒක 
අමූලික ෙබොරුවක්. ජපානෙය් ජනාධිපති ආවා, අෙප්  අගමැති 
හමුවන්න.  අෙප් අගමැතිතුමා අපිත් එක්ක 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් ජපානයට ගිය අවස්ථාෙව්දී -[බාධා කිරීමක්]නැහැ. අසත  
ෙද්වල් කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය් කළා වාෙග්,  පී.බී. ජයසුන්දර  ෙනොෙවයි  රට දුවවන්ෙන්. 
දැන් රට දුවවන්ෙන්  ජනාධිපති, අගමැති, මුදල් ඇමති සහ මුදල් 
අමාත ාංශෙය් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලායි.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
පාස්කරලිංගම්? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පාස්කරලිංගම් එක ෙකොටසක්. පී.බී. ජයසුන්දර  කළා වාෙග්- 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හකීම් ඇමතිතුමා හිනා ෙවනවා, පාස්කරලිංගම් කියන ෙකොට.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඉතින් ෙමොකද? හිනා ෙවන්ෙන් නැතිව විරිත්ත විරිත්ත 

ඉන්න යැ. වැඩට දක්ෂ අයව අපි පාවිච්චි කරනවා. නමුත් 

183 184 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒකපුද්ගල රඟපෑමක් නැහැ. ඒ  සිදුවුණු ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් අද 
මුදල් අමාත ාංශෙය් file එකක්වත් ෙසොයා ගන්න නැහැ. 
ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය bank guarantees දීලා 
තිෙබනවා, ෙකොෙහන් දුන්නාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. අපි 
බැංකුවලින් තමයි ෙගන්වා ගන්න හදන්ෙන්. අපි එදා කිව්වා files 
264ක් නැති වුණාය කියලා. ෙමන්න ෙම්වාෙය්  ෙකොටස් ගැන 
තමයි ඒවාෙය් තිෙබන්ෙන්. බැංකු ඇවිල්ලා ෙම්වා එකින් එක 
දුන්නාට පස්ෙසේ තමයි  ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තිබුණාය කියලා අපි 
දන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න පුළුවන් එකම ෙද් 
වන්ෙන්,  ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් ෙම් අලාභය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් තඹ ශතයක්වත්; දශම 05කවත් බද්දක් 
ෙගවන්ෙන් නැතිවයි කියන එකයි. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය තමයි 
තිෙබන්ෙන්. සියලුම බදු නැති කරලා  තමයි ෙම් වාෙග් අලාභයක් 
ඇති කර තිෙබන්ෙන්. සැබෑ අලාභය නම් ෙම්කට තව රුපියල් 
බිලියන 200ක් විතර එකතු කරන්න තිෙබනවා.   

ඊළඟට, මිහින් එයාර් ආයතනය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අපි එදා 
ෙමතැන කථා කරන ෙකොට සචින් වාස් ගුණවර්ධන කිව්වා, මාස 
තුනක් ෙදන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා අපි දණ ගා ෙගන යනවා, 
නැඟිටිනකම් ඉන්න කියලා. අන්තිමට රුපියල් මිලියන 20,000ක් 
නැති කළා. ඒ රුපියල් මිලියන  20,000 පාවිච්චි කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියන එකටයි දැන් උත්තර ෙදමින් යන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මිහින් එයාර් ආයතනෙය් 2015 ලාභය ෙකොච්චරද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ගත්තාට පස්ෙසේ ශී ලංකා රුපියල් මිලියන 220ක් ලාභය 

තිෙබනවා. අලාභය ෙනොෙවයි.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
2014 ලාභය රුපියල් මිලියන 700යි.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, රුපියල් මිලියන 700ක් නැහැ. රුපියල් මිලියන 215ක 

ලාභයක්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉතින් ලාභ  ලබලා ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ලාභ ලබනවා කිව්වාට,   ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනයට  

ඔක්ෙකොම බර දමලා  revenue එක විතරක් ගත්තාම කවුද 
අලාභයට දුවන්න කැමැති වන්ෙන්? ඒ වාෙග් ෙදකක් ඒකාබද්ධ 
කළාම අලාභයක් තිෙබනවා. ඉතින් මිහින් එයාර් ආයතනය ගැන 
ෙවනම කථා කරන්න  ඕනෑ නැහැ. මිහින් එයාර් ආයතනය අවශ  
වන්ෙන් ෙමොකටද? ඒක පුද්ගල රඟපෑමකට මිහින් එයාර් 
ආයතනය ෙමොකටද? ඒ ඇති කරලා තිෙබන ෙද්වල් දවසකින් 

නැති කරන්න බැහැ ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරායට රුපියල් ෙකෝටි 
22,800ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ආදායම රුපියල් මිලියන 3000යි. 
ගිහිල්ලා ෙබෝම්බ ගහන්න යැ.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එවැනි ෙද්වල් කිරීම ෙහොඳයි ෙන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින්, එතුමා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්ක ෙය් නායකයා වශෙයන් 

ඒවා අනිවාර්ෙයන්ම කරන්න ඕනෑ. ඒ වැටිලා තිෙබන සුදු අලියාව 
නැගිටුවන්න දැන් අපි උදවු කරනවා. [බාධා කිරීම්] මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ වැඩ කරන අලිෙයක් බවට අපි පරිවර්තනය කරනවා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ අහස් යානා ෙනොෙවයි, ෙගොඩ 
බාන්ෙන්. අද වන විට එහි ඉන්ෙන් ෙමොනරු විතරයි. දැන් තමයි 
අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ඉතින් ෙම්ක රාජපක්ෂලාෙග් කාලෙය් කරපු වැඩක් ෙන්.  [බාධා 
කිරීම්] ඒ ෙගොල්ලන් පාලමක් හදනවා ගඟක් නැති තැනක. 
කාණුවක් දැකලා කියනවා, අවුරුදු සියයකින් ෙම්ක ගඟක් 
ෙවනවාය කියලා. අන්න, ඒ වාෙග් පාග්ධන වියදම් තමයි ඇති කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒවාට අපටයි පව් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මට 
ෙබොෙහොම පුදුම හිෙතනවා, අද ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගැන  
“The Island” පත්තෙර්ට  සමන් ඉන්දජිත් මහත්මයා කියලා 
තිෙබන ෙදයට. එතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  

“GR didn't take money for attending Lanka Hospital board 
meetings”  

ෙමතුමාෙග් සභාපති ධුරය දරපු කාලය තුළ Board Meeting 
එකක ට Board Director  ෙකෙනකුට රුපියල් 85,000ක් ෙගව්වා. 
රුපියල් මිලියන 600ක මුදලක් වියදම් කරපු ආකාරය ගැන 
ෙගෝඨාභය තවම උත්තර දීලා නැහැ. උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව 
ඇෙමරිකාෙව් යනවා. Board Meetings  ඕනෑද ඕවා අහන්න.  
[බාධා කිරීමක්] පිස්ෙතෝලය අරෙගන එතුමාෙග් ආරක්ෂක 
භටෙයෝ එෙහන් ෙමෙහන් දුව දුව කිව්වාට -  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
It is the same.  The present payment for  the Directors 

is the same. -[Interruption.] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Nonsense! Not a single cent -[Interruption.]  I was the 

Minister up to September.  It was  the same cost.  - 
[Interruption.] How can you  all know? You  are not in 
administration. Hon. Kabir Hashim was the Minister 
thereafter. He has done the same thing.  As a  matter of 
fact, instructions have been given to reduce it to 
Rs.20,000. - [Interruption.] - Hon. Kabir Hashim has 
given instructions because it is a considered decision of 
the Cabinet. There is no entity that is running like those 
days where Gotabhaya had the dictate of doing things. 
That is the difference. This type of statements are only 
ridiculing the common sense of the people. -
[Interruption.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකෝට්ෙට් ලස්සන කෙළේත් මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
''ආමි'' එෙක් අය දාලායි ෙකෝට්ෙට් පෙද්ශය ලස්සන කෙළේ.  

[බාධා කිරීම්] රුපියල් 100ට කරන්න පුළුවන් ෙදයට රුපියල් 
ලක්ෂයක් වියදම් කළාම - ලස්සන ෙනොෙවයි,  ඒ සල්ලි ටික ගිෙය් 
ෙකොහාටද?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් ආසනය ලස්සනයි ෙන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි දැන් ලස්සන නැද්ද?  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙකොයි තරම් සුන්දර ආසනයක්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි දැන් ලස්සන නැද්ද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉතින්, යට වුණාෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යට ෙවනවා කියලා කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා පුරවලා කරපු 

අපරාධය නිසාෙන් යට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් බලන්න, අද ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා කියනවා, ෙගවල් හදාගන්න කියලා 
හැම ෙකෙනකුටම  සල්ලි දීලා තිෙබනවා කියලා.  ඒ සල්ලි 
ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ඒ සල්ලි එන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවා ආයතනය අලාභ නැති නිසා අපි එතුමාට 
මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අසත  කියන්න එපා. ඔබතුමා 

සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදනවා. ඇයි නැත්ෙත්? ෙදනවා.  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා ෙවන කාට හරි සල්ලි දුන්නත් එතුමාට ෙදන්ෙන් 

නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
දීලා තිෙබනවා. ෙහොඳට දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මතක තබා ගන්න, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, 

සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට සල්ලි මදි නම් ඒ අවශ  මුදල් 
පමාණය අපි ෙහට නැවතත් ෙවන් කරනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Record කරලා තබා ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Record කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපට ද්විත්ව සව්රූප නැහැ. භය 

ෙවන්න එපා. අපි කියන්න ඕනෑ ෙද් ෙකළින් කියන මනුෂ ෙයෝ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ඕනෑ නම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇත්ත වශෙයන්ම මට කියන්න අවශ  වුෙණ්, ශීලන්කන් 

ආයතනෙය් ෙකොතරම් මුදල් පමාණයක් ෙම් රටට නැති ෙවලා 
තිෙබනවාද කියලා අප ෙපන්වා දීලා තිෙබන බවයි. ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, අපි ගියා, සුගතදාස 
ගෘහස්ථ කීඩාංගණයට එකට. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ track එෙක් ගිහින් තිෙබනවාද? එතැන 
රබර් දමන්න ඕනෑ එක ට  දමා තිෙබන්ෙන් ෙගොම. ඒ සඳහා දැන් 
අපි රුපියල් මිලියන 600ක් වියදම් කරන්න ඕනෑ. මා හිතන 
හැටියට එදා  ගරු මන්තීතුමායි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයායි 
එක්ක ෙගන ගියා නම් ෙම් ගමන තව පහසු වනවා. රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා 1988දී කරපු එක තවම තිෙබනවා. නමුත් ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අවුරුදු 3කට කලින් කරපු එක දැන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාත් ෙවෙහස මහන්සිෙයන් වැෙඩ් කළා. 
නමුත් ෙකොෙහේ  ෙහෝ වැෙඩ් misfire වුණා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
නැහැ. එතුමා රුපියල් මිලියන 650ක් ඉල්ලුවා. දුන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 475යි. රුපියල් මිලියන 400කින් ඒ කාර්යය ඉවර 
කරන්න තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්වා තමයි අපි භය නැතුව 
කියන්ෙන්. 2015 සිට ෙගන යන ඕනෑම ව ාපෘතියකට අෙප් 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා  හා අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පාලනය යටෙත් අපි ෙකෙසේ ෙහෝ සල්ලි 
ෙසොයා දීලා ඒ වැඩ කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] නමුත් 
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ශීලන්කන් ආයතනෙය් ෙම් වාෙග් අලාභ - [බාධා කිරීමක්] මඟ 
නැඟුම වැනි නාඩගම් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ජනතාවෙග් 
අවශ තා නිවැරැදිව ඉටු කරන්න පුළුවන් විධියට, පමුඛත්වය අනුව 
පාග්ධනය ලබා දීමයි අපි කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

දැන් බලන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ''දිවයින'' පතයට 
කියනවා, - [බාධා කිරීම්] අහගන්න ෙකෝ, මන්තීතුමන්ලා. 
ඔබතුමන්ලා අහගන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා ගාල්ෙල් 
යන්ෙන් නැතුව කිරුළපනට යනවා. කිරුළපන යන්ෙන් නැතුව 
අෙරෙහේ යනවා. අද ෙකොෙහේ යනවාද දන්ෙන් නැහැ. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 2016 මැයි 10වන දින "දිවයින" පතයට 
ෙමෙහම කියා තිෙබනවා.  

"ආණ්ඩුව ෙවනස් කෙළේ විශාල බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. බඩු මිල වැඩි බව 
දැන් ෙත්රිලා"  

2014 හා 2016 වර්ෂවල බඩු මිල ගණන් සංසන්දනය කරලා 
අද "දිවයින" පතෙය් තිෙබනවා. ඒක මතක් කර ගන්න. 2014දී 
ආනයනික කිරිපිටි කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් 962යි. අද මිල 
රුපියල් 810යි. ෙඩොලරෙය් වටිනාකම රුපියල් 145ට තිබියදී, 
VAT එකත් එකතු කරලා, -  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා කියන එක වැරැදියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ගිහින් ගන්න ෙකෝ. ඔබතුමා ගන්ෙන් කීල්ස් - [බාධා 

කිරීමක්] අද යන්න ෙකෝ. මමත් එක්ක යන්න එන්න. 2014දී ගෑම් 
400 ආනයනික කිරිපිටි පැකට් එකක මිල රුපියල් 386යි. අද මිල 
රුපියල් 325යි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I understand your concern, Sir.   

2014දී ෙද්ශීය කිරිපිටි කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් 962යි. 
අද මිල රුපියල් 735යි. 2014දී ගෑම් 400 ෙද්ශීය කිරිපිටි පැකට් 
එකක මිල රුපියල් 386යි. අද මිල රුපියල් 295යි. ගෑස ් මිල 
බලන්න. ඔබතුමන්ලාත් ගෑස ් ෙපන්වනවා ෙන්. 2014දී ගෑස් 
සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 2,650යි. අද මිල රුපියල් 1,350යි.  

රුපියල් 165ට තිබුණු ෙපටල් ලීටරය, අද රුපියල් 117යි. 
රුපියල් 130කට තිබුණු ඩීසල් ලීටරය, අද රුපියල් 95යි. රුපියල් 
95ට තිබුණු භූමිෙතල් ලීටරය, අද රුපියල් 55යි. රුපියල් 220-
240ට තිබුණු පරිප්පු කිෙලෝගෑම් එක, අද රුපියල් 155-160යි. 
රුපියල් 60-150ට තිබුණු හාල් කිෙලෝගෑම් එක, අද රුපියල් 60-
90යි. රුපියල් 270ට තිබුණු ෙපොල් ෙතල් මිලි ලීටර් 750, අද 
රුපියල් 200යි. ෙපොල්, ඔබතුමන්ලා ගිහින් ෙපොල් ගැහුවා ෙන්. 
ෙපොල් ගහන ෙකොට රුපියල් 60ට තිබුණු ෙපොල් ෙගඩිය, අද 
රුපියල් 45-50යි.  

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ලංකාෙව්ද? ඇයි, මාලදිවයිෙන් කියලාද හිතුෙව්? ඔබතුමන්ලා 

ඒ නිසා තමයි එදා කිරුළපනට ගිෙය්. ඔබතුමන්ලා ඒ නිසා තමයි, 
කිරුළපනට ගිහින් අනා ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] 

රුපියල් 110ට තිබුණු තිරිඟු පිටි කිෙලෝගෑම් එක, අද රුපියල් 
87යි. රුපියල් 116ට තිබුණු සීනි කිෙලෝගෑම් එක, අද රුපියල් 90යි.  

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තත්පර ඕනෑ නැහැ. තත්පර ටික කිරුළපනට ගිහින් කියන්න.  

ඊළඟට, රුපියල් 119ට තිබුණු රතු සීනි කිෙලෝගෑම් එක, අද 
රුපියල් 97යි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය 
දන්ෙන් නැත්නම් ඉෙගන ගන්න. ඉඳෙගන අහෙගන ඉන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I will wind up, Sir. 

රුපියල් 202 තිබුණ ගෑම් 425 ටින් මාළු, අද රුපියල් 135යි. 
රුපියල් 128ට තිබුණු අර්තාපල් කිෙලෝගෑම් එක, අද රුපියල් 99යි. 
අහ ගන්න. ෙම්වා තමයි අද තිෙබන මිල ගණන්. මහින්ද 
රාජපක්ෂට ගිහින් කියන්න. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලායි 
ඉන්ෙන්. අඩු ගාෙන් ෙම්වා ගැනවත් අද ඇවිල්ලා කථා කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] රුපියල් 125ට තිබුණු ෙලොකු ලූනු කිෙලෝගෑම් 
එක, අද රුපියල් 92යි. රුපියල් 314ට තිබුණු මුං ඇට කිෙලෝගෑම් 
එක, අද රුපියල් 245යි. අහ ගන්න. වියළි හාල්මැස්සන් 
කිෙලෝගෑම් එකක් තිබුෙණ් රුපියල් 640ටයි. අද මිල රුපියල් 
612යි. වියළි තලපත් කරවල කිෙලෝගෑම් එකක් තිබුෙණ් රුපියල් 
1,485ට. අද මිල රුපියල් 1,363යි. ඊට පස්ෙසේ සිෙමන්ති 
ගත්ෙතොත්, එදා රුපියල් 935- 945ට තිබුණු සිෙමන්ති ෙකොට්ටයක 
අද මිල, රුපියල් 895-930යි. ෙම්වා තුළින් ෙපෙනනවා ෙකොෙහේද 
ෙවනස ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. VAT එකත් එකතු කරලා, 
රුපියල් 135ට තිබුණු ෙඩොලරය අද රුපියල් 147 ෙවලා, - වැඩි 
කාලයක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 135, 136 
දක්වා අඩු වනවා. - ෙම්වාත් එක්ක තමයි ෙම් ෙවනස තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන්, ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් වාෙග් 
ආයතනවල පරිපාලනය අපි නැවත හරිගස්සලා- [බාධා කිරීම්] 
මතක යි ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Give me a second, Sir. 
නිශාන්ත විකමසිංහලාෙග් Rolex watches - [බාධා කිරීම්] 

දැන් තමයි ෙපෙනන්ෙන් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් 
අලාභය. [බාධා කිරීම්] ඔහුෙගන් අහන්න ෙකෝ Rolex watch එක 
ෙකොෙහේද කියලා. ඒ අපරාධය නිසා තමයි VAT එක ගහලා 
තිෙබන්ෙන්. අගමැතිතුමාෙගන් මා නැවත ඉල්ලනවා, සියයට 4 
VAT එක රාජපක්ෂ බද්දක් බවට පත් කරන්න කියලා. නැත්නම් 
අෙප් ආණ්ඩුව ඔබතුමන්ලාෙග් පවු ෙගවන අතෙර්, අපට 
බණින්නත් හදනවා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ෙම්වා ඇහුවා නම්, කිරුළපනට ගිහින් වැරදි ඒවා 
කියන්ෙන් නැහැ. කරුණාකරලා ඔබතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන 
මතවාද පැත්තකට දාලා රෙට් ආර්ථිකය හදන්න එකතු වන්න. රට 
හදන්න පුළුවන් ෙහොඳම අවස්ථාව ෙම් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් 
නායකතුමා වන අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, රෙට් 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් සමඟ එකතු ෙවලා අපි 
ෙම් රට හදමු. [බාධා කිරීම්] ඔයතරම් අසරණභාවයක් ඇති ෙවන්න 
අවශ   නැහැ. ෙම් වැටිලා තිෙබන ආර්ථිකය අපි එකට එකතු 
ෙවලා හදමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.36] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ පැවැත්ෙවන 

සභාව කල්තැබීෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්න ලැබීම ගැන මා 
ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි පසු ගිය කාල 
වකවානුෙව්ම ෙම් සම්බන්ධව, - [බාධා කිරීමක්]  ගරු විමලවීර 
දිසානායක මන්තීතුමා, මට ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ෙදන්න  ෙකෝ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, AirLanka ආයතනය 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් අවසථ්ා ගණනාවක අපි කථා 
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම AirLanka ආයතනය, 2010 
අවුරුද්ෙද් SriLankan Airlines බවට පත් වනෙකොටත් අපි ෙම් 
විධියටම සාකච්ඡා කළා. එමිෙර්ට්ස් ආයතනය එක්ක සම්බන්ධ 
වන කාලෙය්ත් අපි ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම 1998 
අවුරුද්ෙද් ධර්මසිරි ෙසේනානායක මැතිතුමා සංචාරක හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා විධියට හිටපු කාලෙය් ෙම් ආයතනය, 
එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට බාර ෙදන කියාදාමය පිළිබඳවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් පැවැත්වූ බව මට මතකයි. ෙම් 
ආයතනය මුහුණ දීලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කළා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කාරණා තුන හතරක් කියන්න කැමැතියි. 
එක් කාරණයක් තමයි, SriLankan Airlines ආයතනෙය් පසු ගිය 
කාලෙය් කියාත්මක වුණු කමෙව්දය, සිදු වුණු පාඩු සහ එයින් 
ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. අනික් කාරණය තමයි, රුපියල් 
ෙකෝටි 22,000කට අධික මුදලක් වියදම් කරලා හදලා තිෙබන 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් අවුරුද්දකට ලැෙබන රුපියල් ෙකෝටි 
20ක විතර ආදායම සහ එයින් ලබා තිෙබන අලාභය. ෙම් වාෙග් 
අලාභසහගත පශ්න තුළ රටක් විධියට අපි විශාල අර්බුදයකට 

ලක්ෙවලා සිටිනවා. මුදල් අමාත ාංශය විධියට ගත්තාම විශාල 
ණය පමාණයකට අපි ෙගොනුෙවලා සිටිනවා. පසු ගිය කාල 
වකවානුව ගත්තාම ෙනොපියවූ රාජ  ණය පමාණය විශාල 
වශෙයන් වැඩිවීෙම් පතිඵලයක් ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් 
අනුමැතිය අරෙගන සමස්ත ණය ගැනීම් පමාණය දවස ගණෙන් 
වැඩි කරන්න අපට සිදුෙවලා තිෙබනවා.  

2010 අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 817ක්ව තිබුණු මුළු ආදායම, 
2013 අවුරුද්ද වනෙකොට රුපියල් බිලියන 1,137ක් දක්වාද, 2014 
අවුරුද්ද වනෙකොට රුපියල් බිලියන 1,195ක් දක්වාද, 2015 
අවුරුද්ද වන ෙකොට රුපියල් බිලියන 1,455ක් දක්වාද වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. 2010 අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 1,280ක්ව පැවති මුළු 
වියදම 2013 අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 1,669ක් දක්වාද, 2014 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 1,796ක් දක්වාද, 2015 අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් බිලියන 2,290ක් දක්වාද විශාල වශෙයන් වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකත් එක්ක 2013 වසර වන විට අය වැය හිඟය 
සියයට 5.7යි. 2014 වර්ෂෙය් සියයට 5.7යි. 2015 වර්ෂ ෙය් සියයට 
7.4යි. ෙම් විධියට ෙම් කියාදාමෙය් අපි දිගටම ගියා නම්, 2016 - 
2017 වන විට ඇත්තටම සියයට 7ක්, 8ක් පැනලා අය වැය හිඟය 
වැඩි ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් 
ආර්ථිකය රුවල කඩාෙගන ගිය නැවක් වාෙග් ආගාධයකට යන්න 
තිබිච්ච අවස්ථාෙවන් ෙබ්රා ෙගන ඉතාම කමානුකූල වැඩ 
පිළිෙවළක් අනුවයි ෙම් කියාදාමය ඉස්සරහට අරෙගන යන්ෙන්. 
ෙමයින් යම්කිසි පාලනයක් ඇති කරෙගන අපි කල්පනා කරන්ෙන් 
ආදායම වියදම සන්සන්දනය කරලා, ආදායමට සරිලන වියදමක් 
හදා ගන්නත්, ඒ වාෙග්ම ණය ගැනීම් පමාණය පිළිබඳව අපි 
යම්කිසි විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නයි.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව් අෙප් සමස්ත ආදායෙමන් සියයට 
97ක් ණය ෙගවන්න පාවිච්චි කරන තැනට ෙම් රට පත් ෙවලායි 
තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න කැමැතියි, අපි 
රුපියල් සියයක ණය ගත්ෙතොත්, ඒ සියෙයන් රුපියල් 80ක්ම 
ණය ෙගවීම සඳහා ෙවන් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිබුණු බව. අෙප් 
රට පත්ෙවලා තිබු ෙණ් එවැනි තැනකයි. ඒ කියන්ෙන් අපි ණය 
ගන්ෙන් ණය ෙගවන්නයි. ෙම්ක තමයි අද රට ඇතුෙළේ පවතින 
ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ  සැබෑ ස්වරූපය බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 2009දී විතර අපිට ලිපි ෙගොනු 704,769ක් 
තිබුණා. 2015 වර්ෂය වන විට ඒක 509,553 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. 

2003 වර්ෂෙය්දී සියයට 3.2ක් තිබුණු අෙප් අපනයන ආදායම 
අද වන විට දශම 6 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2002 
වර්ෂෙය් GST ෙවනුවට ෙගනාපු VAT එක නිසා, 2003 වර්ෂෙය්දී 
ෙද්ශීය වශෙයන් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 2.9ක් ව තිබූ 
ආදායම අද සියයට 6.2 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
වාතාවරණයක් තමයි සමස්ත විධියට අපට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
අද SriLankan Airlines එක ගත්තාම මම කියන්න කැමැතියි, 
විශාල අර්බුද ගණනාවකට අපි මුහුණ ෙදන තත්ත්වයක සිටින 
බව. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය ෙකොයි විධියටද ගලවා ගන්ෙන් කියන 
කියාදාමය ගැන අපිට කල්පනා කරන්න ෙවනවා.  

අද වන විට අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සියලුෙදනාම දන්නවා, 
SriLankan Airlines එෙකන් අපි රුපියල් මිලියන හාරදහස් 
ගණනක් ලාභ තිෙබන ෙකොට තමයි 2008 වර්ෂෙය් ෙඩොලර් 
මිලියන 53ක් අපි එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට ෙගවලා, එමිෙර්ට්ස් 
ආයතනෙය් තිබිච්ච ශීලන්කන් ආයතනය අපි ලංකාවට නැවත 
පවරා ගත්ෙත් කියලා. ඒ ෙඩොලර් මිලියන 53 ශී ලංකාවට අයිති 
මුදල්. ඒ කාලෙය් අපිට කියපු හැටියට ෙම්ක ශී ලාංකික ගුවන් 
සමාගමක් හැටියට සංවර්ධනය කරන්න වුවමනා ෙවලා තිබුණා. 
හැබැයි, මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ඒ කියාදාමෙය්දී ලංකා බැංකුව 
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ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 28ක්, මහජන බැංකුව ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 10ක්, ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 10ක්, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 4.3ක් දාලා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 53 එකතු 
කරලා, ෙකොටස් 20,451ක පමාණයක් අපි ගත්ත බව. මිලියන 
22ක්. ෙම් විධියට අපි අරෙගන, අරෙගන ගිහිල්ලා 2014 වර්ෂෙය් 
අය වැය ෙයෝජනාව පකාරව ෙම් ගත්ත භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, 
SriLankan Airlines එෙකන් අත්පත් කරෙගන තිබුණු ෙකොටස ්
ටික ඔක්ෙකෝම භාණ්ඩාගාරයට ගත්තා.  

ශී ලාංකිකයන්ෙග් මුදල් ෙයොදවලා තමයි අපි ෙම් ආයතනය 
නැවත අරගත්ෙත්. අපිට වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම් ආයතනය 
නිවැරදි ෙලස පාඩු ෙනොලබන ආයතනයක් විධියට ෙගනියන්න. 
COPE එෙක් සාමාජිකෙයක් විධියට මම දන්නවා, හිටපු 
සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින් අපි දවස ගණෙන් 
ෙගනැල්ලා පශ්න කරලා ඇහුවා, “අපට කියන්න ෙමොකක්ද 
ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ” කියලා. ඒ අය කියපු වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ ෙම් ආයතනය කාලයක් යනෙකොට තව තවත් පාඩු ලබන 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ පාඩුව රුපියල් මිලියන 32,408යි. 
2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 16,495යි. ෙම් විධියට ගිහිල්ලා 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ශී ලංකා ආර්ථිකයට බරක් 
වුණු පධාන ආයතන කිහිපයකින් එකක් බවට අද වන විට ෙම් 
ආයතනය පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  මම දැක්කා,  අෙප්  ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් කියනවා, ෙම් මිහින් ලංකා  ආයතනය  
ලාභ ලැබුවාය  කියා.  මම කියන්නට කැමතියි, එදා ෙම් ආයතනය 
පටන් ගන්නෙකොටම  විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳෙගන අපි  ෙම් ගැන 
කථා කළාය කියන එක. ලංකාෙව්  එයාර් ලයින් එකක් 
තිෙයනෙකොට  'මිහින් ලංකා' කියා තව එකක් පටන් ගැනීම තුළ  
විශාල අර්බුදයකුයි අපි ඇති කරන්ෙන් කියා එදා  අපි කිව්වා. 
හැබැයි  ඒ ගැන එදා ඒ අය කථා කෙළේ නැහැ. සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධන  මහත්මයාලා එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිරුෙණ් 
චණ්ඩි විධියටයි, අපි කථා කරනෙකොට අපිට කථා කරන්නට ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ඇති වුණු තත්ත්වය. ඒවා  කියා ෙදනෙකොට  
ඒ ගැන කල්පනා කෙළේ ෙවන විධියකට. නමුත් අද මම කියන්නට 
කැමතියි, රටක් විධියටයි අපි ෙම් විනාශය  කර ෙගන තිෙබන්ෙන් 
කියන එක.  

ආණ්ඩුව කාෙගද කියන එක ෙනොෙවයි වැදගත්ව තිෙබන්ෙන්. 
අපිට  රජයක් විධියට,  රටක්  විධියටයි හිතන්න වුවමනා 
ෙවන්ෙන්. අද VAT  අය කරනවාය කියා මන්තීවරු දවස ගාෙන් 
කථා කරනවා. ෙමච්චර  VAT  අය කරනවා,   සුළඟටත් VAT  
අය කරනවා කියා කථා කරනවා.  ෙම් විධියට ගියාම සුළඟටත්  
VAT  අය කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  කවුද ෙම්වාට වග 
කියන්ෙන්? ෙම් තිෙබන  වියදම් ටිකට, ෙම් විධියට  ණය ගත්තාම, 
ෙම්  රාජ  ආයතන කඩාකප්පල් ෙවලා පාඩු ලබන තැනට 
පත්වුණාම කවුද ඒකට වග කියන්ෙන්?  පත්ෙවන ආණ්ඩුව 
ෙකොෙහන් ෙහෝ ෙම්වා  දරා ෙගන යන්න ඕනෑ.  ඒ එන ආණ්ඩුවට 
ෙවන විකල්පයක් නැත්නම් තිෙබන  එකම විකල්පය තමයි  බදු 
ආදායෙමන් ඒක එකතු කර ගන්න එක. අපට කියන්න  ෙවන 
ෙමොකක්ද තිෙබන කමෙව්දය කියා.  ෙම් කියන ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයෝ කවුරු ෙහෝ සූදානම් නම්, "ෙමන්න ෙම් විධියට 
කරන්න පුළුවන්" කියා  එය අපට ෙපන්වා ෙදන්න, අපි සූදානම් 
ඒක කියාත්මක කරන්න.  

අපි දන්නවා, hedging ගනුෙදනුෙවන්  ෙකොයිතරම් ෙකෝටි 
ගණනක් අපට පාඩු වුණාද කියන එක.  තිෙබන  ෙල්ඛන ටික 
ගත්තාම ෙපනී යනවා,  පසු ගිය අවුරුදු දහය පහෙළොව ඇතුළත  
ගත් විවිධ කියාදාමයන්  තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට සිද්ධ  වුණු  
පාඩුව.  කවුද ඒකට වග කියන්ෙන්?  කවුද ඒක නැවත 
හරිගස්සන්න උදවු කරන්ෙන්?  විෙව්චන කරන එක ෙලෙහසියි, 

නමුත්  කියාත්මක කරන එක හරි අමාරුයි. කඩන එක ෙලෙහසියි, 
ආපසු හදන එක අමාරුයි.  

මම කියන්නට කැමතියි,   SriLankan Airlines ආයතනෙය් 
වගකීම් විධියට 2015 ෙදසැම්බර් 31 ෙවනිදා ෙවනෙකොට සමුච්චිත 
අලාභයක්  අපට  තිෙබනවා කියන එක.  2015.12.31 ෙවනවිට  
සමස්ත වගකීම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන  3,252ක්; නැත්නම් 
රුපියල් බිලියන 461ක්;  නැත්නම් රුපියල් මිලියන විධියට 
ගත්ෙතොත් 4,61,000ක්;  නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි  4,610ක්. එදා 
මහවැලිය හදන්න අපට ගිෙය් රුපියල් ෙකෝටි තුන්දාහයි, හාර 
දාහයි.  මහවැලිය වාෙග් ෙදකක් තුනක් අපට  හදා ගන්න  පුළුවන් 
මුදලක් ෙම් එක ආයතනයක් ෙවනුෙවන්  ෙම් රෙට් දුප්පත් 
අහිංසක මිනිසුන්ෙගන් අපට ගන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

සාමාන ෙයන් ගෙම්  මිනිහා කථා කරනෙකොට කියනවා, -මම 
ඊෙය්ත් දැක්කා, කියනවා. - "කිරිපිටිවලට බදු ගැහුෙව් නැති වුණාට 
කිරි වීදුරුවට බදු ගහනවා," " 'ටී' එකට බදු ගැහුෙව් නැති වුණාට 
'ප්ෙල්න් ටී' එකට බදු  ගහනවා,"  "පිටිවලට බදු ගැහුෙව් නැති 
වුණා ට පාන් ෙගඩියට බදු ගහනවා," කියා.   

ෙම්වා කියන්න කලින් කල්පනා කරන්නට  ඕනෑ,  ෙකෝටි 
ගණනක්  තමන්ෙග් රටට පාඩු ෙවන ෙද්වලට ෙකොයිතරම් වාර 
ගණනක් තමන්ෙග් අත උස්සලා  තිෙබනවාද කියා.  ඒ වගකීම 
අතට අරෙගන තමයි ඊළඟට  කථා කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා ෙම් 
ගැන අවෙබෝධෙයන් කටයුතු කරන්නටය කියා අෙප් සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලන්නට කැමතියි. තමන් කථා කරන්නට 
ඉස්ෙසල්ලා කල්පනා කරන්නට ෙවනවා, ඒ කියාදාමය සිද්ධ 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා. A350-900 airbuses ආනයනය 
කරනෙකොට අපි කිහිප වරක් ඇහුවා. COPE  එකට ෙම් කාරණය 
ෙගනාවාම  - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමාත් හිටියා - අපි ෙම් 
ගැන ඇහුවා. අපි කිව්වා,"business plan එක ෙමොකක්ද කියා අපට 
කියන්නය" කියා. අෙප්  ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමාත් එතැන  
හිටියා. අපි  ඇහුවා,"business plan එක ෙමොකක්ද " කියා. ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා කිව්වා, "කරුණාකර  ඔබතුමන්ලාෙග් 
business plan   එක ෙමොකක්ද  කියන්න" කියා. ඒක අවුරුදු 
පහකට කියලායි අපට කිව්ෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට 
කියන්නට කැමතියි,  ෙම් A350- 900 airbus එකක් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්  ෙඩොලර් මිලියන 1.4කට බව. එදා  මිලත් එක්ක 
ගණන් හදා බැලුවාම එදා අපට ෙම් එයාර් බස් රථය ෙඩොලර් 
මිලියන එකකට ගන්නට තිබුණා. එක එයාර් බස් රථයක් ඇතුෙළේ 
පමණක් ෙඩොලර් මිලියන 0.4ක්.  එක එයාර් බසර්ථයක් ඇතුෙළේ 
ෙකෝටි කීයක්ද ෙම්? ඒ වාෙග්ම අපට ෙම්වා අත වශ  කාරණා 
ෙවලාද තිබුෙණ්? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමා, - 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කිව්වා, ඒ airbus  එකක මාසික 

වාරිකය US Dollars මිලියන 4යි කියලා. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ නිවැරැදිම document එක  table කරන්න. මම කියනවා, "ඒ 
වාරිකය විධියට ෙගවන්ෙන් US Dollars 1 million " කියා. US 
Dollars මිලියන 1.4යි කියන එක වැරැදියි ඇමතිතුමා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මා හිතන්ෙන්, ගරු රවි කරුණානායක අමාත තුමා -  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මා වැරැදි නම් මම ම ෙග් වැරැද්ද පිළිගන්නවා, ගරු ඇමතිතුමා. 

මා කියන්ෙන් ෙම්කයි. මම කියනවා, ඒ ගණන වැරැදියි, වාරිකය 
වන්ෙන් US Dollars 1 million ය කියා. මා එය වගකීමකින් 
කියනවා. මම document එක table *කරනවා.   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමහි සඳහන් ෙවන පරිදි, "total contingent 

liability on aircraft  -" 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමා, half sheet එක එපා. ෙකොළ කෑල්ලක තිෙබන 

එකක් table කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම නම් ෙමොකක්ද ඕනෑ?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා, written document එක table කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම්ක written document එකක්. [බාධා කිරීම්] ෙම් written 

document එකක්. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Prime Minister, please. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පළමුෙවන්ම ෙම් ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. මා නම් 

කියන්ෙන් අය වැයට ඇතුළු ෙනොකරපු රුපියල් ටිලිනයක විශාල 
ණයක් ෙමතැන  තිෙබනවා කියලායි. ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් 
කරලා ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ගැන කථා කරමු. ෙහොඳම ෙද් ඒකයි. 
ඔබතුමාද හරි, ෙමයාද හරි, අරයාද හරි කියලා අපි ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක කථා කරමු. ඉවරයි ෙන් වැෙඩ්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරියට හරි.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ සම්බන්ධෙයන්  ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න. ඒ 

සම්බන්ධව පමණක් ෙනොෙවයි. මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධවත් පත් කරන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කාරණය සම්බන්ධවත් පත් කරන්නම්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම මහ බැංකුව ගැන කියන්නම්. බය ෙවන්න එපා. මම 

කියන්නම් ඒ ගැන. බය ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා කියන්ෙන් ෙම්වා 

ගැන කථා කරන එක ෙහොඳයි කියායි. අපි  ඒ කාලෙය් ෙම්වා ගැන 
කථා කරන්න හැදුවාම ෙමොකද වුෙණ්? මට කනගාටුයි දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම්  අවස්ථාෙව් ෙම් සභා ගැෙබ් සිටිෙය් 
නැති වුණත් එතුමාෙග් නම කියන්න සිද්ධ වීම ගැන. අපට 
මතකයි, - ඔබතුමාටත් මතක ඇති.- ෙකොමිටි පත් කරනවා තියා 
එදා ෙම්වා ගැන වචනයක්වත් කථා කරන්න අපට ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ කියා. අද විතරක් කථා කරන ඒවා ෙනොෙවයි මා ෙම් 
කියන්ෙන්. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැන කියද්දීම දැන් 
එතුමා ෙම් ගරු සභාවට එනවා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ගරු කරන ෙකෙනක්, මම. මම කිව්වා, 
ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති ෙවලාෙව් ඔබතුමා ගැන කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන කනගාටු ෙවනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] අද 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් කිව්වා ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් පත් කරනවාට කමක් නැහැ කියලා. අපත් ඒකට සියයට 
100ක් කැමැතියි. අපත් කියන්ෙන්, කරුණාකර ෙම් පිළිබඳව 
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න කියලායි. ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් පත් කරලා, SriLankan Airlines එකට ෙමොකද වුෙණ්? 
එය අද තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද? අප ෙකොෙහොමද ෙමය එළියට 
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ෙගන යන්ෙන්?' කියන එක ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරමු. 
ෙම්වා එදා එෙහම කථා කරපු ඒවා ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි. අපි එදා Mihin Lanka වැරැදියි කියන්න 
ගියාම, SriLankan Airlines එෙක් පාඩුව ගැන කථා කරන්න 
ගියාම ෙමොකද වුෙණ්? ඒ ගැන වචනයක්වත් කතා කරන්න තියා 
නැඟිටින්නවත් අපට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ, ඒ කාලෙය්. ඒකයි මා ෙම් 
කිව්ෙව්. නමුත් අද අපි ඒකට සූදානම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please, wind up now.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙගන යන තවත් 

රාවයක් තමයි, අපි SriLankan Airlines එක විකුණන්න යනවා 
කියන එක. "ෙම්ක ලංකාවට තිෙබන එකම එක සම්පත. ෙම්ක 
අෙප් රෙට් ගුවන් සමාගම.  ෙම්ක අෙප් පපුව, මහ ෙපොෙළොව. ෙම් 
මහ ෙපොෙළොව විකුණාෙගන කන්න තමයි දැන් හදන්ෙන්" කියලා 
කියනවා. අපි ඒකට සූදානම් නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒකට 
සූදානම් නම්, එදා කරපු ඒවාෙය් හැටියට ඒවා තමයි කරන්න 
තිබුණු ෙද්වල්. ඒක විකුණා දමනවා හැර, අද කරන්න ෙවනත් 
විකල්පයක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. හැබැයි 
අපි ඒකට සූදානම් නැහැ කියා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. 
අපි ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන කථා කරමු. ගන්න 
තිෙබන අෙනක් තීන්දු තීරණ ටික පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් ගනිමු. 
නිවැරැදි ෙලස එෙහම තීන්දු අරෙගන, 'ෙමොකක්ද ෙම්කට 
කරන්ෙන්? කවුරුන්ද ෙම්කට ෙගන්වාගන්න ආෙයෝජකයන්?' 
ආදිය සම්බන්ධව අපි එකට එකතු ෙවලා කථා කරමු. අෙප් බහුතර 
ෙකොටස් පමාණය තියාෙගන ශී ලංකාවට ෙම් ගුවන් සමාගම අයිති 
කරෙගන, ඒ ආයතනය අරෙගන ඉස්සරහට දුවන්න, එය 
ෙගොඩගන්න අපට හැකියාව තිෙබනවා. අන්න ඒ සඳහා වන වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි අපි කරෙගන යන්ෙන්. එය නිකම් එක 
එක්ෙකනාට විකුණන ෙයෝජනාවලට අත ඔසවන්න අපි සූදානම් 
නැහැ කියන එකත් ෙගෞරවෙයන් මතක් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

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

Hon. Prime Minister please. 
 
[අ.භා. 2.53] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා පළමුෙවන්ම ෙම් 

සභාවට පකාශ කරන්න කැමැතියි ගං වතුර තත්ත්වය ගැන. මාත්, 
ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාත්, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන ඇමතිතුමාත් ගුවනින් සැරිසරා දැනට ඇති ෙවලා 
තිෙබන ගං වතුර දිහාත්, හානිය දිහාත් බැලුවා. ගම්පහ දිස්තික්කය 
සාමාන  ගං වතුරට යට වනවාට වඩා විශාල පමාණයක් යට ෙවලා 
තිෙබනවා. කඩුෙවල පැත්තත් එෙහමයි. පහත් බිම් පුරවා තිබීම, 
ඒවාෙය් නිවාස හදා තිබීම එක අතකින් එයට ෙහේතු ෙවනවා. 
එෙහත් ෙම් හැම එකකටම වඩා විශාල පශ්නයක් වුෙණ් නාය යෑම් 

තත්ත්වයයි. අපි අරනායක දිහාටත් ගියා. අපි ගුවනින් තමයි ගමන් 
කෙළේ. එහි සම්පූර්ණෙයන් නාය යෑමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ඇතුළු හමුදාව -ඒ සියලුෙදනා- එතැනට 
ගිහින් සිටිනවා. අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අනාගතෙය්දී ෙහොඳ වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. මට ෙපෙනන හැටියට නාය යෑම් 
නවත්වන්න බැහැ.  

ඒ එක්කම, පහත් බිම් ගැනත් අලුත් පතිපත්තියක් සකස් 
කරන්න ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම රණවිරු දිනෙය්දී තිවිධ හමුදාව 
ජීවිත ෙබ්රාගන්න කියා කිරීම පිළිබඳව අපි ඒ සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. රණවිරු දිනය සමරන්න පුළුවන් ෙහොඳම 
මාර්ගය තමයි ජීවිත ෙබ්රාගැනීම සඳහා තිවිධ හමුදාව ෙයොදවා 
ගැනීම. 

ඒ එක්කම ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාටත්, එම 
අමාත ාංශයටත් අපි පශංසා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය ඉරිදා 
ජනාධිපතිතුමා ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා සමඟත්, මා 
සමඟත් කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුරින් විපතට පත්වූ අයට 
සහන සැලසීමට ලැහැස්ති ෙවන්න කියලා අපි ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත ාංශයට දැනුම් ෙදන්න යනෙකොට 
ඇමතිතුමා ඒකට ලැහැස්ති ෙවලා තිබුණා. ඒ අනුව එතුමා කියා 
කරලා තිබුණා. පසුව අපට අලුත් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ තමයි  
අරණායක නායයාම. එහිදී ජීවිත අහිමි වූ සියලු ෙදනාෙග්ම 
පවුල්වලට අපි අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා. එවැනි නායයෑම් 
සිදු ෙවන්ෙන් ඇයි කියා ෙසොයා බලා ඒවා වළක්වන්න පුළුවන් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන ගමන් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු තවත් ශක්තිමත් කරලා ඒ සඳහා 
අවශ  සංවිධාන ශක්තිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීවරෙයක්                       
ශී  ලංකා මහ බැංකුව පිළිබඳව මෙගන් ඇහුවා. මම එකක් කියන්න 
කැමැතියි. මහ බැංකුෙව් පශ්නය ඇති වුණාම මම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කිව්වා, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙසොයා 
බැලුවාම අන්තිමට ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? මම හිතුෙව් නැති විධියට, 
අපි කවුරුත් හිතුෙව් නැති විධියට ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
වාර්තාවක් ෙගනාවා, ඒක කමිටුෙව් වාර්තාව කියලා කියන්න. 
එෙහම එකක් තිබුෙණ් නැහැ. අන්තිම ෙමොෙහොෙත් ඒක ඡන්ද 
වාසියට ගන්න ගිහින් සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා ඩිව් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා ෙකෙරහි අපට තිබුණු ෙගෞරවයත් නැති වුණා. එච්චරයි 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම කියන ෙද් අහන්න. 
ඔබතුමා පසුව කථා කරන්න.  

ඊළඟට, මම අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න 
කියලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව මම අලුෙතන් නිෙයෝග දීලා 
තිෙබනවා. හැම බැඳුම්කරයක්ම නිකුත් කළාම - after every bond 
issue - ඒ පිළිබඳ අවසාන වාර්තාව මූල  මණ්ඩලය විසින් 
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදාළ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. That is, after a bond issue, to present a report 
regarding that to the Committee on Public Finance. සෑම මාස 
තුනකට වරක්ම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් විෙද්ශ විනිමය පිළිබඳ 
වාර්තාව එම කාරක සභාවට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් විෙද්ශ 
සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තු වත්, ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුවත් ආර්ථිකය 
පිළිබඳ වාර්තාවත්, විෙද්ශ සම්පත්වලින් ආෙයෝජන ෙයොදාෙගන 
තිෙබන අන්දම පිළිබඳ වාර්තාත් සෑම මාස තුනකට වරක්ම ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට 
ෙදන්න ඕනෑ. අපි සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඇතිවයි ෙම් ක ටයුතු 
කරන්ෙන්. ඊට අමතරව අලුත් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළාම 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය, -[බාධා කිරීමක්] දැන් ෙලොකුවට 
කෑ ගැහුවාට ෙමතැන වාඩිෙවලා ෙම් ගැන අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ 
කථා කළා. ෙම් කරුණු ඔක්ෙකෝම ෙහළි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපට 
ෙමොකුත් ෙහොයාගන්න ෙදයක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා, අපට 
ෙපෞද්ගලිකකරණය කරන්න වුවමනා නැහැ. ළඟදී 
ෙපෞද්ගලිකකරණය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙපොදු විපක්ෂය පමණයි. 
තායිලන්තයට ගිහින් ඒක උදයංග වීරතුංගට විකුණලා දැම්මා. දැන් 
ඇවිල්ලා අහනවා,-[බාධා කිරීමක්] උදයංග වීරතුංගව දන්ෙන් 
නැද්ද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මහින්දෙගන් අහන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අහන්න. මම කියන්නම් එයා ළඟ තිෙබන සල්ලි කාෙග්ද 

කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදී තවත් කාරණයක් කියලා තිබුණා. ඒ 
කාලෙය් චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමිය ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම එමිෙර්ට්ස් සමාගමට දුන් අවස්ථාෙව් අපි කිව්ෙව්, ඉල්ලුම් 
පත් කැඳවලා ෙහොඳ සමාගමක් ෙසොයාගන්න කියායි. එමිෙර්ට්ස් 
සමාගමට ශක්තියක් තිබුණා වාෙග් අෙනක් සමාගම්වලටත් 
ශක්තියක් තිබුණා. ෙම්වා ගැන හරියට තක්ෙසේරුවක් ෙනොකර 
දුන්න එක ගැන විෙව්චනෙය් මම තවමත් ඉන්නවා. 

2001දී අපි ආණ්ඩුව භාරගන්න ෙකොට SriLankan Airlines 
සමාගම අවුරුදු 2ක් අලාභ ලබලා තිබුණා. 2000 වර්ෂෙය් රුපියල් 
බිලියන 1.4ක් හා 2001 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 4ක් අලාභ 
ලබලා තිබුණා. ඒකට එක ෙහේතුවක් වුෙණ් කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට තස්තවාදී පහාර එල්ලවීමයි. 2001-2002 රුපියල් 
බිලියන 1.3ක් අලාභ ලැබුවා. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය රුපියල් 
බිලියන 2ක් අලාභ ලැබුවා. නමුත් අෙනක් අංශවල තිබුණු ලාභය 
නිසා එය රුපියල් බිලියන 1.3 දක්වා අඩු වුණා. ඒ නිසා මම 
එමිෙර්ට්ස් සමාගම කැ ෙඳව්වා. 

කැඳවලා මම එමිෙර්ට්ස් සමාගමට කිව්වා, "ෙම්ක ලාභ 
ලබමින් පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ, ඉන් පසුව ෙම් කාලය අවසන් 
ෙවලා අප අලුතින් ෙම් පිළිබඳව ඉල්ලුම් පත කැ  ෙඳව්වාම 
ඔබතුමන්ලාට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්, ඒත් අලාභ ලබනවා නම් 
මම වහාම ඒක නවත්වනවා" කියා. ඒ අනුව 2002/2003දී ගුවන් 
ෙසේවය ආපසු රුපියල් බිලියන 3.3ක් ලාභ ලැබුවා. සම්පූර්ණ 
සමාගම රුපියල් බිලියන 4.2ක් ලාභ ලැබුවා. 2003/2004දී ෙම් 
සමාගම ලැබූ ලාභය රුපියල් බිලියන 7.4යි. සම්පූර්ණ ආදායම 
රුපියල් බිලියන 8.5යි. කිසි දවසක ඒ ගණන අල්ලලා නැහැ. මම 
අගමැතිව සිටි කාලෙය් ඒ ආදායම ලබා දුන්නා; ඒ තත්ත්වයට 
ෙගනාවා. ඒ ශක්තිය නිසා ඊට පසු අවුරුදුවල ආදායම ටිකක් වැඩි 
වුණා. 2004/2005දී සුනාමි ව සනය නිසා ඒ අයෙග් ලාභය 
රුපියල් මිලියන 480කට අඩු වුණා. ඒත් සම්පූර්ණ සමූහ ව ාපාරය 
රුපියල් බිලියන 1.8ක් ලබා ගත්තා. 2005/2006දී රුපියල් බිලියන 
1.7ක් ලබාගත්තා. 2006/2007දී රුපියල් මිලියන 862ක් 
ලබාගත්තා. 2007/2008දී රුපියල් බිලියන 4.9ක් ලබා ගත්තා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී හදිසිෙය් ෙම්ක අෙහෝසි කෙළේ ඇයි? අෙහෝසි කළා 
නම්, ෙවනත් සමාගම් කැ ෙඳව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාෙව් විවාදයක් දුන්ෙනත් නැහැ. "අප ෙම් ආයතනය 
පවත්වාෙගන ගිහින් ලාභ ලබනවා" කිව්වා. එක පැත්තකින් 
"මිහින් එයාර්" කියා කෑල්ලක් කඩලා දැම්මා. ඉන්දියාවට යන 
ගුවන් මාර්ග කීපයක් දුන්නා. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? ෙම් ආයතනය භාරෙගන දියුණු කරනවාය කිව්වාට පසුව, 

2008/2009දී රුපියල් බිලියන 9.9ක් අලාභ ලැබුවා. ඒක ෙපොඩි 
ගණනක්ද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජයි! 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ලජ්ජයි. 

එතෙකොට අධ ාපනයට ෙවන් කරන සල්ලි කපන එක 
පුදුමයක්ද? 2009/2010දී රුපියල් බිලියන 6.3ක අලාභයක් 
ලැබුවා. ඉතින් ෙසෞඛ යට ෙවන් කරන මුදල කපන එක 
පුදුමයක්ද? 2010/2011දී අලාභය රුපියල් මිලියන 202යි. 
2011/2012දී අලාභය රුපියල් බිලියන 17.8යි. 2013/2014දී එය 
රුපියල් බිලියන 26.8යි. 2013/2014දී රුපියල් බිලියන 31.3යි.  
අපට ෙන්, ෙම්වා ෙගවන්න කියන්ෙන්. ජනතාවට ෙන්, ෙගවන්න 
කියන්ෙන්. ඊළඟට 2014/2015දී අලාභය රුපියල් බිලියන 16.3යි. 
2015/2016දී -දැනට- අප අලාභය රුපියල් බිලියන 8කට අඩු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. වි ෙශේෂෙයන්ම ෙමම ගරු සභාවට මම ෙම් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම්වා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
විය යුතු නිසායි.   

ඊළඟට, අපි ගුවන් මාර්ගවලින් ලැබූ ලාභ අලාභ ගැන බලමු. 
අලාභ ලැබුෙව් ෙමොන ගුවන් මාර්ගවලින්ද? ආසියාෙව් ගුවන් 
මාර්ගෙය් අෙප් Colombo-Hambantota-Colombo කියා එකක් 
තිබුණා. ඒෙකන් 2013දී රුපියල් මිලියන 45ක් අලාභයි. 
2014/2015දී රුපියල් මිලියන 831ක් අලාභයි. මුළු ආසියාවටම 
2013/2014දී රුපියල් බිලියන 36ක් අලාභ වුණා. අපි 
ඉන්දියාෙව්වත්, ෙවන ෙකොෙහේවත් ලාභයක් ලැබුෙව් නැහැ. 
Flights 6,264කින් රුපියල් බිලියන 36.3ක අලාභයක් ලැබුවා. 
ගුවන් ගමන් 2015දී අප රුපියල් බිලියන 10ක අලාභයක් ලැබුවා. 
ඒ අවුරුද්ෙද් ෙකොළඹ සිට මදුරාසියටයි, දිල්ලියටයි, ෙබොම්බායටයි 
යන ගුවන් මාර්ගවලින් අපට ලාභ ලබාගන්න පුළුවන් වුණා. 
මාෙල් ගුවන් මාර්ගෙයන් අපිට අලාභ වුණා.  

2015/2016දී අප ලාභ ලබා තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. මාෙල්  -
ෙකොළඹ- මාෙල් ගුවන් මාර්ගෙයන් අප රුපියල් බිලියන 7ක 
ලාභයක් ලබා තිෙබනවා. ඊළඟට ෙකොළඹ සිට  තිෙවන්දම් දක්වා 
ගුවන් මාර්ගෙයන් තව රුපියල් බිලියන 2.3ක් ලබලා තිෙබනවා. 
රුපියල් මිලියන 420ක් ෙකොළඹ ෙබොම්බාය ගුවන් මාර්ගෙයන් 
ලබා ෙගන තිෙබනවා. අනික් ඒවා අලාභයි. ෙකොෙහොම හරි එතැන 
අපට ඔළුව උස්සාෙගන ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු ඒවාට ෙවන ෙද්වල් කියලා වැඩක් නැහැ. 
ඒකයි මම කියන්ෙන්,  කමිටුවක් පත් කරලා ෙම් ගැන කටයුතු 
කරමු කියලා. 2013/2014දී මැදෙපරදිගට ගිය ගුවන් ගමන් වලින් 
රුපියල් බිලියන 55.6ක අලාභයක් වුණා.  

ඒ වුණාට කියනවා, ඔක්ෙකෝම මැද ෙපරදිග යනවා කියලා. 
මැද ෙපරදිග ගුවන් ගමන්වලින් 2014/2015දී බිලියන 20.8ක 
අලාභයක් ලැබුණා. අපි කුෙව්ට් ගමන්වලින් 2013/2014දී බිලියන 
12ක අලාභයක් ලබා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] - සම්පූර්ණෙයන්  
අලාභයි. "මිහින් ලංකා" එකත් තිබුණා. නමුත් "මිහින් ලංකා" ඒ 
රටවලට ගිෙය් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගිෙය් නැහැ. ඔබතුමා 
ඇමතිවරෙයක් ෙවලා ඉඳලාත් දන්ෙන් නැහැ, මැද ෙපරදිගට 
මිහින් ලංකා ගුවන් යානා යන්ෙන් නැහැ කියලා.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ෙමොනවාද දන්ෙන්?  
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ඒත් අපි 2015/2016දී   මැද ෙපරදිග ගුවන් ගමන්වලින් ලැබූ 
අලාභය බිලියන 11ට අඩු කරලා තිෙබනවා. හැම දාම ෙම් විධියට 
කරන්න පුළුවන්ද? අග්නිදිග ආසියාෙව් සහ නැෙගනහිර ආසියාෙව් 
ගමන්වලින් 2013/2014දී අපි  බිලියන 68ක් අලාභ ලබා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2014/2015දී බිලියන 41ක් අලාභ ලබා 
තිෙබනවා. ෙටෝකිෙයෝවලට යන්න එක අවුරුද්දකදී -2013දී- 
බිලියන 14ක් නැති කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම් අග්නිදිග ආසියාෙව් 
සහ නැෙගනහිර ආසියාෙව් ගුවන් මාර්ගවලින් ලැබූ අලාභය 
2015/2016දී බිලියන 21කට අඩු කළා.  

රුසියාවට ගිය ගමන්වලින් අපට 2013/2014දී බිලියන 6.9ක් 
අලාභ වුණා. ඒ අලාභය 2014/2015දී බිලියන 7.9ට වැඩි වුණා. 
2015/2016දී අපි ඒ ගමන් නැවැත් වූ නිසා ඒ අලාභය වුෙණ් නැහැ. 
යුෙරෝපා ගමන්වලින් බිලියන 79ක් පාඩු වුණා.  යාළුෙවෝ 
ලන්ඩන්වලට ගිය ඒවායින් බිලියන 37ක් නැති වුණා. යුෙරෝපා 
ගමන්වලින් විතරක්  බිලියන 79ක් පාඩු වුණා. ඒ අනුව 
2013/2014දී සම්පූර්ණ ගමන්වලින් බිලියන 247ක් පාඩු වුණා. 
2014/2015දී යුෙරෝපා ගමන්වලින් විතරක් බිලියන 48ක් පාඩු 
වුණා. වසෙර් සම්පූර්ණ ගමන්වලින් බිලියන 130,000ක්. නමුත් 
ෙම් අවුරුද්ෙද් යුෙරෝපා ගමන්වලින් පාඩු   වුෙණ්, බිලියන 29.9යි. 
සම්පූර්ණ ගමන්වලින් බිලියන 62.7ක් පාඩු වුණා. තවත් ෙම්වාෙග් 
පාඩු වුණ ඒවා තිෙබනවා.  - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා පසුව 
ෙම්වාට පිළිතුරු ෙදන්න.  

ඊ ළඟට, "සුවිෙශේෂ අමුත්තන් සඳහා වූ ගුවන් ගමන්" කියලා 
තිෙබනවා.   

''2012, 2013 හා 2014 වර්ෂවල සුවිෙශේෂ අමුත්තන් සඳහා 
ෙවනමම ගුවන් යානා ෙයොදවමින් ගමන් වාර 39ක් ෙගොස් ඇති 
අතර මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 858.9කි. ඉන් මිලියන 113.4ක 
මුදලක් තවම ෙගවා ෙනොමැත. 2010 ෙදසැම්බර් ෙජොහැන්නස්බර්ග් 
ෙවත ෙකරුණු ගුවන් ගමන සඳහා වූ රුපියල් මිලියන 30ද මීට 
ඇතුළත්ය." 

ෙජොහැන්නස්බර්ග් ගියා. අපියි ඒවාට සල්ලි ෙගවන්ෙන්. අපියි 
සල්ලි ෙගවන්ෙන්. ෙහොඳට ෙජොහැන්නස්බර්ග් ගියා, නටන්න.  

ෙමන්න ෙම්කයි ෙහොඳම එක:  

"සුවිෙශේෂ අමුත්තන් සඳහා ෙවනමම ගුවන් යානයක් ෙවන් 
කරන අවස්ථාවන්හිදී, නියමිත යානාව පිටත්වීමට පැය 
ෙදොළහකට කලින් සිට අමතර යානාවක්ද ස්ථානගත කරනු 
ලැෙබ්. ගමන් වාර 39ක් සඳහා එෙසේ අමතර ගුවන් යානාවක් 
ස්ථානගත කර තිබීම නිසා සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් මිලියන 
291.7කි.'' [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
බුදු අම්ෙමෝ! ෙකොෙහොමද කෑම? ෙකොෙහොමද කෑම? [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගිහින් පැය ගණන් 

ඩුබායිවල රස්තියාදු ෙවනවා, ලන්ඩන්වල ඉඳලා දිල්ලි යන්න. ඒත් 
ෙමතැන බලන්න ෙකෝ. පැය ෙදොළහක් ෙවන ගුවන් යානයකුත් 
තබා ෙගන ඉන්නවා. Standby flight එකක් land කරලා 
තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] තවත් ඒවා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  

කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වාට පිළිතුරු ෙදන්න ෙමතැන කවුරුවත් 
නැහැ.  

"2011 ෙදසැම්බර්හිදී ශාන්ත කිට්ස් දූපත ෙවත ගමන් කිරීමට 
විෙශේෂ ගුවන් යානාවක් '2018 හම්බන්ෙතොට ෙපොදු රාජ  
මණ්ඩලයීය කීඩා සමාගම' විසින් ෙවන් කර ෙගන ඇත්ෙත්, 
රුපියල් මිලියන 90.1ක මුදලකටය. පසුව ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 32ක වට්ටමක් ලබා දී ඇත. නමුත් මුළු මුදලින් 
රුපියල් ලක්ෂ හතරක් තවම ෙගවා නැත."  

''2018 හම්බන්ෙතොට ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය කීඩා සමාගම.''  

බසීලෙය් ජනාධිපතිතුමාට වුණු ෙද් තමයි, එතුමාට සිදු 
වුෙණ්ත්. ඒක තමයි වුෙණ්. දැන් ෙමච්චර මුදලක් අලාභ ලබන 
අවස්ථාෙව්දීත් ෙමොනවාද කෙළේ? A330 යානා ෙවනුවට A350 
යානා ගන්නවා. ෙම් A350 අහස් යානාවලට පැය 16ක් ගුවෙන් 
ඉන්න පුළුවන්. අපි වැඩිෙයන්ම  non-stop යන්ෙන් පැය 11ක 
කාලයක්. එෙහනම් ඇයි ෙම්වා ගත්ෙත්? ෙම් ගැන ෙහොයලා 
බැලුවාද? ශක තා අධ යන වාර්තාවක් - feasibility study - 
ගත්තාද? ෙමොන පදනමක් උඩද ෙම් A350 යානා මිලදී ගන්න 
කටයුතු කෙළේ? ඒ සල්ලිද උදයංග වීරතුංග බලා ගන්ෙන්? ඒකයි 
මා අහන්ෙන්.  දැන් අපට ෙම් අහස් යානා 04ක් ගන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි බලනවා, ඒ යානා 04 ෙවන ෙකොෙහේට හරි ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියලා. අෙනක් යානා 04 ගන්න එක අපි cancel කළා. 
ෙම්වා ගැන කථා කළා කළාම තමයි ෙමතැන කෑ ගහන්ෙන්. ෙම් 
බිලියන 460 විතරක් ෙනොෙවයි, බිලියන 1,000ක -ටිලියනයක- 
පශ්නයකුත් තිෙබනවා. ඒ ටිලියනයට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා 
බලන්න අපි විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරමු.   

මහ බැංකුව ගැන ෙහොයන්න ඕනෑ නම් රජෙය් ගිණුම් කාරක 
සභාව තිෙබනවා, ආර්ථික සංවර්ධන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව තිෙබනවා,   ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග්- 
සභාපතිත්වෙයන් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව තිෙබනවා. 
ඕනෑ ෙවලාවක ගිහිල්ලා ඕනෑ එකක් මහ බැංකුව සම්බන්ධෙයන් 
අහන්න. ඕනෑම ෙතොරතුරක් ලබා ෙදන්නම්  භය නැතිව. ෙමොකද, 
ඒ හැම එකටම  නිලධාරින් පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ.  පිළිතුරු ෙදන්න 
බැරි නම් ඒ අයට විරුද්ධව කියා කරනවා.  නමුත්, කවුද ෙම්වාට 
පිළිතුරු ෙදන්ෙන්? දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  රෙට් විශාල පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එක අතකින් ටිලියනයක් වැනි විශාල ණයක් 
තිෙබනවා. අෙනක් අතට ෙම්වා ෙවනුෙවන් ෙයොදවන්න අෙප් 
ආදායම මදි.  සංවර්ධන කටයුතු කරන්නත් ඕනෑ. අමාරුෙවන් හරි 
ෙම් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. අපි දැන් අධ ාපනයට 
ෙදන පහසුකම් කප්පාදු කරලා නැහැ. අධ ාපනයට වැඩිෙයන් 
මුදල් ෙදනවා. ෙසෞඛ ය සඳහා ෙදන පහසුකම් කප්පාදු කරලාත් 
නැහැ. අපට තව රැකියා ලක්ෂ 10ක් ඇති කරන්න තිෙබනවා. ඒ 
සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන ගමන් ෙම් පව් ෙගවන්නත් 
අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ නිසා 
තමයි අකමැත්ෙතන් හරි අත වශ  ෙනොවන සමහර භාණ්ඩවල 
VAT වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්. එච්චරයි අපි කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙවන ෙමොනවාද අපි කරන්ෙන්?  

ෙම් බදු වැඩි කළා  කියලා ෙපටල් ලීටරයක මිල වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවාද? 2015 ජනවාරි මාසයට ඉස්ෙසල්ලා -2014 වර්ෂෙය්- 
ෙපටල් ලීටරයක මිල  කීයද? විරුද්ධව කථා කරන අය ෙම්වා 
කියන්න. ෙම් ෙද්වල්වල මිල දැන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද, නැද්ද? 
අපි කවුරුත් කැමැත්ෙතන් බදු දමන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙද්වල්වල බර 
ජනතාවට දමන්ෙන් නැතිව ෙම් කටයුතු කර ෙගන යන්න නම්, 
අකමැත්ෙතන් හරි සමහර පියවර ගන්න අපට සිද්ධ වනවා. අද 
VAT ෙගව්වාට පස්ෙසේත් ගෑස් සිලින්ඩරය රුපියල් 2,650ද? සීනි 
කිෙලෝවක් රුපියල් 116ද? ෙපටල් ලීටරය රුපියල් 165ද? ඩීසල් 
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ලීටරය රුපියල් 130ද? නැහැ. මම කියන්ෙන්, අපට තවත් ආදායම 
ෙහොයා ගන්න පුළුවන් විකල්පයක් කියන්න කියන එකයි.  

සමහර මාධ   දැන් VAT දැම්මාය කියලා  කෑ ගහනවා. ඇයි 
ඒ? ඒ කාලෙය් ෙම් ෙගොල්ලන්ට කථා කරන්න බැහැ ෙන්. ඒ 
කාලෙය් ෙම් ෙගොල්ලන් කථා කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එකට 
වාඩි ෙවලා එකට කාලා, එකට බිව්වාට පස්ෙසේ රජතුමා කිව්ෙවොත්, 
"මම බිල් ෙපන්වනවා" කියලා, එතෙකොට ෙමොනවාද ලියන්ෙන්? 
කමක් නැහැ, VAT ගැන ඕනෑ තරම් ආණ්ඩුවට ගහන්න. ෙම් 
මාධ වලින් මම එකක් අහනවා. රාජපක්ෂ ෙරජිමය කාලෙය් ණය 
ගත් එක ෙහොඳයිද, වැරදියිද කියලා අපට කියනවාද? හැම 
පත්තරයකම ෙම් ගැන එක කතුවැකියක් දමන්න. “The Island” 
පත්තරෙයන්, “Daily Mirror” පත්තරෙයන්, "රිවිර" පත්තරෙයන් 
ෙම්වා  කියන්න. අපි බලයට එන්න අවුරුදු 10කට කලින් ගත්ත 
ණය, සිදු කරපු වංචා වැරදියි කියලා එක මාධ යක් කියනවාද? 
ඒවා කියන්න ඔවුන්ට ආත්ම ශක්තියක් තිෙබනවාද? ඒ ෙද්වල් 
කියන්න බැරි ඇයි? ෙම්වා කරන ෙකොට හැෙමෝම එකට කෑවා, 
එකට බිව්වා, කෙඩ් ගියා. කෙඩ් ගියාට පසේසේ ෙම් ෙද්වල් 
ලියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම අභිෙයෝගයක් කරනවා. ෙම්ක හරිද, 
වැරදිද කියලා ලබන සතිය වනෙකොට හැම පත්තරයම ලියන්න 
පුළුවන්ද? මම බල කරන්ෙන්ත් නැහැ. වැරදියි කියන්ෙන්ත් නැහැ. 
මම හැම මාධ යකම ෙම් ෙද් කියනවා.  

කරුණාකර කියන්න,  ෙම් කරපු ආර්ථික වංචාව, ෙම් ණය 
ගත්ත එක හරිද, වැරදිද කියලා? අපි මින් පස්ෙසේ හැම මාධ  
සාකච්ඡාවකදීම අහන්න යන්ෙන් එච්චරයි. ෙවන ෙමොකුත් අහන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා සාකච්ඡා කරන්න කියලා  මාධ  
සංවිධානවලින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඇයි ජනතාවට එදා දුන් 
බර ගැන විෙව්චනය කරන්න මාධ යට බැරි? ඒවා වැරදියි නම්, 
වැරදියි කියන්න. රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය්  මානසික තත්ත්වය එක්ක 
ෙම් කටයුතු මනින්න එපා. එච්චරයි මම කියන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතුෙව් හැම දාම බලෙය් ඉන්නවා කියලා ෙන්.  
අපට බලයට එන්න බැහැ කිව්වා ෙන්.   දැන් ටිකක් ජනතාවෙග් 
මතයට නැෙමන්න. දැන් ඕනෑ නම් ෙම් ෙද්වල් විෙව්චනය 
කරන්න. ෙම්වාට බදු දමන්න, ෙම්වාට බදු දමන්න එපා  කියලා 
අපට කියන්න. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක හරි. ඒවා ගැන පශ්නයක් 
නැහැ.  ෙම් ෙම් ඒවාට VAT දමන්න එපා  කියලා හිතනවා නම්, ඒ 
ෙවනුවට විකල්ප මාර්ගයක් කියන්න.  

සමහරු ෙම් සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්වල් ෙහළා දකින්ෙන් නැතිව  
ෙකොෙහොමද VAT ගැන කථා කරන්ෙන්? ෙම් කරපු  වැරදි ෙහළා 
දැකලා, ඊට පසේසේ VAT ගැන කථා කරන්න. ඒක පශ්නයක් 
නැහැ. ෙම් වැරදි ෙහළා දකින්ෙන් නැතිව අද ගැන කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒක ෙන් ෙමතැන තිෙබන ෙසල්ලම. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට ලෑස්තිද? ෙම් ආර්ථික අර්බුදය ගැන කී 
ෙදෙනක් කියනවාද කියලා ඊළඟ සතිෙය් පාර්ලිෙම්න්තු එනෙකොට 
පත්තරෙයන් පත්තරය අරෙගන අපි බලමු. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ 
ගැන කථා කරන්න බැහැ ෙන්. ඒක ෙන් ඇත්ත.  කවුරුත් 
කැමැත්ෙතන් බදු දමන්ෙන් නැහැ. ඒත් ෙමෙහම කාලා තිෙබනවා 
නම්, තව ෙමොනවාද කරන්න තිෙබන්ෙන්?  මම අහන්ෙන් ෙවන 
එකක් ෙනොෙවයි.  

අන්තිමට planesවලට ගන්න කිව්ෙව් ෙමොනවාද දන්නවාද  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි? විෙශේෂ ඒවා -“Quick 
change VIP kit”. ෙම් යානාවල පිළිෙවළ ෙවනස ්  කරන  පින්තූර 
ෙම්  තිෙබන්ෙන්.  ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. ෙම් පින්තූරෙය් මැද තිෙබන ඒවා ෙවනස් කරලා එතැනට 
ඇඳන් ෙදකකුයි, කෑම කන ෙම්සයයි දමලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් එයාර්බස් 
සමාගෙමන් අෙප් නායකයන්ට එවූ ලියුම බලන්න. ෙම් ලියුම 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් තිෙබන්ෙන්. මම ඒක කියවන්නම්. ෙම් ලියුෙම් 
ආමන්තණය තිෙබන්ෙන්, “Dears,”   කියලායි.  ආදරවන්තෙයෝ !.   

It states, I quote: 

"Dears, 

We are pleased to present to you our colors harmony for your A330
-300 future VIP KIT. 

We created and imagined these harmonies by mixing design ideas, 
trends and cultural codes. 

Be aware that the design and the details (as decorative lamps) is not 
completed at this stage and take into consideration only colors 
harmony and philosophy. 

All pictures are not contractual they give the artistic design intent. 

The CDN and associated OSC’s define the cabin arrangement, the 
functionalities of cabin monuments and equipments. 

The shape of the seats is subject to the seat structure which will be 
chosen. 

Enjoy,”   

-[Interruption.] “Dears", where are the "Dears"? What 
are you enjoying? 

ෙම් පාට දීලා තිෙබනවා. ඇඳන් ෙදකක් දාලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] නාන කාමර ෙදකක්.  මම හිතන විධියට ඇඳන්වල 
පින්තූරයකුත්  දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එය හැන්සාඩ් ගත කරන්න ඕනෑ. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් තිෙබන්ෙන් ඇඳන්වල පින්තූර. ෙම්වා හැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්.   

මම ෙම් පින්තූර සභාගත* කරනවා. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
King size beds! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සල්ලි නැති වුණු එක පුදුමයක්ද? ෙම් බලන්න ෙකෝ.  King 

size ෙනොෙවයි, double size.  “Dears”ලාට ෙදන්නා ෙදන්නා 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගණෙන් යන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ෙමන්න පුටුව, ෙමන්න 
ඊළඟ පුටුව. ඔබතුමාට දුන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] ෙම් පින්තූර  
සභාගත* කිරීමට සභාෙව් අනුමැතිය ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්ක රජ ෙගදරක්.  මම කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලා කියපු 
කාරණය ගැන විතරයි. මට ඊට වඩා කියන්න ෙදයක් නැහැ.  මම 
ෙම් ෙල්ඛන  සභාගත** කරනවා.   

ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින පිරිස අහනවා ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියලා.  ෙම්වා මාධ වල පළෙවයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
සමහරු බයයි. ෙමොකද, යහළුවන් ෙන්. සමහර අය ෙම්වාෙය්ත් 
ගිහින් තිෙබනවා.  මට ඒ අයෙග් නම් ටිකත්  කියන්න පුළුවන්.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇඳන් 5ක් තිෙබනවාලු! 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට ෙම් ගැන  කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. මහ බැංකුෙව්වත් 

ෙම්වාෙග් ඇඳන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] එච්චරයි මට කියන්න 

තිෙබන්ෙන්.   පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා වුවමනා වන්ෙන් ෙම් 
නිසායි. ෙම්වාෙය් පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අද අපි යන්ෙන් 
නිකම්  business class  seat එකක්  භාෙගට දාෙගන.  එෙහමයි 
කරන්ෙන්. VIP Lounge එකට ගිහින් තමයි වැසිකිළිය පාවිච්චි 
කරන්ෙන්.  

සීතාව අරෙගන යන්න රාවණාවත් ෙමෙහම flight එකක් 
පාවිච්චි කළා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම්, මිහින් ලංකා  
විතරයි - [බාධා කිරීම්] 

මම මීට වඩා කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මම  සභාවට 
ඉදිරිපත් කළ ෙම් කාරණා ටික අෙප් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කරයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 
 
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ලියවිලි: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் : 
  Documents tabled: 

  

 Document-1 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
 
 
** කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
**  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
** Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 

Document-2 

Document-3 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
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. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා ගැන උත්තර 

ෙදන්න අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
ඇතුළු විපක්ෂය අද ඇවිල්ලා ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීම්]  අද හැංඟිලා.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.-

[Interruption.] Hon. Members, please be silent. 
 

[අ.භා. 3.19] 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අගමැතිතුමාෙග් දීර්ඝ 

පැහැදිලි කිරීෙමන් පසුව ෙම් විවාදයට යම් අදහස් කිහිපයක් එකතු 
කිරීමට මටත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. එක් 
පැත්තකින් රටපුරා ස්වභාවික ආපදා තත්ත්වයක් තිෙබන 
අවස්ථාවක තමයි අපි ෙම් ආර්ථිකෙය් ඇති කරන ලද ආපදාව 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙම් විවාදය සඳහා ගතවූ පැය 
කිහිපය පුරාම   ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් ආයතනය පාඩු ලැබීමට 
ෙහේතු වූ කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා.  විෙශේෂෙයන්ම පසු 
ගිය  පාලන සමෙය් සිදු වුණු අකාර්යක්ෂම කළමනාකරණය, ඒ 
වාෙග්ම දැඩි නාසත්ිය, රටට ෙනොගැළෙපන airbus  මිලදී ගැනීම, 
ෙසේවක අතිරික්තය ඇතුළු කරුණු කාරණා ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
වුණා.  

209 210 

Document-4 

Document-5 

Document-6 

[ෙමම ෙල්ඛන පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த  ஆவணங்கள்  நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ளன] 
[This documents also placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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. 

Edward Gunasekara to take the Chair? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara 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  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு         எட்வட் 
குணேசகரஅவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 

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

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ කාරණාවලදී යම් යම් සිදුවීම් ගණනාවක් ෙහළිදරවු වුණා. 

එකක් තමයි අගමැතිතුමා සඳහන් කරපු ෙජොහැන්නස්බර්ග් ගමන. 
මා දන්නා හැටියට, 2010 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී ෙලෝක 
පජාතන්තවාදී තරුණ සම්ෙම්ලනෙය් උත්සවයක්  දකුණු අපිකාෙව් 
පිෙටෝරියාවල තිබුණා.  

ඒ උත්සවයට අපි හතර පස් ෙදෙනකුත් අතින් සල්ලි වියදම් 
කර ෙගන ගියා. ඊට ටික දිනකට පසුව නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීවරයා, නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම වර්තමාන නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා ඇතුළුව එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ 
මන්තීවරු 10 ෙදෙනක් පමණ ඒ උත්සවයට සහභාගි වුණා. 
අනර්කලී ආකර්ශාත් ඇවිල්ලා හිටියා. ෙම් වාෙග් 175 ෙදෙනක් 
පමණ දමා ෙගන තමයි ඔය charter flight එක අර ෙගන ගිෙය්. 
අපි එදත් කල්පනා කළා, ෙම්ක අර ෙගන ගිෙය් ෙකොෙහොමද 
කියලා. දැන් තමයි ඒෙක් විස්තර ෙහළිදරව් ෙවන්ෙන්.  

ෙම් නාස්තිය ගැන කථා කරන ෙකොට සිදුවීම් ගණනාවක් ගැන 
ෙම් සභාෙව්දී ෙහළිදරවු වුණා.  මීට කලිනුත් අපි ඒවා ගැන කිව්වා. 
එකක් තමයි, වැලිඅමුණ වාර්තාෙවනුත් ෙහළිදරව් වූ ආකාරයට  
එක්තරා ගුවන් ෙසේවිකාවක්  "තාරුණ යට ෙහටක්"  සංවිධානෙය් 
සම්බන්ධිකාරක විධියට පත් කරලා ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයනුයි, SriLankan Airlines එෙකනුයි ෙදෙකන්ම 
මාසයකට රුපියල් එක්ලක්ෂ පනස්අටදහසක් පමණ වැටුප් ෙගවා 
තිබීම. ෙපටල් ගැහුෙව් නැති වුණත්, ෙබොරු බිල්පත් ඉදිරිපත් 
කරද්දී ඇයෙග් ඉන්ධන දීමනාව විධියට රුපියල් විසිඅටලක්ෂ 
පනස්තුන්දහස් නවසිය තිස්පහක මුදලක් ෙගවා තිෙබනවා. එවැනි 
සිදුවීම් ෙබොෙහෝමයක් තිෙබනවා. හිටපු සභාපතිතුමා, 
මැෙල්සියාෙව් ඉඳලා ආපු flight එකක් හරවා ෙගන සිංගප්පූරුවට 
ගිහිල්ලා කරපු නාස්තිය ගැනත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙහළිදරවු වුණා.  

දැන් ගැටලුව තිෙබන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීම 
තිෙබන්ෙන් කාටද කියන එක ගැනයි.  ෙම් නාස්තියට, දූෂණයට, 
ෙහොරකම්වලට අදාළ මුදල් අය කර ගන්න ඕනෑ කාෙගන්ද? 
සිදුවීම් ගැන කිව්වා වාෙග් ෙනොෙවයි, ඒවාට අයිතිකාරෙයෝත් 
ඉන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය්දී භාණ්ඩාගාරයට රුපියල් බිලියන 
107ක වියදමක් දරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන්, 
ආණ්ඩුව ෙම්වා ගැන ෙහළිදරවු කරනවා වාෙග්ම, ඒ පාඩුව අදාළ 
පුද්ගලයන්ෙගන් අය කර ගන්න කටයුතු කරනවාද කියන එක 
ගැනයි. එෙහම නැත්නම් ඒ බරත් ජනතාව මත පටවන්නද 
හදන්ෙන් කියන එකයි. ෙමොකද, දැන් ෙම් අය ගැන නම් ගම් 
සහිතව  ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි අහන්ෙන්, SriLankan Airlines එෙක් හිටපු සභාපතිවරයා 
වන නිශාන්ත විකමසිංහ මහත්මයා, පධාන විධායක නිලධාරි 
විධියට වැඩ කළ කපිල චන්දෙසේන මහත්මයා ආදී අය කැඳවලා 
පරීක්ෂණ කරලා, ඔවුන්ෙගන් ෙම් මුදල් අය කර ගන්න ගත් කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලායි. නිශාන්ත විකමසිංහ මහත්මයාෙග් 
ෙනෝනා නම් කියලා තිබුණා, අවුරුදු තුනකින් විතර ෙගදර ආෙව්ත් 
නැහැ; දැක්ෙක්ත් නැහැ කියලා. ඔවුන්ෙගන් පශ්න කරන්ෙන් 
නැතිව, ඔවුන්ෙගන් ෙම් මුදල් අය  කර ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැතිව  ෙම් බර නැවතත් ජනතාව මත පටවන්න හදනවා නම් ඒක 
සාධාරණ නැහැ.  

ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ අයට තවත් වරපසාද ෙදන්නද 
ජනතාව වරමක් දුන්ෙන්? 2015 ජනවාරි 8වැනිදා 
ජනාධිපතිවරයාටත්, ඊට පස්ෙසේ ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නත් ෙම් 
රෙට් ජනතාව  වරමක් දුන්ෙන් ඒකටද? ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ 
අයට එක telephone call එෙකන් උගන්ඩාවට යන්න ටිකට් 
ෙදනවා.  ෙමොකක්ද, ඒෙක් තිෙබන සාධාරණය?  

ගරු අගමැතිතුමනි, ටිකට් ඉල්ලුවාම රුපියල් හාරලක්ෂ 
විසිපන්දහෙසේ ටිකට් ෙදකක් ෙදනවා නම්,   ඒෙක් තිෙබන 
සාධාරණය ෙමොකක්ද? එදත් කෑවා; අදත් කනවා ෙන්. අය කර 
ගන්න ඕනෑ ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් ෙන්. ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් පිළිතුරු 
ෙදන සමහර ඇමතිවරු රාජපක්ෂ බද්දක් ගැන කිව්වා. රාජපක්ෂ 
බද්ද රාජපක්ෂලාෙගන් අය කර ගන්න. ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව 
මත පැටවීම සාධාරණ නැහැ. ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙතොරතුරු ෙහළිදරව් කරනවා වාෙග්ම, 
ෙම්වා ඒ අයෙගන් අය කර ගන්නත් කටයුතු කරන්න.   

රුපියල් බිලියන එකසිය ගණනක පාඩුවක් ෙවන ෙකොට ෙම් 
සඳහන් කරන ඒවා ෙසොච්චම් ඒවා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔය 
ගමන් ගණනාවටත් ඇතුළුව ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් 
රුපියල් මිලියන 113.4ක් අය ෙවන්න තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාෙව් 
සඳහන් වන විධියට ජනාධිපති මන්දි රෙයන් රුපියල් හත්ලක්ෂ 
හතළිස්අටදහසක් අය ෙවන්න තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශෙයන් රුපියල් මිලියන 28.8ක් අය ෙවන්න තිෙබනවා. 
ගුවන් හමුදාෙවන් රුපියල් මිලියන 5ක් අය  ෙවන්න තිෙබනවා.               
ශී ලංකා සංචාරක පවර්ධන කාර්යාංශෙයන් රුපියල් මිලියන 
1.4ක් අය ෙවන්න තිෙබනවා. අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග් CWG 
හම්බන්ෙතොට 2018 නැමැති  ෙපෞද්ගලික සමාගෙමන් රුපියල් 
හාරලක්ෂ හතළිස්තුන්දහසක් අය ෙවන්න තිෙබනවා. දැන් එවැනි 
ආයතනයක් නැහැ, එය වසා දමලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් අය කර ගන්න ඕනෑ. පුද්ගලයන් කවුද කියලා 
දන්නවා නම්, ආයතන ෙමොනවාද කියලාත් දන්නවා නම්, අය කර 
ගැනීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි. එෙහම නැතිව ඒවා 
ජනතාව මත පැටවීම සාධාරණ නැහැ. අපට ෙපෙනනවා, ආණ්ඩුව 
එවැනි ආකාරයට කටයුතු කරමින් සිටින බව.  
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පසු ගිය දවසක පාර්ලිෙම්න්තුවට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් 
ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව්,  අගමැති කාර්යාලයට පභූ ආරක්ෂක රථ 
මිලදී ගැනීම සම්බන්ධෙයන් රෙට්ත් ෙලොකු වාදයක් ඇති වුණා.  

ඒ සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් විවිධ මන්තීවරු 
උත්තර දුන්නා. හැබැයි සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා අගමැති 
කාර්ය මණ්ඩල පධානියා විධියට නිල නිෙව්දනයක් මාධ වලට 
නිකුත් කළා. මම ෙම්ෙක් ලක්ෂ 6,000 කථාව, පභූ ආරක්ෂක 
රථෙය් කථාව, බද්ද ඒවා ගැන පැත්තක තියලා ඒ මාධ  
නිෙව්දනෙය් සඳහන් කාරණාවක් කියන්නම්. එහි ෙමෙහම 
කියනවා: 

"ජනාධිපති කාර්යාලයීය වාහන සංචිතෙය් තිබූ ඉහළම තත්ත්වෙය් සහ 
අනර්ඝතම ආරක්ෂිත වාහන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 
ජනවාරි 8වැනි දා පරාජයට පත් වී පිටව යන අවස්ථාෙව්දී රැෙගන ගිය බව 
ෙමහිලා සඳහන් කළ යුතුය." 

යන ෙකොට අරෙගන ගිහිල්ලා ලු.  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනවාරි 8වැනි දා පරාජයට පත් වී ෙගදර යන 
ෙකොට ෙම්වා අරෙගන ගියා කියලා ෙපොලීසිය භා ර ඇමතිවරයා 
රෙට් ජනතාවට කියන ෙකොට, දැන් ඒ වාහන ෙවනුවට අලුත් 
වාහන අරෙගන ඒ බර ජනතාව මත පැටවීම සාධාරණයිද? 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා නම් කවුද අරෙගන ගිෙය් කියලා, ඔහු 
දකින්න පුළුවන් නම්, ඉඳලා හිටලා හරි පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා 
නම් අහන්න පුළුවන් ෙන්, පශ්න කරන්න පුළුවන් ෙන් අඩු 
ගණෙන් ෙම් වාහන ටික ෙකෝ කියලා. ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා 
දන්නවා නම් එෙහම අහන්න පුළුවන් ෙන්. එෙහම අහන්ෙන් 
නැතුව,- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමා යන ෙකොට වාහන ෙගනිච්චා. හිටපු ජනාධිපතිවරෙයක් 

හැටියට එතුමාට අපි වාහන ෙදන්න තිෙබනවා. ඒෙකන් එකක් 
ඔප්පු ෙවනවා, එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට කිසිම හානියක් නැහැ 
කියලා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොලීසියත් දුන්නා ෙන්. මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙදන්න එපා 
කියලාද? එෙහම ෙදනවා කියන්ෙන් එතුමාෙග් ජීවිතයට හානියක් 
නැහැ කියන එකයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් හිතවතා නිසා ෙන් දුන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක ෙන්. මම හිතවතා නිසා දුන්නා ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හිතවතාට දැන් ටිකට් එෙහමත් දීලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා ආරක්ෂා කර ගන්න අපි සි රිෙකොත ඉස්සරහ පාරට 

කාපට් දාලත් දුන්නා. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හිටපු ජනාධිපතිවරෙයක් හැටියට එතුමාට ආරක්ෂාව ෙදන්න 

තිෙබනවා. ඒ ඉල්ලූ එක දුන්නා. ජනාධිපතිතුමාත් කිව්වා ''එතුමාට, 
ඒ ටික අර ගන්න කියන්න, මම ෙදවැනි  ඛාණ්ඩය ගන්නම්'' 
කියලා. තුන්වැනි එක චන්දිකා කුමාරතුංගට දුන්නා. මට අයිතියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. මට තාවකාලිකව දුන්නා. මම වාහන තුනක් අර 
ගත්තා.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් අරෙගන ගියා කියලා කියනවා නම්, එතුමාට හිමි වාහන 

ෙනොෙවයි නම්, ඒවා ගන්න පුළුවන්. දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අහවලා අරෙගන ගියා, අහවලා ෙහොරකම් කළා, 
අහවලා පැහැරෙගන ගියා කියලා එවැනි නාස්තිකාර වියදම් ගැන 
සඳහන් කළාට පමාණවත් නැහැ. ඒවා අය කර ගන්න නීති කියා 
මාර්ග සකස් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ආපහු සැරයක් 
ජනතාව මත තමයි ෙම් බද්ද පැටෙවන්ෙන්.  

ඊෙය් මම දැක්කා එක ඇමතිවරෙයක් කියනවා, "වැට් එක 
සියයට එකක් වැඩි කළාම රුපියල් බිලියන 35යි අය කර ගන්න 
පුළුවන්. ෙම් සියයට 11 ඉඳලා සියයට 15 දක්වා වැට් එක වැඩි 
කළත් ෙම් පාඩුව පියවා ගන්න  බැහැ" කියලා. පාඩුව පියවා ගන්න 
කමෙව්ද හදන්න ඕනෑ. ඒකට තමයි ආයතන හදලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒවාට බාධා ෙනොකර අදාළ පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට අරෙගන ඒ 
අයෙගන් පාඩු පියවා ගන්න උත්සාහ කරනවා මිසක්  ෙම් ජනතාව 
මත තවදුරටත් බදු පැටවීම සාධාරණ නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන ෙවලාෙව් ඔබතුමන්ලා කියනවා ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා; ඔබතුමන්ලා කියනවා විකුණන්ෙන් 
නැහැ කියලා; පතිව හගත කරනවා කියලා කියනවා. ෙමොකක් 
කරන්න ගියත් අපට ජාතික ගුවන් ෙසේවයක් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එය 
පාඩු ෙනොලබන තත්ත්වෙය් පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
වන කමෙව්දයක් සකස් කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න, 
සංවාදයට ගන්න අපි සූදානම්. හැබැයි පශන්ය තිෙබන්ෙන් 
ෙමතැනයි. ෙම්ක ''පාඩුයි, පාඩුයි'' කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා මහා 
මතයක් හදමින් යනවා. ෙම් මතය ඉලක්ක ෙවන්ෙන් ෙකොහාටද?  

ඊෙය් දිනෙය්දීත් ෙම් විවාදය සම්පූර්ණෙයන් ඉලක්ක වු ෙණ්, 
ෙම් පාඩුව ෙනොතිබුණා නම් අපට ෙකොළඹ කටුනායක වාෙග් 
අධිෙව්ගී මාර්ග 10ක් හදන්න තිබුණා කියලා; ෙකොළඹ පිට රවුම් 
පාර වාෙග් තුනක් හදන්න තිබුණා කියලා; Colombo Port City 
වාෙග් ව ාපෘති ෙදකක් හදන්න තිබුණා කියලා; ෙලෝටස් කුලුන 
වාෙග් 33ක් හදන්න තිබුණා කියලා; මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
වාෙග් 17ක් හදන්න තිබුණා කියලා; හම්බන්ෙතොට වරාය වාෙග් 
9ක් හදන්න තිබුණා කියලා; ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය වාෙග් 
3ක් හදන්න තිබුණා කියලා; සාම්පූර් බලාගාරය වාෙග් 23ක් 
හදන්න තිබුණා කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ජනතාවට ෙම්ක 
ඕනෑ නම් විකුණුවාටත් කමක් නැහැ කියන්න, අෙපන් අයින් 
කළාට කමක් නැහැ කියන්න පුළුවන් විධිෙය් සිහින හදනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම් පාඩුව නැත්නම් ජයවර්ධනපුර 
මහ ෙරෝහල වාෙග් පහසුකම් සහිත ෙරෝහල් 15ක් හදන්න පුළුවන් 
කියලා, ෙම් රෙට් දිස්තික්ක 15ක. ෙම්ක අහන ෙකොට ඕනෑම 
ජනතාවක් කැමති ෙවනවා. ජයවර්ධනපුර ෙරෝහලට අඩියක් තිබ්බ 
ෙකෙනකු කැමති ෙවනවා, ෙම් පාඩුව නැතුව ඒ වාෙග් ෙරෝහලක් 
හැෙදනවා නම්. විශාඛා, ෙද්වි බාලිකා, රාජකීය, ආනන්ද, නාලන්ද 
වාෙග් පහසුකම් සහිත පාසල් 300ක් හදන්න පුළුවන් කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. ෙම්ක අහන ඕනෑම ෙදමව්පිෙයක් 
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කැමති ෙවනවා, තමන්ෙග් දරුෙවකු ඒ වාෙග් එකකට යවා ගන්න 
පුළුවන් නම්.  

සමෘද්ධි සහනාධාරය ගන්න පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ තුන 
බැගින් ෙබදන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ සිහින ඇහුවාට පස්ෙසේ 
ඕනෑම ෙකෙනක් කැමැති ෙවනවා, "කමක් නැහැ, එෙහම නම් අපි 
ෙම් බෙරන් හෑල්ලු ෙවමු," කියලා. එතැනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම් පාඩුව රුපියල් ෙදතුන් දාහක් 
එක්ෙකෙනක් දරනවා; ඒ නිසා  ෙනොමිලෙය් ටිකට් දීලා ඔවුන් 
දඹදිව බුද්ධගයාවට යවන්න පුළුවන් කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමයි. ෙමතරම් වචන පාවිච්චි කරලා, ෙමතරම් අමු සිංහෙලන්, 
ශුද්ධ සිංහෙලන් කිව්ෙව් ෙම්ක අෙපන් අයින් කර ගන්න 
මානසිකත්වය හදන්නයි. නැත්නම් ෙමොකටද? ෙමොකද, 1998 සිට 
2008 දක්වා අපි බැලුෙවොත් එමිෙර්ට්ස් පාලනය තිෙබන කාලෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසෞඛ යට, අධ ාපනයට ඔය තරම් වියදම් 
කළාද? දැන් කියනවා ෙන්, SriLankan Airlines  එෙක් පාඩුව 
නැත්නම් අපට අධ ාපනයට, ෙසෞඛ යට ෙමච්චර වියදම් කරන්න 
පුළුවන්, ෙමච්චර පාසල් හදන්න පුළුවන්, ෙම්ච්චර විශ්වවිද ාල 
හදන්න පුළුවන්, ෙමච්චර ෙරෝහල් හදන්න පුළුවන්, පහසුකම් 
ෙදන්න පුළුවන් කියලා.   

ෙම් දවස්වල ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. මහරගම පිළිකා 
ෙරෝහලට PET scan  යන්තයක් නැහැ. ඒ පරීක්ෂණය ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් කර ගන්න ගියාම රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක් විතර 
ඕනෑ. ඒක කර ගන්න බැරිව දුප්පත් අහිංසක අම්මල තාත්තලා 
මියැෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් දවස්වල Facebook  එෙක් ෙලොකු 
පචාරයක්- campaign - එකක් යනවා,  PET scan  යන්තයක් අර 
ෙගන ෙදන්න මුදල් එකතු කරන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් සමහර 
විද ත් නාළිකා -''ෙදරණ'' වෙග් නාළිකා- ඒකට ආධාර කරන්න, ඒ 
ෙවනුෙවන් මුදල් එකතු කරන්න  ෙම් වන විට ව ාපාරයක් පටන් 
අර ෙගන තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. දැන් ආණ්ඩුව ෙහට අනිද්දාට 
කියන්න පුළුවන් ෙම් ආයතනෙය් පාඩු ෙනොතිබුණා නම්  PET 
scan  යන්තයක් අර ෙගන ෙදන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියලා. ඒ 
සඳහා අවශ  රුපියල් මිලියන 200යි. පාඩු නැත්නම් රුපියල් 
මිලියන 200ක මුදලකට අර ෙගන ෙදනවා කියලා කියන්න 
පුළුවන්.  

දැන් ෙම් සියල්ල ඉලක්ක කරන්ෙන්, හැම ෙදයක්ම focus 
කරලා ෙක්න්ද කරන්ෙන් ෙමොකටද, ෙම් ආයතනය ''පාඩුයි, 
පාඩුයි'', ඒ පාඩුව නැත්නම් මහා ෙලොකු ෙදයක් කරන්න තිබුණා 
කියලා. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න 1998- 2008 
කාලෙය්දී ෙම් රෙට් අධ ාපනයට වියදම් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 2 
සිට 2.5 අතර ගණනක් බව. 2001 දශකෙය් අෙප් රෙට් 
අධ ාපනයට වියදම් කළ අඩුම ගණන සියයට 2.01යි. ඒ 
කාලෙය්ත් මහා ෙලොකුවට වියදම් කෙළේ නැහැ. ඒ කාල ෙය්ත් 
රජෙය් පාසල්වල මහා සුගතියක් වුෙණ් නැහැ. තිබුණු පාසල් 
ටිකත් වැහුණා. 

1998 දී 10,313ක් තිබුණු රජෙය් පාසල් 2008 වන විට  
9,662ට බැස්සා. ෙසෞඛ  පද්ධතියත් එෙහමයි. 2001 වර්ෂෙය්ත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසෞඛ යට වියදම් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 
1.33යි. අඩුම වියදමක්; අඩුම මුදලක්. ඒ නිසා ෙම් සිහින 
මවන්ෙන්, ෙම් කතන්දර කියන්ෙන්; ෙලෝටස් කුළුණු ෙමච්චර 
හදන්න පුළුවන්, අධිෙව්ගී මාර්ග ෙමච්චර හදන්න පුළුවන්, දඹදිව 
යවන්න පුළුවන්, රාජකීය පාසල වාෙග් පාසල් ගෙම් හදන්න 
පුළුවන් කියන ෙම් සිහින මවා ෙගන එන්ෙන් ෙකොතැනටද කියලා 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

ඇත්තටම තමුන්නාන්ෙසේලාට වුවමනාවක් තිෙබනවා නම් ෙම් 
SriLankan Airlines එක ෙගොඩගන්න, තවත් විකල්ප ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් හරි ෙලෙහසිෙයන් කරන්න පුළුවන් වැඩකටයි. අපට 
ෙපෙනන්ෙන් එෙහමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා විකුණන්ෙන් 
නැහැයි කියලා. විකුණන්ෙන් නැහැයි කිය කියා ෙමොකක්ද කරමින් 
ඉන්ෙන් කියන එකයි තිෙබන පශ්නය. අෙනක් විකල්ප ගැන 
සාකච්ඡා කළාද? ඒ විකිණීමට, ෙපෞද්ගලීකරණයට ෙමපිට 
තිෙබන විසඳුම් ගැන සාකච්ඡා කළාද? ඒ ෙවනුෙවන් ෙන්, පසු ගිය 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට බලයක් දුන්ෙන්. ඡන්දයට කලින් 
කිව්ෙව් නැහැ ෙන්, "SriLankan Airlines එක ෙමච්චර පාඩුයි, අපි 
ආපු ගමන් ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් කරනවා" කියලා.  

ෙපෞද්ගලිකකරණය ෙහෝ පතිව හතකරණය ෙහෝ ෙවනත් 
නමකින් එෙහම ෙදයක් කරනවා කියලා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 
හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්වනවා 
ෙම් වසෙර්දී පාඩුව යම් පමාණයකට අඩු කර ෙගන තිෙබනවා 
කියලා. ෙහොඳයි. 2014 රුපියල් බිලියන 32ක් වුණු අලාභය 2015 
රුපියල් බිලියන 16ට බැහැලා. ෙම් ෙවන ෙකොට රුපියල් බිලියන 
8 දක්වා අඩු ෙවලාය කියනවා. එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ ෙන්ද ෙම් අලුත් පාලනාධිකාරියට. යම් 
පමාණයකට ඔවුන්ෙග් දක්ෂකම් ෙපන්වලා අඩු තරමින් 
අවුරුද්දක්, අවුරුදු එකහමාරක් ඇතුළතවත් ෙම්ක ලාභ ලබන 
තැනකට ෙග්න්න. නිශාන්ත විකමසිංහට සුදුසුකම් නැහැ තමයි. 
ඔහුට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් සුදුසුකම් නැහැ තමයි. කපිල චන්දෙසේනට 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් අත් දැකීම් නැහැ තමයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
පත් කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලාට විශ්වාසවන්ත අත් දැකීම් සහිතයි 
කියලා හිතා ෙගන ෙන්. ඒ නිසා ෙන්  වැටුප විතරක් රුපියල් 
මිලියන 3ක් දීලා Chief Commercial Officer ෙකෙනක් අර 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙන් දැන් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුෙවන් 
-ෙම්කට විතරක් ෙනොෙවයි- තමුන්නාන්ෙසේෙග් රාජ  ව වසාය 
අමාත ාංශය නවීකරණය කරන්න රුපියල් මිලියන 60ක් ෙවන් 
කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඔක්ෙකොමත් කර ෙගන අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයත් එක්ක බද්ධ කර ෙගන, සංචාරක ව ාපාරයත් එක්ක 
එකතු කර ෙගන  අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. එෙහම ෙන් 
කරන්න ඕනෑ.  

සංචාරක ව ාපාරයත් එක්ක එකතු ෙවලා SriLankan 
Airlines එක දියුණු කිරීමක් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා හිතලා 
තිෙබනවාද? හිතීමක් කර තිෙබනවාය කියා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. 
අපට එෙහම ෙදයක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. චීනය ගත්ෙතොත්, 
ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට යමින් දියුණු වන රටක්. චීන ජනගහනෙයන් 
අවුරුද්දකට සියයට 10ක් සංචාරකයන් විධියට රටින් පිටට යනවා. 
ඒ කියන්ෙන්, මිලියන 120ක්. මිලියන 120ක සංචාරකයන්ෙගන්, 
මිලියන ෙදකක් සංචාරකයන් විධියට අපට ආකර්ෂණය කර 
ගන්න  පුළුවන් නම්, අෙප් airline එකත් එක්ක බද්ධ කරෙගන 
ෙම් ආර්ථිකයට යම් සහනයක් ෙදන්න පුළුවන්. දියුණු රටක් 
වශෙයන් නවසීලන්තය තමන්ෙග් ආර්ථිකය පදනම් කර ගන්න 
හදන්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තය, පශු සම්පත් මත ෙනොව චීනෙයන් එන 
සංචාරකයා මතයි. එවැනි රටවල් පවා චීනය මහා ධන සම්පතක් 
විධියට සලකනවා.  

අපි අග්නිදිග ආසියානු කලාපෙය්, ආසියා පැසිෆික් කලාපෙය් 
සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරලා ලංකාව එහි ෙක්න්දස්ථානයක් 
බවට පත් කරන්න උත්සාහ කරමු. ඒකට ෙයෝජනා ගනිමු. ඒකට 
ෙත් කර්මාන්තය සම්බන්ධ කර ගනිමු.  ඒකට ෙත් සංචාරක 
ව ාපාරයක්-tea tourism එකක්- හදමු. එෙහම ෙයෝජනා කිසිවක් 
නැතිව, කරන්න තිෙබන එකම විකල්පය ෙම්ක විධියටයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙම් කැ රෙකමින් යන්ෙන්. ෙම් හැෙරමින් 
යන්ෙන් විකිණීමටම තමයි. SriLankan Airlines ආයතනය තුළ 
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වැඩ කරපු ෙසේවකයන් 3000ක් පමණ ෙමහි ෙකොටස් 
අයිතිකාරයන්. ඔවුන්ට ෙකොටස් ලක්ෂ 27ක් අයිතියි. ෙසේවකයන් 
3000ක් පමණ ඉන්නවා. සමහර අය තවම වැඩ කරනවා. සමහර 
අය විශාම ගිහිල්ලා. සමහර අය ඒ හිමිකම් පවරලා තිෙබනවා. ගරු 
ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න යන පතිව හගතකරණෙයන් ෙහෝ 
එවැනි කුමක් ෙහෝ ෙදයකින් ඒ ෙකොටස් හිමි 3000ට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියලා.  

ඒ ෙකොටස් වැඩි ගණනට මිලදී ගන්නවා. ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීමක් 
තිෙබනවා, අඩුම තරෙම් ෙකොටසක් ෙඩොලර් 50කටවත් ගන්න 
කියලා. ඒ ගණන පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාට සාකච්ඡා කර 
ගන්න පුළුවන්. හැබැයි,  ඒ ෙකොටස් හිමියන්ට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
ඔවුනුත් සියයට දශම පහයි තුනක ෙකොටස් අයිතිකරුවන්. ෙමහිදී 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා ෙහෝ තීරණයක් ගන්නවා නම්, ඒ අයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. අපි අහන්ෙන්, ෙමොකක්ද ඔවුන් 
එක්ක කරපු සාකච්ඡාව කියලායි. ඔවුන් ඇවිල්ලා ෙමහි නිකම්ම 
නිකම් ෙකොටස් හිමියන් ෙනොෙවයි. ඔවුන් නිශාන්ත 
විකමසිංහලාෙග් උදවිය ෙනොෙවයි. ෙම් ආයතනවල අවුරුදු 30ක් 
35ක් වැඩ කරපු අය. ඔවුන්ට අත් දැකීම් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් 
ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා සාකච්ඡාවට ගන්න පුළුවන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා විෙද්ශීය ෙකොම්පැනි ෙගනැල්ලා, උපෙද්ශකයන් 
ෙගනැල්ලා අඩු තරෙම් ෙම් අය ලාභ ලබන තැනකට ෙගන 
යන්නවත්  සාකච්ඡා කරනවා නම් ෙහොඳයි. ඔවුන්ෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්න ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ෙදන්න.  

 
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)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කරුණක් නිවැරදි කරන්න 

කැමැතියි. ෙමතුමා කිව්වා, "රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත ාංශය නවීකරණය කරන්න රුපියල් මිලියන 60ක් ෙවන් 
කළා." කියලා. ඒක හරි. ෙවන් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, එයින් 
තුෙනක් එකයි භාවිත කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 20කට වැඩිය අඩුෙවන් තමයි භාවිත කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ ගැන කරුණු ඔබතුමන්ලා ෙනොදන්න නිසා එම කරුණු නිවැරදි 
කර ෙමම ගරු සභාෙව්දී පැවැසීම අවශ  වනවා. මම හිතන්ෙන් 
ෙසේවකයන්ට, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොටස් හිමි ෙසේවකයන්ට කිසිම 
අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට, යම් කිසි මුදලකට අපි ෙකොටසක් 
විකුණන්න තීරණය කෙළොත්, ඒ ෙසේවකයන්ට ඒ ෙකොටෙසේ 
වටිනාකම ලැෙබනවා කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. 
කිසිම අසාධාරණයක් ෙවන්න අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 

පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු එක 
තමයි මම කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් බරක් වුණත්, 
දැන් Mihin Air එක පටන් අරෙගන තිෙබනවාෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා SriLankan Airlines ආයතනෙයහි 
පතිව හගතකරණ වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් Mihin Air එකට 
ෙමොකද වන්ෙන්? ටිකක් රූෙපන් අඩු ෙකෙනක් දීග  ෙදන ෙකොට 
ෙවන ෙවන ෙද්වල් එකතු කරනවා වාෙග්, දැන් ඒකත් ගැට ගහලා 
ෙදන්නද සුදානම. ෙමොකද කියන්ෙන්? 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක කුඩා ෙශේෂ 

පතයක් තිෙබන කුඩා රටක ව ාපාර දිහා බැලුෙවොත් අහන්න 
තිෙබන මූලික පශ්නය තමයි ගුවන් ෙසේවා ෙදකක් තිෙබන්න 
පුළුවන්ද කියන එක. Mihin Air කියන ගුවන් ෙසේවාවට බද්දට 
ගත්ත අහස් යාතාවන් ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. අද  ගුවන් ෙසේවයක් 
එක අහස් යාතාවකිනුත් පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි ෙම් ෙදස මූල  
පැත්ෙතන්, ආර්ථිකය පැත්ෙතන් බලන විට  එකට බලන්න 
අවශ යි. ෙමොකද, ෙම් ෙසේවාවන් ෙදකම එකට බලන්න අවශ යි. 
නමුත් අපි තවමත් තීරණයක් අරෙගන නැහැ. විෙශේෂඥයන් ඒ 
ෙදස බලනවා.  

මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවාව තිෙබන විධියටම පවත්වා ෙගන 
යන්න බැහැ. ඒ ගුවන් ෙසේවාව ආරම්භ වුණු දවෙසේ ඉඳලාම 
අලාභයි. අද මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කිව්වා, "ඒ 
ගුවන් ෙසේවෙය් ලාභයක් තිබුණා" කියලා. මා ළඟ ෙල්ඛන 
සියල්ලම තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමාෙග් කාලය මා ගන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඒ ගුවන් ෙසේවාව දිගින් දිගටම අලාභයි. ඒකත් එකට 
බලන්න අවශ යි.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අඩු තරෙම් budget airline එකක් විධියටවත් ෙම් ගුවන් 

ෙසේවාව පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්ද? ෙම්ක බරක් තමයි. නමුත් 
දැන් ෙම්වා පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා රෙට් සම්පත්. රෙට් 
ආදායම තමයි, රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් තමයි, භාණ්ඩාගාරෙය් 
මුදල් තමයි ෙම් සඳහා ෙයොදවා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සංයුක්ත සැලැස්මක් ඕනෑ. දැන්  තිෙබන පශ්නය 
ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආෙව් මාස 60න් අලුත් රටක් 
හදනවාය කියලායි. මාස 60න් මාස 10ක් යන ෙකොට SriLankan 
Airlines එක ඉවරයි. තව මාස 10ක් යන ෙකොට දැන් පාඩු 
ලබනවාය කියන ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලයට අත තබන්න පුළුවන්. ෙම් මාස 60 ඉවර වන ෙකොට 
අලුත් රටක් කියා කියන්ෙන් විදුලිය, ජලය, ෙතල් සම්පත 
සියල්ලම විකුණපු රටක්ද? ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න.  

1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලැබූ ජනවරම ෙහෝ 1994                      
ශී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙහෝ ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ ලැබූ 
ජනවරම ෙනොව 2015 ජනවාරි මාසෙය්ත්, 2015 අෙගෝස්තු 
මාසෙය්ත් ෙම් ආණ්ඩුවට ලැබුෙණ්. අපි දන්නවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඉතිහාසය. අවුරුදු 17ක එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ පාලනය තුළ අෙප් රෙට් රාජ  ආයතන 43ක් විකුණුවා. 
2001 වන ෙකොට ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු පාලනය තුළ රාජ  
ආයතන 42ක් විකුණුවා. ඒවා විකුණන ෙකොට කියපු සුන්දර කථා 
ෙමොනවාද? "ෙසේවාව වැඩි ෙවයි. ජනතාවට පහසුකම් වැඩි ෙවයි. 
තරගය නිසා මිල අඩු ෙවයි." කියා කිව්වා. ඒවා ෙමොකක්වත් ෙවලා 
නැහැ. ජනතාව මතයි බර පැටවිලා තිෙබන්ෙන්. එන්න-එන්නම 
ජනතාව මත බර පැටෙවනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අලුත් 
වැඩ පිළිෙවෙළේ බරත් ජනතාව මත පටවා, පරණ ආණ්ඩුෙව් 
ෙහොරකම්වල බරත් ජනතාව මත පටවා, ජනතාව පීඩාවට පත් 
කරන විධි ෙය් විසඳුම් ෙන් ෙම් ෙදන්න යන්ෙන්.  

මා හිතන හැටියට ෙම්වාට රුපියල් මිලියන 3ක් වියදම් කර 
ෙගන අලුත් උපෙද්ශකයන්, අලුත් CCOලා ඕනෑ නැහැ; අලුත් 
ෙගොඩනැඟිලි ඕනෑ නැහැ. තිෙබන ෙගොඩනැඟිලි නවීකරණය කර 
ගන්න. ෙම්වා ගැන ෙනොෙවයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනත් විකල්ප පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ගන්න ඕනෑ. තවත් 
ෙයෝජනා, අදහස් ෙමොනවාද කියා බලන්න ඕනෑ. එෙහම 
පෙව්ශයකට ෙම් සංවාදය, විවාදය විවෘත කර ගන්න. එෙහම 
නැත්නම් ෙම් කරන වැඩ පිළිෙවළ ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කැබිනට් අනුකමිටුව තීන්දුවක් ගන්න. එෙහම නැතුව අෙප් අදහස් 
උදහස් ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය කා දමලා වැඩක් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් අදහස් සැලකිල්ලට ෙගන, අෙප් ජාතික ගුවන් ෙසේවාවත් 
ආරක්ෂා කර ෙගන, ජනතාව මත බර ෙනොපැටෙවන ආකාරෙය් 
විසඳුමකට යන්න කියා ෙයෝජනා කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා.  
 
[අ.භා. 3.45] 

 

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, රටට ආශ්චර්යයක් ඇති කරයි 

කියන යුගයක ලක් මාතාවෙග් ජාතික ෙඛ්දවාචකය පිළිබඳ කථාව 
හැටියට ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවාෙව් කථාව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 
යුද ජයගහණෙය් නාමෙයන් රෙට් මහජන සම්පත්, මහජන 
අරමුදල් කාබාසිනියා කළ ආකාරය පිළිබඳව ෙහොඳම නිදසුනක් 
තමයි SriLankan Airlines ආයතනය. SriLankan Airlines 
ආයතනය විනාශ කිරීෙම් පූර්ණ වගකීම පසු ගිය රජය පමුඛ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා භාර ගත යුතුයි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
පකාශ කරනවා.  

2008 වසෙර් රුපියල් මිලියන 9,200ක -රුපියල් ලක්ෂ 
92,000ක- ලාභයක් ලබපු SriLankan Airlines ආයතනය, 2016 
වන විට රුපියල් බිලියන 461ක ණය බරකින් සමන්විත වූ 
ආයතනයක් බවට පත් වූෙය් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව අපි ෙසොයා 
බලන්නට ඕනෑ. දූෂණය, වංචාව, ෙහොරකම, අකාර්යක්ෂමතාව, 
දුර්වල කළමනාකරණය හා ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නිසා 
SriLankan Airlines ආයතනය ෙම් වාෙග් මහා විපතකට පත් 
වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම SriLankan Airlines ආයතනය අෙප් 
රෙට් සම්පතක්; රාජ  සම්පතක්; ජාතික සම්පතක්. නමුත්, ඒකට 
අත්පත් වුණු ඉරණම ෙමොකක්ද? SriLankan Airlines ආයතනය 
රජ පවුෙල් පවුල්කරණයට, පවුල්වාදයට ෙගොදුරු වුණා. රෙට් 
සම්පත තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙද්පළක් ෙසේ පරිහරණය කළා. 
තමන්ට රිසි ආකාරයට රාජ  සම්පත අවභාවිත කළා. එවන් 
ආයතනයක් නියමිත කළමනාකරණයකට ලක් විය යුතුයි; නිවැරදි 
නායකත්වයක් තුළ, ලාභදායි පිළිෙවතක් අනුගමනය කළ යුතුයි. 
නමුත්, සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද?  

පසු ගිය කාලෙය් රට පාලනය කළ රජය කෙළේ SriLankan 
Airlines ආයතනෙය් අභිවෘද්ධිය ගැන හිතන එක ෙනොෙවයි. 
SriLankan Airlines ආයතනය ෙමෙහය වූෙය් රජ පවුෙල් 
උන්නතිය තකා. රජ පවුෙල් උන්නතිය තකා SriLankan Airlines 
ආයතනය තමන්ෙග් ආයුධයක්, උණ්ඩයක් ෙලසට පාවිච්චි කළා. 

ඇයි, මම ෙම් වාෙග් කථාවක් කියන්ෙන්? ෙම් පකාශ තහවුරු 
කරන්නට මම කරුණු කාරණා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. 
සමහර විට ඇත්ත තිත්ත ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, තිත්ත වුණත් 
ඇත්ත අවෙබෝධ කරගත යුතුයි; සත  හැෙමෝම දරාගත යුතුයි.  

SriLankan Airlines ෙඛ්දවාචකය ෙද්ශ මාමකත්වෙය්, ෙද්ශ 
හිෛතෂිත්වෙය් පතිමූර්තියක් බවට අපට හඳුන්වා ෙදන්නට 
පුළුවන්. දැන් ෙමොකක්ද  SriLankan Airlines ආයතනය තුළ සිදු 
වුෙණ්? බලය අයුතු ෙලස පාවිච්චි කළා. හරියට පුද්ගලික 
බූදලයක් වාෙග්, පවුෙල් ෙද්පළක් වාෙග්, පවුෙල් බූදලයක් 
හැටියට SriLankan Airlines ආයතනෙය් සියලුම සම්පත් 
පෙයෝජනයට ගත්තා.  

ෙපොඩ්ඩක් බලන්න, සභාපතිවරයාෙග් සහ පධාන විධායක 
නිලධාරිවරයාෙග් කියා කලාපය. හිතුමෙත්ට වාහන ගත්තා. 
ෙබන්ස් රථ ගත්තා, පාෙඩෝ රථ ගත්තා. එවැනි සුපිරි රථ ගත්තා. 
මිලදී ගත්ෙත් හැම විටම, වැරදි ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා. වාහන 
තුනක් ෙවනුෙවන් ෙකෝටි හතරක් වැය කළා. රක්ෂණයටත් 
වාර්ෂිකව ෙවනමම විශාල මුදලක් කැප කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, පැහැදිලිවම අපි ඇති තතු ෙහොයලා බැලුෙවොත්, සත  
කරුණු කාරණා ෙහොයලා බැලුෙවොත් විස්මයජනක සිදුවීම් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

SriLankan Airlines ආයතනෙය් ගුවන් ෙසේවිකාවන්ට 
තමන්ෙග් රාජකාරියට අමතරව විවිධ අයට බැළ ෙමෙහවරකම් 
කරන්නටත් සිද්ධ වුණා. ගුවන් ෙසේවිකාවන් හැටියට කටයුතු කළ 
අය ෙද්ශපාලන බල අධිකාරිෙය් බලපෑම් මත ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර පඩි ෙදකක් ලබා දුන්නා. SriLankan 
Airlines ආයතනෙයන් ලබා ගන්නවා, රුපියල් 70,500ක්; 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ලබා ගන්නවා, රුපියල් 
87,000කට වැඩි මුදලක්. හැම මාසයකම රුපියල් 1,58,000ක 
මුදලක් ෙගවීම් කළා. ෙමොනවාටද? විෙශේෂ ව ාපෘති 
සම්බන්ධීකාරක හැටියට. විෙශේෂ ව ාපෘති සම්බන්ධීකාරක 
හැටියට කාවද ෙම් ගන්ෙන්? SriLankan Airlines ආයතනෙය් 
ගුවන් ෙසේවිකාවක්. එතෙකොට විස්මයජනක කාරණාව ෙමොකක්ද? 
ඒ ගුවන් ෙසේවිකාවට විෙශේෂ ව ාපෘති සම්බන්ධීකාරක හැටියට 
රුපියල් ලක්ෂ 41ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ, රජෙය් අරමුදල්. ඊටත් 
වැඩිය විස්මයජනක කාරණාව ෙමොකක්ද? ඒ ගුවන් ෙසේවිකාව 
විෙශේෂ සම්බන්ධීකාරක හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට Cabin 
Service Supervisorකමට උසස්වීමක් ෙදනවා; promote 
කරනවා; ඵලදායිතා දීමනාවකුත් ලබා ෙදනවා. ෙමන්න 
SriLankan Airlines ආයතනයට සිදු වුණු මහා විනාශය !.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, SriLankan Airlines ආයතනෙයන් සහ 
SriLankan Catering Limited එෙකන් මුදල් අරෙගන ජනාධිපති 
මන්දිරෙය් පවත්වපු ෙද්ශපාලන උත්සවවලට වැය වූ බිල්පත් 
ෙගවන්න ඒ සල්ලි පාවිච්චි කර තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
ගත්ෙතොත්, 2010 ෙනොවැම්බර් 23වැනි දා රුපියල් ලක්ෂ 77ක 
බිලක් ෙගව්වා; 2010 ෙදසැම්බර් 23වැනි දා තවත් රුපියල් ලක්ෂ 
62ක බිලක් ෙගව්වා; 2010 ෙදසැම්බර් 18වැනි දා තව රුපියල් 
ලක්ෂ 45ක බිලක් ෙගව්වා. SriLankan Airlines ආයතනෙය් 
අරමුදල් අරෙගන, ජනාධිපති මන්දිරෙය් පවත්වපු ෙද්ශපාලන 
උත්සවවලට ඒ මුදල් භාවිත කරලා, ඒ බිල්පත් පියවලා තිෙබනවා. 
SriLankan Airlines ආයතනය විනාශ කිරීෙම් ෙම් මහා 
ව ාපෘතිය එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ. SriLankan Airlines 
ආයතනයට සිදු වුණා, විෙශේෂ අනුගාහකත්ව ලබා දීම් කරන්න. 
"Carlton Rugby 7" වැඩසටහන බලන්න. එය 'තාරුණ යට 
ෙහටක්' ව ාපෘතිෙය් එක් අංගයක්.  SriLankan Airlines එකට 
ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? "Carlton Rugby 7"වලට මුදල් වැය 
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කරන්නට සිදු වුණා. 2009 අවුරුද්දත්, 2014 අවුරුද්දත් අතර 
කාලය තුළ "Carlton Rugby 7" තරගාවලියට ෙනොමිෙල් ගුවන් 
ටිකට් පත් ලබා ෙදන්න සිදු වුණා; අනිකුත් පවර්ධන වියදම් ලබා 
ෙදන්නත් සිදු වුණා. 2009 වසෙර් රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා 
ටිකට් 180ක් ෙනොමිෙල් ලබා දීලා තිෙබනවා; පවර්ධන වියදම් 
සඳහා තවත් රුපියල් ලක්ෂ 19ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඔක්ෙකොම 
රුපියල් ලක්ෂ 210ක් - රුපියල් මිලියන 21ක් - . 2010 වසෙර් 
රුපියල් ලක්ෂ 300ක් - රුපියල් මිලියන 30ක් - වටිනා ගුවන් ටිකට් 
පත් 270ක් ෙනොමිෙල් ලබා දීලා තිෙබනවා; අනිකුත් පවර්ධන 
වියදම් හැටියට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. මුළු 
වියදම රුපියල් ලක්ෂ 320යි, නැත්නම් රුපියල් මිලියන 32යි. 
2009 අවුරුද්ෙද් සිට 2014 අවුරුද්ද දක්වා කාලය තුළ පාඩු ලබන 
SriLankan Airlines ආයතනයට සිදුෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
ලක්ෂ 740ක් "Carlton Rugby 7" තරගාවලිය සඳහා ෙනොමිෙල් 
ගුවන් ටිකට් පත් හැටියට ලබා ෙදන්නටත්, අනිකුත් පවර්ධන 
වියදම්වලට මුදල් ලබා ෙදන්නටත්. ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 740න් 
ෙකොච්චර නිවාස හදන්නට තිබුණාද, ෙකොච්චර සංඛ ාවකට පිරිසිදු 
පානීය ජලය ලබා ෙදන්නට තිබුණාද, වකුගඩු ෙරෝගෙයන් පීඩා 
විඳින බල පෙද්ශවලට ෙකොච්චර  Reverse Osmosis Plants  - RO 
plants- ෙදන්න තිබුණාද, වකුගඩු ෙරෝගීන්ට රුධිර කාන්දුකරණය 
සඳහා hemodialysis machines කීයක් අරෙගන ෙදන්න තිබුණාද 
කියලා මම අහන්න කැමැතියි. නමුත් එෙහම කෙළේ නැහැ.  

SriLankan Airlines ආයත නෙය් රුපියල් ලක්ෂ 740ක්ම කැප 
 කෙළේ ෙවන ෙමොනවාටවත් ෙනොෙවයි. රුපියල් ලක්ෂ 740ක්ම 
කැප  කෙළේ රුධිර කාන්දුකරණ කට්ටල මිලදී ගන්න ෙනොෙවයි, 
hemodialysis machinesවලට ෙනොෙවයි, RO plantsවලට 
ෙනොෙවයි, පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ෙදන්න ෙනොෙවයි, නිවාස 
තනන්නට ෙනොෙවයි. ඒ මුදල් ටික කැප කෙළේ ෙමොනවාටද? 
"Carlton Rugby 7" තරගාවලියට ෙනොමිෙල් ගුවන් ටිකට් පත් 
ලබා ෙදන්නටත්, විෙශේෂිත වූ පවර්ධන වියදම් සඳහාත්.  රුපියල් 
ලක්ෂ 740ක්!  SriLankan Airlines එෙක් විනාශය එතැනින් නතර 
වුෙණ් නැහැ.  

SriLankan Airlines එෙකන් ලැම්ෙබෝගිනි නයිට් ෙර්සව්ලටත් 
සල්ලි ගත්තා. ලැම්ෙබෝගිනි  නයිට් ෙර්ස්වලට සල්ලි අරෙගන 
පවර්ධන වියදම් හැටියටත් මුදල් ගත්තා; ෙනොමිෙල් ගුවන් 
ටිකට්පතුත් ලබා ගත්තා. ෙම් සංඛ ා  ෙල්ඛන දිහා බලන්න. 2012 
 වසෙර් ෙනොමිෙල් ගුවන් ටිකට්පත් 104ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ, 
ෙමොනවාටද? ඒ, නයිට් ෙර්ස්කාරයින්ට. රුපියල් ලක්ෂ 47ක්! 
අනික් පවර්ධන වියදම් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 24ක්. 2012 වසර 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 7.1ක් - රුපියල් ලක්ෂ 71ක් - night 
race ෙවනුෙවන් වියදම් කර තිෙබනවා. 2013 වසෙර් ගුවන් ටිකට් 
පත් 15ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 30ක් කැප කර තිෙබනවා; අනිකුත් 
වියදම් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 21ක් කැප කර තිෙබනවා. 2013 
වසෙර් රුපියල් ලක්ෂ 52ක් ලැම්ෙබෝගිනි නයිට් ෙර්ස්වලට කැප 
කර තිෙබනවා. එතෙකොට 2012-2013 වර්ෂෙය් night racesවලට, 
ලැම්ෙබෝගිනි racesවලට, -දළදා හාමුදුරුෙවෝ ඉදිරිපිට අෙප් 
විෙරෝධාර රණ විරුවන්ට කියලා වැලි ෙකොට්ට ගහලා ෙර්ස ්
පදින්න- SriLankan Airlines ආයතනෙය් අරමුදල්වලින් රුපියල් 
මිලියන 12ක් -රුපියල් ලක්ෂ 120ක්- කැප කළා. ෙම් රුපියල් 
ලක්ෂ 120න් ෛචත රාජයාණන් වහන්ෙසේලා ෙනොමැති 
විහාරස්ථානවල ෛචත  ෙකොච්චර ඉදිකරන්න තිබුණාද කියන 
එක මම අහන්න කැමැතියි.  

SriLankan Airlines ආයතනෙය් ඒ මහා විනාශකාරී 
වැඩසටහන එතැනින් නතර වුෙණ්ත් නැහැ. ගුවන් යානාවල කාර්ය 
මණ්ඩලවල ෙසේවය කරපු කාන්තාවන් හිටි හැටිෙය්ම SriLankan 

Airlines ආයතනෙය් Brand Ambassadorsලා හැටියට පත් කළා. 
ඒ කාන්තාවන් "සන්නාම තානාපතිවරු" හැටියට පත් කළා. නමුත් 
හැසිරුෙණ් සල්ලාල තානාපතිවරු හැටියටයි. තමන් රුචිකත්වයක් 
දක්වනවා නම් -තමන් කැමැත්තක් දක්වනවා නම්- SriLankan 
Airlines එෙක් ගුවන් ෙසේවිකාවන්ට පුළුවන්, හිටි හැටිෙය්ම Brand 
Ambassadorsලා ෙවන්න. රෙට් ගුවන් යානා ක්ෙෂේතය බාරව 
කටයුතු කරන රාජ  ආයතනයක් ෙමෙහමද කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
කියන එක මම අහන්න කැමැතියි.  

SriLankan Airlines එෙක් මහා විනාශය එතැනින් නතර 
වුෙණ් නැහැ. ලජ්ජයි කියන්න. එක්තරා අවධියක ආධුනික ගුවන් 
නියමුවන් බඳවා ගැනීෙම් පරීක්ෂණවලදී simulator test එකක් 
තිබුණා. ඔවුන් simulator test එක කරන්න ඕනෑ. Simulator test 
එක කළාම ලකුණු 70න් තමයි සමත් ෙවන්ෙන්. ලකුණු 70ක් ෙහෝ 
ඊට වඩා ලකුණු ගන්නට ඕනෑ. නමුත් තමන්ෙග් හිතවතුන් කිහිප 
ෙදෙනකුට ලකුණු 70ක් ගන්නට බැරිවීම නිසා ඒ සමත්වීෙම් 
ලකුණු පමාණය 65 දක්වා අඩු කළා. ඒ විධියට තම තමන්ෙග් 
හිතුමෙත්ටයි SriLankan Airlines ආයතනය පාලනය කෙළේ. ඒ 
ආයතනෙය් පධානීන් තීන්දු කළා, සමත් ෙවන ලකුණු පමාණය 
70යි කියලා. නමුත් ඒ අයට ලකුණු 70ත් වැඩි වුණා. ෙමොකද? 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ගජමිතුරු සංගමෙය් සාමාජික සාමාජිකාවන්ට 
simulator test එකට හම්බ වුෙණ් ලකුණු 65ක් නිසා, 70ට තිබුණු 
ලකුණු පමාණය හිටි හැටිෙය්ම 65ට ෙගනාවා. ෙමොකක්ද ඒෙකන් 
සිද්ධ වුෙණ්? පුහුණුව සහ පමිතිය බාරව කටයුතු කරපු පධාන 
ගුවන් නියමුවන් වන කපිතාන් ෆැටික් පනාන්දු මහත්මයාටත්, 
කපිතාන් රංග අමෙදෝරු මහත්මයාටත් වහාම තමන්ෙග් 
තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්ෙවන්න සිද්ධ වුණා. එක එක්ෙකනාට -
පාලනාධිකාරියට- ඕනෑ විධියට simulator test එෙක් ලකුණු අඩු 
කරලා, ෙම් රෙට් ගුවන් ගමන්වල කටයුතු කරන, SriLankan 
Airlinesවල ගමන් කරන මගීන්ෙග් ජීවිතයට එල්ල ෙවන 
තර්ජනය නිසා එතුමන්ලා ෙදපළ තීන්දු කළා, ඉල්ලා අස්ෙවලා 
ෙගදර යන්න. තමන්ෙග් හිතුමෙත්ට තමන්ෙග් ගජමිතුරු 
සංගමෙය් සාමාජික සාමාජිකාවන්ට ගුවන් නියමුවන් හැටියට 
කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා 70ට තිබුණු සමත් 
වීෙම් ලකුණු පමාණය 65 දක්වා අඩු කරපු නිසා කපිතාන් ෆැටික් 
පනාන්දු මහත්මයාත්, කපිතාන් රංග අමෙදෝරු මහත්මයාත් තීන්දු 
කළා, අපි ෙම් මහා විනාශයට, මහා පාපකර්මයට සම්බන්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ; අපි ඉල්ලා අස්ෙවලා ෙගදර යනවා කියලා. 
ෙමන්න, SriLankan Airlines එෙක් කියාත්මක වුණු වැඩ 
පිළිෙවළ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, SriLankan Airlines ආයතනෙය් පධාන 
විධායක නිලධාරිවරයා පඩි තුනක් ගත්තා. එක පඩියක් ෙනොෙවයි, 
පඩි තුනක් ගත්තා. රුපියල් ලක්ෂ 15ක මුදලක් ලබා ගත්තා 
SriLankan Airlines ආයතනෙයන්. SriLankan Airlines 
ආයතනෙයන් පඩි ගන්නවා වාෙග්ම, මිහින් ලංකා 
ආයතනෙයනුත් පඩි ගත්තා. මිහින් ලංකා ආයතනෙයන් පඩි 
ගන්නවා වාෙග්ම ෙමොබිෙටල් ආයතනෙයනුත් පඩි ගත්තා. 
SriLankan Airlines ආයතනෙය් හිටපු පධාන විධායක 
නිලධාරිවරයා පඩි තුනක් ගත්තා. ආයතනය පාලනය කරපු 
සභාපතිවරයාත්, පධාන විධායක නිලධාරිවරයාත් SriLankan 
Airlines ආයතනය සහමුලින්ම විනාශ කළා. ෙම් සිදු වන විනාශය 
ඇස් ෙදක ඉදිරිපිට ෙපනි ෙපනී එවකට රෙට් හිටපු ජනාධිපතිවරයා 
පමුඛ රජය කරබාෙගන හිටියා. Cabin  එෙක්  ගුවන් ෙසේවිකාවන් 
තමන්ෙග් හිතුමතයට "සල්ලාල තානාපතිවරුන්" හැටියට 
පත්කරනෙකොට කට වහෙගන හිටියා. ගුවන් ෙසේවිකාවන් 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත කරනෙකොට කට 
වහෙගන, කර බාෙගන හිටියා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
"සල්ලාල" ෙනොෙවයි, "සන්නාම".  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සමාෙවන්න මට වැරදුණා, සන්නාම. සල්ලාල කියන                     

එක කියැෙවනවා. සමාෙවන්න. සන්නාම තානාපතිවරුන්. 
සල්ලාලෙයෝ වුණාද දන්ෙන් නැහැ. සන්නාම තානාපතිවරුන් 
හැටියට කටයුතු කරපු ෙම් පුද්ගලෙයෝ  ඇත්ත වශෙයන්ම 
කියාත්මක ක ෙළේ තමතමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ව ාපෘති;  මුළු මහත් 
SriLankan Airlines  ආයතනයම  විනාශ කළා;  මුළු මහත් 
ආයතනයම කුඩුපට්ටම් කළා;  මුළු මහත් ආයතනෙය් සම්පත් ටික 
අවභාවිත කළා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
SriLankan Airlines  ආයතනය තුළ ෙමෝටර් රථ අමතර ෙකොටස ්
ෙහොර ජාවාරමක් කියාත්මක වුණා. නීතිවිෙරෝධී ආකාරයට ඇතැම් 
බලධාරින්  ෙම්  SriLankan Airlines  ආයතනය උපෙයෝගී කර 
ෙගන ෙමෝටර් රථ අමතර ෙකොටස් රටවල් හරහා පවාහනය කළා. 
නමුත් එක්තරා කළමනාකාරවරියක් -ඇයෙග් නම ෙඩසරි 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය-  ෙම් වරද ෙසොයා ෙගන, "ෙම්ක කරන්නට 
ඉඩ ෙදන්නට බැහැ. ෙම්ක වැරදි වැඩක්" කියා, ෙම්ක තහනම් 
කළා. එතුමිය  ඒක තහනම් කළායින් පස්ෙසේ ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
ක්ෂණිකවම එතුමිය මාරු කර දැම්මා. SriLankan Airlines  
ආයතනය තුළ වාහන අමතර ෙකොටස් ෙහොරට පවාහනය කිරීෙම් 
ඒ ෙහොර මගඩිය -ඒ ෙහොර ව ාපෘතිය- කියාත්මක ෙවනෙකොට ඒ 
ෙහොරකම ෙපන්වා දුන් ෙඩසරි ෙපේමචන්ද මහත්මියට  සිද්ධ වුණා, 
ක්ෂණික මාරුවකට මුහුණ ෙදන්න. ෙම්ක හරිද? මම කියනවා, 
ඒක සල්ලාලකමක් කියා.  ඒක සල්ලාල කියාවක්.  ඒක නින්දිත  
කියාවක්.  එම නිසා තමයි අද ෙම්  SriLankan  Airlines  
ආයතනය ෙම් වාෙග් මහා පපාතකට ඇද වැටී තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම SriLankan  
Airlines  ආයතනෙය්  ෙසේවක අතිරික්තය දිහා බලන්න. 2008 
වසෙර් 5130ක් ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්  සිටි ෙමම  ආයතනෙය්  
2015 ෙවනෙකොට ෙසේවක ෙසේවිකාවන් සංඛ ාව 6897කට ඉහළ 
ගියා. ෙසේවක සංඛ ාව 6897 දක්වා  ඉහළ යනෙකොට  එක ගුවන් 
යානාවකට ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 330කට වැඩි පමාණයක් සිටියා. 
නමුත් බලන්න, British Airways එක. British  Airways  එෙක්  
එක ගුවන් යානාවකට ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ඉන්ෙන් 135යි. Air 
France-KLM  එෙක් එක ගුවන් යානයකට ඉන්ෙන්, ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් 166යි. ෙමන්න ෙම් ආකාරයට ආයතනෙය් උන්නතිය 
ගැන බලන්ෙන් නැතිව, ආයතනෙය් අභිවෘද්ධිය  දිහා බලන්ෙන් 
නැතිව, ආයතනය ශක්තිමත් කරනවා ෙවනුවට තමන්ෙග් 
ෙගෝලබාලයින් සහ හිතවතුන් ආ යතනයට පැෙටව්වා. ෙම් 
තත්ත්වය තුළ SriLankan  Airlines  ආයතනය  මහා  සමුල 
පිරිහීමකට ලක් වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
පසම්පාදන ෙකොන්තාත්තු ලබා දීෙම් කියාවලිය දිහා බලන්න. 
ෙපොදු විකුණුම් ඒජන්තවරුන් පත් කිරීම, ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවෙය් ෙවබ් අඩවිෙයන් හා අන්තර්ජාලෙයන් ආසන ෙවන් කර 
ගැනීෙම් යාන්තණය බැහැර පාර්ශ්වයකින් ලබා ගැනීම, ගුවන් 
යානෙය් තීරුබදු රහිත ෙසේවා ෙකොන්තාත්තු  පිරිනැමීම, ගුවන් 
යානෙය් භාවිතය සඳහා වයින් සහ ෂැම්ෙප්න් සැපයීෙම් හා ෙබදා  
හැරීෙම් ෙකොන්තාත්තු, මගී ෙසේවෙය් නිරතවන්නන් පවාහනය 
කිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් පදානය කිරීම, ගුවන් රක්ෂණය සඳහා 

රක්ෂණ තැරැව්කරුවකු පත් කිරීම, භාණ්ඩ පිරික්සුම් ද්විත්ව 
එක්ස්ෙර් යන්ත  සැපයීම සඳහා ෙටන්ඩර් අවලංගු  කිරීම, ෙමන්න 
ෙම් කියාවලියන් සියල්ලකදීම අනුමත වූ ෙටන්ඩර් පටිපාටින්, 
අනුමත වූ පසම්පාදන කියාවලියන් සම්පූර්ණෙයන්ම උල්ලංඝනය 
කරලායි එවකට පාලන අධිකාරිය කටයුතු කෙළේ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් 
බලන්න SriLankan  Airlines  ආයතනයට අලු ෙතන්ම ඇණවුම් 
කර තිෙබන ඒ ගුවන් යානා පද්ධතිය. A320, A310 ගුවන් යානා 
ෙකටි ගමන් - short-haul - ගුවන් යානා හැටියට අපි හඳුන්වනවා. 
දිගු ගමන්වලට - long-haul සඳහා -  භාවිත කරන්ෙන් A330, 
A340 වැනි ගුවන් යානායි. 

අෙප් ගුවන් ගමන්වල උපරිම කාලය පැය 11ක්ව තිබියදීත්,  
පැය 16ක් ගමන් කළ හැකි ඒ350 ගුවන් යානා 8ක් ඇණවුම් 
කරන්ෙන් ඇයි? එය ෙකොයි තරම් මුදල් නාස්තියක්ද; මහ ජන 
ෙද්පළ ෙකොයි තරම් ෙකොල්ල කෑමක්ද; ෙම් රෙට් ෙපොදු 
ජනතාවෙග් සම්පත් ෙකොයි තරම් අහිමි කිරීමක්ද? ඒ ගුවන් 
යානාවලට විෙශේෂිත වූ custom-made VIP kits ඇණවුම් කර 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, මඟීන් පවාහනය කරන ගුවන් 
යානාවලටත් ෙවනමම විෙශේෂිත වූ අධිසුෙඛෝපෙභෝගි cabin එකක් 
-හරියට අර ඇෙමරිකානු ජනාධිපතිවරයාෙග් "Air Force One" 
එෙකහි තිෙබනවා වාෙග්- ඇණවුම් කරනවා. ඒ කාටද? රෙට් 
පධාන පුරවැසියා පමුඛ දූත කණ්ඩායම්වලට. එම ආයතනය ෙම් 
වාෙග් මහා පරිමාණෙය් අලාභ තත්ත්වයක තිබියදීත්, මහා 
පරිමාණෙය් කඩා වැටීමක් තුළ තිබියදීත්, මහා පරිමාණෙය් 
පරිහානියට ලක් ෙවමින් තිෙබන ෙමොෙහොතකදීත් මහා විශාල 
මුදල් කන්දරාවක් විය පැහැදම් කරලා ෙවනමම ඒ වාෙග් ෙදයක් 
කරන එක හරිද, වැරැදිද? SriLankan Airlines එකට ෙමොකක් 
වුණත් කමක් නැහැ, එවකට පධාන පුරවැසියාෙග් -එවකට 
ජනාධිපතිවරයාෙග්- පිට රට ගමන්වලට අවශ  අධිසුෙඛෝපෙබෝගි 
cabin එක රෙට් ජාතික අවශ තාවක් ෙලස සලකා එය 
SriLankan Airlines ආයතනෙය් පමුඛ ඉලක්කයක් බවට පත් 
කිරීම සාධාරණද, නැද්ද? ඇත්ත වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පුළුවන් පාෙයෝගිකව ෙම් කරුණු කාරණා පිළිබඳව සිතා බලන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන ජනාධිපති ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, වර්තමාන අගාමාත   ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් විෙද්ශ සංචාරවල යන විට සාමාන  
ගුවන් මඟීන් සමඟයි යන්ෙන්. විෙශේෂ cabins නැහැ. VIP kits 
නැහැ. ඔය jacuzzi තිෙබන, ඇඳන් තිෙබන ෙවනමම කාමරවල 
ෙනොෙවයි එතුමන්ලා යන්න හදන්ෙන්. සාමාන  ජනතාවත් එක්ක 
-ෙපොදු ජනතාවත් එක්ක- කථා බහ කරමින්, රෙට් තිෙබන කරුණු 
කාරණාත් සාකච්ඡා කරමින් හැෙමෝම එක්ක සංවාදයක් ඇති 
කරෙගනයි එතුමන්ලා විෙද්ශ සංචාරවල යන්ෙන්. ඔන්න ෙවනස! 
රෙට් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත තුමාත් මුදල් නාස්ති 
කිරීෙම් ජාතික විනාශකාරි ව ාපෘති කිසිම ආකාරයකින්වත් 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න ගරු අගාමාත තුමා 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් පත් කරන්න කියලා. SriLankan Airlines ගැන විතරක් 
ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳවත් 
ෙසොයා බලන්න විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න කිව්වා.  
ෙබොෙහොම නිර්භයව එතුමා ඒක පකාශ කළා. ඒෙකන් ෙමොකක්ද 
ෙත්ෙරන්ෙන්? ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන් විනිවිදභාවයයි. ෙතොරතුරු, 
කරුණු කාරණා ඉදිරිෙය් එතුමා කිසිම බියක් සැකයක් ඇති කර 
නැහැ. ඕනෑම කරුණක් කාරණාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්, ඒ කරුණු කාරණා ඒ සභාවට 
ඉදිරිපත් කරලා පශ්න තිෙබනවා නම් ඒවා ගැන කථා කරන්න.  
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විෙශේෂ කාරක සභාවක් ස්ථාපනය කරන්න කියලා එතුමා බය 
නැතිව කියන්ෙන් ඇයි? එතෙකොට සියලු ෙතොරතුරු, සත  
ෙතොරතුරු, ඇති තතු ෙහළි ෙවනවා. කවුද VIP kit එකක් ඇණවුම් 
කෙළේ, කවුද airbus එෙක් සාමාන  මඟීන් සමඟ යන්ෙන් නැතිව 
ෙවනමම කාමරයක, ඇඳන් දමපු කාමරයක, මහා ෙලොකුවට 
cushion කරපු settees වල අධිසුෙඛෝපෙභෝගි වැසිකිළි උපෙයෝගි 
කරෙගන, jacuzzi දමාෙගන- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
සැප! සැප!! 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් ඇත්ත කථා 

කරනවා. එතුමා කියනවා, "සැප" කියලා. සැප ගන්නයි යන්ෙන්. 
ඇත්ත වශෙයන් හිටපු රාජ  නායකයා ඒක තමයි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් අගාමාත තුමාත් සැප ගන්නවා. එතුමාත් සැප 

ගන්නවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒත් අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත්, වර්තමාන 

අගාමාත තුමාත් විෙද්ශ සංචාරවල යන විට සීමාසහිත 
ආකාරයටයි රාජ  අරමුදල් විය පැහැදම් කරන්ෙන්. අෙප් දූත 
කණ්ඩායම්වල 200ක්, 250ක් නැහැ. අෙප් අගමැතිතුමාෙග්ත්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් දූත කණ්ඩායම්වල ඉන්ෙන් රටට අවශ  
පමාණය පමණයි. උපරිමෙයන් ඉන්න ඇති 20ෙදෙනක්, 
30ෙදෙනක්. ඒ යන්ෙන්ත් විෙශේෂඥවරුන්. තමන්ෙග් 
අතෙකොළුවන් සුවච කීකරුෙගෝල බාලෙයෝ, තමන්ෙග් ගජ මිතුරු 
සංගමෙය් සාමාජිකෙයෝ යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, පිට රට ගමනක් 
යන ෙකොට, සංචාරයකට සහභාගි වන ෙකොට ඒ අය දන්නවා, ෙම් 
යන්ෙන් රට ෙවනුෙවන්. මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන්. රෙට් පශ්න 
සාකච්ඡා කරලා රටට ජයගහණ අත් පත් කර දීම ෙවනුෙවන්  
කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 

අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ, SriLankan Airlines ෙඛ්දවාචකය 
ඇත්ත වශෙයන්ම ආශ්චර්යෙය් ෙඛ්දවාචකයක් බව. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ආශ්චර්යය රටට ලබාදුන්, අත් පත් කරදුන් පතිඵල 
බලාගන්න ඕනෑ නම්, SriLankan Airlines ආයතනය තමයි 
ෙහොඳම නිදසුන. SriLankan Airlines ආකෘතිය මුළු රෙට්ම 
කියාත්මක වුණා. රාජ  සම්පත්, රාජ  ෙද්පළ, රාජ  අරමුදල් 

අවභාවිත කෙළේ හරියට තමන්ෙග් සම්පත් වාෙගයි, තමන්ෙග් 
පවුෙල් සම්පත් වාෙගයි. තමන්ට අයිති ෙද්පළ හැටියට තමයි ඒවා 
භාවිත කෙළේ.  ගුවන් ෙසේවිකාවන්  තමන්ෙග් වැඩ කටයුතුවලට 
භාවිත කළා. ඒ සමහර අයට හිටපු හැටිෙය්ම සන්නාම 
තානාපතිවරු බවට පත්වීෙම් මහා භාග ය හිමි වුණා. තමන්ට 
ඕනෑ වුණු ෙවලාවට තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ව ාපෘතිවලට 
SriLankan Airlines ආයතනෙය් සම්පත් පාවිච්චි කළා. ෙම් 
හැමෙද්ම කියාත්මක ෙවද්දී ෙම් රෙට් ජනතාව දුකින් ෙපළුණා. 
ෙම් රෙට් ජනතාව අසහනෙයන්, පීඩනෙයන් මහා පශ්න රැසකට 
ලක් වුණා. ෙම් රෙට් ගෘහයක මූර්ත ආදායම පහළ වැෙටද්දී අෙප් 
රට පාලනය කරපු ෙලොක්ෙකෝ  airbusesවලට VIP kits ඇණවුම් 
කළා. ෙමන්න සත ය, ෙමන්න යථාර්ථය. ඉතින් ෙම් සත ය, ෙම් 
සත යෙය් යථාර්ථය අවෙබෝධ කරෙගන අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත් රට නිවැරදි ගමන් 
මාර්ගයකට ෙයොමු කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි, පාඩු ලබන, කඩා 
වැෙටන, ජරාජීර්ණ වුණු SriLankan Airlines ආයතනයන නැවත 
වරක් මාතෘ භූමිෙය් අභිමානය බවට පත් කරන ඒ යුතුකම  රට 
ෙවනුෙවන්, මව්බිම ෙවනුෙවන් ඉෂ්ට කරනවාය කියා පකාශ 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.14] 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස අමාත තුමා 

“ශීලන්කන් එයාර්ලයින්” ගුවන් ෙසේවෙය් පාඩුව හා දූෂණය, 

නාස්තිය පිළිබඳව කථා කිරීෙමන් පසුව අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කිව්වා, “ශීලන්කන් එයාර්ලයින්” 
ගුවන් සමාගම, කාල්ටන් රග්බි සමාජය  කරපු ඒවා ගැන ලජ්ජයි, 
ඒවා කැතයි, නින්දිතයි කියලා. ඒ වාෙග්ම මම එතුමාට මතක් 
කරන්න කැමැතියි, දිවංගත ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
“ශීලන්කන් එයාර්ලයින්” ගුවන් සමාගෙම් හිටපු ජයෙකොඩි කියන 
අධ ක්ෂතුමාෙග් මල් ටික පවාහනය කරන්න “ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්” ගුවන් සමාගම භාවිත කළ ආකාරය. ඒක ඔබතුමාට 
මතකද දන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඒ සඳහා මුළු flight එෙක්ම තිෙබන 
containers ඔක්ෙකෝම  book කරනවා. ෙවන කිසි ෙකෙනකුට 
මල් ෙගනියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඒ සඳහා containers 
ඔක්ෙකෝම,  book කරනවා. ඒ විධියට book කරලා ශීලංකන් 
එයාර්ලයින් ගුවන් සමාගම තුළ තනිකරම ඒකාධිපති පාලනයක් 
අරෙගන ගියා. ඔබතුමාට ඒවා මතක ඇති. අන්න ඒවා තමයි 
ලජ්ජා. අන්න ඒවා තමයි කැත. අන්න ඒවා තමයි නින්දිත.                  
ගරු ඇමතිතුමනි, “ශීලන්කන් එයාර්ලයින්“ ගුවන් සමාගෙම් 
අධ ක්ෂවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට ජයෙකොඩි 
මහත්තයා මල් ෙගනිච්ෙච් ෙකොෙහොමද කියන එක, අනිත් අයට 
ඇඟිල්ල දිගු කරන්න කලින් හිතලා බලන්න කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම අදාළ මාතෘකාවට 
එන්නම්. දැන් “ශීලන්කන් එයාර්ලයින්” සමාගෙම් පාඩුව, 
නාස්තිය ගැන කිව්වා. අගමැතිතුමාෙග් සිට ආණ්ඩුෙව් සියලුම 
මැති ඇමතිතුමන්ලාෙග් කථාවලින් කිව්ෙව්, ෙම් අලාභය වශෙයන් 
ඇති රුපියල් බිලියන 188ට ෙහේතුව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පාලන කාලය තුළ සිදු වූ නාසත්ිය හා දූෂණය 
කියායි. ෙම් රුපියල් බිලියන 188ම විනාශ වුෙණ් නාස්තිය හා 
දූෂණය නිසා කියන එක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා විටින් විටම 
කිව්ෙව්. මම ඔබතුමාට ෙමතැනදී ඔප්පු කරනවා,- [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, හැබැයි 
සියයට 100ක්ම නැහැයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සියයට 1ක්, 2ක් නාස්තිය, දූෂණය තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා මෙග් කථාව අහෙගන ඉන්නෙකෝ මෙග් මිතයා. 
ඔබතුමන්ලා ෙබොරු කියලා, ෙහොරකම ගැන කියලා, ෙම් රටට ඒ 
බිල්ලා ෙපන්වලා හදන්ෙන් ෙම්ක විකුණන්නයි. මම අද  
වගකීෙමන් කියනවා, “ශීලන්කන් එයාර්ලයින්” ගුවන් සමාගම 
තමුන්නාන්ෙසේලා විකුණනවා  කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒක විකුණනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සඳහා 
ගනුෙදනු කථා කරලා ඉවරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සමාගම් එක්ක 
කථා කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සමාගම 
විකුණනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සමාගම විකුණන්න කලින් ඒ 
සඳහා රෙට් මතය හදන එකයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා 
කරන්ෙන් කියන එක මම මුලින්ම මතක් කරනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

මුලින්ම ආණ්ඩුව ෙම් කාරණා පිළිගන්න ඕනෑ. ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව රුපියල් බිලියන 188යි කියා ඔබතුමන්ලා 
කිව්වා. ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන වැරැදියි. [බාධා කිරීමක්] ගරු නලින් 
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඔෙහොම ඉන්න 
ෙකෝ. ඔබතුමා  මුදල් ඇමති ෙනොෙවයි ෙන්. මුදල් ඇමතිතුමා කියපු 
ෙද් මම ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමා මුදල් ඇමති ෙනොෙවයි ෙන්. 
ඔබතුමා කාර්ය භාරයක් නැති මන්තී ෙන්. ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න ෙකෝ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙමන් 
රුපියල් බිලියන 188ක් පාඩුයි කියා මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා. ෙම් 
සංඛ ා ෙල්ඛනය වැරැදියි. ඔබතුමන්ලා ෙම් ගණන් හැදුෙව් 
ෙකොෙහොමද? අපි aircraft කීපයක් lease එකට අරෙගන 
තිෙබනවා. ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, ඒෙක් සම්පූර්ණ 
මුදලත් එකතු කරලා තමයි ෙම් ගණන හදලා තිෙබන්ෙන්. 2015 
වර්ෂෙය් මහ බැංකු වාර්තාව දැන් නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් හරි පාඩුව කීයද කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. එෙහම ෙනොකර 
රටට අසත  පකාශ කරන්න එපා කියා මම මුලින්ම කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. 
සැබැවින්ම ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ෙගොඩගන්න ඕනෑකම 
තිබුණා නම්,  ඔබතුමන්ලා ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා බලයට පත් 
වුණාට පසුව පළමුෙවන්ම කරන්න තිබුෙණ් එම ආයතනයට හරි 
නිලධාරින් පත් කරන එකයි. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි,  
කවුද පත් කෙළේ? ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් විධායක නිලධාරියා 
-CEO- කවුද? රත්වත්ෙත් මහත්මයා. ෙම් රත්වත්ෙත් මහත්මයා 
කියන්ෙන් කවුද? චරිත රත්වත්ෙත් මහත්මයාෙග් සෙහෝදරයා. 
ඔන්න සෙහෝදර සමාගම. තමුන්නාන්ෙසේලා අපට තමයි 
කියන්ෙන්. මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි,  ඒෙක් Chairman 
කවුද?  අගමැතිතුමාෙග් පාසල් මිතයා. රාජකීය මිතෙයක් ෙම් 
ආයතනෙය් සභාපති ෙලස පත් කරනවා. භාණ්ඩාගාරෙය් චරිත 
රත්වත්ෙත් මහත්තයාෙග් මල්ලි CEO ෙලස පත් කරනවා. පඩිය 
රුපියල් ලක්ෂ 40යි. [බාධා කිරීමක්] මට කියන්න ෙදන්න ෙකෝ. 
ඔබතුමන්ලා කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පඩිය රුපියල් ලක්ෂ 40යි. [බාධා කිරීම්] අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙමන්න ෙම් කාරණය අහනවා.  සැබවින්ම ෙම් 
ආයතනය රැක ගන්න ඔබතුමන්ලාට ඕනෑකම තිබුණා නම් ෙම් 
මාස පහක කාලය තුළ  ෙම් ෙදය කරන්න තිබුණා ෙන්ද? [බාධා 
කිරීමක්] කවුද, [බාධා කිරීමක්] මස්සිනා. ඒක තමයි කියන්ෙන්.  
එතුමාට තිෙබන සුදුසුකම ෙමොකක්ද කියලා මම  
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා. මට කියන්න, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම්  සභාපතිකම ෙදන්න; එහි  විධායක නිලධාරියා වශෙයන් 
පත් කරන්න එතුමාට තිෙබන සුදුසුකම ෙමොකක්ද කියලා. [බාධා 

කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව 
පාලනය කරන්න. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉඳලා 
වැඩක් නැහැ ෙන්.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මීට ටික ෙව්ලාවකට කලින් අගමැතිතුමා කථා කළා, සජිත් 

ෙපේමදාස ඇමතිතුමා කථා කළා. අපි එතුමන්ලාට බාධා කෙළේ 
නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා මම කියන ෙදයත් ෙපොඩ්ඩක්  
අහෙගන ඉන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙය් 
ආණ්ඩුව ෙම් කරන ගනුෙදනුවත් එක්ක අපට තිෙබන පශ්නය 
ෙම්කයි. ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, ෙම් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම බරක් කියන එක අප පිළිගන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් යමක් 
කළ යුතුය කියන එකත් අප පිළිගන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
හැබැයි  ඔබතුමන්ලා කර තිෙබන ෙද්වල් සම්බන්ධව අතීත අත් 
දැකීම් එක්ක අපට ෙපොඩි බයක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා 2001-
2004 කාලෙය් ඉදිරිපත් කළා,  "Regaining Sri Lanka"  කියලා 
රට විකුණන වැඩ පිළිෙවළක්.  ඒ ෙපොත මා ළඟ දැන් තිෙබනවා.  
එහි මුල් පිටුෙව්  තිෙබනවා, කටු අත්තක පිපුණු ලස්සන ෙනළුම් 
මලක පින්තූරයක්.  ෙම්ක තමයි 2001දී තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් 
කළ  වැඩ පිළිෙවළ. [බාධා කිරීම්]  මට බණින්න එපා.  ෙම්ක 
තමයි 2001-2004 කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ.  

"Regaining Sri Lanka" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 2001-2004 
කාලෙය් ඔබතුමන්ලා විකුණපු රාජ  ආයතනවල නම් ටික මම 
ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා. එහි ආයතන 44ක නම් සඳහන් 
ෙවනවා.   

අපට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි, ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම විකුණනවා 
කියලා,  දැන් "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ කරනවා - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවා 
ෙන් විකුණන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙහම නම් අෙප් මන්තීවරුත් 
permit  විකුණන්ෙන් නැහැ,  ඒවා පතිව හගත කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] මම  පාවිච්චි කරනවා. පසු ගිය ඉරිදා පළ වූ "ලංකාදීප" 
පුවත් පත ට මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා,  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය පතිව හගත කරන්න හදනවාය කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පටන් ගන්ෙන් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙමන්. 
ෙදවනුව තමුන්නාන්ෙසේලා එන්ෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට. 
අද අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප කථා කරනවා වාෙග්  එදාටත් අපි  
ඔබතුමන්ලා එක්ක  ෙම් ගැන කථා කරන්නම්.  ඊළඟට,   දුම්රිය 
ෙසේවය. ඊළඟට,  ශී ලංගම බස ් ෙසේවය.  ඊළඟට, ෙපෙටෝලියම් 
එක. ෙම් සියල්ල ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මුට්ටිය දමන්ෙන් කියන කාරණය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.  

227 228 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ෙම් ගුවන් සමාගම් 
ගැන මම ෙපොඩ්ඩක් කියන්නම්. ගුවන් ෙසේවා කියන ඒවා 
සාමාන ෙයන් ලාභ ලබන ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  සාමාන ෙයන් 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් විසින් පාලනය කරනු ලබන ගුවන් 
ෙසේවාවන් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව පාලනය කරන්න. 

 
[ ෙම් අවස්ථා   ෙව්දී මන්තීවරු පිරිසක් විසින් සභා ගර්භය තුළ 

   ෙපෝස්ටර් පදර්ශනය කරන ලදී.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் உ ப்பினர்கள் சிலரால் 

சபாபீடத்தி ள் சுவெராட் கள் காட்சிப்ப த்தப்பட்டன.] 
[At this stage, some Members stood displaying placards.] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් ගරු සභාව 

පාලනය කරන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහොරකම් 
ගැන කථා කරනෙකොට, කෑ ගහනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් ගුවන් සමාගමක් ලාභ ලබන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර වාඩි  ෙවන්න. බාධා කරන්න 

එපා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
සාමාන ෙයන් ෙබොෙහෝ ගුවන් සමාගම් පාඩු ලබනවා. [බාධා 

කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගුවන් සමාගම් 18ක ලාභ 
හා පාඩු ගැන විස්තර මා  සභාගත* කරනවා. [බාධා කිරීම්] මෙග් 
ළඟ එම විස්තර තිෙබනවා. ෙම් ගුවන් සමාගම් 18හි පාඩුව යූඑස් 
 ෙඩොලර් මිලියන 916යි. ලාභය යූඑස්  ෙඩොලර් මිලියන 145යි. 
[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ෙම් ගුවන් සමාගම් ෙගන යනවා කියන එක 
සාධාරණ නැහැ. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්නවා නම් මෙග් කථාව කරෙගන යන්න 
මට ඉඩ ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, දැන් ඔය බාධා කිරීම නවත්වන්න.  - 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න 

ෙදන්ෙන් නැත්නම් වැඩක් නැහැෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, දැන් ඇති. දැන් ඔය බාධා කිරීම් 

නවත්වන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] කරුණාකර දැන් වාඩි   ෙවන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දූෂණය හා වංචාව ගැන 

කියන එක අසත ක් කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ඔප්පු 
කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සාමාන ෙයන් ශීලංකන් ගුවන් සමාගෙම් වියදම් පිළිබඳව මම 
කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සාමාන ෙයන් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් වියදම වැඩිෙයන්ම 
යන්ෙන්, ෙතල් සඳහායි. ඒ සඳහා සියයට 50ක් වැය ෙවනවා. 
[බාධා කිරීම්] ඊළඟට, ඔවුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වියදම 
සියයට 10ක් වැය ෙවනවා. ඊළඟට, යානා නඩත්තුව සඳහා  
ගන්නා ණය ෙගවීම සඳහා සියයට 10ක් වැය ෙවනවා. ඊළඟට, 
අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා සියයට 14ක් වැය ෙවනවා.                        
ඊට අමතරව සියයට හතරක් වැය ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ අනුව 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් සියලු වියදම් ගත්තාම සියයට 90ක් 
ෙම් අත වශ  කාරණා සඳහා වැය ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. එතෙකොට ෙම් සමාගම ෙගන යන්න ඉතුරු ෙවන්ෙන්  
සියයට 10යි. [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 
ගුවන් සමාගම් පාඩු  ලබන්ෙන් ඇයි?  ඔබතුමන්ලා මෙග් කථාව 
අහන්න. ගුවන් සමාගම් එෙසේ පාඩු ලබන්ෙන් ඇයි කියලා මම 
කියන්නම්.   [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ළඟ ගුවන් යානා 22ක් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ගුවන් යානා 22න් 17ක් පරණ ඒවා. 
ඒවාෙයන් හතක් අවුරුදු දහසයකට, දහහතකට වඩා පරණයි. 
[බාධා කිරීම්] අ   ෙනක්  ඒවාත් පරණයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, දැන් ඔය බාධා කිරීම් නවත්වන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට අලුත් ගුවන් යානා අටයි 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] පරණ ගුවන් යානයක් ධාවනය 
කිරීෙම්දී යන වියදම අලුත් ගුවන් යානයකට යන ෙතල් වියදමට 
වඩා සියයට 10කින් වැඩි ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට උදාහරණයක් කියන්නම්. පරණ 
A340 ගුවන් යානයක් - A340 flight එකක්- ෙටෝකිෙයෝ බලා 
ගමන් කරනවා නම් ඒ සඳහා යූඑස ්    ෙඩොලර් 190,000ක් වැය 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම නව ගුවන් යානයක් යනවා නම් යූඑස්    ෙඩොලර්  
මිලියන 1,350යි වැය ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] දැන් බලන්න, 
පරණ ගුවන් යානයක් ගමන් කරනෙකොට යන වියදම සහ අලුත් 
ගුවන් යානයක් ගමන් කරනෙකොට යන වියදම ෙදස. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට A350 flight එකක් යනවා 
නම් යූඑස්    ෙඩොලර් 130,000ක් වැය ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් නව 
ගුවන් යානා ගැනීම තුළින් සියයට දහයක ඉතිරියක් සිද්ධ ෙවනවා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. [බාධා 
කිරීම්] 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟ එක, කාර්ය මණ්ඩලය. දැන්   ෙමතුමන්ලා කිව්වා, කාර්ය 
මණ්ඩලය වැඩියි කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර දැන් ඔය බාධා කිරීම් 

නවත්වන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හැබැයි, අපි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වැය කරන්ෙන්, සියයට 

දහයයි. අෙප් සම්පූර්ණ ආදායෙමන් සියයට දහයයි කාර්ය 
මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් අප වැය කරලා තිෙබන්ෙන්.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එමිෙර්ට්ස් සමාගම කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් 
සියයට 17ක්  වැය කරනවා. [බාධා කිරීම්] අපිට තිෙබන පශ්නය 
කාර්ය මණ්ඩලය ෙනොෙවයි,  productivity එකයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ඵලදායිතාව සියයට 
16යි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. කරුණාකරලා අෙනක් 
මන්තීතුමන්ලාත් දැන් වාඩිෙවන්න. බාධා කිරීම් කළා ඇති. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට තව විනාඩි 

ෙදකයි තිෙබන්ෙන් කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ.  මට කථා කරන්න 
   ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඉස්ෙසල්ලා මෙග් ෙව්ලාව ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, දැන් වාඩිෙවන්න. කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්නවා නම් ෙම් ගරු සභාව පාලනය කරන්න. නැත්නම් 

ඔබතුමා -  [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්   ෙසේට සභාව පාලනය කර ගන්න බැහැ.   

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට අ  ෙනක් පැත්ෙතන් 
ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ගැටලුවට විසඳුම කාර්ය 
මණ්ඩලය අඩු කරන එක ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙමහි 
ඵලදායීතාව වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

ශීලංකන් ගුවන් සමාගම විකුණන බව අපි දන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනිවාර්යෙයන්ම  ෙම් ගුවන් සමාගම 
විකුණනවා. විකිණුවාට කමක් නැහැ, හැබැයි තරගකාරි ගුවන් 
සමාගම්වලට විකුණන්න එපා කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා එමිෙර්ට්ස් ගුවන් 
සමාගමට ෙදන්න එපා; තමුන්නාන්ෙසේලා Qatar Airways එකට 
ෙදන්න එපා; තමුන්නාන්ෙසේලා Etihad Airways එකට ෙදන්න 
එපා. තමුන්නාෙසේලා  ෙමම ගුවන් සමාගම තරගකාරි ගුවන් 
සමාගම්වලට විකුණන්න එපාය කියන එක අපි කියනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] අපි එෙහම 
කියන්ෙන් තරගකාරී ගුවන් සමාගම්වලට ෙම් ආයතනයත් 
දුන්නාම අපට ඒෙකන් විශාල පාඩුවක් වන නිසායි. 
 

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

තිෙබනවා. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඊළඟට අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා, ෙම් ගුවන් සමාගම කඩලා 

ෙදන්න එපාය කියලා. දැන් ඔබතුමන්ලා ළඟ ෙම් ගුවන් සමාගම 
කඩා විකුණන සැලැස්මක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා catering 
ෙවනම ෙදන්නත්, ඒ වාෙග්ම ground handling ෙවනම ෙදන්නත් 
හදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගුවන් සමාගම කඩා විකුණන්න 
හදනවා. ඒ කටයුත්ත කරන්න එපාය කියන එක අපි කියනවා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා  ෙහොඳ 
ආෙයෝජකෙයකු ෙගන්වා ගන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] රෙට් සම්පත්, ෙද්පළ විකුණන ෙකොට ෙම් 
ෙහංචයිෙයෝ ටික ෙබෝඩ් එල්ලා ෙගන කෑ ගහනවා. ඒ පිළිබඳව මම 
අද කනගාටු වනවා. ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්වා විකුණා ගමට ගියාම ෙම් ෙගොල්ලන්ට ගුටි කන්න සිදුවනවා.  

 

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Srilankan Airlines, විදුලිබල මණ්ඩලය වැනි ආයතන 

විකුණලා  ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙගදර යන්න බැරි වනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අගාමාත  
කාර්යාලෙයන් ෙකොළ ලියා එවනවා. අගමැතිතුමා ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට කියනවා, ෙබෝඩ් අල්ලන්න කියලා. ඕවා අල්ලා 
වැඩක් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අගමැතිතුමා flight එකක පින්තූරයක් ෙපන්වූවා මම දැක්කා. 
එතුමා සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනයක පින්තූරත් ෙපන්වූවා.  

මම අගමැතිතුමාෙගන් අහනවා, ඒ සඳහා ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම ශත පහක්වත් ෙගවන්න එකඟ වුණාද කියලා. නැහැ. ඒක 
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ඒ ගුවන් යානා සමඟ ෙනොමිලෙය් ෙදන පභූ පන්නෙය් කට්ටලයක්. 
ඒ සඳහා ශත පහක්වත් ෙගව්ෙව් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ නිසා 
ෙබොරුවට මඩ ගහන්න එපා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට පැහැදිලිව කියනවා,  ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් අකාර්යක්ෂමතාවක් තිබුණා නම්, ඔබතුමන්ලාට 
සැබැවින්ම ෙම්ක හදන්න ඕනෑ නම්, ඔබතුමන්ලා ෙහොඳ 
marketing plan එකක් දමා ෙහොඳ පරිපාලනයක් මඟින් ෙම් ගුවන් 
සමාගම ඉදිරියට කර ෙගන යන්න කියලා. ෙම් ගුවන් සමාගම 
විකුණන්න අවශ  නැහැ. ෙම් ගුවන් සමාගම ෙහොඳට ෙගන යන්න 
පුළුවන්. ෙම්ක විකිණීෙම් අවශ තාවක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් ගුවන් සමාගම විකුණනන්න උත්සාහ කරනවා. ෙම් Srilankan 
Airlines එක, ඊ ළඟට විදුලිබල මණ්ඩලය, ඊ ළඟට ජල 
සම්පාදනය, ඊ ළඟට ෙකෝච්චිය, බස් එක කියන ෙම් සියල්ලම 
විකිණීෙම් අවශ  වැඩ පිළිෙවළ තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක 
ඇතුෙළේ හදන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇත්ත 
කියන ෙකොට රිෙදනවා, රටට ඇත්ත කියන ෙකොට රිෙදනවා. 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම විකිණීෙම්දී ෙබෝඩ් අල්ලන අයට කීයක් 
හම්බ වනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. 

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ නිසා ෙබෝඩ් අල්ලනවාට තමුන්නාන්ෙසේලාට කීය කීය හරි 

හම්බ වනවා ඇති. මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මතක තියා 
ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබෝඩ් අල්ලන්ෙන් රෙට් සම්පත්, ෙද්පළ 
විකුණනවාට පක්ෂවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන් රෙට් 
සම්පත්, ෙද්පළ විකුණන්න ෙනොෙවයි. ඒක මතක තියා ගන්න. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් යම් අඩු පාඩුකම් තිබුණා කියලා අපි පිළිගන්නවා. 
හැබැයි, ඔබතුමන්ලාට අවුරුදු එක හමාරක කාලයක් තිබුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, බාධා කිරීම් නිසා ඔබතුමාට වැඩිපුරත් 

කාලය දුන්නා. දැන් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් ගුවන් සමාගම කාර්යක්ෂමව අරෙගන ගිහිල්ලා ෙහොඳ 

marketing plan එකක් හදලා පාඩුව අවම කරලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් සමාගම යථා තත්ත්වයට ගන්න තිබුණා. 
නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කෙළේ නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 4.30] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙගොඩක් සතුටු 

වනවා, ෙබොෙහොම ෙලොකුවට enjoy කරලා - [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ඔබතුමාට මම බාධා කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා අහෙගන ඉන්න. 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා මට ෙවලාව 
අරෙගන ෙදන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] හරි, හරි උසස්ා ෙගන ඉඳීවි. 
ෙබෝඩ් අල්ලා ෙගනම කථා කරන්නම්. ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, උත්තර ෙදන්නම්, අහෙගන ඉන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

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

පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාත් කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් ෙහොරු ටිකක් 

හැසිෙරන විධිය දැක්කාම ලජ්ජා ෙවනවා. දැක්කා ෙන්ද, enjoy 
කරන්න දඟලන විධිය. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම්ක තමයි enjoy එෙක් 
රස. ෙහොරා කාලා, ෙහොරා කාලා, ෙහොරා කාලා මුළු රටම ෙහොරා 
කාලා තවත් කෑ ගහන හැටි. මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, 
එකක් මතක තියා ගන්නට ඕනෑ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාවට කාලය ගන්න.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
1947 තමයි Air  Ceylon  එක ෙගනාෙව්. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙහොරකම් 
කරපුවාම, ෙම්ක තමයි ෙහොරකම්කරපු ෙහොරුන්ට තිෙබන 
අමාරුව.[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙහොරාකාපු එක ගැන කියනවාට 
අකමැතියි. [ෙඝෝෂා  කිරීම්] ෙහොරාකාපු ෙහොරා, ෙහොරා කාපු ඒවා 
ගැන උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා  කිරීම්] ෙහොරාකාපු හැටි 
පිළිබඳව උත්තර ෙදන්න කැමැති නැහැ. ෙහොරාකාපු එකට තිෙබන 
විකල්පය කථා කරනවාට කැමැති නැහැ.  

දැන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අසත  ෙද්වල් රාශියක් 
කිව්වා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කියනවා, ෙම් ආයතනෙය් 
වුෙණ් සියයට 1ක පාඩුවක් විතරයිලු.  ගණන් බැරි ෙකනා. අටවත්  
පාස් නැහැ. අටවත් පාස් නැති නිසා, ෙම් සභාපති ෙකෙනක් දාලා 
කියනවා, - [ෙඝෝෂා කිරීම්] මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරුණාකර ඔබතුමා කථාව අහගන්න. ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමා කරපු ෙචෝදනාවලට උත්තර ෙදන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න.  [ෙඝෝෂා  කිරීම්]ෙචෝදනාවට උත්තර ෙදන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න.[ෙඝෝෂා  කිරීම්]  ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන ඉන්නවා. 
ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන ඉන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමා,- 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් 

ෙමයයි. ෙම් පශ්න ඔක්ෙකෝම ෙගොඩනඟා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් පශ්න ඔක්ෙකෝම ෙගොඩනගා ගත්ෙත් යම්කිසි විධියකට. 
[ෙඝෝෂා  කිරීම්] 

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාව නිශ්ශබ්ද 
කරලා ෙදන්න. නැත්නම් ෙම් කථාව කරලා වැඩක් නැහැ. උත්තර 
දීලා වැඩක් නැහැ ෙන්. [ෙඝෝෂා  කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා මට 

කියන්න ඔබතුමන්ලාට ෙමොකක්ද ෙකෙරන්න වුවමනා කියලා. 
[ෙඝෝෂා  කිරීම්] ඔබතුමාට mike  එක ෙදන්නයි හදන්ෙන්. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙමොකක්ද ෙවන්න 
ඕනෑ?[බාධා කිරීම්]ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් ෙමොකක් ගැනද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම ෙමොනවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අෙප් 

කථාවට ෙම් ෙගොල්ලන් බාධා කළා නම්, අපටත් බාධා කරන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකරලා ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමාට ෙම් කථාව 

කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න.[බාධා කිරීම්] දැන් ෙදපැත්ෙතන්ම 
බාධා කළා ෙන්. ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
බාධා කරන්න අපටත් පුළුවන්. අපටත් පුළුවන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි,-[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථා කරන පැත්ෙතන්ම disturb කරනෙකොට කථා කරන්න 

බැහැ. කථාව කරෙගන යන තැන ඉඳෙගනම disturb  කරනෙකොට 
ෙකොෙහොමද එතුමා කථා කරන්ෙන්?[ෙඝෝෂා කිරීම්] හරින් පනාන්දු 
ඇමතිතුමා කරුණාකර කථාව කරෙගන යන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

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

මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙහොරා කාලා; ෙහොරා කාලා.[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇත. 
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA 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 මන්තීවරුනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් දැන් කථාව පවත්වන 

ඇමතිතුමා ඇෙරන්න අනික් මන්තීතුමන්ලා ඉඳ ගත්තා නම් 
ෙහොඳයි.  

අෙනක් එක, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කඩදාසි එල්ලාෙගන 
ඉන්න එක සුදුසුද? විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු කරුණාකර 
ඉඳගන්න. 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා.  [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර අෙනක් මන්තීවරු වාඩිෙවන්න. 
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[ගරු හරින් පනාන්දු  මහතා] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

අනුගමනය කරන සම්පදායන් අනුව, බාධා කිරීමත් එක කමයක් 
තමයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක හරි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විටින් විට බාධා කරමින්, අපි ඒ බාධාවට පිළිතුරු ෙදමින්, අපි 

ඒ බාධාවන්ට මුහුණ ෙදමින් කථා කරෙගන යනවා. නමුත්, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට එතුමාෙග් කථාව 
කරන්නම දුන්ෙන් නැතිව, මුළු කථාව පුරාම බාධා කළා. [ ෙඝෝෂා 
කිරීම්] එෙහමනම් -  [ ෙඝෝෂා කිරීම්] අපි - [ ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! [ ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු 

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් අදහස පැහැදිලියි. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව විසින් දිගින් දිගටම 

ශීලන්කන් ගුවන්- [ ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කථා කරන අවස්ථාෙව් අෙනක් මන්තීවරු ඉඳගත්තා 

නම් ෙහොඳයි. [ ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කථාවක් කරන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 

ඔබතුමා මට ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ෙනොෙවයි, අෙනක් ගරු මන්තීවරු වාඩිෙවන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කථා කරන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිතුමන්ලා ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් 
පාඩුව සහ නාස්තිය ගැන කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
ෙම් ආයතනය පාඩු ලැබුෙව් ඇයි කියා මම ඇත්ත සංඛ ා ෙල්ඛන 
අනුව පැහැදිලි කළා. මට ඒ ගැන කථා කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට ලැබී තිබුණු විනාඩි 
14දීම බාධා කළා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට කියනවා, හරින් පනාන්දු 

මැතිතුමාට කථා කරන්න අපිත් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. අපි හරින් 
පනාන්දු මැතිතුමා සමඟ විරුද්ධ නැහැ. එතුමා එක්ක පශ්නයක් 
නැහැ. අපිව එළියට දැම්මත්, අපිත් එතුමාෙග් කථාවට බාධා 
කරනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒකට අවසර නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු හරින් පනාන්දු 

මැතිතුමා.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විනාඩි පහක් දැන් බාධා 

කළා. [බාධා කිරීම්] ගරු මහින්දානන්ද මැතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි 
පහක් බාධා කළා ෙන්.[ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් ඔබතුමාෙග් පශ්නවලට 
උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] උත්තර ෙදන්න 
ඔබතුමා ඉඩ ෙදන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] - 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ඉදිරිපත් කරන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මැතිතුමනි, ගරු ෙකෙහළිය 

රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා කථා කළාට පසුව ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මැතිතුමාට මිනිත්තු 14ක් කථාව සඳහා කාලය ලැබී තිබුණා. ඒ 
මිනිත්තු 14 ඇතුළත එතුමාෙග් කෙට් හයිය නිසා කථා කළා. 
හැබැයි, ඉතා සැලසුම් සහගතව, ඉතාමත්ම අවිනීත ෙලස බාධා 
කළා. [බාධා කිරීම්] කලබල නැතිව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ෙම්ක 
හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමාෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මුලසුෙන් 
හිටිය ගරු මන්තීතුමා සභාව පාලනය කෙළේ නැහැ. සභාව පාලනය 
කරන්ෙන් නැතිව ඒකට අවසර දුන්නා නම්, එවැනි තත්ත්වයක් 
ෙම් සභාෙව් ඇතිවීම වළක්වා ගන්න බැරිෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා, two wrongs do not 

make a right. I was not here, but I take your point and also 
the point of the Hon. Vasudeva Nanayakkara. -[Interruption] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

No, you cannot do that. You cannot get the same Member to 
speak on the same subject- [Interruption]. That is correct but 
I think we have to go back to the - [Interruption.] ගරු හරින් 
පනාන්දු මැතිතුමා.[ෙඝෝෂා කිරීම්] කරුණාකර ගරු මන්තීවරුන් 
ඉඳගන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ගරු 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කථා කරද්දී කිසිදු බාධා 
කිරීමක් වුෙණ් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන 
ෙපන්වන ෙකොට ''භූමිෙතල් ගහපු ගැරඬි'' වාෙග් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
දැඟලුවා.[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම්වා ෙපන්වන ෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන්ට  
ඉන්න බැහැ  . [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මැතිතුමා, 

ඉඳගන්න. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, - [ෙඝෝෂා කිරීම්]- 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළමුව වාඩි කරවන්න. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] පළමුෙවන් වාඩි කරවන්න.[ෙඝෝෂා කිරීම්]- 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් රටට පාඩු කරපු මිනිස්සු 

ඒ පාඩුව සාධාරණීකරණය කරන බව තමයි ෙම් හැසිරීෙමන් 
ෙපෙනන්ෙන්. අගාමාත තුමා කිව්වා වාෙග් enjoy ෙනොකර බැරි 
වීම තමයි ෙම් ෙපන්වන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ෙහොඳට ෙහොරා කාපු lot එකක්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් ඉන්ෙන් පල් 
ෙහොරු ටිකක්. SriLankan Airlines එක ලබපු රුපියල් ෙකෝටි 
12,280ක පාඩුෙවන් මහින්ද රාජපක්ෂට ලංකාෙව් පාසල් විතරක් 

300ක් හදන්න තිබුණා; ලංකාෙව් ෙරෝහල් විතරක් 75ක් හදන්න 
තිබුණා. ෙම් කාලකණ්ණි 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තවමත් කෑ ගහන්ෙන් ඒ සැප ගන්න බැරි නිසයි. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙපෙනනවා ෙන්ද, 
හැසිරීම? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් හැසිරීම ෙපෙනනවා ෙන්ද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී plane එකට ඇඳවල් 
දමපු උදවිය තමයි ෙම් කෑ ගහන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] Plane එකට 
කක්කුස්සි හදපු කට්ටිය තමයි ෙම් කෑ ගහන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
සංඛ ා ෙල්ඛන ගැන කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙමොකක්ද, ෙම් කරන්ෙන්? අපි 1947 වසෙර්දී "Air 
Ceylon" කියලා ආයතනයක් ඇති කළා. "SriLankan Airlines" 
කියන ආයතනය අවුරුදු ගණනාවක් ලාභ ලැබුවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ඊට පසුව එමිෙර්ට්ස් ආයතනයත් එක්ක එකතු ෙවලා 
අගාමාත තුමා කියපු විධියට රුපියල් ෙකෝටි 7,000ක ලාභයක් 
ලබා දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] රුපියල් ෙකෝටි 7,000ක ලාභයක් 
ලබා දීපු ආයතනය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අතට අර ෙගන 
පීටර් හිල් මහත්මයාව එෙළව්ෙව් ඇයි? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමා 
දන්නවාද, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි? ෙම් ෙගොල්ලන් 
දන්ෙනත් නැහැ. 

ෙයෝෂිත රාජපක්ෂෙග් graduation එකට යන්න Business 
Class tickets 35ක් ඉල්ලුවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] Business Class 
tickets 35ක් ඉල්ලුවාම එමිෙර්ට්ස් ආයතනෙය් පීටර් හිල් 
මහත්මයා කිව්වා, “flight එක fully booked. ඒ නිසා Business 
Class tickets ෙදන්න බැහැ.” කියලා. එමිෙර්ට්ස් ආයතනෙය් පීටර් 
හිල් මහත්මයාව එක දවසින් ෙගදර යැව්වා. එක දවසින් ෙගදර 
යවලා එමිෙර්ට්ස් ආයතනය ඉවත් කරලා, තනිකරම මානසික 
ෙරෝගිෙයෝ ටිකක් ෙම් ආයතනය කඩාකප්පල් කළා. කවුද, 
සභාපති විධියට පත් කෙළේ? අජිත් ඩයස ්මහත්මයා ගැන අහනවා. 
අජිත් ඩයස් මහත්මයා කියන්ෙන් ලංකාෙව් සුපසිද්ධ ආයතනයක 
පධාන විධායක නිලධාරිෙයක්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] නිශාන්ත 
විකමසිංහ කියන්ෙන් කවුද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] වතු අධිකාරිවරෙයක්. 
වත්තකින් ෙත් දල්ලක්වත් ෙනළපු නැති මිනිෙහක්. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] අට වසරවත් පාස් නැති ෙකෙනක්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අට 
වසරවත් පාස් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් 
හැසිරීෙමන් ෙපන්නුම් කරන එක ෙදයක් තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙම් හැසි රීෙමන් එක ෙදයක් ෙපන්නුම් කරනවා. ෙම් 
හැසිරීම නිසා තමයි SriLankan Airlines එකට ඔය ඉරණම අත් 
වුෙණ්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් වාෙග් මිනිස්සු තමයි SriLankan 
Airlines එක පාලනය කෙළේ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් වාෙග් නරි 
පැටව් SriLankan Airlines එක පාලනය කරපු නිසා තමයි 
SriLankan Airlines එකට ඒ ඉරණම අත් වුෙණ්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ලජ්ජයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එෙහම ෙවනෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට toilet ෙනොෙවයි, plane එකට තව ෙමොනවා දමා 
ගන්න බැරිද? අෙප් වාසනාවට, අෙන් අර උගන්ඩාවට යන ෙකොට 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා තමයි රෙට් ජනාධිපති. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] නිකමට හරි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති හැටියට හිටියා 
නම් අනිවාර්යෙයන්ම SriLankan Airlines  එෙක් ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ෙහොරු පැටව් ටිකත් යනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙහොරු 
පැටව් ටික දමා ෙගන, ෙගදර ඉන්න බලු පැටව් ටිකත් දමා ෙගන 
යනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙගදර ඉන්න බලු පැටව්, කක්කුට්ෙටෝ 
පැටව්, මුන්ෙග් ෙහොරු ගැහැනු   

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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[ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා] 
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කියන ඔක්ෙකෝම යනවා. ඔක්ෙකෝම අර ෙගන යනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්]  එෙහම ෙලෝකයක් තමයි තිබුෙණ්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒකට 
තමයි ෙම් ආශා කරන්ෙන්. ඒකයි, "SriLankan Airlines එක 
ෙදන්න එපා." කියලා කෑ ගහන්ෙන්. එෙහම නැතුව SriLankan 
Airlines එකට තිෙබන ආදෙර්ට ෙනොෙවයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
SriLankan Airlines එක කාටවත් ෙදන්න ෙම් රජයට කිසිම 
වුවමනාවක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම ගුවන් ෙසේවාවක්ම දැන් merge 
කරනවා. හැම ගුවන් ෙසේවා සමාගමක්ම එකතු ෙවනවා, බද්ධ 
ෙවනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] හැම ගුවන් සමාගමක්ම strategic 
alliancesවලට එනවා. අපත් බලන්ෙන් ෙම් ආයතනය ලාභ ලබන 
තැනකට ෙගෙනන්නයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් 
පාඩු ලබලා විනාශ වුණු SriLankan Airlines එක නැවත වතාවක් 
ෙහොඳ තැනකට ෙගෙනන්නයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, එක ෙදයක් ගැන කනගාටු ෙවනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] අද ෙම් මන්තීවරු එක ෙදයක් ඔප්පු කරලා ෙපන්වනවා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] අද ෙම් මන්තීවරුන්ෙග් හැසිරීෙමන් එක ෙදයක් 
ඔප්පු ෙවනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] පැහැදිලිව එක ෙදයක් ඔප්පු 
ෙවනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් ඉන්ෙන් ලංකාව විනාශ කරපු, 
මහජන මුදල් නාස්ති කරපු, කාලකණ්ණි කණ්ඩායම කියන එක. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් කණ්ඩායම තමයි රටට වින කෙළේ. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙම් කණ්ඩායම තමයි රට විනාශ කෙළේ. අෙප් වුවමනාව 
තිෙබන්ෙන් ෙම් සම්පත රැක ගන්න.  

මම අවසාන වශෙයන් තවත් එක ෙදයක් කියලා කථාව 
අවසන් කරනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, "ටිකට් එකක් සල්ලිවලට අර ෙගන ගියාම ඒ 
ආයතනය පාඩු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සර්?" කියලා අෙප් ගෙම් 
මිනිස්සු අෙපන් අහනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙමොකද private bus 
එකක් ගෙම් දිව්වාම ඒ private bus එකට ලාභයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ෙමොකද ඒෙක් යන අයට ෙහොෙරන් ටිකට් ගන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ඒ වාෙග් තමයි, ගුවන් යානයක යන්න ගුවන් සමාගමකින් 
ෙහොෙරන් ටිකට් ගන්න බැහැ, ඒකට electronic tickets තිෙබනවා. 
[ෙඝෝෂාකිරීම්] ටිකට් අර ගන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] දඹදිව ගියත් 
ටිකට් එකක් ගන්න ඕනෑ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙකොෙහොමද ෙම් 
ආයතනය පාඩු ෙවන්ෙන් කියලා මිනිස්සු අෙපන් අහනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] පාඩු වුෙණ් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් ඔය කියපු සභාපතිලා, ඔය කියපු 
ජනාධිපතිලා, ඔය කියපු තාත්තාෙග් පුත්තු ටික- [ෙඝෝෂාකිරීම්] 
සාටකය ඇඳ ගත්තු එක රාජපක්ෂ ෙකෙනක් අද ෙමතැන නැහැ. 
SriLankan Airlines එක විනාශ කරපු එක රාජපක්ෂ ෙකෙනක් 
ෙම් සභාෙව් දැන් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] රාජපක්ෂෙග් කටු 
ෙලවකන කට්ටියක් ෙමතැන ඉන්නවා. රාජපක්ෂෙග් කටු ටිකත් 
ෙලව කාපු කට්ටියක් ෙමතැන ඉන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ නිසා 
ෙම් කටු ෙලවකන කට්ටියට ෙපොඩ්ඩක් අමාරු ඇති, ෙලව කාපු 
කට්ෙට් තිෙබන රහ දැන් නැති නිසා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අර ඉන්ෙන් 
ෙලොකුම කට්ට කාපු, වට්ටක්කකාරයා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, your time is up. -[Interruption.] 

  
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
අර ඉන්ෙන් වට්ටක්කකාරයා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.  ඊළඟට ගරු ඥානමුත්තු 

ශීෙන්සන් මහතා.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඒකා 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
තමයි රාජපක්ෂ වලව්ෙව් වට්ටක්කා අදින එකා.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන්,- [බාධා 
කිරීම්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 15 minutes.  
 
[பி.ப. 4.48] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, லங்கன் 

விமான ேசைவ நி வனத்தின் தற்ேபாைதய நிைலைம 
ெதாடர்பான இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண மீதான 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  உைரைய 
ஆரம்பிப்பதற்கு விைழகின்ேறன். ஆனால், இன்  
இடம்ெபற்ற கூச்சல் குழப்பத்தினால் நான் ேபச நிைனத் வந்த 
விடயங்கள் - சிந்தைனகள் சிதறிவிட்டதாக உணர்கிேறன். 
இ ந்தா ம், இங்கு நைடெபற்ற விடயங்கைள 
ஒட் ெமாத்தமாக அவதானித்தவன் என்றவைகயில் என  
உைரயிைன வழங்க விைழகின்ேறன். 

எம  நாட் ல் இரண்  வைகயான ேசைவகள் 
இடம்ெப கின்றன. ஒன் , அத்தியாவசிய ேசைவ, 
மற்ைறய , ஆடம்பரமான ேசைவ.  இதைன இன் ெமா  
விதத்தில் கூறினால், அத்தியாவசியமான ேதைவ 
இ க்கின்ற ; ஆடம்பரமான ேதைவயி க்கின்ற . அந்த 
வைகயில் இன்ைறய தைலப் ப் ெபா ைள நாங்கள் 
கவனிக்கின்றேபா  'எயர் லங்கா' நி வனத்தின் தற்கால 
நிைலைம பற்றி மிக ம் ஆழமாக அக்குேவ  ஆணிேவறான 
க த் க்கள் இங்கு பாிமாறப்பட் ள்ளன. அந்தவைகயில் 
இதன் ேசைவயான  கடந்த காலத்தில் எவ்வா  
ைகயாளப்பட் க்கின்ற  என்ற விடயத்ைத மிக ம் 

ல் யமான ைறயில் இன்ைறய விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்டவர்கள் கூறியி ந்தார்கள். அத்தியாவசிய 
ேதைவக்காக, அத்தியாவசிய ேசைவக்காக எங்க ைடய 
மக்கள் ஏங்கித் தவித் க்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயில், 
எங்கள் மத்தியில் ஆடம்பரமான ஒ  ேசைவ - ேதைவ 
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எவ்வா  நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற  என்ப  பற்றிய 
விடயங்கைள இங்கு எங்களால் ெசவிம க்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . அந்த விடயங்கைள இங்கு மீண் ம் கூறி, இந்தச் 
சைபயில் குழப்ப நிைலைய உ வாக்கிக்ெகாள்ள நான் 
வி ம்பவில்ைல.  

எம  நாட்  மக்கள் எங்கைளத் தம  பிரதிநிதிகளாகத் 
ெதாி ெசய்  அவர்கள  தைலவர்களாக, அவர்கள  
வழிகாட் களாக இந்தக் ெகளரவ சைபக்கு -
பாரா மன்றத் க்கு அ ப்பி ைவத்தி க்கின்றார்கள். இந்தச் 
சைபயில் எம  ெசயற்பா கள், நடவ க்ைககள் பற்றி 
அவர்கள் ஊடகங்கள் லமாக 
அவதானித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். அ ேபால், 
எங்க ைடய ஒவ்ெவா  ெசயற்பா கைள ம் - 
ஆ ங்கட்சியாக இ ந்தாெலன்ன, எதிர்க்கட்சியாக 
இ ந்தாெலன்ன - இங்குள்ள 'கலாி'யில் இ ந் ெகாண்  
பல்ேவ  கண்கள் அவதானித் க்ெகாண் க்கின்றன. 
அன்ைறய நிகழ்வின்ேபா ம் இந்தக் 'கலாி'யில் இ ந்த 
பாடசாைலச் சிறார்கள் சைப உ ப்பினர்களின் 
நடவ க்ைககைள அவதானித் க்ெகாண் ந்தார்கள். 
இைடயில் அவர்கள் ெவளிேயற்றப்பட் ந்தார்கள். 
அப்ப யான ஒ  நிைலைமைய இன் ம் அவதானித் விட் , 
நான் இன்ைறய என  ேபச்ைச இங்கு நிகழ்த்தாமல் 
ெசல்லலாமா என் கூட எண்ணிேனன். எனேவ, இன்  
நாங்கள் இந்தக் ெகளரவமான சைபயின் ெகளரவத்ைதப் 
ேபணிப்பா காக்கக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்ப வதற்கான ஒ  
ைகங்காியத்திைன, ெசயற்பாட் ைனப் பற்றி ஆராயேவண் ய 
ேதைவயில் இ க்கின்ேறாம்.  ெகளரவ சபாநாயக ம் பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்க ம் இதைனக் கவனத்திெல த் , 
இனிவ ம் காலத்தில் அதற்கான ஒ  ெசயற்பாட் ைன 

ன்ென க்க ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நான் எவைர ம் குைறத்  
மதிப்பிடவில்ைல.  எல்ேலா ம் ெகளரவமான பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கெளன்ற வைகயில் அவர்கள  ெகளரவம் இந்தச் 
சைபயில் ேபணப்படக்கூ ய விதத்தில் நீங்கள் ெசயற்பட 
ேவண் ெமன்  விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த Srilankan Airlines நி வனத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
எம  உள்நாட் , ெவளிநாட் த் ெதாடர் கைள 
ஏற்ப த் கின்ற ேபாக்குவரத் க்கைளச் ெசய்கின்ற இந்தச் 
ேசைவயில் கடந்த காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட சில 
குள ப யான ெசயற்பா கள் லமாக, அந்தச் ேசைவயில் 
ஏற்பட்ட சில தடங்கல்கள் அல்ல  அதனால் ஏற்பட்ட 
வ மான இழப் கைளப்பற்றி இங்கு அக்குேவ  
ஆணிேவறாகப் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பல ம் 
சுட் க்காட் யி ந்தார்கள். எம்ைமத் தைலவர்களாக 
ஏற் க்ெகாண்  இப்பாரா மன்றத் க்குத் ெதாி  
ெசய்தி க்கின்ற எம  மக்க க்கு, மக்கள் பிரதிநிதிகள் இங்கு 
எவ்வா  நடந் ெகாண் க்கிறார்கள் என்ற விடயத்ைத 
நாைள ஊடகங்கள் பிரதிப க்கப்ேபாகின்றன. உண்ைமயில் 
ெபா நல ேசைவெயன்  ஒன்  இ க்கின்ற ; சுயநல 
ேசைவெயன்  ஒன்  இ க்கின்ற . ெபா நல ேசைவயில் 
ஈ படேவண் ய தைலவர்கள் அதைனச் சுயநல ேசைவயாக 
மாற் கின்றேபா  எப்ப யான தன்ைமகள் 
பிரதிப க்குெமன்பைத அன்  அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . இன்  இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
நடந் ெகாண் க்கும் விவாதத்தின்ேபா  பல்ேவ பட்ட 
உண்ைமகள், பல்ேவ பட்ட க த் க்கள் எங்கள் கா களில் 
ஒ க்கக்கூ யதாக இ ந்தன. என்றா ம், க த் க்கைள 

க த் க்களால் எதிர்ெகாள்ளக்கூ ய விதத்தில் 
ஒவ்ெவா வ ம் தங்க ைடய வாதப்பிரதிவாதங்கைள 

ன்ைவத்தி ந்தால் மிக ம் அ ைமயாக இ ந்தி க்கும். 
ஒ வர் ேபசுகின்றேபா  இன்ெனா வர் கூச்ச ட்டதால் 
அவ ைடய க த் க்கைள எங்க க்குச் ெசம்ைமயாக காதில் 
வாங்க யாத நிைலைம காணப்பட்ட . சிலேவைளகளில் 
க த்  க ைமயாக இ ந்தா ம்கூட அந்தக் க த்திைன  
எதிர்ெகாள்ளக்கூ ய மனப்பாங்கு இ ந்தி ந்தால் மிக ம் 
அ ைமயாக இ ந்தி க்கும். அந்தக் க த்திற்கு அ த்தவர் 
க த்தால் விைடயளித்தி ந்தால் அ  ேகட்பதற்கு நன்றாக  
அைமந்தி க்கும்.  

அ  அவ்வாறி க்க, இன்ைறய நிைலயில் எங்க ைடய 
'எயார் லங்கா' நி வனத்ைதப் பற்றி நாங்கள் இங்கு பல்ேவ  
விதமாக வாதப்பிரதிவாதங்கைளச் ெசய்தி க்கிேறாம். 
உண்ைமயில் இந்த 'எயார் லங்கா' நி வனம் நட்டத்தில் 
ஓ க்ெகாண் க்கின்ற  என்ற விடயம் ஆ ங்கட்சியினரால் 
ஆதாரங்கள் லமாக ன்ைவக்கப்பட் ந்த . அ  
அவ்வா  நட்டத்தில் இயங்குகின்றேபா  அ த்தகட்டமாக 
என்ன ெசய்யேவண் ம் என்பைதப் பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க 
ேவண் ம். 'எயார் லங்கா' நி வனத்தில் நிகழ்ந்த 
குைறபா கைள ேம ம் வியாக்கியானம் 
பண்ணிக்ெகாண் ந்தேபா  குழப்பமானெதா  சூழ்நிைல 
பாரா மன்றத்தில் ஏற்பட்டைத அவதானிக்கூ யதாக 
இ ந்த . எனேவ, கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட கசப்பான 
ெசயற்பா கள் அல்ல  ஆடம்பர ேநாங்கங்ெகாண்ட 
ெசயற்பா கள் இனிவ ம் காலத்தில் ஏற்படாமல் சாியான 

ைறயில் திட்டமிட்  வ வைமத்  அதைன நி வாகம் 
ெசய் காட் னால் அ  மற்றவர்க க்கு ஒ  பாடமாக 
அைமவதற்கு வாய்ப்பி க்கிற .  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தமட் ல் அபிவி த்தியைடந்த 
நாட்  மக்களாக நாங்கள் இல்ைல. இன் ம் நாங்கள் 
அபிவி த்தியைடந்  வ கின்ற நாட் ல் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ேறாம். எம  மக்கள் உண க்காக, 
நீ க்காக, தங்க ைடய உைறவிடத் க்காக, அத்தியாவசிய 
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்காக பல்ேவ  
விதத்தி ம் பாிதவித் க்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயில், 
இவ்வாறான க த் க்கள் அவர்களின் கா கைளச் 
ெசன்றைடகின்றேபா  அவர்கள் எம்ைம எவ்வா  
மதிப்பிட் க் ெகாள்வார்கள் என்பைதப்பற்றி நாங்கள் 
சிந்திக்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். அேதேவைள, 
ச க நலன்சார்ந்த ெபா நல ேசைவயான  சாியான 

ைறயில் ன்ென க்கப்ப கின்றேபா  மக்கள் எம்மீ  
நம்பிக்ைக ெகாண்டவர்களாக இ ப்பார்கெளன்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம்.   

எங்க ைடய ஜனாதிபதி அவர்களின் ெவளிநாட்  
விஜயம் பற்றிய ெசய்திெயான்ைற அண்ைமயில் 
பத்திாிைகெயான்றில் ப த்ேதன். தாங்கள் பயணித்த 
விமானத்தில் ஜனாதிபதிெயா வ ம் பயணித்தி க்கிறார் 
என்ப  அங்கி ந்த பிரயாணிக க்குத் ெதாியாதி ந்த . 
"ஜனாதிபதிெயா வர் வந்தி க்கின்றார்; அவர் ெசல்வதற்கு 
வழிவி ங்கள்" என்  ஒ ெப க்கி லமாக அறிவித்த 
பிறகுதான் அந்தப் பிரயாணிக க்கு தம்ேமா  ஒ வராக - சக 
பயணியாக ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
பயணித்தி க்கிறார் என்ற ெசய்தி ெதாிந்த . 
அப்ப ெயன்றால் அவர் ஆடம்பரமில்லா  மிக ம் 
எளிைமயாக வாழ்ந் காட்ட அல்ல  பயணித் க்காட்ட 

ற்பட் க்கி்றார். பல மணி ேநரம் விமான நிைலயத்தில் 
காத்தி ந்  சாதாரண பயணிகைளப் ேபான்  அவர் 
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பயணித்தி க்கிறார். இப்ப யான ன் தாரணமான 
ெசயற்பா  எங்கள  மக்க க்கு இனிக்கக்கூ ய ெசய்தியாக, 
அவர்கள  மனங்கைளக் கவரக்கூ ய ெசய்தியாக 
அைமந்தி க்கும். எனேவ,  கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட 
தவ கைள வாதப்ெபா ளாக மாற்றிக்ெகாள்ளாமல், அதைன 
மீண் ம் மீண் ம் ேபசி இந்தச் சைபயில் குழப்பகரமான 
நிைலைய ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளாமல் நாங்கள் மிக ம் 

த்தி ர்வமாக, சா ாியமாக நடந் ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த 
வைகயில், இந்தச் சைபையக்  ெகளரவமான ைறயில் 
வழிநடத் வதற்கு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் ன்வர 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்தகால த்தம் காரணமாக ஏற்பட்ட மறக்க யாத 
மனப்பதி க டன் மக்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். 

த்தம் ஓய்ந்  ஏ  ஆண் கள் கடந்த நிைலயில் உயிாிழந்த 
ஆயிரக்கணக்கான எம  மக்க க்கு இந்த இடத்தில் 
மனமார்ந்த அஞ்ச ையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேவைள, இன்ைறய நிைலயில் நான் ேவ  சில 
விடயங்கைள ம் சுட் க்காட்ட ேவண் யவனாக 
இ க்கின்ேறன். அதாவ , சம காலத்தில் இரண்  - ன்  
தினங்கள் ெபய்த மைழ காரணமாக இ வைர 18 ேபர் 
உயிாிழந்ததாகப் பத்திாிைகத் தகவல்கள் கூ கின்றன. 
அேதேநரம் 7 ேபர் காணாமல் ேபானதாக ம் 8 இலட்சம் 
மக்கள் வைர பாதிக்கப்பட்டதாக ம் கூறப்ப கின்ற . 
இப்ப யான ஒ  கவைலக்கிடமான நாளில் இந்தப் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள  யரத்தி ம் நாங்கள் பங்குெகாள்ள 
ேவண் ம். இழப்பீட் க்குள்ளாகிய மக்க க்குாிய 
நிவாரணங்கைள எ த் ச்ெசல்வதற்கும் அதைன 
வழங்குவதற்கு ாிய நடவ க்ைககைள உாிய அரசியல் 
பிர கர்கள் மற் ம் அதிகாாிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்  இந்தச் சைபையக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், விவசாயிகைளப் ெபா த்தமட் ல் அைடமைழ 
காரணமாக அவர்கள் மிக ம் ன்பமைடந்தி க்கின்றார்கள். 
அதாவ , தங்க ைடய ெதாழிைல இழந்  நிர்க்கதியாக 
நிற்கின்றார்கள். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் அவர்க க்கு 
உரத்திற்காக வழங்க ேவண் ய அந்தக் காசு - நிதி இன்ன ம் 
வங்கிகைளச்  ெசன்றைடயவில்ைல; தங்க ைடய 
ைகக க்குக் கிைடக்கவில்ைல என்ற ஓர் ஏக்கத்ேதா  
அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். அேதேவைள பயிர் ெசய்யப்பட்ட 
அவர்க ைடய விைளநிலங்கள்கூட பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் 
காணப்ப கின்றன. ெசங்கல் சூைளகளில் ெசங்கல் 
உற்பத்தியில் ஈ ப கின்ற ஏைழத் ெதாழிலாளிக ம் இந்த 
மைழயின் காரணமாக ெவகுவாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இவ்வாறானவர்க க்குாிய 
இழப்பீ கைள வழங்குவதற்கும் உாிய அதிகாாிக க்குப் 
பணிப் ைரகைள வி க்க ேவண் ம் என்  இந்தச் சைபயில் 
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இைவ பற்றிெயல்லாம் சிந்திக்க 
ேவண் ய இன்ைறய ேவைளயில், நாங்கள் எங்க க்குள் 
பல்ேவ பட்ட க த் க்கள் ாீதியாக ேமாதிக்ெகாண் ப்ப  
மக்க க்குச் சகித் க்ெகாள்ள யாத ஒ  நிைலைமைய 
ஏற்ப த் ம் என்பைத இந்த இடத்தில் நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைள, இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம். அ  இந்தச் சைபயில் ேநற் ப் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட 
ஒ  விடயம். அதாவ  எம  அதிபர்கள் கடந்த த்த காலத்தில் 
அங்கு ெவற்றிடங்கள் நிலவிய கஷ்டமான, நஷ்டமான, மிக ம் 
ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைன ள்ள இடங்களில் நிைறேவற்  
அதிகார ைடய அதிபர்கள் என்ற வைகயில் - performing 

principal என்கின்ற வைகயில் பாடசாைலகைள ஏற்  அந்தப் 
பாடசாைலகைள இயன்ற வைரயில் நல்ல ைறயில் நடத்தி 
வந்தி க்கின்றார்கள். இன்ைறய நிைலயில் அந்த performing 
Principals’ Service இல் இ ந்தவர்கள் தங்க க்குாிய அதிபர் 
தரத்திைன உ திப்ப த்த யாத நிைலயில் 
ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, இந்த performing 
principals பற்றிய விடயத்தில் அவர்கள் பட்ட கஷ்டத்திற்கும் 
ேவதைனக்கும் உாியவிதத்தில் அவர்கைள நிரந்தர 
அதிபர்களாக்குவதற்கான ெசயற்பாட் ைனக்  கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், கடந்த 
காலங்களில் இவ்வாறான ெசயற்பா கள் 
நைடெபற்றி க்கின்றன. ஆகேவதான், இக்காலத்தில் 
அவர்கள் அதைன எதிர்பார்க்கின்றார்கள். ஆசிாியர் 
சங்கங்க ம் இதைனப்பற்றி வ த்திக் 
ெகாண் க்கின்றன. கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்க க்குப் 
ேபாக யா  என்  சிலர் அடம்பி த் க்ெகாண் ந்த 
ேவைளயில், அங்கு ெசன்  அந்தப் பாடசாைலகைள 
இயக்கியவர்கள் நிைறேவற்  அதிகாரத்ைதப் ெபற்ற இந்த 
அதிபர்கள் என்பைதக் க த்திற்ெகாண் , அவர்க க்கான 
அந்தச் ெசயற்பாட் ைன ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ெமா  விடயத்ைத நான் சுட் க்காட்ட ேவண் ம். 
அதாவ , ெதாழில் வழங்குகின்ற விடயத்தில் இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தின் ெசயற்பாட் ைன எம  மக்கள் 
ஒவ்ெவா வ ம் ல் யமாக அவதானித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அேநகமாக இந்தத் ெதாழில் 
வழங்குகின்ற ெசயற்பா கள் பரவலாக்கப்படவில்ைல. 
ஆனால், குறித்த மாவட்டத் க்கு, குறித்த ச கத் க்கு என்  
அைவ குவிக்கப்பட் க்கின்ற ஒ  நிைலைமையக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . கல்வி அைமச்சாக 
இ ந்தாெலன்ன, சுகாதார அைமச்சாக இ ந்தாெலன்ன, நீர் 
வழங்கல் அைமச்சாக இ ந்தாெலன்ன, இந்த அைமச்சுக்களில் 
ெதாழில் வழங்குகின்ற தன்ைமயில் ஒ  ெவளிப்பைடத் 
தன்ைமையக் காண யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம 
இ க்கின்ற . எனேவ, இதில் ஆ ம் கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்  
ேபதங்கைளக் காட்டாமல் ெசயற்பட ேவண் ம். இன்  
நிைறயப் ப த்த இைளஞர்கள் ேவைலயற்ற நிைலயில் 

தியில் நிற்கின்றார்கள். இவ்வா  ப த்த இைளஞர் 
வதிகள் ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற யாத நிைலயில் 
தியில் அைலந்  திாி ம் நிைலயான  நாட் ல் 

பயங்கரமான ஒ  சூழைல உ வாக்கும் என்பைதத் தாங்கள் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

1971ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில்கூட இைளஞர் வதிகள் 
ேவைலவாய்ப் க்கள் இல்லாத காரணத்தினால் ேஜ.வி.பீ. 
அைமப்பி டாக ஒ  ரட்சிைய ேமற்ெகாண்டார்கள் என்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். இன் ம்கூட இைளஞர் வதிகள் 
ெதாழில்வாய்ப் க்கள் இல்லாமல் ஏங்கித்திாிகின்ற 
நிைலைமதான் காணப்ப கிற .  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Sir, please give me one more minute.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இவர்க க்கு அரச ைறயாக இ ந்தாெலன்ன, 
தனிப்பட்ட ைறயாக இ ந்தாெலன்ன, 
அத் ைறக க்கூடாகத் ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய ெபா ப்  அரசுக்கு 
இ க்கின்ற . அந்தச் ெசயற்பா கைள நீங்கள் 
ேமற்ெகாள் ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக இ க்கின்ற .  

இ தியாக, வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக, 
ெதாழிற்சாைலகைள அைமப்பெதன் ம் ண் க்கப்பட்ட 
பாலங்கைளப் னரைமப்பெதன் ம் மக்க க்கு உத்தரவாதம் 
வழங்கப்பட் ந்த . மட்டக்களப்  பிரேதசத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அ  த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசம்; பாைதகள் ண் க்கப்பட்ட பிரேதசம்; 
ெதாழில்வாய்ப் க்கள் இழக்கப்பட்ட பிரேதசம்; 
ெதாழிற்சாைலகள் டப்பட்ட பிரேதசம் என்ற நிைலயில் 
இ க்கின்ற . எனேவ, வர  ெசல த்திட்டத்தில் உத்தரவாதம் 
அளிக்கப்பட்ட ேபான்  இந்தப் பிரேதசங்க க்கு 
ெதாழிற்சாைலகள், பாலங்கள், பாைதகள் என்பவற்ைற 
அைமப்பதற்குாிய வாய்ப்பிைனச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். 
அதைனேய மக்கள் எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள் 
என்ற ெசய்திையக்கூறி, என  உைரயிைன 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
 

[අ.භා. 5.04] 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අයහපත් කාලගුණ 

තත්ත්වය නිසා ඊෙය් සහ අද අවාසනාවන්ත සිදුවීම් ගණනාවක්  
ෙවලා තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
ෙදොම්ෙප්, අත්තනගල්ල, බියගම පෙද්ශවල දහස් ගණනක් 
අහිංසක ජනතාවට උන්හිටි තැන් නැති ෙවලා ෙබොෙහෝ 
අපහසුතාවලට මැදි ෙවලා සිටිනවා. තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය සහ 
රජෙය් නිලධාරින්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  අය ඇතුළු සියලු ෙදනා 
එකතු කර ෙගන රජයක් හැටියට අපි ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් 
දැවැන්ත සහන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරෙගන යනවා. ඒ 
අපහසුතාවට පත් සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් මා කනගාටුව පළ 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද මාතෘකාව බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන ශීලංකන් ගුවන් සමාගෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න මම කැමැතියි. 2008 වන තුරු 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම එමිෙර්ට්ස් සමාගමත් සමඟ ඒකාබද්ධව 
කියාත්මක වුණා. ඒ හරහා ලාභ ලබා ගත්තා පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රටට ආදායමකුත් ලබා දුන්නා. නමුත් එදා අවාසනාවන්ත සිදු 
වීමක් වුණා. ඒ අවාසනාවන්ත සිදු වීම තමයි ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම නැවතත් අෙප් රජයට භාර ගැනීම. එෙසේ භාර ගන්න වුණු 
පධානම ෙහේතුව තමයි පසු ගිය කාල වකවානුෙව් රාජපක්ෂ 
ෙරජිමය ඒ සමාගම පාලනය කළ ආකාරයයි.  

ඔබතුමන්ලා දන්නවා, පසු ගිය කාල වකවානුෙව්  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පිට රටකට ගමනක් ගියා නම් එතුමා ළඟ හිටපු 
සියලුම ෙගෝලෙයෝ ටිකත් එකතු කර ෙගන ගිය බව.  ඒක හරියට 
වෑන් එකක් තිෙබන ෙකෙනක්  කතරගම වන්දනාෙව් යනෙකොට 
අවට ෙගවල්වල ඉන්න නෑදෑයින්ටත් එන්න කියලා ඒ වෑන් එක 
පුරවා ෙගන යනවා වාෙග් තමයි එතුමා පිට රට ගිෙය්. එෙහම 
පිටරට යන අවස්ථාවක එදා එමිෙර්ට්ස් ආයතනය යටෙත්                                  
ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම්  හිටපු විධායක නිලධාරි පීටර් හිල් 

මහතාට බලහත්කාරකම් සිදු කළා, Business Class tickets  35ක් 
ලබා ෙදන්න කියලා. එතුමා ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, "35ක් ලබා 
ෙදන්න බැහැ, 5ක් 6ක් නම් ලබා ෙදන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ 
නිෙයෝගයට අවනත වුෙණ් නැති නිසාම එතුමාට ෙම් රටින් 
බැහැරව යන්න සිදු වුණා. ඊළඟ දවස වන විට  වීසා බලපතය 
අෙහෝසි කිරීම   නිසා එතුමාට ෙම් රට අතහැර දමලා යන්න සිදු 
වුණා.  ඒ කාරණාව නිසා තමයි, "ෙබොෙහොම  ස්තුතියි" කියලා 
එමිෙර්ට්ස් ආයතනය නැවතත් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට භාර දුන්ෙන්.  එදා පටන් ෙමොකද වුෙණ්?    

ගුවන් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ෙමෙලෝ සංසාරයක් ෙනොදන්නා 
තමන්ෙග් මස්සිනා - භාර්යාවෙග් සෙහෝදරයා- ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් සභාපති කළා. එයා ශීලංකන් ගුවන් සමාගෙම් සභාපති 
කරලා එදා පටන් තමන්ට ඕනෑ විධියට, තමන්ෙග් පවුෙල් 
ෙකොම්පැනියක් විධියට ෙම් ආයතනය පාලනය කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, තමන්ට ඕනෑ, ඕනෑ විධියට ගුවන් යානා පාවිච්චි කළා. 
තමන්ට ඕනෑ වුණාම මුළු යානාවම පුරවා ෙගන යනවා. මුළු 
යානාවම ෙගන යනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අවශ  නැති වුණාම  
හිස් යානාව නැවතත් ෙම් රටට ෙගනැවිත් ෙදනවා. සමහර 
අවස්ථාවල ගුවන් යානාව පිට රටකට ෙගනිහිල්ලා ඒ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ දවස් ෙදක තුන නිකම් නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ  
සඳහා ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් ෙම් රෙට් ජීවත් වන අහිංසක 
ජනතාවට ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම තමයි 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ෙම් ආකාරයට ෙකෝටි පෙකෝටි 
ගණනක් පාඩු වින්ෙද්.   

දැනට දින කිහිපයකට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා එදා ගියා වාෙග් එතුමාෙග් මිතුෙරක් බලන්න 
උගන්ඩාවට ගියා. නමුත් එතුමාට එදා ගියා වාෙග් යන්න 
අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. එතුමා ගියා නැවතත් උගන්ඩාවට. අද 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති ෙවලා හිටියා නම්,  
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානාවක් අරෙගන ඒ ආසන 
ඔක්ෙකෝම පුරවාෙගනයි උගන්ඩාවට යන්ෙන් කියන එක මා 
වගකීෙමන් කියනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. ෙමන්න ෙම් 
ආකාරයට එදා ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානා තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික වාහන  විධියට පෙයෝජනයට ගත්තා. ඒ නිසා තමයි 
ෙමච්චර මුදල් පමාණයක් අලාභ වුෙණ්.  

2010දී රුපියල් මිලියන 2,698ක අලාභයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
2012දී රුපියල් මිලියන 19,778ක්, 2013දී රුපියල් මිලියන 
26,000ක්, 2014දී රුපියල් මිලියන 32,000ක් අලාභ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට විශාල මුදල් පමාණයක්, -බිලියන ගණනක්
- ෙම් ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම පාඩු විඳලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
අවුරුදු ගණනාව තුළ ෙමහි පාඩුව, accumulated loss එක මිලියන 
එක්ලක්ෂ විසිඅටදහස් ෙදසිය තිසඅ්ටක්.  ෙම් වාෙග් විශාල මුදලක් 
අලාභයට පත් කරලා තමයි දැන් අපට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ණය පමාණය ෙම් රෙට් ජන 
ගහනෙයන් ෙබදුෙවොත්, එක පුද්ගලයකු ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
නිසා රුපියල් හයදහසක් ණය ෙවලා තිෙබනවා. පවුලක හතර 
ෙදෙනකු ඉන්නවා නම් ඒ  සෑම පවුලක්ම රුපියල් විසිහතර දහසක් 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ෙවනුෙවන් ණය ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් තමයි උදා වුෙණ්.  

අපි ෙම් රට භාර ගත්තාට පස්ෙසේ අපට දැන ගන්න ලැබුණු 
පධානම කාරණාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි තවත් ගුවන් යානා 08ක් 
ගන්න කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් විධියට ෙකෝටි 
පෙකෝටි ගණනක් පාඩු ලබා තිබියදීත්, අනවශ  ෙලස තවත් ගුවන් 
යානා 08ක් ඇණවුම් කරලා තිෙබනවා. ඒවායින් එක ගුවන් 
යානාවක් පභූ ගුවන් යානාවක්. පුටු දාලා, ඇඳන් දාලා  මහින්ද 
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රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ විධියට  බුදියා ෙගන යන්න 
පුළුවන් විධිෙය් ගුවන් යානා  ඇණවුම් කරලා තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම්වා නතර කරලා නැවතත් ශීලංකන් ගුවන් සමාගම ලාභ ලබන 
ආයතනයක් බවට පත් කරන්න ෙම් රජය උපරිම උත්සාහ 
කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.12] 
 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, தற்கண் இந்த 
லங்கன் விமான ேசைவ குறித்த விவாதத்தில் என் ைடய 

க த் க்கைள ஆங்கிலத்திேல கூ வதற்கு ன் , ேமாசமான 
காலநிைலயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ெதாடர்பாக ஒ  சில 
வார்த்ைதகள் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். என் ைடய 
ேதர்தல் மாவட்டமான கண் யிேல கம்மலக்க, இ க்வத்த 
ேபான்ற பிரேதசங்களில் இந்த ேமாசமான காலநிைலயால் 
பாதிக்கப்பட்  6 ேபர் மரணத்ைதத் த வியி க்கின்றார்கள்.  
அவர்க ைடய கு ம்பத்தின க்கு என் ைடய 
அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ற அேதேவைள, 
அரநாயக்க பிரேதசத்தி ம் மண்சாிவினால் பாதிக்கப்பட்  
நிைறயப்ேபர் உயிாிழந்தி க்கின்ற நிைலயில் அவர்க ைடய 
கு ம்பத்தின க்கும் என் ைடய அ தாபத்ைதத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், ஒ சில நிமிடங்க க்கு ன்  பிரதம மந்திாி 
அவர்க ைடய தைலைமயில் நைடெபற்ற அனர்த்த நிவாரண 
ேவைலகைள ேமற்பார்ைவ ெசய் ம் கு வின் கூட்டத்திேல, 
உடன யாக NBRO நி வனத்தின் லம் மண்சாிவினால் 
பாதிக்கப்ப கின்ற பிரேதசங்கள் அைடயாளங்காணப்பட் , 
அங்கி ந்  கு ம்பங்கைள அகற் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள ம் மாற் க் காணிகைள 
அைடயாளப்ப த்தி அவர்கைள அந்தந்த இடங்களில் 
கு ேயற் கின்ற நடவ க்ைககைள ம் ேமற்ெகாள் மா  
வ த்தியி க்கின்ேறாம்.  குறிப்பாக, ேதாட்டப் றங்களிேல 
இவ்வாறான பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் டைமப் த் 
திட்டங்களில் இ க்கின்ற கு யி ப்பாளர்கைள அல்ல  

கைள அைமத்  வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற 
கு யி ப்பாளர்கைள அகற் வதற்கான நடவ க்ைகக க்கு 

ன் ாிைம ெகா க்கேவண் ம் என்பைத ம் நாங்கள் 
வ த்திப் ேபசியி க்கின்ேறாம்.  க்கியமாக, அரசாங்கம் 
இந்த அனர்த்தத்தின் காரணமாகப் பாதிப் ற்ேறா க்கான 
நிவாரண ேவைலகைளச் ெசய்கின்ற அேதேநரம், இவ்வாறான 
அனர்த்தங்களின் லம் எதிர்காலத்தில் பாதிப் க்கள் 
ஏற்படாமல் த ப்பதற்கான நடவ க்ைககள் பற்றி 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற விடயத்ைத இங்கு நான் 
வ த் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக 
உங்க க்கு நான் நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.   

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என் ைடய 
உைரயின் அ த்த பகுதிைய ஆங்கிலத்திேல நிகழ்த்தலாம் 
என்  நிைனக்கின்ேறன்.   

Hon. Deputy Speaker, we have been discussing the 
situation of the SriLankan Airlines the whole of today 
and yesterday. The issue of an exit strategy for the 
Government in the parlous economic situation concerning 
this State-owned enterprise has been a matter of debate 
for many long years. During the 37 years of the existence 
of  the SriLankan Airlines, except for the eight-year 
period during which the Emirates Airline had a strategic 
investment and management contract with the SriLankan 
Airlines, the rest of the years have been loss-making 
years; particularly the recent years and that too 
unfortunately after having brought the longstanding 
conflict to an end. It is very unfortunate that we were 
unable to turnaround our national carrier and it had run 
into very exorbitant debt and has come to a position 
where there is no option, but to once again the 
Government to take over the debt and to restructure the 
company.  

There are several methodologies that we can adopt. 
But I must say very clearly here that we should not in the 
meantime forget the need for a national carrier for the 
country.  It is not for us to throw the baby out with the 
bathwater. We should also realize that the SriLankan 
Airlines, during the 30-year long period of the conflict, 
had been of immense service to the country. Firstly, it 
played a pivotal role in keeping the tourism industry alive 
in this country. The SriLankan Airlines has played a very 
important role in that regard. It also provided the 
necessary air movement for our expatriate workers in the 
Middle Eastern areas. That was another aspect which we 
should not forget. Then, it also facilitated the Sri Lankan 
exports at a time when foreign carriers withdrew from Sri 
Lanka due to the conflict situation in the country. 
Therefore, having had a national carrier, we should not 
forget that it served the purpose, though we have run into 
difficulties in financially managing the airline to a 
satisfactory level.  

We must also realize that airline industry all over the 
world is faced with problems.  The entire world situation 
is, when it comes to the airline industry, it is not a 
profitable business to enter into, except for a few airlines, 
which once again are owned by very rich countries - the 
oil rich countries like the United Arab Emirates. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
And subsidized poorly.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, but in the meantime, most of them have been 

subsidized heavily by their own governments. I must say 
that we have had some very high degree of politicization; 
there has been a certain degree of cronyism, which has 
been rampant in the management of the SriLankan 
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Airlines. I do not want to go into these sordid details that 
have already been spoken about, but look at proactively 
what we can do to restructure the management and to 
retain the national carrier with at least some of its pride 
intact.  

We all know that there is a brand value for SriLankan 
Airlines. Everybody appreciates all over the world the 
service standards of the SriLankan Airlines. Comparably 
with the other airlines, they still consider the SriLankan 
inflight service to be of a very high and better standard. 
We have several times won many international awards.  

Therefore, I am sure in finding a strategic partner, we 
must look at and leverage the advantages we have with an 
airline which has a certain amount of  goodwill that is still 
there which would be an attraction for us to negotiate 
with possible parties.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
It is interesting the way you are speaking. But, you are 

running out of time. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Thank you very much, Hon. Deputy Speaker.  

I will just wind up with one particular aspect. At the 
request of the Prime Minister, I went to discuss with the 
Turkish Airlines and persuade them to come and look at a 
strategic partnership with the SriLankan Airlines. There 
had been discussions by others, and they have been 
looking at a possibility of doing some review. But, what 
is important for all these carriers - the main attraction - is 
our national carrier's inventory to India, because of the 
free Sri Lankan traffic rights and access to India due to its 
Open Skies Agreements with us. We have that access and 
that is an attraction that any prospective airline would find 
in negotiating. Then, also, the other bigger airlines have a 
negotiating capacity because of their buying capacity with 
the airbus industry, since we are now saddled with the 
A350 airliners to be delivered in September. We have 
already cancelled four of them. But, then, the rest of the 
four are in order to negotiate - some of these airliners 
have a better leverage because of their capacity with the 
airbus industry. I am sure, with those issues, we would be 
able to find a good strategic partner for us to retain the 
brand name “SriLankan” and to resuscitate the failing 
airline and to continue with it in the future. Thank you.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara. 

You have 14 minutes.  

[අ.භා. 5.21] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා අන්තිමට අහෙගන 

සිටිෙය්, මෙග් මිත ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් කථාවයි. 
එතුමාෙග් කථාෙව්දීත් කිව්ෙව්, ෙම්ක ෙදන්න, එෙහම නැත්නම් 
ෙම්කට එකතු කර ගන්න අපි කවුරුන් ෙහෝ ෙසොයා ගන්න ඕනෑය 
කියලායි. ෙම්කට අපි කවුරුන් ෙහෝ එකතු කර ගන්නවා 
ෙනොෙවයි, උන්ට අපව එකතු කර ගන්න ෙදන්නයි ෙම් යන්ෙන්. 
ෙම්ක අර හිවලුන්ෙග් හා කිකිළියෙග් මඟුල වාෙගයි. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කථාව අහලා 
තිෙබනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. හිවල්ලු කිකිළියන්ට ෙයෝජනා 
කළා, ෙදෙගොල්ලන් එකතු ෙවලා මඟුල් කෑමකට. අන්තිමට ඒ 
මඟුල් කෑම ෙකළවර වුෙණ්, හිවලුන්ට කන්න කිකිළිව උස්සා 
ෙගන යෑෙමනුයි. ඒක තමයි දැන් ෙවන්ෙන්.  

Sir, I would like to quote from an article which 
appeared in the "DailyFT" newspaper of 27th January, 
2016 under the caption "SriLanka's Rebirth" where Mr. 
Joseph E. Stiglitz made his views on the PPP - public-
private partnership. Joseph E. Stiglitz කියන්ෙන් Nobel 
Prize winner ෙකෙනක්. Having come to Sri Lanka, he 
very candidly said the following about the issue of  PPP. 
He stated, among other things, I quote: 

“Markets on their own won’t solve this problem. Sri Lanka will 
need balanced affirmative action - ” 

"Affirmative action", means to intervene in the 
markets, not lend yourself to the markets.   

එහි එක තැනක එතුමා ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා:  

“Likewise, another frequently proposed strategy, public-private 
partnerships, may not be as beneficial as advertised.”  

It is because the world is in a fairly weak economic 
outlook. There is a stagnation in some countries and in 
others the purported growth is not an actual growth. In 
these circumstances, investments are difficult and 
everybody is looking for investments which can give the 
best returns. අපත් එක්ක හවුල්කාරකමකට එන්ෙන් ෙහොඳම 
ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම්. ඒ නිසා තමයි ලංකාවටත් 
පැමිණි, ෙනොෙබල් ත ාගලාභියකු හා ආර්ථික විද ාඥයකු වන 
ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස් වාෙග් ෙකෙනක් කියන්ෙන්, "Public-private 
partnerships are not beneficial as advertised" කියලා. He 
further goes on to say, I quote: 

"Such partnerships usually entail the government bearing the risk, 
while the private sector takes the profits."  

මා ෙනොෙවයි ෙමෙහම කියන්ෙන්.  

So, these will serve you as an advisory. You got him 
down and this is what he had to say about PPP. Then, 
what does he further say? I quote: 

“Typically, the implicit cost of capital obtained in this way is very 
high. And while the private sector can, and frequently does, renege 
on its contractual obligations (through bankruptcy) -” 
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Private sector often does that. They renege on their 
contractual obligations through bankruptcy, their method 
is "bankruptcy". 

“-or force a renegotiation under the threat of reneging - the 
government cannot, especially when an international investment 
agreement is in place.” 

So, he advises against public-private partnerships 
which are not as rosy as they are advertised.  

එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට දුන්නා වාෙග් අෙප් රජෙය් 
කළමනාකාරිත්වය partnerට ෙදන්ෙන් නැතුව, රජෙය් 
කළමනාකාරිත්වය රජය යටෙත් තබා ෙගන, යම් අවශ තාවක් 
අනුව කිසියම් ආෙයෝජකයකු ගන්නවාට මා විරුද්ධ නැහැ. 
එමිෙර්ට්ස් ආයතනය ෙමොකද කෙළේ? එමිෙර්ට්ස් ආයතනය කෙළේ 
අෙප් aircraft ටික ඔක්ෙකොම විකුණා දැමීමයි. ඊට පස්ෙසේ තවත් 
aircraft ටිකක් lease එකට ගත්තා. ඉන් පසුව ෙමොකද කෙළේ? 
ෙකොටි ගහලා ඉතුරු ෙවලා තිබුණා, එන්ජින් වගයක්. ඒවා තවමත් 
පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඒවාත් විකුණුවා and they showed a 
good balance sheet.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Anybody can do that. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි මා ෙම් කියන්ෙන්. And they showed a good 

profit.  එදා එෙහම තමයි වුෙණ්. ඊට පසේසේ අපි ෙම් ආයතනය 
අරෙගන ෙමොකක්ද කරන්න පටන් ගත්ෙත්? අපි ඇත්තටම ෙම් 
ආයතනය national carrier එකක් බවට පත් කරන්න කටයුතු 
කළා.  ෙන්පාලෙය් වාෙග් දුප්පත් රටකටත් "Biman Bangladesh 
Airlines" කියලා national carrier එකක් තිෙබනවා. අපට 
national carrier එකක් නැතුව එමිෙර්ට්ස ්ආයතනයට අෙප් රෙට් 
ජාතික ගුවන් ෙසේවය ගැට ගහලා ෙදන්න අපට පුළුවන්ද? 
එතෙකොට එමිෙර්ට්ස් ආයතනයත් අපිත් එක්ක තරග කරන්ෙන් 
නැද්ද? ඒ තරගෙය්දී අපිව ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වලිගයට ෙනොෙවයිද 
ගන්ෙන්? අපට ෙගොඩ බැසීෙම්,  ෙගොඩ බෑෙම් අයිතිවාසිකම් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකොම ඒ ෙගොල්ෙලෝ පාවිච්චි කළා. ඒ අනුව ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ලාභය නග්ගා ගත්තා. අෙප් ලාභයත් ෙපන්වූවා. 
අෙප් තිබුණු ෙද්ෙපොළ විකුණුවා. Reinvestment එකක් නැහැ ; 
there is no reinvestment. දැන් බලන්න, ෙකොපමණ විශාල 
reinvestment එකකටද අපි ගිහින් තිෙබන්ෙන් කියලා. සමහර 
වැරැදි තීරණ තිෙබන්න පුළුවන්. ඕනෑම ව ාපාරයක වැරැදි තීරණ 
තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ව ාපාරික ෙලෝකෙය් ඉතාමත් තියුණු 
තීරණ ගැනීෙම්දී ටිකක් දුර දිග බලා ඒ තීරණ ගන්නවාය කියලා. 
මට මතකයි, අෙප් මල්ලි ඇවිල්ලා මට කිව්වා, "අයිෙය්, ෙම්කට 
සල්ලි දමන්න ඕනෑ"යි කියලා.  

මා කිව්වා, "අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය ෙමච්චර වැටිලා 
තිබියදී, ආර්ථික වශෙයන් ෙමච්චර අමාරුවක සිටියදී, අපි 
ෙකොෙහොමද ෙම්කට සල්ලි දමන්ෙන්?" කියලා. "නැහැ, නැහැ. 
ෙම්කට සල්ලි දැම්ෙමොත් තව අවුරුදු ෙදකකින් ඒෙක් පතිඵලය 
ෙපෙනයි," කියලා ඔහු කිව්වා. අර කිව්වා වාෙග් අවුරුදු ෙදකකින් 
තමයි පතිඵලය ෙපෙනන්න පටන් ගත්ෙත්.  

ෙම්ෙක් මුළු ගණන් හැදීම තිබුෙණ්, 2007 - 2018 වන ෙකොට 
යම් කිසි පෙයෝජනවත් පතිලාභයක් එන විධියටත්, අෙප් airline 
එක විශාල capital outlay එකකින් සමන්විත ෙවන්නත්, අපට 
පබල aircraft පමාණයක් තියාෙගන - 21ක් පමණක් ෙනොෙවයි, 
අතිෙර්කව ඊට වඩා විශාල aircraft පමාණයක් තියාෙගන - 
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් ඒවාත් එක්ක තරගයකට යන්නයි. ඇයි ඒ? 
අපි ඉන්ෙන් ඉතාමත් වටිනා hub එකකයි.  

දැන් අෙප් රට තිෙබන තැන අනුව, ඒ පිහිටීෙම් පෙයෝජනය 
ගන්න නම්, airline එකක් ෙම් ළඟ පියාසර කරකර ඉඳලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. පැය 11කට වඩා කාලයක් ටිකක් ඈතට පියාසර 
කරන්න සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ.  එෙහම හිතලා ෙවන්න ඇති 
ගන්න ඇත්ෙත්. There is a business plan. Whether it is right 
or wrong is another matter.  දැන් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ 
business plan එක තුළ ගත්තු තීරණ හරිද, වැරදිද කියලා බලන්න 
පුළුවන්. ඒවා වැරදි ෙවන්නත් පුළුවන්. නමුත්, ඒක ෙවනම 
කථාවක්. දැන් balance sheet එකක් තිෙබනවා. Annual Report 
එකක් තිෙබනවා. ෙම්වා auditorsලා audit කරලා තිෙබනවා. 
ඉතින් ෙමන්න ෙම් වාෙගයි ෙම් SriLankan Airlines එෙක් 
කථාව.  

දැන් අෙප් අගමැතිතුමා වුණත් කථා කෙළේ ෙමොට්ට විධියට 
ෙන්. පසු ගිය දවස්වල මට දැන ගන්න ලැබුණා,  ඔළුව උඩුබැලි 
අතට තිෙබන මනුෂ යකු ඉන්නවා කියලා. ෙම් අගමැතිතුමාෙග්ත් 
ඔළුව උඩුබැලි අතට තිෙබනවා කියලයි මට හිෙතන්ෙන්? ඒ 
ෙමොකද? එතුමාට ෙපෙනන්ෙන් උඩ විතරයි. මහා පාසාද විතරයි 
එතුමාට ෙපෙනන්ෙන්. එතුමාට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
මහෙපොෙළොව. දැන් එතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ''ෙමච්චර අලාභයි, 
ෙමච්චර අලාභයි, ෙමච්චර අලාභයි'' කියනවා. ඒ අලාභය ගැන 
කියන ෙකොටම කියන්න ඕනෑ ෙන්ද, ෙතල්වල මිල ෙමච්චර වැඩි 
වුණා කියලා. කිව්වා ද? නැහැ. අවංක කමක් නැහැ.  

ෙතල්වල මිල ෙමච්චර වැඩි ෙවද්දී, සියයට 65ක් ෙතල් මිලදී 
ගන්න වැය ෙවද්දී, සියයට 17ක් විතර finance cost එකක් යද්දී, 
අපි මුහුණ දීලා තිබුණු ෙලෝක තරගකාරි තත්ත්වයත් එක්ක අපි 
වඩාත් පහසුකම් වැඩි කරද්දී - අෙප් in-flight පහසුකම් - ෙම් 
ඔක්ෙකෝම කරද්දී, අෙප් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තයට ෙම් තරම් 
සංචාරකයන් පමාණයක් ෙගන්වලා තිෙබද්දී, අෙප් රෙට් අපනයන 
භාණ්ඩ ෙවෙළඳාමට ෙමච්චර දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබද්දී, 
අලුත් අහස් යානා ෙම් තරම් පමාණයක් ලබා ෙගන තිෙබද්දී, 
ඒවාෙය් වටිනාකම, ඒවාට වැය කරපු පාග්ධනයක් තිෙබද්දී ඒවා 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා, balance 
sheet එෙක්. දැන් ෙම්වා එකක්වත් ගැන කථා ෙනොකර අලාභය 
ගැන විතරක් කථා කළා. එෙහම පුළුවන්ද?  

අපි balance sheet එකක් බලන හැටි ඔබතුමා දන්නවා. අපි 
බලනවා, capital outlay එක ෙකොච්චර වැඩි වුණාද කියලා. ඒ 
පමාණයට අලාභය ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙම් අලාභය ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන් වැඩිපුර අලුත් investments නිසා. ඒවා එකක් 
ගැනවත් කථා කළාද? නිකම් ගැලරියට කථා කරපු, නිකම්ම 
නිකම් තුට්ටු ෙදෙක් කථාවක තමයි අගමැතිතුමා නිරත වුෙණ්. 
[බාධා කිරීමක්]  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙමොනවාද ෙමතැනදී කථා කෙළේ? ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඔබතුමා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? "නැහැ, ෙම්ක අපි ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි partner 
ෙකෙනක් ෙහොයනවා" කියලා කියනවා. අන්න සභාපති කියනවා, 
"අපි දැන් මනමාලියට අන්දවනවා. මනමාලිව දැන් ෙබොෙහොම 
ආකර්ෂණීය කරනවා. දැන් මනමාලිෙග් ඇඟ පෙත් බර අපි අඩු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා ෙකට්ටු කරලා ෙපන්වනවා" කියලා. ෙමොනවාද? 
ෙසේවකයන් 2,000ක් අස් කිරීෙම් ෙයෝජනාව දාලා තිෙබනවා. 
ෙමෙහමද දස ලක්ෂයක් රැකියා ෙදන්ෙන්? දස ලක්ෂයක් රැකියා 
ෙදන්ෙන් 2,000ක් ෙගදර යවලාද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගුවන් ෙසේවාවක ෙහෝ ඕනෑම ව ාපාරයකට 

සුදුසු සංඛ ාවක් ඉන්නවා. ෙම් ආයතනවලට ෙද්ශපාලන බලපෑම් 
උඩ බඳවා ෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔය ගැන කවුරුත් දන්නවා.  
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔබතුමා ඔය කියන - 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔ ෙහොම ඉන්න. ඔෙහොම ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] I am not 

giving way. - [Interruption.] ෙද්ශපාලන බලපෑම් හැම දාම 
තිබිලා තිෙබනවා, හැම කාලයකම, හැම රජ ෙය් ආයතනයකටම. 
සුපිම් උසාවියටත් තිබිලා තිෙබනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපට ඕනෑ, එෙහම ෙද්ශපාලන බලපෑම් කළ 
ෙනොහැකි ආකාරයට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වාෙග් සාෙප්ක්ෂ 
ස්වාධීනත්වයකටවත් ෙම් ආයතන ගන්න එකයි. අන්න ඒකට 
වුවමනා කරන වැඩ පිළිෙවළයි අපිත් ෙයෝජනා කරන්ෙන්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරු නැඟිටලා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ෙම් 
තරම් ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා, ෙම් තරම් දූෂණ තිෙබනවා, ෙම් 
තරම් අපරාධ කරලා තිෙබනවා කියලා කිව්වා. ඇයි, ඒවා 
අල්ලන්ෙන් නැත්ෙත්? මමත් අහන්ෙන් ඒකයි. ඇයි, ඒවා 
අල්ලන්ෙන් නැත්ෙත්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් PRECIFAC එක 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අර වැලිඅමුණෙග් corruptions 
ෙහොයන බළඇණියක් තිබුණා. ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් FCID 
එක තිෙබනවා. ෙම්වා ෙමොනවා කරනවාද? ඒ ආයතන ෙම්වා 
ෙහොයා බලනවාද? කාවද ඇල්ලුෙව්? ඇල්ලුෙව් ෙකොයි දූෂණයද? 
SriLankan Airlines ආයතනෙය් ෙකොයි දූෂණයද ඇල්ලුෙව්? 
FCID එකට කාවද ෙගනිච්ෙච්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මන්තීවරුන්ටවත් පාෙර් බැහැලා යන්න බැරි තත්ත්වයකුයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇති කරන්ෙන්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
දූෂණ කරපු අයට අධිකරණ කියා මාර්ග ගන්නවා. ෙපොඩ්ඩක් 

ඉවසීෙමන් ඉන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේලා පටන් ගත්තා - [බාධා කිරීම්] 

තමුන්නාන්ෙසේලා  "ෙමතැන ෙහොරකම; ෙමතැන දූෂණය." කියලා 
මුළු අලාභයම තමුන්නාන්ෙසේලා දැම්ෙම් දූෂණයට. බලන්න, 

ෙකොයි තරම් ෙනොමඟ යැවීමක්ද ෙම් මන්තීවරුන්ම කරලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳටම දන්නවා, ෙලොකුම 
අලාභය තිෙබන්ෙන් fuelවලින් කියලා; අෙනක් පැත්ෙතන් 
අලාභය තිෙබන්ෙන්, අෙප් අලුත් investmentsවලින් කියලා. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම තිෙබද්දි තමුන්නාන්ෙසේලා මුළු අලාභයම ෙපන්නුවා, 
ෙහොරකම කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරුත් රට වෙට් 
කිය කිය ගියා, "ෙහොරකම, ෙහොරකම" කියලා. දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙහොරකම අල්ලන්න බැරිව තමුන්නාන්ෙසේලා 
නපුංසකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා නපුංසකද? [බාධා කිරීම්] මම 
අහන්ෙන්, ෙහොරකම් හා දූෂණ අල්ලන්න බැරි ඇයි? අපි හිටපු 
ආණ්ඩුෙව් ඒ ෙහොරකමට සම්බන්ධ මම ෙවන්න පුළුවන්. අඩු 
ගාෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කථාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්න, අල්ලන්න. 

මහ දැනමුත්තාෙග් ෙගෝලයින්ට වුණ වැෙඩ් අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙගොල්ලන්ට ෙරදි ඇඳෙගන යන්න බැහැ. ඇයි? 
මිනිසුන් අහනවා, "දූෂණය නම්, ෙකෝ ඇල්ලුවාද? ෙකෝ, අර 
රත්තරන් අශ්වයා? ෙකෝ, අර ෙහලිෙකොප්ටර්? ෙකෝ 
ලැම්ෙබෝගිනි?" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කට උත්තර නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Vasudeva Nanayakkara, you have only one 

more minute.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි, ෙම් කාරණාව කියලා මා අවසන් කරන්නම්. 

ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලා එක පැත්තකින් 
රුපියල බාල්දු ෙවන්න හැරලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු පිට බදු ගහෙගන යනවා. දැන් ෙම් ෙදෙක්ම 
එකතුව ෙමොකක්ද? ෙම් ෙදෙක්ම එකතුව තමයි, අද ෙම් රෙට් 
තිෙබන්නා වූ ආර්ථික අර්බුදය. දැන් ෙම් රුපියෙල් වටිනාකම 
බාල්දු වීම කියන අර්බුදය තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා 2015දී 
පමණක්  අෙප් ණය බර කීයකින් වැඩි වුණාද කියලා. බිලියන 
285කින්. ඒ වැඩි වුෙණ් අහවල් එකක් අප ලබා ෙගනද? අඩු 
ගණෙන් SriLankan Airlines ආයතනය කල් බදු කමයට aircraft 
එකක් ලබා ෙගනද? ෙම්ක නිකම් හුළංම හුළං ෙන්. දැන් ෙම් 
ෙමොකක්ද? රුපියල බාල්දු වීම නිසා අෙප් ණය බර බිලියන 
285කින් වැඩි ෙවලා. ඒකට කවුද වග කියන්ෙන්? බදු ගැසීම නිසා 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් කරපිටට වැටුණු ෙම් විශාල බර, ඒක කවුද 
ගළපන්ෙන්? ෙහොඳයි SriLankan Airlines ආයතනෙය් ඒ අලාභ 
ගළපමු. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහ බැංකුෙව් මංෙකොල්ලය, ෙම් 
රෙට් තිෙබන ෙපොලියට වඩා වැඩි ෙපොලියකට බැඳුම්කර නිකුත් 
කරලා ණය ගැනීම යන ෙම්වාට ගළපලා බලමු. වරක් ෙනොෙවයි, 
ෙදවරක්. ෙමවායින් ඇති වුණු ඒ විශාල අලාභය, SriLankan 
Airlines ආයතනෙය් අලාභයත් එක්ක ගළපලා ෙපන්වන්න. 
කරන්න ඕනෑ එෙහම ෙන්ද? 

ව ාපාර සැලසුමක් තිබුණා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් profits and 
losses තිබුණා. Ernst & Young වැනි ජාත න්තර සමාගම්වල 
chartered accountantsලා ඒවා audit කර තිෙබනවා. ඒවා 
ෙමොකක්වත් ගැන කථා ෙනොකර තුට්ටු ෙදෙක් කථාවක් 
අගමැතිතුමා කළා, ඉතාමත්ම පහත් විධිෙය්, ගැලරිය ආමන්තණය 
කරමින්. මා ඒ ගැන කනගාටුව පළ කරමින්, උඩ බලාෙගන යන 
අගමැතිවරෙයකුට ෙම් රට භාර ෙදන්න බැහැ කියලා පකාශ 
කරමින්, ම ෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. M.L.A.M. Hizbullah, you have 10 minutes.  
 
[பி.ப. 5.37] 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய 
ஒத்திைவப்  விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ந ன உலகிற்ேகற்ப ெபா ளாதார 
சவால்க க்கு கங்ெகா க்கும் வைகயிேல நம  
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்ைத  ம சீரைமத்  அைதக் 
கட் ெய ப்பேவண் ய ேதைவ நமக்கு இ க்கின்ற . இன்  
சர்வேதச ாீதியிேல ஒவ்ெவா  நா ம் ன்ேனறிக்ெகாண்  
ேபாகின்ற . குறிப்பாக ஆசிய நா களான மேலசியா, 
சிங்கப் ர் ேபான்ற நா களின் ெபா ளாதாரத் க்கு நிகராக 
எங்க ைடய நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ம் 
நகர்த் கின்றேபா  மாத்திரந்தான் ஒ  சிறந்த 
ெபா ளாதாரத்ைத நம  எதிர்காலச் சந்ததிக்கு வழங்க ம். 
மாறாக ெதாடர்ச்சியாக பைழைமவாதத்ேதா  எம  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைதக் ெகாண் ெசல்ல யா .  

நாங்கள் இன்  ' லங்கன் எயார்ைலன்ஸ்' விமான 
ேசைவையப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
பல்ேவ பட்ட சவால்கைளக் கடந்  இன்  நாங்கள் 
எல்ேலா ம் ெப ைமப்ப கின்ற அள க்கு மிகச் 
சிறப்பானெதா  ேசைவைய அவ்விமான ேசைவ 
வழங்குகின்ற . இலங்ைகயர்களான எங்கைள மற்றவர்கள் 

கழ்ந்  ேபசுகின்ற அள க்கு அச்ேசைவ 
மாற்றப்பட் க்கின்ற . அந்தச் ேசைவயில் பல்ேவ பட்ட 
தவ கள் இடம்ெபற்றி க்கலாம். ஆனால், எதிர்காலத்திேல 
அதற்கு ேம ம் தலீ கைளச் ெசய்வதற்கு நம  
ெபா ளாதார நிைலைம இடங்ெகா க்காத நிைல 
காணப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் இன் ெமா  சர்வேதச 
விமான நி வனத்ேதா  இைணந்  அவர்கள  
ஆேலாசைனகைள ம் காைமத் வத்ைத ம் ெபற்  நம  
' லங்கன் எயார்ைலன்ஸ்' விமான ேசைவைய 

ன்ென த் ச் ெசல்கின்றேபா  சிறப்பானெதா  ேசைவைய 
எங்களால் ெபற் க்ெகாள்ள ம். இலங்ைகப் 
ெபா ளாதாரத் க்கு அச்ேசைவ ெகா க்கின்ற சுைமைய ம் 
குைறக்க ம். இன்  ெப ம்பாலான சர்வேதச விமான 
ேசைவகள் பல்ேதசிய கூட் க் கம்பனிகேளா  இைணந்  
ெசயற்ப கின்றேபா  லங்கன் விமான ேசைவக்கும் 
நாங்கள் த் க்கத்ைத அளிக்கேவண் யி க்கின்ற .  

அந்த விமான ேசைவைய மாத்திரமல்ல, இலங்ைகயில் 
இ க்கின்ற பல்ேவ பட்ட நி வனங்கைள ம் அவ்வா  
நாங்கள் ஒ  திய கத்திற்கு அைழத் ச்ெசல்ல 
ேவண் யி க்கின்ற . சர்வேதச ஆேலாசைனகள், சர்வேதச 

தலீ கள் என்பவற்ைறப் ெபற்  இன்  உலகிேல அந்தந்தத் 
ைறகளிேல ன்ேனறியி க்கின்றவர்களின் ஒத் ைழப் 

ேபா , எம  நாட் ள்ள நி வனங்கைள ம் ன்ேனற்றி, 
அபிவி த்தியைடயச் ெசய் , ெபா ளாதார ாீதியிேல 
அவற்ைறப் பல ள்ளைவயாகக் கட் ெய ப்பி, 
இலங்ைகயிேல மிகச் சிறப்பான ேசைவையச் ெசய்கின்ற 

நி வனங்களாக எதிர்காலச் சந்ததியினாிடம் அவற்ைற 
ஒப்பைடப்பதற்கு ஏற்ற பணிகைளச் ெசய்யேவண் ய 
ெபா ப்  இ க்கின்ற .  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நாங்கள் இங்கு 
ேபசிக்ெகாண் க்கும்ெபா , நாட் ேல ஏற்பட்ட மிக 
ேமாசமான ெவள்ள அனர்த்தம் காரணமாக நம  மக்கள் 
பல்ேவ பட்ட பாதிப் க்கைளச் சந்தித் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இரண்  இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் 
அநாதரவாக்கப்பட் ள்ளார்கள்; ஆயிரக்கணக்கான 
கு ம்பங்கள் அகதிகளாக்கப்பட் க்கின்றன; பல 

ற் க்கணக்கான கள் ற்றாகச் ேசதமைடந் 
தி க்கின்றன; பல பிரேதசங்கள் இன்ன ம்  நீாில் ழ்கிய 
நிைலயிேல இ க்கின்றன. இந்த நாட் ேல 30 ஆண் க க்கு 
ேமலாகப் ைரேயா ப்ேபாயி ந்த ஒ  ெகா ர த்தத்ைத 

க்குக் ெகாண் வந்த நிைன நாள்தான் ேம மாதம் 
18ஆம் திகதி. அந்த த்தத்திேல பங்ேகற் , நாட்ைட 
மீட்ெட ப்பதற்காக உயிர்நீத்த பைட ரர்கைள நாங்கள் 
நிைன கூர்கின்ற நாள். அந்த வைகயிேல, நாட்  மக்கள் 
நிம்மதியாக வாழேவண் ம், நாட் க்குச் சுதந்திரத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா க்கேவண் ம் என்பதற்காக த்தத்திேல 
பங்ேகற் , தங்கள  உயிர்கைள நீத்த பைடத் தளபதிகள், 
பைட ரர்கள், பா காப்  அதிகாாிகள் உட்பட த்தத்தினால் 
தங்கள  உயிர்கைள இழந்த தைலவர்கள், ெபா மக்கள் 
அைனவைர ம் நாங்கள் இன்  நிைன கூர்கின்ேறாம். 
அத் டன், நாங்கள் அவர்க ைடய ஆத்மா சாந்திக்காகப் 
பிரார்த்திக்கின்ேறாம்.  

இன்  எம  நாட் ல் ஏற்பட் க்கின்ற அனர்த்தத்தினால் 
நம  மக்கள் ெசால்ெலாணாத் யரத்தில் இ க்கின்றார்கள். 
இவ்வனர்த்தத்தி ந்  அவர்கைள ம் நாட்ைட ம் 
பா காப்பதற்காக விமானப்பைட, தைரப்பைட, கடற்பைட, 
ெபா ஸ் ரர்கள், அதிகாாிகள் என எல்ேலா ம் 
ஒன் ேசர்ந்  இர  பகலாகப் பா பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள் எல்ேலாைர ம் நாங்கள்  
பாராட் வேதா , அவர்க க்கு எங்க ைடய நன்றிைய ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். இன்  ேமதகு சனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள், ெகளரவ அைமச்சர்களான 
அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய 
ஆகிேயா டன் ெசன்  பாதிக்கப்பட்ட இடங்கைளப் 
பார்ைவயிட் க்கின்றார். அவர்க க்குத் ேதைவயான 
நிவாரண வசதிகைள உடன யாக  வழங்குமா ம் உத்தர  
பிறப்பித்தி க்கின்றார். வடக்கு, கிழக்கு உட்பட நாட் ன் 
அைனத் ப் பகுதிகளி ம் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குத் 
ேதைவயான சகல உதவிகைள ம் ெசய் மா  உாிய 
அதிகாாிக க்குப் பணித்தி க்கின்றார். ற்றாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட கைளப் னரைமப்பதற்காக 25 இலட்சம் 

பாய் வைரயிலான நிதி உதவிைய உடன யாக 
வழங்குமா ம் சனாதிபதி அவர்கள் உாிய அதிகாாிக க்குப் 
பணிப் ைர வழங்கியி க்கின்றார். அத்ேதா , பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்குத் ேதைவயான உண , உைட, அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்கள் என்பவற்ைற உடன யாக வழங்குமா ம் 
பணிப் ைர வழங்கப்பட் க்கின்ற .  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, 
இச்ெசயற்பா கைள ன்ென ப்பதற்காக அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற நிதி 
ேபாதா . ஆகேவ, அரசாங்கம் அதற்குத் ேதைவயான  நிதிைய 
ஒ க்கீ  ெசய்யேவண் ம். ஏெனன்றால், கடந்த காலங்களில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கான நிவாரணங்கள் சில இடங்களில் 
இன்ன ம் வழங்கப்படாமல் இ க்கின்றன. ேககாைல, கண் , 

த்தளம் ஆகிய மாவட்டங்களி ள்ள பிரேதசங்களிேல மிக 
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ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்  நிர்க்கதியாகி ள்ள 
கு ம்பங்க க்கான மீள்கட் மானப் பணிக க்குத் 
ேதைவயான நிதிைய அரசாங்கம் உடன யாக அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சுக்கு ஒ க்கிக்ெகா க்க ேவண் ம். 
அதன் லம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்க ைடய வாழ்ைவ 
மீண் ம் கட் ெய ப்ப ம்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள,  எதிர்காலத்திேல 
இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்ெப வதற்கு ன்  அந்தப் 
பிரேதச மக்க க்கான அபாய அறிவிப் கைள ன்கூட் ேய 
வழங்குவதற்குத் ேதைவயான ந ன உபகரணங்கைள 
வளிமண்டலவியல் திைணக்களத்தின் அனர்த்த காைமத் வ 
ைமயத்திற்குப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
அவ்வாறான அறிவிப் க்கைளக் ெகா ப்பதன் லம் 
மரணங்கைளத் த க்க ம். இன்  அரநாயக்காவி ம் 
ேககாைலயி ம் மண்சாிவினால் பல கிராமங்கள் 

ற் தாக டப்பட் ள்ளன. பல ைடய சடலங்கள் 
இ வைர கண்ெட க்கப்படவில்ைல. ஆகேவ இந்த 
அனர்த்தத்தின்  அபாயகரமான சூழ ந்  நம  மக்கைளப் 
பா காப்பதற்காக ன்கூட் ேய அறிவிக்கக்கூ ய 
உபகரணங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் 

யற்சிக்க ேவண் ம்.  

இன்  வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ஏைனய பிரேதசங்களி ம் 
பல்ேவ  அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்  அகதி 

காம்களில் இ க்கின்ற மக்க க்குத் ேதைவயான உண  
உட்பட சகல வசதிகைள ம் அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்; அவர்க ைடய கள் மீளக் 
கட் க்ெகா க்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக, வடக்கு 
மாகாணத்திேல த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்  உறவினர் 

களி ம் அகதி காம்களி ம் ஓைலக் கு ைசகளி ம் பல 
கு ம்பங்கள்  தங்கியி க்கின்றன.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Wind up, please. 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
I will wind up in a minute, Sir.  

இந்த ெவள்ளத்தினால் அந்த ஓைலக் கு ைசகள் 
ற் தாக அழிக்கப்பட் க்கின்றன. ஆகேவ, மாண் மிகு 

பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் அந்த மக்களின் அ ப்பைட 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் அவர்களின் 
வாழ்விடங்கைள மீளக் கட் ெய ப் வதற்கும் ேதைவயான 
நிதிைய ஒ க்குவதற்கு உடன யாக நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
[අ.භා. 5.47] 
 

ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

හිටපු ඇමතිතුමා කථා කරන ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඇති වුණු 
තත්ත්වය මින් ඉදිරියට සිදු ෙනොවිය යුතුයි කියලා මා විශ්වාස 

කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාත් ඒ තත්ත්වය හමු  ෙව් 
අපහසුතාවකට පත් වුෙණ්. ඒ සම්බන්ධෙයන් මෙග් මතය ඉදිරිපත් 
කරන ගමන් විෙශේෂෙයන්ම "එයාර් ලංකා" - 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායකයින්ෙග් රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා 

කරනවා.  
 

ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කටයුතු කරන්න කියා කිරීම ගැන 

අපි ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා; ෙගෞරව කරනවා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා කියපු ඒ අදහස ඉතාම නිවැරැදියි. ඒ ගැන පක්ෂ 

නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරන්න. මමත් මන්තීවරු එක්ක ෙම් 
ගැන කථා කළාම එතුමන්ලාත් ෙයෝජනා කෙළේත් ඒ අදහසයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ ෙවලාෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා සන්සුන් කරන්න ඕනෑ නිසයි 

මම  එෙහම කථා කෙළේ. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගැබ තුළට 
පතිකා ෙගනැල්ලා, ඒවා පදර්ශනය කිරීමට ෙකොෙහොමද සභා 
ගැබට  ෙම් පතිකා ආෙව් කියන එක පිළිබඳව වාර්තාවක් මට ලබා 
ෙදන්න කියා මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාට නිෙයෝග 
කළා. 

 

ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

"එයාර් ලංකා" ආයතනය තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන ජාතික 
ගුවන් ෙසේවය. වි ෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අමාත තුමන්ලා අද ෙම් ගරු සභාෙව් මතු කරපු ෙබොෙහෝ කරුණු 
වාෙග්ම අනිකුත් මන්තීතුමන්ලා මතු කරපු කරුණු සියල්ලත් 
එකට කැටි කරලා ගත්තාම අපට නම් ෙපෙනන්ෙන් ස්ථිර 
වශෙයන්ම ජාතික ගුවන් ෙසේවය විකුණන්න ඉලක්ක කරෙගන 
ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාය කියලායි. මා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න හිටපු ෙබොෙහෝ කාරණා මෙග් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරපු නිසා මා  ඒ ගැන දීර්ඝව කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් මාතෘකාව 
යටෙත් ඇති සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරියට  ආණ්ඩුව ෙගෙනන්ෙන් වැට් එක ගහපු 
එක සාධාරණීකරණය කරන්න,  "ෙමන්න ෙමෙහම පාඩුවට 
ආයතන තිෙබනවා, ඒ ආයතනවල පාඩුව නිසා තමයි ජනතාවට 
බදු ගහන්ෙන්" කියලා මතයක් රටට ඉදිරිපත් කරන්නයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ 
මංගල අය වැය මට මතකයි. ෙම් මංගල අය වැය ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාව පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාටත් මතක ඇති. ෙම් රෙට් මුදල් 
ඇමතිවරයා -විෙශේෂෙයන්ම අගාමාත වරයාත්- ෙබොෙහෝම 
උජාරුවට අත පය විසි කරමින්, උපහාසයට හිනා ෙවමින්, ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව අමතලා කිව්වා, "අපි ෙගනාෙව් 
සරදිෙයල්ෙග් අය වැයක්. අපි ෙගනාෙව් තිෙබන මිනිසුන්ෙගන් 
අරෙගන නැති මිනිසුන්ට ෙදන ෙරොබින් හුඩ්ෙග් අය වැයක්" 
කියලා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ජනතාවට ගහලා තිෙබන 
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බදු දැක්කාම අද මට කියන්න සිදු ෙවනවා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් බදු 
පතිපත්ති මඟින් ඔබතුමන්ලා සරදිෙයල්ව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඉදිරිපිට එල්ලලා තිෙබනවාය කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයට ෙපර එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන් ජනතාවට දිගින් දිගටම ෙලොකු ෙපොෙරොන්දු 
ලබා දුන්නා අපට මතකයි. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්ෙව්, 
"රාජපක්ෂවරු ෙහොරකම් කළ සල්ලි නැවත ෙගනැල්ලා, ඒවා රාජ 
සන්තක කරලා, ඒ තුළින් ජනතාවට අතිමහත් සහන ලබා 
ෙදනවා"ය කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එෙහම ෙගොෙබල්ස් පරද්දන  
ෙබොරු කියන ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව එදා ඒවා විශ්වාස කළත්, 
අද වනෙකොට ඒවා අසත  බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව අපි 
කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා  ෙම් කතන්දර කියපු අය අද සැබෑවටම, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට විහිළු සපයන්නන් බවට පත්ෙවලා සිටිනවා. ගරු 
අගමැතිතුමා අද කථා කෙළේත් ඒ ආකාරයටමයි. ඒක තමයි 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කිව්ෙව්, එතුමා කනගාටු 
ෙවනවාය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම් රටට වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් මුදල් අමාත වරයාත්, ෙම් ආණ්ඩුවත් පිස්සු 
ෙකළලා ජාත න්තර වශෙයන් අෙප් රටට ශක්තියක් ෙදන්න හිටිය 
සම්පදායික මිතුරන් තරහා කර ගත්තා. ඔවුන් අෙප් රටට විශාල 
හයියක් ලබා දුන්න අය. ෙලෝකෙය් ඉතාම බලවත්, ඉතාම 
ශක්තිමත් ෙලෝක ආර්ථික බලවතා -චීනය- එක්ක උරණ වුණා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙයොමු වුෙණ්, සම්පදායිකව අෙප් රටට 
සලකපු ඒ මිතුරන් තරහා කරෙගන අෙත් පිච්චියක් නැති වංශවත් 
ජාත න්තර පජාව වැලඳගන්නයි. වංෙශ කබල් ගෑවට අෙත් 
පිච්චියක් නැති වංශවත් ජාත න්තර පජාව අෙප් රටට සතයක්වත් 
දුන්ෙන් නැහැ. අන්තිෙම්දී, අෙප් ආණ්ඩුව කරපු පතිපත්තියම 
ඉදිරියට ෙගන යන්න රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට සිදු වුණා. ඒ 
තමයි, පාත්තරය අරෙගන චීනයට යන්න සිදු වුණ එක. ෙම් අයුරින් 
වැරදුණු තැන් හදා ගන්න උත්සාහ ගත්තත්,  ආණ්ඩුවට තවම ඒවා 
හදා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. පතිපත්තිමය වශෙයන් ආණ්ඩුව 
කළ වැරැද්ද අද වන විට අංශක 180ක් අෙනක් පැත්තට හැරිලා 
අෙප් ආර්ථික උපාය මාර්ගයට බලපාලා තිෙබනවා. අද, ෙම් 
ආණ්ඩුව නාෙහන් අඬ අඬා චීනයට යනවා. නමුත්, ෙම් 
ඇනගැනිල්ල ඉතිහාසෙය්ත් සිදු වුණා. මට මතකයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් එක අගමැතිවරෙයක් ඉන්දියාෙව් ඉන්දිරා ගාන්ධි 
මැතිනියට ඔෙහොම ෙද්ශපාලන චණ්ඩිකම් ෙපන්වන්න ගිහිල්ලා 
ඇනගත්ත අන්දම. ෙම් ආණ්ඩුවත් අද ඒ විධියටම කියා කරනවා. 

රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ඒ ආකාරයටම ෙනොවුණත්, ෙලෝක 
ආර්ථික බලවතා වන චීනයත් එක්ක ඇති කර ගත් විරසක බව, 
තරහාව වැනි තත්ත්වයන් නිසා අද අෙප් රටට ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තියක් ෙදන්න රාජ යන් නැති ෙවලා තිෙබනවා. අමතක 
කරන්න එපා, මහින්ද රාජපක්ෂ රජය අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
ෙගොනුගත කෙළේ ජිනීවා මතම පදනම් ෙවලාම ෙනොවන වග. ෙම් 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් ෙද්ශපාලන කරුණු පදනම් කර 
ගත්තාට වඩා එහාට ගිහිල්ලා විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙතෝරා ගන්ෙන් 
රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න පුළුවන්වන ආකාරයටයි. 
නමුත්, ෙම් ආණ්ඩුව වරද්ද ගත්ත තැන් නිසා ජාත න්තරෙය් 
අරමුදල් සහ පදානයන් නැතිව රටක් කර ගන්න බැරි ෙවච්ච 
ආණ්ඩුවක් විධියට අද ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන ෙනොහැකියාව, අකාර්යක්ෂමතාව, නිවැරදි පතිපත්තියක් 
ෙනොමැතිකම යනාදී ෙම් සියල්ල ෙහේතුෙවන් රට පත් ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය නිසා ජනතාව මත ඒවා බදු විධියට පටවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට 
අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් පනවපු වැට් එක "වැඩ බැරි ආණ්ඩුෙව් බද්ද" 

නමින් හඳුන්වන්න කැමැතියි. අද වන විට ෙම් ඇනගත්තු 
ආණ්ඩුවට ජාත න්තරෙයන් පදාන ගන්න බැරිව, මුදල් ගන්න 
බැරිව ෙමම "වැඩ බැරි ආණ්ඩුෙව් බද්ද" ජනතාව මත පටවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ආර්ථික අර්බුදෙයන් ආණ්ඩුව ෙගොඩ 
එන්න ෙම් රෙට් තිෙබන සම්පත් විකුණනවා; රාජ  සම්පත් 
විකුණනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් උපාය මාර්ගය ෙවලා තිෙබන්ෙන්  
ජනතාව මත බදු පටවලා ඒ සල්ලි ටික ගන්නයි; ගිනි ෙපොලියට 
මහ බැංකු බැඳුම්කර ගන්නයි; ඒ වාෙග්ම රෙට් තිෙබන සම්පත් 
විකුණන්නයි. අපි අහන්ෙන්, එදා මහා උපහාසෙයන් හිනා ෙවවී 
අත පය වීසි කර කර ෙම් ආණ්ඩුෙව් පළමුෙවනි අය වැෙය් කථාව 
කියලා උපහරණ ෙගනැල්ලා මහා උජාරු පාපු සරදිෙයල්ෙග් අය 
වැයද දැන් ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලායි. ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් හිසට දරා ගන්න බැරි ෙම් බදු පැෙනව්ෙව් -වැඩ බැරි 
ආණ්ඩුෙව් බද්ද පැෙනව්ෙව්- ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන 
අකාර්යක්ෂමතාව හා ෙනොහැකියාව සහ පතිපත්තියක් 
ෙනොමැතිකම නිසාය කියන එක අපි කියන්නට ඕනෑ. මම 
ෙගනාවා, පසු ගිය සති අන්තෙය් "ලංකාදීප" පත්තරය. ඒ 
පත්තෙර්ට, බැඳුම්කර මගඩිෙය් පියතුමා -මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා
- කියන ෙද් බලන්න ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. එතුමා 
කියනවා, "ආණ්ඩුව අය කරන බදු පමාණය මදි. ආණ්ඩුවට සල්ලි 
ඕනෑ නම්, අෙප් duty එක තමයි ෙකොෙහන් හරි සල්ලි ෙහොයලා 
ෙදන එක." කියලා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි අතර 
තිෙබන ෙවනස. අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට බදු ගහලා, ජනතාව සූරා 
කාලා ආණ්ඩුවට සල්ලි ෙහව්ෙව් නැහැ. අපි ජනතාවට සහන 
සපයලා ආණ්ඩුව ෙගනිච්චා. මට ඇහුණා, "අපි ෙකොෙහන් හරි 
සල්ලි ෙහොයලා...." කියලා අදත් අගමැතිතුමා කිව්වා. ෙම්කම 
තමයි එතුමාෙග් මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාත් කියන්ෙන්.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් ආණ්ඩුව ෙකොෙහන් හරි, 
ෙකොෙහොම හරි සල්ලි ෙහව්ෙව් නැහැ. ජනතාව සූරා කෑෙව් නැහැ. 
ජනතාව පිට දරා ගන්න බැරි බදු පටවලා සල්ලි ෙහව්ෙව් නැහැ. 
අපි ජනතාවට සහන දීලා රාජ ය පාලනය කළා. ආණ්ඩුව අය 
කරන බදු පමාණය මදි කියලා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා කියනවා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් සල්ලි වියදම් කරලා පත්තෙර් එක පිටුවක මහා 
දැන්වීම් දමනවා. ජනතාවෙග් VAT බද්ෙදන් තමයි ඒවාට ෙකෝටි 
ගණනින් සල්ලි වියදම් කරන්න ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, අපිට කියන්න ෙවන්ෙන් ෙමන්න ෙම් ටිකයි. 
ෙම් ආණ්ඩුව ව ාකූලයි. ෙම් ආණ්ඩුවට ස්ථිර පතිපත්තියක් නැහැ. 
ෙම් ආණ්ඩුවට ස්ථිර දර්ශනයක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඔළුව කරන 
ෙද් අත දන්ෙන් නැහැ. අත කරන ෙද් කඳ දන්ෙන් නැහැ. කඳ 
කරන ෙද් කකුල දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙම් ආණ්ඩුවට ඔළුවක් නැහැ.  
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මෙග් සෙහෝදර මන්තීතුමා කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට ඔළුවක් 

නැහැ කියලා. ෙම් ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය නිසා අද ෙම් රට 
අස්ථාවර ෙවලා තිෙබනවා. කිසිම සංවර්ධනයක් නැතිව ෙම් රට 
එක තැන පල් ෙවනවා. රටට මහා විනාශයක් සිද්ධ ෙවමින් 
පවතිනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් බදු ගහන 
විධිය දිහා බලන්න. ෙම් බදු ගහන විධිය දකින ෙකොට අපිට 
පදර්ශනය ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුෙව් තීන්දු ගන්න 
ෙකොට ආණ්ඩුෙව් පධානියා වන ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිවරයා සහ 
කැබිනට් මණ්ඩලය අතර තිෙබන සාමූහික වගකීම පිළිබඳ චිතය 
ෙම් VAT බද්දත් එක්ක, නැත්නම් වැඩ බැරි ආණ්ඩුෙව් බද්දත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්ක ෙම් රටට මනාව නිරූපණය ෙවනවා. පසු ගිය අය වැය 
ෙව්ලාෙව්දී මුදල් ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා බදු කමයක් ගැන කිව්වා. 
අෙන්! අෙප් රෙට් ඉන්න සාමාන  ව ාපාරිකයන් ඒ බදු කමයට 
අනුව තමන්ෙග් බිල් ෙපොත් ගැහුවා. රෙට් ඉන්න අෙනක් 
ව ාපාරික පජාව තමන්ෙග් computer software update කරලා ඒ 
විධියට හැදුවා. ෙමන්න, ටික දවසක් ගිහිල්ලා අගමැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ආෙයත් VAT බද්දක් ගැන කිව්වා. 
අෙප් රෙට් ඉන්න ව ාපාරිකයන්ට ආෙයත් ඒ බදු කමයට අනුව 
ෙවනස් ෙවන්න වුණා. ඉතින් රටක් ෙකොෙහොමද නැඟිටින්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද ඒ මිනිස්සු ආර්ථික ඉලක්කයකට යන්ෙන්? අෙප් රෙට් 
ව ාපාරික පජාව තමන්ෙග් computer software ෙවනස ්කරෙගන, 
බදු කම හදාෙගන ආෙයත් කමය ෙවනස් කළා. ෙපොඩි මිනිහා 
තමන්ෙග් බිල ආෙයත් ෙවනස් කළා. ඒ අතරතුෙර්දී ජනාධිපතිතුමා 
කියනවා අපි පත්තරවල දැක්කා, එතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම්ක 
ෙවනස් කරනවා කියලා.  

ගිය සතිෙය් අපි දැක්කා, පුංචි තිරෙය් අලුත් වීරයා ඇවිල්ලා -
අ ෙප් රාජ  ඇමතිතුෙමක් ඇවිල්ලා- කිව්වා, ජනාධිපතිතුමා භාණ්ඩ 
33ක බද්ද අයින් කරනවා කියලා. මම කලින් කිව්ව විධියට 
එක්ෙකෙනක් කරන ෙද් අෙනක් ෙකනා දන්ෙන් නැහැ. 
එක්ෙකෙනක් එකක් කියනවා. ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා VAT එක  
ගැන කියනවා. අගමැතිතුමා ඒක අනුමත කළා කියනවා. 
ජනාධිපතිතුමා ඒක අයින් කරනවා කියනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
පතිපත්තියක් නැති, දර්ශනයක් නැති, ඉලක්කයක් නැති, 
සාමූහිකත්වයක් නැති ආණ්ඩුවක් නිසා තමයි අද රට ෙම් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

කැබිනට් එෙක් අවුරුදු පහෙළොවක් විස්සක්  හිටපු ෙකෙනකු 
විධියට මට හිෙතනවා, අද ෙම්  රෙට්  කැබිනට් එකක් තිෙබනවාද 
කියලා. ෙම්  රජය  සාමූහික වගකීමකින් කටයුතු කරනවා 
ෙප්න්ෙන් නැහැ. අෙප්  ආණ්ඩුව කාලෙය්  මට මතකයි, යම් කිසි 
ෙදයක් කරනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායෙම් කථා 
කරනවා;  කැබිනට් එෙක් කථා කරනවා; ඊට පස්ෙසේ  රජය ඒ ගැන 
තීන්දුවක් ගන්නවා. ඒක එච්චරයි. අද  රට එෙහම  යන්ෙන් නැහැ. 
අද රට එක තැන නැවතිලා. අද රට එක තැන පල්ෙවනවා. අද 
රෙට් සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. මිනිසුන්ට 
ජීවත්ෙවන්නට අමාරුයි.  හද්ෙදයියෙන්! ෙම් ගහන බද්ද නිසා 
මිනිසුන්ට ජීවත්ෙවන්නට අමාරුයි. මම එදා ෙපොළට ගියාම  අර 
නැන්දලා කියනවා, "ෙම් ගහන බද්දක්  එක සැෙර් ගහන්න බැරිද 
"කියලා. මාස හ  තෙරන් හතරට බදු  කම ෙවනස් කරනවා.  

මට ෙම් ආණ්ඩුව ෙප්න්ෙන්, හරක් ෙදන්ෙනකුයි, මී හරක් තුන් 
ෙදෙනකුයි, වැස්සිෙයකුයි, එළුෙවකුයි එකට ආඳලා යන  
ගැළෙපන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක්  විධියටයි. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය, ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරය, සමාජ පගමනය විනාශ කරමින් ෙම් 
ආණ්ඩුව ගමන් කරනවා.  බලන්න, අද ස්වභාව ධර්මයත් ෙම් 
කියකලාපයට කම්පා ෙවලා. ස්වභාව ධර්මයා විසින්ම බිහිසුණු  
අපරාධ සිද්ධ කරන  තත්ත්වයකට  අද රට  ඇදෙගන වැටිලා 
තිෙයනවා. ස්වභාව ධර්මය ෙකෝපෙවලා තිෙබනවා. මිනිසුන් 
දරන්නට බැරි ආර්ථික අමාරුවකට වැටිලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් "වැඩ බැරි බද්ද" නිසා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
අකාර්යක්ෂමතාව නිසා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙනොහැකියාව නිසා, ෙම් 
ආණ්ඩුවට හරි පතිපත්තියක් නැති නිසා, ෙම් ආණ්ඩුවට 
සාමූහිකත්වයක් නැති නිසා, ෙම් ආණ්ඩුවට දර්ශනයක් නැති නිසා 
ෙම්  ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වෙයන් වහා ෙම්  රට ෙගොඩ ගත 
යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා, අපි ෙම් රෙට් තිෙබන සියලුම  
පගතිශීලි බලෙව්ග එකතු කර ෙගන,  සියලු ජාතික ව ාපාර 
බලමුළු ගන්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්  

ෙම් රට නිවැරදි  දිසාවට ෙගනියන්න  ජීවිත පරිත ාගෙයන් කැප 
ෙවනවාය කියන එක සපථ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.04] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ශීලන්කන් ගුවන්  සමාගම 

ගැන ඊෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙම් ගරු සභාෙව් පක්ෂ හා විපක්ෂ ගරු 
මන්තීවරුන් ෙනොෙයකුත් අදහස් දක්වන්නට ෙයදුණා. ෙම් 
ආයතනය  කඩා  වැෙටන්නට පධානම ෙහේතුව වුෙණ් මහින්ද 
රාජපක්ෂ පාලනෙය් තිබුණු බරපතළ වැරදියි. හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
එක් අවස්ථාවක අසූවක පිරිසක් -රාජ  ෙසේවයට සම්බන්ධ නැති, 
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ නැති, වැඩදායක ෙනොවුණු එතුමාෙග් ළඟ 
හිටපු ෙහංචයියලා ටික- නංවා ෙගන ලන්ඩනයට ගියා. ඒ ගිහින් 
ආපසු එන අවස්ථාෙව්දී  සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන කියන ෙම් 
ගුවන් සමාගෙම් උපෙද්ශකවරයා ෙම් ගුවන් යානය ආපසු 
ලංකාවට ෙගන ඒමට සැලසුම් කර,   ෙම් අසූ ෙදනාම එකවර 
ගුවන් යානෙයන් ලංකාවට  ෙගනඑන්නට ෙයෝජනාවක් කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙමවැනි ෙදයක්  කෙළොත් ෙම් ගුවන් සමාගම ආපසු 
පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත්ෙවන නිසා, ෙම් ගුවන් සමාගෙම්  
පධාන විධායක නිලධාරිවරයා  හැටියට කටයුතු කළ පීටර් හිල් 
මැතිතුමා ෙමයට විරුද්ධ වුණා. එතුමා කිව්වා, හිටපු  
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක  පස් ෙදෙනකුට ආපසු  එන්න ලැහැස්ති 
කර ෙදන්නම් කියා. ෙම් කටයුත්ත ට  හිටපු ජනාධිපතිතුමා දැඩි ෙසේ 
විරුද්ධ වුණා. සජින් ද වාස් ගුණවර්ධනලා හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කෙන් තිබ්බා, "ෙම් පීටර් හිල් කියන 
අධ ක්ෂතුමා  ඔබතුමාට  කෙළේ අෙගෞරවයක්" කියා.  ඒ සියලු 
ෙදනාම ලංකාවට ඇවිත් එම පධාන විධායක නිලධාරිවරයාෙග් 
වීසා නැති කර, ෙම් ගුවන් සමාගෙමන් එතුමා පන්නා දැම්මා.  

 එතුමා ගිෙය් නිකම් ෙනොෙවයි. එතුමා ලංකාෙවන් යනෙකොට 
ෙම් ගුවන් සමාගම ලාභ ලබන ගුවන් සමාගමක් හැටියට තමයි 
තිබුෙණ්. එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගමට ලැබුණු, සියයට 40 
ෙකොටස්වලින් එදා ලැබූ ලාභය රුපියල් බිලියන 9.3ක්. එතරම් 
ලාභ ලබද්දී තමයි, ෙම් ගුවන් සමාගම නැවත අපට පවරලා එතුමා 
ෙම් රට අත් හැරලා ගිෙය්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආර
ච්චි මැතිනිය ෙබොෙහොම උජාරුෙවන් නැඟිටලා ෙමතැන කථා 
කළා. නමුත් අපට මතකයි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කරපු වැඩ. 
එතුමියට නම් මතක නැතිව ඇති. අපිත් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් තමයි 
සිටිෙය්. එදා චම්පික රණවක මැතිතුමා විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත  ධුරෙයන් ඉවත් කරලා එතුමිය  පත් කළා විදුලිබල හා 
බලශක්ති ඇමතිනිය හැටියට. ෙමොකද, ෙල්සිෙයන් වැඩ කරගන්න 
පුළුවන්, එතුමිය වාෙග් ඇමතිවරියක් විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත ාංශයට පත් කරගැනීෙමන්. එතුමිය විදුලිබල හා බලශක්ති 
ඇමතිනිය හැටියට කටයුතු කළා. ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. 
එතුමියලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා වැදි බණ කියනවා, මැසස් අත 
ගාමින්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අගමැතිතුමා අද ෙබොෙහොම පැහැදිලි 
කථාවක් කළා. සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරමින් අගමැතිතුමා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි කථාවක් කළා; මුදල් ඇමතිවරයා ෙබොෙහොම 
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[ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය] 
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පැහැදිලි කථාවක් කළා. කාටත් ධාරණය කරගන්න පුළුවන් 
විධියට එතුමන්ලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කථා කළා. ශී ලංකන් 
සමාගම ෙකොෙහොමද ෙගොඩ ගන්ෙන්, ෙම් රට ෙකොෙහොමද ෙගොඩ 
ගන්ෙන්, ෙම් කර තිෙබන අපරාධය ෙමොකක්ද කියන ඒවා ගැන 
එතුමන්ලා ෙම් සියලු ෙදනාට ෙබොෙහොම ෙහොඳින් පැහැදිලි කර 
දුන්නා. අපටත් ෙබොෙහොම ෙහොඳින් පැහැදිලි වුණා, එතුමන්ලා ඉතා 
සරල භාෂාෙවන් ඒ කථාව අපට ඉදිරිපත් කළ නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආර
ච්චි මැතිනිය චීනය ගැන ඉන්දියාව ගැන කථා කළා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා සිටියදී ඉන්දියාව මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා අෙප් රටට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. 
අගමැතිතුමාට පාත්තරය අරෙගන චීනයට යන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අප කරපු ඒවා නිසා ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව කරපු ඒවා නිසා තමයි අද අපට පාත්තරය අරෙගන 
යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් තිබුණු සම්පත් චීනයට 
විකුණපු නිසා, අද අගමැතිතුමාට චීනයට යන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙග් නාමෙයන් අගමැතිතුමා ගිහිල්ලා 
චීනයත් එක්ක ඒ ගනු ෙදනුව විසඳාෙගන ඇවිත් තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පිනට තමයි ජනවාරි 08වන දා ෙම් 
ෙවනස සිදු වුෙණ්. දැක්කාද, මහින්ද රාජපක්ෂ නඩය අද උෙද් 
ඉඳලා ෙමතැන හැසිරුණු හැටි? පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැළෙපන 
විධියටද ෙම් අය හැසිෙරන්ෙන්? ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් 
ෙනොෙවයි ෙම් අය ඉන්න ඕනෑ. ෙම් අය ලබන ආත්මෙය්ත් හිෙර් 
ඉන්නයි ඕනෑ ෙම් කරලා තිෙබන අපරාධ දිහා බැලුවාම.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන 
නාවලපිටිය ආසනෙය් මට විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සිටින, හිටපු 
කැබිනට් ඇමතිවරයා -කීඩා ඇමතිවරයා- ''ගැහුෙව්'' ගුරු 
ගම්මානෙය් ළමයින් ෙසල්ලම් කරපු පිට්ටනිෙයන්. ෙම් අය තමයි 
අද ටයි ෙකෝට් දමාෙගන ඇවිල්ලා අපට විරුද්ධව අත දිගු 
කරන්ෙන්. මම හැම දාම කියන කථාවක් තිෙබනවා. තමන් 
ෙහලුෙවන් ඉඳෙගන, අමුඩය ගහන මිනිහාට "හූ" කියනවා, 
"ෙප්නවා" කියලා. ෙම් වාෙග් කථා තමයි ෙම් අය කියන්ෙන්. 
එතෙකොට බාධා කරන්ෙන් නැතිව ඉඳීද? ඒවා අහෙගන ඉන්න 
පුළුවන්ද? ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විපක්ෂය අද බදු මුදල් ගැන 
කථා කරනවා. ෙම් ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි. සෑම ආණ්ඩුවක්ම 
බදු මුදල් එකතු කරලා තමයි රජය ඉස්සරහට ෙගන ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ බදු මුදල් අරෙගන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින, 
ජනාධිපතිවරයාෙග් පුෙතකුෙග් රාජකාරි කරන්න ඒ කාර්යාලයට 
ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවිකාවක් ෙයොදවා රුපියල් 75,000 ගණෙන් 
පඩි දුන්නා. ගුවන් සමාගෙම් අභිවෘද්ධියක් සිද්ධ ෙව්විද, ඒෙකන්? 
ඩීසල් ටික නිකම් දුන්නා; වාහන නිකම් දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඉපදුෙණ් මහනුවර. මහා නායක 
හාමුදුරුෙවෝ දැඩි ෙසේ විරුද්ධ වුණා, වැලි ෙකොට්ට ගහලා ෙර්ස ් 
පදිනවාට. නමුත් එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? මහා නායක හාමුදුරුවන් 
කියපු ෙද් ඇහුවාද? ඊට වඩා බලවත් වුණා හිටපු මහ රජ්ජුරුෙවෝ. 
ෙම් රෙට් හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහා රජතුමාෙග් තීන්දුව ඊට වඩා 
බලවත් වුණා. ජනතාව ජනවාරි 8වන දා ජනතාව ඒ ආණ්ඩුව 
ෙගදර යැව්ෙව් -ඒ පාපතර ආණ්ඩුව ෙගදර යැව්ෙව්- ඒ පාපතර 
කටයුතුවලින් ෙම් රෙට් මිනිසුන් නිදහස් කරගන්නයි.     

ජනතාව එදා තිබුණු පාපතර ආණ්ඩුව ජනවාරි 8වැනි දා ෙගදර 
යැව්ෙව් ඒ පාපතර කටයුතුවලින් ෙම් රෙට් මිනිස්සු නිදහස් 
කරගන්නයි. එතැනින් පස්ෙසේ අෙගොස්තු 17වැනි දා පාන්දර 
ෙවනෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ රජයක් ෙම් රෙට් 
ස්ථාපිත කරලා, ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනයන්න ෙම් රෙට් ජනතාව 
තීන්දු කළා.  

අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් එකතු 
ෙවලා ආණ්ඩු හදන්න ෙනොෙයකුත් ෙයෝජනා  ෙගෙනනවා. ෙම් 
රෙට් ආණ්ඩු කරන්න සිංහල, මුස්ලිම්, දවිඩ, බර්ගර් යන සියලු 
ෙකොටස් එකතු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සියලු ජන ෙකොටස්වල 
ආශිර්වාදය නැතුව ෙකොෙහොමද දන්ෙන් නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිවරයා නැවත ෙම් රෙට් බලයට  ෙගෙනන්ෙන්. 
තනිකර ජාතිවාදී පක්ෂයක් හැටියට තමයි ෙපොදු විපක්ෂය 
කියාගන්නා ෙම් කණ්ඩායම කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම්කයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්] කියන 
ෙකොට ඉවසාෙගන ඉන්න බැහැ. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අසත  කියන්න එපා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
අසත ? ෙහොරකම් කරලා ඒ ෙහලුව වහගන්න, ඒ ජරාව 

ෙහෝදාගන්න උෙද් ඉඳලා කයිවාරු ගහපු ඔක්ෙකෝම අය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැදගත් කාලය මිඩංගු කළා මිසක්,  ෙම් රටට 
වැදගත්   ෙදයක් අපට ඒ අයෙගන් අහගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. 
අපිත් ඔය පක්ෂෙය් ඉඳලා ඔයිට වැඩිය මහන්සි ෙවලා වැඩ කරපු 
මිනිස්සු. රාජපක්ෂ යන පැත්ත ෙහොඳ නැති හන්දා තමයි අපි 
අෙනක් පැත්තට ඇවිල්ලා, ඒ ඔක්ෙකෝම පරාජය කරලා, ෙගදර 
යවලා අද ෙම් යහ පාලනයත් එක්ක, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක, 
අගමැතිතුමාත් එක්ක ෙම්  පාලන කමය ඉස්සරහට ෙගනයන්න 
දිවි හිමිෙයන් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව තව අවුරුදු 
ෙදකක් ඉස්සරහට යනෙකොට ෙම් රෙට් තිෙබන සියලු පශ්න 
අවසන් වන බවට අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒක අපට 
ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. 

අද ෙම් රටට වර්ෂාව අධික ෙලස පතිත වීම නිසා ෙනොෙයකුත් 
ආසනවලට, විෙශේෂෙයන්ම නාවලපිටිය ආසනය, ගම්ෙපොල 
ආසනය, මෙග් ආසනයට අල්ලපු ආසනය වන අරණායක 
ආසනය මහා ව සනයකට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. මා ඒ පිළිබඳව 
කනගාටුව පකාශ කරනවා. කඩුගන්නාව පෙද්ශෙය් නිවසක් 
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශෙවලා තිෙබනවා. ඒ අසරණ තත්ත්වයට 
පත් වුණු ලංකා වාසී සියලු ෙදනාට අෙප් කනගාටුව පකාශ 
කරනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා නැඟිටලා කිව්වා, ඒ 
අයෙග් ෙගවල් ටික හදලා ෙදනවා කියලා. අෙප් ආසනෙය් ඕනෑ 
තරම් ඉඩම් තිෙබනවා. අපි ඒ ෙගවල් හදන්න එතුමාට අවකාශය 
ලබා ෙදනවා; උදව් කරනවා. 

අපි දැනට ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා අහනවා. නාවලපිටිය 
ආසනෙය් ෙහක්ෙටයාර 1,000ක් අක්කර  2 ගණෙන් ෙබදන්න මම 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඉඩම් ඇමතිතුමා ඒ සඳහා අවසර දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ මැණුම් කටයුතු කරෙගන යනවා. 
එහි කෘෂිකාර්මික ගම්මානයක් ඉදි කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ භූමිය 
මැද අක්කර 50ක් ෙවන් කරලා කෘෂිකාර්මික පාසලක් ඉදි 
කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අසුපිනිඇල්ල හරහා 
අරණායක මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සහ සංචාරක කලාපයක් 
ඉදිකිරීම සඳහා අපට සංචාරක අමාත ාංශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 
5ක මුදලක් ලැබී තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබාෙදන්න. 

අගමැතිතුමා ඉතා සාධාරණ වූ අගමැතිවරෙයක්. එතුමා 
වංචාවක් කළාය කියා කිසිම තැනක සඳහන් ෙවලා නැහැ. අපි  
මහින්ද රාජපක්ෂත් සමඟ හිටපු ෙවලාෙව්වත් එතුමාට ෙචෝදනාවක් 
කරන්න අපට බැරි වුණා. එතුමා ෙහොඳ වැදගත් පවුලකින් 
පැවතෙගන ඇවිල්ලා, ෙම් රෙට් අගමැතිවරයකු හැටියට පත්ෙවලා, 
ඉතා ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලනයක් කරන නිසා තමයි අපි එතුමා 
සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. 

 ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකතු කරෙගන   අද ෙම් 
ෙගනයන යහපාලන ආණ්ඩුව තුළින් තමයි කවදා ෙහෝ ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සුබසිද්ධියක් ඇති ෙවන්ෙන්. ෙම් ෙදකටම නැති, ෙම් 
තුනටම නැති, ෙමොකක්ෙදෝ කණ්ඩායමක් හදාෙගන ෙම් රෙට්,- 
[බාධා කිරීමක්] ෙහොරු අල්ලන්න තමයි ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්ෙන්. 
කරලා තිෙබන තක්කඩිකම් ටිකට, ෙහොරකම් ටිකට ෙම් ආත්ෙම් 
විතරක් ෙනොෙවයි ලබන ආත්ෙම්ත්  හිෙර් යන්න ඕනෑ. ඒවාට ෙම් 
ආත්ෙම් විතරක් ෙනොෙවයි, ලබන ආත්ෙමටත් එක්ක පවු 
ෙගවන්න ෙවයි. 

අෙප් ආණ්ඩුව ඉතා පැහැදිලිවම ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කරෙගන 
යනවා. ෙම් අයෙග් ෙද්පළ රාජ සන්තක ෙවයි. ෙහොෙරන් ෙහොයපු 
සල්ලි, බැංකුවල තිෙබන සල්ලි ටික රාජ සන්තක ෙවයි. ඒවා 
කරනවා, ඔබතුමන්ලා පාඩුෙව් ඉන්න. ෙම් ආණ්ඩුව හරියට ෙහොයා 
බලලා ඒ කටයුත්ත කරයි. ඒ ෙවනුෙවන් නීතිය කියාත්මක ෙවයි 
කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

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

11ක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 6.17] 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කර 
සිටිනවා.  

ශී ලංකා අහෙසේ මුලින්ම ගුවන් යානා සැරිසැරීම ආරම්භ වූෙය් 
1911දී බවුන්රිග් ආණ්ඩුකාරවරයා "Bleriot"  වර්ගෙය් ගුවන් 
යානාව ෙම් රටට ෙගන්වීමත් සමඟයි.  

1947දී එයාර් සිෙලෝන් ආයතනය ආරම්භ වුණා. 1979දී එය 
එයාර් ලංකා ආයතනය බවටත්, 1998 සිට එය ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම බවටත් පත් වුණා. ෙමම ෙවනස්වීම්වලට ෙහේතු වුෙණ් 
ෙමම ආයතනය වරින් වර පාඩු ලැබීමයි. එම නිසා ෙම් ආයතනය 
එමිෙර්ට්ස් සමාගම සමඟ සම්බන්ධ කරන්න සිද්ධ වුණා.  2008දී 
එක්තරා සිද්ධියක් මුල් කරෙගන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එමිෙර්ට්ස් සමාගම ෙම් ක්ෙෂේතෙයන් ඉවත් 
කළා. 2008 සිට 2014 දක්වාම ෙමම ආයතනය ඉහළ පාඩුවක් 
ලැබූ අතර, එය දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන 460ක් වශෙයන් 
ගණන් බලා තිෙබනවා. 2009 වසෙර් මැයි මාසෙය් යුද්ධය අවසන් 
වූ පසු ෙම් රටට විෙද්ශිකයන් ඉහළ සංඛ ාවක් පැමිණි බව 
කියමින් පසු ගිය කාලෙය් පැවැති රජය උදම් ඇනුවා. හැබැයි, 
විෙද්ශිකයන් ඒ තරම් සංඛ ාවක් ආවා නම් ෙම් ගුවන් සමාගම ඔය 
තරම් පාඩු ලබන්ෙන් ඇයි කියන ගැටලුව ෙමහිදී මතු ෙවනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා නම්, යුද්ධෙයන් පසුව ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගමට වාෙග්ම, ෙම් රෙට් පුරා වස්තුවලටත් කණ 
ෙකොකා හැඬුවා. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම විනාශ වුණා වාෙග්ම, 
ෙම් රෙට් පුරා විද ාත්මක වටිනාකමක් ඇති පුරාවස්තු, නිදන් 
ෙමන්ම විෙශේෂෙයන්ම උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාත්වල තිබුණු 
ෙගොඩක් ෙද්වල් විනාශ වුණා. ඒ සියල්ලටම ඒ කාලෙය් සිටි රජය 
වග කියන්න ඕනෑ. වාර්තාවලට අනුව ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට 
අනුබද්ධ, ලාභ ලැබිය හැකි ආයතන පසම්පාදන කියා 
පටිපාටිෙයන් පරිබාහිරව බලධාරින් තමන්ෙග් හිත මිතුරන්ට 
ලබාදී තිෙබනවා. එෙමන්ම සරලව ලාභ ලබාගත හැකි අංශ 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙමන් ඉවත් කරලා, ෙම් රෙට් 
ආකර්ෂණීයභාවය ෙලෝකයට පචාරය කිරීෙම් බැරෑරුම් කටයුත්ත 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට භාර දීලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ආයතනය පාඩු ලැබීම එක්තරා අතකින් සාධාරණීකරණය කිරීෙම් 
හැකියාවකුත් තිෙබනවා. හැබැයි, ඊට අමතරව ෙමම ආයතනෙය් 
විශාල අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම සභාපතිවරයා වශෙයන් නිශාන්ත විකමසිංහ 
මහත්මයාත්,   කිසිදු පළපුරුද්දක් නැති විධායක නිලධාරින් සහ 
කළමනාකාර මණ්ඩලයක් පත් වීමත් ෙම් තත්ත්වයට බලපෑ තවත් 
ෙහේතුවක්. ඒ වාෙග්ම පභූන්ෙග් අවශ තා මත සාමාන  ගුවන් 
ගමන් වාර අවලංගු කර තමන්ෙග් අවශ තා ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්න 
ගියාම ඇති වුණු නරක ආකල්පය ෙලොව පුරා යාමත් එක්ක ෙම් 
ගුවන් සමාගම ආර්ථික වශෙයන් දැඩි ෙලස පාඩු ලබන්න පටන් 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම හිතවතුන්ෙග් අවශ තා අනුව ගුවන් ගමනාන්ත 
තීරණය කිරීමත් විශාල පාඩුවක් ලැබීමට තවත් ෙහේතුවක් වුණා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙමම ආයතනෙය් සභාපතිවරයා ඇතුළු පාලකයන් 
සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිත ගත කළා.  

විෙශේෂෙයන් ෙතෝරා ගත් ගුවන් ෙසේවිකාවන්ට විෙශේෂ 
පහසුකම් ලබාෙදන්නටත්, ඒ අයට ඉහළ වැටුප් ෙගවන්නටත් ෙම් 
බලධාරින් කටයුතු කළා. හැබැයි, ෙම් ෙසේවිකාවන්ෙගන් ලබා ගත් 
ෙසේවය -ෙම් ආයතනය ෙවනුෙවන් ඔවුන් සපයපු ෙසේවය- 
ෙමොකක්ද කියන එක අද වනතුරු ෙම් බලධාරින් කවුරුවත් ෙහළි 
කර නැහැ.  ඒ අනුව  ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම තම ආයතනෙය් 
අවසානය දක්වා ෙම් වන විට ගමන් කර තිෙබනවා. 2008දී හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා එමිෙර්ට්ස් ආයතනය සමඟ තිබුණු ගිවිසුම දීර්ඝ 
කළා නම් ෙම් වන විට දකුණු ආසියාතික කලාපෙය් ගුවන් සමාගම් 
අතරින් ඉහළම ලාභ ලබන ආයතනය බවට ෙම් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම පත් කරගන්න අපට හැකියාව තිබුණා.  

එදා, එමිෙර්ට්ස් ආයතනෙයන් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම පවරා 
ගත් විට “අපි කරලා ෙපන්වන්නම්” කියලා තමයි කිව්ෙව්. දැන් 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී  මන්තීවරියක් කිව්වා, අය වැය ගැන 
අගමැතිතුමා උදම් ඇනුවා කියා. එතුමාෙග් උදම් ඇනීම ගැන අපි 
දන්නවා. එතුමා අවශ  ෙද් කරලා ෙපන්වනවා. හැබැයි, මහින්ද 
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රාජපක්ෂ මහත්මයා එදා “අපි කරලා ෙපන්වන්නම්” කියපු 
එ  ෙකන් අන්ත වශ  ෙය න්ම තිෙබන තමන්ෙග් ෙනොහැකියාව  සක් 
සුදක් ෙසේ පදර්ශනය කළා විතරක් ෙනොෙවයි, අද ඒ ෙවනුෙවන් මුළු 
ජාතියටම වන්දි ෙගවන්නත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් බරපතළ 
තත්ත්වයකට ශීලන්කන්  ගුවන් සමාගම පත්   ෙවලා තිබුණු 
අවස්ථාවක තමයි, හිටපු ජනාධිපතිතුමා Airbus A330 VIP 
Summit concept -කැබින් කට්ටල- සහිත ගුවන් යානාත් ඒ 
එක්කම ඇණවුම් කෙළේ. ඒ වාෙග් නිදන කාමර කාට නිදා ගන්නද; 
ඒ වාෙග්ම නාන කාමර ෙමොකටද කියන  පශ්නය අද ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඇති   ෙවලා තිෙබනවා.  

2015 ජනවාරි 08 වැනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පරාජයට 
පත් ෙනොවුණා නම්,  ෙම් ෙවනෙකොට ඒ ඇණවුම් කර තිබුණු ඒවා 
අෙහෝසි කර ගන්න අපට බැරි ෙවනවා. එෙහම වුණා නම් ලබන 
 අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසය වනෙකොට ඉතිරු මුදලත් ෙගවා ෙම්  
VIP Summit concept සහිත ගුවන් යානා අපිට භාර ගන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. එෙහම කටයුතු කරපු අය අද වැට් බදු ගැන කථා 
කරනවා;  අගමැතිතුමාෙග් ආරක්ෂක රථ ගැන කථා කරනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන් එදා ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු - ESC - අය කරපු හැටි 
මතක නැහැ. ඕනෑම සුළු ව ාපාරයක් කරන පුද්ගලයකු ෙග් මාසික 
turnover එක ලක්ෂ පහට වැඩි වුණා නම් බදු අය කළා.  එදා 
මිනිස්සු තමන්ෙග් සුළු ව ාපාර,  කර්මාන්ත වසා දමා නිකම් 
හිටියා. අද ඒවා ගැන කථා කරන්න කවුරුවත් නැහැ. ඒවා ගැන 
මතකත් නැහැ.  

මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ මන්තීතුමිය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. එතුමිය ඒ කාලෙය් විදුලිබල හා බලශක්ති 
ඇමතිතුමිය විධියට පත් වුණාට පසුව එම ආයතනයට සිදු කළ 
හානිය ගැන, ඒ ආයතනය තුළ ඇති වුණු අකමිකතාවලට මුහුණ 
ෙදන්න බැරි වුණු ආකාරය ගැන අද එතුමියට මතක නැහැ. අද 
කලාපෙය් අෙනකුත් රටවල්වල ගුවන් සමාගම් ලාභ ලබද්දී,   අෙප් 
ජාතික ගුවන් සමාගම පාඩු ලැබීම ෙලොකු කනගාටුවට කරුණක්.  

විෙශේෂෙයන්ම IndiGo, Air India, Pakistan International 
Airlines, Singapore Airlines වාෙග් ගුවන් සමාගම් අද අධික 
වශෙයන් ලාභ ලබනවා. අද වනවිට ෙම් ආයතන පාඩු අවම කර 
ෙගන තිබුණත්, ශීලංකන් ගුවන් සමාගම ලාභ ලබන මට්ටමකට 
ෙගෙනන්න අපට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් අවුරුද්ද තුළ.  
ෙම් ආයතනය ලබන පාඩුව බලපාන්ෙන් එම ආයතනයට විතරක් 
ෙනොෙවයි කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ.  එය ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට බලපානවා, ඒ වාෙග්ම  ෙම් 
ආයතනයට සම්බන්ධ අෙනකුත් සියලුම ආයතනවලටත් 
බලපානවා. ඒ වාෙග්ම භාණ්ඩාගාරයටත් ෙමය දැඩි ෙලස 
බලපානවා. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය නිවැරදි කළමනාකරණයට ලක් 
කරලා,  විෙද්ශීය උපෙද්ශකයන් ෙහෝ විෙද්ශීය ලාභ ලබන 
ආයතනයක් සමඟ ඒකාබද්ධ කරලා නිවැරදි මාවතට ෙයොමු කළ 
යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  හිටපු ආණ්ඩුෙව් උදවිය අද 
  ෙමතැන කථා කරන්ෙන් ෙබෝධි සත්වෙයෝ වාෙග්යි.  ඔවුන් පසු 
ගිය කාලෙය් කරපු ෙද්වල් අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, 
ෙමොන ෙමොන දූෂණවලටද ඔවුන් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා.  අද මහින්ද මහත්මයා ඉස්සරහට දමා ෙගන කෑ ගහන 
උදවිය දන්ෙන් නැහැ, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය  ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ෙම් රට සර්ව සම්පූර්ණ ආර්ථික      ෙක්න්දස්ථානයක්  බවට 
පත් කරලා යහ පාලන ආණ්ඩුවට භාර දුන්නා කියලයි ඒ 
ෙගොල්ලන් හිතාෙගන ඉන්ෙන්.  ඒ ෙගොල්ලන් කථා කරන්ෙන් 
එෙහමයි. 

අද චීනය ගැනත් කථා කළා. එදා, Port City ගිවිසුම තුළ සිදු 
වුණු අකමිකතා සහ එදා ඒ උදවිය ඒ හරහා ලබා ගන්න උත්සාහ 
කළ ෙකොමිස් අද අහිමි ෙවනෙකොට ඒ අයෙග් හිතට ටිකක් 
අමාරුයි. අපිට ඒක ෙත්ෙරනවා. හැබැයි, විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ, අද ඒවා නිවැරදි කර තිෙබන බව.  

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ගැනත් යමක් කියන්නට 
ඕනෑ. අද ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය යම් කිසි මට්ටමකින් 
සාර්ථකව කියාත්මක ෙවන තත්ත්වයකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ෙකෙරහි විෙශේෂෙයන්ම අද  
අෙප් අවධානය  ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  අද ෙම් රෙට් විදුලිය 
අවශ තාව ගැන දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් හදලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී 
සහන ෙපොලී යටෙත් ණය ලබා ෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කිරීෙම් හැකියාව අපට තිෙබන බව දැන දැන තමයි ෙම් 
උදවිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපොඩි ෙපොඩි සන්දර්ශන පවත්වන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට, ඒ වාෙග්ම එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට සහෙයෝගය ෙදන පක්ෂවලට  විපක්ෂෙය් ඉන්න 
සිද්ධ වුෙණ් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අර්බුද ඇති කෙළේ නැති 
හින්දායි කියලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සමහර උදවිය කියනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන් හිතාෙගන ඉන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ අර්බුද ඇති 
කළාම ඔක්ෙකෝම හරියි කියලායි. ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් නැහැදුණුකම කියලා ඒ ෙගොල්ලන් දන්ෙන් නැහැ. 
හැම දාම ෙමොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති කරලා සන්දර්ශනයක් 
පවත්වා මිනිස්සුන්ෙග් ආකර්ෂණය දිනාගන්න පුළුවන්ය කියලා 
ඔවුන් හිතනවා. එෙහම ආකර්ෂණයට කැමැති සුළු පිරිසක් ෙම් 
රෙට් ඉන්නවා. ඒ සුළු  පිරිෙසන් මැතිවරණ දිනන්න පුළුවන්ද 
කියලා හිතුෙවොත් ඒක ෙබොරුවක් -මිථ ාවක්- පමණයි. ෙම්ක 
ෙත්රුම් ගන්න බැරි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කවදා බලයට පත්වනවාද 
කියන එක ඒ ෙගොල්ලන්වත් දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන් 
එක ෙදයක් ෙහොඳින් කරන්න දන්නවා. ඒක තමයි හැම දාම 
ඇන්දීම. අද බදු ගැන කථා කරන උදවියට එදා ආයතනවල නමට 
ෙහොෙරන් ණය ගත් එක ගැන අමතකයි.  

භාණ්ඩාගාරයට ෙහොෙරන්, මහ බැංකුවට ෙහොෙරන්, මුදල් 
අමාත ාංශයට ෙහොෙරන් ණය අරෙගන තමයි ඔවුන් ෙම් රට 
කෙළේ. දැන් අෙපන් අහනවා, බදු ගහන්ෙන් ඇයි  කියලා. ඒ 
උදවියට මම කියන්න ඕනෑ, අපි බදු ගහලා තිෙබන්ෙන් සහනදායී 
විධියට කියලා. ආයතනවල නමට අපි ෙකොෙහන්වත් ෙහොෙරන් 
ණය අරෙගන නැහැ. ඒ ෙහොරකම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් 
යුගෙයන් අවසන් බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන් ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 
තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08 දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2016 මැයි 19 වන බහස්පතින්දා පූ. භා.10.30 වන 
ෙතක් කල්          ගිෙය් ය. 

 

 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, மாண் மிகு பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்  2016 ேம 19, வியாழக்கிழைம .ப. 
10.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

 
It being  6.30 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Thursday, 19th 

May, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් 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. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   
பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


