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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල් 

රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் . ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்  

அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m., MR. SPEAKER [THE  HON. 

CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 
 
 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

2013 වර්ෂෙය් අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුවලින් 
ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ  

පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක 
සභාව 

2013ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 
மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட  

அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு  

SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED FROM THE 

BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 2013 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
2013 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරා ගත් 

අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව් රැස්වීම් 2012 ෙනොවැම්බර් 
මස 20වන අඟහරුවාදා සිට ෙනොවැම්බර් මස 26වන සඳුදා දක්වා 
ෙපර වරු 10.30 සිට පස් වරු 5.30 දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක 
සභා කාමර අංක 01 දී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. එම රැස්වීම් 
සඳහා ඕනෑම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට සහභාගි වීමට හැකි 
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භ වන ෙකොටම පශ්න අසා අවසන් 

නැත්නම් එතැනින් නවත්වලා පධාන කටයුතුවලට යනවා. ඊෙය් 
පධාන කටයුතුවලට යන්න විනාඩි 25ක් පමාද වුණා. 

පශ්න අංක 1-1898/'11-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා (ෙගොවිජන ෙසේවා හා 
වනජීවී නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - கமநல ேசைவகள், 
வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 
Services and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

 සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙද්ශීය  ව්යවසායකයින් 
දිරිගැන්වීෙම් ව්යාපෘතිය : විසත්ර 

சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான உள்நாட்  
ெதாழில் யற்சியாளர் ஊக்குவிப் க் க த்திட்டம்: 

விபரம் 
PROJECT FOR ENCOURAGING SMALL AND MEDIUM-

SCALE LOCAL ENTREPRENEURS: DETAILS 
 

2180/’11 

2. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2010/2011 අය වැය මඟින් ෙයෝජිත සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ෙද්ශීය  ව්යවසායකයින් දිරිගැන්වීෙම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා ෙලෝක බැංකුෙවන් මුදල් 
ලැබුෙණ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම මුදල් ලැබුෙන් ණය මුදලක් වශෙයන්ද; 
නැතෙහොත් ආධාර වශෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  ඉහත සඳහන් ව්යාපෘතිය යට ෙත් ෙද්ශීය ව්යවසායකයින් 
ෙවත ණය ලබා දීෙම්දී,  

 (i) අය කළ ෙපොලිය ෙකොපමණද; 

  (ii) නිකුත් කළ උපරිම ණය මුදෙල් වටිනාකම 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  මැදිහත් වූ ආයතන කවෙර්ද; 

 (iv) පතිලාභ ලැබූ  දිසත්ික්ක, පුද්ගලයන් හා ආයතන 
කවෙර්ද; 

 (v) අදාළ කර ගත් ව්යාපෘති කවෙර්ද; 

 (vi) පතිලාභ ලැබූ කෘෂි නිෂ්පාදන ව්යාපෘති සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

       (vii) ණය මුදල් ආපසු ෙගවා නිම කිරීමට නියම කර 
ඇති වර්ෂ ගණන ෙකොපමණද;  

 (viii) ණය ෙගවීම සඳහා ලබා දී ඇති  සහන කාලය 
ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிதி,திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

( அ) (i) 2010 / 2011 வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் 
ன்ெமாழியப்பட்ட சிறிய மற் ம் ந த்தர  

அளவிலான உள்நாட்  ெதாழில் யற் 
சியாளர்கைள ஊக்குவிக்கும் க த்திட் 
டத் க்காக உலக வங்கியி ந்  பணம் 
கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அப்பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பணம் கிைடத்த  கடன் 
ெதாைகயாகவா அல்ல  உதவித் 
ெதாைகயாகவா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் கீழ்  உள்நாட்  
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு கடன் வழங்கும் ேபா , 

 (i) அறவிடப்பட்ட வட் ; 
 (ii) வழங்கப்பட்ட ஆகக்கூ ய கடன் ெதாைகயின் 

ெப மதி; 
 (iii) ஈ பட்ட நி வனங்கள்; 
 (iv) நன்ைமையப் ெபற்ற மாவட்டங்கள், நபர்கள் 

மற் ம் நி வனங்கள்; 
 (v) ஏற் ைடயதாகக் ெகாள்ளப்பட்ட க த்திட் 

டங்கள்; 
 (vi) நன்ைமெபற்ற விவசாய உற்பத்தி 

க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (vii) கடன் ெதாைகைய ெச த்தி க்க 

ேவண் யதாக விதிக்கப்பட் ள்ள 
வ டங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (viii) கடைன மீளச் ெச த் வதற்காக வழங்கப் 
பட் ள்ள ச ைகக் காலம் 

யாைவெயன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) whether money was received from the 
World Bank for the project implemented for 
encouraging the small and medium-scale 
local entrepreneurs which was proposed by 
the Budget 2010/2011; 

 (ii) if so, the amount of money so received; and 

 (iii) whether the aforesaid amount of money was 
received as a loan or an aid ? 

(b) Will he also state - 

 (i) the interest charged; 

 (ii) the value of the maximum amount of loan 
granted; 

 (iii) the institutions intervened; 

 (iv) the districts, individuals, and the institutions 
benefited; 

 (v) the relevant projects; 

 (vi) the number of agro-production projects 
benefited; 

 (vii) the number of years stipulated to pay back 
the loan, and 

 (viii) the grace period given to pay back the loan, 
when loans were granted to the local 
entrepreneurs under the aforesaid project ? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය 
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i)  ඔව්. 

 (ii)  ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ලැබී ඇති සමසත් ණය 
මුදල රුපියල් මිලියන 7,462ක් (ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 57.4ක්) වන අතර, ඉන් රුපියල් 
මිලියන 3,640ක් (ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
28ක්) ණය දීම් සඳහා ෙවන් ෙකොට ඇත. 2012 
සැප්තැම්බර් 30වන දින වන විට රුපියල් මිලියන 
2,031ක ණය ලබා දී ඇත. 

 (iii) ණය මුදලක් වශෙයනි.  

(ආ) (i) සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්ෙගන් අය 
කළ වාර්ෂික ෙපොලිය  8% සහ 10% අතර ෙව්. 

         (ii) රුපියල් මිලියන 60යි. 

        (iii) පහත සඳහන් වාණිජ බැංකු හා සංවර්ධන බැංකු 
ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා සහභාගි ෙව්. 

  * ලංකා බැංකුව  

  * පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව  

  * ඩීඑෆස්ීසී බැංකුව  

  * එන්ඩීබී බැංකුව  

  * මහජන බැංකුව  

  * හැටන් නැෂනල් බැංකුව  

  * ෙකොමර්ෂල් බැංකුව 

   * සම්පත් බැංකුව 

        (iv)  2012.09.30 දින වන විට සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසාය සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැපයීෙම් 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම් ඒකකය විසින් 
ව්යාපෘති 355ක් සඳහා එකඟතාවය පළ කිරීෙම් 
ලිපි නිකුත් ෙකොට ඒ සඳහා අරමුදල් ෙවන් ෙකොට 
ඇත. සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන විසින් සිය 
අරමුදල් ෙයොදවා පථමෙයන් සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යාපෘති සඳහා ණය ලබා ෙදන අතර 
අනතුරුව, පතිපූරණය සඳහා එම ණය පමාණයන් 
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පිළිබඳ විසත්ර ව්යාපෘති ඒකකය ෙවත දිරිපත් 
ෙකෙර්. 2012.09.30 දින වන විට ව්යාපෘති 255කට 
අදාළව රුපියල් මිලියන 2,031ක් ෙමම ව්යාපෘති 
ඒකකය විසින් සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන ෙවත 
ලබා දී ඇත. එය පහත දිසත්ික්ක අතර ෙබදී ඇත.  

 

 
   

(v) 

 

     (vi)   පතිලාභ ලැබූ කෘෂි නිෂ්පාදන ව්යාපෘති 105යි.  

    (vii)   උපරිම කාලසීමාව අවුරුදු10කි. 

   (viii)   උපරිම සහන කාලසීමාව අවුරුදු 2කි. 

 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අතුරු පශ්න අහන්න. 

කුරුණෑගල පුත්තලම ෙකොළඹ ගම්පහ කළුතර 

ගාල්ල මාතර හම්බන්ෙතොට අනුරාධපුර ෙපොෙලොන්නරුව 

අම්පාර මඩකලපුව තිකුණාමලය බදුල්ල ෙමොණරාගල 

නුවරඑළිය මාතෙල් මහනුවර යාපනය කිලිෙනොච්චිය 

වවුනියාව රත්නපුරය කෑගල්ල     

කෘෂිකර්මය 

කෘෂි සැකසුම් 

කුළුබඩු හා සුළු අපනයන ෙභෝග 

ෙරදිපිළි හා ඇඟලුම් 

රූපලාවන්ය/ඇඳුම් මැසීම 

වඩු කර්මාන්ත, ලී බඩු හා ලියවන පට්ටල් 

ඉදි කිරීම් 

අධ්යාපන කටයුතු 

විදුලිබලය හා ජල සම්පාදනය 

ධීවර කටයුතු 

මල් වගාව 

ෙහෝටල්, ආපන ශාලා හා සංචාරක කටයුතු 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය/මෘදුකාංග දියුණු කිරීම 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ 

සත්ව පාලනය හා කිරි නිෂප්ාදනය 

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 

තෑගි භාණ්ඩ හා ශිල්ප කර්මාන්ත 

පතල් හා කැනීම් 

විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම 

ඇසුරුම් කර්මාන්ත 

ෙසේවා 

පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය 

 ෙතොග හා සිල්ලර ෙවෙළඳාම 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුවත් ෙම්කට 

අයිතිද කියලා පශ්නයක් විධියට නැතිව නිකම් ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නිකම් අහන්න බැහැ. පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

අහන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ලැයිස්තුව ආෙයමත් කියවන්නද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එපා. ඔබතුමා නිකම් බලලා කියන්නෙකෝ ඒ බැංකුවත් ෙම්කට 

අයිති ෙවනවාද කියලා. [බාධා කිරීමක්]ෙම් අෙනක් අය කලබල 
ෙවනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. ෙම්ෙක්  නැහැ.[බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි විධියට අතුරු පශ්න අහන්න. පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

තමයි ඒ ඇහුෙව්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අෙන්! උෙද් පාන්දරම එෙහම කියන්න එපා, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
උෙද් පාන්දරම සභාව හැසිරවීම, ෙව්ලාව කළමනාකරණය 

කිරීම මුලසුෙන් වග කීමක්. ඊෙය් මෙග් දුර්වලකම නිසා විනාඩි 
විසිපහක් වැඩිපුර ගියා. අද ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. දැන් මම දුර්වල ෙවන්ෙන් 

නැතිව ඉක්මනින් අතුරු පශ්න අහනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිතුෙරන් ඔබතුමා කියපු විධියට ණය 
වශෙයන්  දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,031යි. 2010, 2011 
වර්ෂ ෙදක ෙගවී ෙගොස් දැන් 2012 වර්ෂයටත් ඇවිත් තිෙබනවා. 
දැන් ෙම් ගත්ත ණය මුදල තව ෙකොපමණ කාලයක් වලංගු වනවාද 
කියා මා අහන්න කැමැතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් කමය ෙමොකක්ද කියලා මා 

කියන්නම්. ඔබතුමා ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ මුදල් අපි 
භාණ්ඩාගාරයට තමයි ගන්ෙන්. අරෙගන ෙම් කිව්ව බැංකු හරහා 
තමයි ඒක කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම්ක විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවනත් 
ව්යාපෘතිවලදීත් එෙහමයි. ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහායි ෙම් 
කියන්ෙන්. ඔබතුමා ඒ පශ්නය අහපු එක ෙහොඳයි. ඒක 
භාණ්ඩාගාරය අරෙගන අපි ඒ විවිධ බැංකුවලට ෙදනවා කියාත්මක 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපෘතිෙය් එකම කාර්ය භාරය  ණය දීම 
ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා   දිගටම, ඒ  ව්යාපෘති පමාණය අවසන් වන 
තුරුම අපි ඒ කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඇඟලුම් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් 

මිලියන 1,000කට වැඩිය එක වතාෙව් යම් කිසි ආයතනයකට දීලා 
තිබුණා. ඒ ආයතනය ෙමොකක්ද කියලා ෙමතැන කිව්ෙවොත් ඒක 
ෙහොඳ නැති නිසා මා ඒ ආයතනෙය් නම කියන්ෙන් නැහැ.  

අපි ෙම් කාරණය COPE එෙක්දීත් ඇහුවා. ඒ අය ෙම් වන තුරු  
ශත පහක්වත් ෙගවලා නැහැ. මම ඒ ආයතනෙය් නම කියන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම දීලා තිෙබන පිළිතුර අනුව ඔබතුමා ඇසූ ව්යාපෘතියට 

උපරිම දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 60යි. සමහර විට ඔය 
කියන ආයතනයට ෙවනත් ව්යාපෘතියක් යටෙත් දුන්නාද, නැද්ද 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙසොයා බලා අහන්න, මම 
උත්තරයක් ෙදන්නම්. 

 
 

ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව: ෙමෙහයුම් කටයුතු  
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3.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1): 

 (අ) ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට අදාළව, පසු ගිය වර්ෂ 5 
තුළදී, 

 (i) ෙයදවූ මුළු පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙකොටස ් මුදල්වලින් ලැබුණු ලාභය සහ 
වත්කම්වලින් ලැබුණු ලාභය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) කාර්ය මණ්ඩලෙය් මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව සහ එක් 
ෙසේවකෙයකුට යන වියදම ෙකොපමණද; 

 (iv) එක් ෙසේවකෙයක් සඳහා දරන වියදම ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් බැංකු ආයතනයක් සමඟ 
සංසන්දනාත්මකව ෙකොපමණද; 

 (v) ෙම් වන විට නැවත දැරීමට සිදු ෙනොවන වියදම් 
කවෙර්ද; 

 (vi) බදු ෙහෝ තීරුබදු ෙලස රජයට ෙගවූ මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
  

நிதி திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ேதசிய ேசமிப்  வங்கி ெதாடர்பாக கடந்த 5 
வ டங்களில், 

 (i) பயன்ப த்தப்பட்ட ெமாத்த லதனம் மற் ம் 
ஒ க்குகள் என்பன யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) உாிைம தல் மீதான வ வாய் மற் ம் 
ெசாத் க்கள் மீதான வ வாய் என்பன 
தனித்தனியாக எவ்வள  என்பதைன ம்; 

 (iii) ெமாத்த பணியாட்ெடாகுதியினாின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் ஒ  பணியாள க்கான 
ெசலவினம் ேபான்றன எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ஒ  தனியார் ைற வங்கி நி வனத் டன், 
பணியாள க்கான கிரயத்தின் ஒப்பீட்ைட ம்; 

 (v) இன் ள்ளவா  மீள ஏற்படாத ெசலவினம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) அரசாங்கத்திற்கு அற களாகேவா 
தீர்ைவகளாகேவா ெச த்தப்பட்ட ெதாைக 
எவ்வள  என்ைத ம்; 

 (vii) இலாபம் அல்ல  நட்டம் யாெதன்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state pertaining to the National Savings 

Bank for the last 5 years - 
 (i) the total capital and reserves employed; 
 (ii) the return on equity and return on assets 

separately; 
 (iii) the total number of staff and cost per 

employee; 
 (iv) a comparison of  cost per employee with a 

private sector banking institution; 
 (v) the non-recurring cost as at today; 
 (vi) the amount paid as levies or  duties to the 

Government; and 
 (vii) the profit or loss? 
(b) If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපි සෑම පශ්නයකටම උත්තර 

ෙදනවා.  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ෙහොඳ පවණතාවක්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  
 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව සංචිත රුපියල් 

මිලියන 21,000ක් පමණ තියා ෙගන, ෙසේවක පිරිස තුන්දාහක් තියා 
ෙගන, ඒ එක පුද්ගලෙයකුට 2012 වර්ෂයට රුපියල් 702,000ක් 
පමණ ෙගවන්න තියා ෙගන  ඇයි ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව 
negative capital එකක් තිෙබන The Finance Company  එෙකන් 
shares ගත්ෙත්?  ගත්තාට පස්ෙසේ  ඒක,-[බාධා කිරීමක්] 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ  ඇති. ඒ ඇති. ගන්ෙන් ෙමොකට ද කියලා- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ඔබතුමාට observation   එකක්  හැටියට  කියන්ෙන්.   

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
You can make your observation. But, if you ask a 

specific question, I will reply. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
My specific question is, ඒ අවස්ථාෙව්දී  ෙකොටස් පමාණයක් 

ගත්තා. ඒ ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ එක පුද්ගලෙයක් අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරලා. 
එතැන ඉන්නවා අධ්යක්ෂවරු නව ෙදෙනක්. ඒ නව ෙදනාත්  
ඉදිරිපත් කෙළේ  නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අහනවා.   

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා ෙම් අහලා තිෙබන පශ්න අනුව මට ඒකට උත්තරයක් 

ෙදන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන් දැන් ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් ෙකෙරමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙම් ෙවලාෙව් ඒ අතුරු පශ්නයට 
උත්තරයක් ෙදන්න කැමැති නැහැ.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

EPF එක Laugfs Gas එකට ගිහින් negative return එක 
ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ  Ceylon Grain Elevators Limited   වලින්  
ගන්නවා; Galadari Hotel වාෙග් ඒවායින් ගන්නවා. ඒ 
අධ්යක්ෂවරු ෙම් වාෙග්ම ෙබොෙහොම ක්ෂණිකව සුමාන ෙදෙකන් 
අල්ලස් ෙහේ  දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරලා, ඒ අයටත් ෙම් විධියට කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද 
කියන  පශ්නය ගරු නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  අහනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය් අරමුණ මට ෙහොඳට 

ෙත්ෙරනවා. නමුත් ෙම් වියදම් කළ මුදල්,- [බාධා කිරීමක්]   අපට 
කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ, ඔබතුමා කිව්ව ආයතනවලට ඒවා ෙයොමු 
කරන්න.  
  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වන 

ව්යවස්ථාව  අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි  මුළු රෙට්ම සම්පූර්ණ 
මුදල්  පාලනය කරන්ෙන්. ඒ පාලනය කිරීම තුළ, අද ඔබතුමන්ලා 
ෙම් රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් ෙකෝ ටි 1300ක් වැටුප් ෙගවද්දී, 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව invest  කර තිෙබනවා, SriLankan 
Airlines   ආයතනෙය්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒෙක් අලාභය ෙකෝටි 1,900යි.  රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙකෝටි 
1,300ක් ෙගවන ෙකොට, ෙම් එක ආයතනයක් ඉතිරි කිරීම් තුළින් 
ෙකෝටි 1,900ක අලාභයක් ලබා තිෙබනවා. ඒ ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒකට ෙම් ෙවලාෙව් මට උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ. ඒක 

ඔබතුමා විවාදයක් හැටියට ගන්න. අප උත්තර ෙදන්නම්. 

 
 

වෑකන්ද වැව: පතිසංසක්රණය 
 ேவகந்தவாவி : ம சீரைமப்  
WEKANDA TANK : RESTORATION 

2329/’12 
4. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ            

පශ්නය -  (1 ) :  

(අ) (i) රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට 
අයත්, ඉකිරියෙගොඩ ගාම නිලධාරී වසෙම් පිහිටි 
වෑකන්දවැව සද්ධාතිසස් රජු දවෙසේ සිට ෙම් වන 
ෙතක් ෙතෝරපලා ඔෙයන් ෙපෝෂණය වූ බවත්; 

 (ii) අඩි 50ක් උසැති, කිෙලෝ මීටර් 1ක් දිගැති වැව් 
බැම්මකින් සහ අක්කර 500ක වපසරියකින් 
සමන්විත එම වැව තුළ අනවසරෙයන් අක්කර 
25ක කුඹුරු යායක් ෙපෝෂණය කිරීමට ඉඩ දීම 
ෙහේතුෙවන් ෙගොවි පවුල් 800කෙග් ජීවිත 
අසරණභාවයට පත්ව ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් පරිදි වැව තුළ ඇති අනවසර වගා 
කිරීම් ඉවත් කර  වෑකන්දවැව පතිසංසක්රණය 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පතිසංසක්රණ කටයුතු අවසන් 
කිරීමට ගතවන කාලය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ாிதீமா யத்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கு 
உாித்தான இக்கிாியெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவில் அைமந் ள்ள ேவகந்தவாவி, 
சத்தாதிஸ்ஸ மன்னர் காலத்தி ந்  இ வைர 
காலம் ேதாரபலா ஓயாவினால் ேபாசிக்கப்பட்  
வந்த  என்பைத ம்; 

 (ii) 50 அ கள் உயரமான ம், 1கி.மீ. 
நீளமான மான வாவி அைணக்கட்ைட ம் 500 
ஏக்கர் பரப்ைப ம் ெகாண் ள்ள ேமற்ப  
வாவிப்பகுதிக்குள் அத் மீறிய வைகயில் 25 
ஏக்கர் வயல்ெவளிைய ேபாசிப்பதற்கு 
இடமளித் ள்ளைமயால் சுமார் 800 விவசாயக் 
கு ம்பங்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வாவிப்பகுதிக்குள் உள்ள அத் மீறிய 
பயிர்ச்ெசய்ைககைள அகற்றி ேவகந்த வாவிைய 
ம சீரைமக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ம சீரைமப் ப் பணிகைள 
நிைற  ெசய்ய எ க்கும் காலம் எவ்வள   
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Agrarian Services and Wildlife: 

(a) Is he aware that - 
 (i) Wekanda Tank situated in Ikiriyagoda 

Grama Niladhari Division belonging to 
Ridimaliyadda Divisional Secretary's 
Division has been fed by Thorapala Oya 
from the time of King Saddhatissa reigned, 
up to now; and 

 (ii) 800 farmer families have been rendered 

helpless as 25 acres of unauthorized paddy 
fields have been allowed to be cultivated 
within this Tank which has an area of 500  
acres and a tank bund that is 50 feet high 
and 1 km long ? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether action will be taken to remove the 

unauthorized cultivations within the Tank 
as mentioned above and restore the 
Wekanda Tank; and 

 (ii) if so, the time it would take to complete 
such restoration work ?  

(c)    If not ,why ? 
 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)   
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.   

(අ)   (i)   ෙතෝරපලා ඔෙයන් වෑකන්ද නම් වැවක් ෙපෝෂණය 
වී ෙනොමැත.  

       (ii)  අනවසර වගා කිරීමක් සිදු වී නැත. 

(ආ)  (i)  පතිසංසක්රණය කිරීම සඳහා වැවක් ෙම් වන විට 
එම සථ්ානෙය් ෙනොමැත.  

      (ii)  අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ)    අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් වග කීමකින් යුක්තවයි. 
රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය්; ලංකාෙව් 
ෙදවැනියටම දුප්පත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ ෙය් පිහිටි ෙමම 
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වැව පවුල් 800ක් ෙපෝෂණය කරනවා. ඒක තමයි සත්ය කථාව. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් වැව පතිසංස්කරණය කිරීෙම් 
වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම ආරම්භ ක රන්ෙන් කවදාද  කියලා.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නිලධාරින් යවා මම ඒ සම්බන්ධෙයන් 

වාර්තාවක් ෙගන්වා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් 
ෙමෙහමයි. "නාගදීප ෙගොවිජන ෙසේවා බල පෙද්ශයට අයත් 
ඉකිරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම හා රිදීමාලියද්ද ෙගොවිජන ෙසේවා 
බල පෙද්ශයට අයත් අලුකැටියාව වසම්වලට මායිම් වන 
ෙතෝරපලා ඔෙය් ඉතා පැරැණි වෑකන්ද නම් ස්ථානයක් ඇත. එම 
ස්ථානෙය් පැරැණි ෙගොවි මහතුන් ෙහෝ ෙනොදන්නා කාලයක සිට -
අවුරුදු 100කට පමණ ෙපර- වැවක් තිබූ බවට සලකුණු ඇති අතර, 
ඔෙය් ෙදපැත්ෙත් අඩි 500ක පමණ පස් බැම්මක් ඇත. 

ඒ අතරම කඩා ෙගන ෙගොස් ඇති ස්ථානය අඩි 100ක් පමණ 
දිග හා අඩි 20ක් පමණ උසින් යුක්ත ෙව්. ෙගොවි සංවිධානය පවසන 
පරිදි, දන්නා කාලයක  එම සථ්ානෙය් වැවක් තිබී ෙනොමැත. ඒ 
අනුව ෙම් වන ෙතක් ෙතෝරපලා ඔෙයන් වෑකන්ද නම් වැවක් 
ෙපෝෂණය වී ෙනොමැත." වැවක් නැතුව ෙකොෙහොමද 
පතිසංස්කරණය කරන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා? ඒකයි පශ්නය. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙහොඳයි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් පශ්නය හාස්යයට ලක් කරන්නට එපා. 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
නැහැ, නැහැ. හාස්යයට ලක් කරනවා ෙනොෙවයි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මට පශ්නය අහන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 2012 ෙපබරවාරි 

03වැනි සිකුරාදා "දිනමිණ" පුවත් පෙත්ත් ෙම් ගැන සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි මා ඉදිරිපිට තිෙබනවා. ෙම් 
වැෙව් තිෙබන පශ්නය පිළිබඳව රජෙය් පුවත් පතකත්  සඳහන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඉකිරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොෙල්යාය 
කියන ගම්මානෙය් ජීවත් වන ජනතාව තමයි ඒ වැෙවන් පතිලාභ 
ලබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, -[බාධා 
කිරීමක්] 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහන්න, කථාවකට යන්ෙන් නැතිව. 

වැවක් නැත්නම් තවත් ෙමොන පශ්නද? 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මහියංගනය මැතිවරණ බල 

පෙද්ශෙය් රිදීමාලියැද්ද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 
ඉකිරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොෙල්යාය ගම්මානෙය් 
පිහිටා තිෙබන, 2012 ෙපබරවාරි 03වැනි සිකුරාදා "දිනමිණ" පුවත් 
පෙත්ත් සඳහන් වී තිෙබන වෑකන්ද වැව පතිසංස්කරණය කිරීමට 
අදිමදි කරන්ෙන් වැව තුළ පිහිටි අක්කර 25ක භූමි භාගෙය් 
පුද්ගලෙයක් අනවසරෙයන් වගා කටයුතු කරන නිසාද කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
නැහැ, කිසිම ෙකෙනක් එතැන වගා කරන්ෙන් නැහැ. 

පතිසංස්කරණය කරන්න වැවක් එතැන නැහැ. 

ෙම්ක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා ඇහුවාම, ඒ ෙගොවි 
සංවිධාන කියලා තිෙබන්ෙන්, ඒ අනුව ෙමම පතිසංස්කරණය 
කිරීමට වැවක් ෙම් වන විට ෙනොමැති අතර එම සථ්ානෙය් වැවක් 
ඉදි කරන්ෙන් නම් එය මහා පරිමාණෙය් වැවක් වන අතර ඒ සඳහා 
ඇස්තෙම්න්තුවත්, තාක්ෂණික උපෙදස් ලබා ෙගන ෙම්ක 
අලුතින්ම කරන්න ඕනෑ කියලායි. නමුත් ෙගොවි සංවිධානවල 
අදහස වන්ෙන් ෙමහි වැවක් ඉදි කිරීම ඉතා අසීරු කාර්යයක් 
කියලායි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වැවක් නැත්නම් ඉතින් පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි ඕක අයිති. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔබතුමා දන්නවා ෙන්ද ඒ ගැන? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පැරැණි නටඹුන් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන කල්පනා කරලා 

බලන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු කථානායකතුමනි, 

ෙසසුංගල රජමහා විහාර වාසි අලුකැටියාෙව් ශීලවංශ 
මාහිමිපාණන් වහන්ෙසේ පමුඛ, එම විහාරස්ථානෙය් ස්වාමින්දයන් 
වහන්ෙසේලා පමුඛ, ගෙම් පජාව ෙපත්සම් අත්සන් කර ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් වසර ගණනාවක් මුළුල්ෙල් ඉල්ලීමක් කර 
තිෙබනවා, ෙම් වැව පතිසංස්කරණය කරන්න කියලා. 
විෙශේෂෙයන් මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙතොරතුරු 
නිවැරැදිව ෙසොයා බලා ෙම්  වැව පතිසංස්කරණය කරන්න ඔබතුමා 
කටයුතු කරන්න කියලා. ෙමොකද, මා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් 
වගකීමක් ඇතිවයි. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන්ෙන් වැවක් තිෙබනවා, ඒ වැව 

යටෙත් ෙගොවීන් පිරිසක් ඉන්නවා කියලායි. එෙහම වැවකුත් 
නැහැ. එෙහම ෙගොවියනුත් නැහැ. ඉතින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා වග කීෙමන්ද ඔය කියන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට දීපු ෙතොරතුරු ගැන ආපසු ෙහොඳින් ෙසොයා 

බලා කරුණු ඉදිරිපත් කරලා වැව හදවා ගන්න.  

පශ්න අංක 7-2994/'12-(1), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 
මහත්මිය. 

 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க- ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 
Administration and Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.  

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

 
ශී ලංකා පථම රාජ්ය බැඳුම්කරය : විසත්ර 

இலங்ைகயின் தலாவ  தங்க றி: விபரம் 
FIRST SOVEREIGN BOND OF SRI LANKA: DETAILS  

 

3002/’12 
8.  ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   

(අ) ඇමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන පන්සියයක් වූ ශී ලංකා පථම 
රාජ්ය බැඳුම්කරය සඳහා 2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී මුදල් 
ෙගවීමට නියමිතව තිබූ බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එම බැඳුම්කරය නිකුත් කළ නිශච්ිත දිනය, එහි 
 ෙපොලී අනුපාතිකය සහ එහි කල් පිෙරන දිනය 
කවෙර්ද;  

 (ii) නිකුත් කළ දිනෙය් එම බැඳුම්කරෙයන් ලද 
ආදායම ශී ලංකා රුපියල්වලින් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම බැඳුම්කරෙයන් ලද මුදල් භාවිත කරන ලද 
නිශච්ිත කාර්යයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත (iii) හි භාවිතයන් (ආ   ෙයෝජනයන්) ෙවතින් 
ලද, එම බැඳුම්කරය සඳහා මුදල් ආපසු ෙගවීමට 
ෙයොදා ගත හැකි නිශච්ිත ආදායම් තිෙබ් නම්, ඒවා 
කවෙර්ද;  

 (v) අදාළ බැඳුම්කරෙය් මුල් මුදල සහ ෙපොලිය 
ෙගවීමට නියමිත එක් එක් දිනෙය්දී හා කල් 
පිරීෙම්දී ෙගවනු ලබන ෙපොලියද ඇතුළුව ආපසු 
ෙගවනු ලබන මුළු මුදල ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර්වලින් සහ ශී ලංකා රුපියල්වලින් 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ෙපොලී සංරචකය සහ මුදල් ඒකකය අවපමාණ වීම 
නිසා ෙගවීමට සිදු වන යම් අතිෙර්ක මුදල් 
පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ஐந்  மில் யன் அெமாிக்க ெடால க்கான 
இலங்ைகயின் தலாவ  தங்க றியின் தவைண 
2012ஆம் ஆண்  ஒக்ேராபாில் ந்தி ந்தைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ெசான்ன றியின் சாியான வழங்கல் திகதி, 
வட்  தம் மற் ம் அதன் திர் த் திகதி 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) வழங்கும் திகதியி ள்ளவா  ேமற்ப  றிக்கு 
வ வாய்க்குச் சமனான ெதாைகைய இலங்ைக 

பாயில் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  றியின் வ வாய் உபேயாகிக்கப்பட்ட 

குறிப்பிட்ட ேநாக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  றியின் மீள்ெகா ப்பன  ெதாடர்பாக 
ேமேல (i i i )இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  
அவ்வாறான உபேயாகங்கள் ( தலீ கள்) லம் 
ஈட் ய வைகப்ப த்தப்பட்ட வ வாய் ஏ ம் 
இ ப்பின், அைவ யாெதன்பைத ம்; 

 (v) லதனம் மற் ம் வட் ைய உள்ளிட்ட ேமற்ப  
றியின் ெமாத்த மீள்ெகா ப்பன த் 

ெதாைகைய அெமாிக்க ெடாலாி ம் அதற்குச் 
சமனான இலங்ைக பாவி ம் வட்  
ெச த்தப்பட்ட ஒவ்ெவா  திகதியின் மற் ம் 

திர் த் திகதியின் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) நாணய மதிப்பிறக்கம் காரணமாக ேமலதிகமாகக் 
ெகா க்கப்படேவண் ய ெதாைக மற் ம் 
வட் க் கூ  ஆகியவற்ைறத் தனித்தனியாக ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Is he aware that Sri Lanka's first Sovereign Bond, 
for USD 500 million, was  due in October 2012? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the exact date of issuance of the said bond, 
the rate of interest and its date of maturity; 

 (ii) the LKR equivalent of the proceeds of the 
said bond on the date of issuance; 

 (iii) the specific purposes that the proceeds of 
the said bond was utilized; 

 (iv) the itemized returns from such utilizations 
(investments) in (iii) above, if any, towards 
the repayment of the said bond; 

 (v) the USD amount and LKR equivalent of the 
total repayment including capital and 
interest of the said bond, by each date that 
interest was paid and on the date of 
maturity, separately; and 

 (vi) the interest component and any additional 
amount to be paid due to currency 
depreciation, separately. 

(c)   If not, why? 
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i)  

 
 (ii)  රු. 56,201,866,962.50 (බිලියන 56.2) කි. 

  (iii)  2007 වසර සඳහා වන අය වැෙය් සඳහන් පාග්ධන 
ව්යාපෘති සඳහා අවශ්ය ෙකෙරන ෙද්ශීය අරමුදල් 
විෙද්ශීය ආෙයෝජන මාර්ගෙයන් සපයා ගැනීම 
සඳහා ෙමම බැඳුම්කරය නිකුත් කරන ලදී. විශාල 
පමාණෙය් සංවර්ධන ව්යාපෘතීන්හි ණය 
පදානකරුවන් අදාළ මුළු ව්යාපෘති වටිනාකමින් 
මූල්යනය කරනු ලබන්ෙන් සියයට 70කට 
ආසන්න පමාණයකි. එවැනි අවසථ්ාවල ඉතිරි 
සියයට 30 ෙද්ශීය පභවයන් මඟින් මූල්යනය 
කිරීමට සිදු ෙව්.  

  ඒ අනුව වර්ෂය තුළ සිදු කළ යටිතල පහසුකම් 
ව්යාපෘතිවල එනම්, හම්බන්ෙතොට වරාය, පුත්තලම 
ගල් අඟුරු බලාගාරය, ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජලවිදුලි 
බලාගාරය, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය, ජාතික මහා 
මාර්ග, වලෙව් වම් ඉවුරු වාරි මාර්ග ව්යාපෘතිය, 
ෙමොරගහකන්ද, ෙවෙහරගල සහ අනිකුත් වාරි 
මාර්ග ව්යාපෘතිවල ෙද්ශීය මූල්යනයන් සඳහා 2007 
ජනවාරි සිට ඔක්ෙතෝබර් මස දක්වා ෙද්ශීය බැංකු 
මඟින් ලබා ගන්නා ලද මූල්ය පහසුකම් පියවීම 
සඳහා ෙමම බැඳුම්කරය මඟින් ලබා ගන්නා ලද 
මුදලින් වැඩි ෙකොටසක් ෙයොදවා ඇත.  

 (iv)  ෙමම ව්යාපෘති දීර්ඝ කාලීන යටිතල පහසුකම් 
ව්යාපෘති වන බැවින්  එමඟින් ජනිත වන ආදායම් 
ෙකටි කාලීනව සෘජුව හඳුනා ගත ෙනොහැක.  

 (v)     

 (vi)   ෙපොලී සංරචකය ෙවනස ් වී ෙනොමැත. මුදල් 
ඒකකය අවපමාණය වීම මත ෙගවීමට සිදු වන 
අතිෙර්ක මුදල  

  ඊට ෙහේතුව කියන්න පුළුවන්. අපෙග් මුදල්  ඒකකය 
අවපමාණය වීම මත, ලබා ගන්නා ලද රුපියල් 
වටිනාකමට වඩා වැඩි රුපියල් වටිනාකමක් ආපසු 
ෙගවීමට සිදු වූ බව සත්යයකි. ශී ලංකාව මධ්යම 
ආදායම් ලබන තත්ත්වයට ළඟා වීමත් සමඟ 
සහනදායී ණය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ෙනොලබන 
තත්ත්වයක් තුළ ෙමම ජාත්යන්තර සෛ්වරීත්ව 
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම තුළින් ජාත්යන්තර 

නිකුත් කළ දිනය ෙපොලී අනුපාතිකය කල් පිෙරන දිනය 

2007.10.24 8.25% 2012.10.23 

ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළට පවිෂ්ට වීමට හැකියාව ලැබී 
ඇත. එෙමන්ම ව්යාපෘති හා සෘජුව බැඳුණු ණය 
පදානකරුවන්ෙග් ෙකොන්ෙද්සිවලින් ෙතොරව, 
පුමඛතා පදනම මත පධාන පාග්ධන ව්යාපෘති 
සඳහා ෙමම මුදල් ෙයදවීමටද හැකියාව ලැබුණි.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමා, අතුරු පශ්නවලට කලින් ෙපොඩි පැහැදිලි කර 

ගැනීමක් තිෙබනවා. ඔබතුමා  කිව්වා, - එච්.එස්.බී.සී ෙඩොලර් 
මිලියන 500ක ණය ගැන ෙම් අපි  කථා කරන්ෙන්.-  ලැබුෙණ් 
රුපියල් බිලියන 56.2ක් කියලා.  හරි ෙන්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එතෙකොට ඔබතුමා කියනවාද, ඒකට රුපියල් බිලියන 256ක් 

ෙගවුවාය කියලා? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙගවිය යුතු ගණන ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමතැන කාරණා හතරක් තිෙබනවා ෙන්. එකක් තමයි, ඒ 

ලබා ගත්ත ණය පමාණය නැවත ෙගවන්න ඕනෑ කියන එක. 
එතෙකොට ඔබතුමා කිව්වා, ඒකට රුපියල් බිලියන 56යි කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා කිව්වා-  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ආපසු ෙගව්ෙව්, රුපියල් බිලියන 64යි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සමා ෙවන්න, රුපියල් බිලියන 64යි. ඊට පසේසේ කිව් වා, 

interest එක හැටියට රුපියල් බිලියන 23ක් ෙගව්වාය කියලා. හරි 
ෙන්ද? 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එතෙකොට රුපියල් බිලියන 87යි. ඔබතුමා කිව්වා, අතිෙර්කව 

රුපියල් බිලියන 8ක් ෙගව්වා කියලා; රුපියල් බිලියන 161ක් 
ෙගවුවා කියලාත් කිව්වා. එතෙකොට රුපියල් බිලියන 161 
ෙමොකක්ද? 

1445 1446 

ආපසු ෙගවන මුදල ඇ.එ.ජ. ෙඩොලර් රුපියල් රුපියල් 
බිලියන 

බැඳුම්කරය ආපසු 
ෙගවීම 

500,000,000 64,455,700,000.00 64 

ෙපොලිය 206,259,000 23,742,660,278.60 23 

 බැඳුම්කරෙය් අගය මත රුපියල්  8,253,833,039.50 රුපියල් 
බිලියන  8 

  ෙපොලිය 161,060,971.40 161 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා අහන්ෙන් රුපියල අවපමාණය වීම තුළ 

ෙගවිය යුතු ඒ ෙවනස කීයද කියලාෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එ තෙකොට ඔක්ෙකෝම කීයක් ෙගව්වාද ගරු ඇමතිතුමා? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔක්ෙකෝම ෙන් ඒ ගණන. ඒක ඇතුළුව ෙන්. ඒ ෙවනස් වීම 

ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔක්ෙකෝම ගණන රුපියල් බිලියන 161ද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එතෙකොට රුපියල් බිලියන 161ක් ෙගව්වා, රුපියල් බිලියන 

56.3කට? ඒ කියන්ෙන් පතිශතයක් වශෙයන් ගත්තාම සියයට 
285ක්. අපි ඒක පෙහන් ෙබදමු, අවුරුද්දකට ෙගවිය යුතු ගණන 
බලන්න. එතෙකොට ගරු  ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කියන්ෙන් HSBC 
එකට අවුරුද්දකට ෙපොලිය සියයට 57ක් ෙගවුවා කියලාද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මට ෙම් ලැබී තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව එෙහම තමයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට මහ බැංකුෙවන් ෙන් ඔය විස්තර  

එව්ෙව්. දැන් මහ බැංකුෙවන් කියනවා නම්, "අපි 2007 ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් 16 වැනිදා HSBC එෙකන් රුපියල් බිලියන 56ක් ගත්තා. 
2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 16 වැනිදා, ඒ කියන්ෙන් පසු ගිය 
මාසෙය් අෙප් ආණ්ඩුව රුපියල් බිලියන 161ක් HSBC එකට 
ෙගව්වා." කියලා- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, රුපියල් බිලියන 161ක් ෙවන්න බැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
රුපියල් බිලියන 56ක් ගත්තා. රුපියල් බිලියන 161ක් ෙගව්වා. 

ඒක හරිද? 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, රුපියල් බිලියන 64යි;  රුපියල් බිලියන 23 යි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඇයි ෙම් තිෙබන්ෙන්? අදාළ බැඳුම්කරය ආපසු ෙගවීම- [බාධා 

කිරීමක්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සමා වන්න ඇමතිතුමා. ගත්ත මුදල තිෙබනවා. ෙපොලිය 

තිෙබනවා. එතෙකොට අපි ගන්න  ෙකොට ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව 
රුපියෙල් අගය 109ක් වනවා. ෙගවන ෙකොට රුපියල් එකසිය තිස් 
ගණනක් වනවා. එතෙකොට ගත්ත මුදල වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙගවන 
මුදල ඊට වඩා ෙගොඩක් වැඩියි. එතෙකොට ෙම් සියල්ලම එකතු 
කළාම රුපියල් බිලියන 161ක් ෙගවා තිෙබනවා. ගත්ත මුදල 
රුපියල් බිලියන 56යි. ෙගව්ව මුදල රුපියල් බිලියන 161යි. මට 
පුදුමයි. ඒක ඇත්තද කියලා මට දැන ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මට ලැබී තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවයි මා කිව්ෙව්. මා 

නැවතත් ෙසොයා බලා කියන්නම්. ඒ සඳහා මා සති 2ක් කල් 
ඉල්ලනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැනට - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ ඇති.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න බැහැ.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණෙයන් විමර්ශනයක් කර ඔබතුමාට 

කියන්නම්.  

1447 1448 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ එතුමා එක්ක ෙගන ගිහින් 

ෙපොඩි පන්තියක් පවත්වන්න. ඒක මීට වඩා ෙහොඳයි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමය ඉතා වැදගත් කරුණක්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වැදගත් නිසා තමයි පන්තියක් පවත්වන්න කිව්ෙව්. ඔය අහන 

ෙද් - 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා මා කියන්නම්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙසොයා බලා කියන්නම් කියා කියනවා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මා එක පශ්නයයි අහන්ෙන්.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අතුරු පශ්න අවසානයි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගිය මාසෙය් Supreme Court Determination  එකක් 

තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් පශ්නය දැන් රටටම ෙහළි වුණා. 
රුපියල් බිලියන 56ක් අරෙගන රුපියල් බිලියන 161ක් ෙගව්වා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එය ෙමම පශ්නයට අදාළ නැහැ.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මීට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

අනුමැතිය ලබා ගන්න ඕනෑය කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් 
තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා, මීට පස්ෙසේ ඒ 
විධියට කරනවාද, නැද්ද කියලා? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் 

த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
නැහැ. කරන්ෙන් නැහැ. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මා ඔබතුමාෙගන් ඒ පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙවනම පශ්නයක්. ඒකට අපි 

ෙවනම උත්තර  ෙදනවා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙවනම උත්තර ෙදනවාලු.  

පශ්න අංක 9 -1899/'11- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (අධ්යාපන 
නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - கல்வி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 
Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියකට "මයික්" එක ෙදන්න 

පුළුවන්ද?  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුරට සති ෙදකක් කල් ඉල්ලුවාට පසුව තවත් ෙමොකටද 

මයික් එක? ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ ෙවලාව ෙදන්න ගියාම මම අමාරුෙව් 
වැෙටනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මට විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ආ, එෙහනම් ඉක්මනින් කියන්න. ෙමොකක්ද?  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් මහනුවර 

දිස්තික්කෙය් පාසල් කිහිපයක දරුවන්ට ඇති වී තිෙබන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අසාත්මිකතාවක් පිළිබඳ බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  පාසල් 
දරුවන් අතර ඒ අසාත්මික තත්ත්වය පැතිරී යාම වැළැක්වීම 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය ෙමොන වාෙග් කියා මාර්ගයක්ද 
ගන්ෙන් කියන එක දැන ගන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය බරපතළ පශ්නයක්.  අපි  ෙසෞඛ්ය 

අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා කඩිනම් පියවර අරෙගන එම 
අසාත්මිකතාවට ලක් වුණු දරුවන්ට  පතිකාර කරන්නට කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] දරුවන් ෙවනුෙවන් උත්තර 
දුන්ෙන්.  

 
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය : මුළු මුදල 

ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைல : ெமாத்தச் 
ெசலவினம் 

SOUTHERN EXPRESSWAY: TOTAL COST 
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10. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
      (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
    (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම ෙයෝජනා වූ 
දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත කී අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් 
මුලදී ඇසත්ෙම්න්තු කළ මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා ෙම් 
දක්වා වැය වී ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් දුර පමාණය 
කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 

 (ii) දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ගාල්ල සිට මාතර දක්වා 
දීර්ඝ කිරීමට නියමිතව තිෙබ්ද;  

 (iii) අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ආරම්භෙය් සිට අවසානය 
දක්වා වූ පෙව්ශ සථ්ානවලින් අධිෙව්ගී මාර්ගය 
භාවිත කිරීම සඳහා අය කළ ගාසත්ු මගින් ෙම් 
දක්වා එකතු වූ මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?       

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைல நிர்மாணிக்கப் 
பட ேவண் ம் என எப்ேபா  ன்ெமாழியப் 
பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் 
நிர்மாணத் க்காக ஆரம்பத்தில் மதிப்பிடப்பட்ட 
ெதாைகயிைன ம்; 

 (iii) ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைலக்காக இற்ைற 
வைரயில் ெசலவழிக்கப்பட்ட ெமாத்தச் 
ெசலவினம் யாெதன்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் ரத்திைன 
கிேலா மீற்றர்கள் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைல கா யி ந்  
மாத்தைற வைர விஸ்தாிக்கப்பட ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் ைழ க் கட்டண 
மாக ஆரம்ப இடத்தி ந்  விடம் வைர 
ேசகாிக்கப்பட்ட ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he state - 
 (i) as to when the Southern Expressway was 

proposed to be built; 
 (ii) the original cost estimated for the 

construction of the aforesaid Expressway; 
and 

 (iii) the total cost incurred to date on the 
Southern Expressway? 

(b) Will he also state - 
 (i) the distance of the Southern Expressway in 

kilometres; 
 (ii) whether the Southern Expressway is going 

to be extended from Galle to Matara; and 
 (iii) the amount of money collected as toll 

payments from the opening to the end point 
of the Expressway? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports 
and Highways)  
ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) අධිෙව්ගී මාර්ගයක්  ෙලස ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා 
වූෙය් 1993 දීය. 

 

1451 1452 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.] 
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(ආ)  (i)   ෙකොට්ටාව සිට මාතර (ෙගොඩගම) දක්වා මුළු දුර 
කිෙලෝමීටර 125කි. 

  ෙකොට්ටාව සිට පින්නදූව දක්වා කිෙලෝමීටර 95කි. 
(වැඩ අවසන් කර ඇත.) 

  පින්නදූව සිට මාතර දක්වා කිෙලෝමීටර 30කි. (ඉදි 
කරමින් පවතී.) 

 (ii)   ඔව්. (දැනටමත් වැඩ ආරම්භ කර ඇත.) 

 (iii)   රුපියල් මිලියන 950යි. (2012 ඔක්ෙතෝබර් 31වන 
ෙතක්) 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දීලා තිෙබන දත්ත අනුවත්, අපි දන්නා 
විධියටත්, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන් ඉදි කරන්න 
ගිය වියදම රුපියල් ෙකෝටි 9,100ක්. පත්තරෙයන් අපි දැක්කා, 
ඔබතුමන්ලා ඊෙය් ෙහළිදරවු කර තිෙබනවා, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙයන් මාස 14ට ලැබුණු ආදායම රුපියල් ෙකෝටි සියයයි 
කියලා. ෙමෙහම බැලුෙවොත් අවුරුදු 98ක් යාවි ෙම් සඳහා ගත්ත 
ණය ෙගවන්න. ෙම්ක ඇත්ත තත්ත්වයක්ද? එෙහම කෙළොත් 
අෙනක් අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න පශ්නයක් ඇති ෙව්වි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද පශ්නය? 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා සඳහන් කෙළේ විවෘත කළ 

දින සිට ෙම් දක්වා ආදායමද? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ආදායම. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 18වැනිදා සිට මම හිතන 

විධියට අද දක්වා. 
 

ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ඔක්ෙතෝබර් 31 දක්වා රුපියල් මිලියන 950ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒකයි මම කිව්ෙව් ෙකෝටි සියයයි කියලා. ඊටත් වැඩිෙයන් 

අවුරුද්ද අග ෙවනකම් මම දුන්නා. එෙහම බැලුෙවොත් ෙම් ණය 
ෙගවන්න අවුරුදු 98ක් යනවා. ඔෙහොම කෙළොත් අෙනක් අධිෙව්ගී 
මාර්ග හදන ෙකොට ෙලොකු බාධාවක් ෙව්වි. 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමාෙග් පශ්නය පිළිබඳව මම පුදුම 

වන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමන්ලා ආණ්ඩු කරන කාලෙය් හැම තිස්ෙසේම 
සිතුෙව් රුපියල් ශත ගැන විතරයි. ෙම්ෙකන් ෙකෙරන ෙසේවාව 

පිළිබඳවත් හිතන්න ඕනෑ. අපි රුපියල් මිලියන 950ක් හම්බ කළා, 
වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 450යි. අපට රුපියල් 
මිලියන 500ක ඉතුරුවක් තිෙබනවා. ජනතාවට වන ෙසේවාව 
පිළිබඳව එතුමා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ණය ෙගවන කාලය 
සහ ඒ මුදල් පිළිබඳව විතරයි කථා කරන්ෙන්. රෙට් ජනතාවට වන 
ෙසේවාව, කාලය ඉතිරි වීම, ආර්ථිකයට එන පතිලාභය ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 

කිෙලෝමීටරයක් හදන්න රුපියල් ෙකෝටියක් ගියත්, ඒ සඳහා 
රුපියල් ෙකෝටි දහයක් දාලා ඒ ණය අද අපට ෙගවන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ පාප කර්මය ගැන තමයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
රුපියල් මිලියන 4,000කින් හදන්න පුළුවන් වන කටුනායක 
අධිෙව්ගී මාර්ගයට අද රුපියල් මිලියන 49,800ක් යනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දකුෙණන් කටුනායකට යන්න එපා. දකුෙණ්ම රඳවා ගන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එච්චර ඉක්මනට යන්න එපාද? එෙහනම් දකුණු අධිෙව්ගී 

මාර්ගෙය්ම රඳවා ගන්නම්. 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් ෙදවැනි පශ්නෙය් 

තිෙබන්ෙන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් පපුෙව් 
තිෙබන ෙව්දනාවක්. ෙවන එකක් ෙනොෙවයි, ඕකට අෙප් 
ව්යවහාරෙය් කියනවා "පපුෙව් තිෙබන ෙගඩිය" කියලා. අන්න ඒ 
ෙගඩිය තියා ෙගන විපක්ෂය අද කථා කරනවා. රට සංවර්ධනය 
කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලාට පශ්නයක්. ඔබතුමන්ලාට පාලන 
කාලයක් තිබුණා. ඒ පාලන කාලය තුළ කර ගන්න බැරි වුණු 
ෙද්වල් අපි කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලාට රිෙදනවා. ඕකට කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. ඕක තමයි ඇත්ත කථාව. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ජනතාව ෙවනුෙවන් මම පශ්නය අහන්ෙන්. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී 

මාර්ගයට ඔබතුමන්ලා ෙදගුණයක් වියදම් කර ෙම් මාර්ගය විවෘත 
කර තිබීම තමයි පශ්නය. මම අහපු පශ්නය අනුව අෙප් feasibility 
study එක යටෙත් අවුරුදු 25කින් ෙගවන්න තිෙබන ණය  සඳහා 
අද වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා අවුරුදු 98ක් යනවා. 

ඔබතුමන්ලා අෙනක් අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්නත් ෙමෙහම ණය 
ගන්න ගිෙයොත් කවුරුවත් ණය ෙදන්ෙන් නැති ෙවයි. ඒක නිසා 
තමයි අපි ෙම් පශ්න  අහන්ෙන්. 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පශ්නය වන ෙගවීෙම් කාල 

සීමාව සහ ඒ මිල මුදල් පිළිබඳව නිවැරදි වාර්තාවක් ෙදන්න 
පුළුවන්, ෙවනම පශ්නයක් විධියට අහනවා නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මීට වඩා අහන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොන පශ්නයක් ද? අධිෙව්ගී 

මාර්ගය සඳහා ගිය සම්පූර්ණ වියදම කීයද, ආදායම කීයද කියන 
එකට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමාෙග් පශ්නය අනුව අදාළ 

ඇස්තෙම්න්තු මුදල කිව්වා. අදාළ වියදම කිව්වා. ඒ වාෙග්ම 2011 
ෙනවැම්බර් 24වැනි දා සිට ෙම් තාක් ලැබුණ ආදායම කිව්වා. ඒ 
ආදායම ගන්න ෙකොට පරිපාලනය හා කළමනාකරණය සඳහා 
වියදම් වුණ මුදල කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න, 
ගරු මන්තීතුමා. ෙම් ඉතිරි වන ආදායමත් රටට ලාභයක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  2002 සිට 2004 දක්වා කාලය තුළ හරියට රට පාලනය 
කළා නම් මට ඔබතුමාෙග් උපෙදස් ගන්න තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙම්ක විකුණා ෙගන කන්න හදන පාරක් ෙනොෙවයි, ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමා කිව්වා, අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යන්න එපා 

කියලා. [බාධා කිරීම්] පුත්තලම් බූරුවා 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කර ති ෙබන ඒවා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.[බාධා කිරීමක්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පුත්තලමට යන කථා කියන්ෙන් නැතුව ෙපොඩ්ඩක් හිටිෙයොත් 

ෙහොඳයි.   
 

 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ෙග් ආරක්ෂක නිලධාරින්: 
විසත්ර  

பிரதி அைமச்சர்களின் பா காப்  அ வலர்கள்: 
விபரம் 
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11. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):   

(අ) (i) නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයකුෙග් ආරක්ෂාව සඳහා 
ලබා දී ඇති ආරක්ෂක නිලධාරින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙපොලිස ් නිලධාරින් ද, 
ඇමති ආරක්ෂක අංශෙය් නිලධාරින් ද, නැතෙහොත්  
හමුදා නිලධාරින්  ද;  

 (iii) උක්ත නිලධාරින්ට අමතරව ෙවනත් පුද්ගලයින් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා 
ෙයොදවා  තිෙබ්ද;  

 (iv)  එ ෙසේ නම්,  ඔවුන් කවුරුන්ද; 

 (v)  ආරක්ෂාව සඳහා එම පුද්ගලයින් ෙයොදවා ෙගන 
ඇති නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු කවුරුන්ද; 

            (vi)   නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් එවැනි පිරිසක් ෙයොදා ගැනීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත අ (i) හි සඳහන් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයකුට ලබා දී 
ඇති පසුෙපළ රථ (backup vehicles) සංඛ්යාව ෙකොපමණද 
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

( அ) (i) பிரதி அைமச்சர் ஒ வாின் பா காப்பிற்காக 
வழங்கப்பட் ள்ள பா காப்  அ வலர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 ( i i )  ேமற்ப  பா காப்  அ வலர்கள், ெபா ஸ் 
அ வலர்களா, அைமச்சர்க க்கான பா காப்  
பிாிவின் அ வலர்களா அல்ல  இரா வ 
அ வலர்களா என்பைத ம்; 

 ( i ii )  ேமற்ப  அ வலர்க க்கு ேமலதிகமாக பிற 
ஆட்க ம் பிரதி அைமச்சர்களின் 
பா காப் க்காக வழங்கப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 ( i v )  அவ்வாறாயின், அவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 ( v )  பா காப் க்காக ேமற்ப  ஆட்கைள 
ஈ ப த்தி ள்ள பிரதி அைமச்சர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்;  

 ( v i )  பிரதி அைமச்சர்களின் பா காப் க்காக 
அவ்வாறான ஆட்கைளப் பயன்ப த் வதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமேல (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரதி 
அைமச்சர் ஒ வ க்கு வழங்கப்பட் ள்ள பின்வாிைச 
அணி வாகனங்களின் (backup vehicles) எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of security officers provided for 
the security of a Deputy Minister; 

 (ii) whether those security officers are police 
officers, officers of the Ministerial Security 
Division or army officers; 

 (iv) whether certain other persons have been 
deployed for the security of the Deputy 
Ministers in addition to the officers 
mentioned above; 

(b) if so, who they are; 

 (i) the names of Deputy Ministers who have 
employed such persons for their security; 
and 
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 (ii) the reasons for employing such persons for 
the security of Deputy Ministers? 

(c) Will he also state the number of backup vehicles 
provided for a Deputy Minister, mentioned in (a) 
(i) above? 

(d) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip)  
ගරුකථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙදනවා. 

(අ) (i) පරීක්ෂක ෙශේණිෙය් නිලධාරිෙයක් හා ෙපොලිස ්
සැරයන් ෙහෝ ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල් 04ක් 
වශෙයන් නිලධාරින් 05ක් ලබා දී ඇත. 

 (ii) ඇමති ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසෙය් නිලධාරින්ය. 

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) ලබා දී ඇති පසු ගමන් ආරක්ෂක රථ (backup vehicles) 
01යි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්න අහන්න තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීට අමතරව මම ඊෙය් දැක්කා,   ushi gun 
එකත් එක්ක සිවිල් ඇඳුම් ඇඳපු ආරක්ෂක නිලධාරින් 
මන්තීවරයකුෙග් ෙදපැත්ෙත් යනවා. මා දිහාත් ඔරවලා බලලා 
ගිෙය්. ෙමොකක්ද ෙහේතුව කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම ගියාද කියලා අහන්න.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මා අහන්ෙන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු සම්බන්ධවත් ෙම් වාෙග් 

අය ඉන්නවාද කියලායි.   දැන් ඔබතුමා කිව්වා, MSD එෙක් අයයි 
ඉන්ෙන් කියලා. MSD එ ෙක් අය  නම් ඒ අයට  නිල ඇඳුමක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හමුදාෙව් අය නම්, STF එෙක් අය නම් ඒ 
අයට නිල ඇඳුමක් තිෙබනවා. නමුත් නිල ඇඳුම් නැතිව සුදු පාට 
අත් ෙකොට shirt එකක් සහිතව mini ushi guns එක්ක යනවා. අඩු 
තරමින් නිල ඇඳුමක් ඇඳලා ගියා නම් කමක් නැහැ.   

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියලු පහසුකම් ලබා දී 

තිෙබන්ෙන් බුද්ධි අංශය මඟින් කර  තිෙබන ආරක්ෂක නිර්ෙද්ශ 
අනුවයි. ඒ සඳහා -[බාධා කිරීම්] හිනා ෙවන්න එපා. මන්තීවරුන් 
හැම ෙකනාටමත් ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් දීලා 
තිෙබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ද, විරුද්ධ පක්ෂෙය්ද කියලා බලලා 
නැහැ.  ඊට අතිෙර්කව ෙකනකු ලබා දීලා නැහැ.  ගරු දයාසිරි 
ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, මා දන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා දැක්ෙක් 
ෙමොකක්ද කියලා. නමුත් සුවිෙශේෂී ආරක්ෂාවක අවශ්යතාව 
හදිසිෙය් මතු ෙවනවා නම් පමණයි අතිෙර්ක ආරක්ෂාවක් 
ෙයොදන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැකපු ෙද් හරියට කිව්ෙවොත් අපට 

පුළුවන් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා -[බාධා කිරීම්] 

  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමාට පැමිණිලි කළාම වඩා ෙහොඳයි. 

එතුමාෙග් බලපෙද්ශය.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, 

කරුණාකර ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බලන්නය කියලා. MSD 
එෙක් අය නම් අඳින ඇඳුම ෙමොකක්ද කියලා අපි දන්නවාෙන්.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි,  විස්තරය දුන්ෙනොත් අපට ඒ ගැන ෙහොයා බලන්න 

පුළුවන්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය මම අහනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් security barrier එෙකන් ගරු මන්තීවරුන්ට 
ෙවනම එන්න පුළුවන්ද check කරන්ෙන් නැතිව. අපි ෙපෝලිෙම් 
එන ෙකොට ෙවනම මන්තීවරුන් තුන් හතර ෙදෙනක් එනවා කිසිම 
check  කිරීමක් නැතිව. ෙමොකද අපි - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම එන ගරු මන්තීවරු කවුද කියලා නම් වශෙයන් 

දුන්ෙනොත් මම ෙහොයලා බලන්නම්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා පසිද්ධිෙය් කියන්ෙන් නැතිව ඔබතුමාට ෙවනම කියන්නම්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහනම් මට රහෙසේ කියන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අයෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස ් අධ්යාපන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 
Higher Education)  
ගරු කථානායකතුමනි, සමා ෙවන්න. "ගරු මන්තීවරුන්ට 

පමණයි" කියලා board එකක් ගහලා තිෙබනවා. ඒෙකන් හැම 
ගරු මන්තීවරයකුටම එන්න පුළුවන්. ෙමතුමාටත් එන්න පුළුවන්.   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එතුමා ඒක දැකලා නැහැ. 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඔව්. එතුමා ඒක දැකලා නැහැ. ෙවනම එන්න පුළුවන් 

එතැනින්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්ට 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැෙන්.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
උසස් අධ්යාපනය භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අධ්යාපනෙය්ත් පශ්න -[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ෙම් කාරණයට විතරක් සීමා ෙවමු. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විස්තර දුන්ෙනොත් ෙසොයා බලන්නම්.   

පශ්න අංක 12 - 2330/'12 - (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

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

 
 

ෙතල් ආනයනය කරන සමාගම් : විසත්ර 
எாிெபா ள் இறக்குமதி ெசய் ம் நி வனங்கள்: 

விபரம் 
COMPANIES IMPORTING FUEL: DETAILS 

2995/'12 
14. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 

(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) 2011 ජූනි මස වාර්තා වූ බාල ෙපටල් අර්බුදයට අමතරව 
2012 ජූලි 23වැනි දින  බාල තත්ත්වෙය් ඩීසල් පිළිබඳ 
අර්බුදයක්ද වාර්තා වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම වාර්තා අනුව තත්ත්වෙයන් බාල ඩීසල් සපයා 
ඇති සමාගම කවෙර්ද; 

 (ii) පමිතිෙයන් ෙතොර ෙතල් ලබා දීම පිළිබඳව එම 
සමාගමට විරුද්ධව මීට ෙපර ෙචෝදනා එල්ල වී 
තිෙබ්ද; 

           (iii)  එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමරටට ආනයනය කිරීෙම් දී ඉන්ධනවල පමිතිය 
පිළිබඳ සහතික කරනු ලබන කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (ii) ෙතල් ආනයනය කිරීමට ෙටන්ඩර් කැඳවීෙම් 
බලය හිමි  ආයතනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙටන්ඩර් කමිටුව පත් කරනු ලබන බලධාරියා 
කවුරුන්ද; 

 (iv) තත්ත්වෙයන් බාල ඩීසල් ආනයනය කිරීමට 
මැදිහත් වූ ෙටන්ඩර් කමිටුෙව් සාමාජිකයන් 
කවුරුන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) දැනට ලංකාවට ෙතල් ආනයනය කිරීමට ලියා 
පදිංචි වී ඇති සමාගම් කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ අතරින් ෙම් වන විට කියාකාරී ෙනොවන සමාගම් 
කවෙර්ද; 

 (iii) දැනට අසාදු ෙල්ඛන ගතකළ සමාගම් කවෙර්ද; 

 (iv) ෙලෝ සල්ෆර් (Low Sulphur) ඉන්ධන සපයන 
සමාගම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 2011 ஜூன் மாதம் அறியக் கிைடத்த தரம் குைறந்த 
ெபற்ேறால் ெந க்க க்கு ேமலதிகமாக 2012 ஜுைல 
மாதம் 23ஆம் திகதி தரம் குைறந்த டீசல் பற்றிய 
ெந க்க ம் அறியக் கிைடத் ள்ளைத அவர் 
அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  அறிக்ைகக க்கு அைமய தரம் 
குைறந்த டீசைல வழங்கி ள்ள நி வனம் யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) தரமற்ற எண்ெணய் வழங்குதல் ெதாடர்பாக 
ேமற்ப  நி வனத்திற்கு எதிராக இதற்கு 

ன்னர் குற்றம் சாட்டப்ப ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யா  என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ (i) இந்நாட் ற்கு இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம்ேபா  
எாிெபா ளின் தரம் ெதாடர்பில் 
அத்தாட்சிப்ப த் கின்ற ைறைம யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) எண்ெணய் இறக்குமதி ெசய்வதற்காக ேகள்விப் 
பத்திரங்கைளக் ேகா வதற்கான அதிகாரத்ைதக் 
ெகாண்ட நி வனம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேகள்விப் பத்திரக் கு ைவ நியமிக்கின்ற 
அதிகாாி யார் என்பைத ம்; 

 (iv) தரம் குைறவான டீசைல இறக்குமதி ெசய்வதில் 
தைலயீ  ெசய்த ேகள்விப் பத்திரக் கு வின் 
உ ப்பினர்கள் யாவர் என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகக்கு எண்ெணய் இறக்குமதி 
ெசய்வதற்காக பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றில் தற்ேபா  ெசய ழந் ள்ள 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  கைறநிரல்ப த்தப்பட் ள்ள 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேலா சல்பர் (low sulphar) எாிெபா ைள 
வழங்கும் நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

 asked the Minister of Petroleum Industries : 

(a) Is he aware that, apart from the poor quality petrol 
crisis reported in June, 2011, a crisis regarding low 
quality diesel has also been reported on 23 July, 
2012? 

(b) Will he state - 

 (i) the company that has supplied the low quality 
diesel according to these reports; 

 (ii) whether complaints have been made against 
this company previously about supplying sub-
standard fuel oil; and  

 (iii) if so, on what date? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) the methodology for certifying the quality 
of fuel imported into this country; 

 (ii) the name of the body that has the authority 
to call tenders to import oil; 

 (iii) the name of the authority who appoints the 
tender committee; and 

 (iv) the names of the members of such tender 
committee who were involved in this 
importation of low quality diesel? 

(d) Will he also inform this House - 

 (i) the names of the companies registered for 
the importation of oil into Sri Lanka; 

 (ii) out of these, the names of those that are not 
operating by now; 

 (iii) the names of the blacklisted companies by 
now; and 

 (iv) the number of companies that supply low-
sulphur fuel? 

(e) If not, why ? 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (ඛනිජ ෙතල් 
කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum 
Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  2012 ජූලි 23 ආසන්න දිනයක මතෙභ්දාත්මක වූ ඩීසල් 
පිළිබඳව ගැටලුවක් වාර්තා විය. 

 (ආ) (i) එවැනි සමහර වාර්තාවන්ට අනුව මතෙභ්දාත්මක 
ඩීසල් ෙතොගය සපයා ඇත්ෙත් විෙටෝල් ගෲප් ඔෆ ්
ෙකොම්පැනීස ් විසින් යැයි සඳහන් ෙව්. ෙකෙසේ 
ෙවතත් ෙම් පිළිබඳව මීට ඉහතදී කරන ලද 
පරීක්ෂණවලට අතිෙර්කව කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනය - ITI - විසින් තව දුරටත් පරීක්ෂණ සිදු 
ෙකෙරමින් පවතී. 

 (ii)  ඔව්. 

 (iii) 2009 අෙගෝසත්ු මාසෙය්දී. 

(ඇ) (i) සව්ාධීන පරීක්ෂකයින් විසින් නිකුත් කරන 
සහතිකය සහ ඛනිජ ෙතල් ෙතොග ගබඩා 
රසායනාගාර පරීක්ෂණ කිරීෙමන් පසු ඒ මත 
පදනම්ව.   

 (ii) රජෙය් පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශවලට අනුකූලව 
පසම්පාදන ඒකකය -Procurement Entity - වන 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් 
ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලබයි. 

 (iii) ඛනිජ ෙතල් සැපයුම්කරුවන් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා 
වූ විෙශේෂ සථ්ාවර පසම්පාදන කමිටුව                      
- SSCAPC - පත් කර ඇත්ෙත් 2006 පසම්පාදන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශයන්හි අංක 2.7.2 දරන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශය අනුව අමාත්ය මණ්ඩලය විසිනි. 

 (iv) විෙශේෂ සථ්ාවර පසම්පාදන කමිටු සාමාජිකයින් 
වනුෙය්: 

  තිලක් ෙකොල්ලුෙර් මහතා - එවකට කර්මාන්ත හා 
වාණිජ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 

  ආර්.එච්.එස.් සමරතුංග මහතා - ඛනිජ ෙතල් 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 

  සී. ෙපේමරත්න මිය - මහ බැංකුෙව් නිෙයෝජ්ය 
අධිපති (මහ බැංකු අධිපතිෙග්  නිෙයෝජිත) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  එම්.එස.්ඩී. රත්නසිරි මහතා - අධ්යක්ෂ ජනරාල්, 
භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
(භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්ෙග් නිෙයෝජිත) 

  මෙහේන්ද ගරුසිංහ මහතා - වැඩබලන නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යධිකාරි, (සංවර්ධන හා සැලසුම්), ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව 

(ඈ) (i) දැනට ලංකාවට ෙතල් ආනයනය කිරීමට ලියා 
පදිංචි වී ඇති සමාගම් ඇමුණුම් 01 මඟින් ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 (ii) ඒ අතුරින් ෙම් වන විට කියාකාරි ෙනොවන සමාගම් 
ඇමුණුම් 02 මඟින් ඉදිරිපත් කරමි. ඇමුණුම් 
සභාගත* කරමි.   

 (iii) කිසිවක් නැත. 

 (iv) 74යි. (හැත්තෑ හතරයි)  

(ඉ) පැන ෙනොනඟී. 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annexes tabled: 

 
ඇමුණුම 1 
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත  මහතා] 
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා 2012 අෙගෝස්තු මාසෙය් 10ෙවනි දා 
ෙමවැනිම පශ්නයකටම පිළිතුරු ෙදමින් කියා තිෙබනවා 
සංස්ථාවට සිදු වුණ පාඩුව -දුම්රිය ෆිල්ටර් 108ක පාඩුව, වාහන 
50ක් අකීය වීම වාෙග් ෙද්වල් නිසා පාරිෙභෝගිකයින්ට ෙගවීමට සිදු 
වීෙමන් වුණ පාඩුව- නැවත වාරයක් විෙටෝල් සමාගෙමන් ෙහෝ ඒ 
සමාගම්වලින් අය කර ගන්නවා කියලා. එෙහම අය කර ගත්තාද, 
අය කර ගත්තා නම් ෙකොපමණ පමාණයක් අය කර ෙගන 
තිෙබනවාද? 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔබතුමිය ඔය අහන අතුරු පශ්නයට පිළිතුර ඔබතුමිය තව සති 

ෙදකකින් ඇසීමට නියමිත පශ්නයකට පිළිතුර වශෙයන් 
තිෙබනවා. නමුත් මම අද ෙම්කට උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම්  මෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය නැවත වාරයක් ඉදිරිපත් කරන්නට මට අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවාද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම උත්තරය ලබා ෙදන්නම්. [බාධා 

කිරීමක්]  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
උත්තරය ලබා ගන්න. 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, can I rephrase the first 

Supplementary Question?  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අර අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
Hon. Speaker, can I rephrase it?   

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Yes, you can rephrase it. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
My first question is, විෙටෝල් සමාගම 2006 දී  blacklist 

කළ සමාගමක්. එෙහම සමාගමකට  ඇයි  නැවත නැවතත් ෙම් 
ෙටන්ඩරය ලබා දුන්ෙන්? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
2006 දී ෙනොෙවයි 2009 දී. 2009 දී එම සමාගම විසින්  විදුලි 

බලාගාරවල, විෙශේෂෙයන්ම තාප විදුලි බලාගාරවල භාවිත කරන, 
ෙටොන් 20,000ක දැවි ෙතල් ෙතොගයක්  ෙගන්වා තිබුණා. ඒ ෙටොන් 
ෙදදාෙහේ ෙතල්වල පිවිතර ගැළපුණු නිසා බලාගාරවලට ඒ  ෙතල් 
නිකුත් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි සංස්ථාෙව් ගබඩාෙව් ෙතල් 

1465 1466 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙටොන් 12,000ක් ඉතිරි ෙවලා තිබුණෘ.  8,000ක් නිකුත් කරලා 
තිබුණා. එයින් ෙටොන් 4,000ක් ඇඹිලිපිටිය බලාගාරයටත්, තව 
ෙටොන් 2,000ක් පුත්තලමටත්, අනික් ෙටොන් 2,000 කුඩා 
සමාගම්වලටත් යවලා තිබුණා. හැබැයි, ඒ අවස්ථාෙව්දී -2009 දී- ඒ 
යන්තවලට ඒ ෙතල් භාවිත කරන්න බැරි ෙවලා තිබුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ලැබුණු පැමිණිලි අනුව ඒ ෙතල් ෙතොගයම අත් 
හිටුවා තිෙබනවා. එදා හිටපු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ෙම් පිළිබඳව කරුණු ෙයොමු කිරීෙමන් 
පස්ෙසේ, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස් අනුව අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා, ඒ සමාගම blacklist 
කරන්න  ෙනොෙවයි, delist කරන්න. ඒ කියන්ෙන්  registration 
එෙකන් ඉවත් කරන්න. Blacklist  කෙළොත් ඒක කීර්ති නාමයට 
පශ්නයක් වන  නිසා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස් අනුවයි 
ඒ විධියට කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එවකට හිටපු නීති 
නිලධාරින්ට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය උපෙදස් දී තිෙබනවා, ඒ ෙටොන් 
20,000 අදාළව වන්දි ලබා ගන්න - claim කරන්න-  අවශ්ය පියවර 
ගන්නත්. නමුත් එදා සිට ඒ සම්න්ධෙයන් කිසි පියවරක් අරෙගන 
නැහැ.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, 2011 වර්ෂෙය් නියඟයක් ආවා. ඒ අවස්ථාව 
වනෙකොට දැවි ෙතල් සපයන සමාගම් ඉතා සීමිත පමාණයක් තමයි 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා එවකට හිටපු සභාපතිතුමා සහ අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය ඒ අවස්ථාෙව්  ඇති වූ   හදිසි අවශ්යතාව  සැපයීම සඳහා, 
blacklist ෙනොකර, delist කරලා තිබුණු, දැවි ෙතල්  සපයන්න  
ඉදිරිපත් ෙවලා  හිටපු එකම සමාගම වන ඒ සමාගෙමන් දැවි ෙතල් 
ෙතොගයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුවයි නැවත ලියා පදිංචියට 
අවස්ථාව දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ඔබතුමා දීපු පිළිතුර අනුව ෙම් රටට විශාල පාඩුවක් සිදු ෙවලා 

තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ගරු කථානායකුමනි, ම ෙග් ෙදවන අතුරු 
පශ්නය ඇසීෙම් අවස්ථාව සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාට ලබා 
ෙදනවා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙදවන අතුරු පශ්නය මම අහනවා.   

ගරු ඇමතිතුමා දුන්  පිළිතුෙරන්  2012  ජූලි මාසෙය්දී බාල 
ඩීසල් ෙගන්වා ඇති බව පිළිගත්තා. නමුත් එදා-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
බාල ඩීසල් ෙනොෙවයි. මතෙබ්දයට තුඩු දුන් ඩීසල්  ෙතොගයක් 

ෙගනවිත් තිෙබනවා.  පිරිවිතර ගැළපුණු නිසා ඒවා නිකුත් කර 
තිෙබනවා.  බාල පිරිවිතර  කියන  කරුණ ෙනොෙවයි සිද්ධ වුෙණ්. 
ඇත්ත වශෙයන්ම  අපි යු ෙරෝපය ගැන හිතුෙවොත් යුෙරෝපෙය් 
තිෙබනවා, Euro 3, Euro 4  කියන ඉන්ධන. මීට අවුරුදු හතරකට, 
පහකට කලින් තමයි  Euro 3  ඉන්ධන භාවිත කෙළේ.  

අද භාවිත ෙවන්ෙන් Euro 4. හැබැයි, ෙම් සිද්ධිය  වන ෙතක්,  
නියම කළ පිරිවිතරයට තමයි 2003 ඉඳලා ෙතල් ආනයනය කෙළේ. 
නමුත් අද තිෙබන සමහර වාහන නවීනයි; සමහර යන්ත නවීනයි; 
ඒවාට භාවිත කරන උපාංග නවීනයි. ඒ නවීන උපාංගවලට ඒ 
පිරිවිතරය ගැළපුෙණ් නැති නිසා වාහන සහ යන්ත 400කට 
පමණක් පශ්නයක් මතු ෙවලා තිබුණා. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් පශ්නය මම අවසන් ක ෙළේ නැහැ. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක ් කෙළේ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම ඇහුෙව්ත් 

නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. ෙමතුමා උත්තර දුන්ෙන් ෙදවැනි 

අතුරු පශ්නයට. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඊෙය් තිබුණු ෙකෝප් කමිටුෙව්දී ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශය 

යටෙත් තිෙබන ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් නිලධාරින් 
පිළිගත්තා, 2012 ජූලි මාසෙය්,- [බාධා කිරීමක්] 2012 ජූලි මාසෙය් 
බාල ඩීසල් ෙගන්වූවා කියලා. එදා පසම්පාදන කමිටුෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට හිටපු පුද්ගලයා ඔබතුමන්ලා පත් කර 
තිෙබනවා, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට. 
ෙමොකක්ද ෙම්ෙක්  ෙත්රුම?  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකෝප් කමිටුව කියන්ෙන් 

පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් පිහිටුවා තිෙබන කමිටුවක්. 
ඒ කමිටුෙව් සාකච්ඡා වුණ කරුණක් වාර්තා මඟින් ෙකෝප් කමිටුව 
විසින් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පස්ෙසේ, ඒ ගැන පශ්නයක් 
මතු කරන්න පුළුවන්; සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] 
නමුත් තවම ෙකෝප් වාර්තාව ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් ෙවලා නැති 
නිසා ඊ ෙය් ෙකෝප් කමිටුෙව්  සාකච්ඡා වුණ කාරණයක් ෙමතැනදී 
සාකච්ඡා කරන්න බැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකෝප් කමිටුෙව් සාකච්ඡා ෙවන කාරණා පිළිබඳව කථා කරන 

කමයක් තිෙබනවා. ඒක අනුගමනය කරන්න. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
හැබැයි, මම මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමා සඳහන් කළ පිළිතුර ගැන කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ, ඊෙය් මම සහභාගි වුෙණ් නැති නිසා. නමුත් මම 
පැහැදිලිව කියන්ෙන්, ෙම් ඉන්ධන ITI ආයතනයට යවලා- 

1467 1468 

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත  මහතා] 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙකෝප් කමිටුවට ඊ ෙය් 

ඇවිල්ලා හිටියා. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. එතුමා 

ෙකෝප් කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා මෙග් පිළිතුර 
භාර ගන්න. ITI ආයතනය මඟින් තවදුරටත් පරීක්ෂා කර වාර්තා 
කළ යුතුව තිෙබනවා, ෙම් ඉන්ධනවලට ආගන්තුක යම් ෙදයක් 
එකතු වුණාද කියලා. ඒක පරීක්ෂා කරලා දැනුම් දුන්නු ගමන් මම 
ඔබතුමාට ඒ පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහනවා.  

විෙටෝල් සමාගම සම්බන්ධ පරීක්ෂණය ගිය ජූනි මා සෙය් 
ඉඳලා ෙම් වන තුරු තිෙබනවා. දැන් මාස හයකට කිට්ටු කාලයක් 
ෙවනවා. නමුත් ඉෙනොක් කියන සමාගම ෙගන්වපු ෙතල් නිසා  
ඔබතුමන්ලා වාහන 1,888කට වන්දි වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
28ක් ෙගව්වා. නමුත් ෙම් සමාගම තවමත් තහනම් කරලාත් නැහැ. 
ඔවුන්ෙගන් වන්දියක් අරෙගනත් නැහැ. ඔවුන්ෙගන් තවදුරටත් 
ෙතල් ගනිමින් තිෙබනවා. එක සමාගමක පරීක්ෂණ වාර්තාව තවම 
මඟ. ඒත් ඒ සමාගම තහනම් කර දැන් ඔවුන්ෙගන් ෙතල් ගන්ෙන් 
නැහැ. 

තවමත්  ඔප්පු කර නැහැ  ඒ සමාගම වැරදිද කියලා.  නමුත් 
වැරදිකරුවන් වුණ, ෙම්  රෙට් 1888 ෙදෙනකුට රුපියල්  මිලියන  
28ක් වන්දි ෙගවපු  ඉෙනොක් සමාගෙමන්  ඔබතුමන්ලා  තවම 
ෙතල් මිල දී ගන්නවා. මම අහන්න කැමතියි, ඔබතුමා ෙමොකක්ද 
ෙම්-  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඒ අතුරු පශ්නෙයන් පශ්න 

තුනක් ඇහුවා. ඒ පශ්න තුනටම මම උත්තර ෙදන්නම්.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඉෙනොක් සමාගෙම් පිරිවිතරවල වරදක් 
තිබුණු බවට පරීක්ෂණ වාර්තාෙව්  සඳහන් ෙවලා නැහැ.  පරීක්ෂණ 
වාර්තාව අනුව, ඒ පිළිබඳ වග කීමක් ඒ සමාගමට පවරා නැහැ. එම 
නිසා  ඒ සමාගම අසාදු ෙල්ඛනගත කිරීමට නීතිමය වශෙයන් 
බාධාවක් තිෙබනවා.  

ෙදවන කාරණය ෙමයයි.  එම සමාගමත් සමඟ පසු ගිය මාස 
කිහිපය තුළම හිටපු සභාපතිතුමා සහ වර්තමාන පාලනය ලිපි 
හුවමාරු කර ෙගන තිෙබනවා, ඔබතුමාම සඳහන් කළ මිලියන  
28ක වන්දියත්,ෙපොම්ප අලුත්වැඩියාවට වියදම් කළ මිලියන 16ක  
මුදලත් යන ෙදකම අය කර ගැනීම සඳහා. ඒ පිළිබඳව යහපත් 
පතිචාරයක් දැන් ලැබී තිෙබනවා. ඒ මුදල අය කර ගන්න අපට  
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒ මුදල  අය කර ගැනීෙම් 
කියාදාමෙය් ෙයදී සිටිනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඇසූ අවසාන පශ්නය 
මතු වන්ෙන් නැහැ.  

ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශක ෙශේණිය : විසත්ර 
ெகா ம்  கர்ேவார் விைலச்சுட்ெடண் ெதாடர் : 

விபரம் 
COLOMBO PRICE INDEX SERIES : DETAILS 
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15. ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම්ව, ජීවන 
වියදම් දීමනාව ගණනය කරනුෙය් ෙකෙසේද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ජීවන වියදම් දීමනාව ගණනය කිරීෙමහිලා භාවිත 
කළ ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශක ෙශේණිය 
මෑත කාලයකදී ෙවනස ්කරනු ලැබුෙව්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එවැනි ෙවනසක් සිදු කළ දිනය 
කවෙර්ද;  

 (iii) එම ෙවනස ් කිරීමට ෙපර සහ පසුව, එම මිල 
දර්ශකෙය් සෑම ඒකකයකම වටිනාකම 
රුපියල්වලින්, ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත සඳහන් කර ඇති ඒකකයක වටිනාකම 
රුපියල්වලින් සැලකීෙම්දී ෙවනසක් තිෙබ් නම්, 
නව වටිනාකම සාධාරණීකරණය කරනුෙය් 
ෙකෙසේද;  

 (v) අලුෙතන් ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකයක් 
භාවිත කළ යුතුද; නැතෙහොත්, එම දර්ශකෙය් සෑම 
ඒකකයක් සඳහාම රුපියල්වලින් ගණනය කරන 
ලද සංෙශෝධිත ඒකක වටිනාකමක් භාවිත කළ 
යුතුද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) ெகா ம்  கர்ேவார் விைலச்சுட்ெடண்ணின் 

அ ப்பைடயில் வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப  எவ்வா  
கணிக்கப்ப கின்ற  என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) அண்ைமக்காலத்தில் வாழ்க்ைகச் ெசல ப் 
ப ையக் கணிப்பி வதற்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட 
ெகா ம்  கர்ேவார் விைலச்சுட்ெடண் ெதாடர் 
மாற்றப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின் அவ்வாறானெதா  மாற்றம் 
எப்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) மாற்றத்திற்கு ன் ம் மாற்றத்திற்குப் பின் ம் 
ஒவ்ெவா  சுட் ப் ள்ளிக்குமான 
அலெகான்றின் பாய் ெப மதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒவ்ெவா  அலகுக்கான 
பாய் ெப மதிகளிைடேய ேவ பா கள் 

காணப்ப மாயின், திய ெப மதி எவ்வா  
நியாயப்ப த்தப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (v) சுட் யி ள்ள ஒவ்ெவா  ள்ளிக்கும் திய 
ெகா ம்  கர்ேவார் விைலச் சுட்ெடண் ெதாடர் 
பயன்ப த்தப்ப வ  அவசியமா அத் டன் 
அல்ல  தி த்திய அலெகான்றிற்கான பாய் 
ெப மதி அவசியமா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
asked the Minister of Finance and Planning,: 

(a) Will he state as to how the Cost of Living 
Allowance (COLA) is calculated based on the 
Colombo Consumer Price Index (CCPI)? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the CCPI series used to calculate 
the COLA was changed in the recent times; 

 (ii) if so, as to when such a change was made; 

 (iii) the per unit Rupee value for each index 
point prior to the change and after the 
change; 

 (iv) as to how the new value is justified, if there 
is any difference between the per unit 
Rupee values  mentioned above; and 

 (v) whether it is necessary to use a new CCPI 
series or a revised per unit Rupee value for 
each point in the Index ? 

(c) If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා  

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  නිල මිල දර්ශකය වූ ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශනය 
2002 වර්ෂෙය් ෙකොළඹ දිසත්ික්කය තුළ පදිංචි ජනතාවෙග් 
ජීවන රටාව හා ආදායම් මට්ටම් නියැදි සමීක්ෂණයක් 
ඇසුෙරන් ලබා ගත් ෙතොරතුරු පදනම්ව ගණනය කරන 
ලදි. එහිදී සාමාජිකයන් සංඛ්යාවක් වූ සාමාන්ය ගෘහ 
කාණ්ඩයකට මාසයක කාලයක් සඳහා පරිෙභෝජනයට 
අවශ්ය  පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ හා ෙසේවා මල්ල මිලදී ගැනීම 
සැලකිල්ලට ගනු ලැෙබ්. එකී භාණ්ඩ හා ෙසේවා මල්ල ඊට 
පසු කාලසීමාව තුළදී වරින් වර මිලදී ගැනීමට වැය වූ මුදල් 
පමාණය සංසන්දනය කිරීම සඳහා නිශච්ිත කමෙව්දයක ට 
අනුව ගණනය කිරීෙමන්- Laspeyres  මුලධර්මය ෙයොදා 
ගනිමින් - ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය නිර්මාණය 
කර ඇත. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල මිල මට්ටම 
ෙවනසව්ීම මණිනු ලබන මිල දර්ශකාංකය ෙලස දැනට 
භාවිත කරනුෙය් 2002 වර්ෂෙය් ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්නතුව විසින් හඳුන්වා ෙදනු 
ලැබූ සෑම මසකම අවසාන වැඩ කරන දිනෙය්දී පකාශයට 
පත් කරනු ලබන ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික  මිල දර්ශකය 
මගිනි.  

(ආ)  (i)  ඔව්. 

       (ii)   2011  ජූනි මස සිට.  

 

 (iii) 2011 මැයි මාසය දක්වා නිල පාරිෙභෝගික මිල 
දර්ශකය ෙලස භාවිත කරන ලද්ෙද් පදනම් වර්ෂය 
2002 වූ ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකයයි. 
ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය 2006-
07 පදනම ෙලස ෙගන 2011 ජුනි මාසෙය් සිට 
ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය ගණනය 
කරන ලදී. 

 

 (iv) ගෘහ ඒකක පාරිෙභෝජන රටාවන්ෙග් ඇති වන 
විධිමත් ෙවනසව්ීම් ෙපන්නුම් කිරීම සඳහා නව 
පාරිෙභෝගික පැසක් හා ඒවාට බර තැබීම් 
කාලානුරූපීව හඳුන්වා දිය යුතුයි. ජාත්යන්තර 
කමෙව්දයන්ට අනුව සෑම වසර 05කට වරක් 
පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය යාවත්කාලීන කළ 
යුතුව ඇත.  

  ඒ අනුව, 2006 ජූලි සිට 2007 ජුනි මස දක්වා වූ 
මාස 12ක කාලය තුළදී සිදු කළ ගෘහ ඒකක 
ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය 2006/07 පදනම් 
කර ගනිමින් ෙමම මිල දර්ශකය සකස ්කරන ලදී.  

 (v) ඔව්.  (iv) හි සඳහන් පරිදි ෙමම දර්ශකය මඟින් 
නව පාරිෙභෝජන රටාවන් නිරූපණය කරන 
බැවින් ෙමම දර්ශකය පදනම්ව ජීවන වියදම් 
දීමනාව සකස ්කිරීම සුදුසු ෙව්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.  පශ්නය ඇසූ 

පළමු වතාෙව්ම ඔබතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. ෙම් ගරු සභාෙව්  දීර්ඝ 
විස්තරයක් කර ෙම් ජීවන මිල අංකය පිළිබඳව පැහැදිලි කි රීමක් 
කළා. දැන් ඔබතුමා කිව්වා, ෙම්ක යාවත්කාලීන කරන්න ඕනෑ, 
එය 2006/07 කාලෙය්දී කර තිෙබනවාය කියලා. ඊළඟට ඔබතුමා 
කිව්වා හැම මසකම අවසාන දවෙසේ ජීවන මිල අංකය ජන හා 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ඉදිරිපත් කරනවා 
කියලා. දැන් මා ළඟ තිෙබනවා, ගිය මාසෙය් අන්තිමට ඉදිරිපත් 
කළ ජීවන මිල අංකය. 2006/07 පාදක කර ගත්ත ජීවන මිල 
අංකය165යි කියලායි ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒක හරි 
ෙන්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එතෙකොට 2002 වර්ෂය පාදක කර ගත්ත ජීවන මිල අංකයට 

තමයි තවම රුපියල් 67ක් ෙගවන්ෙන්.   

ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම 2002 වර්ෂය පාදක කර ගත් ජීවන 
මිල අංකය 2011 ජූනි මාසෙය් ඉඳලා publish කරන්ෙන්වත් 
නැහැ. එතෙකොට ෙම් ෙගවීම පමාණවත් නැති නිසා වැඩ කරන 
ජනතාවට ෙලොකු අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඔබතුමා කිව්වා 2006-2007 කාලෙය්දී 
පාරිෙභෝගික,- 

1471 1472 

[ගරු ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා]   පදනම් වර්ෂය  
(2006/07) 

පදනම් වර්ෂය
(2002) 

සාමාන්ය මාසික 
පාරිෙභෝජන වියදම රුපියල් 27,972.11 රුපියල් 17,996.38 

එක් දර්ශකාංකයක 
අගය  රුපියල් 279.72 රුපියල් 179.96 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නය ෙකටිෙයන් ඇහුවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 

( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම්ක සංකීර්ණ පශ්නයක්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කථාව ඇතුෙළේ පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, බඩු මල්ල රුපියල් 27,972යි, ඒ නිසා 
ජීවන මිල අංකයක් රුපියල් 279.72යි කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
එතෙකොට ජීවන මිල අංකයක් රුපියල් 279.72 නම්, ෙම්ක ගැසට් 
කරලා රුපියල් 279.72 ෙහෝ ඔබතුමන්ලායි වෘත්තීය සමිතියි 
හැෙමෝම එකඟ වන අගයක් ෙගවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන 
මූලික පශ්නය මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ අන්තිම ටික විතරක් ඇහුවා නම් ඇති ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ පරිදි 

ෙමම මුළු පශ්නයම විමර්ශනයට ලක් ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි,  
ඒ තීන්දුව අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔබතුමාට දන්වන්නම්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමා. විමර්ශනයට ලක් කරනවා 

කිව්වා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. එෙතක් ෙම්ක ගැසට් කරන්න 
පුළුවන්ද? ෙමොකද, ෙම්ක දැන් අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ෙසේ,- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒ ටික ඇති. ගැසට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා 

නම් ඇති. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්, ගැසට් කරන්න පුළුවන්ද? ෙමොකද, ඒකට ෙකොපමණ කල් 

යයිද කියලා දන්ෙන් නැහැෙන්. තවම ෙගවන්ෙන් රුපියල් 67යි. 
රුපියල් 267ක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා එතුමාම කියනවා. එෙහම 
නම් ෙම් වැඩ කරන ජනතාවට  තාවකාලිකව ෙසතක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද? 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් ෙවලාව ඉවරයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක නිකුත් කරනවා. ඒක ගැසට් කළ යුතුද, 

නැද්ද කියලා ඊට අදාළව තිෙබන ෛනතික තත්ත්වය අනුව බලලා 
අපි කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන්  කාලය නැහැ. ඒ නිසා තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට ඉඩ 

ෙදන්න බැහැ. දැනුම් දීමට අමාත්යාංශ නිෙව්දන ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව ෙවලාව තිෙබනවා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි ඉතින්, මමෙන් ෙවලාව පාලනය කරන්ෙන්. 

 
පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි : විසත්ර 

பாடசாைலச் சீ ைடத் ணி : விபரம் 
SCHOOL UNIFORM MATERIAL  : DETAILS  
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5. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු අනුර දිසානායක 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அ ர 
திஸாநாயக்க சார்பாக) 
(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura 
Dissanayake) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) 2005 සිට 2010 දක්වා කාල සීමාව තුළ, 

 (i) නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා ගත් පාසල් සිසුන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) පාසල් නිල ඇඳුම් ලබා දීම සඳහා ෙවන් කළ මුදල් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ආ)   2005 සිට 2011 දක්වා කාල සීමාව තුළ,  

 (i)  පාසල් නිල ඇඳුම් ලබා දීම සඳහා ෙද්ශීයව මිලදී 
ගත් මුළු ෙරදි පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii)  ඒ  සඳහා ආනයනය කළ මුළු ෙරදි පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 යන්නත් වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ඇ) ආනයනය කළ පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදිවල පමිතිය හා 
ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කළ අය කවුරුන්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙමෙතක් අවසන්වී ෙනොමැති 2012 වර්ෂය සඳහා පාසල් 
නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම් කටයුතු  අවසන් කරන දිනය කවෙර්ද 
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) 2005 ெதாடக்கம் 2010 வைரயிலான 
காலப்பகுதியி ள், 

 (i) சீ ைடத் ணிகைளப் ெபற் க் ெகாண்ட 
பாடசாைல மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) பாடசாைல சீ ைடகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

 வ ட ாீதியில் ெவவ்ேவறாக அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) 2005 ெதாடக்கம் 2011 வைரயிலான 
காலப்பகுதியி ள், 

 (i) பாடசாைல சீ ைடகைள வழங்குவதற்காக 
உள்நாட்  ாீதியில் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 

ணிகளின் ெமாத்த அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ணிகளின் 
ெமாத்த அள  யாெதன்பைத ம் 

 வ ட ாீதியில் ெவவ்ேவறாக அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட பாடசாைல சீ ைடத் 
ணிகளின் தரத்ைத ம் தராதரத்ைத ம் 

பாிேசாதித்தவர்கள் யாவர் என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இ வைர ர்த்தி ெசய்யப்படா ள்ள 2012 ஆம் 
ஆண் க்கான பாடசாைல சீ ைட வழங்கும் 
பணிகைள த் ம் திகதி யாெதன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he state separately, in relation to each year - 

 (i) the number of school children who got 
uniform material; and 

 (ii) the amount of money allocated to provide 
school uniform material; 

 (iii) during the period from the year 2005 to 
2010? 

(b) Will he  also state separately, in relation to each 
year- 

 (i) the total quantity of material purchased 
locally to provide school uniforms; and 

 (ii) the total quantity of material imported for 
that purpose; 

 (iii) during the period from the year 2005 to 
2011? 

(c) Will he inform this House of the persons who 
tested the standard and the quality of the imported 
school uniform material ? 

(d) Will he state the date on which the distribution of 
school uniform material that has not been 
completed up to now, will be completed ? 

(e) If not , why ? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ)(i) සහ (ii) 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  ඉදිරි වර්ෂයට අදාළ පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගනු 
ලබනුෙය් ෙපර වර්ෂෙය්දීය. නිදසුනක් වශෙයන් 2011 
වර්ෂයට අදාළ පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ෙගන ෙබදා 
හැරීම් සිදු කරනුෙය් 2010 වර්ෂෙය්දීය. 

 

(ආ) (i) සහ (ii)  
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 

පතිපාදන 
ෙවන් කළ 
වර්ෂය 

නිල 
ඇඳුම් 
ෙබදා 
දීමට 
අදාළ 
වර්ෂය 

පාසල් සිසුන් 
හා ශිෂ්ය 

භික්ෂුන්වහන්
ෙසේලා සංඛ්යාව 
(දළ වශෙයන්) 

ෙවන් කළ 
මුදල් පමාණය 

(රුපියල්) 

2004 2005 මිලියන 3.9 මිලියන 1,000 

2005 2006 මිලියන 3.8 මිලියන 1,200 

2006 2007 මිලියන 3.9 මිලියන 1,260 

2007 2008 මිලියන 3.9 මිලියන 1,260 

2008 2009 මිලියන 3.9 මිලියන 1,260 

2009 2010 මිලියන 3.8 මිලියන 1,260 

පතිපාදන 
ෙවන් කළ 
වර්ෂය 

නිල ඇඳුම් 
ෙබදා දීමට 
අදාළ 
වර්ෂය 

මිලදී ගත් මුළු 
ෙරදි පමාණය 
(දළ වශෙයන්) 

ආනයනය කළ මුළු 
ෙරදි පමාණය මීටර් 

(දළ වශෙයන්) 

2004 2005 මීටර් ලක්ෂ 93 ආනයනය කර නැත. 

2005 2006 මීටර් ලක්ෂ 105 ආනයනය කර නැත. 

2006 2007 මීටර් ලක්ෂ 115 ආනයනය කර නැත. 

2007 2008 මීටර් ලක්ෂ 105 ආනයනය කර නැත. 

2008 2009 මීටර් ලක්ෂ 105 ආනයනය කර නැත. 

2009 2010 මීටර් ලක්ෂ 105 ආනයනය කර නැත. 

2010 2011 මීටර් ලක්ෂ 110 ආනයනය කර නැත. 
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(ඇ) 2012 අධ්යයන වර්ෂයට අදාළව 2011 වර්ෂෙය්දී ආනයනය කරනු ලැබූ 
සියයට 70ක් වූ පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙතොගවලට අදාළ පමිතිය හා 
ගුණාත්මකභාවය අවස්ථා හතරකදී පහත පරිදි පරීක්ෂා කරන ලදී. 

 01. මුදල් අමාත්යාංශය මඟින් පත් කරනු ලැබූ තාක්ෂණ 
ඇගැයීම් කමිටුෙව් නිලධාරින් තිෙදෙනකු චීනෙයන් 
ඉදිරිපත්ව ඇති නිෂ්පාදන ආයතන ෙතෝරා ගැනීම සඳහා 
ෙගොස් නියැදි පරීක්ෂා කරන ලදී. 

 02. ආනයනය කිරීමට පථම අමාත්ය මණ්ඩලය පත් කළ විෙශේෂ 
පසම්පාදන කමිටු තීරණය මත පත් කළ තාක්ෂණ ඇගැයීම් 
කමිටුෙව් නිලධාරින් තිෙදෙනකු, ෙතෝරා ගන්නා ලද චීන 
නිෂ්පාදන සහාගම ෙවත පරීක්ෂාවට ෙගොස් ශී ලංකාව ෙවත 
එවීමට සකසා ඇති නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙතොගවලට අදාළ 
තත්ත්ව පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී. 

 03. එෙසේම, ෙමම නිල ඇඳුම් ෙමරට වරායට පැමිණි පසු නිදහස් 
කර ගැනීමට පථම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශය යටෙත් ස්ථාපිත ශී ලංකා ෙප්ෂ කර්ම හා 
ඇඟලුම් ආයතනය (SLITA) මඟින් පරීක්ෂා කර බලා 
නිදහස් කර ගැනීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

 04. පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි සී/ස ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ විවිධ 
නීතිගත සංස්ථාව යටෙත් කපා ඇසුරුම් කිරීෙමන් අනතුරුව 
ශී ලංකා ෙප්ෂ කර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනෙය් නිලධාරින් 
මඟින් අවසන් වරට පරීක්ෂා කරන ලදී. 

(ඈ) 2012 වර්ෂයට අදාළ පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි පළමු පාසල් වාරය 
අවසන් වන විට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙබදා අවසන් කර ඇත. 

(ඉ) 2012 වර්ෂයට අදාළව පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි සම්පූර්ණෙයන් ෙබදා 
අවසන් කර ඇති බැවින් අදාළ ෙනොෙව්. 
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6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ෙවනුවට) 
      (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அஜித் பீ. 

ெபேரரா சார்பாக)  
     (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   

(අ) (i) තිවිධ හමුදාවන්හි ෙසේවය කරන ෙසබළුන්ට සහ 
නිලධාරින්ට වර්ෂ 22ක ෙසේවා කාලයකින් පසු 
විශාම ලැබීමට හිමිකම තිෙබ්ද; 

 (ii) එකී ෙසබළුන්ෙග් සහ නිලධාරින්ෙග් විශාම වැටුප 
ගණනය කරනු ලබන පදනම කවෙර්ද; 

 (iii) වසර 22 ක ෙසේවා කාලය අවසානෙය් විශාම යන 
උතුරු නැ ෙඟනහිර කියාන්විත රාජකාරිවලදී 
තුවාල ලබා ආබාධිත වූ ෙසබළුන්ට සහ 
නිලධාරින්ට ඔවුන්ෙග් දුබලතාව සලකා විෙශේෂ 
දීමනාවක් විශාම වැටුපට එකතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ආබාධිත ෙසබළුන්ට සහ නිලධාරින්ට 
ලබා ෙදන එම දීමනාව ගණනය කරනු ලැබූ 
ආකාරය කවෙර්ද; 

 (v) ඉහත සඳහන් විෙශේෂ දීමනාව ලබා දීම ෙම් වන විට 
නතර කර තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) ப்பைடகளில் பணியாற் ம் பைட 
ரர்க க்கும் உத்திேயாகத்தர்க க்கும் 22 

வ ட ேசைவக் காலத்தின் பின்னர் ஓய்  
ெப வதற்கான உாிைம காணப்ப கின்றதா; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட பைட ரர்களின ம் 
உத்திேயாகத்தர்களின ம் ஓய் தியம் 
கணிப்பிடப்ப ம் அ ப்பைட யா ; 

 (iii) 22 வ ட ேசைவக் கால வில் ஓய்  
ெப கின்ற, வட - கிழக்கு  இரா வ 
நடவ க்ைகக் கடைமகளின்ேபா  காய ற்  
அங்க னர்களான பைட ரர்க க்கும் 
உத்திேயாகத்தர்க க்கும் இவர்கள  
பல னத்ைதக் க த்தில்ெகாண்  விேஷட 
ெகா ப்பனெவான்  ஓய் தியத் டன் 
ேசர்க்கப்ப மா; 

 (iv) ஆெமனில், வல குைறந்த பைட ரர்க க்கும் 
உத்திேயாகத்தர்க க்கும் வழங்கப்ப ம் ேமற்ப  
ெகா ப்பன  எவ்வா  கணிப்பிடப்பட்ட ; 

 (v) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட விேஷட ெகா ப்பனைவ 
வழங்குதல் தற்ேபா  நி த்தப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) ஆெமனில், அதற்கான காரணம் யா  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the soldiers and officers of the 
three forces are eligible for retirement after 
a service of 22 years ; 

 (ii) of the basis on which the pension of the 
aforesaid soldiers and officers is calculated ; 

 (iii) whether a special allowance is added to the 
pension of the soldiers and officers 
considering the disability of the aforesaid 
personnel who were injured and disabled 
during active duty in the North and the East 
and go on retirement after completing a 
service of 22 years ; 

 (iv) if so, as to how the aforesaid allowance 
given to disabled soldiers and officers is 
calculated ;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) whether the payment of the aforesaid 
special allowance has been stopped by 
now ; and 

 (vi) if so, the reason for that? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) යුද හමුදා නිලධාරින් සඳහා වසර 20කද, ෙසසු නිලයන් 
සඳහා වසර 22කද ෙසේවා කාලෙයන් පසු විශාම වැටුප් 
ලැබීමට හිමිකම් ඇත. 

  නාවික හමුදා නිලධාරින් සඳහා වසර 20කද, කාන්තා 
නිලධාරිනියන්ට වසර 15ක අවම ශුද්ධ ෙසේවා කාලයකින් 
පසුව හා නාවිකයන්ට වසර 22ක් හා කාන්තා නාවිකයන්ට 
වසර 15ක අවම ශුද්ධ ෙසේවා කාලයකින් පසුවද විශාම 
වැටුපක් ලැබීමට හිමිකම් ඇත. 

  ගුවන් හමුදා නිලධාරින්ට හා ෙසබළුන්ට වසර 22ක ෙසේවා 
කාලයකින් පසු විශාම ලැබීමට හිමිකම් ඇත. 

 (ii) යුද හමුදා නිලධාරින් සඳහා ඒකාබද්ධ වැටුප හා සලාක 
දීමනාවද, ෙසසු නිලයන් සඳහා ඒකාබද්ධ වැටුප හා සලාක 
දීමනාවද පදනම් කර ගන්නා අතර, ඉහත වැටුප් සහ 
දීමනාවලින් සියයට 85ක් ගණනය කර විශාම වැටුප් සකස් 
කරනු ලැෙබ්. 

  නාවික හමුදා නිලධාරින් සඳහා ඒකාබද්ධ වැටුප, සලාක 
දීමනා හා සුදුසුතා වැටුප පදනම් කර ගන්නා අතර, එම වැටුප් 
සහ දීමනාවන්හි එකතුව නිලධාරින් සඳහා සියයට 80ක 
පතිශතයකට හා නිලධාරිනියන් සඳහා සියයට 75ක 
පතිශතයකටද ගණනය කරනු ලැෙබ්. 

  නාවිකයකු / කාන්තා නාවිකයකුෙග් විශාම වැටුප් ගණනය 
කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ වැටුප, සලාක දීමනාව, සුදුසුතා 
වැටුප, නැවත ෙසේවයට බැඳිෙම් වැටුප හා යහපත් හැසිරීම් 
ලාංඡන දීමනාව පදනම් කර ගන්නා අතර, ඉහත වැටුප් සහ 
දීමනාවන්හි මුළු එකතුෙවන් නාවිකෙයකු සඳහා සියයට 
85ක පතිශතයකටද, කාන්තා නාවිකයකු සඳහා සියයට 
78ක පතිශතයකටද ගණන් බලනු ලබයි. 

  ගුවන් හමුදා නිලධාරින් හා ෙසසු නිලයන්ෙග් විශාම වැටුප 
අදාළ වැටුප් සහ දීමනාවලින් සියයට 85ක පතිශතය යන 
පදනම මත ගණනය කරනු ලැෙබ්. 

 (iii) වසර 22ක ෙසේවා කාලය අවසානෙය් විශාම යන උතුරු 
නැ ෙඟනහිර කියාන්විත රාජකාරිවලදී තුවාල ලබා ආබාධිත 
වූ ෙසබළුන්ට හා නිලධාරින්ට ඔවුන්ෙග් දුබලතාවෙය් 
පමාණය මත ඔවුන්ෙග් ෙසේවා විශාම වැටුපට අමතරව 
දුබලතා විශාම වැටුපක්ද ෙගවනු ලැෙබ්. 

 (iv) යුද හමුදා චර්යා නිෙයෝග 12/86 90 යටෙත් ෛවද්ය 
මණ්ඩලයක් ෙවත පමුණුවා එහි නිගමනයන් මත නිලධාරි / 
ෙසසු නිලයන් හට දුබලතාෙව් පමාණය සලකා විෙශේෂ 
දීමනාව ගණනය කරනු ලබයි. 

  දුබලතා විශාම වැටුප් ගණනය කිරීෙම්දී දුබලතා පතිශතය 
සියයට 20 සිට සියයට 100ක් දක්වා හා නිලධාරි / 
නාවිකයන්ෙග් නිලය / තරාතිරම පදනම් කර ෙගන ගණනය 
කරනු ලබයි. 

  ආබාධිත වූ ගුවන් හමුදා නිලධාරින්ට හා ෙසබළුන්ට ලබා 
ෙදන එකී දුබලතා විශාම වැටුප ඉහත සඳහන් කළ විශාම 
වැටුප් හා දුබලතා පතිශතය මත පාරිෙතෝෂික දීමනා 
සංගහෙය් 16(1) හා 25(1) වගන්ති පකාරව හිමි අගයන්ට 
අනුරූපීව ගණනය කරලු ලැෙබ්.  

 (v) නැත. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
විශව්විද්යාල ශිෂ්යාධාර : ෙවන් කළ මුදල 
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2535/’12 
13. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු අනුර දිසානායක 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அ ர 
திஸாநாயக்க சார்பாக) 
(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura 
Dissanayake) 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1): 

(අ) 2011 වර්ෂෙය්දී,  

              (i)  ශිෂ්යාධාර ලබා ෙගන ඇති විශව්විද්යාල සිසුන් 
සංඛ්යාව එක් එක් විශව්විද්යාලය අනුව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) විශව්විද්යාල සිසුන්ට ශිෂ්යාධාර ලබා දීමට වැය 
කර ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ශිෂ්යාධාර ෙගවීම ෙවනුෙවන් එක් එක් 
විශව්විද්යාලය සඳහා ෙවන් කළ මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන්  ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  විශව්විද්යාල සිසුන්ෙග් ශිෂ්යාධාර වාරිකය අවසන් 
වරට වැඩි කළ වර්ෂය කවෙර්ද; 

 (ii)  එම අවසථ්ාෙව්දී වාරිකය වැඩි කළ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  දැනට ශිෂ්යාධාර වාරිකය ෙලස ලබා ෙදන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv)   එම වාරික මුදල වැඩි කිරීමට පියවර ගනු 
ලබන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

உயர்கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2011 ஆம் ஆண் ல், 

 (i) மாணவர் உத ெதாைகையப் ெபற் ள்ள 
பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத்திற்கும் ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கு மாணவர் 
உத ெதாைகைய ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக 
ெசலவிடப்ப ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) மாணவர் உத ெதாைகைய ெச த் வதற்காக 
ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத்திற்கும் ஒ க்கப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் மாணவர் 
உத ெதாைகத் தவைணக் ெகா ப்பன  
இ தியாக அதிகாிக்கப்பட்ட வ டம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அச்சந்தர்ப்பத்தில் தவைணத் ெதாைகயாக 
அதிகாிக்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  மாணவர் உத ெதாைகயாக 
வழங்கப்ப ம் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  தவைணத் ெதாைகயிைன 
அதிகாிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he state - 

 (i) separately and in relation to each university, 
the number of students who have obtained 
bursaries; 

 (ii) the total sum of money spent to grant 
bursaries to university students ; and 

 (iii) separately, the amount of money allocated 
to each university for the payment of 
bursaries; 

 in the year 2011? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the year in which the monthly payment 
of bursary for university students was 
increased for the last time; 

 (ii) the amount by which it was increased at that 
time; 

 (iii) the amount of monthly payment of bursary 
given at present; 

 (iv) whether steps will be taken to increase the 
monthly payment of bursary given at 
present; and 

(c) if so, when ? 

(d) If not, why ? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) අදාළ විස්තර ඇමුණුෙමහි තීරු අංක I සහ II යටෙත් දක්වා 
ඇත. 

 (ii) රුපියල් 357,095,180කි. 

 (iii) අදාළ විස්තර ඇමුණුෙමහි තීරු අංක I සහ II යටෙත් දක්වා 
ඇත. 

(ආ) (i) 2005 ජනවාරි. 

 (ii) රුපියල් 550කි. 

 (iii) සාමාන්ය ශිෂ්යාධාරයක් සඳහා වාරිකය - රුපියල් 
1,900.00කි. 

  කුසලතා ශිෂ්යාධාරයක් සඳහා වාරිකය - රුපියල් 
2,000.00කි. 

 (iv) දැනට එවැනි තීරණයක් ෙගන ෙනොමැත. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ඇමුණුම 

 
ඒ ඒ විශව්විද්යාල සඳහා ලබා දුන් ශිෂ්යාධාර - 2011 
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තීරු අංක I තීරු අංක II තීරු අංක III 

විශ්වවිද්යාල / ආයතන ශිෂ්ය සංඛ්යාව වැය කළ මුදල 
(රුපියල්) 

ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලය 

 502  9,159,500.00 

ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය  264  9,768,300.00 

ශී ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලය 

 1,702  48,699,600.00 

කැළණිය විශ්වවිද්යාලය  2,257  35,433,100.00 

රුහුණ විශ්වවිද්යාලය  2,379  49,434,700.00 

ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය  143  5,402,400.00 

යාපනය විශ්වවිද්යාලය  1,454  44,729,400.00 

නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලය  990  16,115,200.00 

අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය  975  16,898,500.00 

රජරට විශ්වවිද්යාලය  1,345  19,218,700.00 

සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය  1,264  10,590,430.00 

වයඹ විශ්වවිද්යාලය  443  11,934,800.00 

ෙසෞන්දර්ය කලා 
විශ්වවිද්යාලය 

 1,315  21,314,400.00 

ඌව ෙවල්ලස්ස 
විශ්වවිද්යාලය 

 434  8,078,500.00 

ෙද්ශීය ෛවද්යාවිද්යා 
ආයතනය 

 240  6,035,350.00 

ගම්පහ විකමාරච්චි 
ආයුර්ෙව්ද විද්යායතනය 

 209  1,100,300.00 

තාක්ෂණික ආයතනය  571  8,859,400.00 

ෙකොළඹ විහ්වවිද්යාලය 
පරිගණක පාසල 

 67  5,824,800.00 

ස්වාමි විපුලානන්ද 
ෙසෞන්දර්ය කලා 
ආයතනය 

 561  13,343,700.00 

ශී පාලි මණ්ඩපය  319  4,052,600.00 

තිකුණාමල මණ්ඩපය  276  5,078,500.00 

වවුනියා මණ්ඩපය  286  6,023,000.00 

එකතුව  17,996  357,095,180.00 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අමාත්යාංශ නිෙව්දන ඉදිරිපත් කර අවසන් 

වුණාට පස්ෙසේ point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා.  

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2012.11.12වන දින ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා විසින් ගරු අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
අංක 2555/'12 දරන පශ්නයට ලබා දුන් පිළිතුරුවල නිවැරැදිතාවක් 
අවශ්ය වන බැවින් මා ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි ඒ නිවැරැදිතාව 
සභාගත* කරනවා. 

 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක කිෙයව්වා නම් හරි ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමා? ඔෙහොම 

සඳහන් කළාම මම දන්ෙන් නැහැ ෙන් ඒ ගැන. 

 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ copy එක ගරු මන්තීතුමාට ෙදන්න. 

  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම දන්ෙන් නැහැ ෙන් ඒ ගැන. ඔබතුමා- [බාධා කිරීම්] 

 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට ඒ ගැන ෙමොනවාවත් අහන්න බැහැ. ඔබතුමා 

කරු ණාකර වාඩි ෙවන්න.  

මීළඟට ගරු ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්ය ගරු සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත මහතා. 

2012.11.16වන දින සපුගස්කන්ද ෙතල් 
පිරිපහදුෙව් සිදුවූ හදිසි අනතුර:  

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය 

2012.11.16ஆம் திகதி சப் கஸ்கந்த 
எண்ெணய் சுத்திகாிப்  நிைலயத்தில் 

ஏற்பட்ட விபத் :  
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் 

அைமச்சாின  கூற்  
ACCIDENT AT SAPUGASKANDA OIL REFINERY 

ON 16TH NOVEMBER 2012 : 
 STATEMENT BY  MINISTER OF PETROLEUM 

INDUSTRIES 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (ඛනිජ ෙතල් 
කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 
Petroleum Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුෙව් 

2012.11.16වන දින සිදුවූ හදිසි අනතුර සම්බන්ධ අමාත්යාංශ 
පකාශයයි. 

සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුෙව් 2012.11.16වන දින පස් වරු 
3.45ට පමණ සිදු වූ හදිසි අනතුරකින් ෙසේවකයන් ෙදෙදනකු මිය 
ෙගොස් ඇති අතර, 10ෙදනකු ෙරෝගී තත්ත්වයට පත්ව ඇත. එම 
ෙරෝගීහු ෙකොළඹ හදිසි අනතුරු අංශෙය් හා රාගම ෙරෝහෙල් 
ෙන්වාසිකව පතිකාර ලබති. එක්  ෙන්වාසික ෙරෝගිෙයක් ෙකොළඹ 
දැඩි සත්කාර ඒකකෙය් පතිකාර ලබයි. 

ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් කළමනාකාර අධ්යක්ෂතුමා 
විසින් ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට ෙම් වන විට ලබා දී 
ඇති වාර්තාව අනුව 2012.11.16 වන දින පස් වරු 3.45ට පමණ 
යන්ත ෙකොටසක අලුත්වැඩියාවක් කරන අතරතුර සිදුවූ ගෑස් 
කාන්දුවකින් අදාළ සිද්ධිය සිදු වී ඇත. දැනට ෙපොලීසිය විසින් 
මූලික පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැෙබ්. 

වායු කාන්දුව ඊෙය් රාති 8.00 වන විට සම්පූර්ණෙයන් 
පාලනය කර පිරිපහදුවට ෙහෝ පරිසරයට හානියක් ෙනොවන පරිදි 
සියලු විධිවිධාන ෙයොදා ඇත. පිරිපහදුව සාමාන්ය පරිදි කියාත්මක 
ෙව්.  

සිද්ධියට අදාළ පුළුල් පරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහා සංස්ථාවට 
පරිබාහිර වූ සාමාජිකයන්ෙගන් සැදුම් ලත් කමිටුවක් පත් කිරීමට 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්. තවද යම් ආකාරයක කඩාකප්පල්කාරී 
කියාවක් සිදු වූෙය්ද යන්නත් විමර්ශනයට භාජනය කිරීමට 
නියමිතය.  

ෙමම හදිසි අනතුරි න් විපතට පත් අයට අවශ්ය පතිකාර ලබා 
දීෙම්දී සහ උපකාර කිරීමට සංස්ථාවට උපෙදස් දී ඇත. විපතට පත් 
අයටත්, පවුල්වල සාමාජිකයන්ටත් අපෙග් කනගාටුව පකාශ 
කරන අතර ෙරෝගී තත්ත්වයට පත් වූවන්ට ඉක්මන් සුවය 
පාර්ථනා කරමි. පරීක්ෂණෙයන් පසුව ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳ සවිස්තර 
වාර්තාවක් ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද 
දැනුම් ෙදමි.  

1483 1484 

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



2012 ෙනොවැම්බර් 17 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාල වකවානුෙව් අප ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකාරතුමියෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයා විවිධ ආයතනවලට පත් කිරීම සම්බන්ධව පශ්න 
කළා. එෙසේ පශ්න කෙළේ ඇත්ත වශෙයන්ම අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන්. ඒ පශ්න කළ කාරණා, 
එෙහමත් නැත්නම් ඒ කථාවලින් ගත්තු කාරණා edit කරලා, 
එතුමියට පහර ගැසීෙම් යම්කිසි අෙප්ක්ෂාවකින් රූපවාහිනිෙය් සහ 
ITN එෙක් විකාශනය කරන බව අපට දවස ගණෙන් දකින්න 
ලැෙබනවා.  

ෙම් වාෙග් පරීක්ෂණයක් යන අතරතුර ඒ කාරණා ඉතාම නරක 
විධියට පාවිච්චි කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපාය කියා මා ඔබතුමාෙගන් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවා cut කරලා, paste කරලා, අපි 
එතුමියට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන විධියට ෙම්ක පාවිච්චි කරනවා. 
ඔබතුමාෙගන් මා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා, කරුණාකරලා ෙම්ක 
නතර කරන්න කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණු ගැන අධ්යයනය කරලා 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා, පධාන කටයුතුවලට 

යන්න තව මිනිත්තුවයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, I was informed that the food given in 

the Parliament canteen was checked yesterday and found 
to be containing arsenic and a trace of cyanide. We 
appreciate that  food is checked in Parliament. But, is this 
correct? If so, how has it happened?  We would like to 
know whether the arsenic problem has already come into 
Parliament also.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ආහාර වර්ග පිළිබඳව හැම දාම 

පරීක්ෂණයක් කරනවා. නමුත් ඊෙය් කරපු පරීක්ෂණෙය්දී ෙසොයා 

ගත්තා, පිසින ලද පරිප්පු සහ ෙකොහිල ෙදක මිශණෙය් ආසනික් 
 යම් පමාණයක් තිෙබනවාය කියලා. දැන් එය පරීක්ෂණ කටයුතු 
සඳහා ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ඊෙය් උපෙදස් 
දුන්නා, එළවලු ආදිය අමුෙවන් තිෙබන ෙවලාෙව්දීත් ඒ 
පරීක්ෂණයම කරන්න කියලා. ඒ කියන්ෙන් කෑම පිසින්න 
ඉස්ෙසල්ලාත් පරීක්ෂණයක් කරන්න. මා හිතන හැටියට දැන් ඒක 
පරීක්ෂණයකට ලක් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන විභාගයක් වනවා.  
ෙකොෙහොමද ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ් කියලා ෙසොයා බලන්නම්. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ කෑම කාටවත් දුන්ෙන් නැහැ. බය ෙවන්න එපා. 
රස පරීක්ෂා කරපු එක් ෙකනාට පමණයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පැත්ෙත් ගියපු 
නැති නිසා කිසි ෙකෙනකු අවිශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා බය 
ෙවන්න එපා. 

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම. 

 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
චම්පික ෙපේමදාස පජා සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
சம்பிக பிேரமதாச ச தாய அபிவி த்தி மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
CHAMPIKA PREMADASA COMMUNITY DEVELOPMENT 

FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"චම්පික ෙපේමදාස පජා සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 

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

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 

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

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப  ச க ேசைவகள் 

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  

Question put, and agreed to. 

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

Minister of Social Services for report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, විසර්ජන පනත්ෙකටුම්පත, 

2013. ෙදවන වර කියවීම, හත්වන ෙවන් කළ දිනය.  
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2013 

APPROPRIATION BILL, 2013  
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 
කියවන ලදී   

ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 8 ] 
“පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය” [අතිගරු  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා]  පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  
 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 
வாசிக்கப்பட்ட .  

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ நவம்பர் 8 ] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்ப மாக"  [ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ] வினா மீண் ம் 
எ த்தியம்பப்பட்ட . 

 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [8th 
November] 

"That the Bill be now read a Second time" - [His Excellency 
Mahinda Rajapaksa] 

Question again proposed. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විවාදය ආරම්භ කරන්ෙන් ගරු මංගල සමරවීර මහතා. 

ඔබතුමාට  විනාඩි 35ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

 
[10.33 a.m.] 

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Mr. Speaker, nearly four years ago, when the LTTE 

was conclusively defeated, many Sri Lankans, even those 
who did not agree with the Government on the way the 
war was conducted in the final stages, were optimistic and 
hopeful that our country would at last achieve the 
economic prosperity, which has alluded our people since 
Independence. A window of opportunity, Mr. Speaker, 
presented itself to our war-ravaged nation to leave the 
mistakes of our past behind us and move forward to 
harness the bright and prosperous future that our people 
have been demanding for generations. 

However, as we debate the fourth Budget of the 
Rajapaksa administration since the conclusion of the war, 
Sri Lanka, today, is a country in grave crisis. There is an 
unprecedented economic crisis looming in the horizon.  
The rampant corruption and economic mismanagement, 
the systematic dismantling of the rule of law, while trying 
to subjugate the independence of our institutions from 
Hultsdorf to Welikada to suit the agenda of the Executive  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

and also the international isolation because of the 
Government’s refusal to honour its commitments by the 
international community, has turned Sri Lanka into a 
virtual time bomb today.  

The peace dividend, anticipated by our people has yet 
to materialize for 99.9 per cent of our population, while a 
small group of family members, political cronies and a 
handpicked group or what I would call "tenderpreneurs" - 
not entrepreneurs but tenderpreneurs - are reaping the 
benefits of the peace dividend, making virtual paupers 
into dollar millionaires overnight.  In fact, we know of 
advertising executives with limited incomes - who did not 
even have a vehicle six years ago - are now boasting that 
they are billionaires. While naval officers with the right 
family connections along with their siblings are listed as 
top shareholders in various companies. 

In fact, I am not going to dwelve on that too much 
because I already tabled some documents. For, example, 
if you take the company reports of Ascot Holdings PLC 
for 2011, there are these young people who are in the top 
20 shareholders list: Mr. Y.K. Rajapaksa, we do not 
know who he is but we hear that he is a naval officer and 
Mr. N. Rajapaksa, who owns millions and millions of 
shares in the stock market. As I told you, I have tabled 
these documents before and I am not going to table them 
again. In fact, the chosen place of play for this is 0.1 per 
cent - there is 99.9 per cent who are not reaping the 
dividends of peace time, while a very small minority, 0.1 
per cent, is reaping all the dividends and for this 0.1 per 
cent, Mr. Speaker - their place of play is the stock market 
and the chosen sphere of business for this selected group 
is mainly land speculation, especially in Colombo. Their 
chosen mode of travel is, of course, flashy racing cars 
like Lamborghinis, Ferraris and Aston Martins. In a 
classic Marie Antoinette gesture, President Rajapaksa 
was audacious enough to grant a duty waiver - 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කාලය නාස්ති කරන්ෙන් නැතිව හරියට අහන්න.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මෙග් ෙවලාව.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ඒ කාලය ෙදන්නම්.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, according to the Standing Orders, - [Interruption.] 
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Wait, wait! You are trying to kill yourself through 
jealousy -[Interruption.]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
It is not a point of Order. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, my point of Order is this. He said that "certain 

things have been done to suit the Executive" which cannot 
be told. Also, he referred to N. Rajapaksa. There is an N. 
Rajapaksa in this House. Therefore, Sir, all those must be 
expunged. He is talking with utter jealousy.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන කලබල ෙවන්න එපා. රාජපක්ෂලා ෙගොඩක් ඉන්නවා. 

අදාළ රාජපක්ෂ ඒක බලා ගනියි. තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
He was audacious enough to grant a duty waiver to 

luxury racing cars, what I would call as a classic Marie 
Antoinette gesture by this Government.  

In the face of such ostentations Sir, the billion-dollar 
question asked by many people is" “where is all this 
money  coming from?” Mr. Speaker, as I said on the 
Floor of this House last week during the Adjournment 
Debate on KP Padmanathan, there are reasonable grounds 
to believe that part of the black money, which has flooded 
into the stock market in Colombo as well as some of the 
FDIs in Colombo, is LTTE blood money. In fact, it was 
after the arrest of KP, the only surviving member of the 
inner circle of Prabhakaran and, therefore, the only living 
person privy to the assets of the multi-billion dollar 
empire of the LTTE, that black money started flowing 
into Sri Lanka and what was a trickle in 2009, Hon. Basil 
Rajapaksa, has become a deluge today.  

In fact, today Sri Lanka has earned the dubious 
distinction of being one of the principal centres for money 
laundering, East of Suez. But, again I am not going to 
dwelve on this LTTE aspect because I think I dealt with 
this last week during the Adjournment Debate. But, of 
course, the other source of black money, according to 
informed sources, is the massive commissions which are 
coming to this country from the Chinese loans. In a 
website called "Chinese Loan Conditions" -  I will, of 
course, even give you the reference - www.china 
powercontractor.cn gov-finance - I have the document 
here, Mr. Speaker. This is a Chinese website actually 
claiming that, I quote: 

“you as an agent to earn million USD commission....”  

This is their English, Chinese English, certainly not 
my English -  

“…as others have achieved during the past." 

In that document, it is stated, I quote: 

“Before your reading of the book, you never thinking of that you 
can also get Chinese Government loans, China finance or credit 
loans for your projects or you as agent to earn million USD 
commission....."  

And, also it statess, if you are a commission agent,  

"Government projects EPC and financing, you should have high 
profile connections with government officials such as National 
President, Minister of Finance (or related Minister of the projects.)"  

They are actually saying that these loans are available 
and if you come forward as an agent for these loans it is 
even better if you have connections with the national 
President of that respective country or if you have 
connections with the Finance Minister of that respective 

country or the Project Minister - [Interruption.]  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

What is the country? You name the country.- 
[Interruption.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
This is in general. This is not for a country. This is for 

the whole world. It has nothing to do with Sri Lanka.-

[Interruption.] If he does not understand English, Hon. 

Speaker - [Interruption.] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අහක යන ඒවා ඇ ෙඟ් ගාගන්න එපා. ඒ හින්දා ෙපොඩ්ඩක් 

අහෙගන ඉන්න. පිළිතුරු ෙදනවා නම්  ඊට පසුව පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
This is not for any specific country. This is an advice 

given to anyone, anywhere in the world. Anyone can 
actually access it from the web if they want to apply for a 
loan from China, But, at the end, they also said, I quote:  

“Other financed projects include....."  

Talking about various projects which they have got 
they have also said -  

“Other finance projects include: 450 million USD for power plant 
and transmission projects in Sri Lanka  (Puttalam Coal Fired 3 x 300 
MW)  and 2 x 350 MW in Sri Lanka, 120 million USD of 
telecommunication projects in Africa,  250 million USD for  railway 
projectsin Africa."  
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I will table* this document and I hope you can include 
it in the Hansard.  

I would also like to refer to an article written by a 
journalist in New Delhi, a renowned journalist and also a 
strategic analysts in Delhi, Mr. Rajeev Sharma and it was 
published in dbsjeyaraj.com. You want me to give the 
names, but according to the Standing Orders, I will not 
talk about certain names.   

But, I will just censor this myself, while speaking to 
you, Mr. Speaker. It states, "Sri Lankan members may get 
US Dollars 1.2 to 1.8 billion  as commissions for Chinese 
projects during 2005 to 2015." Happy Birthday! In fact, I 
must remember to wish the President today. Happy 
Birthday! Mr. President. Is it not his birthday today? 
When I talked about 2005, I suddenly remembered that it 
was his birthday.  

Anyway, the website states,  I quote:  

"The Dragon’s shadow is lengthening over Sri Lanka with every 
passing day. China has committed since 2005 contracts and 
investments worth US Dollars 6.4 billion, as per Treasury records. 
So far, US Dollars 3.6 billion has been disbursed. Projects worth US 
Dollars 2.8 billion are waiting to be signed. In another three years, 
the Chinese investment in Sri Lanka will nearly double and touch 
US Dollars 12 billion."  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Member, D.B.S. Jeyaraj is an LTTEer. He is a 

well-known LTTEer. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Actually, he is at the moment, but - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He is a well-known LTTEer. - [Interruption.] Do not 

refer to any LTTE sources - [Interruption.] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I am not. You had better - [Interruption.] That does 

not matter. - [Interruption.] Let me continue. I am quoting 
from his website and also if I may correct you, during the 
last few years - you ask Mr. Gotabhaya Rajapaksa - 

D.B.S. Jeyaraj has been one of the biggest defenders of 
the Rajapaksa regime. You had better read his articles. 
You are very much out of touch. He is a Tamil person, 
but he is the biggest defender of the Rajapaksa regime in 
all his articles. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He is an LTTEer. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
You read it. - [Interruption.] Never mind but I am 

taking - 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
There is another point of Order being raised by the 

Hon. Azwer. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Hon. Speaker, there are over 600 websites in the 

world and one website is run by Mr. Mangala 
Samaraweera himself. Is he taking responsibility for that?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඉදිරිපත් කරන ෙල්ඛනවල වගකීම  භාර ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is the man who is running websites and he 

himself feeds them. Can he take responsibility? - 
[Interruption.] What about your website, your dirty 
website? You are sending untruths to the world. 
Shameless! Sir, being a Member of this House, he cannot 
have a website.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන ෙල්ඛනවල වගකීම භාර ගන්න. 

නම් සඳහන් ෙනොකර ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Shameless man! 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම සම්පූර්ණෙයන්ම  එහි වගකීම භාර ගත්තා. මම ෙමතැන 

කථා කරන්ෙන් රජීව් ෂර්මා කියන journalist ලියපු article එක 
ගැන. මම එහි වගකීම ගන්නවා. 

The website further states: 

"In Sri Lanka context, the gateway appears to be a close family 
friend of the Rajapaksas. And the friend has the word 'gateway' in 
the name of his very company."  

 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் - சுற்றாடல் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 
Environment) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක?  

 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ Budget එක ගැන කථා කරන්න. 

ෙමතැනට ඇවිත් රාජපක්ෂ පවුෙල් අය ගැන කථා කරන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේ අද බාල්දි ෙපරළන්න ඇවිත් ඉන්ෙන්. ජරාව 
ගාන්න එපා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
“Matara bullfrog” 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
The website further states: 

"Like in Africa, here also, commissions are paid to agents and front 
companies and these are really hefty probably because of the 
competition the Chinese are facing in grabbing local business." 

- [Interruption.] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුරු ෙදන අවස්ථාෙව්දී ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්න.  

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Available data - this is very important. Hon. Ministers, 

listen to this. It states, "Available data shows that Sri 
Lanka stands to receive in commission anywhere - the 
commission alone - between US Dollars 1.2 to 1.8 billion 
during 2005 to 2015". US Dollars 1.8 billion has been 
received as commissions. "It works out to an annual 
'intake' of US Dollars 120 to 180 million per year from 
the Chinese Projects. An intricate web of front companies 
is in place to receive and disburse the commissions, as is 
the practice with Chinese loans". 

In fact, it goes on to even name certain people - 
"Names of two businessmen figure prominently in the 
shady business deals with Sri Lanka. One of them is 
Bandula Weerawardena, then of course, Prabath 
Nanayakkara then, Prabath’s mainstay, Dilshan 
Wickremasinghe, who is also the son of the Chairman of 
SriLankan Airlines and who is also fronting a company 
called 'Asset Networks (Pvt.) Limited and Asset 
International', both subsidies of Prabath’s Asset Holdings 
(Pvt.) Limited and he is also fronting a company called 
'Mitchell Consortium' which was recently given the 
contract in Sampur in Trincomalee". We have received all 
the information. We are doing our work very well. We 
have got international companies going after these 
secrets, Sir, at the moment. And, we know that most of 
these companies are actually nothing but fake companies; 
nothing but shell companies and nothing but front 
companies for some other people. While opening our 
doors to the robber barons of the world -  robber kings of 
our own country are laundering their own ill-gotten 
wealth within our own country. Unlike kleptocrats of the 
past who eat their wealth in Swiss accounts, the new 
robber kings feel that their money invested within their 
own country is safer.  

The stringent anti-laundering laws in the West, as well 
as their recent experiences during the Arab Spring where 
billions of dollars worth of assets belonging to Mubarak 
and Gaddafi were frozen and seized, it has made many 
corrupt leaders in Africa and Asia to loan their wealth 
within their own countries Mr. Speaker. Money 
laundering at its simplest - if I may say so, is the act of 
making money that comes from Source A, and looks like 
it comes from Source B. In practice, criminals are trying 
to discuss the origins of money through illegal activities 
so, it looks like it was obtained through legal sources. 
There are many methods of money-laundering but, the 
most commonly used method which is there again 
according to the World Bank is a method called “round-
tripping”. In “round-tripping”, money is deposited in a 
controlled foreign corporation offshore, preferably in a 
tax haven where minimal records are kept and then, 
shipped back as a Foreign Direct Investment exempt from 
taxation.  I am only quoting from a tip of an iceberg. In 
fact, in 2013, we will be able to reveal many more details 
about this.  
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Also, according to the StAR initiative of the World 
Bank, - Stolen Asset Recovery - which is a new unit of 
the World Bank, forming shell companies are a common 
method used by money-launderers. Shell companies are 
defined by the OECD in behind the corporate veil of 
2001, as companies which are entities established not to 
pursue any legitimate business activity but solely to 
obscure the identity of the beneficial owners and 
controllers.  

In fact, I must take this opportunity to recommend to 
all Members the House to read that World Bank 
publication - I am sure the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
has read it - it is called the “puppet masters” how the 
corrupt use legal structures to hide stolen assets and what 
to do about it. And as you all know, multinationals are 
reluctant to invest in Sri Lanka because there are well-
known multinationals. I am talking about the serious 
established well-known renowned multinationals are 
reluctant to invest in Sri Lanka because of serious human 
rights warfare in the allegations and most of the FDIs 
which have come into Sri Lanka over the past few years 
have been from such shell companies. In fact, as I told 
you a minute ago, as Rajeev Sharma writes in that article, 
the Mitchell Consortium of Australia which was given the 
contract to set up a Heavy Industry Zone in Sampur could 
also be a paper company. In fact, in that article -  again I 
take full responsibility for what I am saying - in the 
Trincomalee deal also, Prabath signed the agreement with 
the Board of Investment on 13th June, 2012,  just 
recently.  Asset Holding (Pvt.) Limited is a partner of 
Mitchell Consortium of Australia, which had  won a 
contract for  setting up a Heavy Industry Zone in Sampur.  

Spread over 1,200 acres, the project will see an 
investment of US Dollars 2 billion. It will be completed in 
three phases and the Cabinet approved the project on 23rd 
February, 2011. The Mitchell Consortium comprises of 
four companies: Mitchell Group of Australia, Salva 
Corporation (Mining Services), Asset Holdings (Pvt.) 
Limited and an unnamed Brazilian partner. Inquiries, Mr. 
Speaker - this is what is very important - show that the 
Mitchell Group could be a paper company acting as a 
front for Prabath.  

If so, could it be a case of re-routing the money earned 
by people in Sri Lanka in the Chinese projects with 
Prabath acting as the front man of an illegal empire? This 
is a round trip; this is what the World Bank calls "round-
tripping" in terms of money-laundering. So, as I said 
earlier, because of the black money, on one side, from the 
LTTE and on the other, from this Chinese project, Sri 
Lanka has now become known as one of the most 
important centres for money-laundering, East of the Suez 
Canal. In fact, Sir, this new Rajapaksa economy based on 
black money has deprived the people to prosper in life 
within a level playing field.  

There is the UNP’s Radical Sstatement to be 
presented to the UNP Convention on 1st December, 
which states, I quote: 

“The UNP’s Radical Statement specifically rejects the Colombo 
Stock Market capitalism based on the primacy of markets. We have 
again reiterated our belief in a highly competitive social market 
economy.” 

Therefore, the Radical Statement upholds the primacy 
of politics where the principles relating to the market 
economy is determined by the political process, which is 
committed to providing opportunity for all. 

Today, under the new crony capitalist economy of this 
regime, the universal values of fairness have been 
sacrificed to the greed of a few. Joseph Stiglitz's famous 
caption "of the one per cent, by the one per cent and for 
the one per cent" describes the situation in Sri Lanka 
today where 0.1 per cent of racketeers, tenderpreneurs 
and corrupt politicians have hijacked our economy to 
become dollar billionaires overnight while 99.9 per cent 
of the population, including the legitimate private sector 
which is also suffering today, are facing hardships as 
never before and most of our citizens are seeing their 
standard of living erode day by day, hour by hour and 
minute by minute, Sir. As the Rajapaksa Government 
stands condemned and isolated other than for a few like-
minded megalomaniacs from Africa and elsewhere 
quoting economic ruins for our country, the UNP 
believes that it is time to reposition our policies and 
values and start investing in our people. - [Interruption.] 
In fact, we are becoming increasingly more and more 
isolated and today, I think this Government is trying to 
make a new international order with some of the dictators 
and the discredited leaders of this world. We saw a few 
days ago the President of Uganda,  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

who, like his counterpart here,  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

is also fiddling around with the Constitution of Uganda 
and had got rid of the term limits in Uganda, 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

in our country. and then they are brought here as heroes 
and leaders of nations. - [Interruption.] We saw the King 
of Swaziland, 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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one of the most corrupt nations in the world and a country 
where 60 per cent of its population has HIV/AIDS,  - 
[Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
There is a point of Order. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන 

ඇමතිතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා- [බාධා කිරීම්] 

විෙද්ශ රටක රාජ්ය නායකෙයකුට ආරාධනය කරලා, අෙප් රටට 
පැමිණීම අපහාසයට හා අපකීර්තියට පත් කරන වචන expunge 
කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

That is not a point of Order.   

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, you cannot insult a Head of State. - [Interruption.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Of course, I am not insulting. - [Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You are insulting! - [Interruption.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I am not insulting. I am saying - [Interruption.] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියපු කාරණාව පිළිබඳව 

අපි ෙහමින් ෙසොයා බලලා ඒකට අවශ්ය කටයුතු කරන්නම්. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔව්, ඒක ෙහොයන්න ෙකෝ. මා ඒ කියපු හැම එකක්ම ඇත්ත; 

හැම එකක්ම ඇත්ත. අෙප් නායකයා කළා වාෙග් එතුමාත් 
ජනාධිපති ධුරය දැරීෙම් කාල සීමාවත් ළඟදි නැති කර ගත්තා. ඒ 
රෙට් මිනිසුන්ෙගන් අහන්න එතුමාෙග් පැටිකිරිය ෙමොකක්ද 
කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, Sri Lanka is not only a country in 
crisis, but also a condemned nation that has rapidly 
become the "new Myanmar" of Asia; we have become the 
"new Burma" of Asia. - [Interruption.] The UN Report 
released a few days ago refocuses on the alleged human 
rights violations and possible war crimes during the 
concluding days of the war while the recent massacre of 
prisoners at the Welikada Prison again highlighted the 
breakdown of the rule of law in the country. 

In fact, Sir, the constitutional witch-hunt initiated by 
the Executive  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

against the Chief Justice has further eroded Sri Lanka’s 
credential as a civilized functioning democracy. The UN 
as well as many other members of the international 
community have expressed their deep concern about the 
Impeachment Motion against the Chief Justice. - 
[Interruption.] In a statement issued in Geneva - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Impeachment Motion  එක ගැන කථා ෙනොකර ෙවනත් 

ෙදයක් ගැන කථා කරන්න. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
නැහැ, I am not talking about it but I have to mention 

that. - [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණෙයත් කට 
වහලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් කට වහන්න හදන්න එපා. 
කරුණාකරලා- [බාධා කිරීම්] ෙම්ක මෙග් අයිතිය. - 
[Interruption.] I am quoting the UN Special Rapporteur - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, මීට ඉස්සර ෙවලා වහන්න තිබුණා 

ඔබතුමාෙග් කට. නමුත්, කියන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I would like to quote from a news release about 

the concerns expressed by Ms. Gabriela Knaul, the United 
Nations Special Rapporteur on the Independence of 
Judges and Lawyers, which states, I quote:  

“The United Nations Special Rapporteur on the Independence of 
Judges and Lawyers, Gabriela Knaul, today expressed serious 
concerns about reported intimidation and attacks against judges and 
judicial officers, and warned that they might form part of a pattern 
of attacks, threats, reprisals and interference in the independence of 
the justice system in Sri Lanka.  

'I urge the Sri Lanka Government to take immediate and adequate 
measures to ensure the physical and mental integrity of members of 
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the judiciary and to allow them to perform their professional duties 
without any restrictions, improper influences, pressures, threats or 
interference, in line with the country’s international human rights 
obligations',....."  

Sir, I would like to say, as she correctly points out, 
that the misuse of disciplinary proceedings as a reprisal 
mechanism against independent judges is unacceptable. It 
is not a secret that the ruling powers perceive the Chief 
Justice and the Judiciary as a major stumbling block to 
the autocratic, dynastic agenda and that is why the shoddy 
charge sheet - shoddy, I say again - full of factual errors 
has been rushed to Parliament with its docile and obliging 
majority. - [Interruption.] From this charge sheet, it is 
obvious that the law of the jungle is also prevailing in the 
banking sector. Some of the charges are based on 
information taken from banks in violation of the banking 
secrecy laws. - [Interruption.] The officials of the NDB, 
who are accomplices to this constitutional witch-hunt, 
must be firmly dealt with by the law. In proceeding with 
this Motion, - [Interruption.]  Sir, let me say one word. I 
want to advise you also, if you do not mind. The onus is 
now on the Speaker, who is also the current - 
[Interruption.] Sir, do not forget that you are not only the 
Speaker of this august Assembly, but also the current 
President of the Commonwealth Parliamentary 
Association and it is up to you to ensure that the 
proceedings are in line with the Commonwealth (Latimer 
House) Principles on the Three Branches of Government. 
However, the Government has already violated some of 
the criteria agreed upon by all the Commonwealth 
countries including Sri Lanka.  The Latimer House 
Guidelines for the Commonwealth states, I quote: 

“ In cases where a judge is at risk of removal, the judge must have 
the right to be fully informed of the charges, to be represented at a 
hearing, to make a full defence and to be judged by an independent 
and impartial tribunal.” 

But, of course, the tribunal appointed for the purpose 
of examining the Motion is far from impartial and heavily 
loaded in Government’s favour. - [Interruption.] Far from 
being independent and impartial, many of those appointed 
by the Government are akin to the fanatical inquisitors of 
the Dark Ages, as we see right before us at this very 
moment. - [Interruption.]  

Finally, Sir, I would like to conclude my speech by 
stating what Shaveen Bandaranayake, the son of the CJ, 
wrote recently: “The time has come for each and 
everyone of us to take a stand, a stand not merely to 
support Shirani Bandaranayake, but to stand for the 
independence of the Judiciary and a democratic society". 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කථාව අවසන් කරන්න ෙදන්න. ඊට පසේසේ point of Order 

එක  ෙගෙනන්න. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
In conclusion, Sir, I would like to quote from this 

article titled "Excellent -  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා. - 

[Interruption.] Order, please! A point of Order is being 
raised by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. 

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is casting aspersions on the Members that you 

have appointed to the Select Committee. He cannot refer 
to the case; he cannot refer to the Impeachment Motion 
but he is doing that. It is the Mahanama family that took 
the first bribe in the South. - [Interruption.]  ආණ්ඩුෙව් 
land එක ඔටාරාට free දුන්නා. ඒක ගන්න ආණ්ඩුව ෙමොකද 
කරන්ෙන්? ඔටාරාෙග් ආණ්ඩුව,- [බාධා කිරීම්] ෙම් මන්තීතුමා 
රටත් කෑවා; රනිලුත් කෑවා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Finally, Mr. Speaker, I would like to table*  the 

article written by Shaveen Bandaranayake, an excellent 
article, from someone so young.  

I think it must be included in Hansard. The 
concluding passage of his article states, I quote: 

“An individual can live his/her life seeing the injustice around 
them, show a blind eye and die a forgotten entity. Or, you can stand 
up against tyranny and make a stand. The Chief Justice of the 
democratic socialist republic of Sri Lanka is making a stand.  

Which side you, the citizen takes, defines who we are as Sri 
Lankans!  

Thank you. 

1499 1500 

[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் ) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader )    
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
What is your point of Order? 

 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් සම්පූර්ණෙයන් 

ෙම් රටට පහර ගහලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සියල්ලක්ම හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න  මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. මා ඒ ගැන සලකා බලන්නම්.  

ඊළඟට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 25ක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
[පූ.භා. 11.03] 
 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - சுகாதார அைமச்சர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා විසින් 2013 අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
පසුව, ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය් අවසන් දවෙසේ  ෙම් සුන්දර 
උදෑසන අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, විපක්ෂෙයන් සුන්දර වචන 
සහිත වාසනාවන්ත කථාවක්. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ගරු 
මංගල සමරවීර මන්තීතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළ 
ආකාරය, ෛවරය, ද්ෙව්ෂය, ෙකෝධය සහ තමන්ෙග් අන්ත පරාජය 
පිළිබිඹු කරන්නක් විධියටයි මා දකින්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1947 සිට ෙම් රෙට් බලයට පත් වුණු 
සෑම ආණ්ඩුවක්ම, සෑම රාජ්ය නායකෙයක්ම තමන්ෙග් අමාත්ය 
මණ්ඩලයට විෙද්ශ ඇමතිවරයා පත් කර ගන්නා විට  එතුමාට කිසි 
දවසක තවත් ඇමතිකම් ෙහෝ ෙවනත් බලතල දුන්ෙන් නැහැ. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කරපු ෙලොකුම වැරැද්ද තමයි, මංගල 
සමරවීර මන්තීතුමාට විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිකමත් එක්ක වරාය හා 
ගුවන් ෙසේවා ඇමතිකමත් දීපු එක. එවැනි පධාන ඇමතිකම් ෙදකක 
වගකීම දරා ගන්න බැරුව, මංගල සමරවීර මන්තීතුමා තවත් පශ්න 
ගණනාවක් හදා ෙගන කටයුතු කරන ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන්ම 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග්- ඉල්ලීම පිට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මංගල 
සමරවීර මන්තීතුමා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ධුරෙයන් ඉවත් කරනු 
ලැබුවා. එවැනි පසු බිමක ඉඳලා මංගල සමරවීර මන්තීතුමා ෙම් 
ගරු සභාව තුළ කරන ලද කථාව පිළිබඳව අපි කනගාටු වනවා 
වාෙග්ම, එතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු දැඩි ෙලස ෙහළා 
දකිනවා. ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමනි, අද ඔබතුමා කළ කථාව 
ඉතාම  පිළිකුල් සහගතයි කියලා මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී පැහැදිලිවම 
කියනවා. 

 අය වැය ෙයෝජනා පිළිබඳව ෙනොෙවයි අද මංගල සමරවීර 
මන්තීතුමා කථා කෙළේ. රාජපක්ෂ පවුල පිළිබඳව, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සහ රාජපක්ෂ පවුෙල් සාමාජිකයන් 
පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම අන්තර්ජාලය හරහා ෙසොයා ගත් කැලෑ 

පත් තර සහ විෙද්ශ කැලෑ පත් තර, පුවත් පත් ටිකක් අරෙගන තමයි 
එතුමා පධාන වශෙයන්ම ෙමහිදී කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් වසර දහස් ගණනක මහා 
ෙගෞරවාන්විත කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිබුණා. බලයට පත් ෙවච්ච 
ආණ්ඩු, බලයට පත් ෙවච්ච රාජ්ය නායකයන්ෙග් ඒ ඉතිහාසයත් 
සමඟම ෙම් රෙට් තිබුණා  මහා අකාරුණික, ම්ෙල්ච්ඡ තිස් අවුරුදු 
යුද්ධයක්. ෙම් රෙට් මුළු මහත් ජනතාවම වද ෙව්දනාවට පත් වුණු, 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් බිඳී විසිරී ගිය, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා හැළුණු ඒ මහා අකාරුණික යුද්ධය, ඒ තස්තවාදය, 
ඒ යුගය අවසන් කරලා අද ෙම් රටට සාමය ලබා දීලා තිෙබනවා. 
මංගල සමරවීර මන්තීතුමන්ලාට, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමන්ලාට, 
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමන්ලාට ෙම් රෙට් අස්සක් මුල්ලක් නෑර 
ගිහිල්ලා -උතුරු නැ  ෙඟනහිරට ෙහෝ ගිහිල්ලා- ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
කථා පවත්වන්න, ෙපළපාළි යන්න පුළුවන් ඒ නිදහස් සාමකාමී 
පරිසරය ලබා දුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සහ එතුමාෙග් 
ආණ්ඩුවයි කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, යහපත් බව, කාරුණිකත්වය වාෙග්ම 
පධාන ෙලසම ෙසෙනෙහබර බව ෙද්ශපාලනඥයකු තුළ තිබිය යුතු 
පධාන ගුණාංග ෙවනවා. ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමාට මම 
කියනවා, කණ්ණාඩියක් ඉදිරියට ගිහින් බලන්න කියලා පරාජය, 
ෛවරය, ද්ෙව්ෂය,  ෙකෝධය පිරුණු මිනිහකුෙග් මුහුණ 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

ෙම් රෙට් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඉඳලා  
මහින්ද  රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව දක්වා හිටපු 
නායකයන් වන ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා, රණසිංහ ෙපේමදාස 
මහත්මයා, ඩී.බී. විෙජ්තුංග මහත්මයා, අෙප් චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනිය, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කියන ෙම් කිසිවකුටත් ෙම් 
රටට සාමය උදා කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඉන්දීය 
හමුදාෙව් ලක්ෂයක් ෙදනා ෙම් රටට ඇවිල්ලා පරාජය භාරෙගන 
ආපහු යන්නට සිද්ධ වුණා. මුළු රෙට්ම ජනතාව, ඉතාම 
අවාසනාවන්ත පසු බිමක දැඩි ෙලස මනස්තාපයකට ලක්ව 
කටයුතු කළ කාලයක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සහ 
එතුමාෙග් ආණ්ඩුව 2005 දී බලයට පත් වුෙණ්.    

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතා කනගාටු වනවා එතුමාෙග් 
කථාව ගැන. අපට තිෙබන්ෙන් ෙමවැනි කථා පවත්වන අය 
පිළිබඳව අනුකම්පා කරන්නටයි. ඒ නිසා මංගල සමරවීර 
මහත්මයා විහාරස්ථානයකට ගිහිල්ලා බණ භාවනා කරනවා නම් 
ෙහොඳයි කියලා මම විෙශේෂෙයන් එතුමා ට මතක් කරනවා. 
ෛවරෙයන්, ද්ෙව්ෂෙයන් සහ ෙකෝධෙයන් කථා කරන්ෙන් නැතිව 
ඉන්න නම්, එතුමාට ඉතාම වටිනා භාවනාව තමයි ෛමතී 
භාවනාව කියන එකත් මම මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

එතුමා උගන්ඩා ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳව කථා කළා. පධාන 
වශෙයන් අපි අෙප් රට; අෙප් මාතෘ භූමිය ජාත්යන්තර මිතුරන් 
සමඟ දැඩි සබඳතා ඇති කර ගැනීම අත්යවශ්යයි. ඒ  වාෙග්ම අෙප් 
රටට පැමිෙණන රාජ්ය නායකෙයක්, අෙප් ආරාධනාව පිළිෙගන 
පැමිෙණන රාජ්ය නායකෙයක් අපි ෙගෞරවෙයන් පිළිගැනීම සහ 
ජාත්යන්තර මිතුදම් සබඳතා වැඩි කර ගැනීමත් අපට අත්යවශ්ය වූ 
කාරණාවක්.  

අන්තර්ජාතික ෙද්ශපාලනය තුළ අෙප් සතුරන් සහ අෙප් 
මිතුරන් කටයුතු කරන ෙවලාවක්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාට තමයි ෙම් රෙට් මෑත ඉතිහාසය තුළ වැඩිම 
ජාත්යන්තර බලපෑම් ආෙව්; වැඩිම ජාත්යන්තර සතුරන් ඇති 
වුෙණ්. ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, 
පභාකරන්ෙග් ම්ෙල්ච්ඡ යුද්ධය අවසන් කරන්නට කටයුතු කළ ඒ 
අවසාන මාස තුනක කාලය තුළ, සමහර ෙවලාවට රෑ 12.00ට, 
1.00ටත් ෙලෝකෙය් සමහර රාජ්ය නායකයන් දුරකථනෙයන් කථා 
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කරලා කිව්වා, පභාකරන්ට ගහන්න එපා, යුද්ධය නවත්වන්නයි 
කියලා. ජාත්යන්තර සංවිධාන කිව්වා, යුද්ධය නවත්වන්න කියලා. 
මහා පබල බලපෑම් ඇති කළා; විශාල පීඩනයක් ඇති කළා.  

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය් 
ඉන්දියාෙවන් පරිප්පු දමනෙකොට, ඒ අවස්ථාෙව් 
ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන මහත්මයා අෛධර්යවත්ව පස්සට ගිය නිසා, 
එතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් හෙයන් පහක බලය හකුළා ගන්න එතුමාට 
සිදු වුණා.  ඒ වාෙග්ම රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 2001 බලයට 
පත් ෙවලා, පධාන වශෙයන්ම පභාකරන්-රනිල්  ගිවිසුම් ගහලා රට 
පාවලා දුන්නා.  ඒ විධියට තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු 
කෙළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  ඒ කිසිදු බලෙව්ගයකට යටත් 
වුෙණ් නැහැ. ඍජුව, ශක්තිමත්ව, ෙද්ශෙපේමී නායකයකු විධියට ඒ 
මානුෂීය යුද්ධය ෙමෙහයවලා, මහා ඓතිහාසික ජයගහණයක් 
අත්කර ගත්තා. අද අෙප් රට ශක්තිමත්, ෙව්ගවත් ආර්ථිකයක් 
එක්ක ඉදිරියට යන අවස්ථාවක්. ඒ ශක්තිමත්, ෙව්ගවත් 
ආර්ථිකයක් සමඟ අෙප් රට ඉදිරියට යන අවස්ථාවක තමයි 2013 
අය වැය ෙයෝජනා එතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්.   

විෙශේෂෙයන්ම  අපි අද ෙම් ගරු සභාව තුළ ආණ්ඩුව කරවන, 
රට කරවන පක්ෂය විධියට කථා කරනවා වාෙග්ම, විපක්ෂය අද 
කථා කරන්ෙන් ආණ්ඩු ෙනොකරපු පක්ෂයක් විධියටයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තී සංඛ්යාව 
ගත්තාම,  අද ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන අය අතරින් 
ආණ්ඩුවක් කළ අය සිටින්ෙන් කී ෙදෙනක්ද කියන කාරණාව අපි 
දන්නවා. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටින මන්තී කණ්ඩායෙමන් වැඩි 
පිරිසක් අද නිෙයෝජනය වන්ෙන් ආණ්ඩුවක් ෙනොකරපු ගරු 
මන්තීවරුන් හැටියටයි. ආණ්ඩුවක් කරන, ආණ්ඩුවක් කරපු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් සහ පුද්ගලයින් තමයි විෙශේෂෙයන්ම රටක 
එන අර්බුද, පශ්න, ව්යාකූලතාවන් ෙත්රුම් අරෙගන ජාතික 
වශෙයන් වාෙග්ම, අන්තර්ජාතික වශෙයන් ඇති වන තත්ත්වයන්ට 
මුහුණ දීලා ආණ්ඩුවක් කර ෙගන රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්. ඒ 
ෙද්ශපාලන පරිණතභාවය, ඒ ෙද්ශපාලන අත් දැකීම්, ඒ 
ෙද්ශපාලන දැක්ම ෙහොඳින් තිෙබන ආණ්ඩුවක් විධියට අද අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් අපි කටයුතු 
කරනවා. එෙහම කටයුතු කරන විට අපට එල්ල වන උපහාස, 
අපහාස, ගල් මුල් සියල්ල ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලන 
කමය තුළ, ෙම් ගරු උත්තරීතර සභාෙව් තිෙබන්නා වූ 
පජාතාන්තික පදනම හා මූල ධර්ම ගරු කරමින් ඒ සියල්ල ඉවසා 
දරා ෙගන, ඉතාමත් ගුණ යහපත් පාලනයක් ෙම් රෙට් ෙගන 
යෑමටයි පධාන වශෙයන්ම අපි කටයුතු කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් මෑත භාගෙය් තත්ත්වය, 
එෙහම නැත්නම් අන්තර්ජාතික වශෙයන් තිෙබන ෙද්ශපාලන පසු 
බිම ආදී ෙම් සියල්ල ගත් විට ආණ්ඩුවක් විධියට අපි කරන මහා 
මූල්ය ආෙයෝජනයන් සමඟ අෙනකුත් විවිධ ආධ්යාත්මික ගුණ 
යහපත් සමාජ සාර ධර්ම මත සමාජ සංස්ථාවක් ෙගොඩ නැඟීෙම් 
කාර්යය තුළ මානව සමාජෙය් පැවැත්ම සම්බන්ධෙයන් පධාන 
වශෙයන්ම අද අෙප් රටට පමණක් ෙනොෙවයි, මුළුමහත් මානව 
සමාජයටම නව තාක්ෂණය බරපතළ අභිෙයෝගයක් වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, නව තාක්ෂණය මානව සමාජෙය් 
යහපත් පැවැත්ම සඳහායි නිර්මාණය වී තිෙබන්ෙන්. නව යන්ත 
උපකරණ ෙසොයා ගැනීම ආදී ඒ සියල්ලත් සමඟ මානව සමාජෙය් 
ඇති වූ දියුණුව, ගුණ යහපත්කම්, ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීම, 
ෙලෝකෙය් රටවල් සංවර්ධනය වීම ආදී ෙම් සියල්ල යහපත් 
පැත්තකට, යහපත් දිශාවකට ගමන් කළා. ඒ වාෙග්ම ලංකාව 
වාෙග් ෙශේෂ්ඨ සංස්කෘතියක් තිෙබන, යහපත් හැදියාවක් තිෙබන 

ගාමීය - පිටිසර, ගම්බද - ආර්ථිකයක් සමඟ ගැමි පරිසරයක වැඩි 
ජනතාවක් ජීවත් වන, ගුණ යහපත් සමාජයක් ඇති රටකට නව 
ෙසොයා ගැනීම් එක්ක ඇති වන නව තාක්ෂණෙය් බලපෑම් දැඩි 
ෙලස අෙප් සමාජය විනාශ කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා විධියට මම අද 
කියන්නට ඕනෑ, අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව ගැන. අද කෘෂි 
කාර්මික ක්ෙෂේතය සඳහා අෙප් රටට එන නව යන්ත සූතත් සමඟ 
නව තාක්ෂණික උපකරණවල පාලනයක් ඇති කර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් අප කල්පනා කළ යුතු වනවා. නව තාක්ෂණික 
උපකරණ භාවිතෙය් වැඩිකම නිසා අද අෙප් ෙගොවියා පවා ෙරෝගී 
වන තත්ත්වයට -අසනීප වන තත්ත්වයට- පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලික වශෙයන් ගත් විට  ගාමීය පරිසරය තුළ, අෙප් 
සංස්කෘතියත් එක්ක, යහපත් හැදියාවත් එක්ක, අෙප් කුඹුරු 
යායක ෙගොයම් කපන ෙකොට 25ක්, 30ක් කුඹුරට බැහැලා වැඩ 
කරන ලස්සන ෙවල් යායක සුන්දර දර්ශනයක් එදා අපි දැක්කා. 
එහිදී සෑම ෙකෙනක්ම ෙහොඳට ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා වැඩ 
කටයුතු කළා. නමුත් අද අෙප් ෙගොවි මහත්වරුන්ට කුඹුරට 
බැසීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ. නව තාක්ෂණික උපකරණත් සමඟ 
සියලු කෘෂි කාර්මික කටයුතු අද තාක්ෂණික උපකරණවලට භාර 
දීලා තිෙබනවා.  

නව තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතයත් සමඟ දරුෙවකුෙග් 
නීෙරෝගීභාවය පිළිබඳව පබල වශෙයන් අභිෙයෝගයකට අද අප 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පාසල් දරුවන් 
සම්බන්ධෙයන්. මුළුමහත් පවුල් සංස්ථාවක් ගත් විට නව 
තාක්ෂණික උපකරණත් සමඟ මුළුමහත් පවුල් සංස්ථාවක 
සනීපාරක්ෂාව, නීෙරෝගීකම, ෙසෞඛ්ය සංරක්ෂණය අද 
අභිෙයෝගයකට ලක් වී තිෙබනවා. 

ඉන්දියාව, චීනය වාෙග් රටවල් ගත්තාම, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
ෙම් තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතය සීමා වුණු අවස්ථා අපි දැක 
තිෙබනවා. කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදී -ක්ෙෂේතෙය් මහා පරිමාණ 
කටයුතුවලදී- තාක්ෂණික උපකරණ පාවිච්චි කරනවා වාෙග්ම, 
මධ්ය පරිමාණ හා සුළු පරිමාණ කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදී නව 
තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතය ඉතාමත්ම සීමා කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි වාෙග් පුංචි රටකට නව තාක්ෂණෙය් අත් දැකීම 
අත්යවශ්යයි වාෙග්ම, ඒ තුළින් අෙප් සමාජ දියුණුවට මහත් 
රුකුලක් වනවා. ඒ වෙග්ම අපි වැනි කෘෂිකාර්මික පදනමක් 
තිෙබන, අප වැනි ගාමීය -පිටිසර,ගම්බද-සංස්කෘතියක් තිෙබන 
රටක විවිධ පැතිකඩ හරහා ඇති වන්නා වූ ෙනොෙයකුත් කරුණු 
කාරණා මත නව තාක්ෂණික උපකරණ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කිරීෙම් අවශ්යතාව ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
බරපතළ සමාජ අපරාධ, නීති විෙරෝධී කියාවන්, මංෙකොල්ලකෑම්, 
ස්තී දූෂණවලට අද ජංගම දුරකථනය, පරිගණකය, අන්තර්ජාලය, 
ෙකොෙතක් දුරට බලපා තිෙබනවාද? සමාජෙය් යහපත් පැත්තට 
වඩා, සමාජෙය් අයහපත්භාවයට ෙම් නව තාක්ෂණික උපකරණ 
භාවිත ෙවනවාද කියන කාරණාව අප වාෙග් පුංචි රටක් පධාන 
වශෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් විධියටයි මම 
ෙපන්වා ෙදන්ෙන්.  

අපි රටක් විධියට කටයුතු කරන විට ෙමවැනි විවිධ 
අභිෙයෝගත් සමඟයි කටයුතු කරන්ෙන්.  සාමකාමී රටක් විධියට 
සංවර්ධනය ෙවමින් ඉදිරියට යන විට, විපක්ෂය ෙනොෙයකුත් 
තර්ක විතර්ක,  ෙනොෙයකුත්  ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පසු ගිය පාලන කාල සීමාවන් ගත් විට 1977 සිට 
1994 දක්වා වූ අවුරුදු 17ක පාලන කාලෙය් තමයි පළමුවැනි 
වතාවට ලංකාෙව් මත්කුඩු ෙසොයා ගත්ෙත්. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් දහහත් අවුරුදු පාලන කාල සීමාෙව් තමයි පළමුවැනි 
වතාවට ලංකාෙව් ඒඩ්ස් ෙරෝගිෙයක් ෙසොයා ගත්ෙත්.[බාධා කිරීම්] 
ඒවා තමයි ඉතාමත්ම පැහැදිලි කාරණා විධියට අපි කියන්ෙන්. ඒ 
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නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1977 නිර්මාණය කළ විවෘත 
ආර්ථිකයත් සමඟ සමාජය තුළ ඇති ෙවච්ච අයහපත් බලපෑම් 
ෙකොෙතක් දුරට ඒ ආකාරෙයන් නිර්මාණය වුණාද කියන 
කාරණාව තම තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය අනුව කල්පනා කළයුතු 
ෙවනවා. අද ෙබොෙහෝ ෙවලාවට විපක්ෂය කැසිෙනෝ පිළිබඳවත් 
කථා කරනවා මම දැක්කා. කැසිෙනෝ ලංකාවට ෙගනාෙව්ත්, 
හඳුන්වලා දුන්ෙන්ත්, බලපත ෙගනාෙව්ත් සියල්ලම කෙළේ -
මුලින්ම ෙම් රටට ඒක හඳුන්වා දුන්ෙන්- ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආණ්ඩු 
කාලසීමාවන් තුළදී තමයි.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඉතින් ඒක තහනම් කරන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඒ නිසා ආණ්ඩු කරන විට තම තමන් කටයුතු කරන 

ආකාරයත්,  ආණ්ඩුවක් පවත්වා ෙගන යාම සහ රටක ආර්ථිකය 
පිළිබඳව පශ්නත් කියන ෙම් සියල්ල ෙදස බැලීෙම්දී අපි කටයුතු 
කර තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද කියලා කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ. විපක්ෂය විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙනොෙයකුත් 
 ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් රෙට් ආර්ථිකය, නීතිය, සදාචාරය වැනි 
ෙනොෙයකුත් කරුණු සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවසාන ආණ්ඩු කාලය -2002-2004- 
ගත්තාම තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය ෙල්ඛන තුනක් ඉදිරිපත් කළා. 
2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කඩා වැටීමට මූලික වුණු 
කරුණු තුනක් තිබුණා. එයින් මූලික කරුණු තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, 2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව කඩා වැටීමට බල පෑ පධාන කරුණු තුෙනන් එකක් 
තමයි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා සහ පභාකරන් අතර ගිවිසුම. 
පළමුවැනි කාරණාව රනිල්- පභාකරන් ගිවිසුම. ෙදවැනි කාරණාව 
ෙමයයි. මෙග් මතකෙය් හැටියට අපි එදා විපක්ෂය හැටියට 2004 
මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් කථා කරපු, රෙට් ජනතාව එදා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා එල්ල කරපු බරපතළ කාරණය 
ජීවන වියදම පිළිබඳ පශ්නයයි. තුන් වන කාරණය තමයි රාජ්ය 
ෙද්ෙපොළ විකිණීම සහ රාජ්ය ෙසේවය දුර්වල කිරීම. රාජ්ය ෙසේවයට 
කිසි ෙකෙනක් බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. පියන් ෙකෙනක්වත් බඳවා 
ගත්ෙත් නැහැ. රාජ්ය ෙසේවයට කම්කරුෙවක් බඳවා ගත්ෙත් නැති 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවසාන ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමා -අද ඉන්න 
විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා- ෙම් ර ෙට් රාජ්ය 
ෙසේවය ෙමොන තරම් කප්පාදු ෙකරුවාද? 

චකෙල්ඛ  නිකුත් ෙකරුවා, සුළු ෙසේවකයකුවත් බඳවා ගන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. අපි මීට සති ෙදකකට කලින් එක වතාෙව් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් ස්ථීර පත්වීම් 5,000ක් ලබා දුන්නා, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයට විතරක්. ඉතින් අපි රාජ්ය ෙසේවය ෙමොන තරම් 
ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා ද? අපි ෙමොන තරම් ඒ කටයුතු 
පගතිශීලී ආකාරෙයන් ඉටු කරනවා ද? හැබැයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය තමන්ෙග් අවසාන ආණ්ඩු පාලනය  කඩා ගත්ෙත්, අවසාන 
ආණ්ඩුව නැති භංග කර ගත්ෙත් ඔය මම කියාපු පධාන කරුණු 
තුන නිසායි. ඉතින් අද අපි ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙචෝදනා එල්ල කරනවා ෙනොෙයකුත් 
ආකාරෙයන්. හැබැයි තමන්ෙග් පාලන කාල සීමාව තුළ ඔය අපට 
ෙචෝදනා කරන කාරණා සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු 
කෙළේ ෙකෙසේද කියන කාරණාව මූලික වශෙයන්ම ෙත්රුම් ගැනීම 
ඉතාමත්ම අවශ්යයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් 2005 ඉඳලා පාලන කාල සීමාව තුළ, යුද්ධය 
අවසන් කරලා සාමය ඇති කිරීෙම් විශිෂ්ට වූ, ෙශේෂ්ඨ වූ ඓතිහාසික 

කාර්ය පමණක් ෙනොෙවයි ඉටු කෙළේ. අෙප් රට මධ්ය ආදායම් 
තත්ත්වෙය් රටක් විධියටත් ෙගොඩ නැඟුවා. අද ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
එන ජාත්යන්තර සංවිධාන, මූල්ය සංවිධාන, ජාත්යන්තර මිතුරු 
රටවල් අපිත් එක්ක විවිධ ආධාර, උපකාර, සහෙයෝගීතා පිළිබඳව 
කථා කරන විට ඒ අය මුලින්ම කථා කරන්ෙන් අෙප් රට අද මධ්ය 
මටටෙම් ආර්ථිකයක්, ආදායම් තිෙබන රටක් විධියටයි. ඒ 
ජයගහණය අපි ලබා ගත්ෙත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගය තුළ. ඒ නිසා විපක්ෂය ෙමොන විධිෙය් 
ආර්ථික විගහයන් කළත්, ආර්ථික වශෙයන් ෙමොන විධිෙය් 
විෙව්චන කළත්, අෙනක් අතට පජාතන්තවාදය, නීතිය, 
අධිකරණය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කළත්,  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩු කාලවල ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කෙළේ ෙකෙසේද,  
කියා කෙළේ  ෙකෙසේද කියන කාරණාව අද ෙබොෙහෝ අයට අමතක 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අමතක වීමට සාධාරණ ෙහේතුත් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් ආණ්ඩුව අවුරුදු 18ක ආණ්ඩුවක්.  අපි 
1994 බලයට එන ෙකොට අවුරුදු 10ක වයෙසේ සිටි ළමයකුෙග් අද 
වයස අවුරුදු 28යි. ඒක නිසා ඒ අය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු 
කරපු හැටි දැකලා නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු කරපු 
හැටි දැනිලාත් නැහැ. අද ෙම් රෙට් ඉන්න වැඩිහිටි පරපුර තමයි 
දන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු කරන ෙකොට ෙකොෙහොමද 
ෙද්ශපාලන බලය  පාවිච්චි ෙකරුෙව්, ෙමොන විධියටද නීතිය අතට 
ගත්ෙත්, ෙමොන විධියටද අධිකරණයට සැලකුෙව්, ෙමොන විධියටද 
ආර්ථිකය හැසිෙරව්ෙව් කියන කාරණා. ෙම් කියන කරුණු කාරණා 
ගත් විට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනෙය් අපකීර්තිමත් ඉතිහාසය 
ගැන තමතමන්ෙග් හෘද සාක්ෂිය  අනුව කල්පනා කළ යුතු 
ෙවනවා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට 
ඇඟිල්ල දික් කරන විට තමන් ෙකොෙහොමද තමන්ෙග් පාලන 
කාලෙය් කටයුතු කෙළේ කියන කාරණාව ගැන හිතන්න ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්,  අපි 
බලයට පත් වන විට සියයට 23ක්ව පැවැති දිළිඳුභාවෙය් අනුපාතය  
අද  සියයට 8 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි අවුරුදු 18ක ආණ් ඩුවක් විධියටත්, 
ඒ වාෙග්ම අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන 
කාල සීමාෙව් 2005 ඉඳලා ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟුණු ආකාරයත් 
බලන විට විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතු කරුණු රාශියක් 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 1994 ආණ්ඩු බලයට 
පැමිණි පසු ඇති කරපු සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් මුලින්ම ඒ කටයුතු 
භාරව ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කෙළේ ගරු එස්.බී දිසානායක 
ඇමතිතුමා. මට මතකයි, 1995 ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් මුළු 
ජනගහනෙයන් සියයට 51ක් සමෘද්ධි පතිලාභී පවුල් වුණා.  ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒක එක පැත්තකින් විශ්වාස කරන්න බැරි 
ෙදයක් වුණා. ෙමොකද, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය ගත්තාම බැලූ 
බැලූ අත කුඹුරු යායවල්, මහා රන්වන් ෙකත් වතු තිෙබන 
දිස්තික්කයක්.  

1995 දී දිස්තික්කෙය් පවුල්වලින් සියයට 51ක් සමෘද්ධි 
පතිලාභී පවුල් වුණා. අද වන  විට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවුරුදු 7ක ආර්ථික සංවර්ධනෙය් පතිඵලත් 
එක්ක එදා ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් සියයට 51ක් තිබුණ 
සමෘද්ධි පතිලාභී පවුල් සංඛ්යාව අද වන විට සියයට 26 දක්වා 
පහළ බැහැලා තිෙබනවා. සියයට 26 දක්වා. ඉතාම පාෙයෝගිකව 
අපි අත් දැකපු, අත් විඳපු කාරණාවක්. ඒ නිසා රෙට් ආර්ථිකය 
පිළිබඳව ෙමොන විධිෙය් ෙචෝදනා කළත්, ෙමොන විධිෙය් විගහයන් 
කළත් පධාන වශෙයන් අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ එවැනි පසු 
බිමක් ෙම් රෙට් තිෙබනවාය කියන කාරණාව. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් කෘෂි කාර්මික 
දියුණුව පිළිබඳව අපි ඉතාමත්ම සතුටු විය යුතු ෙවනවා. පසු ගිය 
කාල සීමාව තුළ උතුරු - නැ ෙඟනහිර  පමුඛව රෙට් සියලු පෙද්ශ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිදහස් කරලා, රෙට් සාමය ඇති කරලා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළත් 
එක්ක, ආර්ථිකෙය් ජයගහණත් සමඟ අද අපි වී නිෂ්පාදනෙය් 
ඉතාමත්ම විශිෂ්ට තැනක සිටිනවා. අද අපි ජාතික වී නිෂ්පාදනය 
ඉතාමත් ඉහළ තත්ත්වයකට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාල සීමාවන් තුළ ෙපෞද්ගලික අංශය සහල් පිට රට යැවීම පවා 
කළා. අපි ඒ පිළිබඳව අඬ ෙබර ගැහුෙව් නැහැ; පසිද්ධියක් දුන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙපෞද්ගලික අංශය සහල් පිට රට යැවීමක් කළා. 
අපට මතකයි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් රට 
සහලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි කියලා සහල් පිට රට යැවීම කළා. සහල් 
නැවක් පැෙටව්වා. ඒ අවුරුද්ෙද්ම සහල් ෙමටික් ෙටොන් 150,000ක් 
ෙම් රටට ෙගනැත් තිබුණා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 
නැව් තුනක් ෙගනාවා. 

 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
නැව් තුනක් ෙගනත් තිබුණා. මට ෙහොඳට මතකයි එදා ඒ 

සංඛ්යා ෙල්ඛන. නමුත් අෙප් කාල සීමාෙව්, විෙශේෂෙයන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගය තුළ එවැනි ෙද්වල් ෙනොෙවයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. වී නිෂ්පාදනෙය් සැබෑ යථාර්ථවාදී වැඩි වීමක් 
පැහැදිලිවම දකිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තය 
තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන වර්ධනය සහ රෙට්ම නිෂ්පාදන තත්ත්වය 
ගැන පධාන වශෙයන් අපි සතුටු වන්නට ඕනෑ. 2005 දී අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් "අපි වවමු, රට 
නඟමු" කියන ජාතික කෘෂි කාර්මික වැඩ සටහනත්, අද කියාත්මක 
වන "දිවි නැගුම" වැඩ සටහනත් තුළින් -සියලු ක්ෙෂේතවල ඇති 
ෙවලා  තිෙබන පිබිදීමත් සමඟ- කෘෂි කාර්මික සංවර්ධනෙයන් ෙම් 
රට විශිෂ්ට ජයගහණයක් ලැබුවා. අෙප් රටට කුමන ආකාරෙය් 
ආෙයෝජකයින් ආවත්, අපි කුමන ආකාරෙය් ආෙයෝජන පිළිබඳව 
විශ්වාසය තබා කටයුතු කළත් ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් වීම සහ ෙම් රෙට් පැහැදිලිවම ආර්ථික වශෙයන් සුබවාදී 
අනාගතයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් කෘෂි කාර්මික සංවර්ධනය මතයි 
කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒක අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පයක් විධියට, අදහසක් විධියට මම 
පකාශ කරනවා. මහින්ද චින්තනය සහ මහින්ද චින්තනය ඉදිරි 
දැක්ම පතිපත්ති පකාශනෙය් ෙම් රෙට් ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලි ෙලසම කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අපට 
නියඟයට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණා. කෘෂි කර්මාන්තෙය් යම් 
තාවකාලික පසු බෑමක් ඇති වුණා. 2010 - 2011 ආර්ථික 
සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට 7ක්, 8ක් වැනි ඉහළ තත්ත්වයක තිබිලා 
ෙම් වර්ෂෙය් දැඩි නියඟෙය් බල පෑමත් එක්ක සියයට 6ක්, 5.5ක් 
වැනි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි තාවකාලික පසු 
බැසීමක් ඇති වුණත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
මුදල් ඇමතිවරයා විධියට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනා තුළ 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි ෙලස කරුණු සඳහන් කරමින්, -අපි ඉතාමත්ම 
සතුටු වන්නට ඕනෑ- අෙප් කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට, 
ෙගොවියා දිරිමත් කිරීමට ගත්ත පියවර රාශියක් තිෙබනවා. පසු ගිය 
අවුරුද්දක් ෙදකක් තුළ අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක් 
වුණා, වී මිල වැඩි කිරීම පිළිබඳව. රුපියල් 28ට තිබුෙණ් නාඩු. 
රුපියල් 30ට තිබුෙණ් සම්බා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් ෙවලා ගත වුණ අවුරුදු 8ක කාල සීමාව 

තුළ අවස්ථා තුනකදී වී මිල වැඩි කර තිෙබනවා. ෙමවර අය වැය 
මඟින් රුපියල් 32 - 35ක තත්ත්වයට වී මිල වැඩි කිරීම ෙගොවියා 
ලැබූ ජයගහණයක් වාෙග්ම එමඟින් ෙගොවියාෙග් උනන්දුව සහ 
පිබිදීම ඇති වීම තුළින් ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනවල 
ඉහළ තත්ත්වයක් ඇති වීමට පධාන වශෙයන්ම බලපානවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂය ෙම් විවාදයට 
සහභාගි වන ගමන්, ෙපොෙහොර මිටියක් ලබා ගන්නා ෙකෙනකුට 
රුපියල් 150ක රක්ෂණයක් ලබා දීම පිළිබඳව විගහයක් කළා. 
රුපියල් 350ක ෙපොෙහොර මිටියට රුපියල් 150ක් වැඩි කරලාය 
කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවි ජනතාවට රක්ෂණ කමයක් 
අනිවාර්ය කිරීෙම් වැදගත්කම පැහැදිලිව අපි ෙත්රුම් ගත්ෙත් පසු 
ගිය නියඟයත් එක්කයි. විපක්ෂය ෙමොන විධියට අපට ෙචෝදනා 
කළත්, සමහර ෙවලාවට රට ඇතුෙළන් ෙම් පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් 
විෙව්චන එල්ල වුණත් ෙගොවියාට රක්ෂණ කමයක් අනිවාර්ය 
කිරීම ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකයට ඉතාමත්ම සුබවාදී වනවා. කෘෂි 
කර්මාන්තය කියන්ෙන් නිතර ස්වභාවික උපදවවලට මුහුණ ෙදන 
ෙදයක්. ගංවතුර, නියඟය ආදී ෙම් තත්ත්වයන් යටෙත් කෘෂි 
කර්මාන්තය විශාල වශෙයන් විනාශ ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්දී  අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව පමුඛව 
අෙප් රෙට් කුඹුරු ෙහක්ෙටයාර් ලක්ෂයක් විතර නියඟෙයන් 
විනාශ වුණා. එයින් සියයට 25ක්වත් රක්ෂණය ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් රජයක් විධියට අපි ඒ පශ්නයට මුහුණ දුන්නා. 
ෙගොවි ජනතාවත් ඒ  පශ්නයට මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසා ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ආර්ථික තත්ත්වය වර්ධනය කරන අතරම ඔවුන්ට ඒ 
සඳහා සියලු දිරි දීම් ෙදමින් ෙගොවි ආර්ථිකය  පබල ෙලස ෙගොඩ 
නැගීෙම්දී රක්ෂණ කමය ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. අනික් එක, 
රක්ෂණ දායකත්ව මුදල  භාණ්ඩාගාරයට යන්ෙන් නැහැ;  ඒක 
රක්ෂණ අරමුදලක් විධියට ෙවනමයි එන්ෙන්. එතෙකොට හදිසි 
ආපදාවකදී රක්ෂණ ෙගවීම් කරනවා වාෙග්ම ඉතිරි මුදල ෙගොවි 
ජනතාවෙග් යහපතට රක්ෂණ මුදලක් හැටියට එකතු ෙවනවා. 
ඒක නිසා අපි ඒක  ඉතාමත්ම අගය කළ යුතු කාරණයක්. ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට  ෙකොයි ආකාරෙයන් විෙව්චන එල්ල වුණත් අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ, දීර්ඝ කාලීන යහපත් ෙදයට ඉඩ දීලා 
කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එක.   

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව ගැන 
කථා කළා වාෙග්ම මෙග් කතාව අවසන් කරන්නට කලින් 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා විධියට විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනෑ. 1947න් පසුව 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙයෝජනා 
අතරින් 2013 වර්ෂය සඳහා තමයි නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවට 
රුපියල් බිලියන125ක් තරම් වැඩිම මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මීට ෙපර කිසිම ආණ්ඩුවක් කිසිම දවසක  නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා එතරම්  විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා නැහැ.  
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ශක්තිමත් කරන්නට අපට ඒ මුදල 
ඉතාමත්ම පබල  දායකත්වයක්  ලබා ෙදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
2013 නව අය වැය ෙයෝජනා අප බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු 
ඉටු  කර ෙගන, ෙම් රෙට් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම සඳහා 
පබල ජවයක් ඇති කරන  බව  පකාශ කරමින්, ඔබතුමාට  
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඊළඟට ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් 

නියමිතව තිෙබනවා. Order, please! ඊට ෙපරාතුව ගරු  නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
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අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு 

ேகசு  சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES  [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR  ] took the Chair. 

 

 
[ .ப. 11.38] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

எதிர்வ ம் ஆண் க்குாிய வர  ெசல கைள உள்ளடக்கிய, 
நைட ைற அரசாங்கத்தின் எட்டாவ  வர  ெசல த் திட்டம் 
கடந்த எட்டாம் திகதி இச்சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . 
ஒ  வர  ெசல த் திட்டமான  வ மானங்கள், ெசல 
வினங்கைள மட் ம் காட்டா  அரசின் ெகாள்ைககைள ம் 
ெவளிப்ப த் வதாக இ க்கும். அந்த வைகயில் இத் 
திட்டமான  ஒ  த்த வர  ெசல த் திட்டமாகேவ 
அைமகின்ற . "வானத்ைத ேநாக்கித் ப்பினால் அ  உன் 

கத்தில் வந்  வி ம்" என்  கூறினார் த்தபிரான். ஈழத் 
தமிழ க்கு எதிரான அைனத் ச் ெசயல்க ம் இப்ேபா  

த்தபிரான் கூறிய ேபால ப்பியவர்கள் கத்திேலேய வந்  
விழத் ெதாடங்கிவிட்டன. இ  ஓர் அரசியல் ' மராங்' - 
boomerang. இலங்ைகத் தீைவத் தம் வியர்ைவயினால் 
வளம்ப த்தினர் தமிழர். ஆனால், இப்ேபா  அவர்களின் 
இரத்தத்தினால் இலங்ைகத் தீ  கைறப ந்ததாகிவிட்ட . 
ஆயிரம் ஆண்  காலமாக மகாவ  கங்ைகைய இந்த இரத்தக் 
கைறகளின்மீ  ஓடவிட்டா ம் அந்தக் கங்ைகயா ம் இந்தக் 
கைறையக் க வ யா .  

"இலங்ைகயின் வளர்ச்சிக்குத் தமிழாின் ைள ம் அயரா 
உைழப் ம் அவசியமானைவ" எனப் பிாித்தானிய ஆள்பதிகள் 
தம  குறிப்ேப களில் எ திைவக்கத் தவறவில்ைல. 
சிங்க ைரக் கட் ெய ப்பிய அதன் பிதாமகனான ன்னாள் 
பிரதமர் லீ குவான்  ஈழத் தமிழர் பற்றிக் குறிப்பி ைகயில், 
அவர்களின் ைளைய ம் அர்ப்பணிப் மிக்க உைழப்ைப ம் 
வியந்  கூறிய டன், அவர்க க்குாிய உாிைமகைள வழங்கி, 
அவர்கைளச் சாியாகப் பயன்ப த் வதன் லம் இலங்ைகைய 
வள டன் கட் ெய ப் வதற்கான வாய்ப்ைபச் சிங்களத் 
தைலவர்கள் தவறவிட் விட்டனர் எனக் கூறியி ந்தார். 
அதாவ , தமிழர்களின் உாிைமைய ஏற் க்ெகாண் , 
அவர்கள் லம் ஒ  வளமான ஐக்கிய இலங்ைகையக் கட்  
எ ப் வதற்கான வாய்ப்ைபச் சிங்களத் தைலவர்கள் 
தவறவிட் ள்ளனர். தமிழைர எதிாிகளாக ம் அந்நியர் 
களாக ம் க ம் ஒ  மனப்பாங்கு மகாவம்சக் கலாசாரத் 
தி ந்  உ வான . உ த் ப்ேபான கற்கால மகாவம்சக் 
கலாசாரத்தினால் சிங்களத் தைலவர்க ம் சிங்களக் 
கனவான்க ம் தங்கள் கண்கைள இ க்கிக் கட் ள்ளனர். 

யர்ேதாய்ந்த 1983 க ப்  ைலத் தமிழினப் ப ெகாைல 
பற்றி இலங்ைகயின் ெதால்ெபா ள் கழகத் தைலவராக 
இ ந்தவ ம் பாளிெமாழி நி ண மான, எல்ேலாரா ம் 
மதிக்கப்ப கின்ற காலஞ்ெசன்ற டாக்டர் ஈ.டபிள் . அதிகாரம் 
பின்வ மா  கூறினார்: "இப்ப ப்பட்ட ெப ந் யர் ேதாய்ந்த 
சம்பவங்கள் இனிேம ம் ெதாடரா  இ க்கேவண்  
ெமன்றால், மகாவம்சப் பிரதிகள் அைனத்ைத ம் தீயி ட்  
எாித் விடேவண் ம்." அவர் கூறிய வார்த்ைதகைள 
அப்ப ேய இங்கு கூ வதானால், 

"The only way to ensure that there is no repetition of such a 

tragedy is to burn all the copies of the Mahavamsa"  

என்  குறிப்பிடேவண் ம். இந்தக் கற்கால மகாவம்ச 
மனப்பாங்குக்குப் பதிலாக ந ன சிந்தைனெகாண்ட, பல்  
னங்கைளத் த விய ஒ  ந ன ேதசத்ைதக் கட் ெய ப்  
வதற்கு யா ேம ன்வராமல் தமிழ் மக்கைளக் ெகான்  
குவிப்பைத ம் அவர்கள  உாிைமைய ம ப்பைத ம் 
சிங்களத் தைலவர்கள் தம  தைலயாய பணியாக ஒ  

ற்றாண்  காலமாகப் பின்பற்றி வ கின்றனர். இதற்கு 
ம தைலயாகத் தமிழ்த் தைலவர்கேளா பல் னத்தன்ைம 
ெகாண்ட ஒ  ந ன ேதசத்ைதக் கட் ெய ப்ப ற்பட்டனர். 
அதாவ , பிாித்தானிய காலனித் வ ஆதிக்கத்தி ந்  
இலங்ைகக்கு வி தைல ேவண் ம் என்  ஒ  வி தைல 
இயக்கத்ைத தன் ைறயாக இலங்ைகயில் ஆரம்பித்த  
சிங்களத் தைலவர்கள் அல்ல, தமிழ்த் தைலவர் ேசர். ெபான். 
அ ணாசலம் அவர்கள்தான். இதன்ெபா ட்  1919ஆம் 
ஆண்  ேசர். ெபான். அ ணாசலம் அவர்கள்  இலங்ைகத் 
ேதசிய காங்கிரைச உ வாக்கி, அதன் தலாவ  
தைலவராக ம் அவேர இ ந்தார்.  

பிாித்தானியரால் இலங்ைகத் தீ  ஒன்றிைணக்கப்பட் , 
ெகா ம்ைபத் தைலநகராகக்ெகாண்  ஓர் ஒற்ைற ஆட்சி ைற 
1883ஆம் ஆண்  உ வாக்கப்பட்ட . இந்நிைலயில் 
தைலநகராக்கப்பட்ட ெகா ம்பில் பல் னப் பிரதிநிதித் 

வத்தின் ேதைவெபா த்  ெகா ம்  ேமற்குத் ெதாகுதிைய 
ஒ  தமிழ்த் ெதாகுதியாகப் பிரகடனப்ப த்தி, பல் ன 
ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் ம் ஒ  ந ன சிந்தைனைய ேசர். 
ெபான். அ ணாசலம் அவர்கள் ன்ைவத்தார். இ  பல 
அங்கத்தவர் ெதாகுதிக்கு நிகரான . ஆனால், ஓாின 
எண்ணங்ெகாண்ட மகாவம்சக் கலாசாரம் இதைன நிரா 
காித்த . ந ன நிைலைமக்குப் ெபா த்தமான ஐக்கிய 
இலங்ைகையப் பல் னத் தன்ைமேயா  கட் ெய ப்பத் 
தமிழ்த் தைலவர்கள் வி ம்பியேபாதி ம், சிங்களத் 
தைலவர்கள் ஓாின ேமலாதிக்கத்ைதேய தம  அரசியல் 
இலட்சியமாகக்ெகாண்  ெசயற்பட்  வ கின்றனர். 
இந்நிராகாிப்  த ல் வாக்கு திகைள ம் ஒப்பந்தங் 
கைள ம் மீ வதில் ஆரம்பமாகி, பின்  தமிழர்க க்கு 
எதிரான சட்ட உ வாக்கங்களாக ெவளிப்பட்டன.  

சட்டங்களால் தமிழைர ஒ க்கும் கட்டம், ெதளிவாக 
1956ஆம் ஆண்  தனிச் சிங்களச் சட்டத்ேதா  உ வாகிய , 
அச்சட்டத் க்குத் தமிழர்கள் எதிர்ப் த் ெதாிவித்தைதத் 
ெதாடர்ந்  1956ஆம் ஆண்  கல்ேலாயாப் ப ெகாைலயின் 

லம் தமிழைர ஒ க்க ஆரம்பித்தனர். கா கத்திட ல் 
அன்ைறய தினம் தமிழ்த் தைலவர்களின் மண்ைடகைளப் 
பிளந் , இரத்தத்தால் ெகா ம் க்கு அபிேஷகம் ெசய்யத் 
ெதாடங்கிய அந்தப் ப ெகாைலக் கலாசாரம், அன்ைறய 
தினேம கல்ேலாயாவில் தமிழ் விவசாயிகளின் இரத்தத்ைத 
ஆறாக ஓடவிட்ட அந்தக் கலாசாரம், இன்  ள்ளி 
வாய்க்கா ல் தமிழாின் இரத்தத்தால் இந்  ச த்திரத்ைதச் 
சிவக்கச்ெசய்த  வைர ெதாடர்ந்தி க்கின்ற . ள்ளி 
வாய்க்கால் ஒ  வல்ல; அ  ஒ  திய அத்தியாயத்தின் 

திய ெதாடக்கம். ஆ தப் ேபாராட்டம் சாியா, தவறா என்பதில் 
இ ந்  நாம் அரசியைலத் ெதாடங்க ேவண் யதில்ைல. தமிழ் 
மக்களின் ம க்கப்பட யாத உாிைமகைள ஏற் க் 
ெகாள்வதி ந்ேத அரசியைலத் ெதாடங்கேவண் ம். ஆ தப் 
ேபாராட்டத்ைத இ ம் க் கரங்ெகாண்  ஒ க்கிய மகிழ்ச்சியில் 
சிங்களத் தைலவர்கள் ெவ  ெகா த்தி மகிழலாம். ஆனால், 
தமிழ் மக்களின் உாிைமகள் ெவ குண் களால் தகர்க்கப் 
படக்கூ யைவ அல்ல. இவர்கள் கூ ம் பயங்கரவாதம் அல்ல 

1509 1510 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரச்சிைன! ஏற் க்ெகாள்ளப்படா  ம க்கப்ப ம் தமிழாின் 
உாிைமதான் பிரச்சிைன!  

ள்ளிவாய்க்கால் ப ெகாைலகள் நடந்  ன்றைர 
ஆண் கள் கழிந் விட்டன. ஆனால், ள்ளிவாய்க்கால் 

ந்  விடவில்ைல. இன்  அ  வானத்தில் ப்பிய 
எச்சியாய் கத்தில் ழ்ந்த வண்ணம் உள்ள . ஐக்கிய 
நா கள் சைபயின் உள்ளக அறிக்ைகயான  ப ெகாைலக் 
குள்ளான தமிழைரப் பா காக்கத் தவறிய தன  குற்றத்ைத 
ஒப் க்ெகாண் ள்ள . மக்கள் மீதான இப்ப ெகாைலையத் 
ெதாடர்ந் ம் மைறக்க யா . இப்ெபா  ஒவ்ெவா  
தமிழனின் மனதி ம் எ ம் வினா இ தான். அதாவ , ஐக்கிய 
நா கள் அறிக்ைகயில் நாற்பதாயிரத் க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் 
ெகால்லப்பட்டதாகக் கூறப்பட் ள்ள . அண்ைமயிேல அ  88 
ஆயிரம் என ம் ெசால்லப்ப கின்ற . மன்னார் மாவட்ட 
ஆயர் வணக்கத் க்குாிய இராயப்  ேயாசப் அவர்களின் 
கணிப்பின்ப  ஓர் இலட்சத்  நாற்பதாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட 
மக்கள் ெகால்லப்பட் ம் காணாமல்ேபா ம் இ க்கின்றார்கள். 
இப்ெபா  எம  பிரச்சிைன - இந்த மக்கள் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட உண்ைமத்தன்ைம - மைறக்க யாதப  
ெவளிவரத் ெதாடங்கி ள்ள . இதன் பின் ம் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட மக்க க்காகக் கண்ணீைரேயா அ தாபத் 
ைதேயா சிங்கள மக்கள் தரப்பில் இ ந்  காண யவில்ைல. 
எனேவ, சிங்கள மக்கள் தரப்பில் நீதிமான்கள் யா ேம 
இல்ைலயா என்கின்ற ஒ  நிைல ேதான்றியி க்கின்ற . 

சிங்களத் தைலவர்கேள! கனவான்கேள! அறிஞர்கேள! 
ஊடகவியலாளர்கேள! ப ெகாைலக்குள்ளான மக்க க்காக 
ஒ  ளி கண்ணீர்கூட உங்களால் விட யாதேபா  நாம் 
எவ்வா  உங்க டன் ஐக்கியப்பட்  வாழ ம் என்  
ஒவ்ெவா  தமிழ் மக ம் சிந்திக்கின்றான். தம் இனிய 
உறவினர்கைள இழந்  தமிழர்கள் கண்ணீாில் ஆழ்ந்தி ந்த 
ேபா  ெவற்றி மமைதயில் நீங்கேளா பட்டாசு ெகா த்திக் 
ெகாண்டா னீர்கள். அந்தப் பட்டாசுக்கும் கண்ணீ க்கும் 
இைடயிலான இைடெவளிைய இனிேமல் எதனா ம் இட்  
நிரப்பிவிட யா . ஒவ்ெவா  சிங்கள மகைன ம் பார்த்  
ஒவ்ெவா  தமிழ் மகனின் மன ம் ேகட்கின்ற ேகள்வி, 
"உங்களிடம் மனச்சாட்சி உண்டா, இல்ைலயா?" என்ப தான்.  

தம  தல்வர்க ம் தல்விய ம் ஆ தம் ஏந்திய  
ம க்கப்பட்ட தம  உாிைமகைள நிைலநாட் வதற்காகத்தான் 
என்  ஒவ்ெவா  தமிழ் மக ம் நம் கின்றான். தமிழ் மக்கள் 
ஆ தங்கள் ேமல் காதல் ெகாண்டவர்கள் அல்ல.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, there is a point of Order being raised. 

Hon. Azwer, what is the point of Order? 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, நான் கூ வைதத் தய ெசய்  ேக ங்கள்! அதாவ  

இந்தச் சைபயிேல இனத் ேவஷத்ைதக் கிள கின்ற ேபச்சுக் 
கைளப் ேபச யா . தமிழர்க ைடய இரத்தம் ஆறாக 
ஓ கிறதாம்! எங்ேக ஓ கிற ?- [இைடயீ ] இவர்கள் யாழ்ப் 
பாணத்தி ந்  அழகாகத்தான் வந்தார்கள்.   

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, that is not a point of Order. Hon. 

Shritharan, you carry on. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆ தம் ஏந்திய தங்கத் ைர தன  நீதிமன்ற உைரயில் 

பின்வ மா  கூறிய  நிைன ெகாள்ளத்தக்க . "நாங்கள் 
ஆ தம்ேமல் காதல் ெகாண்ட மனேநாயாளர்கள் அல்ல" 
என்பேத அவர  கூற்றாகும். [இைடயீ ] இவ்வா தப் 
ேபாராட்டம் உாிைம ம க்கப்பட்டதனால் ஏற்பட்ட தவிர்க்க 

யாத ெவளிப்பாடாகும். ஆ தப் ேபாராட்டத்ைத இலங்ைக 
அரசும் சர்வேதச ம் கூட்டாக ஒ க்கின. உாிைமக்கான 
ேபாராட்டத்ைத ஒ க்க ெவளிநா கள் ஆ த மற் ம் 
இரா வ உதவிையப் ாிந்தேபா  அவற்ைற இ கரம் 
ெகாண்  அைணத்த இலங்ைக அரசு, இப்ெபா  தமிழ் 
மக்களின் உாிைமகைள வழங்குமா  அந்த ெவளிநா கள் 
கூ ம்ேபா , 'ெவளிநாட் த் தைலயீ ' என்  அதைன 
ம த க்கின்ற . இவ்விடயத்தில் சர்வேதசத் க்கு இ க்கும் 
ெபா ப் ம் கடைம ம் மிகப் ெபாியதாகும்.   

தமிழர்கள் ஓர் அரசற்ற மக்கள் என்பதற்காக, அரசுக்கும் 
அரசுக்குமிைடயிலான உற  என்  கூறிக்ெகாண் , 
வளர்ச்சியைடந்த, ெதான்ைம ம் ெச ைம ம்மிக்க, சாித்திர 
ாீதியான வரலாற்ைறக்ெகாண்ட, இனத் தனித் வ அைடயா 
ளங்கைளக்ெகாண்ட தமிழ்த் ேதசிய இனத்ைத ஒ க்குவ  
எவ்வைகயி ம் நியாயமாகா . தமிழ் மக்க க்கு எதிராகச் 
சிங்களவர் மத்தியில் உ வாக்கப்பட்ட இரா வ அரசியல் 
கலாசாரம் இன்  அவர்க க்ேக ' மராங்' ஆகத் தி ம்பி 

ள்ள .   
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, what is the point of Order?   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, you cannot allow seditious speeches to be made in 

Parliament. This is a seditious speech and the real voice 
of the Tigers, he is much worse than a Tiger. Therefore, 
you have to expunge the whole speech.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, anything that is against the Standing 

Orders in the Hon. Shritharan's speech will be expunged. 
So, please sit down. Hon. Shritharan, you carry on. - 
[Interruption.] 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

எனக்குத் தரப்பட்ட ேநரம் கு கிய .  

ெவ க்கைடச் சிைறச்சாைலயில் 1983ஆம் ஆண்  தமிழ்க் 
ைகதிகள் 53 ேபைரப் ப ெகாைல ெசய்தேபா  சிங்கள மக்கள் 
மத்தியில் ஏேகாபித்த ைகதட்டல் இ ந்த . இப்ேபா  அந்தக் 
கலாசாரம் சிங்களக் ைகதிக க்ெகதிரான ப ெகாைலயாக 
ெவ க்கைடயில் அரங்ேகறியி க்கின்ற . இ  ஒ  சிறிய 
விடயமல்ல.  

தற்ேபா  இலங்ைகயின் தைலைம நீதியரச க்கு எதிராக 
அரசாங்கம் நடவ க்ைகயில் ஈ ப ம் ேபாக்கும் இத்தைகய 
' மராங்' ேபான்றேத. இதைன மிக ம் ெதளிவாக ேநாக்க 
ேவண் ம். தமிழ் மக்க க்கு எதிராக நீதித் ைறையச் சிங்களத் 
தைலவர்கள் பயன்ப த்தி வந்தனர். இ பற்றி காலஞ்ெசன்ற 
ேபராசிாியர் ஏ.ேஜ. வில்சன் அவர்கள், "The Break-up of Sri 
Lanka" என்ற அவர  பிரபலம் மிக்க ல், அைமச்சர்கள் 
இ வர் தம  வி ப்பத் க்கு ஏற்றவா  நீதித் ைறையக் 
ைகயாண்  வ வதாகத் தன்னிடம் கூறிய  பற்றிக் 
குறிப்பிட் ள்ளார். [இைடயீ ]   
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, as I told you, if there is anything against 

the Standing Orders, it will be expunged. Do not worry. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஓர் அைமச்சர் ெசான்னாராம், "உயர் நீதிமன்ற 

நீதிபதிகைளத் தமக்கு ஏற்றவா  ெசயற்படச் ெசய்வ  ஒன் ம் 
க னமான காாியமல்ல; அவர்க க்குப் திய கார்கைள ம் 

திய கைள ம் கூ ய ஊதியத்ைத ம் வழங்குவதன் லம் 
இவற்ைறச் ெசய் விடலாம்; நாம் நிைனத்தவா  - நாம் 
எதிர்பார்க்கும் - தீர்ப்ைப உடன யாகப் ெபற் விடலாம்" 
என் . அேதேவைள ேவேறார் அைமச்சர் ெவட்கமின்றிக் 
கூறினாராம், "அரசியல் சம்பந்தமான ெந க்க மிக்க க்கிய 
மான விடயங்களில் பிரதம நீதியரச டன்தான் ேபசுேவன்" 
என் .   இதைனேய   அவர் ல்  இவ்வா    குறிப்பிட்டார்.  
"A minister said to me that it would be ‘no difficult task’ 

to ‘shape’ the Supreme Court judges. 'Give them new 
cars, new house and better salaries', he said in my 
presence, and the expected verdicts would readily be 
forthcoming; while another minister brazenly said that he 
would speak to the Chief Justice on a political issue of 
crucial importance.”- [Interruption.] 

இப்ப த் தமிழர்க க்கு எதிராக நீதித் ைறையத் தம்பக்கம் 
தி ப்பிைவத்தி ந்த அரசியல் கலாசாரமான , இப்ேபா  
சிங்கள மக்க க்ெகதிரான நீதிையப்ெபா த் ம் அப்ப ச் 
ெசயற்பட ைன ம்ேபா  அ  அரசாங்கத் க்கும் 
நீதித் ைறக்குமான பிரச்சிைனயாக ெவ த்  இன்ைறய 
பிரதம நீதியரசர் ஷிராணி பண்டாரநாயக்க விவகாரத்தில் 
ெவளிப்பட்  நிற்கின்ற . தமிழ் மக்க க்கு எதிராகச் 
ெசய்யப்பட்டைவெயல்லாம், அதாவ  தமிழ் மக்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட்ட அரசியல் கலாசாரப் ேபாக்கான , 

இப்ெபா  சிங்கள மக்க க்கு எதிராகச் ெசயற்ப ம்ேபா  
வியப் வதில் எ ம் இல்ைல. [இைடயீ ]   
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order please! There is a point of Order being raised by 

the Hon. Sajin De Vass Gunawardena.   
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
The Hon. Member is making reference to an Hon. 

Minister in this House. He is also making a derogatory 
statement about the Supreme Court at large, which cannot 
be permitted in this House as per the existing Standing 
Orders. It is only the golden boy Sumanthiran who is 
actually doing that, the golden boy of the Supreme Court.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
He was quoting from a book. 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, it  

will be expunged. Hon. Shritharan, you carry on.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ්ය පරිපාලන 
හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 
Administration and Home Affairs)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, there is another point of Order being 

raised by the Hon. W.D.J. Senewiratne. What is the point 
of Order, Hon. Minister?  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, now, the Impeachment Motion is before the Select 

Committee. A decision has been taken and also a Ruling 
has been given by the Hon. Speaker that this matter 
should not be spoken of outside that forum, where that 
matter will be gone into. It is before the Select 
Committee. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, it will 

be expunged.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Therefore, the Hon. Member is barred from -  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Sumanthiran? The 

Hon. Shritharan's time is almost over now.   
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Hon. Member did not refer to any matter that is 

before the Select Committee now. If the Hon. Members 
listened to his speech carefully, they would find that he 
was referring to matters that happened in the 1970s as 
written by professor - [Interruption.] 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, we will see whether that is against the Standing 

Orders. - [Interruption.] If there is anything against the 
Standing Orders, it will be expunged. Hon. Shritharan, 
you carry on. You have only two minutes more.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அந்தப் த்தகத்தி ள்ள விடயங்கைளத்தான் நான் இங்ேக 

குறிப்பிட்ேடன். நீதித் ைறயினேர! சட்டவாளர்கேள! தமிழர் 
க க்கு எதிராக அநீதி இைழக்கப்பட்டேபா  அவற் க் 
ெகல்லாம் நீங்கள் ஆதரவளித்தீர்கள். சிங்கள கனவான்கேள! 
தமிழர்க க்ெகதிரான அநீதி இைழக்கப்பட்டேபா  அவற் க் 
ெகல்லாம் ைக யர்த்தி அ மதி அளித்தீர்கள். அத்தைகய 
அநீதி இப்ெபா  உங்க க்கு எதிராகத் தி ம்பி 
யி க்கும்ேபா  நீங்கள் நீதி ேகா கிறீர்கள்! இப்ேபா  நீங்கள் 
நீதிக்காக எ ப் ம் குரைல 75 ஆண் க க்கு ன்  - 
தமிழர்க க்கு எதிராக இக்கலாசாரம் கட்டவிழ்த்  
விடப்பட்டேபா  - எ ப்பியி ந்தால் இ  இப்ேபா  
நிகழ்ந்தி க்கா . ஒ  நாட் ன் ஜனாதிபதி  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
தமிழைரக் ெகால்வதற்கு அ மதிச்சீட்  வழங்கிய அபகீர்த்தி 
மிக்க ேபட் ைய இலண்டன் பத்திாிைகக்கு வழங்கியேபா  
சிங்கள மக்கள் மத்தியி ந்  அ பற்றி யாராவ  வாய் 
திறந்  ேபசவில்ைல. [இைடயீ ]   

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Shritharan is going                      

to wind up now. Hon. Shritharan, please wind up now. 
Your time is over. ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கேள, உங்க 

க்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் ந் விட்ட . உைரைய 
த் க் ெகாள் ங்கள்.  
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அதாவ , க ப்  ைல நிகழ் க்கு 12 நாட்க க்கு ன்  

1983ஆம் ஆண்  ைல 11ஆம் ேததி ெவளியான, "London 
Daily Telegraph" பத்திாிைகக்கு அன்ைறய ஜனாதிபதி 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அளித்த ேபட் யில், "யாழ்ப்பாண 
மக்களின் அபிப்பிராயம் பற்றி எனக்கு எவ்வித கவைல ம் 
இல்ைல; இப்ேபா  அவர்கைளப் பற்றி எம்மால் சிந்திக்க 

யா ; அவர்கள  உயிர்கைளப் பற்றிேயா அவர்கள  
அபிப்பிராயங் கைளப் பற்றிேயா கவைலப்பட ம் யா , 
சிந்திக்க ம் யா " என்  கூறினார்.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Shritharan, your time over. Please 

wind up. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, give me one minute more.  
இதைன அப்பத்திாிைகயில் உள்ளவா  கூ வதானால், "I 

am not worried about the opinion of the Jaffna people.... 
Now we can't think of them. Not about their lives or of 
their opinions about us."  தமிழ் மக்கைளக் ெகால் மா ம், தமிழ் 
மக்கைளத் ச்செமன மதிக்குமா ம் சிங்கள மக்க க்கு வழிகாட் ய  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ஒ  ேதசத் தைலவாின் கூற்  இ . [இைடயீ ] இ தான் 
ள்ளிவாய்க்கா ல் அரங்ேகறிய . அதாவ , க ப்  
ைலக்கு தேல தமிழ் மக்கைளக் ெகால் மா   

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ஒ  ேதசத்தின் தைலவேர வழிகாட்  இ க்கின்றாெரன்றால், 
ள்ளிவாய்க்கால் இனப்ப ெகாைலையப் ாிந் ெகாள்ள 

ேவெறா  அ ப்பைட ம் ேதைவயில்ைல. ள்ளிவாய்க் 
கா ல் 'பயங்கரவாத ஒழிப் ' என்ற ேபார்ைவயில் ஓாிலட்சத்  
நாற்பதாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் ெகான்  குவிக்கப் 
பட் ள்ளனர் என்ேற தமிழ் மக்கள் நம் கின்றனர்.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கேள, நீங்கள் ேமலதிகமாக ஒ  

நிமிடம் எ த் விட்டீர்கள்.  
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இன் ம் ஒ  நிமிடத்தில் த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

"அரசியல் சீர்தி த்தங்களினாேலா, ெபா ளாதார 
அபிவி த் தியினாேலா இட்  நிரப்பிவிட யாத 
அதலபாதாளமான ேவ பா  சிங்கள மக்க க்கும் தமிழ் 
மக்க க்குமிைடயில் உள்ள " என்  இலங்ைகக்கான 

ன்னாள் இந்திய உயர் ஸ்தானிகராக இ ந்த ேஜ.என். 
க்ஷித் தன  பிரபலமிக்க, "Assignment Colombo" என்ற 

ல் குறிப்பிட் ந்தார். தமிழ், சிங்கள 
இனங்க க்கிைடயிலான அந்த அதலபாதாளமான ேவ பா  

ள்ளிவாய்க்கால் ப ெகாைல லம் ேம ம் ஆழமாகி ம் 
அகலமாகி ம் விட்ட . இந்தப் மிப் பந்தில் -  
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

இதற்கு ேம ம் உங்க க்கு ேநரம் தர யா . நன்றி. 
The next speaker is the Hon. W.D.J. Senewiratne. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, before he starts, I rise to a point of Order.  

 

 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, the time is very limited. What is the point of 
Order?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, it is a very dangerous comment to be recorded. 

The Hon. Shritharan even castigated the Sinhala media 
people. This should not be included in Hansard at all. 
There could be riots on the roads.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
In my Order, I already said that if there is anything 

against the Standing Orders, that will be expunged. I now 
call upon the Hon. W.D.J. Senewiratne to speak.  
     

[පූ. භා. 11.53 ]       
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ්ය පරිපාලන 
හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 
Administration and Home Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විපක්ෂය ෙවනුෙවන් 

කථා කළ ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමාෙග් කථාව අහලා 
ඇත්ෙතන්ම මම ඉතාම කනගාටුවට පත් වුණා. එතුමා ෙම් සභාෙව් 
හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරයකු, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් 

සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරයකු ෙම් විධියට වග කීෙමන්  ෙතොරව 
කථා කරලා ෙම් රටටත්, ජාතියටත් විශාල හානියක් කරන්න 
කටයුතු කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
දන්නවා, එතුමා දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා ෙම් රජයත් සමඟ, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සමඟ ෛවරෙයන් පසු ෙවන බව. ෙම් ෛවරය 
පිරිමහ ගන්න එතුමා  ෙම් රට පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තරයත් 
ෙම් රටට විරුද්ධව ෙමෙහයවන්නට, ඒ අයට වුවමනා කරන පසු 
බිම සකස් කරන්න කටයුතු කළාය කියන එක අපි දන්නවා.  
විෙද්ශ රටවලට අෙප් රෙටන් ගිය සමහර අය අද ඩයස්ෙපෝරා  හදා 
ෙගන අපට විරුද්ධව, රජයට විරුද්ධව කරුණු කියන ෙකොට, 
කරුණු එකතු කරන ෙකොට ඒවාට සහාය දීපු පුද්ගලෙයක් තමයි 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි එතුමා පකාශ කළා, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය සම්බන්ධ    විශාල 
වංචාවක් තිෙබනවාය කියලා ෙවබ් අඩවියක තිබුණා කියලා. 
එතුමා ෙවබ් අඩවි කළමනාකරණය කරන බව අපි දන්නවා. එතුමා 
ෙවබ් අඩවි ගැන ෙබොෙහොම විශ්වාස කරලා, ඒවා පරිහරණය කරන 
බව අපි දන්නවා. ඒක එතුමාෙග් පධාන මාධ්ය කමයක්. නමුත් අපි 
පිළිගන ්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙවබ් අඩවි ඒ තරම්ම serious කියලා. ඒක 
ෙලෝෙක් කිසිම ෙකෙනක්  පිළිගන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, විරුද්ධ 
පක්ෂයට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ගැන විශාල 
ඊර්ෂ්යාවක් තිෙබනවා කියලා. ෙමොකද, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් 
අඟුරු බලාගාරය අද ෙම් රෙට් බල ශක්ති  ක්ෙෂේතයට විශාල 
ශක්තියක් ෙවලා තිෙබන නිසා. ඒක හදන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය අවුරුදු ගණනාවක් මහන්සි ගත්තා. නමුත් කරන්න 
දුන්ෙන් නැහැ.  

කරු ජයසූරිය මහත්මයා  අද පැහැදිලිව  කියනවා, එතුමා 
පුත්තලෙම් ෙම් බලාගාරය හදන්න හැදුවාම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නායකයා ඒක හදන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ කියලා. එතුමා 
පැහැදිලිව මට පකාශ කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙකෙරහි 
තිෙබන ඊර්ෂ්යාව  නිසා. ඒ නිසායි ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න බැරි වුෙණ්. නමුත්  අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අපි ඒ බලාගාරය ඉදි කළ 
නිසා අද ෙම් රෙට් විදුලි බල ක්ෙෂේතයට ෙමගාෙවොට් 300ක් 
ලැෙබනවා. ඒ ලැබීම නිසා අද ෙම් රෙට් විදුලි ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි කියන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊ ළඟට මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. මංගල සමරවීර මැතිතුමා 
ඉතාම නිහීන කටයුත්තක් කළා. උගන්ඩාෙව් ඉඳලා අෙප් රටට 
ආපු ජනාධිපතිවරයා ගැන ඉතාම පහත් මට්ටෙම් පකාශයක් එතුමා 
කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි කනගාටු ෙවනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු ඒ වාෙග් පකාශයක් කිරීම ගැන. 
අපිකානු රටවල් සමඟ, මැද ෙපරදිග රටවල් සමඟ, ආසියානු 
රටවල් සමඟ අපි පවත්වාෙගන යන මිතත්වයට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැම දාම විරුද්ධයි. ඒ සම්බන්ධව සහායක් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපිකානු රටකින් ආපු 
ඒ ජනාධිපතිතුමා ෙහළා දැකලා මංගල සමරවීර මන්තීතුමා කරපු 
කථාව අපි ෙහළා දකිනවා. ඒ වාෙග්ම මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමා මංගල සමරවීර මන්තීතුමා කරපු ඒ 
පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ගැන කථා 
කරන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම මම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් අය වැය 
වාර්තාව අෙප් රෙට් ඉදිරිපත් වුණ සම්පදායානුකූල අය වැය 
වාර්තාවක් ෙනොෙවයි කියලා. ෙමවර අය වැය තුළින් ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයට ෙහේතු ෙවච්ච වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම  ඉහළ 
මට්ටමකින් පවත්වාෙගන යන්නට, ඉහළ මට්ටමකට 
පමුණුවන්නට හැකි ෙයෝජනා ගණනාවක් ඇතුළු ෙවච්ච අය 
වැයක් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම අය වැය සම්බන්ධව විරුද්ධ පක්ෂෙය් විෙව්චනවලින් 
අපට ෙපනී ගිය ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ අය හැම දාම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, හැම ෙකෙනකුම සතුටු කරන අය 
වැයක්. එෙහම නැත්නම් මැතිවරණයකට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන අවස්ථාවකදී ඉදිරිපත් කරන අය වැයක්. එෙහම නැත්නම් 
මැතිවරණයකදී දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීෙම් ෙත්මාව ඇති අය 
වැයක්. නමුත් එෙහම අය වැයක් ෙනොෙවයි  ෙම්ක. ෙම් අය වැය, 
පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළ කමානුකූලව ෙගොඩ නඟා ෙගන ආපු ෙම් 
රට සංවර්ධනය කිරීම මුල් කර ගත්ත, ෙම් රෙට් ජන ජීවිතය නඟා 
සිටුවීම මුල් කර ගත්ත, ඒ වාෙග්ම ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් ඵලදායී 
ෙයෝජනා ඇතුළත් අය වැයක් කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා, ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයට ෙහේතු ෙවච්ච වැඩ කටයුතු රාශියක් පසු ගිය කාලය 
තුළ ෙම් රජය යටෙත් -මහින්ද රාජපක්ෂ රජය යටෙත්- “මහින්ද 
චින්තන” වැඩ පිළිෙවළ අනුසාරෙයන් කියාත්මක කළාය කියලා. 
ඒක අපි දන්නවා. 

රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යෑමට, රජෙය් දිගු කාලීන 
අරමුණ වැඩදායී ආකාරයට සාක්ෂාත් කර ගන්නට කියාත්මක 
ෙකරුණු ව්යාපෘති ගණනාවක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ගම නැඟුම,  
දිවි  නැඟුම,  මග නැඟුම,  එක ගමකට  එක වැඩක්, නැ ෙඟනහිර  
උදානය, උතුරු වසන්තය, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් හා ඉහළ 
ෙකොත්මෙල් විදුලි බලාගාරය  ඉදි  කිරීම, රට  පුරා විදුලිය ෙබදා 
හැරීම  ආදී කටයුතු රාශියක් ඒ අතර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජන 
ජීවිතය නඟා සිටු වන්නට ෙම්  රට තුළ  පසු ගිය අවුරුදු  කිහිපය 
තුළ ඒ වාෙග් වැඩසටහන් කියාත්මක වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන්   
ෙතොටුෙපොළ, කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය, වරාය  සංවර්ධනය,  
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නවීකරණය යන ෙම් කටයුතුවලින් රෙට් 
සංවර්ධනය  ඉතා ෙව්ගවත් තත්ත්වයට පත් කරන්න කටයුතු 
කළාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවිවාදෙයන් පිළිගන්නට ඕනෑ. 
ෙම් ආකාරයට ෙම්  රෙට්  සංවර්ධනය වැඩි කරලා, ෙම් රෙට් සමාජ  
සංවර්ධනය, ආර්ථික සංවර්ධනය  ඉහළ මට්ටමකට ෙගනැවිත් ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග්  ජීවන මට්ටම නඟා සිටු වන්නට පසු ගිය කාලය  
තුළ කියාත්මක කරපු වැඩ පිළිෙවළ,  විරුද්ධ පක්ෂය ෙමොනවා 
කිව්වත් අද අපට  ඇස් පනාපිට ෙපෙනනවා.  

විරුද්ධ පාර්ශ්වය බඩු මිල ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
විරැකියාව ගැන කථා කළා.  නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් ඈත 
ගම් පෙද්ශවලට යන්න. අප නිෙයෝජනය කරන ඈත පිටිසර  
ගම්මානවලට  ගියාම  තමුන්නාන්ෙසේලාට  බලන්න පුළුවන් ඒ 
සංවර්ධනය. ඒ    ගම්වල තිබුණු සියලුම පාරවල් අද සංවර්ධනය 
ෙවලා.  එක්ෙකෝ  ඒවා ෙකොන්කීට් කරලා. එෙමහ නැත්නම් කාපට් 
කරලා. පාලම් හදලා.  ඒ වාෙග්ම  ජන  ජීවිතයට  අවශ්ය විදුලිය  
හැම ෙගදරකටම  ලබා දීලා තිෙබනවා.  ඒ විධිෙය් විශාල දියුණුවක් 
අද ගම්වල තිෙබනවා. එදා තිබුණු කටු මැටි ෙගවල් ෙවනුවට අද 
දියුණු ෙවච්ච ෙගවල්, සංවර්ධනය ෙවච්ච ෙගවල් අපි දකිනවා. අඩු 
වශෙයන් ෙගවල් සියයක් ගත්ෙතොත් ෙගවල් පණහක හැටක 
යතුරු පැදියක්, චැලියක් වැනි  වාහනයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
සියයට අසූපහක නිවාසවලට අද ෙටලිවිෂන් යන්තයක් තිෙබනවා. 
ෙම් ආකාරයට අද ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය විශාල වශෙයන් 
ෙවනස්  ෙවලා, පරිවර්තනයට භාජන ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කාටවත් කියන්න බැහැ, එදාට වඩා අද ජන ජීවිතය පහළ මට්ටමට 
බැහැලා  කියලා.   

අද අප දන්නවා, දුප්පත්කම විශාල වශෙයන් අඩු ෙවලා 
තිෙබන බව. අද දිළිඳුකම සියයට 8.9ක මට්ටමට  පහත බැහැලා 
තිෙබනවා. සමෘද්ධිලාභී ෙබොෙහෝ පවුල්වල ආර්ථිකය දියුණු වීම 

නිසා, ඒ අයට ආදායම් මාර්ග ඇති වීම නිසා, ඒ සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබා ගැනීම අත් හැරලා, අද ඒ අය සමෘද්ධිය 
ෙනොලබන පිරිස් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රජය පසු ගිය 
අවුරුදු පහ හය තිස්ෙසේ කියාත්මක කළ ෙම් වැඩ පිළිවෙළේ  පතිඵල 
අද අපට දකින්නට, භුක්ති විඳින්නට ලැබී තිෙබනවාය කියන එක  
මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  ෙමෙතක් කාෙග්වත් 
අවධානයට ෙයොමු ෙනොවුණු, කාෙග්වත් සැලකිල්ලට භාජන 
ෙනොවුණු ජන ෙකොටස්වලට විශාල සහන ලැෙබන  වැඩ 
පිළිෙවළවල් ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන තුළ 
තිෙබනවා.  

අද රජෙය් ෙසේවකයන් ගැන කථා කරන්නට ඉස්ෙසල්ලා මම 
වැඩ වර්ජකයන් ගැන කියන්න ඕනෑ. 1980 දී, වැඩ වර්ජනයට  
සහභාගි  වුණු හතළිස්දාහක් පමණ රාජ්ය ෙසේවකයන් ඔවුන් 
කරමින් සිටි රක්ෂාවලින් ෙදොට්ට දැම්මා. ඒ අයෙගන් සමහර 
උදවිය සිය දිවි නසා ගත්තා. සමහර උදවියට  කර කියා ගන්න 
ෙදයක් නැතිව සරුවත් විකුණන්න,  බුලත් විකුණන්න පටන් 
ගත්තා. ඒ විධියට තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ ජීවත් වුෙණ්.  

ඒ අයට සිද්ධ වුණු ඒ  හානිදායක තත්ත්වෙයන් මිෙදන්න අෙප් 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් 
ඉන ්ෙදද්දි ඔවුන්ට යම් කිසි වන්දියක් ෙගවූ බව මා දන්නවා. මමත් 
කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය් ඒ සියලු 
ෙදනාටම රුපියල් 25,000 බැගින්  දුන්නා. නමුත් ඒ අයට ඒෙකන් 
දිගටම ජීවත් වන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. ඒ මුදල ඔවුන්ට 
පමාණවත් නැහැ. අද අප ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් 1980 වැඩ වර්ජනය නිසා 
රැකියා අහිමි වුණු අවුරුදු 65 ඉක්ම වූ, ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් 
ෙනොමැති ඒ සියලු ෙදනාටම මාසයකට රුපියල් 5,000ක 
දීමනාවක් ෙගවීමට ෙයෝජනා කිරීම ගැන. මා හිතනවා ඒක ඉතාම 
ෙහොඳ, කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් කියලා. ඒ මිනිස්සු අද අන්ත 
දුක්ඛිත තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද 
කම්කරු අයිතීන් ගැන සමහර ෙවලාවට කථා කරනවා. ඒ අය 
කාර්මික සමගිය ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඒ අය බලෙය් 
ඉන්ෙදද්දි ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කෙළේ 
එෙහමයි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, අපි රජෙය් ෙසේවකයන් ගැන කථා කරමු. හැම දාම 
අපට තිබුණු විශාල පශ්නයක් තමයි රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් 
වැඩි කිරීම. ෙමොකද හුඟක් අවස්ථාවලදී රජෙය් ෙසේවකයන් විශාල 
වැටුප් වැඩි වීමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් ඒ අය ෙමන්න 
ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අද රජෙය් ෙසේවෙය් 
දහතුන්ලක්ෂයක පිරිසක් ඉන්නවා. වැටුප් වැඩි කරන ෙකොට ෙම් 
දහතුන්ලක්ෂයටම වැඩි කරන්න ඕනෑ. රජෙය් ෙසේවකයින් ෙග් 
දීමනා අවම වශෙයන් මසකට රුපියල් 1,500කින් වැඩි කිරීමට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙමයින් රුපියල් 750ක්  ජීවන වියදම් 
වශෙයන් 2013 ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙගවනු ලබනවා. ඉතිරිය  
රුපියල් 750ක අවමයකට හා රුපියල් 2,500ක උපරිමයකට 
යටත්ව මූලික වැටුෙපන් සියයට 5ක දීමනාවක් ෙලස කියාත්මක 
කරනු ලබනවා.  මම හිතනවා ෙම්ක ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් 
කියලා. ෙම් දීමනාව ෙදවතාවකට ෙගවීෙමන් අපට උද්ධමනය 
පාලනය කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙම් දීමනාව එකවර 
ෙගව්ෙවොත් එය උද්ධමනයට ෙහේතු ෙවනවා. 

රජෙය්  ෙසේවකයන් වශෙයන් විනිශ්චයකාරවරු, විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරු, ෛවද්යවරුන් වැනි සියලු ෙදනාටත් පඩි වැඩි වීමක් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් අගහාර රක්ෂණ 
වාරිකය රුපියල් 125ක් ෙලස  සංෙශෝධනය කිරීමට ෙයෝජනා කර  
තිෙබනවා.  එම රක්ෂණ කමය යටෙත් රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් 
මරණයකදී ෙගවනු ලබන දීමනාව, වකුගඩු, පිළිකා සහ හදවත් 
සැත්කම් සඳහා ෙගවනු ලබන දීමනාව රුපියල් 50,000කින් වැඩි 
කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් නිසා ෙම් අය වැෙයන් 
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රජෙය් ෙසේවකයන්ට බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ආකාරයට විශාල 
සහනයන් රැසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

විශාමිකයින්ට රුපියල් 500ක දීමනාවක් ෙදන්න ෙමවර අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙමොකද, විශාමිකයින්ෙග්  ෙලොකු 
දුක්ගැනවිල්ලක් තිබුණා, රජෙය් ෙසේවකයන්ට පඩි වැඩි කළත්, 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට දීමනා වැඩ කළත් ඒ අයට වැඩි වීමක් නැහැ 
කියලා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් ජීවන වියදම් දීමනාවත් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ලැබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් විශාමිකයන්ට රුපියල් 
500ක ජීවන වියදම් දීමනාවක් ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප දන්නවා අප රෙට් 
ජනතාවෙගන් සියයට 80ක් ෙගොවිතැනින් ජීවත් වන බව. අෙප් 
ර ෙට් අතිබහුතරයක් තමුන්ෙග් ජීවත් වීෙම් මාර්ගය වශෙයන් 
ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙගොවිතැනයි. කෘෂිකර්මය තමන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය වශෙයන් ෙතෝරා ෙගන ඉන්න ඒ ජනතාවට  සහන 
රාශියක් ෙදන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප දන්නවා 
අෙප් රට අද සහලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි කියලා. පසු ගිය කාලෙය් -
2008-2009 කාලවල-  සහල් නැතිව අපට හුඟක්  රටවලට සහල් 
ෙහොයා ෙගන යන්න සිදු වුණා. අපට සමහර රටවලට යාප්පු 
ෙවන්න සිද්ධ වුණා, අවශ්ය හාල් ලබා ෙදන්න කියලා. නමුත් පසු 
ගිය අවුරුදු තුන, හතර ඇතුළත කියාත්මක වුණු  කෘෂිකර්ම 
පතිපත්තිය නිසා අද අපි සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා 
පමණක් ෙනොෙවයි, අද අප පිට රටට හාල් යැවීෙම් තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට පධාන වශෙයන් කරුණු ෙදකක් ෙහේතු 
වුණා.   

එක කාරණයක් තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
බලයට ආවාට පස්ෙසේ, රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර මිටියක් ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අඛණ්ඩව ඉදිරියටත් ෙගන යන 
බව එතුමා පකාශ කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව  රුපියල් 28-30 
අතර සහතික මිලකට වී කිෙලෝ එකක් මිලදී ගැනීෙම් පතිපත්තියත් 
ෙම් දියුණුවට ෙබොෙහෝ දුරට බලපෑවා.   

විශාල වශෙයන් අත් හැරලා දාලා තිබුණු කුඹුරු ඉඩම්, ඒ 
වාෙග්ම පුරන් ෙවලා තිබුණු කුඹුරු ඉඩම් අද නැවත වගා කරන 
කුඹුරු බවට පත් කරලා ඒ කුඹුරු වැඩ කිරීම තුළින් අද විශාල වී 
අස්වැන්නක් ලබන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඒ 
තත්ත්වය තව දුරටත් වර්ධනය කරන්න ෙහේතු ෙවනවා. ඒ 
ෙයෝජනාව තමයි වී කිෙලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 32ත්, 35ත් අතර 
සහතික මිලක් නියම කිරීම. ඒ ෙයෝජනාව ෙගොවීන් විශාල 
වශෙයන්  ෛධර්යවත් වන ෙයෝජනාවක්. ඒ වාෙග්ම රසායනික 
ෙපොෙහොර ෙවනුවට කාබනික ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරලා නිපදවන 
වී කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 40ක ස්ථාවර මිලකට මිලයට ගන්න 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒකත් ඉතාමත්ම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. එතෙකොට රසායනික ෙපොෙහොර ෙවනුවට කාබනික 
ෙපොෙහොර ෙයදීමට ජනතාව උනන්දු ෙවනවා වාෙග්ම, කාබනික 
ෙපොෙහොර ෙයොදලා නිෂ්පාදනය කරන වී කිෙලෝග්රෑම් එකක් 
රුපියල් 40ට මිලදී ගැනීම තුළින් ෙගොවි ජනතාව හුඟක් දුරට ඒ 
සඳහා ෙයොමු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, කෘෂි 
කර්මාන්තෙය්දී භාවිතා කරන රසායනික ෙපොෙහොර සඳහා දැනට 
අය කරන යම් යම් බදු ඉවත් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, නව වගාවන් සඳහා ෙගවන ආධාර මුදල රුපියල් 
150,000 ඉඳලා රුපියල් 250,000 දක්වා වැඩි කරන්න ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් පෙයෝජනවත් ෙයෝජනා ගණනාවක් 
ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ, ෙබොෙහොමයක් වතු ආශිත 

පෙද්ශවල පෙයෝජනයට ෙනොෙගන අත් හැරලා දාලා තිෙබන 
ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ ඉඩම්වලින් දැනටමත් ෙහක්ෙටයාර 25,000ක් 
හඳුනා ෙගන තිෙබන අතර, එම ඉඩම් රැකියා ෙනොමැති 
තරුණයින්ට ෙබදා  දීෙම් ෙයෝජනාව ෙමවරත් අය වැය වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් පෙයෝජන රාශියක් 
ලැෙබනවා. එකක් තමයි එම ඉඩම්වලින් පෙයෝජනයක් ගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා, ඒ මඟින් අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි රැකියා 
ෙනොමැතිව විරැකියාෙවන් ෙපෙළන තරුණයින් විශාල 
සංඛ්යාවකට ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් ලැෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් 
ෙම් රටට, ඒ වාෙග්ම රෙට් ඉදිරි ගමනට ෙහේතු වන ආකාරෙය් 
ෙයෝජනා ගණනාවක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරමින් මෙග් 
වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 

[අ. භා.12.09] 
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 

විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කරපු හැටි ඉතාමත් අෙශෝභනයි. 
විෙශේෂෙයන් මංගල සමරවීර මන්තීතුමා ඉතාමත් ෙකෝධෙයන්, 
ෛවරෙයන්, ඊර්ෂ්යාෙවන් කථාවක් කළා. 

මා හිතන්ෙන් එතුමා ඒ ෙකෝධය, ෛවරය, ඉරිසියාව පිළිබිඹු 
ක ෙළේ අෙප් රජයට ෙනොෙවයි, ෙම් මුළු ශී ලංකාවටයි. ඒ කාලෙය් 
එතුමා රජෙයන් ෙනරපුවා. යම්කිසි කාලයක් ගියාට පසේසේ එතුමා 
ආෙයත් ආවා කැබ්නට් අමාත්යවරයකු ෙවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතිව. මා හිතන විධියට, ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුව මල්පල ගැනුෙණ් නැති නිසා තමයි අද එතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ විධියට හැසිරුෙණ්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අය වැයක් ගැන එක 
දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින් පමණක් බැලිය යුතු නැහැ කියලායි මා 
හිතන්ෙන්. අය වැයක් දිහා බලන ෙකොට සමස්තයක් වශෙයන් ඒ 
අය වැය ෙදසත්, සමස්ත ආර්ථිකය ෙදසත් අප හරි ආකාරෙයන් 
බැලිය යුතුයි. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට පත් වන 
විට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා වසර 12ක සැලැස්මක්. ඒ තමයි 
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ. වසර 8කට ආසන්න වන කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ, එනම් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය බලයට පත් වූ දවෙසේ සිට අද වන කල් අපි 
කියාත්මක කරන්ෙන් ඒ සැලැස්මයි. ෙම් හැම අය වැයක්ම ඒ 
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙකොටස්. ෙම් 7වන ෙකොටසයි 
යන්ෙන්. අපට තව විසි පාරක් විතර, තව ෙකොටස් 20ක් විතර 
ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
පළමුවැනි වසර ෙදකතුනක කාලය තුළ අප කෙළේ ෙම් රට 
ශක්තිමත් කිරීමයි; ෙකළින් හිටගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 
ඇති කිරීමයි; ආර්ථිකය කමකමෙයන් ඉදිරියට ෙගනාපු එකයි. 
පියවෙරන් පියවරට තමයි අපි අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ගැන කථා 
කෙළොත්, මා දකින විධියට ෙම් අය වැෙයන් විශාල ෙසතක් සලසා 
තිෙබනවා ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවට. දැන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කියනවා සියයට එකකට පමණයි ෙම් අය වැෙයන් 
පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් කියලා. එෙහම ගණන් හදලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට වැරදිලා තිෙබන්ෙන් අර ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමාෙග් ගණන් නිසායි. මා එෙහම කියන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? උපාධිධාරි අභ්යාස ලාභින් ෙලස විතරක් පත්වීම් 
14,000ක් දී තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එම 
14,000 වැඩ කරන්ෙන් කාටද? ඒ 14,000 වැඩ කරන්ෙන් ගෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්න ජනතාවට. දිළිඳුභාවය නැති කිරීම, සංවර්ධනය ඉදිරියට 
ෙගන යෑම, සැලසුම් කිරීම වැනි කියා දාමයන් සඳහායි ඒ අය පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් 
පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ව්යාපෘතිවලට අදාළ බදු අඩු කරලා 
තිෙබනවා. අලුත් වාරිමාර්ග කම නිසා ෙහක්ෙටයාර් 20,674ක 
අලුතින් වගා කරලා තිෙබනවා. ඒ වගා කිරීෙමන් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන් ෙම් ආර්ථිකයට? නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවා. කවුද වගා 
කරන්ෙන්? අෙප් ගම්බදව ඉන්න ජනතාවයි. එතෙකොට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථිකයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ආර්ථිකය දියුණු 
ෙවනවා. එයට සමගාමීව අපි, "දිවි නැගුම" වැඩසටහන දියත් කර 
තිෙබනවා, හැම ගමකම, හැම නිවසකම ඵලදායීතාව වැඩි 
කරන්න, නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති 
කරන්න, ෛදනික ආදායම වැඩි කරන්න. ෙම් හැම ෙදයක්ම 
පගතිශීලිව, පාෙයෝගිකව කියාත්මක වන අයුරු අද අපට 
ආර්ථිකෙය් දකින්න තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක 
ෙපෙනන්ෙන් නැත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සභා ගර්භයට සහ 
ෙකොළඹට සීමා ෙවලා ඉන්න නිසායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් කෘෂිකර්ම 
පතිපත්තිය ගන්න. අෙප් කෘෂිකර්ම පතිපත්තිය පදනම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ස්වයංෙපෝෂිත කෘෂිකර්මයක් ඇති කිරීම මතයි. අද 
අෙප් රට ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
ආකාරෙයන්. එනම් වී, ධාන්ය ආදිෙයන්. ඒ නිසා තමයි එයට 
අවශ්ය වන යටිතල පහසුකම් අපි ෙම් අය වැෙයනුත් ඉදිරියට 
හදන්න යන්ෙන්. ඔයාමඩුෙව් ධාන්යාගාරෙය් ෙටොන් 70,000ක් වී 
සහ ධාන්ය වර්ග ඒක රාශි කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙවනත් 
පළාත්වලත්, ෙවනත් දිස්තික්කවලත් ඒවා ඇති කරන්න ෙම් රජය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. වී සහතික මිල වැඩි කර තිෙබනවා. කිරි 
හා පශු සම්පත් දියුණු කරන්න කටයුතු කරනවා. ධීවර ජනතාවෙග් 
යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා එන වසරට රුපියල් මිලියන 
2,000ක් ලබා දී තිෙබනවා. අලුත් නැංගුරම් ෙපොළවල් හදන්න, 
ෙබෝට්ටු, දැල් ආදිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. එෙහම නම් 
සියයට එකකටද ෙම්වාෙයන් පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්? ෙම්වා සමස්ත 
ජනතාවට, සමසත් රටට ලැෙබන පතිලාභ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් අපි කථා කරමු, 
ව්යාපාර ගැන සහ කුඩා ව්යාපාර ගැන. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
පවසනවා කුඩා ව්යාපාර සහ ව්යාපාර කඩා වැටීමක් තිෙබනවා 
කියලා. ෙකොෙහේද කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්? සමස්ත ආර්ථිකය තුළ 
සියයට 6ක, 7ක, 8ක ආර්ථික වර්ධනයක් තිෙබන ෙකොට 
ආර්ථිකය පුළුල් ෙවනවා.  

ආර්ථිකය පුළුල් වන ෙකොට ඒ ව්යාපාරිකෙයෝ තව තව ණය 
ලබා ගන්න සූදානම් ෙවනවා. ඒක ෙකොච්චර දුර  ට ගියාද කිව්ෙවොත් 
අෙප් ආර්ථිකෙයන් සියයට 34ක පමාණයකට ණය වැඩි වුණා. -
[බාධා කිරීමක්] ගරු හර්ෂ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉන්න ෙකෝ. 
ඔබතුමා කියන ඒවා අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. රටත් පිළි ගන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, අන්තිමට එහි යම් කිසි බලපෑමක් නිසා 
ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් විනිමය පශ්න තිෙබනවා. පශ්නවලින් 
හැංගිලා, ඒ පශන් දිහා බලන්ෙන් නැතිව අපට යන්න විධියක් 
නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් 
ෙම් අය වැෙයන් අප  කුඩා ව්යාපාරවලට ආ ෙයෝජන අවස්ථා ලබා 
දීලා තිෙබනවාය කියන කාරණයයි. කුඩා ව්යාපාර සඳහා බදු 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා එදා 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී පවසලා තිෙබනවා, "වක වශෙයන් ලබා 

ගන්නා බදු අපි වැඩි කරෙගන යනවා"ය කියලා. ෙමොකක්ද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය? ෙම් රෙට් කුඩා පරිමාණ ෙහෝ 
විශාල පරිමාණෙය් ව්යාපාරවලින් අපි බදු ගන්ෙන් නැතිව ඉන්නද? 
ඒ සම්පූර්ණ බර මහ ජනතාවට පමණක් අපි දාන්නද? [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. ගරු හර්ෂ මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අහ 
ගන්න ඉස්ෙසල්ලා. තමුන්නාන්ෙසේට ඕක ෙන් ෙවන්ෙන්. ඔය 
පක්ෂෙය්ත් ෙවන්ෙන් ඒකයි. අහ ෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් 
අහෙගන ඉන්න.  

ෙමොකක්ද ෙම් පතිපත්තිය? අපට සමතුලිත පතිපත්තියක් 
තිෙබනවා. ව්යාපාරවලට අවශ්ය අත හිත ෙදන ෙකොට, 
ආෙයෝජනයට අවශ්ය බදු සහන ෙදන ෙකොට, ණය ලබා ෙදන 
ෙකොට සමතුලිත පතිපත්තියක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි බදු 
නැතිව රජයක් දුවන්න බැහැ ෙන්. ෙමොන පක්ෂයක් බලයට ආවාත් 
බදු අය කරන්ෙන් නැතිව රජයක් ෙගනි යන්න බැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා නිකම් සියයට එකක් කිය කියා කථා කරනවා, 
කිසිම පදනමක් නැතිව. බලන්න, පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ 
සංවර්ධනය ගැන. පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ සංවර්ධනය ගත්ෙතොත් 
පසු ගිය දස මාසය තුළ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විෙද්ශීය මිලදී 
ගැනීම්, විෙද්ශ විකුණුම්වලට වඩා ෙඩොලර් මිලියන 267ක් ඉක්මවා 
තිෙබනවා. ෙම්ක වැරැද්දක්ද? ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් වැරැදි 
තිෙයන්න ඇති. ඒක මම නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. ඒවාට අවශ්ය 
පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අවශ්ය පියවර අරෙගන ඒක 
ඉදිරියට යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, Lamborghini 
සදාචාරය, Lamborghini පතිපත්තිය කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් විකාර 
කථා? තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හරි පදනමක් නැහැ, අය වැයක් වුණත් 
 විෙව්චනය කරන්න. එක ෙපොඩි ෙදයක් අල්ලාෙගන දිගටම 
යනවා.  

දැන් බලන්න, අනික් කාරණය. දැන් අෙප්  ආර්ථික 
විෙශේෂඥයා පවසනවා, "කළු සල්ලි සුදු කරන්න අපි ආණ්ඩුෙවන් 
යම් කිසි පතිපත්ති ෙගනැල්ලා තිෙබනවා"ය කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආර්ථිකයක් පුළුල් වන ෙකොට, 
යම් යම් විනිමය පශ්න අපට දකින්න තිෙබන ෙකොට, ඒවා මැඩ 
පැවැත්වීමට කියාමාර්ග ගන්න ෙකොට, අපට විෙද්ශීය ආෙයෝජනය 
අවශ්ය වනවා. අෙප් ආර්ථිකය සියයට අටක වර්ධනයකින් ඉදිරියට 
යන ෙකොට, අපි ඉදිරි වසර ෙදක, තුන, හතර, පහ තුළ ඒ වර්ධනය 
තියාෙගන යන්න අවශ්යයි. ඒ අවශ්යතාව ඉදිරියට වර්ධනය වන 
ෙකොට අපට විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගෙනන්න වනවා. විෙද්ශ ණය 
අපට ෙගෙනන්න ෙවනවා. ඒ හැකියාව, ඒ අවසරය ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් foreign capital ෙගනැල්ලා. 
තමන්ෙග් ආයතන දියුණු කරෙගන, ෙවෙළඳ ෙපොළවල්වලට 
ගිහිල්ලා, තරගකාරිත්වය ෙපන්වලා යම් කිසි දියුණුවක් ඇති කර 
ගන්න අවශ්යයි. එතෙකොට ඒ සල්ලි ෙම් රෙට් තිෙබන චකය 
තුළින් ෙනොෙවයි ෙගෙනන්ෙන්. පිටින් ෙගෙනන්ෙන්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඒ සඳහා අවසරය දීලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒෙක් 
වැරැද්ද? [බාධා කිරීමක්] Declare කරන්ෙන් නැහැ කියන්න 
බැහැෙන්. ඔය වාෙග් කථා කියන්න එපා, මන්තීතුමා. 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැතිකම ෙමතැනට පකාශ කරන්න එපා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් එක 
සහනයක් දීලා තිෙබනවා. මා ඉතා සතුටු වනවා, ඉරාන් 
විකමරත්න මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම ගරු සභාවට 
පැමිණීම ගැන. ෙමොකද, ෙම්ක ඔබතුමාට සහතික කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක්. ෙමොකද, ඉතිහාසෙය් කවදාවත් කරපු නැති ෙදයක් ෙම් අය 
වැෙයන් අපි කරලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ කරලා තිෙබන්ෙන්? 
DFCC, NDB බැංකුවලට ෙඩොලර් මිලියන 250 බැගින් වසර 
10කට අධික දිගු කාලීන විෙද්ශ ණය ගැනීමට ඔවුන් දිරි 
ගැන්වීමටත්, ඇති වන දීර්ඝ කාලීන විනිමය අවදානම රජය විසින් 
ගනු ලබන බවටත් පකාශ කර තිෙබනවා. 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හැම දාම ෙමොකක් හරි- 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, දැන් ෙම්ෙකන් කාටද පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්? 

ෙම්ෙකන් පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න ව්යාපාරිකයාට; 
ෙම් රෙට් ඉන්න නිෂ්පාදකයාට. එතැන තමයි හරි පතිපත්තිය 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් "Regaining Sri 
Lanka" කියලා එකක් දා ෙගන, එක පුද්ගලෙයක් ගන්ෙන් නැතිව, 
ෙසේවාදායක ආර්ථිකයක් හැටියට ෙම්ක හදන්න ගිහිල්ලා,  
කෘෂිකර්මය නැති කරලා,  සම්පූර්ණෙයන් සුද්දන්ට විකිෙණන 
පිළිෙවතක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනිච්ෙච්. ඉතින් ඒ කමය ෙවනස් 
කර ෙගන ඉදිරියට ශක්තිමත්ව යන එක තමයි ෙමතැන ෙවන්ෙන්. 
ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාට පිළිගන්න බැරි නම්, ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්ෙන් නැත්නම් සදාකාලිකම ඔය විපක්ෂෙය් 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉන්න ෙවන්ෙන්. ඒක ෙකොෙහොමත් 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දිනවල ෙම් ගරු 
සභා ගර්භෙය් හැෙමෝම කථා  කරන ෙදයක් තමයි සුපිම් උසාවියත් 
එක්ක තිෙබන පශ්නය. මම ඒ ගැන  විස්තර කථා කරන්නට 
යන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් පශ්නෙය් 
ආරම්භය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. ගරු ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය ගැන කථා කළා.  ෙම් පශ්නය 
ඇති වුෙණ් ෙම් සභා ගර්භෙය් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන්. ෙම් පශ්නය 
ඇති වුෙණ් අෙපන් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාවක් තිෙබනවා. 
ඒ ව්යවස්ථාෙව් හැටියට කියාත්මක වන ෙකොට ෙමන්න අපට 
ඇඟිල්ල උස්සනවා, අධිකරණයට අපි බලපෑම් කරනවා කියලා. 
නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය ඇති 
වුෙණ් ෙම් සභා ගර්භෙය් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන්.  ඇයි මම එෙහම 
කියන්ෙන්?  මම හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් එය උපුටලා දක්වන්නම්. 
දැන් බලන්න ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කියලා තිෙබන 
ෙදයක්. මට ඒ සියල්ලම කියන්න බැහැ. නමුත් මම කියන්නම්. 
Column 953 of the Hansard of  23rd May, 2012 states, I 
quote: 

 "Why has the Board of Directors of the NSB..."   

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, the Hon. Senewiratne raised this point of Order 

and you ruled, a little while ago, that this matter cannot be 
discussed. You ruled - [Interruption.]  

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
I am quoting the Hansard.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Whether you quote the Hansard or not,  when the 

Hon. Minister  raised this issue, the Chair ruled that it 
cannot be discussed. - [Interruption.] 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders in the 

speech of the Hon. Sajin De Vass Gunawardena, that 
would be expunged. Hon. Sajin De Vass, you continue 
you speech.  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම 

පිළිගන්නවා. මම ඒ සුපිම් උසාවිය ගැන ෙමතැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ.   නමුත් මම NSB එක ගැන කථා කරන්නම්ෙකෝ.  ඒ ගැන 
කථා කරන්න මට පුළුවන් ෙන්. NSB එක කියන්ෙන් රජෙය් 
ආයතනයක්. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙමොකක්ද ෙම් 
කියන්ෙන්? In Column 953 of the Hansard of  23rd  May, 
2012, he states, I quote: 

“Why has the Board of Directors of the NSB not been removed for 
having committed the allegedly fraudulent transaction? What is the 
justification for these individuals to remain on the Board given the 
clear criteria for the assessment of being “fit and proper” to serve 
on a Board of a financial institution?” 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders in the 

speech of the Hon. Sajin De Vass Gunawardena, that 
would be expunged. Hon. Sajin De Vass, you continue 
with your speech. [Interruption.]  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
එතුමා වැඩිදුරටත් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:  

"...සියලුම වැරදිකරුවන්ට උපරිම දඬුවම් ලබා ෙදන්න. ජාතික ඉතිරි 
කිරීෙම් බැංකුෙව් කීර්තිනාමය නැවත ෙගොඩගන්න උදවු කරන්න."  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Harsha De Silva, what is your point of Order? - 

[Interruption.]   
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, he cannot speak about this matter because it is 

referred to in point No.5 of  the charge sheet you brought 
against the Hon. Chief Justice. So, how can he do that? 
The law - 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders in the 

speech of the Hon. Sajin De Vass Gunawardena, that 
would be expunged. Hon. Sajin De Vass, you continue 
with your speech.   

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
That is a privilege I have. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ෙම් අය අපටයි ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්. දැන් 
බලන්න ඊළඟට අනුර කුමාර දිසානායක ගරු මන්තීතුමා 
ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"ෙම් පත්වීම ඍජු ෙද්ශපාලන පත්වීමක්. බැංකුෙව් සභාපති ධුරයට පත් 
කරන්ෙන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින්. එය ඍජු ෙද්ශපාලන පත්වීමක්. ඍජු 
ෙද්ශපාලන පත්වීමක් ෙවනුෙවන් වැදගත් තනතුරක් උසුලන ෙකනකුෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයා පත් කරන ෙකොට එය අනියමින් ඒ රාජකාරිය සඳහා කරන 
බලපෑමක් ෙවන්න පුළුවන්."  

ඒ කවුද කියන්ෙන්? අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. දැන් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Harsha de Silva, what is your point of 

Order? 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 Sir, there is only one set of Standing Orders. If you 

rule against us, the same has to be applicable to them.  

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, no. What I am saying is this. If there is anything 

against the Standing Orders in the speech of the Hon. 
Sajin De Vass Gunawardena, that would be expunged.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
He is talking about the NSB. He cannot do that.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Harsha, now you sit down please. Hon. 

Sajin De Vass, you continue with  your speech.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
දැන් ෙමන්න ෙහොඳම එක ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි. ෙම්ක තමයි ෙහොඳම එක. ගරු සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාෙගන් මා ඊෙය් ෙපෞද්ගලිකව ඉල්ලීමක් කළා, මා 
ෙම් කථාව කරන අවස්ථාෙව්දී එතුමාට සභා ගර්භෙය් ඉන්න 
කියලා. නමුත් මෙග් කථාව එන්න ඉසස්ර ෙවලා එතුමා සභා 
ගැෙබන් ගියා.  

සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා. In Column 
981 of the Hansard of 23rd May, 2012 he states, I quote:  

“I take the view that this transaction cannot be cancelled in this 
manner and in the coming days, perhaps there will be some 
judicial decision on the matter. But, of course, going to the 
Judiciary on this matter itself has many pitfalls.” 

Many pitfalls! Many pitfalls! 

එතුමා ෙමොකක්ද ඒ කියන්ෙන්? එතුමා කියන්ෙන්, "ෙම් වංචාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙහෝ ඕනෑම උසාවියකට 
ගියත් වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, ස්වාමිපුරුෂයා තමයි එතැන රැඳී 
සිටින්ෙන්. ඒක තමයි පශ්නය." කියලායි. [බාධා කිරීම්] දැන් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා තවත් කාරණයක් ගැන කථා 
කරන්නම්.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
 If there is anything against the Standing Orders in the 

speech of the Hon. Sajin De Vass Gunawardena, that 
would be expunged. Hon. (Dr.) Harsha, now please sit 
down. 

 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
දැන් ෙම් සභා ගර්භය තුළ කථා කරන ෙදයක් තමයි, 

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සං ෙශෝධනය.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I have already given an Order. Hon. Sajin, you 

continue with your speech.  

1527 1528 
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ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
දැන් ෙම් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන 

අප කථා කරන ෙකොට - [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage )  
හර්ෂ ද සිල්වා ගරු මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දහතුන්වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන කථා කරනවා. හැෙමෝම 
කථා කරලා තිෙබනවා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ගැන. දැන් මා කියන්නම් ෙම් කාරණය. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අවශ්ය නැහැ කියලා අපි 
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. අපි ෙකොෙහේවත් කියලා නැහැ. අෙප් 
රජෙයන් කියලා තිෙබන්ෙන්, සමහර ෙවලාවට ෙවනස්වීම් අවශ්ය 
ෙවනවා කියලායි. නමුත් ෙමන්න ගරු සුමන්තිරන් මහත්මයා 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 9ෙවනිදා -අය වැයට පසුවදා- කරපු කථාව. 
In Column 380 of the Hansard of 9th November, 2012 he 
states, I quote:  

“The Thirteenth Amendment to the Constitution is something that 
we had rejected right through as being meaningless.” 

කවුද ෙම් කියන්ෙන්? සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහ අෙප් රටට ෙවලා තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය.  

අද ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් එක ස්ථාවරයක් නැහැ. Hon. 
Sampanthan එක පැත්තකින් යම් කිසි ස්ථාවරයක් ගන්න ෙකොට 
ෙවනත් මන්තීවරෙයකු -සුමන්තිරන් ෙකෙනකු- කියනවා, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කිසිම ෙත්රුමක් 
නැහැ කියලා. එෙහම නම් කවුද කියන්ෙන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඕනෑ නැහැ කියලා. අපිද ඒ උදවියද? 
ෙමන්න ෙම්ක තමයි අෙප් සාකච්ඡාවලටත් වුෙණ්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අපි මාස 18ක් සාකච්ඡා කළා. ෙමතුමන්ලා 
සියලු ෙදනාම දන්නවා පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවට ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානය ආෙවොත් මාස තුෙනන් ෙම්ක ඉවර කරන්න 
 පුළුවන් බව. ෙමොකද, අපි සාකච්ඡා කරන්න තිෙබන ඒවා 
ඔක්ෙකෝම සාකච්ඡා කරලායි තිෙබන්ෙන්. තව සාකච්ඡා කරන්න 
ෙදයක් අපට නැහැ. ඒක අවශ්ය නැති නිසා තමයි ෙම්ෙගොල්ෙලෝ 
ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන්. 

 ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ 
කියලා අද මා කථා කරන ෙකොට ගරු සභාෙව් වාඩි ෙවලා ඉන්න. 
මා ඊෙය් විෙශේෂෙයන්ම එතුමාෙගන් ෙපෞද්ගලිකව ඉල්ලීමක් කළා, 
මා කථා කරන ෙකොට ෙමතැන ඉන්න කියලා. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ගැනත් ෙම්ෙක් කියලා තිෙබනවා, 
"පුස්ෙසක්" කියලා. ඒක නිසා කලබල ෙවන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් වාරය එයි. එතෙකොට කථා කරන්න. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා එක ෙදයක් 
කියන්න කැමැතියි. TNA එකයි, අපියි මාස 18ක් සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මා ෙම්ක කියන්ෙන් ඇයි? සුමන්තිරන් මන්තීතුමා යම් 
යම් කරුණු එතුමාෙග් කථාෙව් කියා තිෙබනවා. ඒවා අසත්යයි. අපි 
දීර්ඝ වශෙයන් හැම ෙදයක් ගැනම කථා කළා. ඉඩම් ගැන කථා 
කළා; ෙපොලීසිය ගැන කථා කළා; මධ්යම ආණ්ඩුෙව් බලතල සහ 
පළාත් සභාෙව් බලතල ගැන කථා කළා. 

ෙම් ඔක්ෙකොම කථා කරලා අපි යම් කිසි සන්ධිස්ථානයකට 
ආවා; විශාල වශෙයන් එකඟතාවකට ආවා. නමුත් එම අවස්ථාෙව් 
සිදු වූ ෙද් ගැන කියන්න මා කනගාටු වනවා.  

ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඉතාමත් ෙජ්යෂ්ඨ, මා respect 
කරන මන්තීවරෙයක්. එක්තරා අවස්ථාවක සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාෙගන් හා අෙප් රාජීව විෙජ්සිංහ මන්තීතුමාෙගන් 
සමන්විත අනුකමිටුවක් පත් කළා. සුමානයක් එම අනුකමිටුෙව් 
කටයුතු කරලා එම අනුකමිටු වාර්තාව ෙම්සයට ෙගනාවාම 
ෙමොකද වුෙණ්? සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙම්කට 
අපි එකඟ නැහැ"යි කියලා.  ෙම් අපම කථා කර ෙගන, අපම එකඟ 
වුණු ෙදයක්. ඉතින් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, TNA 
පක්ෂය තුළ ෙම් ආකල්පය තිෙබන තාක් කල් ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න බැහැ. එෙහම නම් අපි අලුත් ෙදයක් ගැන බැලිය යුතුයි. 
එෙහම නම් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුම පක්ෂවල මන්තීවරුන් ඇවිල්ලා ඒ 
සම්බන්ධයන් කථා කරලා, සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කියන විධියට 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අවශ්ය නැත්නම් 
අලුත් පියවරකට ගිහින් මහින්ද චින්තනය වැඩසටහනත් එක්ක 
යන පියවරක් තුළින් තමයි කවදා ෙහෝ ෙම් රට සංවර්ධනෙයන් 
ඉදිරි යට ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 

1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி. ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .    
Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed. 

 
මහ ෙල්කම් 
(ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Secretary-General) 
මූලාසනය සඳහා ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 

මන්තීතුමාෙග් නම කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු විසින් ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය 

ගත යුතුය යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා මූලාසනාරූඪ 

විය. 
அதன்ப , மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள் 

தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු අනුර  දිසානායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

35ක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඔබතුමා ෙබොෙහොම 

ලස්සනයි ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එෙහමයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි සතුටුයි. විෙශේෂෙයන් ඔය ආසනෙය් සිටිනෙකොට ෙගොඩාක් 

ෙහොඳයි. අර ආසනෙය් ඉන්නෙකොට තමයි -  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මුස්ලිම් හිස්වැසුම ලස්සනට ෙපෙනනවා ෙන්? 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Thank you. 

 
[අ. භා. 1.00] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් 

වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් අටවැනි අය වැය ෙල්ඛනයයි. යම් පාලනයක 
"අටවැනි අය වැය ෙල්ඛනය"  කියන්ෙන්, එම පාලනය විසින් 
අවුරුදු 07ක් රට පාලනය කර, රෙට් ආර්ථිකය, රෙට් ඉදිරි ගමන, 
රට ෙගනැත් තිෙබන තැන පිළිබඳව ෙහොඳ පූර්විකාවක් සහිතව 
ඉදිරිපත් කරන ඊළඟ අය වැය ෙල්ඛනයටයි. නමුත් වර්තමාන 
මුදල් අමාත්යවරයා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අපි දැක්ෙක්,  එතුමාෙග් අවුරුදු 07ක 
ජයගහණයන් පිළිබඳව ෙහෝ අවුරුදු 07ක කාලයක් තුළ තමන්ෙග් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙගෙනන ලද තැන ෙහෝ, ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඉදිරියට ෙගනැවිත් තිෙබන තැන පිළිබඳව සමාෙලෝචනයකට වඩා 
2006 වසර සඳහා 2005 වසෙර් දී අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට ඉදිරිපත් කළ අ  ෙඳෝනාවමයි. එතුමා කිව්වා, ෙම් රට 
කිරිවලට ෙහොඳ රටක් කියලා හිෙතනවාලු; ෙමොණරාගල පෙද්ශෙය් 
අම්මා ෙකෙනක් එක එළෙදෙනක් ඇති කිරීෙමන් එතුමිය ලබා ගත් 
ආදායම දැක්කාම එතුමාට පුදුම හිෙතනවා ලු; ඒ වාෙග්ම 1977 දී 
අෙප් රෙට් සීනි අවශ්යතාවෙයන් සියයට 30ක් හැදුවා ලු; දැන් 
එෙහම ෙවලා නැහැ ලු; කුරක්කන් පවා පිට රටින් ෙගෙනනවා ලු. 

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරයකු විසින් කියන්නට ඕනෑ කථාවක් 
තමයි එතුමා මුදල් අමාත්යවරයා ෙලස අපට කිව්ෙව්. ඉතින් අපි 
ඔළුව වන වනා කල්පනා කළා, අපිද රට පාලනය කෙළේ කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට එතුමාෙග් 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලම කියනවා, සීනි ආනයනය ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් 
මිලියන 450ක් වැය ෙවනවා කියලා; කිරි හා කිරි ආශිත නිෂ්පාදන 
ආනයනය ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 350ක් වැය ෙවනවා 
කියලා. රට වට ෙකොට මහ මුහුද තිබුණත් ඒ මාළු නිෂ්පාදන ආශිත 
ආනයනයන් ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙඩොලර් මිලියන 150ක් වැය 
ෙවනවා කියලා එතුමා කියනවා. එතුමාෙග් ඍජු දායකත්වය, 
මැදිහත්වීම මත තමයි අවුරුදු 07ක් ෙම් රට පාලනය කෙළේ. 
හැබැයි, අවුරුදු 07කට පසුවත් අටවැනි අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී එතුමාට කියන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, රට 
වෙට් මුහුද තිබුණාට මාළු ආනයනය කරනවා කියලායි; කිරිවලට 
ෙහොඳ රටක් වුණාට කිරි පිටි විශාල පමාණයක් වසරකට 
ආනයනය කරනවා කියලායි; 1977 දී රෙට් සීනි අවශ්යතාෙවන් 
සියයට 30ක් නිෂ්පාදනය කළාට, තවම ඒකට කිට්ටු ෙවලාවත් 
නැහැ කියලායි. ඉතින් ෙම් අ ෙඳෝනාව අහන්න ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටීමට සිදු වීම පිළිබඳවත් අපි කනගාටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ආණ්ඩුව අෙප් රෙට් 
ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය්  බරපතළ හිඟයක් ඇති වන තත්ත්වයක් ඇති 
කර  තිෙබනවා. 2011 වසරත් එක්ක සංසන්දනය කර බලන 
ෙකොට, අෙප් රෙට් ආනයනයන් සඳහා දළ වශෙයන් -ආසන්න 
වශෙයන් ගත්ෙතොත්- ෙඩොලර් බිලියන 20ක් වැය ෙවලා තිෙබන 
බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අපනයනයන්වලින් උපයා 
ගත් ආදායම ෙඩොලර් බිලියන 10කට ආසන්නයි.   

ඒ නිසා අවුරුදු හතක ඇවෑෙමන් පසුව සියයට සියයක ෙවළඳ 
හිඟයකට වර්තමාන පාලනය අෙප් රට ෙගනැත් තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනය 
පිළිබඳව ෙතපර බෑවාට, ජාතික නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනයන් පිළිබඳව 
විවිධ අය වැය ෙල්ඛනයන්ෙගන් සුරංගනා කථා කිව්වාට, 
සැබැවින්ම සිද්ධ වී තිෙබන ෙද් තමයි ඒ.  

ෙම් ආනයන වියදම් ඇතුෙළේ ෙඩොලර් මිලියන 1,500කට අධික 
පමාණයක් තිෙබන්ෙන් ආහාර පාන ආනයනය ෙවනුෙවන් වැය වූ 
මුදල්. ෙම් අවුරුද්ෙද් පසු ගිය මාස අෙට් විතරක් ආහාර පාන 
ආනයනය ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 903ක් වැය කර 
තිෙබනවා. ඉතිරි මාස හතරත් බැලුෙවොත් එය ෙඩොලර් මිලියන 
1,300 ඉක්ම වන එක වළක්වන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා අද අෙප් 
රට විශාල ෙවළඳ පරතරයක් තිෙබන තැනකට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 වසෙර් සියයට සියයක 
ෙවළඳ පරතරයක් ඇති කළා වාෙග්ම, 2012 වසෙර්ත් අලුත් 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා නැහැ. එම තත්ත්වයම තමයි පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන්. 2012 වසෙර් පළමුවැනි මාස අට සංසන්දනය කර 
බලන ෙකොට, අපි ෙඩොලර් මිලියන 12,899ක ආනයන සිදු කර 
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් අපනයන ආදායම ෙඩොලර් මිලියන 
6,592යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් එතැනත් සියයට සියයක ෙවළඳ පරතරයක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා විශාල ෙවළඳ පරතරයකට ඇද දමන ලද, විශාල ෙලස 
ආහාර නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම් මත යැෙපන රටක් බවට තමයි 
අවුරුදු හතක ඇවෑෙමන් අෙප් රට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා, අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම 
ෙඩොලර් 2,800ට ඇවිල්ලා තිෙබනවා; ඒ තුළින් මැදි කාලීන 
ආර්ථික සංවර්ධනයක් අත් පත් කර ගැනීෙම් දිශාවකට ෙහොඳ 
පියවරක් තබා තිෙබනවා කියලා කිව්වා. එතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද 
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රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාව අනුව 2012 වර්ෂෙය් -ෙම් 
වර්ෂෙය්- දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් නාමික අගය හැටියට රුපියල් 
බිලියන 7,561ක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රෙට් 
සියලුම භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනයන්ෙග් එකතුව රුපියල් 
බිලියන 7,561යි. -රුපියල් ෙකෝටි 756,100යි-. ඒ නිසා 2012 වසර 
අවසන් ෙවන ෙකොට අෙප් රෙට් සියලුම භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
නිෂ්පාදනයන්ෙග් එකතුව රුපියල් ෙකෝටි 756,100ක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 
756,100ක දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් එකතුව හදන්ෙන් කවුද? ෙම් 
සඳහා ශමය වැය කරන්ෙන් කවුද? ෙම් සඳහා මනස 
ෙවෙහසන්ෙන් කවුද? ෙම් ෙවනුෙවන් දායකත්වය සපයන්ෙන් 
කවුද? අද අෙප් රෙට් ෙම් සමස්ත දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් රෙට් 
මුළු ජාතික නිෂ්පාදනය ඇති කරන්ෙන් කවුද කියලා දැන් අපි 
කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සහ රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ෙමම ජාතික 
නිෂ්පාදනයට උර ෙදනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාව ෙමම ජාතික නිෂ්පාදනයට උර ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායකයින් ෙමම ජාතික නිෂ්පාදනයට උර ෙදනවා. ඒ නිසා 
ෙම් අයෙග් ජාතික නිෂ්පාදනයට උර දීම මත තමයි ෙමවැනි 
නිෂ්පාදනයක් අෙප් රටට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි රුපියල් බිලියන 7,561ක 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයක් නාමික වශෙයන් උපයා ගන්නා රටක්. 
එය උපයා ෙදන්ෙන් කවුද? ඒ භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනයන්ෙග් 
සැබෑ හිමිකරුවන් කවුද? සැබෑ ෙමහයවන්නන් කවුද? සැබවින්ම 
ෙම් භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කවුද? ඈත 
ගම්මානවල සිටින ෙගොවි ජනතාව, රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවය කරන ෙසේවක ෙසේවිකාවන්, ඒ වාෙග්ම සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසායකයින්. ෙම් සියල්ලන්ෙගන් තමයි ෙම් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අය වැයක් 
සකස් කරන ෙකොට ඉදිරි මුදල් වර්ෂය පිළිබඳව ගණනය කරන 
ෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට උර ෙදන ෙම් පජාවන්ට අපි 
ෙමොකක්ද දීලා තිෙබන්ෙන්? ඔවුන් තමයි රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනය 
ඇති කර තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් තමයි ෙම් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් 
පධාන හිමිකරුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත් වත්තට ගිහිල්ලා දළු ටික 
කඩන්ෙන් ඒ පළාත්වල සිටින වැඩ කරන ජනතාව. 
ෙපොෙළොන්නරුව වැනි පෙද්ශවල කුඹුරට ගිහිල්ලා වී ටික 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ඒ පෙද්ශවල සිටින වැඩ කරන ජනතාව. 
කුඩා garage එකක් තියා ෙගන, වාහනය හදලා ෙසේවාව 
සපයන්ෙන් ඒ කුඩා garage එෙක් සිටින පුද්ගලයා. ඒ නිසා ෙම් 
ජාතික නිෂ්පාදනය ඇති කරන්ෙන් කවුද? ෙලොරිෙය් driver වැෙඩ් 
කරන්ෙන්, බස් එෙක් cleaner වැෙඩ් කරන්ෙන්, ගල් වෙළේ ගල් 
කඩන්ෙන්, වැලි වෙළේ වැලි ෙගොඩ දමන්ෙන්, පාෙර් ගල් 
තලන්ෙන්, ෙත් වත්ෙත් දළු කඩන්ෙන්, රබර් වත්ෙත් කිරි 
කපන්ෙන්, factory එෙක් ඇඳුම් මහන්ෙන්, කුඹුෙර් එළවලු ටික, වී 
ටික නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කවුද? ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවයි. 
ඒ නිසා ජාතික නිෂ්පාදනෙය් සැබෑ උරුමකරුවන් කවුද? ෙම් රෙට් 
වැඩ කරන ජනතාවෙග් උරුමයයි ෙම්. ඔවුන්ෙග් ශමය, ඔවුන්ෙග් 
දහඩිය, ඔවුන්ෙග් කාලය, ඔවුන්ෙග් මනස වැය කර තමයි ෙම් 
රටට රුපියල් බිලියන 7,561ක ජාතික නිෂ්පාදනයක් ඇති කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ජාතික නිෂ්පාදනය ෙවනුෙවනුයි ඔවුන් ෙසේවාවන් 
සපයන්ෙන්. 

ගෙම් වැඩ කරන අම්මා තාත්තාෙග් දරුවා ෙපොලීසියට බැඳිලා 
ජාතික නිෂ්පාදනය පවත්වා ෙගන යෑමට අවශ්ය වන සාමය හා 
නීතිය ආරක්ෂා කරන්න ෙපොලීසිෙය් කාර්ය භාරය කරලා 

තිෙබනවා. ඒක ෙකරනවාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම ෙදයක්. 
නමුත් ඒ අය ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ජාතික රාජ්ය ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ගම්වල අම්මලා 
තාත්තලාෙග් දුවා දරුවන් තිවිධ හමුදාවට බැඳිලා කටයුතු 
කරනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් මුළු ජාතික නිෂ්පාදනෙය් හිමිකරුවන් 
වන්ෙන් ෙම් රෙට් වැඩ  කරන පන්තිෙය් අයයි. ඒ අනුව රෙට් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්, ඒ සඳහා රැකවරණය, ඒ සඳහා සාමය, ඒ 
සඳහා නීතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙපොලීසිෙය් සහ 
හමුදාෙව් වැඩ කරන්ෙන් ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තිෙය් මිනිස්සු. 
ඒ නිසා ෙම් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් සැබෑ හිමිකරුවන් වන්ෙන් 
ඔවුන්. ඔවුන්ෙග් ශමය, ඔවුන්ෙග් දහදිය, ඔවුන්ෙග් කාලය, 
ඔවුන්ෙග් මනස ෙමෙහයවීම විසින් තමයි ෙම් ජාතික නිෂ්පාදනය 
ඇති කර තිෙබන්ෙන්. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් ෙම් 
ජාතික නිෂ්පාදනෙය් සැබෑ හිමිකරුවාට, ෙම් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් 
සැබෑ පංගුකරුවාට, ෙම් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් සැබෑ 
ෙකොටස්කරුවාට තමුන්නාන්ෙසේලා සාධාරණ ෙබදීමක් කරනවාද 
කියන එකයි.  

ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන ෙබදිල්ල?  එය අතිශය අසාධාරණ 
ෙබදිල්ලක් මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. අය වැය 
ෙල්ඛනයකින් තමන්ෙග් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පුරාෙජ්රු ඉදිරිපත් 
කරන අතරම, ඒ ජාතික නිෂ්පාදනයට හවුල් වන අයට සාධාරණ 
ෙබදීමක් කරන්නත් ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා හිතනවාද වැඩ කරන ජනතාවට සාධාරණ ෙබදීමක් 
තිෙබනවා කියලා. නැහැ. කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න පුළුවන් ෙබදීමක් 
ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. රාජ්ය අංශෙය්, ෙපොලීසිෙය්, හමුදාෙව්, 
ෙරෝහෙල්, අමාත්යාංශෙය්, ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, සංසථ්ා, 
මණ්ඩලවල වැඩ කරන ජනතාව අෙප් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනෙය්  
සැබෑ පංගුකරුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ජාතික නිෂ්පාදනයට 
දායකත්වය සපයන, ඒ ෙවනුෙවන් ශමය, කාලය, මනස 
ෙමෙහයවන රාජ්ය අංශෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඒ ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ට සාධාරණ පංගුව දීලා තිෙබනවාද? රාජ්ය අංශෙය් 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් ශමෙයන්, 
දහදිෙයන් එක්රැස් කර ගත්ත ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සාධාරණ 
ෙලස ඔවුන්ෙග් පංගුව ලබා දිය යුතුයි. දැන් එෙහම  ලබා දීලා 
තිෙබනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2006 වර්ෂය සඳහා අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, මීට 
පස්ෙසේ පඩි වැඩිවීම් නැහැ, මිට පස්ෙසේ කරන ෙද් තමයි ඉහළ යන 
ජීවන අංකයට අනුව වැටුප ගළපන එක කියලා. මාස තුෙනන් 
තුනට ගළපලා මාස හෙයන් හයට ඒ දීමනාව ෙදනවා කිව්වා.  
2006 අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කියපු කථාව තමයි ඒක. ඉහළ යන ජීවන අංකයට අනුව වැටුෙප් 
වැඩි වීම මාස තුනකට වරක් ගළපලා, මාස හයකට වරක් ඒ වැඩි 
වීම ෙදනවා කිව්වා. 2005-2006 වසෙර්, එක ජීවන අංකයක් 
රුපියල් 180යි කියලා ගණනය කළා. ඒ වැඩි වන ජීවන අංක 
ගණන රුපියල් 180න් වැඩි කරනවා. වැඩි කරලා, මාස තුනකට 
වරක් ගණනය කරනවා. එෙහම ගණනය කරලා මාස හයකට 
පස්ෙසේ ඒ දීමනාව ෙදනවා කිව්වා. ඒක තමයි ඒ සූතය. ඒ නිසා 
මින් පසු අය වැය ෙල්ඛනවලින් පඩි වැඩිවීම් නැහැ, ජීවන අංකයට 
අනුව සාධාරණ ෙගවීමක් කරනවා කිව්වා.  

2005-2006 වසෙර් ජීවන අංකයක වටිනාකම රුපියල් 180යි 
කියලා ගණනය කළා. 2006න් පස්ෙසේ ජීවන අංකයක වටිනාකම 
රුපියල් 280යි කියලා ගණනය කළා. ඒ නිසා 2005 සිට 2006 
දක්වා වැඩි වූ ජීවන අංක රුපියල් 180න් වැඩි කරන්න ඕනෑ. 2006 
සිට 2012 දක්වා  වැඩි වූ  ජීවන අංක රුපියල් 280න් වැඩි කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම වැඩි කරලා එකතු  කළාට පස්ෙසේ, රජය පිළිගන්නා 
ලද  ඒ ජීවන අංකයට අනුව රජෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට ලැබිය 
යුතුව තිබුණා, රුපියල් 21,052ක දීමනාවක්. 2005 සිට රාජ්ය 
ෙසේවකයකුෙග් ජීවන තත්ත්වය පවත්වා ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් 

1533 1534 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩි වන ජීවන අංකයට මුදල් ෙගව්වා නම් ලැබිය යුතු මුළු මුදල 
රුපියල් 21,052ක්. නමුත් 2005 සිට ෙම් දක්වා කළ විවිධ වැටුප් 
වැඩි කිරීම් සහ  ලබා දුන් දීමනාවල එකතුව රුපියල් 7609.50යි. 
රුපියල් 21,052ක් ෙදන්න ඕනෑ වුණත්, පසු ගිය අවුරුදු හත 
මුළුල්ෙල්ම දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 7609.50යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කියන්ෙන් 2005 පැවැති 
ජීවන තත්ත්වය ලබා ගන්න නම්, - ඒක රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ට අලුත් ජීවන තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි- 2005 දී  ඔවුන්ට 
තිබුණ ජීවන තත්ත්වය ළඟා කර ගන්න නම් අඩුම තරමින් ෙම් 
වැටුප් වර්ධනයට රුපියල් 13,442.50ක් ලබා දිය යුතුව තිබුණා. 
ෙම්වා අෙප් නිර්ණායක ෙනොෙවයි.  ෙම් ආණ්ඩුවම ගණනය කරන 
ජීවන අංකයට අනුව  ලබා දිය යුතු මුදල. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට 
ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? සැබවින්ම රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ට ලබා දිය යුතු මුදල රුපියල් 750ක් වැනි ෙකොටස් 
වශෙයන් ෙගවන ෙසොච්චම් දීමනාවකට ලඝු කර තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ඇත්තටම තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ලැබිය යුතු 
මුදල ෙපොකට් ගහලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය,  
ජනාධිපතිතුමා 2006 අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද 
සංඛ්යා දත්ත අනුවම රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට ලැබිය 
යුතු මුදල ලබා ෙනොදුන් අය වැය ෙල්ඛනයක්.  

එක පැත්තකින් රාජ්ය අංශය. අෙනක් අතින් ෙපෞද්ගලික 
අංශය. ඔවුන් අෙප් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පධාන 
හවුල්කරුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ට කවදාද ෙම් මුදල් ෙදන්ෙන්? වතුකරෙය් ජනතාව 
එක් දිනකට රුපියල් 500ක් ලබා ෙගන ජීවිතය ගත කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  මා දන්ෙන් නැහැ 
ඒක ෙකොෙහොමද ෙකෙරන්ෙන් කියලා.  දවසකට රුපියල් 500කින් 
තමන්ෙග් පවුෙල්  ජීවිත නඩත්තු කර ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, වතුකරෙය් ජනතාවට. එය සාධාරණ එකක් ෙනොෙවයි. 
ඇඟලුම් කම්හලක වැඩ කරන ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ඉරිදා දිනවලත් 
වැඩ කරලා,  OT එෙහමත් කරලා -උපරිමව වැඩ කරලා- 
මාසයකට  රුපියල් ෙදෙළොස්දහසට අඩු පඩියක් තමයි  උපයා 
ගන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් සාමාන්ය අවම වැටුප රුපියල් හයදහස් 
ගණනක තිෙබන්ෙන්. එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ෙම් රෙට් 
ජාතික නිෂ්පාදනයට උර ෙදන රාජ්ය අංශෙය්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
සහ වතුකරෙය් ඒ ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට ලබා ෙදන පමාණය මදි.  

ඇයි ඒ? ඔවුන් තමයි ජාතික නිෂ්පාදනයට ආදායම එකතු 
කරන්ෙන්. ඔවුන් තමයි ෙම් රෙට් ෙත් වත්ෙත් දළු ටික කඩන්ෙන්; 
රබර් වත්ෙත් කිරි ටික කපන්ෙන්; factory එෙක් ඇඳුම් ටික 
මහන්ෙන්; ගල් වෙළේ ගල් ටික කඩන්ෙන්; පාෙර් ගල් ටික 
අතුරන්ෙන්; ෙලොරිෙය් driver  වැෙඩ් කරන්ෙන්; බස් එෙක් 
cleaner වැෙඩ් කරන්ෙන්; බැංකුෙව් ලිපිකරු රක්ෂාව කරන්ෙන්; 
ෙපොලීසිෙය් රාජකාරි කරන්ෙන්; හමුදාවට ගිහිං රට රකින වැෙඩ් 
කරන්ෙන්.  ඒ ෙගොල්ලන් තමයි ෙම් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් 
හවුල්කරුවන්. හැබැයි   ජාතික නිෂ්පාදනෙය් ඒ සැබෑ 
හවුල්කරුවන්ට සාධාරණ ෙගවීමක් කර නැහැ.  

ඒ විතරක්ද? ෙගොවි ජනතාවට සාධාරණ ෙගවීමක් තිෙබනවා 
ද? පසු ගිය දා ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාෙගන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇහුවාම වී කිෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න 
ෙකොපමණ යනවාද කියලා, එතුමා කිව්වා වී කිෙලෝ එකක් 
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වියදම රුපියල් 25 සිට 31 දක්වා පවතිනවා 
කියලා. සමහර පළාත්වල රුපියල් 25ට නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන් කිව්වා. සමහර පළාත්වල රුපියල් 31ට නිෂ්පාදනය 
කරනවා කිව්වා. මීට මාස හයකට විතර කලින් බර්ටි ෙපේමලාල් 
දිසානායක මැතිතුමා උතුෙර් මහ ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කරන ෙකොට රජරට පළාෙත් ෙගොවි සංවිධාන විසින් එතුමාට 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර කිව්වා, රජරට පළාෙත් වී කිෙලෝ එකක් 
නිෂ්පාදනය කිරීෙම්  පිරිවැය රුපියල් 29.50යි කියලා. නමුත් ගරු 
ඇමතිතුමා කිව්වා වී කි ෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වියදම 
රුපියල් 25 සිට 31 දක්වා පවතිනවා කියලා.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවීන්ට වීවලට ෙදන්න හදන 
සහතික මිල ෙමොකක්ද? ඒක තමයි රුපියල් 32 සහ 35 අතර 
මිලක්. ආසන්න වශෙයන් අක්කරයකින් ලැෙබන සාමාන්ය 
අස්වැන්න වී බුසල් 100ක් නම්, බුසලකට වී කිෙලෝ ග්රෑම්  22ක්   
තිෙබනවාය කියලා හිතලා ගණන් බැලුෙවොත් එතැන තිෙබන්ෙන් 
වී කිෙලෝ ග්රෑම්  2,200යි. සමහර තැන්වල බුසලක වී කිෙලෝ ග්රෑම් 
22ක් නැහැ. එතෙකොට රුපියල් 31ක් වී කිෙලෝවක නිෂ්පාදන 
වියදම යනවා නම්, ඔහුට රුපියල් 32ට විකුණන්න හම්බ වුෙණොත් 
-එෙහම විකුණන්න හම්බ ෙවන්ෙනත් නැහැ- ඔහුට වී කිෙලෝ 
එකකින් ලැෙබන ලාභය රුපියලයි.  ඔහු අක්කර ෙදකක් වගා 
කෙළොත් ඔහුට වී කිෙලෝ 4,400යි ලැෙබන්ෙන්. එතෙකොට මාස 
හයක ඔහුෙග් ආදායම බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
4,400යි.  

ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ෙගන් බහුතර පමාණයක් අක්කර ෙදකක් 
වගා කරන ෙගොවීන් ඉන්ෙන්. මහවැලි කලාපෙය් ෙගොවිෙයකුට 
අක්කර ෙදකහමාරක් තිබුණාට, ඒවා 1980 දශකෙය් මුල් භාගෙය් 
දීපු ඉඩම් නිසා ඒ ඉඩම්වල දැන් අනු පවුල් ගණනාවක්  පදිංචි 
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා එක කුඹුර ෙදන්නා, තුන් ෙදනා ෙබදා 
ෙගනයි වගා කරන්ෙන්. ගිරිතෙල් ව්යාපාරෙය් ෙගොවි ෙයකුට 
අක්කර තුනක් තිබුණාට දැන් පවුල් හතරක් විතර ඒ අක්කර තුන 
වගා කරනවා. ෙද්වහුව ව්යාපාරෙය් එක ෙගොවිෙයකුට අක්කර 
පහක් තිබුණාට දැන් ඒ අක්කර පහ පවුල් හතරක් පහක් වගා 
කරනවා. ඒ නිසා එක පවුලකට ලැෙබන්ෙන් අක්කර එකහමාරක්, 
ෙදකක් වැනි කුඩා පමාණයක්.  ඔවුන්ෙග් මුළු ජීවිතයම රඳා 
පවතින්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තය මත, වී ෙගොවිතැන මත.  ඔවුන්ට 
අක්කරයකින් ගත හැක්ෙක් වී බුසල් 100 නම්, උපරිම අක්කර 
ෙදකක් වගා කෙළොත් ගත හැක්ෙක් වී බුසල් 200යි. ඒ කියන්ෙන් 
වී කිෙලෝ ග්රෑම් 4,400යි. වී කිෙලෝ ග්රෑම් එකක  ලාභය රුපියලයි 
නම් ඔහුට මාස හයකට හම්බ ෙවන්ෙන් රුපියල් 4,400යි. එය 
සාධාරණද ඒ දීමනාව? එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ දීමනාවක් 
ෙනොෙවයි. එය කිසිෙසේත්ම පිළිගත හැකි දීමනාවක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජය වැඩ කරන 
ජනතාවට සහන ෙදන්න ෙහොරයි. නමුත් ඔවුන් තමයි වැඩ 
කරන්ෙන්; ඔවුන් තමයි ජාතික නිෂ්පාදනයට ආදායම එකතු 
කරන්ෙන්. ඒ ජාතික නිෂ්පාදන එකතු කරන ෙගොවි ජනතාවට, 
ජාතික නිෂ්පාදන එකතු කරන රාජ්ය අංශෙය් කම්කරුවාට,         
ජාතික නිෂ්පාදන එකතු කරන අෙප් රෙට් වැඩ කරන පන්තිෙය් 
මිනිසුන්ට ෙසොච්චම් පමාණයක් ෙදන එක තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමාජ කමය. ෙම්ක රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් 
දුබලකමක්ම ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි ෙම් සමාජ කමෙය් විධිය. ෙම් 
සමාජ කමෙය් තිෙබන්ෙන් අන්කවරක්වත් ෙනොෙවයි, වැඩ කරන 
පන්තියට ෙසොච්චම් පමාණයක් ෙදන කමයක්. වැඩ ෙනොකරන, 
කුඹුරකට බැහැලා නැති, නියරක ගිහිල්ලා නැති, ගල් වළක ගල් 
කඩලා නැති, ෙත් වත්තක දළු ෙනළලා නැති, එක දරුෙවක් 
ෙපොලීසිෙය් නැති,  එක දරුෙවක් හමුදාෙව් නැති කුඩා පවුල්  
පමාණයක්  ෙම් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් වැඩි පංගුව           
එකතු කරනවා. ඒක තමයි ආණ්ඩුෙව් වාර්තාවල කියන්ෙන්. 
ෙමොකක්ද  ඒ?  

රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 2,800ක් වුණාට දවසට 
ෙඩොලර් ෙදකට වඩා අඩුෙවන් ගන්නා අය සියයට 42ක් ඉන්නවා. 
ෙඩොලර් ෙදකට වඩා අඩුෙවන් ගන්නා අය සියයට 42ක්! ෙම් රෙට් 
ජනගහනෙයන් සියයට 42ක් දවසකට ෙඩොලර් ෙදකකට වඩා 
අඩුෙවන් උපයන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ සියයට 42ක පිරිසට ඒක පුද්ගල 
ආදායම 2,800  ෙනොෙවයි, 4,000ට ගියත් වැඩක් නැහැ.  
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ඔවුන්ෙග් ෛදනික ආදායම ෙඩොලර් 2යි. අවුරුද්දක් ගත්ෙතොත් 
ෙඩොලර් 730යි. ෙඩොලර් 2,800ට ගියා කියලා පාරම්බාලා වැඩක් 
තිෙබනවාද? 2016 දී ෙඩොලර් 4,000ට යනවා කියලා පාරම්බාලා 
වැඩක් තිෙබනවාද? ඇයි? පහළ වැඩ කරන මිනිසුන්ට තමන්ෙග් 
අයිතිෙය් පංගුව ලැබිලා නැහැ. ඔවුන්ෙග් ජීවිතය ෙමොකක්ද, 
කල්පනා කර බලන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද ෙගොවි ජනපදවල ෙගොවි ජනතාව තමයි දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් 
පහළින්ම ජීවත් වන්ෙන්. අර ෙගොවි ජනතාවෙග් දුවා දරුෙවෝ තමයි 
නූගත්කෙම් ෙර්ඛාෙව් පහළින්ම ජීවත් වන්ෙන්. අද ෙගොවි ජනතාව 
ඇතුළු වැඩ කරන ජනතාවෙග් දුවා දුරුවන් තමයි මන්ද ෙපෝෂණ 
ෙර්ඛාෙව් පහළින්ම ජීවත් වන්ෙන්. අද වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
ගැබිනි මව්වරුන් තමයි වැඩිම රක්ත හීනතාවෙයන් ෙපෙළන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් මහා ජාතික 
නිෂ්පාදනයට හවුල් වන, ඒ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් හැබෑ හිමිකරුවන් 
වන, ඒ ජාතික නිෂ්පාදනයට තමන්ෙග් ශමය, කාලය, මනස 
මුළුමනින්ම වැය කරන ෙමෙහය වන ඒ ජනතාවට ලබා දී 
තිෙබන්ෙන් ෙසොච්චම් පමාණයක්.   ෙම් සාධාරණ කමයක්ද? ෙම් 
අතිශය අසාධාරණ සමාජ කමයක්. ඔවුන්ෙග්  ජීවිතය ෙමොකක්ද 
කියා කල්පනා කර බලන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඈත 
ෙගොවි ජනපදවල ෙගොවි අම්මා තාත්තාෙග් ජීවිතය ෙහොයලා 
බලන්න.  ෙකොෙහොමද ඔවුන්ෙග් ජීවිත ගත වන්ෙන්?  

ඔවුන් ෙගයක් හදන්න පටන් ගන්නවා කියලා හිතමු. 
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය පැත්තට ගිහින් බලන්න, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වැඩ කටයුතු අවසන් කළ ෙගවල් 
කීයද අපට ෙහොයා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්? හැම ෙගයක්ම 
කන්නෙයන් කන්නයට කන්නෙයන් කන්නයට ෙගොඩ නගන්ෙන්.  
එක කන්නයක අත්තිවාරම දමනවා. තව කන්නයක බිත්ති 
යාන්තම් උස්සනවා. තවත් කන්නයක යාන්තම් වහලය අටවා 
ගන්නවා. තව කන්නයක හුණු ටික ගා ගන්නවා. තව කන්නයක 
සිෙමන්ති ටික දමා ගන්නවා. ඔහුට කන්න හත අටක් යනවා, 
ෙගයක් ෙදොරක් හදා ගන්න. රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවකෙයක් ගනිමු. 
පරම්පරා තුන හතරක් යනෙකොටයි  ඔහු ෙගයක් ෙදොරක් හදා 
ගන්ෙන්.  ඒ නිසා ඔවුන්ට හරි හමන් නිවාසයක් නැහැ. ඔවුන්ට 
නිවාසයක් ලබා ගැනීමට තමන්ෙග් ශමෙය්; දහඩි ෙය් සාධාරණ 
පංගුව ඔවුන්ට ලැබිලා නැහැ. ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් ඉතාම 
ෙසොච්චම් පමාණයක්. ඔවුන්ට ඉන්න හරියට නිවහනක් නැහැ; 
කුසට හරි හමන් ආහාර ෙව්ලක් නැහැ. ඒක තමයි ගාමීය 
ජනතාවෙග් තත්ත්වය. ඔවුන් ෙකොෙහොමද එදා ෙව්ල කන්ෙන් 
කියලා අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල අපි 
මැදිරිගිරිෙය් ගම්මාන කිහිපයකට ගියා. ඔවුන් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? උෙද්ට ෙකොස් හැලිය තම්බලා තියනවා. දරුෙවෝ ඕනෑ 
ෙවලාවක ඇවිත් කනවා. තුන් ෙව්ලම ෙකොස් හැලිය කාලා ජීවත් 
වන මිනිස්සු ඉන්නවා. ෙම්ක සාධාරණ රටක්ද? එක පැත්තකින් 
ෙම් ආර්ථිකෙය් බරපතළ විෂමතාවක් තිෙබනවා. ඒ විෂමතාව හැම 
ක්ෙෂේතයකටම බලපා තිෙබනවා.   

අද ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා පසු ගිය දා පුවත් පත් සාකච්ඡාවක් කැඳවලා 
කිව්වා, රජ රට පළාෙත් වයස අවුරුදු 15ට වඩා වැඩි අයෙගන් 
සියයට 15කට වකුගඩු ෙරෝගය තිෙබනවා කියා. අනුරාධපුර 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වයස 
අවුරුදු 15ට වඩා වැඩි වයස් ගත ජනගහනය 528,000ක් ඉන්නවා. 
ඒ 528,000න් සියයට 15ක් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවා. ඒ 
කියන්ෙන් 72,000ක්. ඒ එතුමාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන. මෙග්           
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙනොෙවයි. 72,000ක් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් 
ෙපෙළනවා. ෙම් වන විට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජ රට 
පළාෙත් 12,000ක් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා මැරිලා තිෙබනවා. 

21,000ක් clinic යනවා. ෙමොකක්ද, තත්ත්වය? ඔවුන්ට හරිහමන් 
ෙබෙහතක් තිෙබනවාද? ෙමොකක්ද, සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ඔවුන්ට හරිහමන් ෙබෙහතක් තිෙබනවාද? ෙමොකක්ද, සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? තමන්ෙග් ජීවිතය ඔෙහේ ඉපදුණා. වසංගත හැදිලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම ගිෙයොත් රජ රට ජන 
ශූන්ය වන එක වළක්වන්න බැහැ. ඉතිහාසෙය් රජ රට අවස්ථා 
ෙදකකදී ජන ශූන්ය වුණ බව අපි අහලා තිෙබනවා. එකක් තමයි 
මහ ෙසොළී ආකමණය විසින් රජ රට දාලා රජ රට ජනතාවට 
එන්න වුණා. ඊට පසු  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැෙල්රියා 
වසංගතය නිසා රජ රට ජන ශූන්ය වුණා. දැන්  අෙප් රජ රට නැවත 
වකුගඩු ෙරෝගය කියන මහා වසංගත ෙරෝගයකට ෙගොදුරු  ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට හරිහමන් ෙබෙහතක් නැහැ. ඒ ෙදමවුපිෙයෝ 
තමන්ෙග් තාත්තා තමන්ෙග් අම්මා තමන්ෙග් දරුවා ඔෙහේ 
මැෙරනවා බලාෙගන ඉන්නවා. 1990 දශකෙය් මුලින්ම වකුගඩු 
ෙරෝගීන් හම්බ වුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වයස අවුරුදු 
50ට වඩා  වැඩි අයෙගන්. ඊට පසු වයස අවුරුදු 40ට බැස්සා. ඊට  
පසු වයස අවුරුදු 30ට බැසස්ා. දැන් වයස අවුරුදු 15 
දරුවන්ෙගනුත් වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. දැන්  
වයස අවුරුදු 15 දරුවන්ටත් වකුගඩු ෙරෝගය තිෙබනවා. ෙමොකක්ද 
ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ට හරිහමන් නිවස්නයක් නැහැ. 
ඔවුන්ට හරිහමන් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් නැහැ. ඒ විතරක්ද 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ට හරිහමන් අධ්යාපනයක් 
නැහැ; ඔවුන්ට ජීවිතයක් නැහැ. සාධාරණද ෙම්ක?  

ෙම් රෙට් මහා ජාතික නිෂ්පාදනයට හවුල් වන ෙම් රෙට් වැඩ 
කරන පන්තියට ජීවිතයක් නැති තත්ත්වයට පත් කර  තිෙබනවා. 
ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ඉරණම. 
බහුතර ජනතාවකට ජීවිතයක් නැහැ. ඉපෙදනවා; යාන්තම් ඉෙගන 
ගන්නවා; කුඹුර ෙකොටන්න යනවා; ෙපොඩි ආදායමක් ලබනවා. 
හරිහමන් ආහාර ෙව්ලක් නැහැ. හරිහමන් නිවහනක් නැහැ. 
ෙබෙහතක් නැහැ. විෙනෝදාංශයක් නැහැ. මානසික සුවයක් නැහැ. 
ඔෙහේ ඉපෙදනවා. ඔෙහේ මැෙරනවා. පරඩැල් වාෙග් ජීවිත ඔෙහේ 
ගත ෙවලා යනවා. සාධාරණද ෙම්ක? අෙප් රෙට් බහුතර 
ජනතාවෙග් ජීවිත උරුමය ඒක නම් සාධාරණද ෙම්ක?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාතිශය වැඩ කරන 
ජනතාවක් අතිශය දුක්ඛ ෙදෝමනස්සවලින් ෙපෙළන ෙකොට ඉහළ 
ඉන්න කුඩා පවුල් සංඛ්යාවක් ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් බහුතරයක් 
ෙපොදි බැද ගන්නවා. ඔවුන් එක දවසකට එක night club එකකට   
රුපියල් ලක්ෂ 5ක් වියදම් කරනවා. එක කැසිෙනෝ ශාලාෙව් ලක්ෂ 
300, 400 වියදම් කරනවා. ලක්ෂ 500, 600 දීලා racing car    
ෙගෙනනවා. ලක්ෂ 80, 100 දීලා එංගලන්තෙයන් ඉන්දියාෙවන් 
අස්පෙයෝ ෙගෙනනවා.  

ඒ එක පවුල් කණ්ඩායමක්. සාධාරණද ඒක? තව පවුල් 
කණ්ඩායමකට හරිහමන් අධ්යාපනයක් නැහැ; ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් 
නැහැ; ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ; රැකියාවක් නැහැ; මානසික 
සුවයක් නැහැ; මානසික නිදහසක් නැහැ. සාධාරණද ෙම්ක? 
සමහර අය හිතනවා කරුෙම් කියලා. ෙමොන කරුමයද? සමහර අය 
කියනවා ඒ කරුෙම් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කරුෙම් ෙනොෙවයි. 
ඔවුන්ෙග් සාධාරණ පංගුව ඔවුන්ට ලැබී නැහැ. උඩ පරපුටු රැළක් 
ඉන්නවා. ඒ ශරීරවල වහපු කූඩැල්ෙලෝ වාෙග්යි. ඔවුන ්ෙග් රීරි  
මාංස  උරා ෙබොන පවුල් පැළැන්තියක් ඉන්නවා. ඒ පැළැන්තිය 
ෙමොකද කරන්ෙන්? සාතිශය වැඩ කරන පන්තිෙය් මිනිසුන්ෙග් 
සාරය උරා ෙගන යහමින්, ෙසෙමන් වැජෙඹනවා. ඔවුන්ෙග් 
දරුවන්ට විෙදස් අධ්යාපනය, ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට විශාල පාටි, 
ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට ඉතාමත් සුව පහසු යාන වාහන, ඔවුන්ෙග් 
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දරුවන්ට ඉතාමත් සුව පහසු ජීවිත. අෙනක් දරුවන්ට රක්ෂාවක් 
නැති, අනවරෙත් මිය යන ජීවිත. සාධාරණද ෙම්ක? ෙමොකක්ද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?   අතිශය දුෂ්ට, අසාධාරණ සමාජ 
කමයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙම් සමාජ කමෙය් පතිලාභ බවට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, වැඩ කරන ජනතාව විශාල පීඩාවකට පත් 
කරන, වැඩ කරන ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් උදුරා ගන්න සමාජ 
කමයක් ඇති වීම. ඒක ෙවනස් කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගෙම් ෙකෙනක් ෙපොලීසියට 
බැඳුනාම ඔහුට මාසෙය් අන්තිමට පඩියක් ෙදනවා. පඩිය ෙනොදී 
ඉන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ පඩිය ෙදන්ෙන්? ෙම් මාසෙය් පඩිය ෙදනවා 
ඊ ළඟ මාසය ෙවනකම් යාන්තම් ජීවත් ෙවන්න. පඩිය ෙනොදීම 
ඉන්ෙන් නැහැ. පඩිය ෙනොදී හිටිෙයොත් ඒ අය ෙපොලීසියට 
බැ ෙඳන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් අර උඩ පන්තිෙය් අයට 
ෙපොලීසියට එන්න ෙවනවා. ඒ අය ෙපොලීසිවලට බැ  ෙඳන්න 
ලැහැස්ති අය ෙනොෙවයි. ඒ අයෙග් ෙවනත් ජීවිත තිෙබන්ෙන්. 
ගෙම් අම්මා තාත්තාෙග් දරුවා ෙපොලීසියට බැඳුනාට පසුව මාසය 
අන්තිමට ෙසොච්චම් පඩියක් ෙදනවා ඊ ළඟ පඩිය ෙවනකම් 
යාන්තම් ජීවත් ෙවන්න. ෙනොදීම හිටිෙයොත් ඔහු ෙපොලීසියට 
එන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් උඩ පන්තිෙය් අයට ෙපොලීසියට 
බැ ෙඳන්න ෙවනවා. ඒ නිසා යාන්තම් ජීවිතය ගත කර ගන්න 
පඩියක් ෙගවනවා. ඔහු ෙගයක් හදන්න පටන් ගත්ෙතොත් අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙග් හදනවා. ඔහු වාහනයක් ගත්ෙතොත් අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ වාරික ෙගවනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා, ෙවන ෙමොකක්ද කථාවක් කියනවා. ඒ නිසා 
ඒක සාධාරණ කමයක් ෙනොෙවයි. ඒක අතිශය අසාධාරණයි.  
ඔබතුමාටත්  දැෙනන්ෙන් නැහැ. ඒක ඔබතුමාට දැෙනන්න ඕනෑ 
නැහැ. ඇයි? පහළ පන්තිෙය් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත එෙහමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඹුරට බැහැලා වගා කරන 
ෙගොවියාට ලැබී තිෙබන පංගුව ෙමොකක්ද? ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් 
අතිශය අසාධාරණ පංගුවක්. මෙග් තාත්තා කුඹුෙර් මැරුණු 
මිනිෙහක්. ෙත්රුම් ගන්න. මම ඒ ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක් 
තිෙබන අය. අපි ඒ ජීවිත ගත කළ අය. අපි සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිත 
ගත කළ අය ෙනොෙවයි. ඉතාමත් පහළ පන්තිෙය් මිනිසුන්ෙග් 
ජීවිතවලට මීට වඩා යමක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඹුරක් වගා කර එක 
කන්නයක වී ටික ෙග්නවා. වී ටික ෙගනාවාට පසුව ඒ ෙගොවියාෙග් 
ජීවිතෙය් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ණය තුරුස් ටික 
ෙගවනවා. ණයවල ෙපොලිය ෙගවනවා. උගස ් භාණ්ඩ ටිකට 
ෙගවනවා. ඒවා ෙගව්වාට පසුව ඉතිරි ෙවන්ෙන් ෙසොච්චමයි. ඒ 
ෙගොවියා බැරි ෙවලාවත් ෙගයක් හදන්න පටන් ගත්ෙතොත්, කන්න 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙග් හදනවා. ඒ ෙගොවියා බැරි ෙවලාවත් 
වාහනයක් ගත්ෙතොත්, එක්ෙකෝ ඒ වාහනය උස්සන් යනවා, 
නැත්නම් චුට්ටක් ෙබ්ර ගන්නවා. එෙහමයි ෙවන්ෙන්. හැබැයි ඒ 
ෙගොවි ජනතාව නිෂ්පාදනය කරන වී ටික ගන්නා බලවත් 
මුදලාලිලා කිහිප ෙදනා යැෙපන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අය 
කන්නයක් ඉවර වන විට ෙහෝටලයක් ගන්නවා. කන්නයක් ඉවර 
ෙවන විට වී ෙමෝලක් දානවා. කවදාවත් කුඹුරකට බැස්ෙසේ  නැහැ; 
කුඹුරක් වගා කෙළේ නැහැ. ඒ අය ෙකොෙහොමද ඒ තත්ත්වයට පත් 
ෙවන්ෙන්? කුඹුරට බැහැපු නැති වී ෙමෝල් හිමියා, අඩුම ගණෙන් වී 
ඇටයක්වත් අත ගාන්ෙන් නැති වී ෙමෝල් හිමියා ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන්? කන්නයක් ඉවර වන විට ෙහෝටලයක් ගන්නවා. 
කන්නයක් ඉවර වන විට ඕස්ෙට්ලියාෙවන් වතු ගන්නවා. 
කන්නයක් ඉවර වන විට විශාල මන්දිර හදා ගන්නවා. හැබැයි 
ෙගොවි ජනතාව කන්නයක් ඉවර වුණාම ණය බරින් තවත් 
ෙපෙළනවා. තවත් ආදායම් නැති කරලා තිෙබනවා. ඒක 

ෙනොෙවයිද ඔවුන්ෙග් ජීවිතය? ඒ ජීවිතය ෙවනස් කරන්න ඕෙන් 
නැද්ද? ඒ නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඒ දැක්ම නැහැ.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයනුත් හුදු, ෙම් තිෙබන කමය ඔෙහේ 
පවත්වා ෙගන යන, සාතිශය වැඩ කරන පංගුව නිෂ්පාදනය කරන 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනය කුඩා පන්තිෙය් පිරිසක් අතර ඒක රාශී 
ෙවන කමයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් කමය  ෙවනස් ෙනොෙකොට ඒ 
අයට සාධාරණ ජීවන තත්ත්වයක් උදා කර ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන්ෙග් ජීවිතය ඉතාමත් පහත් අඩියකට පත් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ෙග් දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය ගැන කල්පනා කරන්න. මම දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල 
සාමාන්ය ෙපළ සමත්වීෙම් පතිශයතය. 2009 එය සියයට 48යි. 
2010 වන විට සියයට 50 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිබුණා. 2011 
කිව්වා සියයට 60යි කියලා. නමුත් 2011 දී සාමාන්ය ෙපළ විභාගය 
සමත් වීෙම් පතිශයය ගත්ෙත් විභාග පරිසාධන මට්ටම, සමත් 
කරන මට්ටෙම් ලකුණු අඩු කරලා. එය සාධාරණ කමයක් 
  ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඈත ගම්වල පවුල්වල 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ගැන හිතන්න. දිඹුලාගල, ඇඹිලිපිටිය, 
ෙමොණරාගල, මැදිරිගිරිය ෙම් ආදී ඈත පළාත්වල දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය බලන්න. සාමාන්ය ෙපළ pass වීෙම් පතිශතය සියයට 
30යි. තුෙනන් ෙදකක් සාමාන්ය ෙපළ තිෙය්වි. ෙගවල් තුනක 
ළමයි තුන් ෙදෙනක් සාමාන්ය ෙපළ විභාගය ලිව්ෙවොත් එක 
ළමෙයක් fail; අෙනක් ළමයි ෙදෙදනා  pass. එෙහම නැත්නම් 
ළමයි ෙදෙදෙනක් fail; අෙනක් ළමයා pass. තුෙනන් එකයි 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගය  pass වන්ෙන්. ඇයි, ඒ? ඒ ෙදමවුපියන්ට 
ෙලොකු  වුවමනාවක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් දරුවන්ට උගන්වන්න. 
හැබැයි, ඒ සඳහා අවශ්ය වන ෙසේවාවන් දීලා තිෙබනවාද? 
පඩිෙයන්ම ෙම්වා ෙදන්න බැරි ෙවයි, වී මිෙලන්ම ෙම්වා ෙදන්න 
බැරි ෙවයි.   හැබැයි, ෙම් ජනතාවට අෙනක් ෙසේවාවන් ටික ෙදන්න 
ඕනෑ ෙන්ද? ෙසෞඛ්ය පහසුකම හරහා ඒ ජනතාවෙග් ශමයට 
වටිනාකම ෙදන්න ඕනෑ ෙන්ද? අධ්යාපන පහසුකම හරහා ඒ 
පවුල්වලට තමන්ෙග් ශමෙය් වටිනාකම ෙදන්න ඕනෑ ෙන්ද? 
හැබැයි, ඒ පළාත්වල අධ්යාපනෙය් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? විශාල ගුරු හිඟයක්; විශාල ඉඩ පහසුකම් හිඟයක්; 
කඩා වැටුණු පාසල් ඒ දරුවන්ට උරුම ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය පහත් අධ්යාපනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පළාත්වල ෙරෝහල් ටික 
ගැන බලන්න, ඒ  ෙරෝහල්වල ෙබෙහත් ෙපත්ත නැහැ. ඇඳ නැහැ. 
සාමාන්යෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානෙය් පතිපත්තියක් තිෙබනවා, ෙරෝහලක් තුළ ඇඳන් අතර 
දුරක් තියන්න ඕනෑ කියා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙරෝහලකට ගිහින් 
බැලුෙවොත් වාට්ටුවල ඇඳන් තිෙබන්ෙන් දුරින් දුරින්. අඩි 3න් 3න් 
දුරින් තමයි ඇඳන් තිෙබන්ෙන්. එෙහම ඇඳන් තිෙබන්ෙන් එක 
ඇඳක ඉන්න ෙලඩාෙගන් අෙනක් ඇ ෙඳේ ඉන්න ෙලඩාට ෙරෝගය 
ෙබෝ ෙවයි කියලා. හැබැයි, අපි අෙප් ඉස්පිරිතාලයට ගිහින් 
බැලුෙවොත් ඇඳන් අතර දුර හරි. ඇඳන් තිෙබන්ෙන් පරතරයක් 
සහිතව; දුර හරි. හැබැයි, එක ඇ ෙඳේ ෙලඩ්ඩු ෙදෙදනයි. ඇඳන් අතර 
දුර හරි වුණාට ෙලඩ්ඩු අතර දුර හරි නැහැ. එක ඇෙඳේ ෙලඩ්ඩු 
ෙද ෙදනයි. ඇඳ යට ෙලඩ්ඩු. බංකුෙව් ෙලඩ්ඩු. ඈත ගම්මානවලට 
ගිහින් බලන්න. ඔවුන්ට ජීවිතයක් එපාද? අනවරෙත් ෙකොපමණ 
මිය යනවාද,  හරිහමන් විධියට ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න 
බැරුව, හරිහමන් විධියට ෙබෙහත් ටික ෙදන්න බැරුව, හරිහමන් 
විධියට පරීක්ෂණය කර ගන්න බැරුව. ඒ නිසා බහුතර ජනතාවෙග් 
ජීවිත ෙම් ෙශෝචනීය, ෙඛ්දනීය තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
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ඒ නිසා ෙම් අය වැය  ෙල්ඛනෙයන් ඒ පිළිබඳ දැක්මක් ඉදිරිපත් 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
දැක්ම විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමෙතක් යමක් දුන්නා නම් ඒ දීපු යමත් 
උදුරා ගන්න තමයි සැලසුම් හදලා තිෙබන්ෙන්.  

මීට කලින් ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්ෙන් 
රුපියල් 350යි. දැන් ෙම් ෙවලාෙව්ත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
රුපියල් 350යි කියලා කියනවා. හැබැයි, රුපියල් 350යි කියන 
අතර එක ෙපොෙහොර මිටියකට රුපියල් 150ක අනිවාර්ය 
රක්ෂණයක් ෙයෝජනා කරනවා.  

මම ඉතිහාසෙය් ෙකොතැනවත් අහලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපොෙහොර මිටි ගණනට කරන රක්ෂණයක්. 
සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් රක්ෂණ කම තිබුෙණ් එක්ෙකෝ 
අක්කරයකට රක්ෂණයක් එෙහම නැත්නම් අක්කර ෙදකට 
රක්ෂණයක්. ගරු සාලින්ද දිසානායක ඇමතිතුමා දන්නවා 
ෙකොෙහොමද හිරියාල පැත්ෙත් කුඹුරු රක්ෂණය කෙළේ කියා. 
අක්කරයට, වගා කරන වගාව අනුව තමයි රක්ෂණය.  

හැබැයි, දැන් ජනාධිපතිතුමා අලුත් රක්ෂණයක් ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙමොකක්ද? ෙපො ෙහොර මිටිය රුපියල් 350යි. එක 
මිටියකට රුපියල් 150 ගණෙන් අනිවාර්ය රක්ෂණයක්. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 500යි. ෙම් ෙගොවි 
ජනතාවට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියලාද  ෙමෙහම රවට්ටන්න 
හදන්ෙන්? රුපියල් 350යි, ෙපොෙහොර මිටිය; අනිවාර්ය රක්ෂණය 
රුපියල්150යි.  එ තෙකොට ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 500යි.  
ෙමතැන ඒක කියන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා අත්පුඩිත් ගැහුවා. ඒ 
කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට ෙකොළය වහන්න පුළුවන් වුණාට 
සාමාන්ය ෙගොවි ජනතාව ෙපොෙහොර මිටිය ගන්න ගියාම රුපියල් 
350ක් දීලා මිටිය ගන්නවා. රක්ෂණ වාරිකයට රුපියල් 150ක් 
ෙදනවා. එතෙකොට නිකම්ම ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 500ක් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ඊට පසු කියනවා, කාබනික ෙපොෙහොරවලින් වගා කෙළොත් වී 
කිෙලෝ එක රුපියල් 40ට ගන්නවා කියා. ෙකොෙහද කාබනික 
ෙපොෙහොර හදලා තිෙබන්ෙන්? කාබනික ෙපොෙහොර කියා නිකම් 
සංකල්පයක් තිබිලා හරි යන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. කාබනික ෙපොෙහොර කිෙලෝ ගෑම් එකක ෙපොටෑසියම් 
ෙකොපමණද, ෙපොස්පරස් ෙකොපමණද කියා එහි සංයුතිය සඳහන් 
ෙවන්න ඕනෑ. කාබනික ෙපොෙහොර කිෙලෝ ගෑම් 50 බෑග් එක 
තිෙබනවා නම් එහි ෙපොටෑසියම් ෙමපමණයි,  ෙපොස්පරස් 
ෙමපමණයි, කැල්සියම් ෙමපමණයි කියා සඳහන් විය යුතුව 
තිෙබනවා. එෙහම  ෙපොෙහොර මිටි ෙකොෙහවත් දැකලා තිෙබනවාද? 
මල් හිටවන්න ගෑම් 500, ගෑම්  250 ෙපොෙහොර මිටි තිෙබනවා. 
ඒවාෙයන් කුඹුරු වගා කරන්න බැහැ. ඒ නිසා කාබනික 
ෙපොෙහොරවලින් කුඹුරු වගා කරන්න කියන්න කලින් කාබනික 
ෙපොෙහොර හදන්න ඕනෑ. එෙහම හදලා ඉවර ෙවලා තමයි රුපියල් 
40ට ගන්න ඕනෑ.  

හැබැයි, අද ෙලෝකය විද්යාෙවන් ෙසොයා ෙගන තිෙබන දැනුම 
අනුව අෙප් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආචාර්ය මහාචාර්ය 
උදවියෙගන් අහලා බලන්න, කුඹුරක වඩාත් ෙහොඳම අස්වැන්න 
ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? වඩාත්ම ෙහොඳම අස්වැන්න 
ලැෙබන්ෙන් කාබනික ෙපොෙහොර සියයට 100ක් ෙයදවීෙමනුත් 
ෙනොෙවයි; රසායනික ෙපොෙහොර සියයට 100ක් ෙයදවීෙමනුත් 
ෙනොෙවයි. රසායනික ෙපොෙහොර හා කාබනික ෙපොෙහොර අතර යම් 
පතිශතයක් කලවම් කිරීෙමන් තමයි ෙහොඳම අස්වැන්න ලබා 
ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විද්යාෙව් ෙසොයා ගැනීම. අපි ඒකට 
එකඟ ෙවන්න ඕනෑ. අපි තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යනවා නම්, 
අලුත් ෙසොයා ගැනීම් එක්ක ඉදිරියට යනවා නම්, අෙප් පචලිත 
කිරීම් අපි ෙගන යන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් කාබනික ෙපොෙහොර 

සහ රසායනික ෙපොෙහොර සමතුලිතෙයන් යම් පතිශතයක් අනුව -
ඔවුන් නිර්ෙද්ශ කරන පතිශතයක් තිෙබනවා. ඒ පතිශතය අනුව- 
වගා කිරීෙම් දිශාවට අපි ෙපොළඹවන්න ඕනෑ.  

හැබැයි, අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
කාබනික ෙපොෙහොරවලින් වගා කෙළොත් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 
40ට ගන්නවාලු. කාබනික ෙපොෙහොරවලින් වගා කෙළොත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වී බුසල් 100ක් ගන්න කුඹුෙරන් 
බුසල් 50ක් හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ඒ වී කිෙලෝව රුපියල් 40ට 
ෙනොෙවයි, රුපියල් 100ට දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, 
නිෂ්පාදන පිරිවැය වැඩියි. 

අස්වැන්න අඩුයි.  ඒ නිසා  ඒක රුපියල් 40ට ෙනොෙවයි  
රුපියල් 100ට දුන්නත් වැඩක් නැහැ. රුපියල් 40ට ෙදන්නත් 
බැහැ, ෙදන්න වී ඇත්ෙතත්  නැහැ. එෙහම හැෙදන්ෙනත් නැහැ. 
ඒවා නිකම්  ෙම් ෙගොවි ජනතාව රවටන්න දමපු ෙබොරු කෑලි. මම 
දන්ෙන් නැහැ, තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමාට මැදවච්චියට ගිහින් 
ඕක කියන්න පුළුවන්ද කියලා. මැදවච්චියට ගිහිල්ලා ඕක   
කියන්න බැහැ. එතුමා දන්නවා, මැදවච්චිෙය ෙගොවි ජනතාව 
ෙගොවිතැන් කරන විධිය ගැන. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අදහසක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා කාබනික ෙපොෙහොරවලින් වගා කළ වී   
කිෙලෝව රුපියල්  40ට ගන්නවාය කියන ඒවා අසත්යය කථා. ඒවා 
කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. එෙහම නම්  තමුන්නාන්ෙසේලා 
එෙහම ෙනොෙවයි කියන්න තිබුෙණ්. කාබනික ෙපොෙහොර  පචලිත 
කිරීම සඳහා වුවමනාවක් තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න තිබුෙණ්, කාබනික ෙපොෙහොර සහ රසායනික ෙපොෙහොර 
සංයුතිෙයන් ෙම්  පතිශතයට  කුඹුරක් වගා කරනවා නම් අපි ෙම් 
මිල  ෙදන්න ලෑස්තියි කියායි.  

හැබැයි  ඒ ෙවනුවට මුළුමනින්ම කාබනික ෙපොෙහොර 
ෙයොදන්නය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. එෙහම හදන්න බැහැ; 
එෙහම ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම කළත් ඒෙක් අස්වැන්න 
පමාණවත් නැහැ. ඒක  කරන්න පුළුවන්, පර්ෙය්ෂණ මට්ටෙමන්. 
වාණිජ මට්ටෙමන් ඒක   කරන්න බැහැ. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (ෙද්ශීය ෛවද්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 
Medicine) 
රසායනික  ෙපොෙහොර අඩු කරන්න පුළුවන්. ඔය කියන තරම්  

මහා පරිමාණ වශෙයන් කාබනික ෙපොෙහොර පමාණයක් දමන්න 
ඕනෑ නැහැ. කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා කරන  ෙගොවිතැෙන්  
අස්වැන්න නැහැ  කියා ඔබතුමා කිව්වා. ඒක අසත්යයක්. කාබනික 
ෙපොෙහොර ෙයොදා කරන ෙගොවිතැෙනන් විස්මිත අස්වැන්නක් 
ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක  රටට ෙපන්වා  තිෙබනවා. ඔබතුමා  ඔය 
කරන විගහය ෙම් කමෙය් තිෙබන වැරැද්දක්. නමුත්   නිවැරදි    
කමයට  ෙගොවිතැන් කරන්න පුළුවන් නම් කාබනික  ෙපොෙහොර 
ෙයොදා  විස්මිත අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක රටට 
ෙපන්වා තිෙබනවා.  

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

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
අපි ඒක අරෙගන ෙපන්වන්නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පර්ෙය්ෂණ  මට්ටෙමන් ඒක සාර්ථකයි. හැබැයි පර්ෙය්ෂණ 

මට්ටමයි, වාණිජ මට්ටමයි කියන්ෙන් ෙදකක්. ඒක ෙත්රුම් ගන්න. 
දැන් අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තෙය්  
සිට කෘෂිකර්ම කර්මාන්තයක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තෙය්දී  අපි උපෙයෝගී  කර ගන්නා කමෙව්දය  
අනුව  කුඩා  ඉඩම් පමාණයක්, කුඩා ආහාර පමාණයක්  තමයි 
අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ්.   

හැබැයි අද රෙට්  ජනගහන පමාණය  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
අවශ්යතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්තය යැපුම් 
කෘෂිකර්මාන්තෙය් සිට කාර්මික කෘෂි කර්මාන්තය දක්වා  
පරිවර්තනය ෙවලා  තිෙබනවා. යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තෙය් සිට  
වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තය දක්වා පරිවර්තනය වුණ දවසට -  [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
There is a point of Order being raised.  

 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මම ගරු මන්තීතුමාෙගන් ෙපොඩි  පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙගොවිතැන සම්බන්ධෙයන් පහු ගිය 
වකවානුෙව්දි  ෙලොකු  සංවාදයක් ඇති වුණා.  රජෙය් පතිත්තිය තුළ 
කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදනවාය කියන එක යථාර්ථයක් 
ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලාත් දන්නා කියුබාව 
ගත්ෙතොත් කියුබාව කියන්ෙන් සුළු පරිමාණෙයන් ෙනොෙවයි මහා 
පරිමාණ වශෙයන් ෙගොවිතැන් කරන රටක්.  එහි ෙකොයිම 
තැනකවත් කාබනික ෙපොෙහොර  ෙයොදනවාය කියා එකක් නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන්  කර තිෙබන්ෙන් ස්වාභාවිකව බැක්ටීරියා තත්ත්වය  
වැඩි කරන එකයි.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක කරන්න පුළුවන්.  ඒක ෙවනම කථාවක්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 දැන් ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙවනම එකක් ෙන්. ෙම් එන්ෙන් 

රසායනික ෙපොෙහොර ෙවනුවට  කාබනික ෙපොෙහොර ආෙද්ශ කිරීම. 
කාබනික ෙපොෙහොරවලින් නිෂ්පාදනය කරන වී කිෙලෝවකට 
රුපියල් 40ක් ෙදනවාය කියා කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  
කාබනික ෙපොෙහොර ෙයදවීම අයත් ෙවන්ෙන් යැපුම් 
කෘෂිකර්මාන්තයටයි.   

හැබැයි අද අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙනොෙවයි. අද අෙප් රට කෘෂි කර්මාන්තය, යැපුම් කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් සිට කර්මාන්තයක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා.   [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Do not disturb the Hon. Anura Dissanayake because 

his time is over. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තෙය්දී උපෙයෝගී කර ගන්නා කමෙව්ද;  

හරකාෙගන් හාන එක, ෙකොෙහොඹ ෙකොළ ෙපොඩි කර දමන එක, 
ෙකොෙහොඹ ඇට ෙපොඩි කර දමන එක, කදුරු ඇට ෙපොට්ටනියක් 
වක්කඩ ළඟ තියන එක, දළඹුවන්ට අළු ටික ගහන එක ආදී ෙම් 
සියල්ල  යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තෙය්  තිෙබන විධියට අපි උපෙයෝගී 
කර ගත්තු කමෙව්දයන්. හැබැයි අද අෙප් කෘෂි කර්මාන්තය යැපුම් 
කෘෂි කර්මාන්තෙය් සිට වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තය දක්වා  
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒක කර්මාන්තයක්.  
කර්මාන්තයකට යනෙකොට  අප ෙවනස්  විය යුතුව  තිෙබනවා. 
අපට තිෙබන්ෙන් යැපුම් කෘෂි කර්මාන්තය නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය හරි. එෙහම නම්  දැන් රාජපක්ෂ 
පාලනය  කියන්න  ඕනෑ, දැන් අෙප් රෙට් ෙගනි යන්ෙන් යැපුම් 
කෘෂිකර්මාන්තයයි කියා. එතෙකොට  පශ්නයක් නැහැ. තමන්ෙග් 
අවශ්යතාවන් තමන්  හදා ගන්නවා, එච්චරයි. හැබැයි  එතැනින්  
එහා වාණිජ  මට්ටමට ගිහින් තිෙබන තත්ත්වය යටෙත් තමයි ඔය 
තත්ත්වය වැරදි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔය අය වැය ෙල්ඛනෙය් කාබනික ෙපොෙහොර,  ආදී 
ෙවන මිථ්යාවන් හරහා සැබැවින්ම තමන්ෙග් ශමයට, තමන්ෙග් 
වටිනාකමට ෙගොවි ජනතාවට සාධාරණ පංගුවක්  ෙගවන  කමයක්  
ෙනොෙවයි ෙම්ෙක්  තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද ඇමතිතුමා. இப்ெபா  நீங்கள் 

உங்க ைடய உைரைய நிகழ்த் ங்கள்.  உங்க க்கு இ ப  
நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ள .   
 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ලබා ෙදන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 නැහැ , දැන් ගරු ඇමතිතුමායි කථා කරන්ෙන්. ගරු ස්වාමීන් 

වහන්ස, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි, පැහැදිලි කිරීමක් 
පමණයි.  

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා 
කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா - பாரம்பாிய 
ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 
Industries and Small Enterprise Development) 
Hon. (Ven.) Rathana Thero, are you going to raise a 

point of Order? 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Douglas Devananda, are you giving way? එතුමා ඉඩ 

ෙදනවා නම් කමක් නැහැ. - [Interruption.]  
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Mr. Presiding Member, thank you for granting me this 

opportunity to speak during the Second Reading - 
[Interruption.] Let the Chair decide. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Let the Hon. Minister speak. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Do not take my time. 

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

 

[1.38 p.m.] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා 
කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா - பாரம்பாிய 
ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 
Industries and Small Enterprise Development) 
Mr. Presiding Member, thank you for granting me this 

opportunity to speak in the Second Reading of the eighth 
Budget of our Government. Before I delve into the 
Budget Proposals for the year 2013 presented by His 
Excellency President Mahinda Rajapaksa, let me 
enlighten the House, particularly those in the Opposition 
and especially the TNA Parliamentarians, the miraculous 
achievement made by this Government since the armed 
conflict was brought to an end. I wish to place on record 
that the areas cleared from the LTTE were being 
developed by the Government even during the time the 
conflict was going on. 

With the end of the conflict in May 2009, the 
Government was faced with new challenges. Large 
numbers of people were to be resettled; they were to be 
temporarily sheltered and fed until the demining is 
completed; the entire infrastructure of the North had to be 
rebuilt; the resettled people had to be provided with 
shelters and means of livelihood. 

To meet these challenges, the Government embarked 
on a massive development drive. While extending welfare 
services to those large numbers of internally displaced in 
the welfare centres, various programmes were drawn up 
under the courageous leadership of His Excellency 
President Mahinda Rajapaksa. These programmes were 
collectively known as “Vadakkin Vasantham”. The words 
“development”, “progress” and “prosperity” of Northern 

Province would have been confined only to the 
vocabulary, if not for His Excellency Mahinda 
Rajapaksa’s vision and the Hon. Basil Rajapaksa’s 
mission in dealing with such a situation. 

Today, I am proud to announce in this august 
Assembly that within this short span of three years, our 
Government has not only resettled the displaced civilians 
as fast as possible but also has built and is in the process 
of building roads, bridges, schools, hospitals and all other 
basic infrastructural facilities such as electricity, water 
supply et cetera. To be more precise, a staggering sum of 
Rs. 123,304 million has been spent and earmarked for 
completion by the end of this year for the development of 
the Northern Province since May, 2009; the details being 
Rs. 29,224 million for the Jaffna District, Rs. 28,706 
million for the Kilinochchi District and Rs. 28,119 
million for the Mullaitivu District, Rs. 26,376 million for 
the Vavuniya District and Rs. 10,879 million for the 
Mannar District. 

It is a historic achievement. No government in the 
past has spent such a colossal sum towards the 
development of these districts. The Progress Reports 
available with the District Secretaries of these districts 
stand testimony to this statement. These Progress Reports 
further reveal that the mega infrastructure development 
drive geared towards these districts has resulted in 
yielding enhanced productivity and contributed towards 
the GDP of the country. 

One TNA Member of Parliament, while speaking on 
the Floor of this House, stated that the Northern part of 
Sri Lanka has been completely ignored in this Budget. He 
has also said that out of the allocation made to Provincial 
Councils, he was not sure as to how much would be 
allocated to the North.  He further stated that the Capital 
Expenditure allocated for the year to the Provincial 
Councils is only Rs. 14 billion. I table* herewith pages 
246 and 247 of the Budget Estimates for the year 2013.   

By glancing through these pages of the Budget 
Estimates for the Provincial Councils, anybody could see 
that the Eastern and the Northern Provinces have got the 
highest allocation of the Capital Expenditure of Rs. 5.1 
billion and Rs. 3.8 billion respectively. These are the 
highest and the second highest amounts of Capital 
Expenditure allocations,  compared to all other provinces. 
It reiterates the Government’s policy of balanced regional 
development and development of hitherto underserved 
areas with particular attention to the Northern and the 
Eastern Provinces. I do not understand why this TNA 
Member of Parliament has made such a false statement. I 
am not sure whether that Member did not understand the 
contents of the Budget Estimates or was trying to mislead 
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this House, and through his media the outside world. That 
Member of Parliament had attended the DCC meeting for 
Jaffna and Kilinochchi Districts and he is well aware of 
the huge sums of money spent for the development of 
these districts. They speak here for the Tamil Press. 
Although they address the Chair, Sir, the entire focus is 
on the Tamil media up in the gallery for their cheap 
political publicity. 

He has also stated, Sir, that people have lost faith in 
the Vice-Chancellor of  the University of Jaffna, Prof. 
Vasanthy Arasaratnam. I wish to inform the House that 
when the present Vice-Chancellor took office, the Jaffna 
University was ranked 9,306 in the world and today it is 
ranked 5,662. It was in the 9th place in Sri Lanka and 
today it is in the 7th place. For the first time in the history 
of the Jaffna University, an International Research 
Conference was held under her Chairmanship. Are they 
not achievements? Will people lose faith in the Vice- 
Chancellor who had improved the standards of the 
University? 

The Members of Parliament of the TNA are uttering 
untruths to the world and in this House too. It is the same 
Parliamentarian, who, decades ago swindled the money of 
innocent civilians. He was involved with a finance 
company called "Sabra Finance Company" that cheated  
people the same way "Sakvithi" cheated in the South. A 
number of people who deposited their lifelong savings 
finally committed suicide. He is the real murderer who is  
responsible for the suicide of many innocents; today he 
speaks in this House as a saviour of human rights. Out of 
the defrauded money only, they established a daily 
newspaper in Jaffna, which was responsible for inducing 
the youth to join the LTTE’s destructive acts and 
ultimately leading to their death. 

அந்தப் பத்திாிைக இன் ம் ஊத்ைதயன் ேவைலையத்தான் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற . தமிழ் மக்க க்கு ஒ  
சாபக்ேகடாக  அைமந் ள்ள .   

Sir, what the LTTE and its allies have destroyed for 
over 30 years, the Government is trying to rebuild within 
three to five years. I am at a loss to understand why my 
TNA Colleagues do not see these positive sides. I take 
this opportunity to call upon the TNA Parliamentarians 
and other Tamil political parties not to hamper the 
massive development drive and reconciliation process, 
unprecedented in the history of our country, undertaken 
by our Government, by their illusive political utterances. 
Earlier they said that the LTTE were the sole 
representatives of the Tamil people. They induced and 
indirectly supported the terrorist acts of the LTTE. They 
even did not condemn the killings of their own leaders 
and members like Amirthalingam, Dr. Neelan 
Tiruchelvam, Thangathurai, Pathmanaba, Sri Sabaratnam 
and many others by the LTTE. If they have got the guts, 

let them stand up and say that their leaders were killed by 
the LTTE terrorists. 

Last year, they said they were going to USA to meet 
the Secretary of State, Mrs. Hilary Clinton and that they 
would seek the help of the Americans to bring about a 
political solution to the Tamils. Recently,  they went to 
India saying that they seek the support of India to resolve 
the political issues of the Tamils. Even in the past, they 
did the same but when the Government invited them to 
take part in the All-Party Representative Committee, they 
declined. The Government has requested them to 
nominate members for the Parliamentary Select 
Committee. Instead of taking part in the Parliamentary 
Select Committee in finding a solution, with the 
consensus of all  political parties, they are flying around 
the globe making false statements and misinforming the 
international community. In fact, they go abroad to meet 
their families and friends and to collect money from the 
Tamil diaspora for their false propaganda activities. They 
say that they are the sole representatives of Tamils and 
the Government should talk to them only. I do not see 
any difference between their mindset and that of 
Prabakaran; he also said the same. 

They never make use of available opportunities, and 
then they put the blame on the successive Governments. 
When we said, decades ago, to begin with the 
implementation of the Thirteenth Amendment in full and 
then improve upon it, the TULF Members laughed at us 
and told us that it was a rotten and outdated solution and 
to throw it into the dustbin. Today, they have picked it up 
from their dustbin and their legal luminary is speaking 
about the same solution that we have been advocating for 
decades.   

I read an article written by the Hon. M.A. 
Sumanthiran, Member of Parliament, recently in a 
website, inter alia, stating, I quote: 

“The 13th Amendment to the Constitution can be built upon and 
made meaningful.   

 'It has some fundamental features, which need not be 
rediscovered. But before that the existing provisions that are 
not implemented must be immediately put into practice', ….” 

I am sorry, the Hon. Sumanthiran may not be aware 
of what has been said by the TULF Members about the 
Thirteenth Amendment in the past because he was 
parachuted into politics through the backdoors only very 
recently. I understand that the Hon. Sumanthiran referred 
to two criminals during the course of his speech in 
Parliament recently. I am quite sure that he referred to 
one criminal, keeping in mind the one who had deceived 
the innocent civilians in the name of “Sabra Finance 
Company" and made many to commit suicide and is also 
responsible for provoking the youths to join the LTTE 
through his media campaign. Those innocent youths 
ultimately lost their lives. The other criminal referred to 
by the Hon. Sumanthiran, I presume, is the present day 
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guardian of human rights and formerly the 
“Mandaiankulu” leader, which means “Skull group” 
leader.  

There is another TNA Member who is responsible for 
using the innocent civilians as a human shield to protect 
Prabhakaran in the final stages of the conflict in early 
2009. He forced people to move up to Mullivaikkal and 
sacrifice themselves to protect his leader, but sent his 
family out of the Vanni well in time in a Sri Lanka Red 
Cross vehicle.  He too subsequently escaped the scene in 
a Sri Lanka Red Cross vehicle secretly with large sums of 
stolen money, which are now being used to carry out 
media propaganda to mislead the Tamils once again to 
move towards the path of destruction. They are used to 
"fishing in troubled waters" to serve their own interests. I 
wish to request the Hon. Sumanthiran to look back at the 
track record of his party's Members of Parliament before 
slinging mud at others.  I can cite more examples with 
regard to other TNA Members as well, if not for the time 
constraint.  

It is only because of my good track record, that people 
have elected me with the highest preference votes, much 
higher than what the TNA leaders got.  It is for that 
reason only they have been continuously electing me to 
Parliament since 1994.  

The Hon. R. Sampanthan, in his speech the day before 
yesterday in this House, meticulously presented as to how 
the concept of devolution was embodied in the election 
manifestos of the late Hon. (Mrs.) Sirimavo 
Bandaranaike, the late Hon. Gamini Dissanayake and in 
the Mangala Moonesinghe Commission Report, the Draft 
Proposals of 1995, 1997 and of 2000, in the APRC 
Experts' Panel Report and the LLRC Report. With regard 
to the Draft Proposals of 2000, the Hon. Member stated in 
his speech, I quote: 

 

“ …. there were proposals made by President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga in 1995, in 1997 and in 2000 which 
went far beyond the Thirteenth Amendment….” 
 

But, the Hon. Member failed to inform the House one 
important fact with regard to these developments. If, as 
stated by the Hon. Member, the 2000 Proposal had gone 
far beyond the Thirteenth Amendment, why was it when 
finally that proposal was put before the House, the TULF 
Members were instrumental in burning that draft in this 
House? If that was much better than the Thirteenth 
Amendment, why did we miss it? Who is responsible for 
ringing the death knell of that proposal? Who is 
responsible for such irreparable damage caused to the 
Tamil people? What is the point in blaming the 
Governments when we do not have the will and courage 
to make use of the opportunities, time and again? In a 
Memorial Day meeting in London, the LTTE theoretician 
Anton Balasingham once said that there is good substance 

in the Thirteenth Amendment. Today, the Hon. 
Sampanthan states that they had always felt that the 
Thirteenth Amendment must be built upon to bring about 
meaningful devolution. If that is so, the TULF should 
have supported the 2000 Proposal to get it passed in the 
House and any shortcomings could have been rectified 
subsequently. The Hon. Sampanthan praised the APRC 
and the LLRC Reports. But, when they were requested to 
take part in those committees, they refused saying that 
they do not believe those would produce any tangible 
results. If they really wanted to resolve the issues, they 
should have participated in those proceedings. They do 
not want to resolve the issues; instead, they want to thrive 
on those issues. I take this opportunity to reques the  
TNA - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
உங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள ேநரம் வைடந் ள்ள . 

விைரவில் உங்க ைடய ேபச்ைச த் க்ெகாள் ங்கள். 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
எனக்கு இன் ம் ன்  நிமிடங்கள் ஒ க்கித் தா ங்கள். 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
இல்ைல. அவ்வா  ேநரம் ஒ க்க யா ள்ள .  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நான் ெகளரவ அைமச்ச க்குாிய  ேநரத்தி ந்   ன்  

நிமிடங்கைளக் ேகட் ப் ெபற் ள்ேளன். 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
 (The Presiding Member) 
அவ்வா  ேநரம் தர யா . ஏெனனில், இ திப் 

ேபச்சாள க்கு 60 நிமிடங்கள் ஒ க்கிக்ெகா க்க 
ேவண் ள்ள .   

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நான்  ன்  நிமிடங்களில் என் ைடய ேபச்ைச 
த் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 
Development) 
Sir, I will give five minutes to the Hon. Douglas 

Devananda from my time. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Thank you.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay, you can take five minutes off the Hon. Basil 

Rajapaksa's time. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
No, I will take only three minutes.  

Sir, I take this opportunity to request the TNA, 
particularly its leader, the Hon. Sampanthan, who is a 
veteran politician and a longstanding Parliamentarian, if 
you are really interested in resolving the longstanding 
political issues of the Tamils, please come forward and 
make use of the opportunity afforded by His Excellency 
President Mahinda Rajapaksa by taking part in the PSC. 
Not like the earlier instances, this time His Excellency the 
President has given clear guidelines and set a time frame 
for the PSC.  

Sir, the development initiative of our Government is 
not confined to resettlement and infrastructure 
development only. The "Vaalvin Eluchchi" - "Divi 
Neguma" - programme is another brainchild of His 
Excellency the President for reviving the home-based 
economy executed under the guidance of the Hon. Basil 
Rajapaksa. The people of the North benefit the most 
under this programme. In Jaffna alone around 55,000 
families directly benefit from this programme.  In each of 
the the rest of the districts in the North, about one-third of 
the population benefits from it. 

When the Government tried to introduce a bill to 
establish a department consolidating the activities carried 
out under the "Vaalvin Eluchchi" - "Divi Neguma", and 
"Samurdhi" programmes, the TNA challenged the 
constitutionality of the bill in the Supreme Court on the 
basis that certain clauses infringe the Thirteenth 
Amendment. 

The party I represent has been campaigning for 
decades that the best way to resolve the Tamil issue is to 
start with the implementation of the Thirteenth 
Amendment in full and then improve upon it. I will 
always stand by this commitment. His Excellency the 
President, in his Budget Speech, also has clearly stated 
that the position of the Government is to make devolution 
more meaningful to the people.  

In the meantime, with regard to the  "Vaalvin 
Eluchchi" - "Divineguma" Bill, what I could say to the 
TNA is that we cannot be "penny wise and pound 
foolish". We have missed many opportunities in the past 

to improve upon the Thirteenth Amendment and 
strengthen the devolution as I have enumerated earlier but 
now we are trying to block a major national programme 
that would benefit the poorest of the poor, in the name of 
safeguarding certain insignificant provisions in the 
Thirteenth Amendment. The best way to describe it in 
Tamil is " ட்ைடயில் மயிர் பி ங்குவ " which means, 
"Trying to pluck hair from an egg". 

I wish to emphasize in this august Assembly, once 
again, that under the leadership of His Excellency 
President Mahinda Rajapaksa, we would definitely be 
able to resolve the political issue of the Tamils in a 
meaningful manner. Those days are not far away. Thank 
you.  

 
[අ.භා. 2.02] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය ෙදවැනි වර 

කියැවීෙම් විවාදෙය් අවසාන දිනෙය් ෙම්  ෙගෞරවණීය සභාව 
ආමන්තණය කරමින් ඉතාම වැදගත් කරුණු කීපයක් පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවීමට මා කැමැතියි.  

ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා අද දින 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 125ක් ෙවන් කර තිෙබන බවත්, එය 
ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ ඉහළම මුදල බවත්. 
රුපියල්වලින් ඒ සංඛ්යාෙව් වටිනාකම දිහා බලා එතුමා සන්ෙතෝෂ 
වන අතෙර්,  ෙම් රෙට් රජය විසින් පසු ගිය කාලය තුළ ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට ෙවන් කළ මුදල් පමාණ ගැන මා විශ්ෙල්ෂණාත්මක 
අධ්යයනයක ෙයදුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2006 වසෙර් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.94ක් ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් වැය කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2007 වසෙර් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 1.92ක්,  2008 වසෙර් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
1.69ක්, 2009 වසෙර් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.48ක්, 
2010 වසෙර් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.32ක්,  2011 දී  
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.4ක් ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් 
වැය කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාට අනුව 2013 වස ෙර් රුපියල් 
බිලියන 125ක් - සියයට 1.7ක්-  ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් වැය 
කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය තිබුණු 2006, 2007 
සහ 2008 වසරවලත් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් ෙමම මුදලට වැඩි 
මුදලක් අපි ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් වැය කර තිෙබනවා. දැන් යුද්ධය 
අවසන් ෙවලා, යුද්ධය ෙවනුෙවන් වැය කළ මහා ධනස්කන්ධය 
සැලකිය යුතු පමාණයකට ඉතුරු ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක, 
රුපියල් බිලියන 125ක් ෙසෞඛ්යය සඳහා ෙවන් කළාය  කිව්වත්,  
රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත්, ෙසෞඛ්යය 
ෙවනුෙවන් වැය කරන මුදල අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද පහළ ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රුපියල් බිලියන 125ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවාය කියන කථාව සංඛ්යාත්මකව, තර්කානුකූලව වැරැදියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අනික් අතට කියන්න 
පුළුවන්, ඒ වුණාට  ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව ෙහොඳ තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් ඉඳලා 
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බණ්ඩාරගම දිසත්ික් ෙරෝහල දක්වා ෙමන්ම රෙට් සෑම ෙරෝහලකම 
අත්යවශ්ය වූ ෙබ්ත්ෙහේත්වල බරපතළ හිඟයක් සෑම දවසකම 
තිෙබනවා. වැදගත්, වටිනා ෙබෙහත්වල  හිඟයක් සෑම ෙරෝහලකම 
තිෙබනවා.   

ෙම් රෙට් සෑම ෙරෝහලක් ඉදිරිපිටම අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රසායනාගාර ඉදි ෙවමින් තිෙබනවා; ඉදි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාට 
නවෙලෝක ෙරෝහෙල් laboratory එක  කියයි; ඩර්ඩන්ස ්ෙරෝහෙල්  
laboratory එක කියයි.  එෙහම නැත්නම් ඒ පෙද්ශයට ආෙව්ණික 
විවිධ නම්වලින් ඇති රසයනාගාරවලට scan එක කර ගන්න, x-
ray එක ගන්න, රුධිරය පරීක්ෂා කර ගන්න, මුත පරීක්ෂා කර 
ගන්න අද අපට යන්න ෙවලා තිෙබනවා. වහාම, ඉක්මනින් 
පතිකාර ලබා ගන්න අවශ්ය නම්,  ෙරෝහෙල්  ෛවද්යතුමාම 
කියනවා, "ඉස්පිරිතාෙලන් ෙම්ක කර ගන්න අමාරුයි, යන්ත 
නැහැ,  පමාද ෙවනවා, ඒ නිසා කරුණාකරලා විකල්ප මාර්ගයකින් 
ෙම්වා පරීක්ෂා කරෙගන වාර්තාව අරෙගන එන්න" කියලා. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
එෙහම නැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියලා 

නිෙයෝජ්ය ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා කියනවා නම් ඒක එතුමා තමන්ම 
රවටා ගැනීමක්. ගම්වල ජීවත් වන, අද උෙද්ත් ගෙම් ඉඳලා ආපු 
අපි වාෙග් අය දන්නවා ෙරෝහල්වල තිෙබන තත්ත්වය. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් 
ෙරෝගීන්ට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට යන්න අවශ්ය නැහැ, අෙප් 
රෙට් ෙරෝගීන්ට ෙරෝහල ඉස්සරහා තිෙබන ෙපෞද්ගලික laboratory 
එකට යන්න අවශ්ය නැහැ, අෙප් රෙට් ෙරෝගීන්ට ෙබෙහත් ටික 
ගන්න ෙරෝහල ඉස්සරහා තිෙබන pharmacy එකට යන්න අවශ්ය 
නැහැ කියලා ඔබතුමා කියනවා නම් ඒක, අප අපටම කර ගන්නා 
වංචාවක්.  

රජය ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් කර තිෙබන ආෙයෝජනය 
පමාණවත් නැහැ. ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් 
කර තිෙබන ආෙයෝජනය, ෙයෝජිත වැය කිරීම් පමාණවත් නැහැ.  
මීට වඩා වැඩි පමුඛත්වයක් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් ලබා දීම අත්යවශ්ය 
ෙවනවා. රුපියල්වලින් සංඛ්යාව කිව්වාට,  සත්ය තත්ත්වය ඒක 
ෙනොෙවයි. ඒ තමයි අප මුහුණ දී තිෙබන යථාර්ථය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමවර අය වැයට පසු, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වියදම්වලින් සියයට 9ක් අඩු කරන ෙලසට 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට චකෙල්ඛයක් 
ලැෙබනවා. අපි ෙසෞඛ්යයට වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කරනවා කියා 
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා කියනවාද?  පසු ගිය සතිෙය් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සියයට 9ක් වියදම් 
කපා හරින ෙලසට ලිඛිතව දැනුම් දී තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි. සමහර විට ඔබතුමා ඒ ගැන ෙනොදන්නවා 
ඇති. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
 (The Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

R. Yogarajan to take the Chair? 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the 

Chair. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்  
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். 
ேயாகராஜன்  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M.AZWER left the Chair and 
THE HON. R. YOGARAJAN  took the Chair. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අධ්යාපනය පිළිබඳ 

කාරණය පසු ගිය කාලෙය් ෙබොෙහොම බරපතළ විධියට 
සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. ෙම් රෙට් පාථමික අධ්යාපනෙය් ඉඳලා 
විශ්වවිද්යාලය දක්වා වූ අධ්යාපනෙය් තිෙබන ඵලදායීතාව, 
සම්පත්වල හිඟකම, ගුරුවරුන්ෙග් පශ්න, විදුහල්පතිවරුන්ෙග් 
පශ්න, ෙපොදුෙව් පරිපාලන පශ්න, විභාග පතිඵලවල පශ්න, පශ්න 
පතවල පශ්න, විශ්වවිද්යාලෙයන් පිටවන උපාධිධාරියාට කාර්මික 
විද්යාලෙයන් පිටවන ඩිප්ෙලෝමාධාරියාට සුදුසු රැකියාවක් ෙසොයා 
ගැනීමට ෙනොහැකි වීෙම් පශ්නය ආදී විවිධ ගැටලු අපි කාලයක් 
තිස්ෙසේ සාකච්ඡාවට ලක් කළා. අපි විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්න 
කාලෙය් ඒ වාෙග්ම අපි ශිෂ්යයන්ට උගන්වනෙකොට අපි ෙම් පශ්න  
දිගින් දිගටම සාකච්ඡාවට ලක් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අධ්යාපනය පිළිබඳව 
පමාණවත් තර්කානුකූල දිගු දැක්මක් සහිත ආෙයෝජනයක් 
ෙකෙරනවාද කියන පශ්නය සෑම කල්හිම සාකච්ඡාවට ලක් වුණත් 
පසු ගිය දවස්වල විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරුන් විසින් පළමුව 
ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය පශ්නයක් මත ආරම්භ ෙවලා, ඉන්පසු වඩා 
පුළුල් තලයකට අරෙගන ගිය ඒ වැඩ වර්ජනයත් විෙරෝධතා 
ව්යාපාරයත් නිසා ෙම් රෙට් අධ්යාපනය පිළිබඳව තිෙබන ගැඹුරු 
පශ්න සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තා. අපි හැම දාම කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද?  අධ්යාපනය පිළිබඳ ආෙයෝජනය ෙහොඳටම ඇති. 
සාක්ෂරතාවෙයන් අපි ඉහළින්ම ඉන්නවා. හැබැයි, 
සාක්ෂරතා ෙවන් අපි ඉහළින් හිටියාට ෙලෝකෙය් රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළ සඳහා අවශ්ය වන්නාවූ ඉහළ මට්ට ෙම් පුහුණු ශමිකයන් 
සකස් කර ගන්න හැකි ෙවලා තිෙබනවාද; අෙප් දරුවන්ට සුදුසු 
රැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවාද ඒ  වාෙග්ම 
අෙප් රෙට් විවිධ ක්ෙෂේතයන් සඳහා අවශ්ය කරන පමාණවත් 
ෙයොමු කිරීම් ෙකෙරනවාද කියන කාරණා ගැන ෙලොකු 
සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. හැම දරුවාම ෙදොස්තර ෙකෙනක් 
කරන්න, ඉංජිෙන්රුෙවක් කරන්න ෙගන යන ෙම් අරගළය තුළ 
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය පිළිබඳ; ෙලෝකෙය් යථාර්ථවාදී රැකියා 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳ, යථාර්ථවාදී  තත්ත්වයන් පිළිබඳ; නියම 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවාද කියන කාරණය ගැන පශ්නයක් මතු 
වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් ෙම් කාරණය 
පිළිගන්නවා. ඊෙය් ගරු එස්.බී. දිසානායක උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා කථා කළා. UNICEF සංවිධානය විසින් පකාශයට 
පත් කර තිෙබන, දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක 
මුදලක්වත් අවම වශෙයන් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය 
කළ යුතුය කියන මූලධර්මය පිළිෙගන එතුමා කථා කළා. ෙම්ක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුලින් පිළිගත්ෙත් නැහැ. ඒක UNICEF සංවිධානෙය් කථාවක් 
විතරයි කියලා කිව්වා.  

හැබැයි, ෙමවර, ගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ 
අය වැය කථාව තුළ තිබුණු සියයට 6 කථාව ගැන රජෙය් යම් 
සංෙව්දිතාවක් තිෙබන බව ෙපනී යනවා. ඒ සියයට 6 පිළිබඳ 
පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න රජය අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගය 
කුමක්ද?  ඉතිහාසෙය් ෙම් රෙට් අධ්යාපනය පිළිබඳ ආෙයෝජන 
ෙදස බැලුවාම 2008 දී දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.3ක්, 
2009 දී සියයට 2.1ක්, 2010 දී සියයට 1.9ක්, 2011දී සියයට 2ක් 
ෙවනවා. අද තිෙබන තත්ත්වයන් අනුව 2012 සඳහා සියයට  
2.05ක පමාණයක ආෙයෝජනයක් කරනවා.      

ගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙවන් ෙගොඩ නඟන්න හැදූ 
තර්කය ඊෙය් ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ඉදිරියට අරෙගන 
ගියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මුලින්ම ෙම් කාරණය 
කියන්න කැමතියි. ඔබතුමාත් වෘත්තිෙයන් ඉංජිෙන්රුෙවක්. 
ඔබතුමාටත් ෙබොෙහොම තර්කානුකූලව ෙම් කාරණා ෙත්රුම් 
ගැනීෙම් ශක්තිය තිෙබනවා. ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉන්න ෙව්ලාෙව් 
ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අධ්යාපනය පිළිබඳව අය වැය කථාෙව්දී 
කළ පකාශය -වැදගත් ෙකොටස- උපුටා දක්වන්න මම කැමතියි. ඒ 
උපුටා දැක්වීම ෙමෙසේයි: 

"ෙම් අතර අෙප් රෙට් ඇතැම් ෙදමාපියන් විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලවලටද, 
ජාත්යන්තර පාසල්වලටද, උසස් අධ්යාපන ආයතනවලටද පාසල්වලින් 
පරිබාහිර පන්ති සඳහා ද සිය දරුවන් ෙවනුෙවන් රජය හා සමානම මුදලක් 
වියදම් කරනවා. ෙම් අනුව අෙප් රට අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලයන 
306ක් පමණ ෙම් වර්ෂෙය් වියදම් කරනවා. එය ජාතික ආදායෙමන් සියයට 
4.1ක් ෙවනවා." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම වැදගත් වචනය 
තමයි, අෙප් රට අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 306ක් 
වියදම් කරනවාය කියන එක. අහිංසක අම්මලා, තාත්තලා පාසෙල් 
අධ්යාපනය මදිකම නිසා, පාසෙල් හරියට උගන්වන්ෙන් නැති 
නිසා තමන්ෙග් දරුවන්ව tuition යවන සල්ලි ටිකත් ෙම් රුපියල් 
බිලියන 306ට ඇතුළත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන අසාර්ථකත්වය නිසා, විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය කමානුකූලව සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැති නිසා මධ්යම 
පාන්තික ෙදමව්පිෙයෝ තමන්ෙග් ඉඩෙම් පර්චස් 10, 20, 30, 40 
විකුණලා, තමන්ෙග් ෙග් විකුණලා දරුවන් පිට රට යවන මුදලත්  
ෙම් රුපියල් බිලියන 306ට ඇතුළත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් පාසල් අධ්යාපනෙය් තිෙබන 
අසමතුලිතභාවය නිසා පිළිගත්ත, වැදගත් යැයි කියන ජාතික 
පාසල්වල ඉඩකඩ නැතිකම නිසා තමන්ෙග් දරුවන්ට ඉංගීසිෙයන් 
අධ්යාපනය ලබන්න ජාත්යන්තර පාසල්වලට දාලා ෙදමව්පියන් 
වියදම් කරන මුදලත් ෙම් රුපියල් බිලයන 306ට ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා.  

හැබැයි ජනාධිපතිතුමා කියනවා, සම, සම මුදලක් දරනවා 
කියලා. එෙහම නම් ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශය අනුව රුපියල් 
බිලියන 306න් භාගයක් ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 153ක් 
ආණ්ඩුව දරනවා. ඒක පතිශතයක් වශෙයන් ගත්තාම සියයට 
2.05යි.  සියයට 4.1න් භාගය සියයට 2.05යි. එයින් පැහැදිලි 
ෙවනවා, ආණ්ඩුව අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙම් වතාෙව් දරන්ෙන්ත් 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.05යි කියලා. UNICEF 
සංවිධානය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න සියලුම ෙදනා -රජය, 
ෙපෞද්ගලික අංශය, අම්මලා, තාත්තලා ඔක්ෙකෝම- එකතු ෙවලා 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් කරන්න ඕනෑ ආෙයෝජනය දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් කියන එක   ෙනොෙවයි. UNICEF 
සංවිධානය කියන්ෙන්, රජය විසින් අධ්යාපනය උෙදසා කළ යුතු 

ආෙයෝජනය අවමය සියයට 6ක මට්ටමක දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව පවත්වාෙගන යා යුතුය කියන එකයි. 
ඒකයි කියන්ෙන්. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා කථා කරන 
ෙකොට මම ඊෙය් අභි ෙයෝග කළා, කරුණාකරලා ඔය සංඛ්යා 
ෙල්ඛන ෙපන්වන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාත් නිදහස් අධ්යාපනෙය්  පිහිට ලැබූ ෙකෙනක්. මම 
වාෙග්ම ගෙම් ඉස්ෙකෝෙලක ඉෙගන ගත්තු ෙකෙනක්. මම 
වාෙග්ම ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයට ගිය ෙකෙනක්. එතුමාත් 
ෙහොඳාකාරව දන්නවා, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන. එතුමා මාර්ග 
ආයත නෙය් පර්ෙය්ෂකවරෙයකු වශෙයන් කටයුතු කළ ෙකෙනක්. 
හැබැයි අවාසනාව කියන්ෙන්, කරුණු දැන දැනම ඒ දන්න ටිකත් 
හංගන එකයි. ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් ජනතාව රවට්ටනවා. 
දැන් ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. [බාධා කිරීමක්] ඔය 
ඔක්ෙකෝම තමයි කියන්ෙන්. 

ගරු ජනාධිපතිතුමා කියන්ෙන්, අම්මලා, තාත්තලා, 
ෙපෞද්ගලික අංශය, රජය ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා රුපියල් බිලියන 
306ක් වියදම් කරනවා කියලායි. දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 4.1ක් වියදම් කරනවා කියලායි කියන්ෙන්.  රජය ඒෙකන් 
භාගයයි ලු දරන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් අවුරුද්ෙද් ආෙයෝජනය 
කරන ්ෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.05යි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.05ක් ආෙයෝජනය කර ෙම් රට 
දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය කරන්න පුළුවන්ද කියන එකයි. දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.05ක් ආෙයෝජනය කරලා ෙම් ර ට 
knowledge hub එක බවට පත් කරන්න පුළුවන්ද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අධ්යාපනය පිළිබඳව 
වඩාම සංෙව්දී, වගකිව යුතු පිරිස තමයි විශ්වවිද්යාල 
කථිකාචාර්යවරු. මම පිළිගන්නවා, ඔවුන්ෙග් අරගළය ආරම්භ 
වුෙණ් ඔවුන්ෙග් වෘත්තීමය පශ්නයක් මත කියලා. හැබැයි ඒ 
වෘත්තීය අරගළය පුළුල් තැනකට අරෙගන ගියා.  

ඒ වෘත්තීය අරගළය තුළ අවසානෙය්දී; දීර්ඝ වැඩ 
වර්ජනයකින් පස්ෙසේ  විවිධාකාර පාෙයෝගික ෙහේතු නිසා, යම් 
එකඟතාවන් මත -ගරු  බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා  මූලික  ෙවලා 
ඇති කර ගත්  එකඟතාවන්  මත- වැඩ  වර්ජනය   අවසන් කරන්න 
පුළුවන් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්ය 
වරුන්ෙග් ඉල්ලීම්වලින්; ඒ  එකඟ වුණු  ඉල්ලීම්වලින්  එකක් 
ෙහෝ ෙම් අය වැෙයන් ඉෂ්ට කර තිෙබනවා ද?   ඒ ඉල්ලීම්වලින් 
එකක් ෙහෝ  ඉෂ්ට කර තිෙබනවා ද?  එෙහම ඉෂ්ට කළා නම්  ඒක  
ආඩම්බරෙයන්  කියන බව අප දන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමාට  පුළුවන් එතුමාෙග්  පිළිතුරු කථාෙව්දී 
කියන්න,  මම අසවල් අසවල් ඉල්ලීම්වලට එකඟ වුණා  කියලා.   
ඒ ඉල්ලීම්වලින් අසවල් අසවල් ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කළා කියලා;  
එෙහම නැත්නම් ඉල්ලීම ඔක්ෙකොම ඉෂ්ට කළා කියලා.  ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා කරුණාකර ඒක ස්ථිරව කියන්න.  ෙමොකද 
ෙහේතුව? ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම, අය වැය කථාව  දිහා 
බැලුවාම  විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරුන්ට වුණු ෙපොෙරොන්දු  ඉටු 
කරන්නට  තරම්  පමාණවත් මුදලක් ෙවන් කරලාත් නැහැ.   
විෙශේෂිතව විශ්වවිද්යාල  පශ්නය   සඳහා  වූ  ආෙයෝජන පමාණය  
සඳහන් කරලාත් නැහැ. ෙපොදු සංඛ්යාවක් විධියට සියල්ල 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ  මුදලක් විධියටයි තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
හිතන්න පුළුවන්, "අෙප් ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම ශුර ආණ්ඩුවක්. 
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආසන 162ක් තිෙබන  ආණ්ඩුවක්. විධායක 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ශක්තිය තිෙබන ආණ්ඩුවක්.  ඒ නිසා අ පට ෙම් 
විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරුන්ව රවට්ටන එක මහ කජ්ජක්  
ෙනොෙවයි." කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන් කවුරු 
රැවටුවත්, ෙම්  රෙට් දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙගොඩ නඟන,ෙම්  රෙට් 
නිදහස් අධ්යාපනය මල්ඵල ගන්වන්නට  කැප ෙවලා  මහන්සි වන, 
ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් අම්මලා තාත්තලාට  තමන්ෙග්  ජීවිතෙය්  
එකම  බලාෙපොෙරොත්තුව වුණු තමන්ෙග් දරුවාෙග් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් කැප වුණු විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරුන්ව  රවටනවා 
නම්  ඒ තරම් මහා අපරාධයක් ෙම්  රෙට් තවත් නැහැයි කියන 
කාරණය මම තමුන්නාෙසේලාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර 
ෙදන්නට කැමතියි. විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරුන්ෙග් වැඩ  
වර්ජනය අවසන් කිරීමට ඔවුන්ට  වුණු ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවාද, ඒ 
ෙපොෙරොන්දුවලින් ඉෂ්ට කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියා  
නිශ්චිතව,  එකින් එක ෙම් ෙගෞරවනීය  සභාවට කියන්නට, මහා 
බලගතු  බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට  ශක්තිය  ෛධර්යය ලැෙබ්වා 
කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  

මූලාසනාරුඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය තුළ තවත් 
විෙශේෂ ලක්ෂණයක් තිෙබනවා.  ඒ විෙශේෂ ලක්ෂණය තමයි  
කමානුකූලව අය වැය පරතරය  පහළට අර ෙගන  එන එක.  අප 
දැක්කා,  ඒ රටාව.  2001 වර්ෂෙය් දී  අය වැය  පරතරය සියයට 
6.9යි. 2012  වර්ෂෙය් දී  අය වැය පරතරය සියයට 6.2යි.  2013 
වර්ෂෙය් දී  අය වැය පරතරය සියයට 5.8 පවත්වා ෙගන යන්නට  
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  ආර්ථික විද්යාව අනුව අය වැය පරතරය  අවම 
කරන එක  ෙහොඳයි කියා ෙකෙනකුට කියන්නට පුළුවන්.   

හැබැයි පශ්නය තිෙබන්ෙන් අය වැය පරතරය  අවමව 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්  කුමන ෙහේතුවක්  මතද කියන එකයි. ෙම්  
අය වැය  පරතරය පවත්වා ෙගන යන්ෙන් මහින්ද  චින්තන  ඉදිරි 
දැක්ෙම් මහා අරුමය  නිසා ෙනොෙවයි.  ෙම් අය වැය පරතරය 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන්,  2009 ජූනි මස 16 වන දා ෙඩොමිනික් 
ස්ටවුස් ඛාන් - එවකට  ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් අධ්යක්ෂ   
ජනරාල්- ෙවත  රංජිත් සියඹලාපිටිය -  එවකට  නිෙයෝජ්ය මුදල්  
අමාත්යතුමා ෙලස-, සහ  අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් -  මහ බැංකුෙව්  
අධිපතිතුමා  ෙලස- යැවූ  අවෙබෝධය පිළිබඳ ලිපිය - Letter of 
Intent  -    මගින්  දී තිෙබන ෙපොෙරොන්දු අනුවයි.   ෙමොකක්ද,  ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව? ඒ  ෙපොෙරොන්දුව තමයි  ෙම් අය වැය පරතරය  
දිගින් දිගටම  නිශ්චිත පමාණයක් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද පහතට 
ෙගනි යනවාය කියන එක.   

අෙප් ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා වාෙග් මම ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයක් ෙනොෙවයි. මම විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගන ෙගන 
ති ෙබන්ෙන් ගණිතයයි. නීති  විද්යාලෙය්  නීතියයි ඉෙගන ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි මට ෙත්ෙරන පාෙයෝගික ෙදයක් තිෙබනවා. 
මට ෙත්ෙරන පාෙයෝගික ෙදය තමයි අය වැය පරතරය පවත්වා 
ෙගන යනවා නම්, අය වැය පරතරය අඩු කරනවා නම්, රජය 
ආදායම් පමාණය වැඩි කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සුබසාධනය 
සඳහා ආණ්ඩුෙව් වියදම් පමාණය අඩු කරන්නට  ඕනෑ.  

දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ගහන්න පුළුවන් හැම තැනකින්ම බදු 
ගහනවා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙනොකළ විධියට, 
අසාධාරණ විධියට අන්තිම දුප්පත්ම අහිංසකයන්ට, ඉතාම දුක් 
මහන්සිෙයන් ජීවත් වන මධ්යම පාන්තිකයාට අධික ෙලස බදු 
ගහනවා. බදු ෙනොගහන්ෙන් ජනගහනෙයන් සියයට එකක් වන 
අධික ධනවතුන්ට විතරයි. එෙසේ අධික බදු ගහන ගමන් ෙම් රෙට් 
දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සුන්ට රජය ෙදන සහනාධාර කමානුකූලව, 
සංඛ්යාත්මකව, පතිශතයක් විධියට, දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට 
සාෙප්ක්ෂව එන්න එන්නම කෘතිමව අඩු කර ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ සහනාධාර අඩු කිරීම 
පිළිබඳව සාමාන්ය මිනිහාට ෙත්ෙරන ආකාරය ගැන මීට දින 

ෙදකකට කලින් “ෙඩ්ලි මිරර්” පුවත් පෙත් කාටූන් ශිල්පී අවන්ත 
ආටිගල ලස්සන කාටූනයක් ඇඳලා තිබුණා. ඒ කාටූනෙය් ගරු 
ජනාධිපතිතුමා වාෙග් හැඩ රුව තිෙබන ෙකෙනක් සාටකයකුත් 
එක්ක barbecue කමයට ෙමොනවාෙදෝ roast කරනවා. එෙහම 
roast කරන්ෙන් කුකුෙළක්, එෙහම නැත්නම් ඌෙරක් ෙනොෙවයි. 
අහිංසක දුප්පත් හරමානිස් ෙකෙනක්ව barbecue කමයට roast 
කරනවා. ඒක යටින් ගින්දර එනවා. ඒ ගින්දෙර් තිෙබන්ෙන් 5.8ක 
අය වැය පරතරය. ඒ කියන්ෙන් ෙම් අය වැය ,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අෙන්! නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඕක විහිළුවක්ෙන්. විහිළු 

කරන්න එපා. අපි ඔබතුමාට ඔෙහොම කරන්ෙන් නැහැෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
1989 දී තරුණෙයෝ 60,000ක් roast කළා. ෙම් ෙවලාෙව් මම 

ඒක ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරනවා ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ඒවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
සියයට 5.8ක් වුණ අය වැය පරතරය කෘතිමව පවත්වාෙගන 

යන්න ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් හරමානිස්ලාව, ෙම් රෙට් අහිංසක 
දුප්පත් ජනතාව, ෙම් රෙට් මධ්යම පාන්තිකයාව barbecue කමයට 
roast කරන අය වැයක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ඉදිරිපත් කෙළේ කියන කාරණය මම කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 හත්වැනි මාසෙය් 
16වැනිදා ඉදිරිපත් කළ ෙම් ලිපිය ගැන දැනටමත් ෙම් සභාෙව් ගරු 
මන්තීවරු දන්නවා. ඒ නිසා මම ඒක අමුතුෙවන් සභාගත කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් ලිපිෙයන්ම තමයි කියන්ෙන් විදුලි බිල 
වැඩි කරනු ලැෙබ්, ඩීසල්,  ෙපටල්, භූමිෙතල් මිල වැඩි කරනු 
ලැෙබ් කියලා. කාටද එෙහම ෙපොෙරොන්දු ෙවන්ෙන්? අන්තර් 
ජාතික මූල්ය අරමුදෙල් එවකට අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා වූ, පසු ගිය 
කාලෙය් ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා කාන්තාවක් සම්බන්ධ 
ෙමොකක්ෙදෝ පශ්නයක් නිසා අස් ෙවන්න වුණ ස්ටවුස් ඛාන්ට. 
ස්ටවුස් ඛාන්ට දීපු ෙපොෙරොන්දුව තමයි ෙම් ඉෂ්ට කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පාලනය කරන්ෙන් මුදල් අමාත්ය මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙනොෙවයි. ස්ටවුස් ඛාන් නායකත්වය දරපු, 
ඇෙමරිකාව පමුඛ ධනවාදී, අන්ත ධනවාදී රටවල් විසින් පාලනය 
කරන ආර්ථික න්යාය අනුව ලිඛිතව ඇති කර ෙගන තිෙබන 
එකඟතාව අනුව තමයි ෙම් අය වැය සකස් කරන්ෙන්, දිගින් 
දිගටම සකස් කරන්ෙන් කියන කාරණය මම කියන්න කැමැතියි. 
[බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන          
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙගොඩක් ෙදෙනකුට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය 
වැෙය් තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න ගරු 
මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා සමහර ෙදෙනකුට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. ෙත්ෙරන අයත් ඉන්නවා, ෙත්ෙරන්ෙන් නැති අයත් 
ඉන්නවා. සාමාන්ය මිනිස්සුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන්ම නැහැ. හැබැයි, ෙම් 
අය වැෙය් තිෙබන ස්වභාවය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් එකම එක 
කරුණක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් බදු 
පතිපත්තිය පිළිබඳව කටයුතු කරන ආකාරය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ තමයි ෙමෝටර් රථ බදු 
පිළිබඳ කාරණය. ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු ජීවිතෙය් 
පිම්මක් පනින්ෙන් තමන්ට "මරුටි" කාර් එකක් අරෙගන; තමන්ට 
"විට්ස්" කාර් එකක් අරෙගන. අපි ජීවිතෙය් මුලින්ම රස්සාවක් 
කරලා -අපට මතකයි අපි නීතිඥවරු ෙවලා ආපු කාලය- මිනිස්සු 
කියලා ෙපන්වන්ෙන්, අපි ඉෙගන ගත්තා, අපට ෙදයක් කරන්න 
පුළුවන් කියලා අම්මාට, තාත්තාට ෙපන්වන්ෙන්, අනාගතෙය්දී 
අම්මලා, තාත්තලා බලා ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු කියලා 
ෙපන්වන්ෙන් ෙපොඩි කාර් එකක් අරෙගන. හැබැයි, අද ෙපොඩි කාර් 
එකක් අරෙගන දුප්පත් මිනිහාට මධ්යම පන්තියට යන්න, මධ්යම 
පාන්තිකයාටත් තමන්ෙග් ජීවිතය සුව පහසු කර ගන්න අඩු මිලට 
කුඩා කාර් එකක් ගන්න තිබුණු අවස්ථාව නැති කර ඒ සඳහා ලක්ෂ 
ගණනක අධික බදු පනවන ගමන් ෙම් රෙට් ධනවත් සුපිරි 
මිනිස්සුන්ට ෙමෝටර් රථ ධාවන තරගවල ෙයෙදන්න racing car 
සඳහා වන බදු අයින් කරනවා. ගරු මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමා 
පුවත් පතකට කියලා තිබුණා, "ෙමොනවාටද ෙම් බදු අඩු කරන්ෙන්, 
මට පුළුවන් මෙග් දරුවාට ලැ ම්ෙබෝගිනි අරන් ෙදන්න" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම මම නම් ලැම්ෙබෝගිනි 
කාර් දැකලා නැහැ. මම පින්තූරවලින් පමණයි දැකලා තිෙබන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කළ යුතුයි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මට තව විනාඩියක් පමණක් කථා කරන්න අවසර ෙදන්න. මම 

කියන කාරණය ෙම්කයි. ලැම්ෙබෝගිනි කාර් අපි ෙනොදැක්කත්, 
ෙමොකක් හරි කමක් නැහැ ෙම්ක ෙහොඳ ෙදයක්. මර්වින් සිල්වා 
ඇමතිතුමනි, ෙකොෙහොම හරි ඒක තමන්ෙග් දරුවාට අරන් ෙදන්න. 
අපට කමක් නැහැ. ෙමොකද, එවැනි තාත්තලා ලැෙබ්වා, එවැනි 
තාත්තලා ලබන දරුෙවෝ වාසනාවන්තයි. ඒ වාෙග්ම එවැනි 
දරුෙවෝ ලබන තාත්තලා වාසනාවන්තයි. 

හැබැයි ෙම් රෙට් දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ට තමන්ෙග් ජීවිතෙය් 
මූලික අවශ්යතාවක් වුණ ලාභයට ගන්න පුළුවන්, අඩු ශක්තියකින් 
කියා කර වන්න පුළුවන් කාර් එක ගන්න තිබුණු අවස්ථාව අහිමි 
කෙළේ IMF එකට යට වුණ ඒ අදුරදර්ශී ආර්ථික පතිපත්තිය නිසයි. 
'ජනතාවාදි', 'ෙද්ශ ෙපේමී' කියලා කථා කළාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අද වන කල් එකම එක ෙද්ශ ෙපේමී පනත් ෙකටුම්පතක්වත් සම්මත 
කෙළේ නැහැ. ෙද්ශ ෙපේමීත්වය ගැන කථා කළාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකම එක ෙද්ශ ෙපේමී අය වැයක් වත් ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැහැ. ෙම් අය වැය සියයට එකක් වූ ධනවත් මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන් වූ අය වැයක්, ෙම් රෙට් දුප්පත් අහිසංක මිනිසුන් 
ෙපළන, තලා ෙපළන, විනාශ කරන අය වැයක් කියන කාරණය 
කියන්න කැමැතියි. 

[අ.භා. 2.27] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 
Ports and Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අතිගරු මහින්ද 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2013 වර්ෂෙය් අය වැය 
ෙදවැනි වර කියවීෙම් විවාදය අවසන් දවස අදයි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ෙම් මාසෙය් 8 වැනිදා සිට ෙම් වන ෙතක් 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් කථාවලට අපි ඇහුම් 
කන් දුන්නා. ඒ කථාවල අප දැක්ෙක් සියයට 99ක් ෙනොෙවයි, 
සියයට 100ක්ම විෙව්චනයි. ෙම් අය වැෙය් කුමන කරුණකින්වත් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙසතක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ කියන පදනම 
තමයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ විරුද්ධ පාර්ශ්වය ඉදිරිපත් 
කරන්න උත්සාහ කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට අය වැය ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් ඉතිහාසය දිහා අපි දැන් බලමු. 1977ට ගි ෙයොත්, 1977 සිට 
ෙම් කාලය දක්වා ඉදිරිපත් කළ අය වැය අපි දැකලා තිෙබනවා, 
අපි අහලා තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
අය වැය 12ක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 1977 සිට 1989 දක්වා. 
ඉන් අනතුරුව රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමා 1989 සිට 
1992 දක්වා අය වැය තුනක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඉන් 
අනතුරුව ඩී.බී. විෙජ්තුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමා 1994 වන කල් 
තවත් අය වැය ෙදකක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ කාල පරාසය 
තුළ අප දකින්ෙන් ෙම් රෙට් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අය වැය ෙයෝජනායි. අපි ඉදිරි අය වැය ගැන 
කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ඉතිහාසය ගැන කථා කරමු.  

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්, 
රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉදිරිපත් කළ අය 
වැයවලින් නිවැරැදි ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් ෙම් රටට මහා 
පරිමාණෙය් සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුණා නම් අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට, අපට අය වැයක් ෙගනැල්ලා හදන්න 
තරම් රටක් අද නැහැ. එෙහම වුණා නම්, අද වන විට රට හදලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වන විට රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳයි, සංවර්ධනය 
ෙහොඳයි, සාමය ෙහොඳයි කියලා තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම වුෙණ් නැහැ කියන එක අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
පිළිගන්නවා.  

ඉන් අනතුරුව ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු 
ජනාධිපතිතුමියත් අය වැය හතක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය හතට 
පස්ෙසේ කවුද අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි, රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමායි, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමායි පැත්තක තියමු. මෑත භාගෙය් 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා, එනම් එදා 2001 අගමැතිතුමා ෙම් 
රෙට් ආණ්ඩුව භාර ගන්න ෙකොට, "2001 ආණ්ඩු ව අපිට ෙදන්න, 
ෙපොදු ෙපරමුෙණ් ආණ්ඩුවට හැකියාවක් නැහැ, ඒ නිසා අපිට 
ආණ්ඩුව ෙදන්න." කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට, රටට ලියවිල්ලක් 
ඉදිරිපත් කළා; රටට පතිපත්ති පකාශයක් ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි ඒ 
පතිපත්ති පකාශය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ආර්ථික විද්යාව ගැන 
දන්නා හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා හිටිෙය් නැහැ, ඉරාන් විකමරත්න 
මන්තීතුමා හිටිෙය් නැහැ, අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා හිටිෙය් 
නැහැ. ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා නම් හිටියා. අද ඉන්න 
ෙම් ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ එදා හිටියා නම්? හිටිෙය් නැහැ.  
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පිටිපස්ෙසේ හිටියා, ෙපෝලිෙම්.  ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා ෙමෙහේ ඉඳෙගන කියනවා, එතෙකොට පක්ෂෙය්ත් නැහැයි 
කියා. එතුමා දන්නා නිසා ෙන් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අහ 
ගන්න. දන්නා නිසා ෙන් කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා 2001 දී ඉදිරිපත් කළ ඒ 
පතිපත්ති පකාශයට අනුව රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැතිතුමා 
වශෙයන් 2002 වර්ෂයට අය වැය ෙයෝජනාවලියක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ජනතාව බලය දුන්නා, එතුමාෙග් 
පතිපත්ති පකාශයට. ජනතාව දීපු බලය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිත් ෙම් රටට ඉදිරිපත් කළා, තමන්ෙග් අය වැය. අද අෙප් අය 
වැය ගැන ෙදෝෂ දකින මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ගැන ෙපන්වා දීම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා. 
ඒ අය වැය කථාව නැතිව ඇති, ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා ළඟ. 
මහා ෙලොකු විශාරද ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ළඟ නැතිව 
ඇති.  අගමැතිතුමා එවකට ෙගනා 2002 අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය් 
ෙපොතවත් නැතිව ඇති. මා ඔබතුමාට මෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ  
2002 අය වැය කථාව එවනවා. රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනාවලිය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට 
කියවන්න. එතෙකොට තමයි තව ආත්ම හතකට පරදින්න එතුමාට 
උපෙදස් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එතෙකොට තමයි ඒ උපෙදස 
හරියට ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ ඉදිරිපත් කළ අය වැය කථාෙව් 
ඇතුළත් සියල්ලම අපි කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ සියල්ලම 
කථා කරන්න ගිෙයොත් අෙප් අය වැය ගැන කථා කරන්න ෙව්ලාව 
නැති ෙවනවා. 2002 යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙචොක්සි 
අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය් එක තැනක   100% පැවරීම් 
බද්ද ගැන ෙමෙසේ කියනවා.  

"ලංකාෙව් පුරවැසියන් ෙනොවන පුද්ගලයින් නිශ්චල ෙද්ෙපොළ මිලදී 
ගැනීෙම්දී අය ෙකෙරන ෙමම බද්ද ඵලදායි ෙනොවූවකි. එම ගනුෙදනු හඳුනා 
ගැනීම ද අපහසුය. ෙමම බදු වර්ග  අෙහෝසි කිරීෙම්දී රජයට සිදු වන පාඩුව 
අලුතින් හඳුන්වා ෙදන බදු කම මඟින් උපයා ගැෙන්." 

ෙමන්න ෙම් විධියට සියයට සියය පැවරීම් බද්ද ඉවත් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියයට සියය බද්ද ඉවත් 
කිරීම නිසා ඒ අවුරුදු ෙදකක කාලය ඇතුළත ෙම් රෙට් ෙවරළ 
ආසන්නෙය් ඉපදුණු ශී ලාංකිකෙයකුට අයිති ෙවන්න තිබුණු 
භූමිෙය් නීත්යනුකූල අයිතිය අද ජර්මන් ජාතිකයන්ට, පංශ 
ජාතිකයන්ට, එංගලන්ත ජාතිකයන්ට සහ ෙමරටට සංචාරෙය් 
පැමිෙණන අයට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පින් සිද්ධ ෙවන්නයි. ඒක 
එක කාරණයක්. ඒ තුළින් අද ෙම් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරයට  මහා 
පරිමාණෙය් ගැටලුවක්  නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරු 
රාජ්ය ෙසේවය ගැන කථා කළා. ෙම් රාජ්ය ෙසේවයට යුතුකම්, 
වගකීම් ඉටු කරන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. රජෙය් ෙසේවකයාට 
පඩි වැඩි කළත් ඒක වැඩියි කියලා පිළිගන්න කැමැත්තක් නැහැ. 
නමුත් ෙම් රාජ්ය ෙසේවය ගැන ෙමොනවාද එදා විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් අය වැය ක ථාෙව් කියන්ෙන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විකමසිංහ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් 2003 දී ඉදි රිපත් කළ අය වැය කථාෙව් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? රාජ්ය ෙසේවකයා ෙවනුෙවන් කිඹුල් කඳුළු 
හලන මන්තීතුමන්ලාට ඇෙහන්න මා ෙම්ක කියවනවා. රාජ්ය 
ෙසේවකයා ගැන පුදුම දුකක්, පුදුම ෙව්දනාවක්, පුදුම කැක්කුමක් 
ෙදවියෙන් තිෙබන්ෙන්.  විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් හිටපු ලක්ෂ හයක රාජ්ය ෙසේවකයා අද වන ෙකොට ලක්ෂ 
14 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ලක්ෂ 6ක් වුණ රාජ්ය ෙසේවකයාට 
කරන්න හදපු ෙද් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්? 

ෙම්ෙක් කියනවා, රාජ්ය ෙසේවකයන්ව අනිවාර්යෙයන්ම විශාම 
ගැන්වීම පිළිබඳව. 2003 අය වැය කථාෙව්  රාජ්ය ෙසේවකයන් ගැන 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"නව කමය යටෙත් විශාම වැටුප් ලැෙබනුෙය් රාජ්ය ෙසේවක විශාම වැටුප් 
කමයට දායකවන තැනැත්තන්ට පමණි. එබැවින් අසීමිත ෙලස රාජ්ය 
ෙසේවය වර්ධනය වීම ෙමමඟින් අෛධර්යමත් ෙකෙරනු ඇත". 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අසීමිත ෙලස. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
අෙන් ඉවසන්නෙකෝ. ෙදයි හාමුදුරුවෙන්!  ඉවසන්න. හිටිෙය්  

නැහැ ෙන් ඒ කාලෙය්. හිටිෙය් නැහැ ෙන්, ෙලොක්කා ෙම්ක හදන 
ෙකොට. ෙලොක්කා ඒ කාලෙය් ෙම් අය වැය හදන ෙකොට, ඔය 
ෙගොල්ෙලෝ ළදරුෙවෝ; ඔය ෙගොල්ෙලෝ බාලාංශෙය්. හිටපු අයෙගන් 
අහගන්න "අඩු ගණෙන් එෙහම ෙදයක් වුණාද?" කියලා. ෙම් 
ෙපොත විශ්වාස නැත්නම් ෙමන්න ෙම් වාර්තාව විශ්වාස කරනවාද 
කියලා බලන්න. ෙම් ෙපොත විශ්වාස නැතුව ඇති ෙන්.  ෙමන්න 
ෙම් පත්තරෙය් තිෙබන ෙද් විශ්වාස කරනවාද බලන්න. 2003 
ෙනොවැම්බර් මස 20 වන දා "ලංකාදීප" පත්තරය. එතෙකොටත් 
ෙමතුමන්ලා නැහැ. ෙම් "ලංකාදීප" පත්තරෙය් ෙමෙහම සඳහන්ව 
තිෙබනවා: 

 "  * රජෙය් ෙසේවකයන්ට ස්ෙව්ච්ඡා විශාම කමයක්"  

"ලංකාදීප" පත්තරෙය් මාධ්යෙව්දි මහත්තයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුවත් පත් ගැලරිෙය් ඉන්නවා ඇති. ෙමන්න 
"ලංකාදීප" පත්තරය. ෙම් වාර්තාව විශ්වාසද? විශ්වාසද, ෙම්වා? 
ෙම්වා අපි ෙගනා අය වැය ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් පක්ෂෙය් 
නායකතුමා එදා අගමැතිවරයා හැටියට ඉන්දැද්දී ෙගනා අය වැය 
ෙයෝජනාවලිෙය් තිබුණු ෙද්වල් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. 

අෙප් ජනාධිපතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ           
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැයක්  
ඉදිරිපත් කළාම, ජනාධිපතිතුමා, මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
අපි හැෙමෝම එකට වාඩි ෙවලා ෙත් එකක් ෙබොමින් ෙබොෙහොම 
සුහදව කථා කරන එක. එෙහම කථා කරන ෙකොට ආණ්ඩු පක්ෂය 
විපක්ෂය එකට එකතු ෙවනවා.  

හැබැයි අද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එදා විපක්ෂ 
නායකවරයා විධියට හිටියදී ඒකටත් ආදර්ශයක් දුන්නා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙමොකක්ද දුන්නු ආදර්ශය? 
එතුමා ආදර්ශයක් ෙදනවා. ෙම් පුවතත් පළ ෙවන්ෙන් "ලංකාදීප" 
පත්තරෙය්මයි. 2003 ෙනොවැම්බර් 20 වැනිදා බහස්පතින්දා 
"ලංකාදීප" පත්තරෙය් ෙමෙසේ පළ ෙවනවා:  

‘අගමැති-විපක්ෂ නායක-කථානායක කථා බහක’ 

ෙම් බලන්නෙකෝ විපක්ෂ නායකවරයකුෙග් වගකීම ඉටු කළ 
හැටි.  අය වැය ඉදිරිපත් කළා කියලා ඒ ආණ්ඩුව එක්ක තරෙහන්, 
ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස එළියට බැහැලා ගිෙය් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. එදා ඒ වාෙග් අය වැයක් ෙගෙනන  
ෙකොටත් විපක්ෂ නායකවරයකුෙග් වගකීම මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා හරියට ඉටු කර තිෙබනවා. රට විකුණන; ෙම් රෙට් 
ෙද්ෙපොළ සුදු මහත්තුරුන්ට විකුණන; ලක්ෂ හයක් වුණ ෙම්  රෙට් 
රාජ්ය ෙසේවකයාව විශාම ගන්වන්න අය වැයක් ෙගෙනන ෙකොටත් 
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එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට 
තමන්ෙග් යුතුකම, වගකීම, සම්පදානුකූලව ඉටු කර තිෙබනවා. 
ඒකයි අපි ෙමතුමන්ලාට මතක් කරන්ෙන්.  

අය වැය ඉදිරිපත් කළ ඒ ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු තුනක කාලය තුළ 
විකමසිංහ  මහත්තයාෙග් අය වැයත් එක්ක ඉදිරිපත් කළා -අය 
වැෙය් එක  තැනක විතරයි ඒක ඉදිරිපත් වන්ෙන්- "මම ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සාමයක් ෙගනැත් ෙදනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවට නිදහස 
බුක්ති විඳින්න අයිතිය ලබා ෙදනවා" කියලා. එදා එෙහමයි ෙම් 
යූඑන්පී ආණ්ඩුව ජනතාවට කිව්ෙව්. ජනතාවට කියලා ජනතාවත් 
එක්ක සාකච්ඡාවක් නැතිව, එදා අය වැය ෙයෝජනාවලියට විතරක් 
යම්තම්  ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙද්ත් එක්ක සාම සාකච්ඡාවකට ගියා. 
සාම සාකච්ඡාවකට ගිහිල්ලා 2004 වන ෙකොට විකමසිංහ 
මහත්මයාට -අගමැතිතුමාට- ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි?  නැවත තමන්ෙග් ආණ්ඩුව අෙප් පැත්තට 
ෙදන්න සිද්ධ වුණා. [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙම්වා අහෙගන ඉන්න.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කරුණා එනවා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාතිතුමනි, ඔය "කරුණා එනවා, 

එනවා" කියන එක්ෙකනාත් හිටිෙය් අපි ළඟ. එතුමාත් හිටිෙය් ෙම් 
මල්ෙල්. එතුමා ෙවන ෙකොෙහේවත් ෙනොෙවයි හිටිෙය්, ෙමෙහේ 
හිටිෙය්. එතුමාත් ෙම් පවු ෙල් එක් ෙකෙනක් තමයි. නැවත එයි.  

ඒ සාම සාකච්ඡාවලින් ෙම් රෙට් සිද්ධ වුණ ෙද් ගැන මම කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ, ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නා නිසා.  
විකමසිංහ මහත්තයාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් "Regaining Sri 
Lanka"  වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක, රට විකුණන, රට පාවා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළත් එක්ක රෙට් ජනතාවයි එය තීන්දු කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අය වැය ෙගනාවත්, 
ෙමොනවා ෙගනාවත් අවසානෙය්දී ඒ හැම ෙදයක් ගැනම තීන්දු 
තීරණ ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි. විපක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන අපට 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන 
අපට ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් ෙපොෙත් 
ලියැෙවලා තිෙබන ෙද්වල් යථාර්ථයක් බවට පත් ෙවනවාද, නැද්ද 
කියන එක දැෙනන්ෙන් ෙම් රෙට් මහ ෙපොෙළොෙව පය ගහලා 
ජීවත් වන ජනතාවටයි. ඒ ජනතාව තමයි හරියටම ඒකට පිළිතුරු 
ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අවුරුදු තුනකින් රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව පරාජය වුෙණ්. ඒ ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ 
ෙද් ෙම් රෙට් ජනතාවට දැනුෙණ් නැහැ; ඉදිරිපත් කළ ෙද් 
ජනතාවට වැඩක් වුෙණ් නැහැ. ඒ තුළ රෙට් අනාගතය අස්ථාවරයි. 
ඒ තුළ ෙම් රෙට් තුෙනන් එකක භූමිය අපට නැති ෙවනවා කියන 
එක දැන ගත්ත මිනිස්සු 2004 දී නැවත අපට ආණ්ඩුව භාර දුන්නා. 
එදා අපි හිතුවා අපි ආණ්ඩුව භාර ගන්න ඉස්ෙසල්ලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජය ඉදිරිපත් කළ අය වැයත් එක්ක, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාෙග් පතිපත්ති පකාශයත් එකතු ෙවයි කියලා. 
එෙහම ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒකට ෙහොඳ උදාහරණයක් 
දුන්නා. 2005 දී එතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. 
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ෙකොට එතුමා  අය වැය හා සමාන 
"මහින්ද චින්තනය" කියන ෙමන්න ෙම් ෙපොත ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ඉදිරිපත් කළා. ෙම්ක අය වැයක් ෙනොෙවයි මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්ෙක් ඇතුළත් කළා, විනය ගරුක සමාජයක්, 

ෙසෙනහස පිරි පවුලක්, පවුෙල් ජීවන බර සැහැල්ලු කිරීමට 
පවුෙල් අගහිඟකම් නිමාවට "සමෘද්ධි",  "ජන ෙසවණ" කියන 
කාරණා. ඒ සියලු කාරණා ෙම්ක තුළ අන්තර්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ඉදිරිපත් කළ කාරණාත් 
එක්ක ෙම් රෙට් ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙකෙරහි 
විශ්වාසයක් තැබුවා; ෙම් ලියැවිල්ල ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තැබුවා. 
විශ්වාසයක් තබා ෙම් රෙට් ජනතාව එදා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාව 180,786ක වැඩි ඡන්දෙයන් පත් කළා. 2005 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී 180,786ක වැඩි ඡන්දයකින් තමයි එතුමා 
ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුෙණ්. ඉන් පස්ෙසේ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් 2006 අය වැය ෙයෝජනා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කළ අය වැයයි 
මහින්ද චින්තනයයි අතර සමානතාවක් තිබුණා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙකොෙළේ වහලා ගැහුෙව් නැහැ. එදා ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු පතෙය් -ජනතාව ඉදිරිෙය් තැබූ මහින්ද චින්තනෙය්- 
වැඩ පිළිෙවළම තමයි 2006 අය වැය තුළ අන්තර්ගත ෙවලා 
තිබුෙණ්. ඒ අන්තර්ගත ෙවලා තිබුණ ෙද් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියටත් ෙගන ආෙව්. එක අවුරුද්ෙදන් වහන 
ෙපොතකට ඒක සීමා කෙළේ නැහැ. 2006 අය වැය ඉදිරිපත් කරලා, 
2006 ෙදසැම්බර් 31වන දාට ඒ ෙපොත වහලා විසි කරන්න තීන්දු 
කෙළේ නැහැ. ඒක 2006 ඉඳලා 2010 දක්වා පස් අවුරුදු 
සැලැස්මකට නිර්මාණය කළා. ඒකයි අය වැයක් කියලා 
කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අය වැය ඉදිරිපත් කර 
ඉදිරියට යන ෙකොට, එතුමාට 2007 අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
අභිෙයෝග රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. එතුමා ඒ 
අභිෙයෝග හඳුනා ගත්තා. ෙම් රෙට් සිටි අෙනක් නායකයන්ට 
හඳුනා ගන්න බැරි වුණු, අෙනක් නායකෙයෝ කල්පනා ෙනොකළ 
අභිෙයෝග එතුමා හඳුනා ගත්තා. කවුරු ෙහෝ ෙකෙනකු තමන්ෙග් 
රෙට් එහා පැත්ෙත් කෑල්ලක් පාලනය කරනවා නම්, මා ෙම් 
පැත්ෙත් කෑල්ලට විතරක් අය වැයක් හදලා ෙම් පැත්ත බලා 
ගන්න ඕනෑ, ඒ පැත්තට ෙවන ෙකෙනකු අය වැය හදා ගත්තාෙව් 
කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නිකම් හිටිෙය් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා 2007 අය වැය කථාෙව්දි 
ෙමෙහම කියනවා : 

"....මහින්ද චින්තනය මඟින් ජනතාව හමුෙව් තබන ලද ෙපොෙරොන්දු 
ෙබොෙහොමයක් ඉටු කිරීම සඳහා වැඩ සටහන් රාශියක් දියත් කිරීමට 
පසු ගිය අය වැය තුළින් හැකි වුණා. නමුත් ආරම්භෙය් පටන්ම අපෙග් 
වැඩ පිළිෙවෙළේ පගතියට බාධා වන අභිෙයෝගයන් ෙබොෙහොමයකට 
අෙප් රජයට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. සාකච්ඡා තුළින් ෙද්ශපාලන 
විසඳුමකට එළඹීමට අවංක කැප වීමක් හා අධිෂ්ඨානයක් අප තුළ මුල 
සිටම තිබුණා. එෙහත් අවාසනාවකට ෙමන් ඊට යහපත් පතිචාර 
ෙනොදැක්වූ එල්ටීටීඊය, මා ජනාධිපති පදවියට පත් වී දින කිහිපයකට 
පසුව පචණ්ඩ හා පෙකෝප කාරී කියාවල ෙයෙදන්නට වුණා. 
කැබිතිෙගොල්ලෑෙව් දී සාමාන්ය වැසියන් 70කට වැඩි පමාණයක් 
ඝාතනය කර, මාවිල් ආරු අමුණ බලහත්කාරෙයන් වසා දැමුවා. මරා 
ෙගන මැෙරන පහාරයන් දියත් කළා. ආරක්ෂක හමුදාවන්ට. 
විෙශේෂෙයන්ම නිරායුධ ආරක්ෂක හමුදාවන්ට පහර දීම දිගටම කළා. 
ෙපොදු ෙද්ෙපොළ වලට හා සිවිල් වැසියන්ට හානි පැමිණ වීම ද 
නිරන්තරෙයන් සිදු කළා. ඒනිසා ජන ජීවිත හා ෙපොදු ෙද්ෙපොළ 
ෙමන්ම, ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට සුදුසු ආරක්ෂක පියවර 
ගැනීමට රජයට සිදු වුණා."  
එදා 2007 අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙමම පණිවුඩය දුන්නා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනයකින් පරිප්පු 
මිල රුපියලකින් වැඩි වීමයි, හාල්වල මිල රුපියලකින් අඩු වීමයි, 
සීනි මිල ශත 60කින් වැඩි වීමයි, එෙහම නැත්නම් වී ෙගොවියාෙග් 
වී ටික නරක් වීමයි පිළිබඳව කියනවාට වඩා රෙට් පධාන පශ්නය 
ෙසොයා ගත්ත නායකයා ෙම් විධියට ජනතාව ඉදිරිෙය් ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 30ක් ගත වුණා, 
යුද්ධයට. අවුරුදු 30ක් ගත වුණා, ෙම් පාපකාරි යුද්ධයට. අවුරුදු 
30ක් ගත වුණා, ෙම් තස්තවාදයට. ඒ ෙපොෙරොන්දුව දීපු 
ජනාධිපතිතුමා ඒ අවුරුදු 30ක් පැවැතුණු යුද්ධයට තමන්ෙග් 
අවුරුදු තුනයි පාවිච්චි කෙළේ. ඒ අවුරුදු තුන පාවිච්චි කර මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 2009 මැයි මාසෙය් 19වන දා තස්තවාදය 
සහමුලින්ම ෙම් රටින් තුරන් කළා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් සියල්ලම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අන්තර්ගත වන්ෙන් 
නැති ෙවයි. ෙම් සියල්ලටම සහභාගි වුණු ආරක්ෂක හමුදාවන් ෙම් 
කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය  වැය 
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවලා නැතුව ඇති. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ වගකීම ඉටු කළාට පස්ෙසේ එතුමා 2010 අය වැය 
ෙල්ඛනයත් ඉදිරිපත් කළා. 2010 අය වැය වැයත් ඉදිරිපත් කළාට 
පස්ෙසේ අර මා කියා ෙගන ආපු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ෙග්, රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අය වැය සියල්ලම බලන ෙකොට 
2005 සිට 2010 දක්වා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛන ෙකොපමණ 
සාර්ථක අය වැය ෙල්ඛනද කියා කියනවා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී වැඩි ඡන්ද 1,80,786කින් 
එතුමා ජයගහණය කළා. ඉන් පසුව අය වැය 5ක් ඉදිරිපත් කරලා 
වැඩි ඡන්ද 18,42,749කින් ජයගහණය කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් වුණා.  

දැන් ෙම්ක ජනතාවට දැනිලා නැද්ද? ෙම් ජයගහණය කෙළේ 
ජනතාවෙග් ඡන්දය උදුරා ෙගනද; ඡන්දය බලහත්කාරෙයන් 
අරෙගනද? ජනතාව ෙනොෙවයිද, ෙම් ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන්? 
එෙහම නැත්නම් ෙවන රටකින් අෙප් රටට ආනයනය කළ අයද 
ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන්? නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙම් රෙට් මිනිස්සු කල්පනා කළා, "ෙම් රෙට්  වගකීම භාර ෙගන 
හරිහැටි කටයුතු කරන්න පුළුවන් නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා. එම නිසා අපි එතුමාත් එක්ක ඉන්නවා"යි කියලා. 
ඒ අනුව එතුමා 2010න් පස්ෙසේ 2011 සඳහා අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කළා; 2012 සඳහා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළා. 
2013 වර්ෂයට තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් මාසික වැටුපට - 

   
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, you have only one more minute. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

කියන්න තිබුණු ඒවා -[බාධා කිරීම්] හරි අමාරුයි. අහෙගන 
ඉඳලා පුරුදුම නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක අෙප් ෙලඩක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
සිරිෙකොත ඇතුෙළේ ෙලඩක්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව 
විෙව්චනය කරන්න ෙදයක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව විෙව්චනය කරන්න ෙදයක් නැති නිසා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙමන්න දැන් විෙව්චනය කරන එකම ෙද්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපොඩි දරුවන් ෙන්. රූප 
ෙපන්වලා ෙහෝ උගන්වන්න ඕනෑය කියා මට හිතුණා. දැන් අල්ලා 
ෙගන ඉන්ෙන් racing car එකයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් අල්ලා 

ගන්න කාරණයක් ෙසව්වා. එහා ෙකොෙන් ඉඳලා ෙමහා ෙකොනට 
වන කල් ෙසව්වා. ෙමොකක්වත් අහු වුෙණ් නැහැ, ෙදවියෙන්!  
Racing car එකක් කියන ෙපොඩි කෑල්ලක් අහු වුණා. ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙර්ස් කියන ෙකොට තව එක කාරණයක් අල්ලා ගන්න 
හැදුවා. ජනාධිපතිතුමා ඒකට පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමාට 
ෙහොඳ උත්තරයක් දුන්නා. ඉතින් දැන් කියනවා, සුපිරි පන්තිවල 
අයට තීරු බදු රහිතව racing cars ෙගන්වන්න පුළුවන් කියලා. මා 
දැක්කා, එක එක විධිෙය් විෙව්චන තිෙබනවා. ෙමන්න, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් විකමසිංහ මහත්මයා ඇතුළු හැම ෙදනාෙග්ම දැන 
ගැනීම පිණිසයි. ෙමන්න ෙම් කා ර්වලට තමයි go-karts කියලා 
කියන්ෙන්. ෙම් රටට ෙගන්වන්න පුළුවන් එක් ෙකනකුට පමණක් 
ගමන් කරන්න පුළුවන් වාහනය ෙම්ක තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ ෙම් 
පින්තූරෙය් පිටපත බැගින් ෙම් විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට 
ෙබදලා ෙදන්න,  එතුමන්ලාට බලා ගන්න. ෙම් තිෙබන්ෙන්, 
Formula 1. ෙම්කට කියනවා, go-kart කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දැන් ෙමතුමන්ලා Lamborghini,  Farrari  ගැන 
කථා කරනවා. ෙම්, ඒවාෙය් පින්තූරත් මා ළඟ තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.[බාධා කිරීම්] දැන් ෙම් 
Lamborghiniවලට, Farrariවලට -ෙම් සියල්ලටම- බදු ගහනවා 
කියලා මා වගකීමකින් යුතුව කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්වාට බදු ගහනවා. ෙම්වාත් කීඩාවට අවශ්ය කරන 
ෙද්වල්. ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාව, ෙම් රෙට් ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව, 
ෙම් රෙට් පාපන්දු කීඩාව සහ ෙම් රෙට්   අෙනකුත් කීඩා සඳහා වන 
බදු අපි නිදහස් කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් - [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කළ යුතුයි. ඔබතුමාෙග් ෙවලාව 

අවසානයි.   

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
මම තව විනාඩියයි ගන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මට ෙමතුමන්ලා disturb  කරනවා.  දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන්- 
[බාධා කිරීම්] දැන් බලන්ෙන් පුළුවන් තරම් කෑ ගහලා -  [බාධා 
කිරීම්] දැන් කිව්ව ෙද්වල් අහෙගන සිටියා ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දැන් Lamborghini ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 
පශ්නයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ඒක ඇත්ත. 
දැන් Lamborghini ෙනොෙවයි, ෙමතුමන්ලාෙග් පපුෙව් ගිනි 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉවරයි. 
නායකයාට වැෙඩ් ෙදන්න නිෙයෝජ්ය නායකයා බලා ෙගන 
ඉන්නවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ෙවලාව අවසානයි. [බාධා කිරීම්] ෙවලාව පිළිබඳ 

පශ්නයක් තිෙබනවා, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. දැන් කථාව අවසන් 
කරන්න.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
නිෙයෝජ්ය නායකයාට වැෙඩ් ෙදන්න ෙගෝලෙයෝ බලාෙගන 

ඉන්නවා. පක්ෂය කෑලි කෑලිවලට කැඩිලා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය තුළින් 2016 
වසර ෙවන ෙතක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන  සැලැසම්ත් එක්ක අපි තව 
ඉදිරියටත් ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් ෙගොඩනඟමින්,  සංවර්ධනය 
කරා ෙගන යන බව සඳහන් කරනවා. ෙම් අය වැය රෙට් ජනතාවට 
හිතකාමී ඉතාම  සාර්ථක අය වැයක් කියන එකත් මතක් කරමින්, 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  
 

 
[2.53 p.m.] 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Mr. Presiding Member, thank you very much for 

giving me an opportunity to participate in the Budget 
Debate for 2013.  

One of the important factors that we notice is that a 
major portion of the Budget goes to the Ministry of 
Defence. The amount allocated is Rs. 290 billion. The 
war was over three years ago and we find that every year 
the amount voted for Defence is on the increase. The 
Budget shows the amount of expenditure and revenue we 
get for the particular year. Foreign debts have gone up to 
the maximum and we cannot go on begging for loans any 
longer. Sri Lanka’s debt has exceeded by one trillion 
rupees in the first six months of this year. Further, the 
Government intends to borrow another Rs. 129 billion in 
the coming year, which will increase further at the end of 
the year. It seems that the Government will have to have a 
fresh agreement with  the IMF soon and it will push the 
country into debt and also raise taxes. As far as the 
revenue is concerned, I understand that 95 per cent of the 
revenue we get is spent to pay loans and interests.  

The real problem we are facing is the cost of living. 
Formerly, prices were increased only in the Budget. But, 
this year, before the Budget itself the prices have been 
increased on consumer items. The price of flour has gone 
up and about 300 bakery owners have closed their 
businesses. Indian labourers who eat rotti are affected 
very badly. Middle-class people are also affected by the 
increase in prices.  

When a budget is prepared by a department, it must 
correctly estimate the expenditure for the following year 
and avoid presenting Supplementary Estimates for the 
year. This year there were more than three Supplementary 
Estimates on almost all the heads of expenditure. Under 
Defence, two times Rs. 500 million was allocated for a 
building in Hambantota. The Government should have 
avoided going for Supplementary Estimates. It must 
curtail the expenditure and avoid going for supplementary 
allocations.  

The Ceylon Petroleum Corporation and the Ceylon 
Electricity Board lose heavily in billions every year. The 

Governor of the Central Bank, Mr. Cabraal has granted 
Rs. 500 million to the Ceylon Petroleum Corporation to 
pay legal fees in the UK. I do not know why this hedging 
deal was drawn and the people who were responsible for 
this hedging deal must pay for these losses. The Ceylon 
Petroleum Corporation incurs heavy losses every year. 
This must be due to corruption, overstaffing and 
inefficiency. If you want a proper economic 
development, you must try to avoid losses in public 
enterprises. Then only you can find money for economic 
development. What we should do is to  make a 
favourable political atmosphere in Sri Lanka to enable 
foreigners to invest money in Sri Lanka  and develop the 
economy. As far as the ethnic question is concerned, until 
it is resolved, there cannot be economic development in 
the country.  

Different Ministers say different things about the 
ethnic problem. The Hon. Basil Rajapaksa wants the 
TNA to go to the Parliamentary Select Committee, where 
we will be given only a Panchayat Raj. Another Member 
of Parliament wants the Government to do away with the 
Thirteenth Amendment. Mr. Gotabaya Rajapaksa also 
wants the Thirteenth Amendment to be repealed. I want 
to ask the Government as to who is responsible in the 
Government to solve the ethnic question and who is 
running the Government. Mr. Gotabaya Rajapaksa is the 
Defence Secretary and a top public servant and he cannot 
involve himself in politics just because he is a brother of 
the President. 

There does not seem to be collective responsibility in 
the Cabinet. I want the Government to take appropriate 
steps and talk with the Members of the TNA and come to 
an agreement to solve the ethnic question. This is what 
the foreign countries also want the Government to do.  

Economy in this country took a downward trend with 
the nationalization of the estates by the late Hon. (Mrs.) 
Sirimavo Bandaranaike. This was a colossal mistake. 
When someone asked the late Hon. S.W.R.D. 
Bandaranaike whether he would nationalize the estates, 
he said that he was not prepared to kill the goose that lays 
golden eggs.      

The Committee n Public enterprises - COPE - has 
investigated several Government-owned Public 
enterprises and have found that those public enterprises 
lose in billions. It was found that every enterprise that the 
COPE examined was running at a loss. 

The purchase of The Finance Company shares by the 
National Savings Bank at an inflated price of Rs. 390 
million was done on the recommendation of an illegally 
appointed sub-committee. 

The Central Bank, which is responsible for 
management of the economy, invested money on the 
controversial Greece Bonds which resulted in a loss of 
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Rs. 2.14 billion of the public funds. The EPF was also 
used to buy shares from the companies which were 
running at a loss.  

With regard to education, Sir, I would like to say that 
money allocated for the Ministry of Education is not 
sufficient. The UNDP Regional Director, Mr. Ajay 
Chhibber, states that university education in Sri Lanka 
does not cater to the needs of the modern economy. He 
further states that Sri Lanka urgently need to develop a 
higher education system that produces graduates capable 
of taking on complex tasks, with the ability to learn and to 
adapt quickly, undertake independent research and 
generate a steady stream of world class technical 
innovations. He also added that in 2009, more than 
100,000 students, around 83 per cent of those who 
qualified for university education, were forced to abandon 
their ambition to study because the State-funded 
universities could not accommodate them. The entire 
education system should be reformed. In schools, teachers 
are only asked to write reports about the students. 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is the point of Order? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ஐயா, நீங்கள் தமிழில்தாேன ேபச ேவண் ம்! English ல் 

ேபச நீங்கள் Englandஆள் இல்ைலேய!  ஐயா, நீங்கள் தமிழில் 
ேபசுங்கள்! நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் ஆட்க க்குத்தாேன ேபச 
ேவண் ம்; நீங்கள் தமிழ் ஆட்க க்குத்தாேன ேபச ேவண் ம்!  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is his choice. He can speak in any language that 

he prefers. Please do not disturb him. Please respect his 
age and give him due place. 

 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
In the present system, all students go for tuition but 

this must be stopped and education in universities must be 

vocationally bent.  - [Interruption.] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
 (The Presiding Member) 
Please do not disturb the Hon. Member. 

ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Sir, the Government says that 95 per cent of the 

displaced people have been resettled. This is not correct.  
In Valigamam North, about 30,000 people in 24 villages 
have not been resettled. In Keppapulavu, about  250 
families have not been resettled. They were taken out of 

Menik Farm and dumped in a jungle. - [Interruption.] 

With regard to the release of prisoners, Sir, people 
who were holding very high positions in the LTTE have 
been given amnesty and are now holding very high 
positions in the Government.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Exactly. 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
About 1,000 Tamil prisoners who merely got orders 

from the LTTE are now languishing in jail. I kindly 
request the Government to give amnesty and release 
them. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member you have one more minute. 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Sir, I will finish in one minute. I want the 

Government to repeal the Eighteenth Amendment and 
bring back the Seventeenth Amendment so that that there 
can be an independent Judicial Service Commission, 
independent Police Commission, independent Human 
Rights Commission and an independent Election 
Commission. 

I will be failing in my duty if I do not appreciate the 
work done by the Hon. Dinesh Gunawardena, Minister of 
Water Supply and Drainage, for providing drinking water 
facilities to the rural areas in the Jaffna District. -
[Interruption.] 

As an Attorney-at-Law who has been practising for 
the last 25 years and as a  Parliamentarian, I criticize this 
Government for taking steps to impeach the Chief 
Justice, the honourable lady. I request this Government to 
reconsider this decision. The Members who signed the 
Impeachment Motion cannot sit in judgement. 

The loss of the GSP Plus concession from the 
European Union may have cost the country’s garment 
industry US Dollars 1 billion.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have to conclude now.  
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
Sri Lanka lost its GSP Plus entry to the European 

market in August 2010 and it resulted in the closure of a 
number of garment factories. Thank you. 

 
 

[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  விைளயாட் த் 

ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Sports ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් 

හා කමසම්පාදන  අමාත්යතුමා විධියට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සිතුම් 
පැතුම් නිවැරැදිව හඳුනා ෙගන, ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් 
කිරීම සඳහා ෙකටි කාලීන, මධ්ය කාලීන සහ දිගු කාලීන 
සැලැස්මක් යටෙත් ෙම් රෙට් සමාජ, ආර්ථික, සංවර්ධන අරමුණු 
ළඟා කර ගැනීම සඳහා 2013 ෙවනුෙවන් ජනතාවාදී අය වැයක් 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් අෙප් ෙගෞරවනීය  ස්තුතිය පුද කරන්න 
මා කැමැතියි.  

ෙම් අය වැය සම්බන්ධව විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් අෙප් හිතවත් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා විවිධ විෙව්චන, අර්ථකථන ලබා දී තිෙබනවා. 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ඇතැම් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් අය වැය 
ජනතාවට කිසිදු සහනයක් ෙනොලැෙබන අය වැයක් කියලා කිව්වා. 
විෙශේෂෙයන් මෙග්  මිත ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා එෙසේ 
පකාශ කළා. විරුද්ධ පාර්ශ්වය කුමන ආකාරෙයන් ෙම් අය වැය 
පිළිබඳව අර්ථකථන දැක්වූවත්, ෙම් අය වැය ජනතාවාදී අය වැයක් 
කියන එක අපි කියන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද ෙම් අය වැය පිළිබඳව විපක්ෂය විහිළුවට කථා කරනවා. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි, වයඹ පළාෙත්, නිකවැරටිය පැත්ෙත් ඉපදුණු, 
මලියෙද්ව විද්යාලයට ගිය අෙප් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමා 
විසින් ෙම් අය වැය සකස් කිරීමත්, මැදමුලෙනන් ආපු ෙරද්ද, 
බැනියම අඳින අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙම් 
අය වැය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමත්. හැබැයි ෙම් අය වැය 
2001 එංගලන්තෙය් ෙජෝන් අර්ල් මහත්තයා හදපු රනිල් 
උන්නැෙහේෙග් අය වැය වාෙග් ෙනොෙවයි. හක්ක පැනලා ඇවිල්ලා 
ෙචොක්සි මහත්තයා ඉංගීසිෙයන් කථා කර ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කළා නම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අය 
වැය ඉතාම වටිනවා. හැබැයි වයඹ පළාෙත් නිකවැ රටිෙයන් ආපු 
පී.බී. ජයසුන්දර මහත්තයා ෙම් අය වැය හදපු නිසාත්, 
මැදමුලෙනන් ආපු අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
අය වැය ඉදිරිපත් කරපු නිසාත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අය වැෙය් 
වටිනාකමක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය් කිසිම 
සහනයක් නැහැ කියලා විපක්ෂය කථා කළා. මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්න කැමැතියි, "2001 තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් රෙට් ජනතාවට දීපු සහන ෙමොනවාද?" කියලා. 2002 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉස්ෙසල්ලාම කෙළේ ෙපොෙහොර සහනාධාරය සහ 
සමෘද්ධි සහනාධාරය සියයට විස්සකින් කැපීමයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදවැනියට ෙමොකක්ද කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලා 

ෙපොෙහොර සහනාධාරය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා තුන්වැනියට ෙමොකක්ද කෙළේ? චරිත රත්වත්ෙත් 
මහත්තයා චක ෙල්ඛනයක් නිකුත් කරලා එක පෑන් පහෙරන් 
රජෙය් ෙසේවකයාෙග් රැකියා  ඉවත් කරලා දැම්මා. ඒ විතරක්ද? ඒ 
තමුන්නාන්ෙසේලා දුප්පතාට ගහපු එක. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙපොෙහොසතාට ෙමොකක්ද කෙළේ? කළු සල්ලි සුදු කර ගන්න 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගනාවා, "බදු සහන පනත" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒවා 
මතක ඇති. නැති මිනිහාට ගහලා, තිෙබන මිනිහාට දීපු ආණ්ඩුවක් 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. ඒ නිසා ෙම් අය වැය 
පිළිබඳව; ෙම් අය වැෙය් සහන පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා කෙළොත්, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
දැෙනයි ෙම් අය වැය ෙමොකක්ද කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩු ෙදෙක් ෙවනසක් 
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් හැම දාම දුප්පත් 
මිනිහාෙගන් කපලා ෙපොෙහොසත් මිනිහාට දීපු ආණ්ඩුවක්. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව කියන්ෙන් හැම දාම තිෙබන මිනිහාෙගන් අරෙගන නැති 
බැරි මිනිහාට ෙදන්න කියපු ආණ්ඩුවක්. ඒ නිසා විපක්ෂය ඉදිරිපත් 
කළ අය වැයත්, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 
කළ අය වැයත් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාට හිතන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙමපමණයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාට පස්ෙසේ ෙවලාවක ඒකට 
උත්තරයක් ෙදන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි, ෙම් අය වැය පිළිබඳව පකාශ කළ 
අදහස් සම්බන්ධෙයන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය 
වැය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, ඒ සඳහා අපට දැවැන්ත 
ෙවලාවක් අවශ්යයි. ඒ නිසා ෙම් අය වැය පිළිබඳව ෙකටිෙයන් 
වචන කීපයක් කථා කර ගරු මන්තීතුමන්ලාට උත්තර කීපයක් 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් මම අහනවා, "අය වැයකින් 
ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොනවාද?" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව රජෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට 
ෙගන යාමයි.  

රෙට් ෙහොඳ මාර්ග සංවර්ධන පද්ධතියක් ඉදි ෙවනවා නම්, 
ෙසෞඛ්යය, අධ්යාපනය, රැකී රක්ෂා පහසුකම් ඇති ෙවනවා නම්, 
රෙට් ගාමීය මට්ටම දක්වා නිෂ්පාදන මට්ටම ඉහළ යනවා නම්, 
සුළු හා මධ්යම පරිමාණෙය් කර්මාන්ත දියුණු වනවා නම්, එෙහම 
නම් ඒ සඳහා රජය ලබා ෙදන සහාය ෙම් අය වැෙය් නැද්ද කියලා 
මා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් අහන්න කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැයක් කියන්ෙන් රෙට් ඉදිරි 
වර්ෂෙය් අෙප්ක්ෂිත ආදායම් සහ රජය වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
කරන වියදම් ෙල්ඛනයක් වුවත්, එයින් පිළිබිඹු වන්ෙන්, ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය සැලසුම් කරන වැඩ පිළිෙවළක් බව මතක් කළ යුතුයි. 
ෙමවර අය වැෙයන්  පධාන වශෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබන්ෙන්,  ෙම් රෙට් මධ්ය කාලීන හා දිගු කාලීන ආර්ථික 
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා මිස,  ෙකටි කාලීන සහන ලබා 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා  ෙනොවන බව මතක් කළ යුතුයි. රෙට් 
ජනතාවට ලබා ෙදන සහන තවදුරටත් සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු 
කර තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
රජය ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් අඛණ්ඩව ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා 
දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙලෝක 
ආර්ථික පවණතාව ගැන. අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කෙළොත්, අද යුෙරෝපෙය් ඇති වී තිෙබන ආර්ථික පසුබෑම ගැන 
අමුතුෙවන් කියන්නට ඕනෑ නැහැ. අද ඇෙමරිකාව, යුෙරෝපය, 
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ජපානය, වැනි රටවල් ඔවුන්ෙග් ගමන් මඟ නැවත සකස් කර 
ගනිමින් සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් මහින්ද 
චින්තනෙය් පළමු පස් වසර තුළ අපි අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 5 සිට සියයට 8 දක්වා වර්ධනය කර ගත්තා. ඒක පුද්ගල 
ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 1200 සිට 1800 දක්වා වර්ධනය කර 
ගන්නට අපට හැකි වුණා. ශී ලංකාෙව් උද්ධමනය මාස 32ක 
කාලයක් තනි ඉලක්කමක පවත්වාෙගන යන්නට අපට හැකි වුණා. 
ශී ලංකාෙව් දුප්පත්කම සියයට 15.6 සිට සියයට 8.9 දක්වා අඩු කර 
ගන්නට අපට හැකියාව ලැබුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි, සියයට 
100 ඉක්මවා තිබූ ෙම් රෙට් ණය බරතාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් වශෙයන්  සියයට 80 දක්වා පාලනය කර ගන්නට 
අපට හැකියාව ලැබුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ වාෙග්ම රෙට් ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරමින්, සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත ශක්තිමත් කරමින් වසර 2016 වන විට 
ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4000 දක්වා වර්ධනය 
කිරීම සඳහා සාර්ව ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සාර්ව ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළ තුළින් 2009 වර්ෂෙය් සියයට 9.9ක් වු අය වැය හිඟය 
2010 දී සියයට 8  දක්වා අඩු කර ගත්තා. 2011 දී සියයට 6.9ක් 
දක්වා අඩු කර ගත්තා. 2012 දී එය සියයට 6.2 දක්වා අඩු කර 
ගත්තා. 2013 දී එය සියයට 5.8 දක්වා අඩු කර ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් ඉලක්කය ෙම් රෙට් අය වැය හිඟය 
සියයට 4.5 දක්වා අඩු කර ගැනීමයි. ඒ තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
වාසියක් ලැෙබන බව මතක් කළ යුතුයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අපෙග් සාර්ව ආර්ථික පතිපත්තිය විරුද්ධ පාර්ශ්වය 
විසින් විශ්ෙල්ෂණය කළත් අෙප් අය වැය පරතරය සියයට 6.2 
දක්වා අඩු කර ෙගන ෙඩොලර් මිලියන 20ක් වූ ආනයන වියදම් 
ෙඩොලර් මිලියන 18.2කට අඩු කර ෙගන තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් 
අපනයන අංශය පවර්ධනය කිරීෙම් උපාය මාර්ග හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා. ෙද්ශීය කර්මාන්ත නංවා ෙගොවි ජනතාවට සහන ලබා 
දීමට ෙයෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් සහන 
රැසක් ලබා ෙදමින් ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු කිරීමට විෙශේෂ 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම අය වැය පිළිබඳව කථා 
කරන්ෙන් එපමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීතුමන්ලා කථා කළ ෙද්ට උත්තර ෙදන්න 
දැන් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම මුලින්ම ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් කථා කළ -ඉතාම 
නින්දිත, පහත්ම කථාව කරපු- මංගල සමරවීර මන්තීතුමාෙග් 
කථාවට උත්තර ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද මංගල 
සමරවීර මන්තීතුමා ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කෙළේ ඉංගීසි 
භාෂාෙවන්.එතුමා කථා කෙළේ ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙනොෙවයි. 
එතුමා කථා ක ෙළේ ජාත්යන්තරයටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මංගල සමරවීර කියන්ෙන් 
කවුද? චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු, ඒ ආණ්ඩුව ෙහොලවපු, ආණ්ඩුව සකස් කරපු, ආණ්ඩුෙව් 
සියලු වරපසාද ලබපු, අන්තිමට එතුමියට කුඩුෙවන්න ගහපු  
ෙකෙනක් තමයි, මංගල සමරවීර කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ළඟ ඉඳලා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ෙලෝකයයි, අහසයි, මුහුදයි සියලුම 
ෙද් - ඒ තුනම- දීලත් සතුටු කර ගන්න බැරි ෙවලා අපිව දාලා ගිය  
ෙකෙනක් තමයි මංගල සමරවීර කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම "වැඩ බැරි රනිල්" 
කියන ෙපෝස්ටර් එක ගැහුෙව්ත් එතුමා. ඩිලාන්ට අපිට මතකයි.  
මංගල සමරවීර මන්තීතුමා එතුමාෙග් ෙගදර රනිල්ෙග් ෙපෝස්ටර් 
එක ඇඳපු හැටි මට අද වාෙග් මතකයි. ඉස්සරහින් දත් ෙදකක් 
දැම්මා. ඉස්සරෙවලා දත් ෙදක තිබුෙණ් නැහැ. මංගල තමයි ඒක 

ඇන්ෙද්. අපි ඔක්ෙකොම බලා ෙගන හිටියා. මංගල තමයි දත් ෙදක 
දැම්ෙම්. ෙමෙහම දත් ෙදක දාපු මංගල අද රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයාෙග් දත් ගලවන බව රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. චන්දිකා මැතිනියට ගහපු මංගල, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ගහපු මංගල වැඩි කාලයක් යන්න 
කලින් රනිල්ට ගහනවා කියන එක මෙග් මිත ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, මෙග් මිත ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මංගල සමරවීර මහත්තයාෙග් 
කථාව සංක්ෂිප්තයක් හැටියට මම කියන්නම්. එතුමා ඉංගීසිෙයන් 
කථා කරමින් ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ෙම් ආණ්ඩුෙව් දූෂණ ගැන, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් නාස්තිය ගැන, ෙම් ආණ්ඩුෙව් නීතිය හා සාමය  ගැන, 
ෙම් ආණ්ඩු ව ජාත්යන්තරය සමඟ  වැඩ කරන හැටි ගැන, ෙම් 
ආණ්ඩුව අධිකරණයට කරන ෙකනහිලිකම් ගැන එතුමා කථා 
කළා.  දූෂණ ගැන කථා කරන මංගල සමරවීර මන්තීතුමා  ගැන 
මම කියන්න කැමැතියි. චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙකඩිට් 
කාඩ් දූෂණයකට වැරදිකරුවා ෙවන්න ගිහිල්ලා මමයි, ඩිලානුයි - 
අපි- තමයි  එදා මංගල සමරවීරව  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙකඩිට් කාඩ් වංචාෙවන් ෙබ්රා ගත්ෙත්. වරාෙය් ඉඩමක් 
සිෙමන්ති සමාගමකට දීලා, ඒෙක් ෙකොමිෂන් එක රුපියල් ලක්ෂ 
50ක් ෙචක් එකකින් තමන්ෙග් මස්සිනා ධර්මසිරිට දීලා, ධර්මසිරි 
ෙචක් එකක් මාරු කරලා; ඒෙකනුත් මංගල සමරවීර 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙබ්රා ගත්ෙත් අපි. ඒ නිසා මංගල සමරවීර මන්තීතුමාට දූෂණ 
ගැන කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමා  දූෂිතෙයක් 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 නිසා.  

ඊළඟට එතුමා ෙම් ආණ්ඩුෙව් නාස්තිය ගැන කථා කළා. වරාය 
අමාත්යාංශෙය් කාමරය හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 1400යි ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිල මන්තීතුමනි. නිවාස අමාත්යාංශෙය් කාමරය 
හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 400යි, තලතා මන්තීතුමියනි. අමතක 
කරන්න එපා, ෙම් නාස්තිය ගැන කථා කරන මංගල සමරවීර.  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නීතිය හා සාමය ගැන කථා කරන මංගල සමරවීර.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අෙනෝජා වීරසිංහෙග් ෙග් ගිනි තියන්න සැලසුම් කෙළේ  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

1573 1574 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 චන්දෙල්ඛාෙග් ෙකොණ්ඩය කපන්න සැලසුම් කෙළේ මංගල 
සමරවීර.  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ආණ්ඩුවට විරුද්ධව බලෙව්ගයක් එන ෙකොට ශීපති සූරියආරච්චිට 
කියලා ෙබොරැල්ෙල් කනත්ෙත් මිනී ෙගනැල්ලා ෙබලි කපලා, අත් 
කපලා ෙගවල්වලට යවන්න සැලසුම් කෙළේ මංගල සමරවීර.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් ෙගදරට ෙපොලීසිය යවලා -
එතුමා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්- එතුමාව අත් 
අඩංගුවට ගන්න සැලසුම් කෙළේ  මංගල සමරවීර. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 මංගල සමරවීර අද නීතිය හා සාමය ගැන කථා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා ජාත්යන්තරය ගැන කථා කරනවා. උගන්ඩාෙව් 
ජනාධිපතිවරයා ලංකාවට ආපුවාම මංගලට ෙලොකු අසනීපයක් 
හැදිලා.  පසු ගිය දා එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සමුළුෙව්දී ලංකා වට 
විරුද්ධව ෙයෝජනාව ෙගනාපු අවස්ථාෙව් අපට පක්ෂව ඡන්දය 
දුන්නා උගන්ඩාව. අපට ඡන්දය දීපු උගන්ඩාෙව් ජනාධිපති 
ලංකාවට එන ෙකොට අපට කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකයා වාෙග් පස්ස හරවන්න කියලාද? මංගල සමරවීරට ඕනෑ 
කර තිෙබන්ෙන් ජාත්යන්තරෙය් ආණ්ඩුවට පක්ෂ සියලු ෙදනාට 
ගහන්න. ෙම් තමයි මංගල සමරවීර. ඊළඟට එතුමා අධිකරණය 
ගැන කථා ෙකරුවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිට 
ෙනොෙවයි අධිකරණය එක්ක පශ්න තිෙබන්ෙන්. හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමා, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා NSB  එක සම්බන්ධ 
වංචාෙව් ෙහොරු අල්ලන්න කිව්වා. මංගල සමරවීර අද කථා කළා 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන. NSB නඩුෙව් වැරදිකාරයින්ට 
එෙරහිව අපි කටයුතු කරන්න හදන ෙකොට අද ඒ ගැන කථා 
කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  එතුමා 
අද ඉංගීසි ෙයන් කථා කෙළේ ජාත්යන්තරයට.  අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට තරම් ජාත්යන්තරෙයන් 
බලපෑම් ආපු කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙම් ලංකාෙව් තිබිලා නැහැ. 
ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ආසියාෙව්ම තිබිලා නැහැ.  
ඉංගීසිෙයන් කථා කරලා ජාත්යන්තරයයි, ෙම් ආණ්ඩුවයි  
ගැෙටන්න කටයුතු කරන්න මංගලට බැහැ කියන එක අපි කියන්න 
කැමැතියි.  

මංගල සමරවීර මන්තීතුමාෙග් කථාවට අමතරව, එතුමාෙග් 
මනුෂ්යකම ගැනත් මා ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න කැමැතියි.  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ඇතුෙළේ ඉඳ ෙගන, එහි විධායක සභාෙව් ඉඳ          
ෙගන සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයාට මඩ ගැහුවා. Websitesවල 
ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් දමලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඊළඟ නායකයාට 
මඩ ගැහුවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, එෙහම කිව්වාට 
කමක් නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] බලන්න, මූෙණ් තිෙබන හිනාව.  
තව අවුරුදු 75කින්වත් බලමු. [බාධා කිරීමක්] අවුරුදු 75කින් 
කිව්වාම, ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාට ගිය හිනාව බලන්නෙකෝ. 
[බාධා කිරීම්]  ඔබතුමාට මාර සතුටක්ෙන් තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා 
ෙකළින්ම "Ranil boy".  ඔබතුමා ෙකළින්ම එෙහයියා. මතකද,  ඒ 
කාලෙය් ෙපේමදාස මහත්තයා ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමා ෙතෝරා 
ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා. එකයි, එකයි කීයද කියලා ඇහුවා, 

ඕනෑ ගණනක් හිතා ගන්න කිව්වා, එතුමාව අගමැති කළා. ඒ 
වාෙග් තමයි රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා ඔබතුමා විපක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායක කෙළේ. [බාධා කිරීම්]  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයාට websitesවලින් මඩ 
ගැහුවා.  සජිත් ෙපේමදාස  මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ Central 
Committee  එෙක් කියන ෙකොට, "මට මඩ ගහන්න එපා" කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් සමාව ගත්ත මංගල සමරවීර තමයි අද ෙම් 
විධියට කථා කෙළේ.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.   ෙකෝ, අෙප් මාත ර පළාෙත් මිතයා. 
මෙග් මිත බුද්ධික මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ රූපවාහිනිෙය් 
කියාපු ෙද්වල් මා ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට කුලය ඇදලා 
අරෙගන,  ජාතිය ඇදලා අරෙගන මඩ ගැහුවා.  ඒවා ඔක්ෙකෝම 
පැත්තකට දමන්න. මැතිවරණයට ෙපර අවසාන සතිෙය් මාතර 
පෙද්ශෙය්, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අංකය ගහලා මංගලෙග් ඡායා 
රූපය ෙබදුවා  මංගලට ඡන්දය ෙදන්නය කියලා. ෙම්ක කිව්ෙව්  
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ස්වර්ණවාහිනී නාළිකාවට ගිහිල්ලා. 
එෙහම කරපු මංගල සමරවීර තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ෙම් විධියට කථා කෙළේ. ඒ නිසා මංගල සමරවීරෙග් 
පතිවත ගැන කථා කරනවා නම්, ඉතිහාසය ගැන කථා කරනවා 
නම් අපට කිව යුතු ෙද් ෙබො ෙහෝ ඇත.  

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නායකයාට 
ආදරය කරන මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා නායකයා ෙවනුෙවන් 
ෙබොක්ක ෙදන මන්තීවරෙයක්. ඒ නිසා කරුණාකර ළඟට යන්ෙන් 
නැතිව -ළඟට ගිෙයොත් ඔබතුමාත් ෙලොකු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි-  
තමුන්නාන්ෙසේෙග් නායකයාව ෙබ්රා ගන්නය කියන ඉල්ලීම මා 
ඔබතුමාෙගන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මංගල සමරවීර මන්තීතුමා  
money laundering  ගැන කථා කළා. එතුමා කිව්වා ෙම් ආණ්ඩුව 
money laundering  කරනවාය කියලා. ෙම් ආණ්ඩුවට කළු සල්ලි 
එනවාය කිව්වා. මා අහනවා කළු සල්ලි ලංකාවට එනවා කියලා 
එතුමා ඔප්පු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියලා.  කළු සල්ලි සුදු කරන 
බදු සහන පනත ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. 
මංගලට ෙම්ක මතක නැහැ.  2002 දී කළු සල්ලි සුදු කරන්න බදු 
පනත ෙගනාෙව් යූඑන්පිය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට 
මුදල් එන විට ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා කියනවා කළු සල්ලි 
සුදු කර ගන්න ලංකාවට එනවා කියලා. මමත් කළු නිසා, 
මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමාත් කළු නිසා, අපි ෙදන්නාම ගරු මංගල 
සමරවීර මන්තීතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් කළු සල්ලි සුදු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමොකද, ඒක අහ ගත්තා නම් කළු 
අපටත් සුදු ෙවන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු 
මංගල සමරවීර මන්තීතුමා ෙම් වාෙග් විහිළු කථා කියනවා.  

ඊ ළඟට, එතුමා ෙක්පී ගැන කිව්වා. එතුමාට ෙම් දවස්වල 
නින්ද යන්ෙන් නැහැ ෙක්පී නිසා. මම දන්ෙන් නැහැ ෙමොකද 
කියලා. හැම දාම ෙක්පී. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් හිටිය අවි ආයුධ ගත්ත තරුණෙයෝ 10,000ක්-
20,000ක් විතර පජාතන්තවාදී  පිළිෙවතට ෙග්න්න අපට පුළුවන් 
නම්, ඒ සියලු ෙදනාව ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවයට සම්බන්ධ කර 
ගන්න පුළුවන් නම්, කරුණා අම්මාන්ට ෙද්ශපාලනයට එන්න 
පුළුවන් නම්, පිල්ෙලයාන්ට ෙද්ශපාලනයට එන්න පුළුවන් නම්, ඒ 
දවස්වල ෙබලි කපපු ඇඟිලි කපපු  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
සාමාජිකයන්ට පජාතන්තවාදී පිළිෙවතට එන්න පුළුවන් නම් ඇයි 
ෙදවි හාමුදුරුවෙන් ෙක්පීට එන්න බැරි? ඒක තමයි අපි ලබන 
ෙලොකුම ජයගහණය. ඒ නිසා ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමාට 
කියනවා, කරුණාකරලා ඒ ගැන පසුතැවිලි ෙවන්න එපා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊ ළඟට එතුමා racing වාහන 
ගැන කථා කළා. මම කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට ඒ ගැනත් 
වචනයක් කියන්නම්. එතුමා කිව්වා Ferrari, Porsche ෙම්ෙකන් 
ෙග්න්න පුළුවන් කියලා. ඔය එකක්වත් ෙම්ෙකන් ෙග්න්න බැහැ 

1575 1576 
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2012 ෙනොවැම්බර් 17 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් 
සහ භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්තුමාෙගන් ඉල්ලුවා ලංකාවට ෙග්න 
සියලුම කීඩා භාණ්ඩවලට බදු අයින් කරන්න කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් ගැන 
කථා කළ පළමුෙවනි ජනාධිපතිවරයා අෙප් ජනාධිපතිවරයායි. 
කීඩා ආර්ථිකයක් ගැන ක ථා කළ ෙම් රෙට් බිහි වුණ එකම 
ජනාධිපතිවරයා තමයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. කීඩාව 
ගමට ෙගන යන්න රුපියල් බිලියන 6ක් අෙප් අමාත්යාංශයට දීලා 
කීඩා ක්ෙෂේතයට වැඩිම ආෙයෝජනයක් කළ ෙම් රෙට් පහළ වුණ 
එකම ජනාධිපතිවරයා තමයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් කීඩා 
සංස්කෘතියක් හදන විට, ෙම් රෙට් කීඩා ආර්ථිකයක් හදන විට,  
විෙද්ශීකෙයෝ ෙගනැල්ලා ඒ සඳහා දායක කර ගන්න පුළුවන්, අපි 
හඳුනා ගත්ත  කීඩා කිහිපයක් තිෙබනවා.  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජාත්යන්තර තරග ෙම් රෙට් පවත්වපු නිසා 
ෙම් රටට US Dollars මිලියන 50කට වැඩි මුදලක් ෙගනැත් 
තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් ඉලක්කය වන්ෙන්  
2015 වන විට එය මිලියන 500කට වැඩි කරන්නයි. අපි ඒ සඳහා 
විවිධ කීඩා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අපි wind surfing හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි motor racing හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 
ඔබතුමා දන්නවා විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු ෙගොඩක් ෙකොළඹ 
night race එක බලන්න ගියා. මහනුවර night race එක බලන්න 
මෙග් මිත ගරු හර්ෂ මන්තීතුමා ගියා. එතුමා හරිම කැමැතියි  race 
බලන්න. එතුමා ෙමතැන කෑ ගහනවා, එෙහම කරලා අපිත් එක්ක 
race බලන්න යනවා. එතුමා කීඩාවට කැමැති ෙකෙනක් ෙන්. ඒ 
නිසා මම එතුමාට ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් 
නිවන් දැකලා වාෙග් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා මම එතුමාට ෙමොකුත් 
කියන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් කීඩා ආර්ථිකයක් 
හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා ඉතිහාසය අරෙගන බලන්න. ෙම් 
රෙට්   ෙමෝටර් රථ ධාවනය කළ කීඩකෙයෝ හැම දාම race දිව්ෙව් 
Fiat  කාර් එෙකන්.  දැන් Fiat එක කැඩිලා, කෑලි හැලිලා, silencer 
එක තියා ෙගන තමයි අද අෙප් අය  race දුවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කීඩකෙයෝත් කැමැතියි ජාත්යන්තරයත් 
එක්ක ගැෙටන්න. විෙද්ශිකෙයෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා Fiat  එෙක් 
race බලන්න කැමැති නැහැ. ඔබතුමා දැක්කා පසු ගිය දා රාතී 
ෙකොළඹ තිබුණු ෙමෝටර් රථ ධාවන තරගය. ඔබතුමා දැක්කා අෙප් 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමා ෙබොෙහොම උනන්දු ෙවලා, 
මහා නායක හාමුදුරුවන්ෙග් ආශිර්වාදයත් අරෙගන මහනුවර 
පැවැත්වූ ෙමෝටර් රථ ධාවන තරගය. ඒවා බලන්න විෙද්ශිකෙයෝ 
විශාල  පමාණයක් ආවා. හැබැයි ඒ විෙද්ශිකෙයෝ අපට කියපු ෙද් 
තමයි Minor වල ගිහිල්ලා, Fiatවල ගිහිල්ලා, පරණ Toyotaවල 
ගිහිල්ලා ෙම් race තියන්න බැහැ කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි වාහන ෙදකක් 
ෙග්න්න ෙමවර අය වැෙයන් සහනය දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඉදිරිෙය් තිෙබන තරගවලදී ජාත්යන්තරයත් එක්ක ගැෙටන්න 
පුළුවන් ෙමෝටර් රථයක් ෙගන්වීමට අෙප් කීඩකයින්ට අවස්ථාව 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඊෙය් ෙමෝටර් රථ ධාවන සංගමය මාව හම්බ 
ෙවන්න ආවා. එතුමන්ලා  ශී ලංකාෙව් පළමුෙවනි වතාවට ෙම් 
වාෙග් සහනයක් ලබා දීපු එකම ආණ්ඩුව ෙම් ආණ්ඩුවයි කියලා 
පුවත් පත් නිෙව්දනයක් කර ෙම් රජයට පසාදය පළ කරලා 
තිබුණා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙදෙක් පන්තිෙය් ෙද්වල් කියලා 
ෙම් ලබා ෙදන සහන විෙව්චනය කරන්න එපා. මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. වැඳලා 
කියන්නම් කීඩාවට ෙද්ශපාලනය ගාවා ගන්න එපා. කීඩාව අපි 
කාටත් එකයි. මැච් පරදිනෙකොට අපි ඔක්ෙකොම කනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You have only one more minute. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක කාරණයක්වත් කියලා 

ඉවර නැහැ. ඒ නිසා එෙහම කියන්න එපාය කියා අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන්  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා මාත් සමඟ 
ටිකක් අමනාප නිසා ෙවලාව කපලා වාෙගයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. 
දිගින් දිගටම ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තීතුමන්ලා කිව්වා, රුපියල් 
මිලියන 7405.9ක් ඒ වැය ශීර්ෂයට ෙවන් කර තිෙබනවාය කියා. 
වැඩිම මුදල ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
වැය ශීර්ෂයටය කියා කිව්වා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය 
ශීර්ෂය යට ෙත් තිෙබන e-Sri Lanka Project එකට රුපියල් 
මිලියන 1008ක්, ජනාධිපති විෙශේෂ නියමු ව්යාපෘතියට රුපියල් 
මිලියන 80ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන මුදල දැන ගන්න 
ඕනෑ නම් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග් වැය ශීර්ෂය යටෙත් ෙවන් 
කර ඇති සියලු පතිපාදන ජනාධිපතිතුමා සඳහා පමණක් ෙවන් කර 
ඇති පතිපාදන ෙනොවන බැවින් එම වියදම් සියල්ල 365න් 
ෙබදන්න. එතෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කර තිෙබන මුදල තමුන්නාන්ෙසේලාට බලා ගන්න  පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ආරක්ෂක වියදම් 
සඳහා වැය  කරන මුදල ගැන විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා. 
2009 අවුරුද්ෙද් ආරක්ෂක වියදම රුපියල් බිලියන 150යි. ෙමයින් 
වැටුප්වලට රුපියල් මිලියන 8යි.  අෙනක් ෙමෙහයුම් සඳහා 
රුපියල් බිලියන 40යි. ඒ වාෙග්ම පාග්ධන වියදම් සඳහා රුපියල් 
බිලියන 12යි වැය කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමෙහයුම් අවසාන වීෙමන් පසු තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය සහ 
සිවිල් ආරක්ෂක හමුදාවන්ට කිසිවක් ෙවන් කර නැහැ. කාලය 
නැති නිසා මා ෙම් ගැන දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
වර්ෂෙය් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අය වැය සඳහා ෙවන් කර 
තිෙබන මුදල සඳහන් ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වර්ෂෙය් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශයට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් අයත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට ෙවන් කර තිෙබන මුදලින් 
සියයට 85ක් වැය කරන්ෙන්  හමුදාෙව් ඉන්න ෙසබළුන්ට වැටුප් 
ෙගවන්න කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා. 
එයින් උතුරු නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනයටත් මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද වන විට නාගරික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙමොන තරම් වැඩ කර තිෙබනවාද?  
ඔබතුමා උෙද්ට ලස්සන කලිසමක් ඇඳලා ලස්සන t-shirt එකක් 
ඇඳලා ලස්සන සපත්තු ෙදකක් දමා ෙගන perfume එකක් 
ගාෙගන -පුසුෙඹ් බැහැ-  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හදා 
තිෙබන පාෙර් ඇවිදිනවා මම දකිනවා. අෙප් ස්වාමිනාදන් 
මැතිතුමා හැම දාම උෙද්ට ලස්සන ෙකොට කලිසමක් ඇඳලා 
ලස්සන t-shirt එකක් ඇඳලා ලස්සන සපත්තු ෙදකක් දමාෙගන 
පුදුමාකාර  සුවඳක් එන perfume එකක් ගාෙගන තරුණෙයක් 
වාෙග් එහි ඇවිදිනවා මම දකිනවා. ෙම්වා  සියල්ල හදලා 
තිෙබන්ෙන් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් සල්ලිවලිනුයි. හිටපු ගමන්  
අෙප් සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා -අත්පුඩි ගැහුවාට එතුමාට 
ඇෙහන්ෙනත් නැහැ- කෙන් ෙමොකක්ද ෙලොකු එකක් දමාෙගන 
 ෙලොකු ශබ්දයක් දමාෙගන පාර දිෙග් දුවනවා. වාහන යනවා 
ෙපෙනන්ෙනත් නැහැ. වාහන හැප්පුණත් ෙපෙනන්ෙනත් නැහැ. 
එතුමා දු වන්ෙනත් එහි තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොළඹ ලස්සන කරන ව්යාපෘති සියල්ලට ෙම් පතිපාදන ෙවන් 
කර තිෙබන බව මා මතක් කරනවා. සමාෙවන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙගොඩක් ඒවාට උත්තර ෙදන්න බැරි වුණා. අවාසනාවන්ත 
මංගලෙග් අවමංගල ෙසේවයට උත්තර ෙදන්න වුණු නිසා මෙග් 
කාලය වැඩිෙයන් ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
අය වැය ජනතාවාදී අය වැයක්. ඒ නිසා ෙම් අය වැෙයන් ලබා 
ෙදන සහන ෙම් රෙට් ජනතාව එක සිතින්ම පිළිගන්නා බව මතක් 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.30] 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මෙග් හිතවත් මිත  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමාට 

පසුව කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  ෙම් අය වැය නිකවැරටිෙය් පී.බී. 
ජයසුන්දර මහත්මයා හැදූ අය වැයක් කියා එතුමා කිව්වා. ඒකට 
ෙකෝෂි, ADB,  IDB  නැත්නම් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුද ෙල් උදවිය 
 ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා අවශ්ය කරන මඟ ෙපන්වීම කර 
තිෙබනවා.  

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

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
IDB උදවියත් සිටිනවා. IDB උදවිය ඔබතුමාට උදවු කරනවා. 

ෙම් අය වැය හැදුෙව් නිකවැරටිෙය් පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා 
තමයි. ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ ජනාධිපතිතුමා තමයි. හැබැයි, 
ෙම්ක කර ෙගන යනවිට තිෙබන පශ්නය තමයි දැන් අපිට පසු ගිය 
කාලෙය් උද්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙවන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාත් බලනවා ෙම්ක පුළුවන් තරම් ෙහොඳට 
හදා ගන්න පුළුවන්ද කියා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන 
අය වැය  ෙනොෙවයි, අන්තිම ෙවනෙකොට තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි 
තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්. එතුමාට ඒක කර ගන්න නැවත ආර්ථික 
දර්ශනයක් හදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ක හදා ගන්න 
බැරිකමට අෙනක් අවුරුද්ෙද් තව ආර්ථික දර්ශනයක් හදන්න 
ෙවලා සිදු තිෙබනවා. ආර්ථික දර්ශනය අනුව අය වැය හැදුවාට 
වැඩය කර ෙගන යන විට ඒක ෙනොෙවයි, ෙම්ක ඇතුෙළේ 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විය හියදම් අරවා ෙම්වා 
අලුෙතන් ෙගෙනන පනත් ෙකටුම්පත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අලුත්, 
අලුත්  වැඩ පිළිෙවළවල් හදිසිෙය් ෙගනැවිත් දමන ඒවා, අර යන 
මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන්ම අෙනක් පැත්තට හරවා තිෙබනවා.  

ඒ නිසා  ෙම් අය වැය පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා සකස් කළ 
එකක් නිසාවත්, ජනාධිපතිතුමා ෙමතැනට  ඇවිල්ලා කිෙයව්ව 
නිසාවත් ඒක මහා ෙලොකු ගාමීය පුද්ගලයන්  එක්ක තිෙබන  
ගනුෙදනුවක් ෙනොෙවයි.  අය  වැෙය් ආර්ථිකමය පශ්නය තමයි 
ෙමතැන  තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා මම එතැනින් පටන් ගන්න ගමන් -
[බාධා කිරීමක්] හරි, ඉන්න. මම කලබල  කෙළේ නැහැ.   

 ෙම් අය වැය  තිෙබන  මිනිහාෙගන් අරෙගන නැති මිනිහාට 
ෙදන  අය වැයක්ය කියලා  තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. ෙම් අය වැය  
කියවාෙගන, කියවාෙගන යනෙකොට  ෙමොකක්ද ෙපෙනන්ෙන්? 

එෙහන් ෙමෙහන් එල්ලන ලද සපත්තු කූට්ටම් කෑලි ෙදක තුනක්, 
ෙපොල් ගහක රා මදින්න  තිෙබන ෙපොඩි කෑල්ලක්, හදිසිෙයන් 
ඉන්න ගමන් දුක හිතිලා අසූෙව් ජූලි වර්ජනයට අහු වුණු, -
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව හදන්න පාරවල් දිෙග් කෑ ගහලා,  
කරන්න තිෙබන කන්නලව් සියල්ල කරලා බැරිම  තැන දැන් ඒ 
අයෙගන් භාගයක්  විතර මැරිලා ගියාට පස්ෙසදි-  අයට දැන් 
රුපියල් 5000ක් එල්ලනවා වාෙග් සුකුරුත්තන් වැඩ ටිකක් 
එෙහන් ෙමෙහන්  තිෙබනවා. ඒක තමයි අපට ෙපෙනන්න තිෙබන 
ෙද්. ඒ  අනුව තමයි  තමුන්නාන්ෙසේලා   කියන්ෙන් ෙම් අය වැය 
තිෙබන  මිනිහාෙගන් අරෙගන  ෙපොඩි මිනිහාට ෙදන එකක්ය 
කියලා.  හැබැයි ෙම් අය වැය කියවාෙගන යනෙකොට ෙපෙනනවා, 
නැති එකා නැත්තටම නැති කරන ලද, තිෙබන එකා  මුරුංගා 
අත්තටම උස්සන ලද අය වැයක්  තමයි ෙම්  තිෙබන්ෙන් කියලා.  
ඒ නිසා ෙම් අය වැෙය් තිෙබන කෑලි එකින් එක අරෙගන කියන්න  
ඕනෑ.   

මම කනගාටු ෙවනවා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙයන් විශාල ෙකොටසක් මංගල සමරවීර 
මන්තීතුමාට පහර ගහන්න වැය කළ එක ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 84 (viii)  යටෙත් මම විෙශේෂෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, ඒවා  ඒ මන්තීවරයා ෙම් සභාෙව් 
නැති අවස්ථාෙව්දී  කළ පකාශ නිසා ඒ පකාශ  සියල්ල හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් අයින් කරන්නය  කියා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එතුමා  කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ඒක මතු කරන්නයි තිබුෙණ්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  මම කියන්න 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Mahindananda Aluthgamage. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට ෙමතැන ෙබල්ල කැෙඩනකම් කෑ ගහන්න ඕනෑ 

"point of Order" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙපොඩ්ඩක් අපි ගැනත් අහන්න. එතුමාට අයිතියක් නැහැ, මෙග් 
කථාව අයින් කරන්න. ඒකට තමයි  මූලාසනය ඉන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක මූලාසනය-  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 ෙපොඩ්ඩක්  ඉන්නෙකෝ. කරුණාකරලා ඔබතුමා මම කථා 

කරන එක අහන්නෙකෝ.  මම කාරණය කියන්න කලින් ඔබතුමා 

1579 1580 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ඔතැන ඉඳෙගන  තීන්දුව  ෙදන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පැත්ෙත් 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් මූලාසනෙය් ඉන්නෙකොට මූලාසනය  
විධියට කටයුතු කරන්න; සාධාරණ ෙවන්න.  මෙග් කථාෙව් 
ෙකොටස් අයින් කරන්න එතුමාට අයිතියක් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අසාධාරණයක් ෙනොෙවයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා කථා 

කරනෙකොට නැවැත්වූෙය් නැහැ, ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ කරුණ මතු 
කළා නම් ඒ තීරණය ගන්න තිබුණා කියායි මම කිව්ෙව්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම  කියා  තිෙබන්ෙන් මංගල  සමරවීර  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මන්තීතුමා කළ ෙහොරකම් ගැනයි. මම කියා තිෙබන්ෙන් මංගල 
සමරවීර මන්තීතුමා කළ ෙද්වල් ගැනයි. මම එක ෙබොරුවක්වත් 
කියලා නැහැ. ෙබොරු නම් මංගල සමරවීර මන්තීතුමාට නඩු 
දමන්නය කියන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුමන්ලාත් එක්ක ඉන්නෙකොට ඔක්ෙකොම ෙහොඳයි. දැන් 

බලාෙගන යනෙකොට මංගල සමරවීර මන්තීතුමා තමයි ඒ සියලු 
ෙද්වල් කරලා  තිෙබන්ෙන්. හැම ෙදයම කරලා  තිෙබන්ෙන් 
මංගල සමරවීර මන්තීතුමායි. එතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් ඉන්නෙකොට 
ෙකොණ්ෙඩ කපලා තිෙබන්ෙනත්, ෙගවල් ගිනි තියලා 
තිෙබන්ෙනත් ඔක්ෙකෝම කරලා තිෙබන්ෙන් එතුමායි. 1994 ඉඳලා 
තිබුණු කුණු සියල්ලම මංගල සමරවීර මහත්මයාට -ෙබංගාල 
ෙබොක්කට- තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා දමලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන 
ඉන්න අෙප් ආදරණීය ඇමතිවරුන්ට මම කියන්න කැමැතියි, 
කරුණාකරලා  දැන්වත් ඔය වාෙග් ජඩ වැඩවලට නිකම් හරි 
ගෑෙවන්න යන්න එපා කියලා. ෙමොකද ෙකොයි ෙවලාෙව්දී හරි තව 
එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් එහාට ෙමහාට වුණු ගමන්  ඔක්ෙකොම 
කුණු ටික ඒ මනුස්සයාෙග ඔළුවට තමයි වැෙටන්ෙන්. ශීපති 
සුරියආරච්චි මහත්මයාලා ආණ්ඩුව ගන්න මහන්සි වුණු ඒවා, 
මංගල සමරවීර මහත්මයාලා ආණ්ඩුව ගන්න මහන්සි වුණු ඒවා, 
අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්මයාලා ඉතිහාසෙය් ඉඳන් ෙම් පක්ෂය 
ආරක්ෂා කර ගන්න මහන්සි වුණු ඒවා දැන් ෙමොකුත් මතක නැහැ.  
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් වුණු ගමන් ඒ තරම් ෙදෝහිෙයෝ පමාණයක් 
ෙකොෙහේවත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන් ඒක තමයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අධිකරණය ගැනත් ඕකම තමයි තත්ත්වය. ෙම් අග 
විනිශ්චයකාරතුමියෙග් ස්වාමි පුරුෂයාට තනතුරු දුන්ෙන් ෙම් 
ආණ්ඩුවයි. ආණ්ඩුෙවන් දීලා දැන් සියලු ෙදය අනික් පැත්ත 
ගහලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් කියනවා, එතුමා ෙහොෙරක්ය කියලා.  
ෙම්, ඒ  කට්ටියම තමයි. කරුණාකර එෙහම ෛවරක්කාරකමින් 
කථා කරන්න එපා. මංගල සමරවීර මහත්මයා ෙම් පැත්තට 
ඇවිල්ලා එතුමා විශ්වාස කරන දර්ශනයත් එක්ක තමන්ෙග්  
විෙව්චන ඉදිරිපත්  කරනවා. එච්චරයි කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයත් එක්ක තමයි 
මෙග් කථාව පටන් ගන්න  හදන්ෙන්. ආචාර්ය සරත් අමුණුගම  
මහත්මයා මම ෙබොෙහොම ගරු කරන ෙකෙනක්.  එතුමා  ෙම් අය  
වැෙය් මූලික  කාරණා  ටික අරෙගන කථා කළා. එතුමා කිව්වා, අපි 
ජම්බු කඩනවා වාෙග්  වැඩ කරනවාය කියා. එතුමා ඇහුවා, අ ෙප් 

ආර්ථික  දර්ශනය ෙමොකක්ද  කියා. ආචාර්ය සරත් අමුණුගම  
මහත්මයාට ආර්ථික දර්ශනයක් තිෙබනවා. ඒක ෙවනම එකක්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්  ආර්ථික දර්ශනය ෙමොකක්ද කියා 
කරුණාකරලා මට කියන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික දර්ශනය 
ලිබරල් ධනවාදී එකක්  හැටියටයි   මා දකින්ෙන්.   

ඔබතුමන්ලා ෙමොන කථා කිව්වත්, අවසාන වශෙයන් ෙම් 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ අරෙගන බැලුවාම -අය වැය හිඟය අඩු 
කරන ඒවා, අපනයන ආදායම වැඩි කරන ඒවා, ආනයන වියදම 
අඩු කර ගන්න ඒවා, දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය සම්බන්ධව තිෙබන 
කාරණා සියල්ල අරෙගන බැලුවාම- ඔබතුමන්ලාට ඒ හැර ෙවන 
මතයක් නැහැ. ලිබරල් ධනවාදෙය් තමයි අපි ෙද ෙගොල්ලන්ම 
ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා හිටපු ගමන් ඒකට එෙහන් ෙමෙහන් කෑලි 
එකතු කරනවා. ඇහුෙවොත් කියයි, ''කින්ෙස නියමය'' තමයි දැන් 
අපි අරෙගන යන්ෙන් කියලා. මම ඒකත් කියන්නම්. කියලා ඔප්පු 
කරලා ෙපන්වන්නම්, ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියලා. ඇමතිතුමනි, 
මතවාදීමය වශෙයන් ඔබතුමාට ෙමොනවා හරි එකක් කියන්න 
පුළුවන් ෙවයි. හැබැයි ෙම් මුළු අය වැය අරෙගන බලපුවාම, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් කියාකාරකම් අරෙගන බලපුවාම 
ඔබතුමන්ලා එෙහම පිටින්ම ලිබරල් ධනවාදෙය් තවත් 
අතෙකොළුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එච්චරයි 
අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවොෂින්ටන් පතිපත්ති තමයි 
ඔබතුමන්ලා තවම කියාත්මක කරන්ෙන්. නැතුව ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. 80 දශකෙය් ෙගනාපු ලිබරල් ධනවාදය 
තමයි අදත් කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්.  

අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද බලන්න, ෙම් රෙට් 
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 80ක් ණය ෙගවන තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ණය හා ෙපොලිය ෙගවලා ඉවර වුණාම සියයට 
20යි අෙප් අතට ඉතුරු ෙවන්ෙන්. අෙප් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 
80ක් ණය හා ෙපොලී ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
ආදායම රුපියලක් කියලා අර ගත්ෙතොත් ශත 35ක් ණය හා 
ෙපොලිය ෙගවන්න ඕනෑ. මුළු ආදායම රුපියලයි කියලා හිතමු. 
එයින් ශත 35ක් ණය හා ෙපොලිය හැටියට ෙගවනවා. ශත 33ක් 
වැටුප් හා විශාම වැටුප් හැටියට ෙගවනවා. තව ශත 21ක් 
සහනාධාරවලට ෙවන් කරනවා. ඉතුරු ශත 11 වියදම් කරන්න 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුද්දක් පුරා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කෑ 
ගහන ්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම්කට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
උෙද් ඉඳන් රෑ ෙවන කල් කරන්න ෙමොකුත් ෙදයක් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ආර්ථික කමය යටෙත් 
පාරිෙභෝගිකයා ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළි ෙවළකට අපි යන්න 
ඕනෑ. පාරිෙභෝගිකයාට අද කය ශක්තියක් තිෙබනවාද? මිනිසුන්ට 
අවශ්ය භාණ්ඩ ගන්න හැකියාවක් තිෙබනවාද? ඔබතුමන්ලා 
කිව්වා, 2004 දී ඒක පුද්ගල ආදායම තිබුෙණ් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
1,062යි කියලා. ඒක 2010 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 2,800ට ගියාය 
කිව්වා. භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑම එක්ක කල්පනා කරලා 
බලපුවාම මිනිසුන්ට අද ආර්ථික ශක්තියක් නැහැ. ෙම්ක තමයි අද 
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ඒ කරුණු කාරණා එකින් එක 
අරෙගන බලපුවාම, උද්ධමනය එක්ක කල්පනා කර බලපුවාම  අද 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

2006 උද්ධමනය තිබුෙණ්, සියයට 10ට. 2007 දී ඒක සියයට 
15.8ට ආවා. 2008 දී ඒක 22.6ට ආවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
උද්ධමනය මැනීම සඳහා තිබුණු කාරණා එකින් එක අයින් 
ෙකරුවා. ඒ අනුව මද්යසාර, පාන වර්ග, දුම්ෙකොළ හා මත් දව්ය 
කියන ෙද්වල් ඒ මැනීෙම් ලැයිස්තුෙවන් අයින් කළාට පස්ෙසේ, 
2008 දී 22.6ට තිබුණු උද්ධමන ෙව්ගය එක වරම සියයට 3.4ට 
බැස්සා. එෙහම ඉලක්කම් විජ්ජා ෙපන්වලා අපටත් කියන්න 
පුළුවන් උද්ධමන ෙව්ගය 3.4ට බැහැලා තිෙබනවා, එක තනි 
ඉලක්කමට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා කියලා. ඇයි  ෙම් භාණ්ඩ               
ඒ ලැයිස්තුෙවන් අයින් කෙළේ? ඒවා අයින් කෙළේ 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අංක ටික අවශ්ය විධියට හදා ගන්න ඕනෑ 
නිසා. ඒ නිසා 2008 දී 22.6ට තිබුණු උද්ධමන ෙව්ගය එක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්ෂයක් ඇතුළත සියයට 3.4ට බැස්සා. ඒ නිසා 2007 දී 5,461ක් 
හැටියට තිබුණු ඇත්ත ජීවන වියදම් දර්ශකය  2009 ෙවන ෙකොට 
2,206ට බැස්සා. ෙම්ක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු විජ්ජාව. ඒ 
අනුව තමයි අද කියන්ෙන් උද්ධමන ෙව්ගය අඩුයි, අෙප් උද්ධමන 
ෙව්ගය අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙමන්න ෙමතැනයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රහස තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් සියයට 40කෙග් 
දිනක ආදායම ෙඩොලර් 2යි; රුපියල් 262යි. සියයට 20කෙග් දිනක 
ආදායම ෙඩොලර් එකට අඩුයි; රුපියල් 131යි. එතෙකොට ෙම් ඉහළ 
ආදායම් ලබන සියයට 45න්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.  

அதன் பிறகு, மாண் மிகு மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN  left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් රෙට් ඉහළම ආදායම් ලබන සියයට 10ක පිරිස දළ ජාතික 

නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 45ක් ෙබදා ගන්නවා. ෙම් රෙට් සියයට 
40කට හිමි වන්ෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට පහයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උෙද්ට නැඟිටලා, සිහි නැති ෙනොවී 
දවෙසේ නැඟිටලා ඉන්න නම් සාමාන්යෙයන් කිෙලෝ කැලරි 
2,000ක්, 2,200ක ශක්තියක් ෙකෙනකුට ඕනෑ ෙවනවා. අද 
ගුරුවරෙයකුෙග් පඩිය කීයද? ගුරුවරෙයකුෙග් පඩිය රුපියල් 
13,120යි. III ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් පඩිය කීයද? 
රුපියල් 15,995යි. මට ෙපොලීසි ෙය් නිලධාරිෙයක් ෙගනැල්ලා 
දුන්නා, ඔහුෙග් වැටුප් විස්තරය. අවුරුදු 24ක්  ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය 
කරපු නිලධාරිෙයකුෙග් පඩිය කීයද? රුපියල් 18,775යි. ෙමන්න 
අද රෙට් තත්ත්වය. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ඒක පුද්ගල 
ආදායම ෙඩොලර් 2,400යි කියලා. අද ෙවන ෙකොට ෙමච්චර වැඩි 
ෙවලාය, ෙමච්චර ෙඩොලර් ගණනක් වැඩි ෙවලාය කියලා කියනවා. 
අවුරුදු 24ක් ෙසේවය කළ ෙම් රෙට් ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුෙග් පඩිය 
රුපියල් 18,775යි. 

කරුණාකර ෙම්ක කියවලා බලන්න. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙම් 
රෙට් ඇත්ත තත්ත්වය. තමුන්නානෙසේලා ෙලොකුවට කියනවා ඒක 
පුද්ගල ආදායම වැඩි ෙවලා කියලා. ෙම් තමයි ෙපොලීසිෙය් රාලහාමි 
ෙකනකුෙග් වැටුප. ඔහුට යහපත් ෙසේවා දීමනාව හැටියට ෙදන්ෙන් 
රපියල් 15යි. විදුලියට රුපියල් 100යි. කාර්යාල කාර්ය 
සහායකෙයකුෙග් පඩිය රුපියල් 11,795 යි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. ෙම්වාත් එක්ක තමයි ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමා කියන්ෙන් අද ෙකොළඹ නගරෙය් හැම තැනම ''ෙතල 
බස්සන්න'' තැන් හදලා තිෙබනවා කියලා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ඒ වැඩ පිළිෙවළ මා විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා ෙහොඳ වැඩක් කර ෙගන යනවා. නමුත් මතක තියා ගන්න 
ඕනෑ, ෙතල බස්සන්න හදන ෙම් තැන්වල, ආණ්ඩුෙව් ආෙයෝජන 
කියලා වැඩ කරන හැම තැන්වලම වැඩ කරන්ෙන් කවුද කියලා.   
ඒ වැඩ කරන්ෙන් ෙම් රෙට් හමුදාෙව් අය. හරි නම් ෙම් මුදල් යන්න 
ඕනෑ කාටද? ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියනවා වාෙග්, 
trickle-down approach එකක් ෙවනවා නම්, ඒක පහළට 

ගලාෙගන යනවාද කියලා මා 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. රාජ්ය ආෙයෝජනවලට 
ෙකොෙහොමද තමුන්නාන්ෙසේලා සල්ලි ෙග්න්ෙන්? ණයට 
ෙග්න්ෙන්. සල්ලි ණයට ෙගනැල්ලා ඒ සල්ලි ෙලොකු 
ව්යාපෘතිවලට ෙයොදවනවා.   

මා උදාහරණයක් කියන්නම්. ජනාධිපතිතුමා කිව්වා 
ෙර්ස්ෙකෝස්   එක හැදුවා කියලා. ඒක  හදනෙකොට ඒ කුලිය දුප්පත් 
අහිංසක එදිෙනදා වැඩ කරන කම්කරුවාට ගියාද? ගිෙය් නැහැ.  ඒ 
වැඩ කෙළේ හමුදාෙව් ෙසබළු; නාවික හමුදාෙව් ෙසබළු; ගුවන් 
හමුදාෙව් ෙසබළු; ෙපොලීසිෙය් ෙසබළු; STF  එෙක් ෙසබළු. ඒ අය 
ෙයොදවලා තමයි ෙම් වැඩ කරන්ෙන්. ෙම් සල්ලි ටික අහිංසක 
දුප්පත් මිනිහාෙග් අතට යන විධියට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න අපට බැරි ඇයි? එෙහම තත්ත්වයක් නැතිකෙම් පශ්නයයි 
ෙම් තිෙබන්ෙන්. ඒ පශ්නය නිසා තමයි ආදායම කඩා  වැෙටන්ෙන්.   

එදා මහවැලි ව්යාපාරය පටන් ගන්නෙකොට, මහවැලි ජලාශ 
පහක් හැෙදනෙකොට ගෙම් හිටපු හැම මිනිෙහකුෙග්ම අතට කීයක් 
හරි ආවා. ඔවුන් ගිහින් ඒ ව්යාපාරවල වැඩ කළා. ඔවුන් ගිහින් 
කුඹුරු ෙකටුවා. ඔවුන් ගිහින් ඇළ-ෙව්ලි ශූද්ධ කළා. නමුත් අද ඒ 
තත්ත්වය ඇති ෙවලා නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය බදු 
ආදායම ආර්ථිකය හැසිරවීෙම් පධාන උපාය මාර්ග බවට පත් 
ෙවලා තිබුණා, ආනයන අපනයන හා ඍජු විෙද්ශ ආදායම වැඩි 
කර ගැනීෙම්දී. අෙප් බදු ආදායම තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. 2011දී 
වක බදු සියයට 80.6යි. ඍජු බදු සියයට 19.4යි. ඒ විධියට වක බදු 
දාපුවාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එදිෙනදා අවශ්ය භාණ්ඩවලට බදු 
ගැහුවාම - සීනි කිෙලෝ එකට,  පිටි කි ෙලෝ එකට, සැමන් ටින් 
එකට බදු ගැහුවාම- ඒක වදින්ෙන් අහිංසක දුප්පත් මිනිහාට. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ඍජු බදු හැටියට ගන්ෙන්19.6යි. ඍජු 
බදු කියන්ෙන් ෙකළින්ම ෙලොකු ෙකොම්පැනිවලට ගහන බදු. 
එන්න එන්නම සෘජු බද්ද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඇමරිකාෙව් ෙම් 
බදු පමාණය සියයට 30යි 40යි. සව්ීඩනෙය් සියයට 50යි.  ෙම් ඍජු 
බදු ගහලා තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමන්ෙග් ආදායම වැඩි කර 
ගන්ෙන්.  තමුන්නාස්ලා ඔය කථා කරන, ඔය කියන දුප්පත් 
මිනිහාට ඒ සහනය ෙදන්ෙන් නැහැ.  ෙලොකු එකාෙගන් අරෙගන 
දුප්පත් මිනිහාට ෙදන එක ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිහාෙග් භාණ්ඩවලට ගහන බදුවලින් තමයි 
තමුන්නා න්ෙසේලා සියයට 80.6ක් එකතු කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

ඔබාමා ජනාධිපතිවරයා වුණාම ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතරම් 
ධනවාදී අර්ථ කමයක ඉන්න මනුස්සයා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ''මම 
ෙහට උෙද් ඉඳලා ධනපතියන්ෙගන් බදු අය කරන්න පටන් 
ගන්නවා'' කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා ධනපතියන්ට බදු ගහලා 
තිෙබනවා ද? මම ෙපන්වන්නම්, ධනපතියන්ට ගහලා තිෙබන 
බද්ද ෙමොකක්ද කියලා. ෙර්ස්  කාර් ගැන මා කැමති නැහැ 
තවදුරටත් කථා කර ෙගන යන්න. මරුටි කාර් එකක් ලක්ෂ 
හතරකින් වැඩි ෙවනවා. Three-wheeler  රුපියල් විසිදාහකින් 
වැඩි ෙවනවා. ෙපොඩි ෙලොරියක් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකකින් වැඩි 
ෙවනවා.  

Carlton Sports Network  එක ගැනත් මම කියන්නම්. ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අමාත්යතුමාට මම ඒ ගැන කියන්න 
කැමතියි. මහින්ද චින්තනෙය් කියනවා ෙන්, පුද්ගලයා හදා, පවුල 
හදා රට හදමු කියලා. පුද්ගල යා පැත්තකින් සිටියදී පවුල හැෙදන 
වැඩ පිළිෙවළකට තමයි ෙම් දැන් යන්ෙන්.  

ෙමවර අය වැෙය් සඳහන්  වන්ෙන් ෙම් විධියටයි: 

''පචාරණ වියදම් අඩු කිරීම සම්බන්ධෙයන් පවතින සියයට 25ක 
සීමාවන් කීඩා අමාත්යාවරයා විසින් අනුමත කරන ලද ජාත්යන්තර  

1583 1584 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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කීඩා කටයුත්තක් සම්බන්ධෙයන් වන විෙශේෂිත අනුගාහකත්වයන් 
සම්බන්ධෙයන් ඉවත් කරනු ඇත. (2012 අෙගෝස්තු 1 වන දා  සිට 
බලපැවැත්ෙවන පරිදි)''  

ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 8 වන දා ඉදිරිපත් කරන ෙම් අය වැෙයන් 
කියනවා, "2012 අෙගෝස්තු සිට අපි ෙම් බද්ද අෙහෝසි කරනවා" 
කියලා. සියයට 25ක් අඩු කරන්ෙන් ෙමොකකටද? Carlton Sports 
Network එකට ෙගනාපු බඩුවලට. මම කියන්නම් විස්තර. 
වටිනාකම ෙඩොලර් මිලියන 110යි. ෙම් රෙට් කිකට් තරග 
විකාශනය කිරීම සම්බවන්ධව තමයි ඒවා ෙගනාෙව්. ඒකට 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැම්ෙම් කුඩා  පුවත් පත් නිෙව්දනයක්. Cricket 
Board  එක ෙම් නිෙව්දනය දැම්ෙම් job opportunities  කියන එක  
ඇතුෙළේ. අපි ෙම් ගැන දිගින් දිගටම  COPE එෙක්දී කිව්වා. 
ෙමෙහම කරන්න එපා කියලා කිව්වා. කිකට් ආයතනෙය් 
ෙල්කම්වරයා හැටියට ඉන්ෙන්  නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා. මම 
එතුමාට කිව්වා,  තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙගෞරවය තියා ගන්න කියලා. 
නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා  ෙම් රෙට් Cricket Board  එෙක් 
ෙල්කම්වරයා විධියට වැඩ කරන ගමන් CSN  නාළිකාෙව් CEO   
විධියට වැඩ කරනවා. 

එතෙකොට කිකට් ආයතනෙයන් පුවත් පෙත් advertisement 
එක දමනවා. ඒ ෙකොෙහොමද? ෙම් කිකට් තරග විකාශනය කිරීම 
සම්බන්ධව ෙපොඩි advertisement එකක් දමනවා. ෙම් සඳහා එකම 
එක ආයතනයයි ඉදිරිපත් වන්ෙන්. ෙවන කිසිම ආයතනයකට 
ලියන්ෙන් නැහැ. කලින් තිබුණු සාමාන්ය සම්පදාය ඒ 
ආයතනවලට ලියන එක ෙන්. රූපවාහිනිෙය් ආයතනවලට 
ලියනවා. ආණ්ඩුෙව් ආයතන තිබුණා ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
Eye channel එක එෙහම. දැන්  ඒවා ෙකෝ? ඒවා ඉවරයි. 
රූපවාහිනිය පාඩු ලබන්න අවශ්ය කරන කටයුතු ටික ලෑස්ති 
කරනවා. CSN එෙක් ආදායම  දවස ගණෙන් ඉහළට යනවා. 
ඔවුන්ෙග් ආදායම වැඩි ෙවනවා. ඔවුන්ට තව තව සහන ෙදනවා. 
ෙම්ක තමයි පසු ගිය අෙගෝස්තුවල ඉඳලා ආදායම් බද්ෙදන් සියයට 
25ක් නිදහස් කරමින්  CSN ආයතනයට දුන්න වැඩ පිළිෙවළ. 
සාමාන්යෙයන් IPL එෙක් ගණන   මිලියන 500යි. ඒක තමයි අෙප් 
විකාශන අයිතියට අවුරුදු තුනකටම අපට හම්බ ෙවන ගණන.  
CSN නාලිකාවට  මිලියන 110කට අවුරුදු තුනකට  ෙදනවා. 
ෙමන්න, ෙලොකු එකාෙගන් අරෙගන ෙපොඩි එකාට සලකන හැටි! 
ෙම්ක තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්. ආයතන ගණනාවක් 
දිගින් දිගටම ෙම්වා ගැන ලිව්වා. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒවා 
ගැන ඇහැක් ඇරලා බලන්න තරම් තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ෙම් CSN නාලිකාවට පචාරය 
ෙදන කට්ටිය කවුද? ඒ නාලිකාවට පචාරය ෙදන්ෙන්   ලංකාෙව් 
blue-chip companies කියන කට්ටියයි. ඔය    ෙජෝන් කීල්ස් කියයි, 
එයිට්කන් ස්ෙපන්ස් කියයි, ඇක්ෙසස්, අරවා ෙම්වා කියලා කියයි.  
ඕනෑ නම් තව ෙකොම්පැනිවල නම් මම කියා ෙගන යන්නම්. දැන් 
ෙම් ෙකොම්පැනි ටික තමයි CSN නාලිකාෙව් පචාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කරන බඩු ටික ෙදන්ෙන්. එතෙකොට ඒවා 
සම්පූර්ණෙයන් බදුවලින්  නිදහස් කරනවා. ෙම්ක ෙම් ඉහළ ඉන්න 
තුන් හතර ෙදෙනක් එක්ක එකට එකතු ෙවලා කරන දාමරික 
කියාවලියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  තමුන්නාන්ෙසේලා  අර 
තැන් තැන්වල එල්ලලා තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාට  කියන්න 
පුළුවන් ෙන්, "ඔව්, සපත්තු කූට්ටමක් ෙදනවා අෙන් පව්, ෙපොඩි 
එකා දැක්ක ගමන් දුක හිතිලා, මුහුණ දිහා බල බලා ඉඳලා දැන් 
තමයි කකුල් ෙදක ෙපනිලා තිෙබන්ෙන්" කියලා.  ඉතින් දැන් දුක 
හිතිලා.  ෙම්වා එල්ලපු බව තමුන්නාන්ෙසේලාත් කියනවා. හැබැයි 
ෙම්ක ඇතුෙළේ තිෙබන ෙලොකු ෙකොම්පැනිවලට හම්බ ෙවන 
මිලියන, බිලියන ගණන් වාසි පිළිබඳව ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
කියන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට කටවල් නැහැ. කිව්වාට වැඩකුත් 
නැහැ. කියලා ෙත්රුමකුත් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "ෙලෝෙකෝපකාරය" 
කියන උපෙද්ශ කාව්යෙය් ෙමෙහම කවියක් තිෙබනවා:  

"නිරිදුන්ෙග් තත ඉඟි  - ෙනො දත් මැතිවර ෙනො දත් ගජිඳු 
ෙතසක් සිවුපා යුත් - මැති ඇති රදුට සිතුව සෑෙද්."    

රජ්ජුවරුන්ෙග් සිෙත් ඇති අදහස් දැන ෙගන හරියට වැඩ 
කරන්න ලෑස්ති ෙවයල්ලා කියලායි ඒ කවිෙයන් කියන්ෙන්. 
එෙහම දැන ෙගන තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම කට්ටිය වැඩ කරන්ෙන්. 
කිසි ගැටලුවක් නැහැ, ඔවුන් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ නිසා ඒවාට අත 
තියන්න එන්ෙන් නැහැ. 

ඊළඟට ෙලෝෙකෝපකාරෙය් ෙමෙහමත් කවියක් තිෙබනවා:   

"රදුන් ෙලොබැති ෙදයට - ෙලොබය ෙනොකරව් පණට හිතැෙතොත් 
පලඟැටි ෙගොදුරු පත් - වැටුප් මැද වැද නෑසුනු ෙලස ෙව්." 

 ඒ කියන්ෙන්, පණට ආදරයක් ඇත්නම් රජුන් ඇලුම් කරන 
ෙද්වල්වලට ෙලෝබ ෙනොකරව්, එෙසේ කළෙහොත් ෙගොදුරට ෙලොබව 
පහන මැදට පනින පළඟැටියා වාෙග් විනාශ ෙවනවා කියන එකයි. 
ඒ නිසා ෙමතුමන්ලා දන්නවා ෙමොකුත් කරලා වැඩක් නැහැ 
කියලා. රජ්ජුරුවන්ෙග් බඩුවලට අප අත තියලා වැඩක් නැහැ, අප 
අත තිබ්ෙබත් අපටත් පළඟැටියාට වාෙග් තමයි ෙග්ම් එක හම්බ 
වන්ෙන් කියලා ෙමතුමන්ලා දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අද අන්න 
එතැනට වැටිලා තිෙබනවා.  

කාල්ටන් එකට ෙමච්චර ෙකෝටි ගණනක් ෙදන ෙකොට, ෙම් 
blue-chip companiesවලට ෙමෙහම බදු සහන ෙදන ෙකොට, 
දුප්පත්, අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයාට දවසකට රුපියල් 25යි  හම්බ 
වන්ෙන්. අඩුම තරෙම් අද කිරි ෙත් එකක් ෙබොන්නත් රුපියල් 
25ක් යනවා. ෙමොනවාවත් කන්න මුදලක් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ. 
ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඉල්ලුෙව් කීයද?  

දැන් කිව්වා 15,000ක් එක්ක කථා කළාය කියලා. 
ජනාධිපතිතුමා සාකච්ඡා තිබ්බා. 15,000ක් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ වෘත්තීය සමිති කිව්ෙව් නැද්ද,"අපට ඕනෑ 
රුපියල් 13,442.50ක්" කියලා. ෙපෞද්ගලික අංශය ඉල්ලුෙව් 
නැද්ද? ඉල්ලුවා. ෙදන්න බැහැ. දුන්ෙන් නැහැ. හැබැයි නිකම් 
ෙසොච්චම් දීමනාවක් වැටුපට එල්ලලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්   වැටුෙප් තැනින් තැනට  
ෙම් දීමනාව එල්ලලායි තිෙබන්ෙන්. පඩි වැඩි කර නැහැ. 
දීමනාවක් එල්ලලා තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්කයි අද සිද්ධ ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට විෙද්ශ ආෙයෝජන බලන්න. මම කියා ෙගන යන්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා හම්බන්ෙතොට කරන ආෙයෝජන ගැන.   
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා  ෙම්ක නිකම් වැඩක් ෙනොෙවයි කියලා. 
චීනෙය් "String of Pearls" කියලා වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? පාකිස්තානෙය් 
තිෙබන වඩා වරාය. ඊළඟ ට බංග්ලාෙද්ශෙය් තිෙබන චිතෙගොන්  
වරාය. බුරුමෙය් තිෙබන සිට්ෙව් වරාය. ලංකාෙව් තිෙබන 
හම්බන්ෙතොට වරාය. ෙමෙහම ගිහිල්ලා සුඩානයට එනකම් 
චීනෙය් අලුත් වැඩ පිළිෙවළ තමයි ෙම් යන්ෙන්. හැබැයි ඒ වැඩ 
පිළිෙවෙළේදී චීනය වඩා වරායට මිලියන 248න් China funding 
ෙදනවා මිලියන 198ක්. හැබැයි බංග්ලාෙද්ශයට සහන ෙදනවා. 
බුරුමයට ෙදනවා. චීනය ලංකාෙව් අපට ෙදනවා සියයට 6 
ගණෙන්, ෙහොඳටම ෙකළවිලා යන්න. මිලියන 704යි. අද අපට 
බුදියා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය හදලා ෙදයියෙන් කියලා ෙහටට හරියටම 
අවුරුදු ෙදකයි. ෙම් කාලය ඇතුළත හම්බන්ෙතොට වරායට 
ඇවිල්ලා තිෙබන නැව් ගණන කීයද? මට ඊෙය් ඒ විස්තර ලැබුණා.  

ෙම් අවුරුදු ෙදකට නැව් 43ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ කවුරුවත් ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නැව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

43න් ෙගනා භාණ්ඩ ගැන කල්පනා කර බලන  ෙකොට, ඒ 
භාණ්ඩවල බර ෙමටික්ෙටොන් 5,400යි. ෙමටික්ෙටොන් 5,400ක් 
කියන්ෙන් containers 29යි. ෙකොළඹ වරාෙය් විතරක් අවුරුද්දකට 
ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 29ක containers එහාට ෙමහාට භාවිත 
ෙවනවා. 

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  There is a point of Order being raised. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමා දැන් කථා කරන්න එපා. 

ඔබතුමාට ඒ ගැන කථා කරන්න තිබුණා. නමුත් ඔබතුමාට දැන් 
ඒක ගැන කථා කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු මන්තීතුමා, හම්බන්ෙතොට වරායට ෙගන්වන්ෙන් වාහන. 

ඒක containers භාවිත කරන වරායක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමා 
මිනිස්සුන්ව මුළා කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමතුමාටත් දැන් කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒක 

තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී කියන්න තිබුණා. අවුරුදු ෙදකකට 
පස්ෙසේ හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳව ෙගනා වැඩ පිළිෙවළ මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්. ෙම් තත්ත්වය ඇති වුණාට පස්ෙසේ ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා, හම්බන්ෙතොට වරායට car carriers ෙග්නවා 
කියලා. විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා කිව්වා, හම්බන්ෙතොට වරාය දිහා 
බල බලා දවසකට නැව් 400ක් යනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] අද 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැඩට ෙසේවකෙයෝ 300ක් බඳවාෙගන 
තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඉන්න ඒ තුන්සිය ෙදනා 
හම්බන්ෙතොට වැඩ කළ අය. අද ඒ තුන්සිය ෙදනා මුහුද අයිනට 
ෙවලා බලාෙගන ඉන්නවා, අෙන්! ෙකොයි ෙවලාෙව් නැවක් එයිෙදෝ 
කියලා. ඒ අයට පඩි ෙගවන්ෙන් කවුද? ඒ අයට පඩි ෙගවන්ෙන් 
ෙකොළඹ වරාෙයන්. අද ෙකොළඹ වරාය පාඩු පිට දුවන්ෙන්. ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ෙකොළඹ වරායට පාඩු ෙවන්ෙන් ෙවන ෙහේතුවක්  නිසා 
ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට අද එක අවුරුද්දකට,- [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමොන විකාරද? තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා බලන්න. [බාධා 

කිරීමක්] ඔව්, හරියට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ගැන මම 
කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ෙවන ෙකොට ෙකොළඹ වරාය පාඩු 
ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා මම 
කියන්න කැමැතියි. හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් දවස ගණෙන් 
ෙගවන්න තිෙබන පමාණයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? වාහන ලක්ෂ ෙදකක් එහාට ෙමහාට යනවා කියලා 
කිව්වා. ඒවා ඔක්ෙකෝම හම්බන්ෙතොට වරායට ෙග්න්න පුළුවන් 
කියලා කිව්වා. වරාෙය් දැන් ඉන්න සභාපතිවරයා, ෙම් ඇමතිවරු 
තමයි ඇවිල්ලා කිව්ෙව්. එෙහම කිව්වාට වාහන 6,700යි ෙම් 
අවුරුද්දටම ෙගන්වා ෙගන  තිෙබන්ෙන්. ඒත් ෙකොළඹ වරාෙය් ඉඩ 
තිබියදී නිකම් බලහත්කාරෙයන් තමයි ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
බලහත්කාරෙයන් ෙබල්ල මිරිකලා වාෙග් ෙගනා වාහන ටික 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  There is a point of Order being raised. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා දැන් 

සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදි ෙතොරතුරුයි කියන්ෙන්. ෙමතුමා 
ආණ්ඩුවට එන්න ඉල්ලුෙව් මහාමාර්ග ඇමතිකම. දැන් වරාය 
ඇමතිකම ඉල්ලනවා. මහාමාර්ග ඇමතිකම ඉල්ලලා තමයි 
ආණ්ඩුවට එන්න හැදුෙව්. දැන් වරාය ඇමතිකම ඉල්ලනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. You may carry on, Hon. 

Member.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම්වා ෙබොරු ෙතොරතුරු ෙනොෙවයි. වරාය අධිකාරිෙයන් 

මට එවපු ගණන ෙම් තිෙබන්ෙන්. ෙම් තිෙබන්ෙන්. 5,090යි 
වැඩ කර තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට vehicle handling දාලා 
තිෙබන්ෙන් 2,902යි. ෙම් ඔබතුමාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන. ෙම් 
තිෙබන්ෙන් වරාය අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා අත්සන් කර එවපු 
ෙතොරතුරු. [බාධා කිරීමක්] හා, ෙහොඳයි. ෙමන්න ෙම්ක තමයි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව බලන ෙකොට 
ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 5ක කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. ෙකොළඹ 
දකුණ වරාය හැදුවාට පස්ෙසේ අෙප් terminal එකකින් භාගයක් 
චීනාට ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. අපට කිව්ෙව් චීනා රන් මාලයක් 
ගිල්ලා කියලා. ෙගඩිය පිටින්මයි චීනා ගිලලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙවනුෙවන් ආපහු කරන්න කිසි ෙදයක් නැහැ. එතෙකොට 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් ණය සඳහා අවුරුද්දකට 
රුපියල් ෙකෝටි 670ක් ෙගවන්න ඕනෑ. මා සයකට රුපියල් 
ෙකෝටි 55ක් ෙගවන්න ඕනෑ. අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ අපි 
ෙගවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ශත 5ක්වත් හම්බ ෙවලා 
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 



2012 ෙනොවැම්බර් 17 

තිෙබනවාද? නැහැ. Tug එක දාලා තිෙබනවා. දවසකට එක 
tug එකක් පාවිච්චි කරන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,200යි. 
ඒෙක් ගණන තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ගන්න ඕනෑ. අපි ඒකට 
සල්ලි ටික ෙගවනවා. ඒක තමයි අපි කිව්ෙව්, “Vision without 
action is a daydream. Action without vision is a 
nightmare” කියලා;  දැක්මක් නැති වැඩ පිළිෙවළක් කියලා. 
දවල් හීනයක් වාෙග්. එෙහම නැත්නම් නපුරු හීනයක් වාෙග් 
තත්ත්වයකටයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

Mihin Air ආයතනයට අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහ ෙලොකු ආෙයෝජන. අද ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? Mihin Air ආයතනය අද ෙවන ෙකොට රුපියල් 
මිලියන 1,966ක් පාඩුයි. ෙම් රෙටන් රුපියල් මිලියන 649,500ක් 
ණය අරෙගන තිෙබනවා. අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? අරෙහේට යවන්න ඕනෑ 
කිව්වා, බුද්ධගයාව වඳින්න යවන්න ඕනෑ කිව්වා, ඩුබායි යන 
අහිංසක කට්ටියව යවන්න ඕනෑ කිව්වා. අපට කිසි රුදාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ Mihin Air කියලා ආයතනයක් හදා ගන්න. අපට 
SriLankan Airlines ආයතනය තිබුණා. අපට ඒ ආයතනය හදා 
ගන්න තිබුණා. අද ඒ ආයතනෙය් පාඩුව ෙගවන්ෙන් කවුද? 
SriLankan Airlines ආයතනය ෙම් ෙවන ෙකොට රුපියල් මිලියන 
17,172ක් පාඩුයි. SriLankan Airlines ආයතනෙය්  ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ණය ගැනීම් රුපියල් මිලියන 11,662යි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 

SriLankan Airlines එක පාඩු ලබන තැනට පත් ෙවලා 
විතරක් ෙනොෙවයි. SriLankan Airlines එකට දැන් කියනවා UAE 
bank එෙකන් ෙඩොලර් මිලියන 500ක් ගන්න කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ණය ටික ෙගවන්න. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දකුණු අධිෙව්ගී 
මාර්ගයට ෙමොකද වුෙණ්? ඒක හැදුවා. ෙහොඳයි, අපට ඉක්මනින් 
යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සම්බන්ධ ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 
ඒෙකන් ඇති වූ අලුත් රැකියා අවස්ථා ෙමොනවාද? මිරිස්ෙසේ තිෙබන 
මාළු ටික ෙකොළඹට ෙගෙනන්න ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය පාවිව්චි 
කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට තිෙබන කිරි ටික 
ෙග ෙනන්න ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට? ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න කන්ෙට්නර්වලට 
යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. අපට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. "චූන්" එෙක් 
පැෙයන් ගාල්ලට ගියා; දවල්ට බත් ටිකක් කෑවා; ආපහු ආවා. 
ඒකට ෙනොෙවයි- 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! You have two more minutes.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඊළඟ කාරණය 

කියන්නම් අවසාන වශෙයන්. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක තමයි අද 
තිෙබන දැවැන්තම ෙහොරකම. මම දැන් ෙමතැනදී කියන්නම් ඒ 
ගැන. ෙම්වා තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනන අලුත් 
ආෙයෝජන. දඹුල්ෙල් ඉඳලා යාපනයට යනෙතක් කිෙලෝමීටර 
ගණනක් හදන්න ෙගනාවා වැඩ පිළිෙවළක්. China Exim Bank 
එෙකන් ෙගනාෙව්. China Exim Bank එක ඒ සඳහා අපට සල්ලි 
ෙදනවා. අපට සල්ලි ෙදන්ෙන් ණයක් විධියට. දඹුල්ෙල් ඉඳලා 
282වැනි කිෙලෝමීටර කණුව දක්වා කිෙලෝමීටර 63ක්, 282වැනි 
කිෙලෝමීටර කණුෙව් ඉඳලා යාපනය දක්වා කිෙලෝමීටර 90ක් වූ 
පාර හදන්න ෙගනා මුළු මුදල ෙබදලා බැලුවාම China Exim Bank 
එෙකන් කැටික් කියන සමාගම අරෙගන තිෙබනවා 

කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් මිලියන 152ක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි පහෙළොවහමාරක්. මතක තියා ගන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක 
දුන්නා ෙකොම්පැනි ෙදකකට. ෙමොකක්ද ඒ ෙකොම්පැනි ෙදක ? 
එකක්, Maga Engineering ආයතනය. අෙනක් එක  ICC කියන 
ආයතනය. රුපියල් ෙකෝටි පහෙළොවහමාරයි, කැටික් එක ගත්ෙත් 
එක කිෙලෝමීටරයකට. කැටික් එක කවදාවත් පාරවල් හදපු 
ෙකොම්පැනියක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක දන්නවා. 
Website එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඒ ෙගොල්ලන් ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Galle Face එෙක් ඉඩම ගන්න ගිෙය්ත් ඒ ෙගොල්ෙලෝ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ඔව්, Galle Face ඉඩම ගන්න ගිෙය්ත් ඒ ෙගොල්ෙලෝ. මම 

දන්ෙන් නැහැ කැටික් කාෙග් ෙකොම්පැනියක්ද කියලා. ඒකටමයි 
ෙදන්න හදන්ෙන් හැම එකම. කැටික් එකට දීලා තිෙබනවා, ඒ 
මුදල් ටික. ඒ අය දුන්නා Maga Engineering එකටයි,  ICC 
එකටයි subcontract එක. කීයද ගණන? රුපියල් මිලියන 60යි. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 6යි. මම අහනවා ඉතිරි රුපියල් ෙකෝටි 
9.2කට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. [බාධා කිරීම්] එක 
කිෙලෝමීටරයකින් රුපියල් ෙකෝටි 9.2යි. ෙමෙහමයි සංවර්ධන 
වැඩ ෙවන්ෙන්. එක කිෙලෝමීටරයකින් රුපියල් ෙකෝටි 9.2යි. 
රුපියල් ෙකෝටි 9.2 ගණෙන් කිෙලෝමීටර 153කට ෙකොපමණද 
කියලා කරුණාකර කල්පනා කර බලන්න. ඒ, ෙම් ර ෙට් 
ජනතාවෙග් සල්ලි. කවුද ෙම්වා ගිල්ෙල්? ෙම්වා ආපසු ෙග ෙනන්න 
තමයි- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Nirmala Kotalawala. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම කරුණු ඇතිවයි ඔප්පු කරන්ෙන්. කරුණු නැතිව 

 ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොන point of Order 
එකක් වත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහා මාර්ගයම ඉල්ලලා 

තමයි නටන්න හැදුෙව්. දැන් පැත්ත මාරු ෙවලා ෙකොයි පැත්ෙත්ද 
ඉන්ෙන් කියලා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙකොයි පැත්ෙත්ද 
ඉන්ෙන් කියලා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

දැන් පැත්ත ෙමොකක්ද  කියලා දන්ෙන් නැහැ. 

1589 1590 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Please wind up now. Your time is already over.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
He took my time. So, you must give me one more 

minute to wind up.  
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Your time is already over. So, please wind up now.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගල්කුලම ඉඳලා කිෙලෝමීටර 63යි; රුපියල් මිලියන 9,592යි. 

[බාධා කිරීම්] මම කියන්නම්. 232වන කිෙලෝමීටර කණුෙව් ඉඳලා 
යාපනය නගරයට කිෙලෝමීටර 90යි; US Dollars මිලියන 70යි. 
මිලියන 9,532යි. China Exim Bank එෙකන් ගත්ෙත් ඒ මුදල. 
ICC එකටයි Maga Engineering එකටයි දුන්නාට පස්ෙසේ මම 
අහනවා ෙම් මුදල කාටද ගිෙය් කියලා. ෙම් මුදල අරෙගන එන්න 
තමයි  ඊළඟට ඔබතුමන්ලා ෙගනාෙව් ෙඩොලර් මිලියන 5ක් නිකම් 
ෙගෙනන්න පුළුවන් කියන ෙයෝජනාව. කිසිම ෙදයක් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is Hon. Basil 

Rohana Rajapaksa. Before he starts his speech, the Hon. 
Deputy Speaker will take the Chair. 
      

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය.  

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. DEPUTY SPEAKER [THE HON. 
CHANDIMA WEERAKKODY]  took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.01] 

 

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 
Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2013 වර්ෂයට ඉදිරිපත් කරපු අය වැය 
විවාදෙය් ෙදවැනි වර කියවීෙම් අවසාන විවාදයට පිළිතුරු සැපයීම 
සඳහා විවාදය ආරම්භ කරපු දවෙසේ ඉඳලා සූදානමින් සිටියත් 
විපක්ෂෙයන් වැදගත් අය වැය විවාදයක් ෙනොෙකෙරන නිසා ඒ 
පිළිබඳව පිළිතුරු කථාවක් ෙම් සභාෙව් කරන්න ෙනොහැකි වීම 
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ඒ නිසාම ෙම් අය වැය ගැනත්, ෙම් අය 
වැෙය් මූල ධර්ම ගැනත්, අය වැය  විවාදය තුළ සමහර අය කරපු 
විගහ ගැනත් ෙකටි සඳහනක් කරන්න මට සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙමම අය වැය සකස් කිරීමට පදනම්  කෙළේ කුමන කාරණාද 
කියන එක ගැන ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් සිටින තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියලු ෙදනාම දන්නවා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා 2005 ජනාධිපති මැතිවරණයට, සාමාන්යෙයන් 
මැතිවරණයකදී ඉදිරිපත් කරන මැතිවරණ පකාශයක් ෙවනුවට 
"මහින්ද චින්තනය" නමැති අලුත් ශී ලංකාවක් ෙගොඩ නැඟීම 
සඳහා වූ දර්ශනයක්, වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. එය 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ වීසි කරන තත්ත්වයට පත් ෙනොකර එය 
එතුමාෙග් මුළු රාජ්ය කාලය තුළම පතිපත්ති මාලාවක් ෙලසත්, 
පතිපත්ති පකාශනයක් ෙලසත්, ආර්ථික හා සමාජයීය වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙලසත් ෙයොදා ගත්තා. ඒ වාෙග්මයි 2010 දී ජනතාව 
ෙවත ඉදිරිපත් කරපු "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම". එයත් හුෙදක් 
මැතිවරණ පකාශනයක් ෙනොවන විධියට යම් කිසි දර්ශනයක් 
පදනම් කරෙගන, යම් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා ඉදිරිපත් කළා. 
එතුමා ෙමෙතක් ඉදිරිපත් කරපු සෑම අය වැයක්ම ෙම් රට 
ෙලෝකෙය් යම් කිසි ස්ථානයකට  ෙගනි යන්න පුළුවන් තත්ත්වයට 
ෙගනාවා. ඒ සමඟම ෙම් රෙට් ජීවත් වන සෑම පුරවැසිෙයකුටම 
යම් පතිලාභයක් ලබා ෙදමින්, ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් 
කරන්න පදනම් කරපු තවත් අය වැයක්  තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ. 
"මහින්ද චින්තනය" තුළත්, "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" තුළත්, 
ෙම් අය වැයත් පදනම් කර ගත්ෙත් විෙශේෂෙයන්ම පධාන කරුණු 
හතරක් මත. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැෙය්  පථමෙයන්ම 
සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව ඇති කළ යුතු බවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම දිවයිනක් ෙලස පවතින අෙප් රෙට් ඈත 
අතීතෙය් හිටපු අෙප් සියලු රාජ්ය නායකයින් දැන ෙගන හිටියා, 
ජනතාවෙග් ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කරන්ෙන් නැතිව, ඒ 
ජාතිෙය් ෙපෞඪත්වය, ජාතිෙය් ස්වාධීනත්වය, ස්ෛවරීභාවය 
රකින්න බැහැ කියලා. ඒ නිසාම ඈත අතීතෙය් ඉඳලාම අපි ආහාර 
අතින් ස්වයංෙපෝෂිත රටක් හැටියට තබා ගන්න කියා කළා. ඒ 
වාෙග්ම අද ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයත්, ඉදිරියට 
ඇති වන තත්ත්වයත් උඩ  ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කර ගන්න 
ෙම් අය වැෙයනුත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 
ආහාර සුරක්ෂිතතාව වාෙග්ම ජීවියාට අවශ්ය පධාන ෙදයක් තමයි, 
ජලය. අපි තරම් වාරි ශිෂ්ටාචාරයක් තිෙබන රටක් ෙම් ෙලෝකෙය් 
ෙහොයා ගන්න ඉතාම අපහසුයි.  

ෙම් අය වැය තුළ විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා, 
ජල සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරන්න. අපි දන්නවා, ජලය සුරක්ෂිත 
කෙළේ නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියන එක. පසු ගිය නියං 
කාලෙය් අපි ෙම්ක ෙහොඳින් දැක්කා.  ජල සුරක්ෂිතතාව සඳහා  අපි 
ෙම් අය වැය තුළිනුත් මීට කලින් අය වැය තුළිනුත් විශාල මුදලක් 
ෙයොදවලා තිෙබනවා.   

වාතය සහ ජලය කියන ෙම් සම්පත් ෙදකම රැක ගන්න අවශ්ය 
ෙදයක් තමයි පරිසර සුරක්ෂිතතාව. විෙශේෂෙයන්ම ජීවියකුට ජීවත් 
ෙවන්න වාතය අවශ්යයි. ආහාර, ජලය වාෙග්ම පිරිසිදු වාතය 
නැතිවත්  ජීවත් විය ෙනොහැකියි. අපි දන්නවා, සංවර්ධනය වන 
රටවල ඇති වී තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි ෙම් පිරිසිදු වාතය, 
නැත්නම් පරිසරය විනාශ වීම. ඒ නිසා පරිසර සුරක්ෂිතතාව 
ෙකෙරහි අපි විශාල අවධානයක් ෙයොමු කරලා එය ෙම් අය වැයට 
පදනමක් හැටියට අරෙගන තිෙබනවා.  

සත්ත්වයාත් මිනිසාත් අතර ෙවනසක් ඇති වූෙය් බලශක්තිය 
පාවිච්චි කරන්නට පටන් ගත්තාට පසුවයි. සත්ත්වයාත් අපත් අතර 
ඇති ෙවනස ඒකයි. එතැනින් තමයි මිනිසා ජීවීන් අතරින් ඉදිරියට  
ආෙව්. ඒ නිසා අපි ෙමහිදී බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳවත්,  
විෙශේෂෙයන්ම පුනර්ජනන බලශක්තිය පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු කර එය ෙමම අය වැයට පදනම් කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
පදනම යට ෙත් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මුළු අය වැයම 
සකස් කර තිෙබන්ෙන්.  
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මහින්ද චින්තනය හා මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුළිනුත්, 
එතුමාෙග් සෑම අය වැයක් තුළිනුත් එතුමා සැමට විදුලිය, ජලය, 
සනීපාරක්ෂාව සහ නිවාස ලබා ෙදමින් දරුවන්ට ෙහොඳ 
අධ්යාපනයක් සහ ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් ලබා දීෙම් මූලධර්ම 
පදනම් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ මත තමයි ෙම් අය වැයත් සකස ්
කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අය වැය තුළ විතරක් ෙනොෙවයි, මහින්ද චින්තනය තුළත් 
පධාන වශෙයන් ඉලක්ක කරපු කාරණයක් තමයි පුද්ගලයා සහ 
පවුල. අපි දන්නවා, ෙම් සඳහා විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් දියත් කර 
තිෙබන බව. ෙම් අය වැය තුළින් පුද්ගලයා සහ පවුල නඟා 
සිටුවන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදලා ඒ සඳහා අවශ්ය ආධාර 
සහ පතිපාදන ෙවන් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම "දිවි නැඟුම" 
තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජීවත් වන සෑම 
පවුලක් ෙකෙරහිම, ඒ පවුෙල් සෑම පුද්ගලයකු ෙකෙරහිම 
අවධානය ෙයොමු කිරීමයි.  ෙම් අය වැය තුළ ඒ සඳහා යම් සහන 
සලසා තිෙබනවා. ඒ පුද්ගලයා ෙමොන මට්ටෙම් රැකියාවක 
ෙයදුණත්, ෙමොන මට්ටෙම් දුර්වලතාවකින් ෙපළුණත්, ෙමොන 
පෙද්ශයක ජීවත් වුණත් ඔවුන්ව එක විධියට  නඟා සිටුවන්න ෙම් 
අය වැය තුළ කටයුතු කර තිෙබනවා.  

අපි ගම නැංවීම සඳහා නැත්නම් ගම සවිබල ගැන්වීම සඳහා 
ෙම් අය වැය තුළ අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම අය වැයකින්ම අපි ගම ඉලක්ක කර ෙගන 
කටයුතු කළා.  

අපි දන්නවා ෙම් රෙට් සියයට 80කට වැඩි ජනතාවක් ජීවත් 
වන්ෙන් ගම්වල සහ වතුවල බව. ගම පදනම් කර ෙගන තමයි අෙප් 
රට හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ගම් 36,000ක්, ගාම නිලධාරි වසම් 
14,026ක් පදනම් කර ෙගන තමයි අෙප් රට හැදුෙණ්. ඒ නිසා අපි 
ගමට අවශ්ය පාර, විදුලිය, ජලය, අවශ්ය තැන්වලට වාරි ජලය, 
පාසල, පන්සල සහ  මාතෘ සායන වාෙග් ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථාන පවා 
"ගම නැඟුම" තුළට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා ගම් කීපයක් එකතු වුණාම කුඩා නගරයක් හැෙදන 
බව. ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම ඔබතුමන්ලාට ෙපෙනනවා ඇති 
"පුර නැඟුම" තුළින් කුඩා නගර දියුණු කරන්න අවශ්ය පහසුකම් 
සලසා තිෙබන බව. ගම දියුණු කරන්න එක් ගමකට එක් 
වැඩසටහනක් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් සඳහා ගාම නිලධාරි 
වසමකට රුපියල් මිලියනය ගණෙන් -ලක්ෂ 10 ගණෙන්- ගාම 
නිලධාරි වසම් 14,026ට පසු ගිය අවුරුද්ෙද් දුන්නා වාෙග්, ෙම් 
අවුරුද්ෙදත් ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. "පුර 
නැඟුම" යටෙත් ඒ නගරය තුළ තිෙබන පජාශාලා, මහජන 
පුස්තකාල, සුසානභූමි, ආදාහනාගාර, සති ෙපොළවල් යනාදිය 
දියුණු කිරීම සඳහා පතිපාදන ලබා දී තිෙබනවා. පළමුවැනි වතාවට 
රුපියල් මිලියන 10ට අඩු ආදායමක් ලැෙබන පාෙද්ශීය සභා 
206කට මුදල් දීමට ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා 
කියන එකත් අපි සඳහන් කරනවා. අපි ඒ සමඟම පළාෙතන් 
පළාතට ආෙව්ණික සංවර්ධන ෙයෝජනා කම සලකා බැලීම සඳහා 
"පළාත් නැඟුම" යටෙත් විශාල මුදලක් හැම පළාත් සභාවකටම 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීවරෙයකු කිව්වා, උතුරු පළාතට අෙනක් පළාත්වලට වඩා 
අඩුෙවන් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවාය කියලා.  

මා කියන්න කැමැතියි 2013 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව 
ෙකටුම්පෙත්, 3 වන ෙවළුෙම්  334 වැනි පිටුව බලන්නය කියලා. 
එහි නැගී එන කලාප - පාෙද්ශීය සංවර්ධනය යටෙත් මුලින්ම 
තිෙබන්ෙන් උතුරු පළාතයි. "උතුරු වසන්තයට"  ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 8,307ක්. ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 
80,000ක්. වැඩිම මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් උතුරු පළාතටයි. 
"රුහුණු උදානයට" තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,285යි. "රජරට 
නෙවෝදයට" තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,735යි. අෙනක් වැඩිම 

ෙවන් කිරීම තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 3,068 "බටහිර 
රන්අරුණ" වැඩසටහනටයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම 
උතුරු පළාතට වැඩි මුදලක් ෙමවර අය වැෙයන් ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති ඒ කුරිරු තස්තවාදය 
නිසා එල්ටීටීඊ සංවිධානය ඇතුළු අෙනක් අය නැති කරපු ෙද්වල් 
ලබා ෙදන්න විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරපු නිසාය කියන එකත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන් කරනවා. 

ෙම් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් පළාත් නැඟුමට පස්ෙසේ 
තිෙබන්ෙන් මුළු රටම නඟන වැඩ පිළිෙවළවල්. ෙම්කට තමයි අපි 
විශාල වශෙයන් ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. මට කලින් කථා කළ 
ගරු මන්තීතුමා හම්බන්ෙතොට වරාය, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
ගැන කථා කළා; අවුරුදු ගණනක් ඒවායින් ලැබුණු ආදායම  
ගණන් හදලා ෙපන්නුවා. අර ධාතුෙසේන රජ්ජුරුෙවෝ කලා වැව හැදූ 
ෙවලාෙව්, එෙහම නැත්නම් මහා පරාකමබාහු රජ්ජුරුෙවෝ පරාකම 
සමුදය හැදූ ෙවලාෙව් ෙම් වාෙග් අය සිටියා නම්, පළමුවන 
කන්නෙය් අස්වැන්න ලැබුණාම ඒ වී අස්වැන්ෙන් වටිනාකම 
ගණන් හදලා, "ෙම්ක ෙමොනවාටද හැදුෙව්. ෙම්ෙක් ලාභය එන්න 
අවුරුදු ගණනක් යනවා"යි කියලා කියයි. එෙහම නම් අපට කලා 
වැවත් නැහැ; පරාකම සමුදයත් නැහැ. ෙම්වා දීර්ඝ කාලීන 
ආෙයෝජන. කරුණාකරලා කුහක ෙවන්න එපා. ෙම් රෙට් අනාගත 
පරම්පරා ෙවනුෙවනුයි ෙම්වා ආෙයෝජනය කර තිෙබන්ෙන්. එදා 
ධාතුෙසේන රජ්ජුරුෙවෝ, පරාකමබාහු රජ්ජුරුෙවෝ ජය ගඟ වාෙග් 
ඒවා හැදූ  නිසා තමයි, අද ආඩම්බරෙයන් කථා කරන සීගිරිය හැදූ 
නිසා තමයි එදා රට ස්වයංෙපෝෂිත වුෙණ්; අද අපට ශී ලංකාවක් 
කියා මහා ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
මන්තීවරු ෙම් එකින් එක ගණන් හදා අමුතු අමුතු විධියට අය වැය 
ෙල්ඛනය විගහ කරනවා. අපි ෙම් රට නඟන්න විශාල ආෙයෝජන 
කළා. හම්බන්ෙතොට වරාය, ඒ වාෙග්ම දකුණු ෙකොළඹ වරාය ඉදි 
කිරීම අවුරුදු ගණනක් පමාද ෙවලායි තිබුෙණ්. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවත් ඇතුළුව හැම ආණ්ඩුවක්ම ඒ සඳහා උත්සාහ 
කළා. ෙලෝකෙය් මුහුදු ගමන්වල ෙයෙදන නැව්වල ධාරිතාව එන්න 
එන්න වැඩි වන ෙකොට, ෙලොකු ධාරිතාවක් තිෙබන කන්ෙට්නර් 
නැව් ෙගන්වන්න අෙප් වරායට ෙනොහැකි වන ෙකොට, ඒ තුළින් 
අපට එන නැව්වල පමාණය අඩු වන ෙකොට, අෙප් රටින් පිට රටට 
යවන භාණ්ඩවල ෙහෝ අෙප් රටට ෙගන එන භාණ්ඩවල නැව් 
ගාස්තු අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි වනවා. ෙටොන් 50,000ක් විතර ෙගන 
යන්න පුළුවන් කන්ෙට්නර් නැවකින් ඉතාම අඩු මිලට පවාහනය 
කරන්න හැකියාව තිබියදී අපට වරායක් ෙනොමැතිකම නිසා කුඩා 
නැවකින් ෙගන යන ෙකොට අෙප් නැව් ගාස්තු ඉෙබ්ම වැඩි වනවා. 
ඒ අනුව අෙප් අයට අනිවාර්යෙයන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් විසි 
ෙවන්න සිද්ධ වනවා. ෙම් රටින් පිට රටට භාණ්ඩ යවන සෑම 
අපනයනකරුවකුෙග්ම පධාන ඉල්ලීමක් තමයි ෙමවැනි විශාල 
වරායක් අපට අවශ්යයි කියන එක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වැඩි වන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම සෑම 
ගමකටම, ෙගදරකටම -නිවසකටම- විදුලිය ෙදන ෙකොට අපට 
විදුලි ජනනය අවශ්යයි. විෙශේෂඥයන් හැදූ ජනන සැලැස්මක් අෙප් 
රෙට් තිබුණා. ඒ ජනන සැලැසම් කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙනොෙරො ච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය, ඉහළ 
ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාරය, ෙකරවලපිටිය තාප විදුලි 
බලාගාරය යන ෙම් ඔක්ෙකොම ඇණ හිටලායි තිබුෙණ්. නමුත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එඩිතර තීරණයක් අරෙගන ඒ ව්යාපෘති 
ආරම්භ කළ නිසා තමයි අද මුළු ආසියාෙව්ම විදුලි බලය කපා 
ෙනොහැර පැය 24ම, සතිෙය් දවස් හෙත්ම විදුලිය ෙදන එකම රට 
බවට ශී ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් ආෙයෝජන රාශියක් 
තිබුණා. එක පැත්තකින් මහජන මතයට ඇහුම් කන් දීලා, මහ 
ජනතාව දැනුවත් කරලා, පරිසරය සුරකින ගමන්ම අනික් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැත්ෙතන් අපට මුදල් ෙසොයා ගැනීෙම් අභිෙයෝගයක් තිබුණා. අපි 
ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් අද තිෙබන තත්ත්වයයි. අද තිෙබන 
තත්ත්වය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙම් රට 2005 දී තිබුණු 
තත්ත්වය ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

2005 දී  ෙම් රෙට් තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද? අෙප් රටට නැවක් එන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයකුයි තිබුෙණ්. ෙම් රටට එන නැව්වලට රක්ෂණයක් 
ෙනොෙදන තත්ත්වයකුයි තිබුෙණ්. රක්ෂණ ගාස්තු වැඩි කරලා, 
ෙලෝකෙය් තිෙබන සමහර පධාන නාවික සමාගම්වලට ෙම් රටට 
එන්න තහනම් කරලා තිබුණු යුගයක් ෙම් රෙට් තිබුණා. ෙම් රෙට් 
දිස්තික්ක අටක් ගිවිසුමක් මඟින් එල්ටීටීඊ පාලන බල පෙද්ශ ෙලස 
නම් කරලා, රාජ්ය නායකයින්ට පමණක් ෙනොෙවයි, ඇමතිවරුන්ට 
පමණක් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය පුරවැසිෙයකුටවත් අවසර ගන්ෙන් 
නැතිව එහි යන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණු රටක් තමයි එතුමා භාර 
ගත්ෙත්. මහ මුහුෙදන් තුෙනන් ෙදකක ෙවරෙළේ මාළු අල්ලන්න 
බැහැ කියලා, ධීවර කර්මාන්තය තහනම් කර තිබුණු රටක් තමයි 
එතුමා භාර ගත්ෙත්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා 
භාර ගන්නෙකොට ෙම් රෙට් මහා මාර්ගවල තිබුණු තත්ත්වය 
ගැනත් තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. එතුමා ෙම් රට භාර 
ගන්නෙකොට ෙම් රෙට් විදුලි පද්ධතියට ඇති ෙවලා තිබුණු 
තත්ත්වය තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා.එතුමා රට භාර ගන්නෙකොට, 
අෙනකුත් මහජන ෙසේවාවන්වල තිබුණු තත්ත්වය 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා.  එවැනි තත්ත්වයක් තිබුණා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් ආෙයෝජන බින්දුවට බැහැලා, 
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම සම්පූර්ණෙයන්ම අඩ පණ ෙවලා, රාජ්ය 
අංශය සම්පූර්ණෙයන්ම කප්පාදුවකට ලක් කර තිබුණා විතරක්  
ෙනොෙවයි, ඒවාෙය් එදිෙනදා කටයුතු කරෙගන යාම පමණයි සිදු 
වුෙණ්. කිසිම පාග්ධන ආෙයෝජනයක් ෙනොෙකෙරන තත්ත්වයක 
තිබුණු කාලයක තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර 
ගත්ෙත්. ඒ ඔක්ෙකෝටම වැඩිෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මූලිකම 
මිනිස් අයිතිවාසිකම -ජීවත් වීෙම් අයිතිය-  නැති ෙවලායි තිබුෙණ්. 
බස් එකක යන්න බයයි. ෙපොළකට යන්න බයයි. ළමෙයකුට 
පාසලට යන්න බයයි. කීඩා උත්සවයකට සහභාගි වන්න බයයි. 
එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක විද්යාලෙය් ළමයින් කීඩා උත්සවයකට 
ගිහින් එනෙකොට ෙබෝම්බයකට හසු ෙවලා ඝාතනය වුණා. මනීෂා 
දුව උපකාරක පන්තියකට ගිහිල්ලා, ආපසු එන්න  බස් රථයක් එන 
තුරු හන්දිෙය්  ඉන්නෙකොට  ඝාතනය වුණා.  

ෙමවැනි තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් උදා ෙවලා තිබුණා. අපට 
පමණක් ෙනොෙවයි, දවිඩ සන්ධානෙය් නායකයින්ටත් ඔවුන්ෙග් 
පළාතට යන්න බැරි වුණා. ඔවුන්ෙග් පවුල් රටින් පිටෙවලායි 
සිටිෙය්.  ඔවුන්ට ආරක්ෂාව ෙදන්න අපට සිදු වුණා. ෙදමළ 
සන්ධානෙය් එදා සිටි නායකයින් ඝාතනය කළා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තිෙබන අවස්ථාවක තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
ජනතාවෙග් වරම මත ෙම් රට භාර ෙගන, ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම හා ෙමෙහයවීම මත අෙප් වීෙරෝදාර 
රණවිරුවන් ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රට නැවත ඒකීය 
රටක් බවට පත් කරලා, මුළු රටම එක ෙකොඩියක් යටතට ෙගනැත්, 
ෙම් රෙට් ජනතාවට තමන්ෙග් ජීවත් වීෙම් මූලික අයිතිවාසිකම 
ලබා දුන්ෙන් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. ඒකත් එක්කම තමයි අෙනක් සියල්ලක්ම ඇති වුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය අපි තිරස් අතට 
ගත්ෙතොත්,  පුද්ගලයා සහ පවුල, ගම, නගරය, පළාත, රට කියන 
පැත්තට ගත්තාම ෙම් අය වැය තුළ  එක එක අංශ සංවර්ධනය 
කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළවල්  ඇති කර තිෙබනවා. 

ෙම් හැම ක්ෙෂේතයකටම ෙම් අය වැෙයන් ආෙයෝජනය කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් පක්ෂෙය් පධාන ෙල්කම්තුමා කිව්වා වාෙග්, අපි 
පළමුෙවන්ම වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන් ආහාර 
සුරක්ෂිතතාවත් එක්ක බැඳුණු කෘෂිකර්මයටයි. කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතෙයන්  ෙම් රට ලබා ගත් ජයගහණ විශාලයි.  

අපි දන්නවා, අෙප් රට දිවයිනක් නිසා ඈත අතීතෙය් ඉඳලාම 
ආහාරවලින් සුරක්ෂිත වන්න, ස්වයංෙපෝෂිතභාවය රැක ෙගන 
හිටපු බව. විෙශේෂෙයන්ම ඌව කැරැල්ලට පස්ෙසේ බිතාන්ය 
අධිරාජ්යවාදින් දැන ගත්තා, අෙප් ෙපෞඩත්වය, සෛ්වරීභාවය         
සහ ආත්ම විශ්වාසය තිෙබන්ෙන් අපි ආහාරවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිතභාවයට පත්ව සිටින නිසාය කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ඔවුන් අෙප් වැව් අමුණු විනාශ කළා; අෙප් 
ස්වයංෙපෝෂිත ආර්ථිකය නැති කළා. ඒ නිසාම අෙප් ජනතාවට 
කන්න ෙදන්න, අෙප් මූලික ආහාරයට ගන්නා  සහල් ටික පවා පිට 
රටින් ෙගෙනන තත්ත්වයට අපි පත් වුණා. සමහර යුගවලදී  ෙම් 
රෙට් ජනතාවට කන්න සිද්ධ වුෙණ් බජිරි. විෙශේෂෙයන්ම ෙදවැනි 
ෙලෝක මහා යුද්ධෙය්දී. ඊට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ඇෙමරිකන් පිටි පුරුදු කළා.  

එෙහම තිබුණු යුගයක ඉඳලා නිදහෙසන් පස්ෙසේ, රාජ්ය 
නායකෙයෝ කීප ෙදෙනක් අෙප් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
කරන්න උත්සාහ ගත්තා. එම උත්සාහය ගරු ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙගන් ආරම්භ ෙවලා, ගරු එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මහත්තයා, ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්තයා, 
ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය වැනි ෙම් හැම 
ෙකෙනක්ම  අෙප් රට සහල්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න හැදුවා. 
නමුත් ඒක කර ගන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි ආඩම්බරෙයන් 
කියනවා, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ ෙද් 
කරන්න පුළුවන් වුණු බව. ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය දීලා, පුරන් කුඹුරු අස් වද්දලා, විශාල වාරි මාර්ග 
ෙයෝජනා කම, සුළු වාරි මාර්ග ෙයෝජනා කම පතිසංස්කරණය 
කරලා, ඒ වාෙග්ම වාරි මාර්ග ෙයෝජනා කම අලුෙතන් ඉදි කරලා 
දුන් නිසා ෙම් රෙට් වීෙරෝදාර ෙගොවි ජනතාවට අෙප් රට සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න හැකියාව ලැබුණා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන් නැති කළ 

අෙප් රෙට් ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ස්වයංෙපෝෂිතභාවය අවුරුදු  
ගණනාවකට පස්ෙසේ පළමු වතාවට නැවත ඇති කරන්න, ෙම් රට 
සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජයට හැකි වුණාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම අද අෙප් රට 
ස්වයංෙපෝෂිත වන්ෙන් සහල්වලින් විතරක් ෙනොෙවයි.  
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මම නම කියන්න යන්ෙන් නැහැ, ෙමතැනදී ගරු 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා, බඩ ඉරිඟු ගැන ෙමවර අය වැෙය් පස් 
වතාවක් ලියලා තිෙබනවා කියලා. ඇත්තටම  බඩ ඉරිඟු ගැන පස් 
වතාවක් ෙනොෙවයි, විසිපස් වතාවක් ලිව්වත් මදි. ඒ තරම් ෙලොකු 
ජයගහණයක් තමයි අපි බඩ ඉරිඟු සම්බන්ධෙයන් ලබා  ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

අද උතුෙර් ජනතාවෙග් පධාන ආහාරය තමයි උළුඳු. දැනට 
අවුරුදු ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා ඒ උළුඳුවලින් සියයට 85කට වැඩිය 
ෙගනාෙව් පිට රටින්. අපි වන්නිෙය් ෙගොවි බිම් නැවත වගා කරන්න 
පටන් ගත්තාම, ඒ පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාවට ලබා ෙදන්න ෙම් 
රෙට් ඒ බීජ තිබුෙණ් නැහැ.  

අපි ඒ බීජ ඉන්දියාෙවන් ෙගනැත් වන්නිෙය් ෙගොවි ජනතාවට 
දුන්නා. අද අපි ආඩම්බරෙයන් කියනවා ෙම් රටට අවශ්ය උළුඳු 
සම්පූර්ණෙයන්ම නිෂ්පාදනය කරන්න වන්නිෙය් ෙගොවි ජනතාවට 
හැකි ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. ඒක ඔවුන්ට කරන 
ෙගෞරවයක් හැටියට ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද තවත් ෙභෝග රාශියකින් අපි 
ස්වයංෙපෝෂිත තත්ත්වයට ළං වී ෙගන යනවා. ෙම් රටට අවශ්ය 
සියලුම ආහාර දව්ය ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා ෙම් අය 
වැෙයන් අෙප් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට, ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අභිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා.  ඒ 
සඳහා අවශ්ය සියලුම සහන, ආරක්ෂාව ලබා ෙදන බව අය වැෙයන් 
සහතික කරලා තිෙබනවා. අපට අවශ්ය නම් අල නිෂ්පාදනය වන 
කාලයට අලවලට බදු දමනවා. බී ලූනු නිෂ්පාදනය කරන කාලයට 
බී ලූනුවලට බදු දමලා ෙගොවියා ආරක්ෂා කරනවා. අවශ්ය නම් ඒවා 
ෙගන්වීම සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් කරන්නත් ෙගොවි ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අපි සූදානම් කියන එකත් කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් තවත් ඉලක්කයක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් එදා ඉඳලා තිබුණු ෙදයක් තමයි කිරි. අප 
දන්නවා, අෙප් රට කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිතව තිබුණු රටක් බව. 
ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම අවශ්ය 
සංඝටක සපයන ආහාරයක් තමයි කිරි. අපි ෙම් සඳහා විශාල 
ආෙයෝජනයක්, දිරි ගැන්වීමක් කරලා තිෙබනවා. අපි මහින්ද 
චින්තනය ලියන කාලෙය්,  ෙම් ෙයෝජනා ඇතුළත් කළ ෙවලාෙව්  
ඉතාම අඩු මිලක් තමයි අපි කිරිවලට ෙගව්ෙව්. නමුත් එහි සඳහන් 
කළ මිල වාෙග් තුන් ගුණයක් අද ෙගවනවා. මහින්ද චින්තනෙය් 
සඳහන් මිලට වඩා ඉහළ මිලක් ෙගවලා ෙම් රෙට්  කිරි නිෂ්පාදනය 
වැඩි කරන්න සියලු කටයුතු කර තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
අවුරුදු 26කට පස්ෙසේ ෙම් රටට අවශ්ය කිරි එළෙදනුන් ෙගන්වූවා. 
ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් වැඩිෙයන්ම ලංකාවට කිරි එළෙදනුන් 
පමාණයක් ෙගන්වලා, ඔවුන් අෙප් ෙගොවිෙපොළවලට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඉදිරියටත් අපි ෙම් රෙට්  ෙගොවි ජනතාවට අවශ්ය කිරි 
එළෙදනුන් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. අපි එයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කිරිපිටි ෙවනුෙවන් පිට රටට ඇෙදන 
මුදල අෙප් ෙගොවි ජනතාවට ලැෙබන්න සලස්වන එක පමණක් 
ෙනොෙවයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව 
නීෙරෝගී ජනතාවක් බවට පත් කරන්නයි. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට 
අවශ්ය කිරි පමාණය ෙම් රට තුළින්ම නැවුම්ව හා ගුණාත්මකව 
ලබා ෙදන්නයි.  

ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ අද ෙනස්ෙල් සමාගම 
කිරිවලින් සියයට 60ක් මිල දී ගන්ෙන් උතුෙර් කිරි ෙගොවීන්ෙගන්. 
ඒ සඳහා අද  ඒ ෙගොවීන්ට ෙහොඳ මිලක් ලැෙබනවා. අද උතුෙර් කිරි 
එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන මිල්ෙකෝ ආයතනෙයන් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික ආයතනවලින්ද ඇති කර තිෙබනවා. ඒ 
අතර අපි උනන්දු වන්ෙන් ඒ කිරි ඒ ගම්වලින් අරෙගන ෙකොළඹට 
ෙගනැවිත් පැකට් කර ෙදනවාට වඩා, ඒවා පානය කරන්න  ඒ 
පළාෙත් ජනතාව උනන්දු කරවන්නයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නුවර 
එළිෙයන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ  ආරම්භ කෙළේ.  නුවර එළිෙය් කිරි ටික 
සමාගම්වලට දීලා, පන්නලට ෙගන්වලා ඒවා පැකට් කරලා නැවත 
නුවර එළියට ෙගන ගිහිල්ලා කිරි පිටි හැටියට විකුණන්ෙන් නැතිව 
ඒ පෙද්ශෙය්ම පාසල් ළමුන්ට නැවුම් කිරි හැටියට ෙදන්න කටයුතු 
කෙළේ. අපි ඒක තමයි උතුෙරනුත්, දකුෙණනුත්, ඌෙවනුත් හැම 
පළාතකින්මත් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ අනුව අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් තුළින් විශාල දියුණුවක් ඇති කර 
ගන්න. ඒ සඳහා අවශ්ය සියලු පසුබිම් ෙම් අය වැෙයනුත්, මීට 
කලිනුත් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ ඉලක්කයත් අපි අෙනක් 
ඉලක්ක වාෙග් ළඟා කර ගන්නවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් පතිශතයක් හැටියට විශාල දියුණුවක්  ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. අපනයන ෙභෝග,  නිමි භාණ්ඩ හැටියට යැවීමට 
කටයුතු කරන අතර, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර කර්මාන්තය පැත්ෙතන් 
සඳහන් කරන ෙකොට අද ඒ මත්ස්ය සම්පත වැඩි කාලයට ගබඩා 
කිරීමට පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ගම්බද ජනතාව ආස කරන 
පධාන ආහාරයක් හැටියට ගන්නා සැමන් නිෂ්පාදනය දියුණු 
කිරීමටත් ෙපෞද්ගලික අංශය සහ රාජ්ය අංශය සමඟ ගරු ධීවර 
ඇමතිතුමා කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්මයි වැවිලි කර්මාන්තය. අපි 
දන්නවා වැවිලි කර්මාන්තය එදා මහා රන් පවුම් සමාගම්වලට 
එෙහම නැත්නම් විශාල වතුවලට අයත්ව තිබුණත් අද ඒ වැවිලි 
කර්මාන්තෙය් පධාන ෙභෝග  වන ෙත්, ෙපොල්, රබර් තුනම වගා 
කරන කුඩා වතු හිමියන්ෙග් පතිශතය ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවාය 
කියලා. ඒ නිසා ෙම්වා ෙලොකු සමාගම්වලට පමණක් අයිති වුණු 
ඒවා ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම වැවිලි කර්මාන්තය පැත්ෙතන් 
බැලුවාම, රබර් කර්මාන්තය ෙමෙතක් පචලිත ෙනොවුණු  
ෙමොණරාගල, අම්පාර, කිලිෙනොච්චිය වැනි පෙද්ශවල ෙම් රබර් 
වගාව පචලිත කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරෙගන යනවා. අපි දැකලා 
තිෙබනවා ෙමය ෙගවතු වගාවක් හැටියට කළත් යම් කිසි 
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් බව. යම් කිසි ෙගවත්තක රබර් 
පැළ 10ක් ඉන්දවා ගත්ෙතොත් ඒ රබර් පැළ වැඩුණාට පස්ෙසේ 
දවසකට පැය භාගයක් කිරි කපන්න ෙයදුවත් මාසයකට රුපියල් 
20,000ක පමණ ආදායමක් ෙම් පුද්ගලයින්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා අපි දිවි නැගුම තුළිනුත් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය 
සමඟත් ඒ කටයුත්ත කරෙගන යනවා. ෙම්ක ෙම් අය වැෙය් 
සඳහන් කර තිෙබන විෙශේෂ ෙදයක්. ෙම් වාෙග් පාරම්පරික 
කර්මාන්ත, විෙශේෂෙයන්ම ෙමෙතක් අමතක කර තිබුණු 
කර්මාන්ත රාශියක් වාෙග්ම එදා කථා කරන්න භය වුණ කිතුල් 
කර්මාන්තය  අද විශාල විෙද්ශ විනිමය උපදන කර්මාන්තයක් 
බවට පත් කරන්න ෙම් රජයට හැකි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
සුළු කර්මාන්ත පමණක් ෙනොෙවයි, සුළු හා මධ්යම පරිමාණෙය් 
ව්යාපාර සඳහා විශාල දිරි ගැන්වීමක් කරන අතර, සංචාරක හා 
ආෙයෝජන සඳහාත් උක් කර්මාන්තය වැනි ෙද්වල් ෙම් රටට 
ගැළෙපන විධියට සකස් කරන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සියල්ල කරන පරිසරයත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ගත යුතුව තිෙබනවා. අද අෙප් ෙලෝක 
ආර්ථිකෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? පසු ගිය වසර කිහිපය තුළම 
ෙලෝකයට දකින්න ලැබුෙණ් ආර්ථික පසුබෑමක්. 2010 සියයට 
5.1කින් තිබුණු ෙලෝක ආර්ථික වර්ධනය   2011 දී  සියයට 3.8 
දක්වා පහළ වැටුණා. 2012 දී එය සියයට 3.3 දක්වා පහත වැෙටනු 
ඇතැයි ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 
සංවර්ධිත රටවල,  advanced economiesවල 2010 දී සියයට 3ක් 
තිබුණ ආර්ථික වර්ධනය 2011 දී 1.6 දක්වා පහළ වැටුණා. 2012 දී 
එය 1.3 දක්වා අඩු ෙවනු ඇතැයි ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. 
එංගලන්තෙය් 2010 දී ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 1.8යි. 2011 
දී එය 0.8 දක්වා අඩු වුණා. 2012  දී ඍණ 0.4 දක්වා අඩු ෙවනවා 
කියලා ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. යුෙරෝපා සංගමෙය් 
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ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය  2010 දී සියයට 2.1යි; 2011 දී එය 1.6ට 
අඩු වුණා; 2012 දී එය ඍණ 0.2 දක්වා අඩු ෙවනවා කියලා 
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබන ෙලෝක ආර්ථිකයක් තුළ තමයි අෙප් 
රෙට් ඉහළම වර්ධන  ෙව්ග, එනම් වර්ෂ ෙදකක් අටයි දශම ගණනට 
අරෙගන, ෙමෙතක් වාර්තා ෙවලා තිෙබන ඉහළම වර්ධන ෙව්ගය 
වූ 8.3ක් ලබා ගත්තාට පසු වර්ෂෙය්, සියයට 6.8ක ඉහළ වර්ධන 
ෙව්ගයක් වාර්තා කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ් කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි සඳහන් කරනවා. 

ෙම් නිසාම ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ පසුබෑම ගැනත් අපි 
කියන්නට ඕනෑ. 2010 දී ෙලෝක ෙවෙළඳාම සියයට 12.6කින් 
වර්ධනය වුණා. ඒත් 2011 දී ෙලෝක ෙවෙළඳාම 5.8 දක්වා පහළ 
වැටුණා. 2012 දී එය සියයට 3.2 දක්වා පහළ වැෙටනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. දියුණු රටවල ආනයන පමාණය 2010 දී 
සියයට 11.4කින් වර්ධනය වුණා. 2011 දී එය සියයට 4.4 දක්වා 
පහත වැටුණා. 2012 දී එය සියයට 1.7 දක්වා පහළ වැෙටනු 
ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳාම අඩු ෙවන 
අවස්ථාවක තමයි අෙප් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න අපට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල 2010 
දී සියයට 28.9කින්ද, 2011 දී සියයට 31.6කින්ද ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ භාණ්ඩ ඉල්ලුම අඩු වීම සහ 
ෙතල් මිල ඉහළ යෑෙම් තත්ත්වය යටෙත් තමයි අපි ෙම් සියලු 
ඉලක්ක ජය ෙගන තිෙබන්ෙන් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාෙව් තත්ත්වය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. 
අපිට ෙම් අවුරුද්ෙද් මුහුණ පාන්න ලැබුණ ෙලොකුම අභිෙයෝගය 
තමයි නියඟය. ෙම් නියඟය නිසා අෙප් ෙගොවි ජනතාවට වුණ 
හානිය කියලා නිම කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙප් බලශක්ති 
නිෂ්පාදනයට ෙම්ක ඉහළින්ම බලපෑවා. අපි දන්නවා, අෙප් ජල 
විදුලි බලාගාරවලින්, -මෑතක වැහි එනකම්- විදුලි නිෂ්පාදනය 
කෙළේ ඉතාම අඩුම මට්ටෙමන්. බීමට අවශ්ය ජලය මුදා හැරීමට 
පමණක්, එෙහම නැත්නම් වාරි ජලය මුදා හැරීමටත් පමණක් සීමා 
කරලා ඉතාම අඩුෙවන් තමයි විදුලිය නිෂ්පාදනය කෙළේ. ඒ නිසාම 
අපට වැඩිෙයන් තාප විදුලිය ෙයොදා ගන්න සිද්ධ වුණා, ෙතල් 
ෙයොදලා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,  විදුලි සම්ෙපේෂණ රැහැන්වල 
නියඟයත් එක්ක වැඩි වුණ ලුණු බැඳීම නිසා අෙප් ගල් අඟුරු 
බලාගාරෙයන් සැපෙයන විදුලිය නැති වුණු බව. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් 
ඇන හිටීම් නිසාත් නිෂ්පාදනය නැති වුණා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ඉරානයට ඇෙමරිකාව දැමූ ෙතල් තහනම නිසා අෙප් පිරිපහදුවට 
ඉරානෙයන් ලැෙබන ෙතල් පමාණය අඩු වුණා. ඒ සමඟම 
ලංකාෙව් පිරිපහදුවට අවශ්ය ෙතල් ෙවනත් රටකින් ගන්න ගියාම 
එහි පතිඵලය අඩු පතිශතයක් නිසා අෙප් වියදම ඉහළ ගියා. ඒ 
වාෙග්ම පිරිපහදු කළ ෙතල් ෙගන ඒමට සිදු වීම නිසා තවත් මිල 
ඉහළ යාමක් සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සියලු කාරණා ෙහේතු 
කරෙගන අෙප් තාප බලාගාර ඉන්ධනවලින් ෙයොදා ගැනීමට විශාල 
වියදමක් අපට දරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම  පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 
වාෙග් ෙම් රෙට් විෙද්ශ විනිමය ෙදගුණයකට  ආසන්න මුදලක් 
වැය කරන්න සිද්ධ වුණා, ෙම් රටට ඉන්ධන ආනයනය කරන්න. 
ෙම් තත්ත්වය අපට ඉතාම දරුණු ෙලස බලපෑවා. ෙම් සියලු 
කාරණා මැද්ෙදයි අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙම් ආකාරයට ෙමෙහය 
වන්ෙන් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා මම 
ෙකටිෙයන් හරි කරුණු කිහිපයකට පිළිතුරු සපයන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ගැන එක එක විධියට එක එක 
කථිකෙයෝ ගණන් හැදුවා. සමහර ඒවාට එකම කථිකයා එක 
ගණනක් හදනෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට සම්බන්ධ කළා. 

තවත් එකක් ගන්නෙකොට ඒ මුදල මුළු ජනගහනෙයන් ෙබදලා 
නැත්නම් ආගමික කටයුතු සඳහා ෙවන් කරපු මුදල රෙට් තිෙබන 
පන්සල් සියල්ෙලන්ම ෙබදලා ගණන් හැදුවා. ආරක්ෂක වියදම් 
ගත්ෙත් නැහැ, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අනුව. ඉස්සර සියයට 3.5ක් 
වුණා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට අනුව ආරක්ෂක වියදම. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් එය සියයට 2.1ට බැසස්ා. ඒක ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම තවත් ඒවා ජනගහනය අනුව ෙබදලා ෙපන්වන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඉතින් මමත් ඒ වාෙග් ගණන් හැදිල්ලක් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙයෝජනයට කියන්න ඕනෑ.  හුඟක් උදවිය 
කිව්වා, සියයට 1කටයි ෙම් අය වැෙයන් පෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් 
කියා. දැන් අෙප් රෙට් ජනගහනය මිලියන 20යි. ෙම් රෙට් ෙගොවීන් 
මිලියන 1.5ක් ඉන්නවා. එතෙකොට ඒ අයට ෙලොකු සහනයක් 
ලැබුණා. පමාණය අනුව ගත්තාම 2005දී ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය 
කෙළේ වී ෙමටික් ෙටොන් 32,46,190යි. ඒ කාලෙය් මිල ෙමතරම් 
වැඩි නැහැ. රුපියල් 15යි කිව්ෙවොත් වටිනාකම රුපියල් දස ලක්ෂ 
50,540යි. 2011දී -ගංවතුරත් එක්ක අඩු ෙවලා. 2010 මීට වැඩියි. -
ෙමටින් ෙටොන් 38,74,801යි. රුපියල් 28 ගණෙන් බැලුවාම 
රුපියල් දස ලක්ෂ 1,12,375යි. 2005ට වැඩිය දස ලක්ෂ 61,835ක් 
ෙගොවීන්ට ලැබිලා තිෙයනවා. ෙලොකු වී ෙගොවීන් නැහැ. ඒ අයට 
අක්කරයක්, ෙදකක්  තිෙබන්ෙන්.  රන්  පවුම් වතු නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තව මිනිත්තු පහක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
ෙත් නිෂ්පාදනය බැලුවත් 2005ට වඩා රුපියල් මිලියන 

59,608ක් ලැබී  තිෙබනවා. රබර් නිෂ්පාදනෙයන්  රුපියල් මිලියන  
69,150ක් ලැබී තිෙබනවා. ෙපොල් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවච්ච 
පමාණයයි, මිල වැඩි ෙවච්ච පමාණයයි අනුව රුපියල් මිලියන  
43,051ක් ලැබී තිෙබනවා. මාළුවල මිල කියන්න බැහැ, ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි. හැබැයි නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ධීවර කර්මාන්තෙයන් ආදායම රුපියල් මිලියන  
163,230 ඉඳලා  රුපියල් මිලියන 444,830කට. කුරුඳු  නිෂ්පාදනය  
රුපියල් මිලියන 9,954කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගම්මිරිස්  ගැන 
බැලුවාම එදා  රුපියල් 150ක් වුණු ගම්මිරිස් කිෙලෝව  අද රුපියල් 
699ක් ෙවලා  තිෙබනවා; එතෙකොට රුපියල් මිලියන 15,756ක් 
ගම්මිරිස් ෙගොවීන්ට ලැෙබනවා. මාළු  නිෂ්පාදනය අත්හැරලා කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් පමණක් රුපියල් මිලියන 258,454ක් 2005 ට 
වැඩිය ලැබී තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒක  ජනගහනය වන මිලියන 
20න් ෙබදුවාම ෙකොයි තරම් ලැබී තිෙබනවාද කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගණන් හදා බලන්න පුළුවන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැෙයන් ෙගොවීන්  
මිලියන1.5කට සහන සලස්වා තිෙබනවා. රජෙය්  ෙසේවකයන් 
මිලියන 1.3යි.  විශාමිකයන් ලක්ෂ 5යි, ඒ කියන්ෙන් මිලියන දශම 
පහයි. රණ විරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් ලක්ෂ හයයි; මිලියන දශම 
හයයි. කුඩා ෙත්, රබර්, ෙපොල් හිමියන් මිලියනයයි. සුළු  හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් මිලියන 5ක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම රට 
විරුවන් මිලියනයක් ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම කලාකරුවන්, ජූලි වැඩ 
වර්ජකයන්, කාන්තා ව්යාපාරිකයන්, ආබාධිත පුද්ගලයන් 
ලක්ෂයක් පමණ ඉන්නවා.  ඒ අනුව  මුළු එකතුව මිලියන 10.9යි. 
අර ෙගෝ කාට් වලිනුත් දශම 00001කට සහනයක් එනවා.  වැඩිම 
වුෙණොත් ෙගන්වන්ෙන්  ෙගෝ කාට්ස් 10යි.  එතෙකොට එෙහම 
ගණන් හැදුවාම  අය වැෙයන්  සියයට 55.00001කට සෘජු පතිලාභ  
ලැෙබනවා. ඒ ෙම් ෙයෝජනා හෙතන් පමණක්. ඉතින් මම දන්ෙන්  
නැහැ, ෙකොෙහොමද සියයට එකක් වුෙණ් කියලා. ෙම් ගණන් 
හැදුෙව් අෙප් ගණන්වලට වඩා ෙමතුමන්ලාෙග් න්යාය  අනුවයි. 
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අවසන් වශෙයන්, අෙප් ඉලක්ක දර්ශක කිහිපයක් තිෙබනවා. 
2005 දී  දරිදතාව සියයට 15.2 ඉඳලා  2011දී  සියයට 8.9 දක්වා 
පහත දැම්මා. 2016 දී  ඒක  සියයට 4.9 දක්වා අඩු කරන්න තමයි 
අෙප් ඉලක්කය.  ජලය සඳහා පෙව්ශය 2005 දී සියයට 80යි, 2011 
දී සියයට 87යි. ඒක සියයට 95 දක්වා වැඩි කරන්න තමයි  අෙප් 
ඉලක්කය. විදුලිය පෙව්ශය  2011 දී සියයට 91යි. 2016 දී ඒක 
සියයට 100යි. විදුලි සන්ෙද්ශ  පෙව්ශය 2005 දී සියයට 23.6 
ඉඳලා අද ෙවනෙකොට ඒක සියයට 110ක් දක්වා වැඩි ෙවලා  
තිෙබනවා. 2016 දී ඒක සියයට 120යි. ළදරු මරණ සංඛ්යාව   
2005 දී  දාහකට  11.2 ඉඳලා  අද වන විට 10.9 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. දාහකට ළදරු මරණ ෙදක දක්වා අඩු කරන්න තමයි 
අෙප්  බලාෙපොෙරොත්තුව. මාතෘ මරණ දහදාහකට 4.45 ඉඳලා ෙම් 
ෙවන ෙකොට 3.11ට බැහැලා තිෙබනවා. ෙමය 2.3 දක්වා අඩු 
කරන්නයි අෙප් ඉලක්කය. පාථමික පාසල් පෙව්ශය 2005දී 
සියයට 95යි. දැන් සියයට 99යි. 2016දී ෙම්ක සියයට 100ක් 
කරන්නයි අෙප් ඉලක්කය. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් අවසන් කෙළොත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයත් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 25 

ඉඳලා අද ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 59.2 දක්වා ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙමය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 100 දක්වා වැඩි 
කරන්නයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒ වාෙග්ම ඒක පුද්ගල 
ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 1,241 ඉඳලා 2011 ෙවන ෙකොට 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 2,836 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙමය 
ෙඩොලර් 4,470 දක්වා වැඩි කරන්නයි රජෙය්  බලාෙපොෙරොත්තුව. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
අවසාන වශෙයන් ෙමම අය වැය සකස් කිරීමට කටයුතු කරපු 

මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත්, 
අෙනක් සියලු ෙදනාටත් රජය ෙවනුෙවන් ස්තුති කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම  ෙමම අය වැය සකස් කිරීෙම්දී හැම ක්ෙෂේතයකම ජනතාව 
සම්බන්ධ වුණා. හැම මට්ටෙමන්ම ඒ අය ෙයෝජනා එව්වා. 
විෙශේෂෙයන්ම රජය ෙවනුෙවන් ඒ අයටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමම කටයුතු අවසාන වන ෙතක් කාලය  ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Sir, I rise to a point of Order.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? ඉසේසල්ලා මා කිව්ව ෙදයට 

සවන් ෙදන්න. ෙමම කටයුතු අවසන් වන ෙතක් සභාෙව් කටයුතු 
ඉදිරියට කරෙගන යන්න ෙව්ලාව ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

  
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් 

point of Order එක? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Mr. Speaker, according to the Hansard of 6th 

November, 2012, the  Supreme Court Determination on 
the Appropriation Bill that you have read out in 
Parliament states, I quote: 

“This Court therefore determines that clause 7 (b) of  said Bill in 
effect, contravenes the full control of public finance which belongs 
rightfully to Parliament.” 

[Interruption.] - Could I please explain? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේෙග් පශ්නය? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
According to the Supreme Court Determination, in 

terms of Article 148 of the Constitution, only Parliament 
and no single Member of  the Executive could make a 
Determination.  

Mr. Speaker, what I want to know  is, on what basis 
will the Vote be taken this evening or what the 
Amendments are going to be on the Appropriation Bill 
prior to taking the Vote, so that we can vote in a manner 
which is consistent with the Constitution? That is the 
clarification I need.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water  Resources Management and Leader of  the 
House of Parliament)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී තිෙබන්ෙන් ෙදවැනි 

වර කියවීෙම් විවාදයට ඡන්දය ගැනීමයි. [බාධා කිරීම්] Please 
listen to me. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකරලා ඇහුම් කන් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] තම 

තමන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ඇහුම් කන් 
ෙදන්න.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංෙශෝධන යමක් ෙගෙනනවා නම් 

ඒවා කරන්ෙන් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දීයි.  [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේලා, අෙනක් අය වාඩි ෙවන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා කියපු ෙද් මට ඇහුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංෙශෝධන යමක් ෙගෙනනවා නම් 

ඒවා කරන්ෙන් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දීයි. කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට දැන් තිෙබන්ෙන් ෙදවැනි වර කියවීම 
පිළිබඳ ඡන්දය ගැනීමයි.  [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 

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

පැහැදිලිව තීරණය කර තිෙබනවා - [බාධා කිරීම්] ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව තීරණය කර තිෙබනවා, ෙම් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි කියලා. එෙහම නම් ඡන්ද 
විමසීමට කලින් ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය- [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකරලා අෙනක් අයටත් ඇහුම් කන් ෙදන්න ඉෙගන 

ගන්න. අපි බලමු එතුමන්ලා ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ මම තීරණය කරන්නම්. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්තුතියි. ඡන්ද විමසීමට කලින් 

ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය කුමක්ද කියලා දැන ගන්න අවශ්යයි. ආණ්ඩුව 
සංෙශෝධන අරෙගන එනවාද, ෙමෙහමම තුෙනන් ෙදකක 
ඡන්දෙයන් සම්මත කරන්න යනවාද, ෙමොකක්ද ස්ථාවරය කියලා 
කියන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි උත්තරීතර 
වන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි. ඔබතුමාෙග් කථාව ඉවරයි. [බාධා කිරීම්]   
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Hon. Speaker, page 4 of the Supreme Court 

Determination  states, I quote: 

“We find therefore that clause 2 (1)(b) constitutes an abdication of 
the power of control by Parliament over fiscal matters, especially 
the control over the source of the finances which creates a debt of 
the Republic,  as envisaged under the terms of  Article 148 of the 
Constitution .” 

They have suggested an amendment because if you do 
not amend it this way, you cannot even pass it with a two
-thirds majority since Parliament cannot abdicate its 
powers. A similar statement has been made under Clause 
7 (b). If it is a question of whether it is a simple majority 
or a two-thirds majority, it is another matter. But, we 
cannot proceed unless the Government says whether they 
are going to agree to these amendments or not. That is all 
we are asking. Otherwise, you cannot pass it.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ අවස්ථාව එළෙඹන්ෙන් අය වැය කාරක සභා කාරක            

සභා අවස්ථාෙව්දීයි. අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලාට amendments ෙගෙනන්න පුළුවන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන දැනුම් දුන්නාම - 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
That will be considered at the Committee Stage.  
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
We cannot have a Second Reading as it is not valid. 

How can we do a Second Reading? 

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ෙම්ක සම්මත කරන්න බැරි නම් 
ෙදවන වර කියවීමත් සම්මත කරන්නට බැහැ. ෙමතැන දී  
කිව්ෙවොත් ෙම්කට එකඟයි කියා - [බාධා කිරීම්] 

මම කියන්ෙන් ලැම්ෙබෝගිනි පැලැන්තිය ආරක්ෂා කරන්න  
ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන්නට වුවමනාවක් නැහැ කියායි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු පධාන සංවිධායකතුමා -[බාධා කිරීම්]  දැන් මට අවශ්ය 

වන්ෙන් ෙම් පිළිබඳව එක එක්ෙකනාෙග්   අදහස්  දැන ගැනීමටයි. 
කෑ ගහන්න එපා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් ෙයෝජනාව ෙනොෙවයි, විසර්ජන 

පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීම ඡන්ද විමසීමට ෙයොමු 
කරන්නටය කියා අප ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි. අප දැන් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්, විසර්ජන 

පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීෙම් ඡන්ද විමසන  
අවස්ථාවටයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සුපිම් උසාවිෙය් ඉතා 
පැහැදිලි නිෙයෝගයක් දී තිෙබනවා. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, 
ඔබතුමා සුපිම් උසාවිෙය් ඒ තීරණයට ගරු කරනවා ද, නැද්ද 
කියායි.  එෙහම නැත්නම්  අගවිනිසුරුට -[බාධා කිරීම්]   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අය වැය පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ඒ 

අවස්ථාෙව්දී තමයි, සංෙශෝධනයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  කාරක 
සභා  අවස්ථාෙව්දී අදාළ  උපෙදස් පරිදි  ඒ සංෙශෝධනයන්  ඒවිද 
කියා බලමු. ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 
කියවීමට ඡන්දය ගන්නවා. [බාධා කිරීම්] 

 
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යන පශන්ය 

විමසන  ලදී. 
කටහඬවල් අනුව " පක්ෂ"  මන්තීන්ට ජය බව කථානායකතුමා 

විසින් පකාශ කරන ලදී.  
“சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்ப மாக” 

எ ம் வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப  “ஆம்” ேமேலாங்கிற்  என சபாநாயகர் அவர்கள் 

அறிவித்தார்கள். 
Question, "That the Bill be now read a Second time" put. 
MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that the 

"Ayes" had it. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
Divide! 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීමට සභාව  එකඟ 

ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
නමින් ෙබදීමක් අවශ්යයි. Divide by name - [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නිශ්ශබ්ද ෙවලා ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. සියලු 

ෙදනාම වාඩි ෙවන්න.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළ වන අන්දමට-පක්ෂව 156; විරුද්ධව 53; 

 ෙනොපැමිණි 15; යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் பிாிந்த : சார்பாக 156;  எதிராக 53; வேராேதார் 15.  
The Parliament divided: Ayes 156 ; Noes 53; Absent 15. 

 
පක්ෂව 
சார்பாக 

Ayes 
 
ගරු  ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 
(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு  ஜீவன் குமாரண ங்க) 
(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 
 
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர) 
(The Hon. Reginold Cooray) 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக) 
(The Hon. Piyasena Gamage) 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 
 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு  குணேசகர) 
(The Hon. DEW Gunasekara) 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා 
(மாண் மிகு  தயாசிறித  திேஸரா) 
(The Hon. Dayasritha  Thissera) 
 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

 
ගරු මිල්ෙරෝයි  පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் ) 
(The Hon.  Milroy Fernando) 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
 
ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய) 
(The Hon. Jagath Balasuriya) 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
 
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு  ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க) 
(The Hon.  Ratnasiri Wickramanayaka ) 
 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
 
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්  මහතා  
(மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் ) 
(The Hon. Murugesu Chandrakumar )   
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)  
(The Hon. W.B.  Ekanayake) 
 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
 
ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர) 
(The Hon. Earl Gunasekara) 
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ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. Premalal Jayasekara) 
 
ගරු බෂීර් ෙසගු ඩාවුඩ් මහතා 
(மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த்) 
(The Hon. Basheer Segu Dawood) 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
 
ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
 
ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon. C.P.D. Bandaranaike) 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
 
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා 
(மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்) 
(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය  
(மாண் மிகு(தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa) 
 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
 
ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி) 
(The Hon.  C.A. Suriyaarachchi) 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
 
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜயரத்ன ேஹரத்) 
(The Hon. Jayarathna  Herath) 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
 
ගරු සිල්ෙව්සත්ි අලාන්ටින් මහතා 
(மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்) 
(The Hon. Silvastrie Alantin) 
 
ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා  
(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ )  
(The Hon. M.T. Hasen Ali) 
 
ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்) 
(The Hon. Mohamed Aslam) 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
 
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා 
(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக) 
(The Hon.V.K. Indika)   
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 

 
ගරු ෛවද්ය ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ேராஹண ஷ்பகுமார) 
(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

 
ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා 
(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா வக்கு) 
(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 
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ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்) 
(The Hon. Praba Ganesan) 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
 
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசக்கர) 
(The Hon. Hemal Gunasekera) 
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
 
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய) 
(The Hon. Sanath Jayasuriya) 
 
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා 
(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக) 
(The Hon. Achala Jagodage) 
 
ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. Palany Thigambaram) 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
 
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 
 
ගරු පී. පියෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)  
(The Hon. P. Piyasena) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 
 
ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஜானக பண்டார) 
(The Hon. Janaka Bandara) 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
 
ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரன)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
 
ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල  ෙම්ධානන්ද  හිමි  
(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 
 
ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය  
(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க) 
(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 
 
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு வன் ரண ங்க) 
(The Hon. Ruwan Ranatunga) 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 
ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
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ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා 
(மாண் மிகு .எஸ்.  இராதாகி ஷ்ணன்) 
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)  
(The Hon. Udith Lokubandara) 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
 
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)  
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
 
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க) 
(The Hon. Nimal Wijesinghe) 
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
 
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன) 
(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 
 
ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 
 
ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali) 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා      
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
 
එම්.බී. ෆාරුක් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.பி. பா க்) 
(The  Hon. M.B. Farook) 
 
ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
 
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா) 
(The Hon. (Mrs.)  Malani Fonseka) 

 
 

විරුද්ධව 
எதிராக 

Noes 
 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
 
ගරු ටිරාන් අලස ්මහතා 
(மாண் மிகு ரான் அலஸ்) 
(The Hon. Tiran Allas)   
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட) 
(The Hon. Jayantha Ketagoda)  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
 
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) 
(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Champika Premadasa) 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு தி ப்  ெவதஆரச்சி) 
(The Hon.  Dilip  Wedaarachchi) 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
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ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 

 
ෙනොපැමිණි 
வராேதார் 

Absent 

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
 
ගරු පී. දයාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன) 
(The Hon.  P. Dayaratna) 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 

ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.)  Jayalath Jayawardana) 
 
ගරු සුෙර්ෂ ්ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Suresh Premachandran) 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
 
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ேபராசிாியர்  ராஜீவ விேஜசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha) 
 
ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
 
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.  மிந்த சில்வா) 
(The Hon. R. Dumindha Silva) 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon.  Mavai  S.  Senathirajah) 
 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.  

இதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .  
Bill accordingly read a Second time.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 

"විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක 
සභාවකට පැවරිය යුතුය"යි  මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කාරක සභාව කවදාද? 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
2012 ෙනොවැම්බර් 19 වන සඳුදා. 
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පනත් ෙකටුම්පත, අංක 52 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්, 2012 ෙනොවැම්බර් මස 19 වන සඳුදා පවත්වන පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක 
සභාවට පවරන ලදී. 

சட்ட லம்,  நிைலக்கட்டைள இல. 52இன்ப , எதிர்வ ம் 2012 நவம்பர் 19, திங்கட்கிழைம நைடெபறவி க்கும் ப் பாரா மன்றக் 
கு க்குச் சாட்டப்பட்ட . 

Bill committed to a Committee of the whole Parliament under Standing Order No. 52 for Monday, 19th November,  2012. 
 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 5.00 පසු කර තිබුෙණන් ගරු කථානායකතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා 
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 5.38ට 2012 ෙනොවැම්බර් 15 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2012 
 ෙනොවැම්බර් 19 වන සඳුදා පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா  ேநரம் பி. ப. 5.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால், சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப , பி. ப. 5.38 க்கு, பாரா மன்றம் அதன  2012 நவம்பர்15ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2012 
நவம்பர் 19, திங்கட்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

And it being past 5.00  p.m., MR. SPEAKER  adjourned Parliament without Question put.  

Adjourned accordingly at 5.38 p.m. until  9.30 a.m on Monday, 19th November, 2012, pursuant to the 
Resolution of Parliament of 15th November, 2012. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
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