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අ.භා.1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැසව්ිය.  නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 

[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாரா மன்றம் பி.ப.1.00 மணிக்குக் கூ ய . பிரதிச் சபாநாயகர்  
அவர்கள்  [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 

 

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE  
HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ைவத்திய கலாநிதி  ராஜித ேசனாரத்ன - 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙබොරලැස්ගමුව, 

ෙබල්ලන්විල, විහාර මාවත, අංක 168 දරන ස්ථානෙය් පදිංචි 
ජයන්ති අලහෙකෝන් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) 
(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෑගල්ල, ෙද්වාෙල්ගම, 

ෙකෙහල්වතුෙගොඩ, දිවුල්ලෑවත්ත පාර, “තිසර” නිවෙසහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ආර්.ෙජ්.එල්.බී. විෙජ්ෙකෝන් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

  
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු පී. පියෙසේන මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2-1829/'11-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා 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) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා 

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

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 -2539/'12- (2), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

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

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

809 810  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මධ ම පළාෙත් උපාධිධාරී අභ ාසලාභි ගුරුවරු : 
උසසව්ීම් 

மத்திய மாகாண பட்டதாாி பயி நர் ஆசிாியர்கள் : 
பதவி யர்  

GRADUATE TEACHER TRAINEES IN CENTRAL PROVINCE : 
PROMOTIONS 

2912/’12 

6.  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) 1999 වර්ෂෙය් උපාධිධාරී අභ ාසලාභී ගුරුවරුන් ෙලස 
බඳවා ගත් සංඛ ාව ෙකොපමණද යන්න පළාත් අනුව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් උපාධිධාරී අභ ාසලාභී ගුරුවරුන් 
2000 වර්ෂෙය්දී කළමනාකරණ සහකාර 
තනතුරුවලට පත් කළ බවත්; 

 (ii) 2006 වර්ෂෙය්දී එම පිරිස නැවත ගුරු ෙසේවයට 
ඇතුළත් කර ගත් බවත්; 

    (iii) එම ගුරුවරුන්ෙග් ෙසේවා කාලය ඔවුන් 
කළමනාකාර සහකාර තනතුරුවලට පත් කළ දින 
සිට සලකා බලා  ගුරු ෙසේවෙය් 2 - II ෙශේණියට 
උසස ් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා 
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර ඇති බවත්; 

         (iv) එම චකෙල්ඛය අනුව පළාත් කිහිපයක 
ගුරුවරුන්ට ගුරු ෙසේවෙය් 2 - II ෙශේණියට 
උසසව්ීම් ලබාදී, අදාළ වැටුප් තලෙය් පිහිටුවා ඇති 
බවත්;  

        (v) මධ ම පළාෙත්  අදාළ ගුරුවරුන්ට එම උසසව්ීම් 
අහිමි වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ඇ) ආ (ii) හි සඳහන් පරිදි ගුරු  ෙසේවයට ඇතුළත් කර ගත් 
මධ ම පළාෙත් ගුරු පිරිසටද 2 - II ෙශේණියට උසසව්ීම 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) 1999ஆம் ஆண் ல் பட்டதாாி பயி நர் 
ஆசிாியர்களாக ஆட்ேசர்க்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக மாகாணங்க க்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக 
யா ; 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட பட்டதாாி பயி நர் 
ஆசிாியர்கள் 2000ஆம் ஆண் ல் காைமத் வ 
உதவியாளர் பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட்டார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (ii) 2006ஆம் ஆண்  இவர்கள் மீண் ம் ஆசிாிய 
ேசைவக்கு உள்வாங்கப்பட்டார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட ஆசிாியர்களின் 
ேசைவக்காலத்ைத, இவர்கள் காைமத் வ 
உதவியாளர் பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட்ட 
தினத்தி ந்  கவனத்தில்ெகாண் , ஆசிாிய 
ேசைவயின் தரம் 2-II க்கு உயர்த் வதற்கான 
அங்கீகாரத்ைத வழங்குவதற்கான ஒ  
சுற்றறிக்ைக ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சுற்றறிக்ைகயின் பிரகாரம், பல 
மாகாணங்கைளச் சார்ந்த ஆசிாியர்கள், ஆசிாிய 
ேசைவயின் தரம் 2-II ற்கு பதவி யர்த்தப்பட்  
குறித்த சம்பள மட்டத்தில் அமர்த்தப்பட் ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

 (v) மத்திய மாகாணத்தில் குறிப்பிட்ட 
ஆசிாியர்க க்கு  ேமற்ப  பதவி யர் கள் 
கிைடக்கப்ெபறவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) ஆ(i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  ஆசிாிய 
ேசைவக்கு உள்வாங்கப்பட்ட மத்திய மாகாணத்தின் 
ஆசிாியர்கைள ம்  தரம் 2-II ற்கு பதவி யர்த் வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he state separately as per provinces, the 
number recruited as graduate teacher trainees in 
the year 1999 ? 

(b) Is he aware that - 

 (i) the above-mentioned graduate teacher 
trainees were appointed as Management 
Assistants in the year 2000; 

 (ii) they were absorbed again to the Teacher 
Service in the year 2006; 

 (iii) a circular has been issued to grant approval 
to promote them to Grade 2-II of the 
Teacher Service, having computed the 
period of service of these teachers from the 
date they were appointed to the post of 
Management Assistant; 

 (iv) as per the above circular, teachers of several 
provinces have been granted promotions to 
Grade 2-II of the Teacher Service and 
placed on the relevant salary scale; and 

 (v) the teachers of the Central Province have 
been deprived of the aforesaid promotions ? 

(c) Will he inform this House whether action will be 
taken to grant promotions to Grade 2-II to the 
teachers of the Central Province too, who were 
recruited to the Teacher Service as per the (b) (ii) 
above ? 

(d) If not, why ? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම උත්තර ෙදනවා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වචනයක් කථා කරන්න මා 

අවසර පතනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්ක වැදගත් අවස්ථාවක්. 
විපක්ෂෙයන් පශ්න අහනවා, නමුත් උත්තර ෙදන්න එක 
ඇමතිවරෙයක්වත් නැහැ. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 
ෙප්න්ෙන් නැද්ද ගරු මන්තීතුමා, ඇමතිවරු ඉන්නවා. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙකෝ? තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ෙනොෙවයිෙන් පශ්න අහලා 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 
 

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. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
My point of Order is that any Minister can answer on 

behalf of another Minister. It is in the Standing Orders. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes,  that  is taken. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, our Chief Government Whip is good enough in 

answering Questions. So, what is wrong with that? 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මන්තීවරුන් විසින් නඟන ලද පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට ගරු 

අමාත වරු නියමිත ෙව්ලාවට සභාෙව් සිටීමට කටයුතු කරනවා 

නම් ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම පශ්න අසන ලද ගරු මන්තීවරුත් සභාවට 
පැමිණ සිටිනවා නම් වඩාත් ෙයෝග යි. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
පශ්නය අසන මන්තීවරු එන්ෙන්ම නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
විපක්ෂ නායකතුමා හිටිෙය්ම නැහැ. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක අෙප් වැඩක්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
ගරු නි  ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව කාරණය 

ගැනයි මාත් සඳහන් කරන්ෙන්. අපි සභානායකතුමා එක්කත් ෙම් 
ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ඇමතිවරු එන්ෙන් 
නැහැ. අනික් පැත්ෙතන් පශ්න අසන සමහර මන්තීවරු එන්ෙන්ත් 
නැහැ. මම හිතන හැටියට අපි මීට වඩා අලුත් කමෙව්දයක් ෙම් 
සඳහා ෙයොදවන්න ෙවයි. සියලුම මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම්වලට එන්න ඕනෑ. කවුරු හරි මන්තී ෙකෙනක් 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්වලට එන්ෙන් නැත්නම් අඩු ගණෙන් 
ඔබතුමාට ඒ ගැන දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ. අද  ෙම් සභාෙව් 
ෙදපැත්ෙත්ම සිටින මන්තීවරු සංඛ ාව දිහා බැලුවාම අපි ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. ඇමතිවරුත් නැහැ. ඒ නිසා අපි රැස්ෙවලා ෙම් 
ගැන,- [බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්.  
ඒ නිසා ෙම් ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා යම් කිසි තීරණයක් ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද ෙම්ක මුළු සභාවම මුහුණ ෙදන පශ්නයක්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
විපක්ෂ ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂය කියන ෙදපැත්තම ෙම් පිළිබඳව 

අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - சிவில் விமான 
ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  
Civil  Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුරු ලබා 

දීමට කල් ඉල්ලීම පිළිබඳව අමාත ාංශය විසින් මීට ෙපර දැනුම් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි කල් දීම කරලා තිෙබන්ෙන්.  හදිසි 
කටයුත්තක් නිසා අමාත තුමාට ඒමට  ෙනොහැකි වුණා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, what is the point of Order, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
In our Standing Orders, you are not allowed to give 

advance notice. I think as a matter of respect, some Hon. 
Member should come and tell the Chair, “We want time” 
and  sort it out. You cannot just send a letter and say that 
you - 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
As a matter of courtesy, it will be done. Anyway, both  

sides of the House had better look into this issue. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I have to answer Question No. 6 first. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පිළිතුර- 
 
 

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,- 
 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

ඇමතිතුමනි, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පිළිතුරු දීමට උත්සාහ 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, ඒ ෙවනත් නිෙයෝජ  ඇමති ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්] 

ෙම්ක අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් අසන ලද පශ්නයක්. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මන්තීතුමනි, ඕනෑ නම් 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට උත්තරය ෙදන්නම්. නැත්නම් කල් ගන්නම්.  

 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
පිළිතුරු ෙදන්න.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම අධ ාපන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  1999 රජෙය් පමුඛතා කාර්යයන් සඳහා උපාධිධාරින් බඳවා 
ගැනීම ඍජුව මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් සිදු කරන ලදී.  ඒ 
අනුව අදාළ සංඛ ාෙල්ඛන මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා 
ගත හැකි ෙව්.  

(ආ) (i) ඔවුන් ගුරුවරුන් ෙලස බඳවා ෙගන ෙනොතිබූ අතර 
යම්කිසි පමාණයක් කළමනාකරණ සහකාර 
තනතුරු සඳහා බඳවා ෙගන ඇත.  

 (ii) 1999 වර්ෂෙය් බඳවා ගත් උපාධිධාරින්ෙගන් 
මනාපය විමසා ගුරුෙසේවයට පැමිණීමට මනාපය 
පළ කළ පිරිස සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් පසුව ගුරු 
ෙසේවයට බඳවා ගන්නා ලදී.  ඒ සඳහා අංක 
අමප/06/0251/229/012 හා 2006.03.02 දිනැති 
අමාත  මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කර ඇත.  

 (iii) නැත. අධ ාපන අමාත ාංශය මගින් එවැනි චක 
ෙල්ඛයක් නිකුත් කර නැත. ඉහත අංක 
අමප/06/0251/229/012 හා 2006.03.02 දිනැති  
අමාත  මණ්ඩල තීරණය අනුව ඔවුන් ගුරු 
ෙසේවයට පත් වීමට ෙපර ෙසේවා කාලය ගුරු 
ෙසේවෙය් උසස ්වීම් සඳහා ගණනය ෙනොෙකෙර්. 
නමුත් උතුරු මැද පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශය 
විසින් එවැනි කටයුත්තක් සඳහා සෘජුවම උතුරු 
මැද පළාෙත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් එම පළාෙත් 
අමාත  මණ්ඩලෙයන් අනුමැතියක් ලබා ෙගන ඒ 
අනුව කටයුතු කර ඇත. 

  (iv) ඉහත (ආ) (iii) පිළිතුරම අදාළ ෙව්.  

  (v) ඉහත අ( iii) පිළිතුරම අදාළ ෙව්. 

 (ඇ)  1999 රජෙය් පමුඛතා කාර්යයන් සඳහා බඳවා ගත් 
උපාධිධාරින්ට ගුරු පත්වීම් ලබා දීෙම්දී අංක 2011/
ඊඩී/ඊ/27 හා 2011.03.29 දිනැති අමාත  මණ්ඩල  
සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා 
තීරණයක් ලබා දීමට ෙපර එෙසේ ගණනය කිරීෙම් 
හැකියාව පිළිබඳව නීතිපති උපෙදස ් විමසා ඇති 
අතර ලැෙබන පිළිතුර මත ඉදිරි කටයුතු කිරීම 
සඳහා අමාත  මණ්ඩල තීරණය ලැබී ඇත.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. උතුරු මැද පළාතට ලබා දී තිෙබන ඒ උසස්වීම් 
මධ ම පළාතට ලබා දී නැහැ. ඒවා ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද කියා මා 
අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ ගැන පිළිතුෙරහි  සඳහන් ෙවනවා. උතුරු පළාත අනුගමනය 

කළ පිළිෙවත අනුගමනය කරන්න මධ ම පළාතටත් හැකියාවක් 
තිෙබනවා. නමුත් එෙසේ නැති නිසා ඒ පිළිතුරම අදාළ ෙව් කියා 
පිළිතුරු දී තිෙබනවා.   
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ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ෙමොකද ඒක දැනට- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආණ්ඩුකාරවරයාෙගන් මහ ඇමතිතුමා, අමාත  මණ්ඩලය 

හරහා පළාත් සභාව අනුමත කරන්න ඕනෑ. 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ඒ කියන්ෙන් උතුරු මැද පළාෙත්? 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උතුරු මැද පළාෙත් කළා ෙසේම. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය. 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පසු ගිය දිනවල 50,000 කට වැඩි උපාධිධාරීන් පිරිසක් 

Sugathadasa Stadium එකට කැඳවූවා. ඔවුන් පත්වීම් ලබා 
ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් පැමිණියා. නමුත් පත්වීම් 5යි ලබා 
දීලා තිෙබන්ෙන්. මම දන්න විධියට ඒ අයටත් රුපියල් 10,000 ක 
වැටුපක් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. වැඩි වීමක් ෙවලාත් නැහැ. දැන් 
සෑෙහන කාලයක් තිස්ෙසේ උපාධිධාරීන් තමන්ට ස්ථිර පත්වීමක් 
ලබා ගැනීමට සහ වැඩි වැටුප් තලයකට යෑෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරියටත් ෙම් 
තත්ත්වයම ද පවත්වා ෙගන යෑමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අමාත  මණ්ඩල අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනාට 

හිමි අයිතිවාසිකම් ලැෙබනවා. ෙම් රජය යටෙත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය මඟින් උපාධිධාරීන් 75,000කට වැඩි 
පමාණයකට විවිධ පත්වීම් ලබා දීලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ 
බව දන්නවා.  ඒ අය ස්ථිර කිරීෙම්දී රජය අනුගමනය කරන  
පිළිෙවත අනුව  කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුපියල් 10,000 පත්වීම් තමයි- 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්. රජය අනුගමනය කරන පිළිෙවතක් තිෙබනවා ෙන්. 

අමාත  මණ්ඩලය අනුමත කරලා, මහා භාණ්ඩාගාරය අනුමත 

කරලා ඉතා ඉක්මනින් අපි ඒ කටයුතු සඳහා ෙයොමු ෙවනවා. ස්ථිර 
වශෙයන් එය ෙකෙරනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමාට දිනයක් කියන්නට අමාරුද? 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
දැන් පශ්න 5කට විතර පිළිතුරු ලබා දුන්නා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එදා Sugathadasa Stadium එකට ෙගනැල්ලා- 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
හතරෙවනි අතුරු පශ්නය. කමක් නැහැ අහන්න. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා කථානායකතුමා ෙවන්න ඉන්න ෙකනා ෙන්.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
නැහැ. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා ළඟදීම කථානායකතුමා ෙවනවා ෙන්ද? 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙම් තිෙබන එකත් නැති කරන්නට එපා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා තුන්වන අතුරු පශ්නය 

අහන්න කැමැතියි. ෙකොට්ටාව ධර්මපාල විද ාලය සම්බන්ධ 
කාරණය ඔබතුමාත් දන්නවා ගරු ඇමතිතුමනි. අපි ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දිගින් දිගට පශ්න කළා. 
ෙකොට්ටාව ධර්මපාල විද ාලෙය් 1 සිට 5 දක්වා ෙශේණි සියල්ල 
අයින් කරලා ෙවනත් තැනකට ෙගන යන්න හදනවා. නමුත් දැන් 
එය විශාල අර්බුදයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙම් සම්බන්ධව ඉත්තෑපාෙන් ධම්මාලංකාර නායක 
ස්වාමීන්දයන් වහන්ෙසේ ජනාධිපතිතුමාට ලියලා ජනාධිපතිතුමා අද 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් පධාන අමාත වරයා එවලා තිබුණා 
අදාළ ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒ දුක්ගැනවිලිවලට සවන් ෙදන්න 
කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නමුත් එතුමා පන්නිපිටිය 
ධර්මපාල විද ාලයට යන්ෙන් නැතිව අර හදන්න හදන පාසලට 
ගිහිල්ලා. දැන් එතැන එය විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ළමයින් 135ෙදනකු පළමුවැනි වසරට ඇතුළත් කර 
ගන්න බැරිව විශාල අනාථභාවයකට දැන් පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් අහන්න 
කැමැතියි පළාත් සභාවල ඇමතිවරුන්, මහ ඇමතිවරුන් ෙහෝ 
ෙවනත් අය ගන්නා වූ තීන්දු නිසා ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් පශ්නය 
සම්බන්ධව අධ ාපන අමාත ාංශය විධියට ඔබතුමන්ලා ගන්න 
හදන පියවර ෙමොකක්ද කියලා. ෙමොකක්ද ඒ කියා දාමය 
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර? මා ෙමය තුන්වන වතාවටයි 
අහන ්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි. ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාත් ෙමතැන 
නැති නිසා මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි ෙමොකක්ද ඒ 
සම්බන්ධව ගන්නා පියවර කියලා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පසු ගිය වතාෙව් අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙමතැන සිටියා. ඒ 

කාරණය ගැන ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වූ බව පකාශ 
කළා. ඊට වඩා ෙදයක් මට පකාශ කරන්න බැහැ ඔය සම්බන්ධව. 
එය පළාත් සභා පාසලක් බව මා දන්නවා. මහරගම සංවර්ධන 
ෙකොමිටිෙය් සභාපතිවරයා හැටියට මට කියන්න පුළුවන්, ෙම්ක 
මහරගම සංවර්ධන ෙකොමිටිෙය් අනුමත කරලා නැති බව. ඉතින් 
ෙලොකු ගැටුමක් තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒක මම නිහතමානීවයි 
කියන්ෙන්.      
    

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය අධ ාපන ඇමතිතුමා විසින් විසඳිය යුතු 

පශ්නයක්. එතුමාෙගන් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙහෝ එතුමා 
ෙමම සභාෙව් සිටින අවස්ථාවකදී එම පශ්නය ඇසීෙමන් පිළිතුරු 
ලබා ගත හැකිය.  

අපි දැන් ඊළඟ පශ්නයට යමු. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මා ඇහුෙව්, මහරගම සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිවරයා 

හැටියට - 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 

පධාන සංවිධායකතුමා අපහසුතාවට පත් කිරීෙම් අරමුණ 
නවත්වලා ඊළඟ පශ්නයට එන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පැහැදිලි කර ගැනීමක්.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
එය අධ ාපන ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. 

ශී ලංකා තානාපතිවරු සහ මහ ෙකොමසාරිසව්රු : 
විසත්ර 

இலங்ைகத் வர்கள் மற் ம் உயர் ஸ்தானிகர்கள் : 
விபரம் 

SRI LANKAN AMBASSADORS AND HIGH COMMISSIONERS : 
DETAILS 

     1705/’11 
7.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ෙලොව පුරා පිහිටි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල ෙහෝ 
මහ ෙකොමසාරිස ් කාර්යාලවල ෙසේවෙය් නියුතු, 
තානාපතිවරු ෙහෝ මහ ෙකොමසාරිසව්රුන්ෙග් 
නම්, ඔවුන් ෙසේවෙය් නියුතු රට අනුව කවෙර්ද;  

 (ii) කිසියම් තානාපතිවරෙයකු ෙහෝ මහ 
ෙකොමසාරිසව්රෙයකු විසින් සිය පධාන 
කාර්යාලෙය් සිට ෙවනත් රටවල් ද ආවරණය 
කරමින් ෙසේවය කරන්ෙන් නම්, එම රටවල නම් 
කවෙර්ද;  

 (iii) විෙද්ශ දූත ෙසේවාෙවන් පත්කර ඇති 
තානාපතිවරුන්ෙග් / මහ ෙකොමසාරිසව්රුන්ෙග් 
ෙසේවා පළපුරුද්ද කවෙර්ද; 

 (iv) ෙද්ශපාලන පදනමින් තනතුරට පත්කර ඇති 
තානාපතිවරුන්ෙග් / මහ ෙකොමසාරිසව්රුන්ෙග් 
ෙසේවා පළපුරුද්ද ෙහෝ සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

         (v)  ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් පසුගිය වසර පහක කාලය 
එක් එක් තානාපති කාර්යාලය විසින් ඉටු කරන ලද 
වැදගත් කාර්යයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ශී ලංකාෙවන් ඉහත සඳහන් එක් එක් තානාපති 
කාර්යාලයට ෙහෝ මහ ෙකොමසාරිස ්කාර්යාලයට 
පත්කර යවන ලද කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 
සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් එක් එක් තානාපති කර්යාලෙය් ෙහෝ 
මහ ෙකොමසාරිස ් කාර්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩලය 
ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව දරන ලද පිරිවැය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

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

(அ) (i) உலகம் வதி ள்ள இலங்ைகத் 
தரகங்களின் அல்ல  உயர் 

ஸ்தானிகராலயங்களின் வர்கள்/உயர் 
ஸ்தானிகர்களின் ெபயர்கைள நா களின் 
அ ப்பைடயி ம்; 

 (ii) தன  ெபா ப்  நிைலயத்தி ந்  ஒவ்ெவா  
உயர் ஸ்தானிகரா ம் அல்ல  வரா ம் 
கடைம ாியப்ப கின்ற ஏைனய நா கள் 
ஏதாவ  இ ப்பின் அவற்றிைன ம்; 

 (iii) இராஜதந்திரச் ேசைவயி ந்  
நியமிக்கப்பட் ள்ள வர்களின்/ 
உயர்ஸ்தானிகர்களின் அ பவத்திைன ம்; 

 (iv) அரசியல் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட் ள்ள 
வர்களின்/ உயர்ஸ்தானிகர்களின் அ பவம் 

அல்ல  தைகைம ஆகியவற்றிைன ம்; 
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 ( v )  இலங்ைகயின் சார்பில் ஒவ்ெவா  தரக ம் 
கடந்த 5 வ டங்களில் ஈட் ய குறிப்பிடத்தக்க 
அைட கைள ம் 

 யாைவ என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ஒவ்ெவா  தரகத்தி ம் அல்ல  உயர் 
ஸ்தானிகராலயத்தி ம் இலங்ைகயி ந்  
நியமிக்கப்பட் ள்ள பணியாள் ெதாகுதி 
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  தரகத்தி ம் அல்ல  உயர் 
ஸ்தானிகராலயத்தி ம் உள்ள 
ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட பணியாளர்க க்கான 
வ டாந்த ெசலவிைன ெவவ்ேவறாக ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
 

asked the Minister of External Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the names of the Ambassadors or High 
Commissioners in Sri Lankan Embassies or 
High Commissions worldwide on per 
country basis; 

 (ii) the other countries covered by each High 
Commissioner or Ambassador from his 
base station if any; 

 (iii) the experience of the Ambassadors/High 
Commissioners who have been appointed 
from the diplomatic service;  

 (iv) the experience or the credentials of the 
Ambassadors/High Commissioners who 
have been appointed to the office on 
political basis; and 

 (v) the significant achievements of each 
embassy achieved during  the last 5 years 
on behalf of  Sri Lanka? 

(b) Will he also state - 

 (i) the number of staff members in each 
Embassy or High Commission posted from 
Sri Lanka; and 

 (ii) the annual cost incurred on aforesaid staff in 
each Embassy  or High Commission 
separately?  

(c) If not, why? 
 
 

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් නැන්දම්මා අභාවපාප්ත 

වී  තිෙබන අවස්ථාෙව්ත් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමියෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
මෙග් කනගාටුවත් පකාශ කර සිටිනවා.  

I would like to table*  the answer on behalf of the 
Minister of External Affairs. There is a detailed report on 
what you have asked.  
 

 

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

(a)  (i)  List attached (Annex 1*)   

 (ii) List attached (Annex 1*)   

 (iii) List attached (Annex 2*)   

 (iv) List attached (Annex 3*)   

 (v) The promotion, projection and protection 
internationally of Sri Lanka’s national interests in 
accordance with the foreign policy of the Government 
and to advise the Government on managing 
international developments in keeping with the best 
interests of Sri Lanka. (Annex 4)   

(b) (i) List attached (Annex 5*)  

 (ii) List attached (Annex 5*) 

(c ) Does not arise. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Minister, there is a huge hue and cry in 

the media that you all have recalled the Sri Lankan 
Ambassador in Saudi Arabia. As of now, we have been 
informed that he is still functioning in his normal 
capacity. So, is it just a gimmick  to the media or is it to 
appease certain forces or has he been recalled as of this 
moment? 

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
He has been recalled. He will be here before the 30th 

of this month. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
His term finishes on the 30th in any case. Is that not 

so? 
 

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
No, his term does not finish. But, he has been 

recalled. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, my second Supplementary 

Question is this.  Today Sri Lanka is very much on the 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

world map, not from a positive sense but absolutely from 
a negative sense.  

Are  your ambassadors worldwide  capable and geared 
to handle the present situation, especially when the 
Government has intentionally violated the Constitution 
and no country less than America, Britain, Australia, 
South Africa, India, Malaysia and the European Union 
and the ICJ - all of them - are taking a common stand 
against Sri Lanka? How are you going to protect the 
image of Sri Lanka and ensure that we do not get 
reprimanded for the inefficiency and incompetency of the 
Government? 

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
It is not relevant, Hon. Member. Nevertheless, I would 

like to tell you that the same ambassadors have been 
serving since May, 2009.  They were able to finalize the 
operations against the LTTE in those countries.  But, they 
were unable to do so during the previous regimes. I think 
that is a good example of the capacity of our 
ambassadors. So, our ambassadors are capable of 
handling the situation in future also.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Minister, while I appreciate that your job 

is to ensure that the Government is kept afloat, there was 
no success in Geneva in March, 2012 and we are going 
into March, 2013 with the same type of environment in a 
much more hostile climate. So, do not discount what we 
are saying. From our point of view, we are asking a 
question because it is not only your country but our 
country as well. So, I would greatly appreciate if you can 
ensure that Sri Lanka is brought into the proper 
perspective, not from a negative sense but from a positive 
sense. I would appreciate that you get the Hon. Minister 
of External Affairs to get to the main points and put our 
country into the proper perspective without touring the 
world.  

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா) 
(The Hon. Neomal Perera) 
Our ambassadors are capable and they will handle the 

situation properly.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
What about your Minister? - [Interruption.] 

ෙයෝධ ඇළ පතිසංසක්රණ : විසත්ර 
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8.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය- (2) : 

(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් පිහිටි ෙයෝධ ඇළ 
පතිසංසක්රණය කිරීම සඳහා මීට වර්ෂයකට  
පමණ ෙපර මුල්ගල් තැබූ බවත්;  

 (ii) ෙමෙතක් එහි පතිසංසක්රණ කටයුතු සමාරම්භක 
උත්සවයට පමණක් සීමා වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ෙයෝධ ඇළ පතිසංසක්රණ කටයුතු සඳහා 
ෙවන්කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;  

 (ii) පතිසංසක්රණ කටයුතු ෙමෙතක් ආරම්භ 
ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) පතිසංසක්රණ කටයුතු ආරම්භ කරන්ෙන් නම්, 
එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

நீர்ப்பாசன, நீர்வள காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) அ ராத ர மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ேயாத 
கால்வாையப் னரைமப்பதற்காக இற்ைறக்கு 
ஒ  வ டத்திற்கு ன்னர் அ க்கல் 
நாட்டப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர இப் னரைமப் ப் பணிகள் 
அங்குரார்ப்பண விழாவிற்கு மாத்திரம் 
மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேயாத கால்வாயின் னரைமப் ப் பணிக க்கு 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) னரைமப் ப் பணிகள் இற்ைறவைர 
ஆரம்பிக்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) னரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப மாயின் 
அத் திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 
Management: 

(a) Is he aware that - 

 (i) nearly one year ago, the foundation stone 
was laid for the renovation of the canal 
named “Yodha Ela” situated in 
Anuradhapura District; and 
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 (ii) the renovation work of the aforesaid canal 
has been confined to the inauguration 
ceremony so far? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  the amount of money allocated for the 
renovation work of “Yodha Ela”;  

 (ii) the reasons for not starting the renovation 
work up to now; and 

 (iii) if the renovation work is started, the date on 
which it will be done? 

(c) If not, why? 
       
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා 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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් තිෙබන ෙයෝධ ඇෙළහි  
කිෙලෝ මීටර් 34ක් පමණ නටබුන් වී ඇති අතර, 
ෙමය මහවැලි ව ාපාරය සථ්ාපනය කිරීමට ෙපර 
වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා 
භාවිත කරනු ලැබීය. නමුත් දැන් එම ඇළ මාර්ගය 
අදාළ කටයුතු සඳහා පෙයෝජනයට ගනු 
ෙනොලැෙබ්. එෙසේ වුවත්, ෙමහි පුරාවිද ාත්මක 
වටිනාකමක් තිෙබන නිසා එය පතිසංසක්රණය 
කිරීෙම් අදහසින්,  කළ යුතු පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් හඳුනා ගැනීෙම් ආරම්භක රැසව්ීමක් 
පවත්වනු ලැබීය. 

 (ii) අදාළ පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සහ එමඟින් ඇති 
වන ගැටලුද හඳුනා ෙගන,  ඉදිරි කටයුතු සඳහා 
වැඩසටහන් සකස ්කරමින් පවතී.  

(ආ) (i) ඉහත ii හි සඳහන් කර ඇති පරිදි සියලුම 
කාර්යයන් හඳුනා ගැනීෙමන් පසුව විසත්රාත්මක 
ඇසත්ෙම්න්තු සකස ්කළ යුතුව ඇති අතර, ඉන්පසු 
අවශ  මුදල් ෙවන් කර ගැනීම කරනු ඇත. ෙමම 
මූලික විමර්ශන කාර්යයන් සඳහා දැනටමත් 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින නිලධාරින් සහභාගි කර ගනු  
ලබන බැවින් විෙශේෂ පතිපාදනයක් ෙවන් කර 
ෙනොමැත.  

 (ii) ඉහත (ආ) i හි සඳහන් කර ඇති පරිදි විසත්රාත්මක 
ඇසත්ෙම්න්තු සකස ් කර මුදල් ෙවන් කර 
ගැනීෙමන් පසුව පමණක් ෙභෞතිකව 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් ආරම්භ කරනු ලැෙබ්.  

 (iii) ඉහත i හා ii කාරණා ඉටු වීෙමන් පසුව ෙමම 
කටයුතු  ආරම්භ කළ හැකිය.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

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

පශ්නය ෙමයයි.   ෙම් ෙයෝධ ඇළ පතිසංස්කරණය ෙවනුෙවන්  
එස්.එම්. චන්දෙසේන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් මුල් 

ගල් තබලා වැඩ ආරම්භ කිරීමක් සිදු කළා. ගරු ඇමතිතුමා ඒක 
දන්නවාද?  එෙහම නම්  අනාගතෙය් කරන ෙදයක් ෙවනුෙවන් 
වසර ගණනකට කලින් මුල් ගල් තබලා වැඩ ආරම්භ කෙළේ ඇයි?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
මම ඒක දන්නවා. ඒ කියන්ෙන් පෙද්ශෙය් මන්තීවරයා 

හැටියට එතුමා විශාල උනන්දුවක් ගත්තා, ෙම් ෙයෝධ ඇළ 
පතිසංස්කරණය පිළිබඳව.  

ෙම් ෙයෝධ ඇළ පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී අපට මූලික 
ගැටලුවක් මතු වුණා. මහවැලි ව ාපාරය ආරම්භ කරන 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් ඇළ ඔස්ෙසේ  ජලය ෙගන යන්ෙන් නැතුව ෙවනත් 
මාර්ගයකින් ජලය ෙගන යන ආකාරයට තමයි මහවැලි ව ාපාරය 
සකස් කර තිබුෙණ්.  ඒ නිසා අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ෙම් ඇළ පුරන් 
වී ගිය ඇළක් බවට පත් වුණා. මදුරුෙවෝ පිරිලා; සමහර අය ඒක 
උඩ අනවසර ඉදි කිරීම් හදා ෙගන. අෙප් ගරු පූජ  එල්ලාවල 
ෙම්ධානන්ද ස්වාමීන් වහන්ෙසේ පමුඛ පුරා විද ාවට සම්බන්ධ 
විද්වතුන් රාශියක් ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා, ෙම් ඇළ 
ජලය ෙගන යාම සඳහා ෙනොව පුරා විද ා වටිනාකමක් තිෙබන 
කාරණයක් හැටියට අනාගත පරපුරට බලා ගන්නට ෙම්ක 
පුනරුත්ථාපනය කර, පතිසංස්කරණය කර තබන්න කියා. ෙම් 
වැඩ කටයුත්ෙත්දී ජනතාව දැනුවත් කිරීමත් අපට අවශ  ෙවනවා. 
ෙම් කටයුත්ත ආරම්භෙය්දීම එතුමා උත්සවයක් පවත්වා 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙගන්වා ෙම් කාරණය පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් 
කළා. එෙහම දැනුවත් කිරීමක් අවශ යි ඒ ජනතාවෙග්  
සහ ෙයෝගය ලබා ගන්න. අනවසර පදිංචිකරුවන්ට ඒ තැන්වලින්  
යන්න කියා කාරුණිකව ඉවත් කරන්න  ඒ ජනතාවෙග් 
සහ ෙයෝගය අවශ යි.  

ෙමවැනි කාර්යයක් ආරම්භ කර, දැනුවත් කිරීම කර, ඒවා 
මැන, පුරාවිද ාත්මක ගෙව්ෂකයින් ඒ තැන්වලට ෙගන්වා ඒ 
පිළිබඳව restoration කරන්න අවශ යි. සාමාන  ඇළ පද්ධතියක් 
restore කරන විධියට එය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වැඩ 
කටයුතු දැන් සැලසුම් කර ෙගන යනවා. අපි ආරම්භයක් ඇති කර 
තිෙබනවා. ඊට අදාළ කටයුතු ඉදිරිෙය්දී කර ෙගන යන්නම්. 
ඔබතුමාටත් ඇවිත් ඒ වැඩ කටයුතු බලන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ඇසූ කාරණයට 

ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න ගත්ත කාලය සහ ඇමතිතුමාෙග්  
facial expressions බැලුවාම ෙත්ෙරනවා ෙමතැන ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා. 

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, කි.පූ. 254 අනුරාධපුරෙය් රජ කරපු ධාතුෙසේන 
රජ්ජුරුෙවෝ කලා වැවයි තිසා වැවයි එකතු කරන්න හදපු ෙම් 
ෙයෝධ ඇෙළේ පතිසංස්කරණයට ගරු ඇමතිතුමා දැන් (ආ)(i) 
පිළිතුෙරන් සඳහන් කළ පරිදි තවම මුදලක් ෙවන් කරලාත් නැහැ; 
වැඩ ආරම්භ කරන දිනයක් තීරණය කරලාත් නැහැ. හැබැයි මීට 
අවුරුදු එකහමාරකට කලින් මුල් ගල් තබා තිෙබනවා. ෙම් වියදම් 
කරපු සල්ලි කාෙග් සල්ලිද? අපි අහන්ෙන් ඒකයි. තවම ෙමොනවත් 
ෙනොකර, ජනතාව දැනුවත් කරන්න ෙමච්චර මුදලක් වියදම්  කෙළේ 
ඇයි ? 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්නයයි, උත්තරයයි ෙදකම දිග වැඩියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එවැනි මුදලක් වියදම් කෙළේ 

නැහැ. උත්සවයක් පැවැත්වූවා. උත්සවයක් පවත්වා ජනතාව 
දැනුවත් කිරීෙම් කාර්යෙය් ෙයදුණා. ඒකට ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව 
කැවුම්,  කිරිබත් උයා ෙගන ආවා. ඉතින් එෙහම තමයි ෙම් වැඩ 
කටයුතු කරන්ෙන්.  ඒක තමයි ජනතා සහභාගිත්වය; ජනතාව 
දැනුවත් කිරීම. ගරු මන්තීතුමනි, ඒක මහා ෙලොකු වරදක් හැටියට 
ඔබතුමා සලකන්න එපා. ෙමොකද, ජනතාව සජීවීකරණය හා 
දැනුවත් කිරීම අවශ යි. අෙප් රජෙයන් ඒක ඉතා ෙහොඳින් 
කරෙගන යනවා. ඔබතුමන්ලාට ඒක කරන්න බැහැෙන්. ඒක නිසා 
අෙපන් ෙහෝ ආදර්ශ අරෙගන ජනතාව ෙගොනු කරෙගන  
සංවර්ධනය සඳහා යන්න  ඉෙගන ගන්න ඕනෑ.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 2010 ෙනොවැම්බර් 10 

වැනිදා තමයි ෙම් උත්සවය පවත්වා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් වන ෙකොට 
2012 වර්ෂයත් ඉවරයි. අවුරුදු ෙදකක් ගිහිල්ලා. ෙම් උත්සවය 
පැවැත්වූෙව් 2010 ෙනොවැම්බර් 10 වැනිදා. එතෙකොට ගරු 
ඇමතිතුමා කියන්ෙන්, එතැන ශුද්ධ පවිත කරලා ඒ කටයුතු කළා 
කියලායි. නමුත්  ඒ පිළිබඳ පළ වුණු පුවත් පත් වාර්තාෙව් සඳහන් 
වන්ෙන් ෙමෙහමයි. "ෙයෝධ ඇළ පුනර්ජීවනයට පත් කිරීෙම් 
ඓතිහාසික ආරම්භයට මුල් ගල් තැබීම ඇතුළු විශාල රාජ  
උත්සවයක් සංවිධානය ෙකරිණි. වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ 
නිෙයෝජ  අමාත  එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා විසින් සුබ නැකතින් 
මඟුල් ෙබර හඬ මධ ෙය් මුල් ගල තබනු ලැබීය." 

 ෙම් විධියට එක ව ාපෘතියකට මහජන මුදල් ෙම් තරම් වියදම් 
වුණාම අනික් ඒවාට ෙමොනවාද ඉතුරු වන්ෙන්? ෙම් තිෙබන්ෙන්, 
කියවලා බලන්න. ෙතොරන් පවා ගහලා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙතොරන් ගහලා විවෘත කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න. 

ෙමතැන නාට  සන්දර්ශනයක් ෙනොෙවයි පැවැත්ෙවන්ෙන්.  

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා අතුරු පශ්නය අහන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා පිළිතුර ෙදන්න.  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පෙද්ශෙය් ෙගොවි සංවිධාන, 

ෙගොවි ජනතාව සහ පුරා විද ාව පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන උදවිය 
තමයි ෙම්කට එකතු වුෙණ්. ෙතොරන් ගැහුෙව් ඒ අයයි. ඒ සියලු 
ෙදනා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ආෙව්. ඒ විද්වතුන් සියලු ෙදනාම මා සමඟත් 
සාකච්ඡා කරලා ෙමහි තිෙබන ඓතිහාසික පසුබිම පිළිබඳ විශාල 
විස්තරයක් කළා.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. කිෙලෝමීටර් 34ක් දිග ෙමවැනි ඇළක් 
පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී අප පරිසර අධ යන වාර්තාවක් - EIA 
එකක් - කරන්න ඕනෑ. අපට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ගිහින් ඇළවල් 
කපන්න, සුද්ද කරන්න බැහැ. ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම තමයි 
කෙළේ. දැන් ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇයි ඉතින් ඒකට මුල් ගල තිව්ෙව්?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
මුල් ගලක් තිව්ෙව් නැහැ. උත්සවයක් පැවැත්වූෙව්.  

 
වීරවිල ගුවන් ෙතොටුපළට අරමුදල් රැස ්කිරීෙම්  

ෙලොතරැයිය : විසත්ර  
ரவில விமான நிைலயத் க்கான நிதி ேசகாிப்  

ெலாத்தர் : விபரம் 
FUND-RAISING LOTTERY FOR WEERAWILA AIRPORT : 

DETAILS 
 
 

2151/’11 
9. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :  
(අ) (i) 2007 වර්ෂෙය්දී වීරවිල ගුවන් ෙතොටුපළට අරමුදල් 

රැස ් කිරීම පිණිස ආරම්භ කළ ෙලොතරැයි පෙත් 
වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වන විට මුදණය කර ඇති එම ෙලොතරැයි පත් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම  ෙලොතරැයි පෙත් නම කුමක්ද; 
 (iv) එම ෙලොතරැයි පතින් ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය 

වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 (v) එම ෙලොතරැයිය  දිනුම් අදින ලද දිනය කවෙර්ද; 
 (vi) ඒ යටෙත් ෙබදා දුන් ත ාග කවෙර්ද; 
 (vii) එම ෙලොතරැයිය පවත්වාෙගන යාම සඳහා ගුවන් 

ෙතොටුපල හා ගුවන්ෙසේවා සමාගම ෙවත 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් ෙගවන ලද බදු ෙහෝ 
කුලී ප මාණය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

   (viii) ෙමම ටිකට් පත ආරම්භ කිරීෙමන් අෙප්ක්ෂිත 
ඉලක්ක ෙම් වන විට සපුරාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ix) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2007ஆம் ஆண் ல் ரவில விமான நிைலய நிதி 

ேசகாிப் க்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட  ெலாத்தர் 
சீட் ன் ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  அச்சிடப்பட் ள்ள ேமற்ப  ெலாத்தர் 
சீட் களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த ெலாத்தர் சீட் ன் ெபயர் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) குறித்த ெலாத்தர் லம் ெபறப்பட்ட இலாபம் 
அல்ல  நட்டம் வ டாந்த ாீதியில் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) குறித்த ெலாத்தர் சீட் ப்  இடம்ெபற்ற திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) இதன் கீழ் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட பாிசுகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  ெலாத்தைரப் ேபணிவ ம் ெபா ட்  
விமான நிைலய, விமான ேசைவகள் கம்பனிக்கு 
ெலாத்தர் சைபயினால்  வ டாந்தம் 
ெச த்தப்பட்ட குத்தைக அல்ல  வாடைகத் 
ெதாைக வ டாந்த ாீதியில் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்;  

 (viii) இந்த ெலாத்தைர ஆரம்பித்ததன் லம் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் தற்ேபா  
நிைறவைடந் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ix) ஆெமனில், அ  குறித்த விபரங்கைள 
சமர்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the value of the lottery ticket started for 
raising money for the Weerawila Airport in 
the year 2007; 

 (ii) the number of tickets of the aforesaid lottery 
that have been printed up to now; 

 (iii) the name of that lottery; 

 (iv) separately, of the profit earned or the loss 
incurred annually through the aforesaid 
lottery; 

 (v) the date on which the draw of the aforesaid 
lottery was held; 

 (vi) the prizes distributed under the aforesaid 
lottery; 

 (vii) separately, the amount of taxes or rent paid 
annually by the Lotteries Board to the 

Airport and Aviation Company for the 
purpose of conducting the aforesaid lottery; 

 (viii) whether the expected targets of starting this 
lottery have been achieved; and 

 (ix) if so, whether details pertaining to those 
targets will be submitted? 

(b) If not, why? 
 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 10කි. 

       (ii) ෙලොතරැයි පත් 10,000ක්. 

      (iii) New Airport Lottery. 

      (iv) ෙමම ෙලොතරැයිය දිනුම් අදින ලද්ෙද් එක් වරකි. 
එහි ආදායම සහ වියදම ඇමු ණුෙමහි දක්වා ඇත. 
ඇමු ණුම ස භාගත* කරමි. 

     (v) 2011.11.09 

    (vi) TATA Indigo වර්ගෙය් ෙමෝටර් රථ 02ක්, 
ප්ලසම්ා රූපවාහිනී යන්ත 03ක්.  

 (vii)  බදු ෙහෝ කුලී ෙගවීමක් සිදු ෙනොවීය. 

 (viii) ෙමම ෙලොතරැයි ටිකට් පත් අෙළවිය 2007 වසෙර් 
ආරම්භ කළද මුළු ටිකට් පත් 10,000න් 2011 වසර 
වන විටත් විකිණී තිබුෙණ් ටිකට් පත් 4,586කි. එම 
නිසා එම ටිකට් පත් පමාණෙය් දිනුම් ඇදීම 
පවත්වා ෙලොතරැයිය නවතා දමන ලදී. 

 (ix) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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වසර විකිණූ ටිකට් පත් ගණන 
2007  406 

2008  2,094 

2009  1,303 

2010  653 

2011  130 

  එකතුව  4,586 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

 
National Lotteries Board 
New Airport Lottery  
Income & Expenditure Statement 2011 

Figures in Rs.  

Note :  
Salaries, Rental & Other Expenditure borne by Colombo Airport 
Super Draw Lottery. 

ඒත් එක්කම කලින් පශ්නයටත් පිළිතුරු ෙදන්නද? 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදවැනි වටෙය්දී ඒ පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදන්න.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2007 ගහපු ඒ ෙලොතරැයිය නිසා 2007 ඉඳලා 

මිලියන 11.09ක්, 0.5ක්, 5.7ක්, 2.7ක් පාඩු ෙවලා තිෙබනවාය 

කියලා විගණකාධිපති වාර්තාෙව් තිෙබනවා කියා ෙකෝප් එෙක්දී 
ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් ඒ ෙලොතරැයිෙයන් පාඩු නැහැය කියලා 
තමයි ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
කරුණාකරලා මම කිව්ව ෙද් නැවත අහගන්න. ෙමම 

ෙලොතරැයි ටිකට් පත් අෙළවිය 2007 වසෙර් ආරම්භ කළද මුළු 
ටිකට් පත් 10,000න් 2011 වසර වන විටත් විකිණී තිබුෙණ් ටිකට් 
පත් 4,586කි. එම නිසා එම ටිකට් පත් පමාණෙය් දිනුම් ඇදීම 
පවත්වා ෙලොතරැයිය නවතා දමන ලදී. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අලාභයක් නැහැය කියලා ෙන් ඔබතුමා 

කිව්ෙව්. මට කිව්ෙව් එෙහමයි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඊට පස්ෙසේ ඒක විකුණලා තිෙබනවා. ඒක හරි. නමුත් 

ෙම්ෙකන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළට බදු කුලී ෙගවලා තිෙබනවා. 
 ඇත්තටම ඒ වැඩ පිළිෙවළ නිසා ෙලොතරැයිය විශාල පාඩුවක් ලබා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන් මට තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් සටහන 

එකින් එක කියවන්න අමාරුයි.  ඕනෑ නම් කියවන්නම්. ඕනෑ නම් 
මම ෙම් සටහන සභාගත කරන්නම්.  

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 
Development) 
අභ න්තර පශ්න -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දැන් ඒ ටිකට් පත නවත්වලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉස්සර කාලෙය් කළත් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙන්,  ඒකයි 

මම කිව්ෙව්. චන්දිකා මැතිනිය වුණත් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව. 
ෙමොනවාද අපි කරන්ෙන්?  

මම අහන්න කැමැතියි, ටිකට් පත් 10,000ක් ගහලා ෙම් වීරවිල 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හදන්න ෙම් ටිකට් පෙතන් ෙකොතරම් මුදල් 
පමාණයක් ඇත්ත වශෙයන්ම ලබා දීලා තිෙබනවාද කියලා.  

831 832 

 2011 

Sales 5,092,722.64  
Less : Commission  85,346.79  

Add : Interest & Exchange Equalization Gain 133,960.58 

Total Income  5,141,336.43                

Cost of Prize Car (Tata Indigo 02 Cars & 3 
Plusma TV)  

3,837,000.00  

 5,007,375.85 

Provision for VAT  125,397.41                

Withholding Tax on Prize Car  334,821.42                

Tickets Printing Charges  600,000.00                

Advertising Expenses  273,215.27                    

Police Officers  1,000.00                    

Fees Audit Charges  9,000.00  
Total Expenses             

5,188,434.10 
Net Surplus Before Taxation                 

(47,097.67) 
Less : Provision for Taxation                                

- 
Net Surplus After Taxation                 

(47,097.67)                           
Less : Duty Recovery                  

Surplus/(Deficit) C/F  (47,097.67) 

  

No. of Draws  
Tickets per Draw  
Tickets sold up to 09th November 2011 Selling 
Price per Ticket US $  

1                         
10000                           
4586                               

10  
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙහොඳයි.  එෙහම නම්  මම කියන්නද? ෙමහි කියලා තිෙබනවා, 

"Net Surplus After Taxation"  රුපියල් 47,097.67ක් කියලා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වීරවිල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට රුපියල් 47,000යි, ඒෙකන් දීලා 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගිය අවුරුද්ෙද් ඒක. තව ෙවනත් ඒවායින්-[බාධා කිරීමක්] 

  
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. ෙම්වාෙය් කාලය ඉවරයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
තුන්වන පශ්නයට පිළිතුෙර්දී මම කියන්නම්, ෙකොච්චර දීලා 

තිෙබනවාද කියලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම  ෙම් කියන්ෙන්  

ඇමතිතුමාෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හිටපු  ඇමතිවරෙයක් ෙහෝ 
හිටපු සභාපතිවරයා ෙහෝ කවුරු ෙහෝ විසින් ෙම් වාෙග් ෙලොකු 
ව ාපෘති කියලා ටිකට් විකුණන්න පටන් ගත්ත ඒවා තිෙබනවා.  
පධාන පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. ෙම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට  එන මඟීන් ෙඩොලර් 
10ක ටිකට් පතක් ගන්නවා යම් කිසි වටිනාකමක් තිෙබයි කියලා 
හිතලා. අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ දිනුම අදින්ෙන් නැහැ. ෙලොතරැයියක් 
දිනුම් අදින්ෙන් නැතුව  අවුරුදු පහක් තියා ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
ඉතින් දැන් අන්තිමටම ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  වීරවිල 
ගුවන්  ෙතොටු ෙපොළ හදන්න කියලා ෙලොතරැයිය ගැහුවාට රුපියල් 
47,000යි හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්වාට වියදම් කළ ඒවා 
ගැනයි මම කිව්ෙව්,  රුපියල් මිලියන 2.1ක් එෙහම පාඩු ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමාට ෙනොෙවයි මම ෙම් ෙචෝදනාව 
කරන්ෙන්. නමුත් කවුරු ෙහෝ ගත්ත ෙම් තීන්දුව වැරදි තීන්දුවක්. ඒ 
නිසා කරුණාකරලා ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයා බලා අවශ  වැඩ 
කටයුතු ටික කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කවුරු කවුරුත් අවධානෙයන් සිටිය යුතුයි. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
හරි. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දැන් කලින් කියපු 

ගණනට හිනා වුණා ෙන්. ෙමන්න ෙම්ක බලන්න. 1994 අරමුදලට 
ඒකාබද්ධ බැර කිරීම, මිලියන 2,084යි.  

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ 1992 දී.  
 

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

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, නැහැ. වීරවිල ගුවන් ෙතොටුපළට අරමුදල් රැස් කිරීෙම් 

ෙලොතරැයිය පටන් ගත්ෙත් 2007 දී. 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා 1992 ගැනත් අහලා තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

අහලා තිෙබනවා, 2006 දක්වා ෙකොපමණ දීලා තිෙබනවාද කියලා. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
2007 ඉඳලාම ෙලොතරැයිය විකුණලා තිෙබනවා. දිනුම් ඇදලා 

තිෙබන්ෙන් 2011 දී. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, හිතලා 
බලන්න ෙම්ක ෙමොන තරම් වංචාවක්ද කියලා. ෙම් ෙලොතරැයිය 
සුද්ෙදෝ ගන්නවා; සංචාරකෙයෝ ගන්නවා. ඒ අය දන්නවා නම් 
ෙබල්ෙල් වැල දමා ගන්නවා.  

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
දැන් අතුරු පශ්න තුන හරි ෙන්ද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම්ක ඒ කාලෙය් කරපු වැඩක්. දැන් අපට 

ඒක ගැන කරන්න ෙදයක් නැහැ. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම හිතන්ෙන් ගරු මන්තීතුමාෙග් අරමුණ 

ඉෂ්ට වුණා කියලායි.    
 

ලියා පදිංචි ෙද්ශපාලන පක්ෂ : විසත්ර 
 பதி ெசய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் : விபரம் 

REGISTERED POLITICAL PARTIES : DETAILS 
1708/’11 

10. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ෙම් වන විට ඇති සියලුම ලියා පදිංචි 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නම් කවෙර්ද;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ඉහත සඳහන් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නිලධාරින් 
ෙලස කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (iii) ලියා පදිංචි ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ගිණුම් වාර්ෂික 
පදනමින් ලබාදී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ලියා පදිංචි කරන අවසථ්ාෙව්දී තිබිය යුතු 
ෙකොන්ෙද්සි සපුරා ෙනොතිබීම ෙහේතුෙවන් ලියා 
පදිංචිය අවලංගු කරන ලද ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
නම් කවෙර්ද;  

 (ii) මැතිවරණ ෙකොමිසෙමන් ෙහෝ මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිසව්රයාෙග් කාර්යාලෙයන් ඉකුත් වර්ෂ 
තුනක කාලය තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය්දී එම එක් 
එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙවත ලැබුණ මුදල් 
පමාණය ෙකොපමණද;   

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

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

 

(அ) (i) இன் ள்ளவா  இலங்ைகயில் பதி ெசய்யப் 
பட்ட சகல அரசியல் கட்சிகளின் ெபயர் 
கைள ம்; 

 (ii) ேமற்ப   அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகக் கு  
உ ப்பினர்கள  ெபயர்கைள ம்; 

 (iii) பதி  ெசய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் கணக் 
குகள் வ டாந்த அ ப்பைடயில் ைகயளிக்கப் 
பட் ள்ளனவா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) பதிவின்ெபா  விதந் ைரக்கப்பட்ட நிபந்த 
ைனகைள நிைறேவற்றாைம காரணமாக 
பதி கள் இரத்  ெசய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சி 
களின் ெபயர்கைள ம்; 

 (ii) கடந்த ன்  வ டங்களில் இற்ைறயத் திகதி 
வைர ேதர்தல் ஆைணக்கு  அல்ல  ேதர்தல் 
ஆைணயாளாின் அ வலகம் ஆகியவற்றிட 
மி ந்  ஒவ்ெவா  அரசியல் கட்சி ம் ெபற் க் 
ெகாண்ட பணம் எவ்வள  என்பைத வ டாந்த 
அ ப்பைடயி ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the names of  all registered political parties 
in Sri Lanka as of today; 

 (ii) the names of the office-bearers of the above 
political parties; and 

 (iii) whether the accounts of registered political 
parties have been handed over on per year 
basis? 

(b) Will he also state - 

 (i) the names of the political parties of which 
the registrations have been cancelled for 
non-fulfilment of the conditions stipulated 
at the registration; and 

 (ii) the amount of money received by each 
political party from the Election 
Commission or Election Commissioner’s 
Office for last three years to date on per 
year basis separately ? 

(c) If not, why?  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.   

(අ) (i) ඇමුණුම් අංක (1)  හි සඳහන්ව ඇත.  

 (ii) ඇමුණුම් අංක (2) හි සඳහන්ව ඇත.   

 (iii) ඔව්. ඇමුණුම් අංක (3) හි සඳහන්ව ඇත.   

(ආ) (i) ෙමම පශන්ය එතරම් පැහැදිලි ෙනොමැති නමුත්, 
පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් විසින් ඉදිරිපත් කළ 
යුතු ෙල්ඛන ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් 
2012.01.31 දින සිට පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
ෙලස පිළිගනු ලැබීමට ඇති හිමිකම අවසන් කරන 
ලද ෙද්ශපාලන පක්ෂ සංඛ ාව 03කි. එම පක්ෂ 03 
නම්, 

  1.  ඊළාම් ජාතික පජාතන්තවාදී විමුක්ති ෙපරමුණ. 

  2.  ජාතික සමඟි ෙපරමුණ. 

  3.  විමුක්ති ෙකොටි ජනතා ෙපරමුණ. 

 (ii)  ඇමුණුම් අංක (4) හි සඳහන්ව ඇත.  

  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

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

ගරු ඇමතිතුමනි,  පක්ෂවල නායකයන් ඇතුළුව නිලධාරි 
මණ්ඩලෙය් සිටින සියලු ෙදනාෙග්ම වත්කම් හා බැරකම් පකාශ 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට භාර දීලා තිෙබනවාද? 

835 836 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

———————————— 
*  සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි භාෂාවලින් යුත් ඇමුණුම්  

           පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
   சிங்களம், தமிழ், ஆங்கில ெமாழிகளிலான இைணப் க்கள் 

 னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
 Sinhala, Tamil and English Annexes placed in the Library. 



2013  ජනවාරි  23 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා අසා තිෙබන පශ්න සියල්ලට පිළිතුරු එවා තිෙබනවා. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පශන්ය අහන්ෙන් ඔබතුමා ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු උනන්දුවක් දක්වා තිෙබන නිසායි. මම 
හිතන විධියට ෙද්ශපාලන පක්ෂවල පිරිසිදු කිරීමක් කරන්න 
අවශ යි. පක්ෂවල නායකතුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලවල 
සිටින සියලුම අයෙග් වත්කම් හා බැරකම් පකාශ අවශ යි කියලා 
ෛනතිකව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසායි මම ෙම් 
පශ්නය අහන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු සියලුම 
පක්ෂවල අය ෙම් වත්කම් හා බැරකම් පකාශ ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවාද?  [බාධා කිරීමක්] 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන අහන්න ඕනෑ නැහැ. අපි 
ෙබොෙහොම පිරිසිදුයි. ඔබතුමන්ලා වාෙග් අපිරිසිදු නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමා කියන විධියට පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 

අනුගමනය කළ යුතු නීතිමාලාව කියාත්මක කිරීම මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමා මඟින් තමයි සිදු වන්ෙන්. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමා හමුෙව් තිෙබන කරුණු ගැන තීරණ ගැනීෙම් 
හැකියාව රජයට නැහැ. ඔබතුමාෙග් පශ්නයට අපට ෙදන්න 
පුළුවන් පිළිතුර විධියට, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා විසින් එවන 
ලද සියලු විස්තර ඔබතුමා හමුවට -පාර්ලිෙම්න්තුවට- ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. අතිෙර්ක කාරණාවක් දැන ගන්න ඕනෑ නම්,   
යළිත් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමා දරන්ෙන් වැදගත් තනතුරක් ෙන්. බැරි ෙවලාවත් අහන 

පශ්නවලට වැරැදියට උත්තර දුන්නා කියලා ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් 
එෙහම ෙග්න්න එපා. මම ෙම් අහන්ෙන් පිරිසිදු කිරීමක් 
සම්බන්ධෙයන්. 

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමනි, මැතිවරණ පතිසංස්කරණ පිළිබඳ විෙශේෂ කාරක 
සභාෙව් සභාපති විධියට ඔබතුමා මැතිවරණ කමෙය් ෙබොෙහොම 
ෙලොකු ෙවනසක් ඇති කළා. අපි ඒක අගය කරනවා. නමුත් එහි 
ෙකොටසක් තවම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිර ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
නායකතුමා, අෙප් මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අපි මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමා හම්බ ෙවන්න ගිය අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා ෙම් 
සඳහා ෛනතිකභාවයක් ඇති කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එක 
ගැන අපි එතුමාව දැනුවත් කළා. දැන් වුණත් open register එකක් 
නැහැ.   

අද සියලු ෙද්ම නවීකරණය ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් 
සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කරලා,  21වන ශත වර්ෂයට අවශ  
විධියට සූදානම් ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි ? 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි 

කාලෙය්දී ඒ සම්බන්ධව කියා මාර්ගයක් ගත්තාම අපට 
එකමුතුෙවන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 

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

අහනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලන පක්ෂ ලියා 
පදිංචි කිරීෙම්දී එම පක්ෂෙය් තනතුරක් අනිවාර්යෙයන්ම 
කාන්තාවකට හිමි ෙවන්න ඕනෑය කියා ඔබතුමන්ලා විසින් ෙහෝ 
ආණ්ඩුව විසින් කියා තිෙබනවාද? එෙහම ෙකොන්ෙද්සියක් 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවාද? ඒකද සමහර පක්ෂවලට ලියා පදිංචිය 
ෙනොදී ෙම් කටයුතු අකුළන්න හදන්ෙන් කියන එක මම අහන්න 
කැමැතියි? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක අවම වශෙයන් එක් නිලධාරියකුවත් 

කාන්තාවක් විය යුතුය කියන එක අපි සම්මත කරන ලද 
කමෙව්දෙය් සඳහන් ෙවනවා. ඒක කියාත්මක වන දිනය  මම 
දන්ෙන් නැහැ. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා සතු වගකීම් පිළිබඳව 
මට ඊට වඩා පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ. 

 
අනුරාධපුර පාෙද්ශීය ෙසෞඛ  ෙසේවා අධ ක්ෂ 

කාර්යාල භූමිය තුළ ඇති වාහන : නැවත භාවිතය 
அ ராத ர பிரேதச சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் 
அ வலக வளவி ள்ள வாகனங்கள்: மீள்-பயன்பா  

VEHICLES AT ANURADHAPURA DIVISIONAL HEALTH 
SERVICES DIRECTOR PREMISES : RE-USE 
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11.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
        (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
     (The Hon. Buddhika Pathirana) 

 ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) අනුරාධපුර පාෙද්ශීය ෙසෞඛ  ෙසේවා අධ ක්ෂ 
කාර්යාල භූමිය තුළ වර්ෂ ගණනාවක් තිසේසේ 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වටිනා රථ වාහන රැසක් 
දිරාපත් ෙවමින් පවතින බවත්;  

 (ii) රාජ  සම්පත් එෙලස විනාශ වීමට ඉඩ හැරීම 
ජාතික අපරාධයක් බවත්; 

 එතුමා  පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් රථ වාහන අලුත්වැඩියා කර නැවත 
ධාවන කටයුතු සඳහා ෙයොදා ෙනොගැනීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (ii)  එම වාහන අලුත්වැඩියා කර නැවත භාවිතා 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii)  එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගත වන කාලය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அ ராத ர பிரேதச சுகாதார ேசைவகள் 
பணிப்பாளர் அ வலக வளவி ள் பல ேகா  

பா ெப மதி ைடய பல வாகனங்கள் பல 
வ டங்களாக சிைதவைடந்  வ கின்றன 
என்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) அரச வளங்கைள இவ்வா  நாசமைடய இட 
மளித்தல் பாாியெதா  தவறாகும் என்பைத ம் 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வாகனங்கைள ப பார்த்  மீளப் 
பயன்ப த்தாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாகனங்கைள ப பார்த்  மீளப் பயன் 
ப த் வதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Will he admit that - 

 (i) a number of vehicles worth millions of 
rupees have been decaying at the premises 
of the office of the Anuradhapura 
Divisional Health Services Director for 
years; and 

 (ii) leaving the state resources to decay as 
mentioned above is a serious crime? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the reasons for not operating the 
aforesaid vehicles again after getting them 
repaired; 

 (ii) whether steps will be taken to repair the 
aforesaid vehicles and use them again; and 

 (iii) if so, the period of time that will be taken 
for it? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැකි තත්ත්වෙය් පවතින 
වාහන 14ක් අනුරාධපුර පාෙද්ශීය ෙසෞඛ  ෙසේවා 
අධ ක්ෂ කාර්යාල භූමිය තුළ තිෙබන අතර, ඉන් 
වාහන 9ක් අනුරාධපුර ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිෙය් ඉල්ලීම අනුව එහි පුහුණුව ලබන 
සිසුන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා එම අධිකාරිය ෙවත 
පවරා ඇත. ඉතිරි වාහන ෙවන්ෙද්සි කිරීම සඳහා 
කටයුතු කරමින් පවතී. 

(ආ) (i) ෙමම වාහන නැවත අලුත්වැඩියා කළ ෙනොහැකි 
තත්ත්වෙයන් දිරාපත් වී ඇත. 

 (ii) නැත. අලුත්වැඩියා කළ ෙනොහැකි තත්ත්වෙය් 
පවතින ෙමම වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම 
ආර්ථිකමය වශෙයන් ඵලදායී ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

 

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

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්වා,  එම 
වාහන පෙයෝජනයට ගන්න බැරි නිසායි ඒ විධියට තිබිලා දිරලා 
යන්ෙන් කියලා. ඒවා පෙයෝජනයට ගන්න බැහැයි කියලා 
ඉංජිෙන්රු අංශවලින් යම් සහතික කිරීමක් කළාම, ඒවා ෙයෞවන 
කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් තිෙබන වෘත්තීය 
පුහුණු පාඨශාලා වාෙග් ඒවාට  ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න  
ඇයි අමාත ාංශයට බැරි? 

 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන 

ෙකොට කිව්වා දැනටමත් ඒ වාහන එවැනි වැඩ කටයුතු සඳහා 
ෙයොමු කරලා තිෙබන බව. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් ඉල්ලීම 
අනුව එහි පුහුණුව ලබන සිසුන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]. 

 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ, එක ෙකොටසයිෙන්. ඉතිරි ෙකොටස? 
 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අනිත් ඒවා ඒ සිසුන්ට පෙයෝජනයට ගන්න බැරි තත්ත්වෙය්යි 

තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට බලන්න පුළුවන්, ඒවාෙය් පින්තූරත් 
තිෙබනවා. 

 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 

සංවිධායකතුමාෙගන් මම දැන ගන්න කැමැතියි, telegram 
සම්බන්ධ පශ්නය පිළිබඳව තැපැල් ඇමතිතුමා ලවා පකාශයක් අඩු 
ගණෙන් ෙහට දවස ඇතුළතවත් ෙම් සභාවට කරවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද  කියලා. 

 

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අමාත ාංශයට ෙම් ගැන දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට 

පකාශයක් අවශ  නම් ගරු ඇමතිතුමාට දැනුම් ෙදන්නම් 
පකාශයක් කරන්න කියලා.  

839 840 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ශී ලංකා කැරම් මූලසථ්ානය : විසත්ර  
இலங்ைக கரம் சம்ேமளனத்தின் தைலைமயகம்: 

விபரம்  
SRI LANKA CARROM HEADQUARTERS : DETAILS 

 
2153/’11 

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

කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):   

(අ) (i) ශ  ීලංකා කැරම් මූලසථ්ානය දැනට පවත්වාෙගන 
යන සථ්ානය කවෙර්ද; 

 (ii) එය කුලී ෙහෝ බදු පදනම මත පවත්වාෙගන 
යන්ෙන්ද; 

 (iii) වත්මන්  සථ්ානයට රැෙගන ඒමට ෙපර කැරම් 
මූලසථ්ානය පැවති සථ්ානය කවෙර්ද; 

 (iv) එම සථ්ානෙයන්  ඉවත්වීමට  ෙහේතු වූ කරුණු 
කවෙර්ද; 

 (v) දැනට පවත්නා සථ්ානෙය් ඇති පහසුකම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශ  ීලංකා කැරම් සම්ෙම්ලනය පවත්වාෙගන යෑමට 
නිත  සථ්ානයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) කැරම් ක ඩීාෙව් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා 
දැනට ෙගන ඇති හා ඉදිරිෙය් දී ගැනීමට නියමිත 
ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
விைளயாட் த் ைற  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக கரம் சம்ேமளனத்தின் தைலைமயகம் 
தற்ேபா  ேபணிவரப்ப ம் இடம் யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (ii) அ  வாடைக அல்ல  குத்தைக அ ப்பைடயில் 
ேபணிவரப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய இடத்திற்கு மாற்றப்ப வதற்கு 
ன்னர் கரம் தைலைமயகம் ேபணிவரப்பட்ட 

இடம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  இடத்தி ந்  ெவளிேயறியைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா ள்ள இடத்தில் காணப்ப ம் வசதிகள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக கரம் சம்ேமளனத்ைதப் ேபணிவ ம் 
ெபா ட்  நிரந்தர இடெமான்ைற ெபற் க் 
ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) கரம் விைளயாட் ன் எதிர்காலத்ைத ேபணிப் 
பா காப்பதற்காக தற்ேபா  எ க்கப்பட் ள்ள 
மற் ம் எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Sports: 
(a) Will he state - 
 (i) the location where Sri Lanka Carrom 

Headquarters is run at present; 
 (ii) whether it is run on the basis of rent or 

lease; 
 (iii) the place where carrom Headquarters was 

located before it was shifted to the current 
location; 

 (iv) the reasons for shifting it from the aforesaid 
place; and 

 (v)  the facilities available at the current 
location? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to give a 
permanent place to run the Sri Lanka 
Carrom Federation; and 

 (ii) of the measures that have already been 
taken and the measures that are to be taken 
in the future to safeguard the future of the 
game of carrom? 

(c) If not, why? 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) අංක 120/1, හයිෙලවල් පාර, මහරගම. 
 (ii) කුලී පදනම මත පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. 
 (iii) 1995 සිට රීඩ් මාවෙත් තුරඟ තරග පිටිය 

ෙගොඩනැඟිල්ල 
 (iv) පතිසංසක්රණ කටයුතු සඳහා තුරඟ තරග පිටිය 

ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සියලුම අංශ ඉවත් කරන ලදී. 
 (v) කැරම් මූලසථ්ානය දැනට පවත්නා සථ්ානෙය් 

පහසුකම් ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. 
(ආ) (i) කැරම් සම්ෙම්ලනය ඇතුළු කීඩා සම්ෙම්ලනවලට 

අදාළ කාර්යාල ෙගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා 
කරමින් පවතින බැවින් එම කටයුතු නිම වූ වහාම 
කාර්යාල පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරනු 
ලැෙබ්. 

 (ii) කැරම් කීඩාෙව් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට පහත 
සඳහන් තීරණෙගන ඇත. 

 - 2012 වර්ෂයට රු. 2,000,000.00 (මිලියන ෙදකක) 
මුදලක් ෙවන් කර ඇති අතර එම මුදල රු. 
500,000.00 (ලක්ෂ 5ක්) ෙලස සහ රු. 
1,500,000.00 (ලක්ෂ 15ක්) ෙලස වාර ෙදකකදී 
දැනටමත් ලබා දී  ඇත. 

 - 16 වන දකුණු ආසියාතික කැරම් ශූරතාවලිය 
සඳහා සහභාගී වීමට (බංගලාෙද්ශය) නිලධාරින් 
06 ෙදෙනකුට ගුවන් ටිකට් පත් ලබා දුන් අතර 
එවැනි අවසථ්ාවන්හිදී අමාත ාංශය  මැදිහත්  ෙව්. 

 - ශී ලංකා කැරම් සම්ෙම්ලනයට අවශ  සෑම 
අවසථ්ාවකදීම උපෙදස ්හා මඟ ෙපන්වීම ලබා දීම 
කරනු ලබයි. 

(ඇ) පැන  ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇත්තටම ෙම් ශී ලංකා කැරම් මූලස්ථානය ඔබතුමන්ලා තුරඟ 

තරග පිටිෙය්ම පවත්වාෙගන යන්න අනාගතෙය්දී ඉඩකඩ ලබා 
ෙදනවාද, නැත්නම්  දැන් පවතින ස්ථානෙය්ම ලක්ෂ ගණනක් දීලා 
පවත්වාෙගන යනවාද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 අපි කීඩා සංගම් සඳහා ෙවනම පරිපාලන සංකීර්ණයක් දැන් 

හදනවා.  අපි  මාර්තු මාසය වනෙකොට සංගම් 52ටම එක තැන 
කාර්යාල පහසුකම්ලබා ෙදනවා. රීඩ් මාවෙත් තිෙබන අෙප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ල දැන් භාෙගට ඉදි කරලා 
අවසානයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, මාර්තු වනෙකොට 
ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. 
සංගම් 52ම අපි එක තැනකට ෙගෙනනවා, ගරු මන්තීතුමා. මාර්තු 
මාසය වනෙකොට අපි ඒ කටයුතු අවසන් කරනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එහා පැත්ෙත් building එෙක්. [බාධා කිරීමක්]  බැසිල් 

රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් කැරම් ගහන්න උදවු කරනවා නම්  මාත් 
ඒකට කැමැතියි. එතුමාට වචනයක්වත් කියන්න බැහැ, තරහ 
ගියාම හරි අමාරුයි ෙබ්රා ගන්න.  

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද? මෙහස්තාත්තුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  [බාධා කිරීමක්] 
"ශිරාටිෙයොරාරි" ආඥාව. හරි, හරි. [බාධා කිරීම්] දැන් යවලා ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්. පක්ෂෙය්ම ෙකෙනක් 
ඉන්නවා ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 
විධියට මම අහන්න කැමැතියි, කැරම් සම්ෙම්ලනෙය් අරමුදල් 
පිළිබඳව. පසු ගිය කාලෙය් ඒ පිළිබඳව විශාල පශ්න ගණනාවක් 
ඇති වුණා. මම හිතන විධියට කිහිප වතාවකදී ඔබතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් වුණා. මම කියන්න කැමැතියි, ඒ අරමුදල් 
ඔය පමාණය විතරක් ලබා දීලා පමාණවත් වන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්නවා කැරම් ගහන කට්ටිය. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැරම් ගහන එක ගැන ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්. 
මීට වඩා කමානුකූල වැඩ පිළිෙවළක්; යම්කිසි ස්ථාවර වැඩ 
පිළිෙවළක්- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැරම් ගහන්ෙන් ෙගොඩක් වැඩ නැති 

කට්ටියයි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්, ඒක හරි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවකෙයෝ එෙහම කැරම් 

ගහනවා. මම ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
අරමුදල විතරක් පමාණවත් මදියි කියලා. එක් ෙකෙනකුට 
ෙදෙදනකුට ගුවන් ටිකට් පතක් දුන්නාය කියන එක විතරක් 
පමාණවත් මදි. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි ස්ථාවර වැඩ 
පිළිෙවළක් ගැන සාකච්ඡා කරලා උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීවත් 
අපට ඉදිරිපත් කරන්න. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ලියා පදිංචි කීඩා සංගම් 54ක් තිෙබනවා. ෙම් 

කීඩා සංගම්වලට නිල බලෙයන් පත් වුණාම ඒ සංගම්වලට  පත් 
වන නිලධාරින්ෙග්ත් යුතුකමක් තමයි අනුගාහකයන් ෙසොයා 
ගැනීම. ෙමෙතක් කල් කීඩාව කර ෙගන ගිෙය් එෙහමයි. පසු ගිය 
අවුරුදු ෙදෙක් අපි ෙම් සංගම්වලට ෙගොඩක් මුදල් දුන්නා. 
සංගම්වල නිලධාරින් පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා ඡන්දෙයන් විතරක් 
පත් ෙවලා රට යන්නයි, ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ගන්නයි. ඉතින් 
එෙහම යන්න බැහැ. ඒ නිසා කීඩා සම්ෙම්ලනෙය්ත් වගකීමක් 
තමයි, කීඩාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් යම්කිසි මුදලක් ෙසොයා 
ගන්න එක. ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම කරන්ෙන් එෙහමයි. අපිත් 
යන්ෙන් එෙහමයි.  දැන් නිලධාරින් පුරුදු ෙවලා ඉන්ෙන් හැම 
එකක්ම ආණ්ඩුෙවන් කර ගන්න. එෙහම කීඩාව දියුණු කරන්න 
බැහැ. ඒ නිසා සංගම්වලටත් වගකීමක් තිෙබනවා. කැරම් 
සංගමෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් තරගාවලි සඳහා අවශ  සියල්ල - 
සියයට සියයක්ම- අෙපන් ඉල්ලන එකයි. ෙගොඩනැඟිල්ලත් 
අෙපන් ඉල්ලනවා. කැරම් ෙබෝඩ් එකත් අෙපන් ඉල්ලනවා. ගුවන් 
ටිකට් ටිකත් අෙපන් ඉල්ලනවා. වාර්ෂික තරගාවලියත් අෙපන් 
ඉල්ලනවා. එෙහම නම් සම්ෙම්ලනයක් අවශ  නැහැ. ඊට වඩා 
ෙහොඳයි ෙත්රීම් කමිටුවක් දමලා ෙම්ක කරන එක. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා සංගමෙය්ත් වගකීමක් තිෙබනවා යම්කිසි 
මුදලක් ෙසොයා ෙගන කීඩාව දියුණු කිරීමට.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. කීඩාව සම්බන්ධ තනතුරු ලබා දීෙම් දී ගරු 
ඇමතිතුමා ෙහොඳ පියවරක් අනුගමනය කර තිෙබනවා, ඒ තනතුරු 
ලබා දීෙම් දී බුකිකරුවන්ට එෙහම නැත්නම් ඔට්ටුෙපොළවල් 
පවත්වා ෙගන යන අයට,  ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් සෙහෝදරයන්ට 
තනතුරු දරන්න බැහැයි කියලා. ඒ එක්කම ඔබතුමා සඳහන් 
කරනවා,  ඒ සියල්ල පැත්තකට වීසි කරලා යම්කිසි තීන්දුවක් 
ගන්න අමාත වරයාට හැකියාව තිෙබනවාය කියලා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ. ෙරගුලාසිවල එෙහම එකක් නැහැ.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අනාගතෙය් එෙහම- 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් මම ඒ ෙරගුලාසිය ෙගන එන 

එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇමතිවරයාෙග් අනුමැතිය අවශ  නම්- 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇමතිවරයාට තිබුණ බලතල අයින් කළා. ඇමතිවරයාට 

අනුමැතිය ෙදන්න බැහැ.  
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතෙකොට මීට පස්ෙසේ-  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම කිසිම ෙකනකුට ඉල්ලන්න බැහැ.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. පශ්න අංක 1-1601/'11-(2), ගරු රවි 

කරුණානායක මහතා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා ඒ 
පශ්නයට පිළිතුරු දිම සඳහා  සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

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

 
ෙතොටුපළ හා ගුවන් සංතරණ අධිකාරියට අරමුදල් 

රැස ්කිරීෙම් ෙලොතරැයිය : විසත්ර  
விமான நிைலய, விமானப் ேபாக்குவரத்  
அதிகாரசைப நிதி க்கான ெலாத்தர்: விபரம் 

 FUND-RAISING LOTTERY FOR AIRPORT AND AVIATION 
AUTHORITY : DETAILS   

2150/’11 
3.  ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
      (மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
    (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):   
 

(අ) (i) 1992 වර්ෂෙය් දී ගුවන් ෙතොටුපළ හා ගුවන් 
සංතරණ අධිකාරියට අරමුදල් රැස ් කිරීම පිණිස 
ආරම්භ කළ ෙලොතරැයි පෙත් වටිනාකම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට මුදණය කර ඇති එම ෙලොතරැයි පත් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙලොතරැයි පෙත් නම කුමක්ද; 

 (iv) එම ෙලොතරැයි පතින් ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය 
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) එම ෙලොතරැයිය දිනුම් අදින ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (vi) ඒ යටෙත් ෙබදා දුන් ත ාග කවෙර්ද; 

 (vii) ඉහත ෙලොතරැයි පත ආරම්භ කිරීෙමන් අෙප්ක්ෂිත 
ඉලක්ක ෙම් වනවිට සපුරාෙගන තිෙබ්ද; 

 (viii) එෙසේ නම්, ඊට අදාළ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1992ஆம் ஆண் ல் விமான நிைலய, விமானப் 
ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைபக்கு நிதி திரட் ம் 
ெபா ட்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெலாத்தர் சீட் ன் 
ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  அச்சிடப்பட் ள்ள ேமற்ப  ெலாத்தர் 
சீட் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெலாத்தாின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெலாத்தர் லம் ெபறப்பட்ட இலாபம் 
அல்ல  நட்டம் வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ெலாத்தர் சீட் ப்  இடம்ெபற்ற திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) அதன்கீழ் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட பாிசுகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  ெலாத்தர் சீட்  ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் 
லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கு தற்ேபா  

நிைற ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (viii) ஆெமனில், அத டன் ெதாடர் ைடய தகவல் 
கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) of the value of the lottery ticket started for 

raising funds for Airport and Aviation 
Authority in the year 1992; 

 (ii) of the number of tickets of the aforesaid 
lottery that have been printed up to now; 

 (iii) of the name of that lottery; 
 (iv) separately, of the profit earned or the loss 

incurred annually through the aforesaid 
lottery; 

 (v) of the date on which the draw of the 
aforesaid lottery was held; 

 (vi) of the prizes distributed under the aforesaid 
lottery; 

 (vii) whether the expected targets of starting the 
aforesaid lottery have been achieved; and 

 (viii) if so, whether details pertaining to those 
targets will be submitted? 

(b) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.     
 (අ) (i) ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 20කි. 

 (ii) 1992 වසෙර් ටිකට් පත් 3000කි. ඉන්පසු ෙලොතරැයි 
වාර සඳහා ෙම් දක්වා ටිකට් පත් 92,000කි. 

 (iii) Colombo Airport Super Draw. 
 (iv) 1992/1993 වසර සඳහා ආදායම රුපියල් 

13,510,000 -  මිලියන 13.5යි. 

  1992/1993 වසර සඳහා ලාභය රුපියල්  
2,084,784  - මිලියන 2.08යි. 

  (v) 1992.12.21 දින දිනුම් අදින ලදි. 
 (vi) සු ෙඛෝපෙභෝගී වර්ගෙය් බීඑම්ඩබ්ලිව් ෙමෝටර් 

රථයක් පිරිනමන ලදී. 
 (vii) ෙමම ෙලොතරැයිය ආරම්භ කරන ලද්ෙද් ගුවන් 

ෙතොටුපළ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අධිකාරියට 

  අරමුදල් ඉපයීෙම් පරමාර්ථෙයනි. ෙම් වන විට 
රුපියල් මිලියන 16,177,042ක් ඒකාබද්ධ 
අරමුදලට බැර කර ඇත. 

 (viii)     

 

 

 
 
 
 
 

(ආ) පැන ෙනොනගී. 
 

"අපි ෙවනුෙවන් අපි" අරමුදලින් සාදා ඇති නිවාස : 
විසත්ර   

"நமக்காக நாம்" நிதியத்தின் லம் நிர்மாணித்த 
கள்: விபரம் 

HOUSES CONSTRUCTED FROM  “API WENUWEN API" FUND : 
DETAILS   
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5.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 

      (மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 

      (The Hon. Anura Dissanayake  on behalf of the Hon. Sunil 
Handunetti) 

 අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) "අපි ෙවනුෙවන් අපි" අරමුදල ෙයොදාගනිමින් ෙම් 
වනවිට හමුදා ෙසබළුන් ෙවනුෙවන් සාදා නිමකර 
ඇති නිවාස සංඛ ාව දිසත්ික් මට්ටෙමන්, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  එෙසේ සම්පුර්ණ කරන ලද නිවාසවලින් හමුදා 
පවුල් ෙවත ලබාදී ඇති නිවාස සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එක් නිවසක දළ වටිනාකම ෙකොපමණද;  

 (iv) එම නිවාස ලබාදීම සඳහා හමුදා පවුල් ෙතෝරා 
ගැනීෙම් පදනම කවෙර්ද; 

 (v) ලබා ගත් නිවසක් ෙවනුෙවන් හමුදා ෙසබෙළක් 
මාසිකව ෙගවිය යුතු මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) "அபி ெவ ெவன் அபி" (நமக்காக நாம்) 
நிதியத்திைன பயன்ப த்தி இன் வைர 
இரா வ ரர்க க்காக நிர்மாணித்  க்கப் 
பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட 
மட்டத்தில் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  ர்த்திெசய்யப்பட் ள்ள களில் 
இரா வத்தினாின் கு ம்பங்க க்கு வழங்கப் 
பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒ  ட் ன் அண்ணளவான ெப மதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
இரா வத்தினாின் கு ம்பங்கைள ெதாி  
ெசய் ம் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ெபற் க்ெகாள்கின்ற ெடான்றிற்கு இரா வ 
ரெரா வர் மாதாந்தம் ெச த்தேவண் ய 

பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

  

asked  the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 
 (i) separately at district level, the number of 

houses constructed for the soldiers up to 
now using the funds of  “Api Wenuven  
Api”;  

 (ii) the number of houses handed over to the 
families of soldiers out of the houses so 
completed; 

 (iii) the gross value of such a house; 
 (iv) the basis on which the families of soldiers 

were selected for giving those houses; and 
 (v) the monthly amount that should be paid by 

a soldier for a house obtained ? 

(v) If not, why? 
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           වසර  ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කිරීම් 

        1994  රු. මිලියන       2,084 

        1995  රු. මිලියන       2,888 

        2003  රු. මිලියන       3,409 

        2004  රු. මිලියන       2,826 

        2005  රු. මිලියන          980 

        2006  රු. මිලියන       3,989 

 මුළු එකතුව  රු. මිලියන      16,177 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

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

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

   * ෙසේවෙය් නියුතු 

  ඉහත දිසත්ික්කයන්ට අමතර පළවන අදියර යටෙත්ම පහත 
දිසත්ික්කයන්හි දක්වා ඇති පමාණයන්ෙගන් ෙම් වන විට 
රණවිරු නිවාස ඉදිකරමින් පවතින අතර ඉදිරිෙය්දී 
පුත්තලම, වව්නියාව, අනුරාධපුරය යන දිසත්ික්කයන්හිදී 
අවම වශෙයන් එක් දිසත්ික්කයක් තුළ රණ විරුවන් 100 
ෙදෙනකුට නිවාස ඉදි කර ලබා දීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත.  

  නුවරඑළිය - 75 
  මාතෙල් - 75 
  රත්නපුර - 85 
  ෙකොළඹ - 50  

 (ii)   අමාත ාංශය විසින් 2005 වර්ෂෙය් සිට මහින්ද චින්තනය 
යථාර්ථයක් කිරීමට රණ විරු සුභ සාධනය නංවාලීම සඳහා 
විවිධ ව ෘපෘතින් කියාවට නැංවූ අතර ඔවුනට නිවාස තනා 
දීම සඳහා ''අපි ෙවනුෙවන් අපි'' අරමුදෙල් ඇප වීම මත 
ලංකා බැංකුෙවන් ලබා ගන්නා ණය මුදලකින් ඉපෙලෝගම 
නිවාස ව ාපෘතිය යටෙත් නිවාස 1509ක් ඉදි කර තිවිධ 
හමුදාෙව් රණ විරුවන් ෙවත ලබා ෙදන ලදී. 

  තවද, අමාත ංශය හා ඊට අනුබද්ධ තිවිධ හමුදා, ෙපොලිස ්හා  
සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුහි සුභ සාධන අංශ හා එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුහි ෙසේවා වනිතා ඒකකයන් හා අමාත ාංශ 
ෙසේවා වනිතා ඒකකය මගින් නිවාස 2,127ක් ද, රණ විරු 
ෙසේවා අධිකාරිය මගින් නිවාස 595ක් ද, ජාතික සවිය මග 
නැගුම සංවර්ධන  වැඩසටහන යටෙත්  නිවාස 523ක්ද, ෙම් 
වන විට රණ විරු අයිතියට ලබා දී ඇත.  

  ''අපි ෙවනුෙවන් අපි'' අරමුදෙල් මූල  දායකත්වෙයන් 2010 
වර්ෂෙය් සිට කියාත්මක කළ ''අපි ෙවනුෙවන් අපි'' නිවාස  
ව ාපෘතිය මගින් පළමු අදියෙර්දී පහත දක්වා ඇති පරිදි 
තිවිධ හමුදාෙව් මියගිය, ආබාධිත හා දැනට සකීය ෙසේවෙය් 
නියුතු රණ විරුවනට නිවාස ලබා දී ඇත. ෙමම නියමු 
ව ාපෘතිෙය් ඇති සාර්ථකත්වය ෙහේතුෙවන් ඉහත 
දිසත්ික්කයන්හි නිවාස ඉදි කර දීෙමන් අනතුරුව ෙමම 
ව ාපෘතිෙය් ෙදවන අදියර කඩිනමින් හා පුළුල් ෙලස 
කියාවට නැංවීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.  

  ශී ලංකා යුද හමුදාව  -   260 

  ශී ලංකා නාවික හමුදාව  -     39 

  ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව  -     29 

 (iii) තිවිධ හමුදාවන්හි සිවිල් ඉංජිෙන්රු අංශයන්හි ශම 
දායකත්වය ඇතිව ඉදි කරනු ලබන එක් නිවසක් සඳහා අමු 
දව , ශමය සියලු ෙපොදු කාර්ය පිරිවැය   ඇතුළුව දළ පිරිවැය 
රු. ලක්ෂ 40ක් වටිනා නිවසක් ෙමම ව ෘපෘතිය මගින් රණ 
විරුවන් ෙවත ඉදි කර ෙදනු ලැෙබ්. 

 (iv)  තස්තවාදය ෙමරටින් තුරන් කිරීම සඳහා අවසන් මානුෂික 
ෙමෙහයුම දක්වා කැප වීෙමන් යුතුව තම ෙසේවය ඉටු කළ 
තිවිධ හමුදාෙව් මියගිය, ආබාධිත හා සකීය ෙසේවෙය්  නියුතු 
උදාරතර රණ  විරුවන් පහත දක්වා ඇති නිර්ණායකයන් 
පදනම් කර ගනිමින් ෙරජිෙම්න්තු හා ෙදපාර්තෙම්න්තු 
මට්ටමින් සම්මුඛ  පරීක්ෂණ පවත්වා ෙතෝරා ගනු ලබන 
රණ  විරුවන් අමාත ාංශෙය් පැවැත්ෙවන සම්මුඛ 
පරීක්ෂණෙයන් පසු ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු නිරවද තාව  
නිෂ්කාශනය කර ගත් පසු පමුඛතාව මත නිවාස ඉදි කර දීම 
සඳහා ෙතෝරා ගනු ලැෙබ්. 

  * අවසන් මානුෂික ෙමෙහයුම ෙතක් තම ෙසේවය ඉටු ෙකොට 
 මියගිය ෙහෝ අතුරුදහන් වූ ෙහෝ ආබාධයන්ට ලක් වූ  

  ෙහෝ සකීය ෙසේවෙය් නියුතු රණ විරුවකු වීම. 

  * රණ විරුවන් නමින් නිරවුල් භුක්තියක් සහිත ඉඩමක් 
 පැවතීම. 

  * මියගිය රණ විරුවකු නම් එකී රණ  විරුවාට ෙහෝ 
 කලතයා සඳහා නිරවුල් භුක්තියට ඉඩමක් පැවතීම. 

  * නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට ආර්ථික වශෙයන් දුෂ්කරතා 
 පැවතීම. 

  *  ෙගවී ගිය වකවානුව තුළ ඔහු ලැබූ සම්මාන හා ඇගැයීම්. 

  * රණ විරුවා මගින් යැෙපන්නන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු. 

 (v) තම රට ෙවනුෙවන් සියලු ලංකිකයන්ට සිදු කළ ෙනොහැකි  
උත්තරීතර ෙසේවයක් ඉටු කළ දැෙය් රණ විරුවන් උෙදසා 
ඉදිකරන ෙමම නිවාස සඳහා කිසිදු අය කිරීමකින් ෙතොරව 
ඔවුනට කෘතෙව්දීත්වය පළ කරනු උෙදසා ෙමම නිවාස 
ඉදිකර ඔවුන් ෙවත ලබා ෙදනු ලැෙබ්.  

 (ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත : 

නියමය 
ெசயல் க்க அபிவி த்திக் 

க த்திட்டங்கள் சட்டம் : கட்டைள 
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT :  

ORDER 
 

[අ.භා. 1.48] 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා:  

‘ 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ෘපෘති පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිෙය් (4) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත වරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2012 ඔක්ෙතෝබර් 31 දිනැති අංක 1782/28 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.01.08 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතුය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම නියමය ෙකෙරන්ෙන් 
Strategic Investment Law නැත්නම් කෙමෝපාය සංවර්ධන 
ව ාපෘති පනත යටෙත්යි. ෙම් පනත අෙප් රටට විෙද්ශ 
ආෙයෝජනය, විෙශේෂෙයන් මහා පරිමාණෙය් විෙද්ශ අෙයෝජනය 
ලබා ගැනීම සඳහා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 

849 850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනතක්. මීට ඉස්සර ෙම් රටට විෙද්ශ ආෙයෝජනය ලබා ගන්නා 
අවස්ථාවලදී අපි කියා කෙළේ ජාතික රාජ  සභාෙව් 1978 අංක 4 
දරන ශී ලංකා අෙයෝජන මණ්ඩල පනෙත් විධිවිධාන අනුව අදාළ 
අංශ බාර නිලධාරින් හා අධ ක්ෂ මණ්ඩලය මඟිනුයි. දැන් එය 
අභිභවා ෙමම ගරු සභාවට එම විස්තර ඉදිරිපත් කරමින් අෙප් රජය 
සුවිෙශේෂ ආෙයෝජන සඳහා නව මාර්ගයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඒ පනත යටෙත් ෙදන ලද සහනයන් 
පිළිබඳවත්, ඒවා කියාත්මක කිරීම පිළිබඳවත් දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ විෙව්චන ඇති වුණු බව. වර්තමානෙය් තිෙබන 
අවශ තාවන්ට මුහුණ ෙදන්නට ඒවා පමාණවත් නැහැයි කියනවා. 
ෙමොකද, මුලදී ෙමොන ෙමොන අදහස් තිබුණත් අවසානෙය්දී අපට 
ෙපනුණා, අෙප් රටට අත වශ  ක්ෙෂේතවලට, නැත්නම් කෙමෝපාය 
අංශෙයන් වැදගත් ක්ෙෂේතවලට හඳුනා ගැනීමක් සහ විෙශේෂ 
පිළිගැනීමක් ලබා ෙදන නව පනතක්, නව කමෙව්දයක් ඇති කිරීම 
අවශ  බව. ෙමොකද, අද අෙප් රටට ඉතාමත් අවශ  වන්ෙන් අෙප් 
ආර්ථිකයට සුවිෙශේෂ ෙමෙහයක් ඉටු කරන විෂයයන් සහ මහා 
පරිමාණෙය් මුදල් ආෙයෝජනයි.  

විෙශේෂෙයන් ඒ අමාත ාංශවල කටයුතු කිරීෙම්දී පාෙයෝගික 
වශෙයන් අපි දන්නවා,  මහා පරිමාණෙය් ආෙයෝජනය සඳහා නව 
සැලැස්මක්, නව කියා පටිපාටියක්, නීති පද්ධතියක් අවශ  බව. 
ෙමොකද, විෙද්ශ ආෙයෝජනය අද හැම රෙට්ම ආර්ථික සංවර්ධනයට 
ඉතාම අවශ  ෙදයක්. මා හිතන්ෙන්, ඒ ගැන වාද විවාද නැහැ 
කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ විට ෙද්ශපාලන 
මත ෙභ්ද අනුව රටවල් වර්ග කරනවා. උදාහරණයක් විධියට අපි 
ගනිමු චීනය, වියට්නාමය වැනි රටවල්. අද ඔවුන්ෙග් ආර්ථික 
සංවර්ධනෙය් මූෙලෝපාය හැටියට සලකන්ෙන් විෙද්ශ 
ආෙයෝජනයි. අද චීනයට ෙම් තත්ත්වයට එන්න බැහැ මහා 
පරිමාණෙය් විෙද්ශ ආෙයෝජනය නැතිව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
සමහර විට- 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.   
 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு  

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

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

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් යල් පැන ගිය 

යම් යම් මත තිෙබනවා. චීනෙය් වැඩිෙයන්ම මුදල් ආෙයෝජනය 
කර තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකාවයි. American Companies තමයි 
විශාල වශෙයන් චීනයට ගිහිල්ලා චීනෙය් ඒ අපනයනය සඳහා වූ   
-export-oriented- ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
තමයි අද වියට්නාමයත්. ඒක ගැන ෙනොෙවයි මා අද සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. අපි කවුරුත් පිළිගන්නා කාරණයක් තිෙබනවා. 
ඉන්දියාව පසු ගිය මාසය තුළ අලුත් නීති සමුදායක් ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා, විෙද්ශ විනිමය ඒ රටට ෙගන එන්න, විෙද්ශ ආෙයෝජන 

ෙගන්වන්න. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් 
නව මුදල් ඇමතිවරයා වන සිදම්බරම් ඇමතිතුමා වැඩ භාර ෙගන 
සතියක් ඇතුළත අලුත් ෙයෝජනා විශාල පමාණයක් ෙගනාවා. 
ඒවාෙය් ෙත්මාව තමයි, ඒ රටට විෙද්ශ විනිමය ඇද ගැනීම. අපිත් 
අෙප් රටට ඉතාම වැදගත් ක්ෙෂේතවලට -අතිශයින් වැදගත් 
ක්ෙෂේතවලට- ආෙයෝජන ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙගනැල්ලා 
තිෙබන ආෙයෝජන ගැන බලන්න. අප  ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයනුයි, ආඩම්බරෙයනුයි ඒ ගැන කියන්ෙන්. 
Exploration of oil and gas in Mannar Basin ඉන් එකක්. ඒ 
තමයි, මන්නාරෙම් ෙතල් නිධි සඳහා ෙකෙරන ගෙව්ෂණ. - 
[Interruption.] Yes. This will take time. ෙම්වා ආෙයෝජන. 
These are investments. ඒ වාෙග්මයි, Shangri-La, 
Hambantota; Shangri-La, Colombo; Lanka Steel 
Corporation; and Southern Container Terminal of  Colombo 
Port expansion.     

අනාගතෙය් සාම්පූර්වල ඉදිවන coal based  power station 
එක. ඒ වාෙග්ම අද අපි සාකච්ඡා කරන mixed utility complex 
එක.   සීමාසහිත ෙවල්ෙකොම් ෙහොෙටල්ස් ලංකා පුද්ගලික සමාගම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙෂරටන් ෙහෝටල් සමාගමත් එක්ක ගිවිසුම් ඇති 
කර ෙගන ITC කියන ඉන්දියානු ෙකොම්පැනියත් එකතු ෙවලා 
සුවිෙශේෂ ආෙයෝජනයක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අයට මා ෙම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ, -මමත් එක් 
කාලයක සංචාරක ෙල්කම්වරයා වශෙයන් සිටියා.-  ITC එකයි, 
ෙෂරටන් සමූහයයි ඒ කාලෙය්ත් ෙබොෙහෝ දුරට සාකච්ඡා කරලා 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ බව.  මට මතකයි චාල්ස් ෙකොරයා 
කියන ඉන්දියාෙව් සුපසිද්ධම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා - architect - 
තමයි ෙෂරටන් එෙක් plan  එක හැදුෙව්.  

Welcomgroup  එකට ලැෙබන පහසුකම් අනුව මා කියන්න 
කැමැතියි, අපට වි ශාල වාසියක් තිෙබන බව. ෙම් ආෙයෝජනය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 140ක ආෙයෝජනයක්. ෙවන ෙවන 
ක්ෙෂේතවලට ෙමයින් තිෙබන බලපෑම පිළිබඳව මා පස්ෙසේ 
කියන්නම්. අපි ඉස්ෙසල්ලාම මූල මය අංශය ගැන බලමු. එක 
වරට ආෙයෝජනය වනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 140ක්. 
ඒෙකන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 73ක් upfront.   

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Please allow me to make my presentation. I will come 

to that.  
එතෙකොට ෙම් ITC එෙක් upfront එක ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 

මිලියන 73ක්. එම නිසා අෙප් ඉලක්කයක් තිෙබනවා. මීට ෙපර 
උපරිම වශෙයන් ෙම් රටට විෙද්ශ ආෙයෝජනය ගලා ෙගන ආෙව් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකයි කියා අපට කියන්න පුළුවන්. 
දැන් අපි ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට යනවා. ෙකටි 
කාලයක් තුළ එය ෙදගුණයක් කරන්න තමයි අපි කටයුතු 
කරන්ෙන්. අපට එය කරන්න පුළුවන්. එම නිසා ෙම් ෙෂරටන් 
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ගෲප් එක ගැන විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න අවශ  නැහැ. 
ෙමොකද, සියලු ෙදනාම දන්නවා, It is a global network කියලා. 
ෙලෝකෙය් හැම තැනකම තිෙබනවා.  හිල්ටන්, ෙෂරටන්, මැරියට් 
වාෙග් ෙහෝටල්; ඊට ඉහළින් තිෙබන ෙෆෝ සීසන්ස්, රිට්ස් කාල්ටන් 
වාෙග් ෙහෝටල්; ඒවාෙය් නම් කියූ පමණින්ම  ඉහළම මට්ටෙම් 
සංචාරකයන් අපට ඇද ගන්න පුළුවන් කියලා අපි දන්නවා. .  

අෙප් රෙට් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්න අපට දැනට 
තිෙබන ෙහෝටල් කාමර පමාණය 50,000 දක්වා වැඩි කළ යුතුයි 
කියා සංචාරක මණ්ඩලය ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. සංචාරක 
ෙහෝටල් පමාණය වැඩි කරලා, දැනට පවතින කාමර සංඛ ාව 
2016 වර්ෂය වන ෙකොට 50,000 දක්වා වැඩි කර ගැනීෙම් 
ඉලක්කයකට යන්න දැන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

සංචාරක ව ාපාරය සඳහා අෙප් රෙට් ෙහොඳ පරිසරයක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, පිට රට සංචාරක ව ාපාරය 
පිළිබඳව පුවත් පත්, සඟරා තිෙබන බව. අද සෑම පුවත් පතකම 
වාෙග් බටහිර columns  තිෙබනවා; පිටු තිෙබනවා; supplements  
තිෙබනවා. සංචාරක ව ාපාරය ගැන සුවිෙශේෂ සඟරා තිෙබනවා; 
television programmes  තිෙබනවා. 

ඒ හැම එකකම ෙවනසක් නැතිව ඒෙගොල්ෙලෝ පිළිෙගන 
තිෙබනවා, ලංකාව සංචාරක ව ාපාරය අතින් ඉදිරි මඟට යන්නට 
ෙහොඳ ස්ථානයක්ය කියා.  

පසු ගිය සතිෙය්ත් එංගලන්තෙය් පුවත් පත් කළ 
සමීක්ෂණයකට අනුව පිළිෙගන තිෙබනවා, ලංකාව ඒ වියදම් 
කරන මුදලට ෙහොඳම පතිඵලයක්, ෙසේවයක්, පහසුකමක් ගන්නට 
පුළුවන් සංචාරක destination එකක්; සංචාරක මධ ස්ථානයක් 
හැටියට. අප ඒකට උදවු කරන්නට  ඕනෑ. මට මතකයි, ගරු රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමාටත් ෙහොඳට මතක ඇති, එක කාලයක 
සංචාරක ව ාපාරය ආරම්භ කරනෙකොට,   අවුරුදු සිය ගණනකට 
ෙම්  රෙට් ෙහෝටල් හදා තිබුෙණ් නැහැ. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 
මැතිතුමා තමයි විෙශේෂෙයන් CWE  එක හරහා ඒ කටයුත්ත 
ආරම්භ කෙළේ.  අද ඒ ගැන මතක් කරන්නටත් සන්ෙතෝෂයි. ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාටත් මතක ඇති. CWE එෙක් 
සභාපතිවරයා හැටියට රසීක් ෆරීඩ්  මැතිතුමා ඇවිත් තමයි අවුරුදු 
සිය ගණනකට පස්ෙසේ  ඔබෙරෝයි ෙහෝටලය පටන් ගත්ෙත්.  
අවුරුදු සිය ගණනකට පස්ෙසේ ෙහෝටල් ෙදකක් පටන් ගත්තා. 
එකක් තමයි ඉන්ටර්ෙකොන්ටිෙනන්ටල් ෙහෝටලය. අෙනක් එක 
ඔබෙරෝයි. ඒ විධියටයි සංචාරක ව ාපාරය පටන් ගත්ෙත්.  ඒෙක් 
අර්ථය, ඉහළම මට්ටෙම් ෙහොඳ ෙහෝටල් සංකීර්ණ හදන්ෙන් නැතිව  
සංචාරක ව ාපාරය ෙගනියන්න බැහැ කියන එකයි. තවත් එකක්, 
ෙම් Welcomgroup  එෙක් අපට වාසිදායක ෙදයක් තමයි, 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ mixed development   කිරීම.  දැන්   ඉස්සර වාෙග් 
කවුරුවත් තනි ෙහෝටලයක් හදලා නවතින්ෙන් නැහැ. ඒකත් 
එක්ක mall   එකක් හදනවා.   සංචාරකයින්ට මිල දී ගන්න පුළුවන්  
ෙනොෙයක්  විධිෙය් ඉහළම වර්ගෙය් භාණ්ඩ ඇතුළත්  ෙවළඳ 
සංකීර්ණයක් හදනවා.  ඒකට  "boutique concept"    කියා 
කියනවා.  ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙහොඳටම දන්නවා.  
එතුමා ෙවළඳ ඇමති හැටියට  හිටියා ෙන්. අලුෙතන්  ඇති ෙවනවා, 
"boutique  concept".  ඒ කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් ඉහළම වර්ගෙය්  
භාණ්ඩ ඇතුළත් ෙවෙළද සංකීර්ණයක්. ෙද්ශීය නිෂ්පාදන 
ෙවන්නට පුළුවන්. විෙද්ශීය  භාණ්ඩ  ෙවන්නට පුළුවන්.   ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඇවිත් ගන්නවා.  

නිදසුනක් කියන්නම්. ඉන්දියාෙවන් එන අෙප් හුඟක් 
සංචාරකෙයෝ ලංකාෙව් නිෂ්පාදන  -ෙනොරිටාෙක් වාෙග් ෙසරමික්ස්
- ගන්න කැමතියි. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් ෙත්  ගන්න කැමැතියි. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ  ඇවිත් ඒවා මිලදී ගන්න ෙකොට ලංකාෙව් නිෂ්පාදන  
දිෙනන් දින වැඩි ෙවනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා  දන්නවා  "Bare Foot"  නිෂ්පාදන  ගැන. 
ඒවා ෙද්ශීය නිෂ්පාදන. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ඒක 
ෙහොඳට දන්නවා. සමහර  party වලටත්  එතුමා "Bare Foot"  
එෙක් ඇඳුම් ලස්සනට ඇඳෙගන එනවා. අප හුඟ ෙදෙනක් ඒවා 
අඳිනවා.   

සංචාරක ව ාපාරය තුළ ෙහොඳ  වර්ධනයක් අපට දකින්නට 
පුළුවන්.  ඒක අපට පක්ෂ ෙභ්දෙයන්  ෙතොරව පිළිගන්නට පුළුවන් 
ෙදයක්.  ඇත්ත වශෙයන්ම මට ෙහොඳට මතකයි, -ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මන්තීතුමාටත් ෙහොඳට මතක ඇති. මුලින්ම සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සංචාරක ව ාපාරය ගැන    ෙලොකු 
උනන්දුවක් දැක්වූ බව.  ආතර් රත්නෙව්ල් මැතිතුමා, එතුමියෙග් 
ෙල්කම්තුමා  උපෙදස් දුන්නා, ෙම් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු 
කරන්නට මහන්සි ෙවන්නටය කියා. ඊට පස්ෙසේ ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒක ඉතාම ඉහළින් දියුණු කළා.  

මා ෙම් ෙවලාෙව්දී  මතක් කරන්නට  ඕනෑ, ධර්මසිරි 
ෙසේනානායක මැතිතුමාව. එතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල 
ෙමෙහයක් කළා. මට ෙහොඳට මතකයි, අෙප් පක්ෂෙය් ෙල්කම්තුමා  
වාෙග් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් පුටුෙව් ඉඳෙගන විශාල ෙසේවයක් 
කළා. ෙම්  ව ාපාරය අප සියලු ෙදනාම දියුණු කරන්න උත්සාහ 
කරන එකක්. ෙම් කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක  අප සියලු ෙදනාම ආඩම්බර ෙවන්න  ඕනෑ ෙදයක්.  
ෙම් ආෙයෝජනය ව ාපෘතියක් හැ ටියට  ෙම් මහජන සභාව ඉදිරියට 
ෙගනැවිත් ෙම් වාෙග් වගකීෙමන් අප ඒ ගැන විස්තර කර, විවාද 
කර අනුමතිය ලබා ගන්නවා. ෙමවැනි පනතක් මුළු ෙලෝකෙය්ම  
තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්  පමණයි. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ආඩම්බර 
වන්නට  ඕනෑ; අපත් ආඩම්බර වන්නට ඕනෑ. ෙම් පනත ෙගනා 
සියලු ෙදනාම ආඩම්බර ෙවන්නට  ඕනෑ. ෙම්ෙක් හැංගි ෙහොරා 
ෙමොකුත් නැහැ. අපි ෙම්වා ගැසට්  කළාට පස්ෙසේ මහජනයාටත් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ අප 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්නවා. පාර්ලිෙම්න්තු නියමයක් අනුව තමයි  
අවසානෙය්දී ඒ වැඩයට මුළු රෙට්ම අනුමතිය ලැෙබන්ෙන්.   එම 
නිසා ෙම් කියා මාර්ගය ගැන   පක්ෂවල ෙමොන ෙමොන  මත 
තිබුණත් අප ෙමය  ෙහොඳ ඉදිරි පිම්මක් හැටියට සලකන්නට   
ඕනෑ. 

බැරි ෙවලාවත් පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමැතිය දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ.  ඒක ෙමහි කියලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මම එතැනට එන්නම්. ෙමහි 
අයිතිකරුෙවෝ කවුද කියලා අපි කියන්නම්. කරුණාකරලා මතක 
තබා ගන්න, ෙම්ක ඉතාමත්ම වැදගත් පනතක් බව. ෙම්කට මුදල් 
ෙයොදවන්ෙන් Indian Tobacco Company එක. Indian Tobacco 
Company - ITC - කියලා කියපුවාම ෙම්ක සිගරැට් එකක් කියලා 
හිතන්න එපා. මුලින්ම Indian Tobacco කියලා පටන් ගත්තාට 
හැම ක්ෙෂේතයකටම ඒ අයෙග් ආෙයෝජනයන් විහිදිලා තිෙබනවා. 
ITC කියන එක මුළු ෙලෝකෙය්ම විහිදිලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම Maurya Sheraton කණ්ඩායම එක්ක එකතු ෙවලා  
අද ඉන්දියාෙව් විශාල වශෙයන් ITC එෙක් ආෙයෝජනයන් 
ෙකෙරන බව තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා ඇති.  [බාධා කිරීමක්] 
ෙටන්ඩර් කරන්න වැඩක් නැහැ,  ඕනෑම  ෙකනකුට ඉල්ලන්න 
පුළුවන්.  

ඊළඟට අපි ආෙයෝජනය සඳහා Marriott Hotels   
ෙගන්වනවා. තව ෙවනත්  ෙවනත් ෙහෝටල් ෙකොම්පැනි තිෙබනවා, 
ඒ ඕනෑ ෙකනකුට ආෙයෝජනය කරන්න එන්න පුළුවන්. 
ඒෙගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා අෙප් නීතිරීති අනුව -අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
ඒ ගැන පැහැදිලි කරයි- ආෙයෝජනය  කරන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] අපි ළඟ ෙම් ඔක්ෙකොම වාර්තා තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම 
ෙදයක්ම නිකම් ෙබොරුවට විෙව්චනය කරන්න එපා. ෙයෝජනාවක්  
ආෙවොත් ඉහළම ෙල්කම්වරුන්ෙග් ෙකොමිටියකට ඒක දමනවා. 
ඉස්සර තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් - [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙග් කට අවුස්සා ගන්න එපා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හදපු  
ෙකොන්තාත් එක දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ජයවර්ධන පුර හැදුෙව් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි දන්නවා. මම ඒවා ගැන කියන්ෙන් නැහැ.  
ඒවා unsolicited projects. අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ඕනෑම 
ෙකනකුට project එකක් ෙමෙහට ෙගෙනන්න පුළුවන්. අපි ඒවා 
ෙකොමිටියට ෙයොමු කරනවා. ඉස්සර තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් 
වාෙග් ඉහළින් එන ඒවා පමණක් අනුමත කරන තත්ත්වයක් 
නැහැ.  ඇත්ත වශෙයන්ම එම ෙකොමිටිය තුළ සිටින ඉහළම 
ෙල්කම්වරුන්ෙග්,  සභාපතිතුමාෙග් - අගමැතිතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා 
තමයි එහි සභාපති-  අනුමැතිය ඇතිව තමයි අපි ඉදිරියට යන්ෙන්.  

ෙමහි අයිතිකරුවන් කවුද කියලා ඇහුවා. පධාන අයිතිකරු  
Indian Tobacco Company එක. The ITC is one of the most 
respected companies in India. It began as the Imperial 
Tobacco Company and I believe, the letter "I" stands for 
Imperial - it came on the Stock Exchange. ඉන්දියානු 
ආෙයෝජකෙයෝ ඒ ෙකොටස් අරෙගන අද ITC එක සම්පූර්ණෙයන්ම 
එහි ෙද්ශීය ෙකොම්පැනියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දැන් 
කරන්න හදන්ෙන්ත් ඒකයි. වි ෙශේෂෙයන්ම සංචාරක ව ාපාරය 
ගැන අපි බලන්නට ඕනෑ. සමහර අය යම් යම් විෙව්චන කරනවා.  
නමුත් සංචාරක ව ාපාරයට ෙලෝකෙය්ම ඉතාම ෙහොඳ පසුබිමක් 
තිෙබන රට ලංකාවයි.  

ගරු කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ටික කාලයක් සංචාරක 
ව ාපාරය භාරව සිටි බව මට මතකයි.  ෙම් රෙට් සංචාරක 
ව ාපාරය තුළින් අපට ගන්න පුළුවන් පහසුකම් ඔබතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව්ත් විස්තර කර තිෙබනවා. එෙහම ෙන්ද කිරිඇල්ල 
මන්තීතුමනි? මම ඔබතුමාෙග් කථාවනුත් අහලා තිෙබනවා.  ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඔබතුමා කියා ති ෙබනවා සංචාරක ව ාපාරය තුළින් 
අපට ලැෙබන පෙයෝජන. ෙම් සභාෙව් හැම ෙදනාම ඒක 
පිළිගන්නවා. We are made for that. අද බලන්න අපිට ඉතාම 
වාසිදායක තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම්ක අපි විශාල වශෙයන් 
ෙහළිදරවු කරන්න ඕනෑ නැහැ. අද ෙලෝකෙය් අපත් එක්ක තරග 
කරන්න තිබුණ අෙනක් සංචාරක මධ ස්ථාන හැම එකම 
අර්බුදයට ගිහින්. අද කයිෙරෝ බලන්න. ඉස්සර ෙලෝකෙය් 
වැඩිෙයන්ම සංචාරකයන්  යන රටක් තමයි ඊජිප්තුව.  ඉන්න 
කියන්නම්. ඊජිප්තුෙව් අද සංචාරක ව ාපාරය පහළ බහිනවා. 
[බාධා කිරීමක්] Hon. Lakshman Kiriella, you can raise it after 
I finish. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Can I raise it with your permission? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, no. Hon. Member, I am running short of time. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is  for the benefit of this.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Okay. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙබ්රුවල ෙහෝටලයකට පිරිසක් ඇවිත් පහර දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 
Ports and Highways) 
ඒක සමථයකට පත් කළා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී, we can 

have an inventory of all these things. But, I am talking of 
something else. අපි එක්තරා මට්ටමකට ෙම් විවාදය ෙගන 
යනවා. මෙග් තර්කය ටිකක් පැහැදිලි කරන්න ඉඩ ෙදන්න. අපත් 
එක්ක තරග කළ ඒ destinations අද අර්බුදයට ගිහින්. අද කයිෙරෝ 
යන්න  මිනිසුන්ට අමාරුයි. අද මාලදිවයිනටත් යන පමාණය අඩු 
ෙවලා. ඊෙය් ෙපෙර්දා පුවත් පත්වල පළ වී තිබුණා ඒ රටට යන 
සංචාරකෙයෝ අඩු ෙවලාය කියා. තායිලන්තෙය් පශ්න නිසා 
තායිලන්තයට යන පමාණයත් අඩු ෙවලා. You know the 
problems in Bali. ෙම් පශ්න නිසා බාලි දූපතට යන  සංචාරකෙයෝ 
පමාණයත් අඩු ෙවලා.  ෙම් ෙවලාෙව් අපි ඔක්ෙකොම එක්කාසු 
ෙවලා අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙවලාව අපි එක් එක්ෙකනා විෙව්චනය කර කර ඉන්න ෙවලාවක් 
ෙනොෙවයි, අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. එම තත්ත්වයයි අපි දැන් 
හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ද වන විට අ පි මිලියනයට ගිහින් 
තිෙබනවා - All-time high.   තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. අෙප් 
රටට මීට කලින් කවදාවත් මිලියනයක් ඇවිත් නැහැ. 1983 දී  
ලක්ෂ තුනහමාරක් ආවා. ඒක ඉහළ යන්න තිබුණා. අවාසනාවකට 
ජාතිවාදී කලබල ඇවිත් අපට ඉදිරියට යන්න බැරි වුණා.  

ෙම්ක ඉතාමත්ම වැදගත් ෙදයක්. දැන් බලන්න, අපි ෙම් රට 
එකාබද්ධ කරන්න ජාතික සමඟිය ගැන කථා කරනවා. 
කරුණාකර, පාසිකුඩා ගිහින් බලන්න. අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා පාසිකුඩාහි හදා තිෙබන tourist resort එක 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහින් බැලුවාද?  

ඒ පාරවල් බලන්න. අහන්න, අෙප්  මහ ෙල්කම් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙගන්.  ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඉඳන් 
පාසිකුඩාවලට යන පාරවල් බලන්න. මා හිතන්ෙන් ඒ තරම් 
ලස්සන පාරවල් ඇෙමරිකාෙව්වත් නැතිව ඇති. [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්, ඇත්ත. තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා බැලුවාද? මම ෙම් 
ෙකොෙලොප්පමට කියන ඒවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඒ පාලම 
UNDP එෙකන් හදාපු පාලම.   

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපි ගිහිල්ලා නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගිහිල්ලා නැත්නම් 04 වැනිදාට එන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා කියන ෙකොට ෙමතුමන්ලා 
කලබල ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන 
ඉඳන් විෙව්චන කරන ෙකොට සන්ෙතෝෂයි. අපි කරපු වැඩ කියන 

855 856 

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ෙකොට ෙබොෙහොම අමාරුයි. ෙම්ක හරි කරදයක් ෙවලා දැන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මුළු රෙට්ම ගිහිල්ලා පච හලනවා. අපි ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා ඇත්ත කියන ෙකොට ෙබොෙහොම අමාරුයි. දැන් මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉතාම ආදරෙයන්, කරුණාෙවන්, 
භක්තිෙයන්  නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය දැකලා තිෙබනවාද කියලා 
ඇහුවාම ෙමොකක්ද ෙදන උත්තරය? "අපි ගිෙය් නැහැ" කියනවා. 
ඉතින් ඒකට මම ෙමොනවා කරන්නද? ගරු තලතා අතුෙකෝරල 
මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය පිළිගන්ෙන් නැද්ද ෙහොඳ සංවර්ධනයක් 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපි ඇෙමරිකාෙව් ගිහිල්ලා නැහැ. 

  
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඇෙමරිකාෙව් ගිහිල්ලා නැත්නම් - [බාධා කිරීමක්] බලය 

තිබුණු කාලෙය් හිටියා නම් ඕනෑ තරම් යන්න තිබුණා. දැන් බලය 
නැහැෙන්. ෙමොනවා කරන්නද?  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  ேராஹித அேபகுணவர்தன)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
බලය තිෙබන ෙකොට ෙමොළය නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්, බලය තිෙබන ෙකොට ෙමොළය නැහැ.  දැන් බලයත් නැහැ, 

ෙමොළයත් නැහැ. ෙදකම නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙමො ළය 
තිෙබනවා නම් ඔය වාෙග් වැඩ කරාවිද? ෙකොෙහොම වුණත් 
ඒවායින් අපට වැඩක් නැහැ. ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අභ න්තර 
වැඩ කටයුතු. අපට වද ෙදන්න එපා. එච්චරයි අපි කියන්ෙන්.   

අද තිකුණාමලයට ගිහිල්ලා බලන්න,  ෙකොපමණ සංවර්ධනයක් 
සිදු වනවාද කියලා. අද ලංකාෙව් ඉතාම ෙහොඳ සංචාරක කලාපයක් 
තමයි නැ ෙඟනහිර ෙව රළ. අද ෙලෝකෙය් ඔක්ෙකෝම එය 
පිළිගන්නවා. අද අරුගම්ෙබ් ගිහිල්ලා බලන්න, ෙකොපමණ වැඩ 
ෙකෙරනවාද කියලා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා සම්පූර්ණෙයන් 
ෙද්ශපාලනීකරණය ගැන විතරක් කථා කරනවා. මිලියනයක් 
විෙද්ශිකෙයෝ ෙම් රටට ඇවිල්ලා ආපසු ගියාම ඊට වඩා ෙහොඳ 
පචාරයක් තිෙබනවාද? 

මා අවුරුදු පහක් වැඩ කළා ජාත න්තර ආයතනයක. අපි ෙවන 
රටකට ගිහිල්ලා passport එක දුන්නාම කියනවා, ලංකාව ඉතාම 
ලස්සන රටක් කියලා. සමහරු කියනවා, "අපි කසාද බැන්ෙද් ෙම් 
රෙට්, අපි honeymoon එක ගත කෙළේ ෙම් රෙට්, අපි ලංකාවට 
ආදෙරයි"  කියලා.  ඉතින් ඒෙකන් තමයි ලංකාව ගැන ෙහොඳ 
නමක් ඇති ෙවන්ෙන්. නැතිව ෙමතුමා කිව්වා වාෙග් 
තානාපතිවරුන්ට විතරක් තනිවම ෙම්ක කරන්න බැහැ.  

"තානාපතිවරු"  මිලියනයක් ෙගන්වන්නයි අපි හදන්ෙන්. ඒ 
නිසා මීට වඩා ඒ ගැන කියන්න මම කැමැති නැහැ. මම කියන 
පධානම කාරණය ෙම්කයි. ෙම් ව ාපෘති පිළිබඳ විස්තර බය නැතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, ඒවාෙය් සියලුම කරුණු 
ෙහළිදරවු කරලා, ඕනෑම විෙව්චනයකට මුහුණ දීලා, ඒ 
ආෙයෝජනයට මහජන අනුමැතිය ගන්න එකම රට ලංකාවයි. ඒ 
සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාත් සහභාගි ෙවන්න කියන ඉල්ලීම 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
[අ.භා. 2.12] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් 

කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම මම 
ෙබෙහවින් අගය ෙකොට සලකනවා. 

අද ෙම් නියමය ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව් මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉස්සර ෙවලාම ඇහුවා, ෙම් හදන්න යන ෙෂරටන් ෙහෝටලෙය් 
අයිතිකරු කවුද කියලා කරුණාකර කියන්න කියලා. ඔබතුමා ඒක 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ.  ITC ෙවන්න පුළුවන්. මම වග කීමකින් 
කියනවා ෙෂරටන් ෙහෝටලය ෙකොල්ලුපිටිය හන්දිෙය් ගාමිණී 
ගුණරත්න ෙකොම්පැනියත් සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා. ෙම් ෙකොම්පැනිෙය් කිසිම ෙෂරටන් එකක් ගෑවිලාවත් 
නැහැ කියන එක මම මුලින්ම කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමවැනි  

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

කියන්ෙන් ඇයි?  ඔබතුමා පිරිසිදු අත්වලින් එනවා නම් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Minister? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, unless there is a Substantive Motion, the Hon. 

Member cannot accuse me saying,  
 

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

කියන්ෙන”. -[Interruption.] No, no. How can you do that? 
- [Interruption.] Sir, he may be having a limited 
vocabulary; I cannot help that. But, if you are casting 
doubt, there are ways of doing that using Parliamentary 
language. My Friend has a very limited vocabulary, 
which is exhibited over television everyday. I cannot help 
it. 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ravi Karunanayake, you carry on. If there is 

anything against the Standing Orders, it will be expunged. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I am not as old as him; I am not as wise as him, 

but I speak much more truthfully unlike the untruths he 
uttered here. - [Interruption.] If you want to be scornful, 
you can be so. You also must have the ability to listen to 
what is being said. I say with full responsibility that my 
good friend Gamini Gunaratne signed a contract with 
Sheraton and the hotel is coming up at Kollupitiya 
Junction. What you were referring to has nothing to do 
with the Sheraton Hotel. Why are you misleading 
Parliament? That is the first question I am asking you. My 
innocent question to you was: "Who are the owners?". 
You said, the ITC. I asked you to mention the directors. 
You say that US Dollars 73 million is the first investment 
that would be made. How is that such a five-star hotel 
would come here and invest only US Dollars 73 million 
on a hotel when you say Shangri-La is investing US 
Dollars 496 million on their hotel? ෙම් බත් කඩයක්ද හදන්න 
යන්ෙන්? ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක - [Interruption.] No, no. I 
listened to you, Hon. Minister. You did not allow me to 
interject. - [Interruption.] I am sorry. You also learn to 
listen a little. You have lost your ability to - 
[Interruption.] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
The Agreement is signed between the Chairman of the 

BOI and the Company Secretary of ITC Limited, 
"Virginia House", 37, JL Nehru Road, Kolkata, India. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
So, where does that refer to the Sheraton Hotel? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Our Agreement is with WelcomHotels Limited. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You said Sheraton. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
So, that company can - 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Here, you said that you are bringing in the ITC and 

they are the ones who are - [Interruption.] We are idiots. 
Sir, we are less wiser than him. We are younger than him. 
But, Hon. Minister, learn to listen to what we have to say 
from the Opposition, the Opposition's point of view. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, I will explain this whole thing.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, no. I am sorry - 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
In the case of hotels, there is somebody - 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, it is not a point of Order. - [Interruption.] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, it is my time he is using. - [Interruption.] For 

God's sake, ensure - [Interruption.] 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Karunanayake, you carry on. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
He had enough time to tell the truth in this House. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, no. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Now, he is getting up and using my time to further 

mislead the House.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Just learn to listen a little. - [Interruption.] There is no 

point in repenting. This is the level you will be in when 
you have got to sing hosannas for your dinner. To protect 
your ministership, you do not need to say untruth like this.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, no. You do not know - 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am virtually telling you, my good friend, Gamini 

Gunaratne has the contract with the Sheraton Hotel. Why 
are you going against him? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Do you think the Hilton Company owns the Hilton 

that is here? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
That is exactly what I am saying. In your enthusiasm 

to show the strategic development companies that are 
brought into this country, you mentioned that the ITC - 
Indian Tobacco Company - is bringing the Sheraton into 
this country, which is an absolute untruth.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It is an untruth. That is why they are using the 

company WelcomHotels because they do not want to 
bring the Sheraton anywhere close to it as Mr. Gamini 
Gunaratne has the contract. So, please do not try to 
temper with the actual situations in this country. - 
[Interruption.] Anyway, learn to listen a little. The 
country's present situation, I appreciate. We, the 
responsible Opposition, had been running the country in a 
manner that had been perdurable, the benefits and 
dividends of which are now being used by you. We will 
never do something that basically goes against the 
interests of the country. But, when the Government is 
dishing themselves out to disaster, what can we do? This 
stragetic development project was brought up in 2008. At 
that particular time, we did say that it is a good move, but 
it must be brought in with benefits to the country. 

රට සංවර්ධනය කරනවාය, ජාතිකත්වය ආරක්ෂා කරනවාය 
කියන ආණ්ඩුව, ලංකාෙව් ෙකොඩිය බදා ෙගන හැම තැනම දුවන 

ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් welcome කෙළේ  Sheraton විතරක් ෙනොෙවයි, 
අහිංසක Krrish Group එක ෙගනැල්ලා ඒක ඉස්සරහා තිෙබන, 
බිස්ටල් වීදිෙය් තිෙබන කඩමණ්ඩි 46 අනවසර ඉදි කිරීම් කියලා 
ෙපන්වලා ඒවා කඩලාද ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න හදන්ෙන්? 
මම ෙම්ක ගැන ෙවනම කථා කරන්නම්. ඒවා කිරීමද ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනය කියන්ෙන්? ෙම් රට සංවර්ධනය ෙවනවාට අපත් 
කැමැතියි. ෙම් ඔෙබ් රට විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අෙප්ත් රටයි. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන අපරාධය නිසා තමයි අද අපි ෙම් නැඟිටලා 
කථා කරන්ෙන්. ෙම් රට ගැන අපටත් කැක්කුමක් තිෙබනවා.  

අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මුළු ලංකාවම අද හිනාවට 
ලක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් ආණ්ඩුව රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ඕනෑකමින් උල්ලංඝනය කරලා රෙට් විහිළුකාරයන් 
බවට පත් ෙවලා දැන් ෙම් රෙට් ආ ෙයෝජකයන් පස්ෙසන්ද දුවන්න 
හදන්ෙන්? මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීමකින් කියනවා 
කරුණාකරලා ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම් 
කරන්න එපාය කියලා.  

ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් තිබුණු තස්තවාදය නැති කරලා 
තිෙබනවා. ඒක අප අගය කරනවා. අප කුහක ෙද්ශපාලනඥයන් 
ෙනොෙවයි. නමුත් ඔබතුමන්ලා ඒ තස්තවාදය නැති කළා වාෙග් 
රෙට් ආර්ථිකයත් නැති ෙකෙරන ගමනක් තමයි අද ෙම් යන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි අපට තිෙබන දුක. ඔබතුමාෙග් වම් පැත්ෙත් ඉන්න 
වැදගත් නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයක් අද ෙකොළඹ වරාය නැත්තටම 
නැති කරෙගන යනවා. එතුමා ෙනොදැනුවත්ව ෙනොෙවයි, 
දැනෙගනයි ඒක කරන්ෙන්. අද සංවර්ධනයක් කරන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්.     

 
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. 
 
නිෙයෝජ  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) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික ෙකොඩියට 

ෙගෞරව කරන්න ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව අප බැඳී සිටිනවා. 
ජාතික ෙකොඩිය බදා ෙගන ෙලොව වෙට් දුවනවා ලු. එතුමාට එෙහම 
කියන්න බැහැ. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 

on. 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
He lost his place at the Chair because he does not 

know how to conduct himself. Learn to listen. - 
[Interruption.]  

The most important thing that you have got to look at 
is the basic investments that are coming into this country. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

I told you that I appreciate it. The Hon. Basil Rajapaksa, 
whether he is connected with this or not, if given a task, 
does it at any cost. That is also dangerous, but he does it 
at any cost and we give that credit to him.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Why is it dangerous?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Listen, will you? Just because you are in front of him, 

you need not go to him on bended knees.  

What I am saying is, if given a task, ensure that it is 
done in a national spirit. You must have consistency. You 
brought in the expropriation Bill in November, 2011. That 
is something which was disastrous. If you wanted to do 
something which was detrimental to the country, ensure 
that you bring in certain things that are there. Mr. Nihal 
Sri Amerasekara went before the Supreme Court when 
you had an urgent Bill brought before this House. On that 
particular basis, when there is a doubt, you cannot bring a 
Bill before Parliament as an urgent Bill. Today, the 
former Chief Justice who gave the verdict is basically not 
able to answer on that particular issue. The Statement that 
was read out by the Hon. Speaker in Parliament said that 
there was a doubt in that Judgment. Today, see what has 
happened. So, urgent Bills cannot be brought in that way. 
Today, you are paying the price for it because the 
investors coming into this country say that the 
expropriation Bill this Government brought in November, 
2011 irks them. The Hon. Chamal Rajapaksa once said 
from the Chair that the Right to Interpretation of the 
Constitution lies only with the Supreme Court and the 
Judiciary of the country. Then, when the Supreme Court 
interprets the Constitution, you say, “No, we do not 
accept that”. So, you are intentionally violating the 
Constitution. Therefore, these are matters that the foreign 
investors are looking into. Give an answer, Hon. Minister.  

Look at the system that is prevalent in Pakistan. Their 
Supreme Court has taken in the Prime Minister for 
corruption. If the same was done here, those guys would 
have gone missing being abducted by white vans. But 
today, the Pakistan system is still going on because a 
sense of independence is there. The Executive is there; 
the Legislature is there and they have the judicial system 
going on. The same Judiciary got another Prime Minister 
out once before; the same Judiciary is after the present 
corrupt Prime Minister. That is the way the system must 
go on. Just because you do not like to hear out what the 
independent Judiciary has got to say, that does not mean 
you have to impeach a Supreme Court Judge. You can do 
it in style. You do not need to do that within 24 hours. 

Give them a decent period of time to present their case 
and then do it. Then, you would not have to face 
condemnation from the world like you do today. America 
is complaining from that end; the ICJ, the European 
Union, South Africa, Australia, India and Mauritius speak 
out against it from this end. Tell me of a country that has 
stood with you all today and said what you have done is 
the correct thing. There is the sense of absurdity here.  

Then, you are bringing in an Order under the Strategic 
Development Projects Act today to bring in investments, 
saying that the Welcomgroup is coming in with a 
strategic development project. US Dollars 73 million is, 
the Hon. Minister says, what is going to be invested. The 
land was purchased at US Dollars 73 million. Then, tell 
me, from where is the rest of the money going to come 
for investment? You are giving the company tax 
holidays, excise holidays, exempting them from the Ports 
and Airports Development Levy and from VAT. Tell me 
what you are going to charge from those guys. Tell me, 
why do you not give the same benefits to the Cinnamon 
Group? Why do you not give the same to the Aitken 
Spence Group? The Hon. Minister knows, he was 
involved with it, that there was a company which had 
asked to obtain land 24 months ago. It was given to them. 
Two months later, it was withdrawn. Is that the treatment 
given to the local companies? So, that is why we are 
saying that there has to be a sense of consistency and 
coherency. There should be fair play to everybody, not 
just because somebody wants to come and whitewash 
their money. Later, when I speak about the Krrish deal, I 
will tell you about that. That is a clear-cut case of trying 
to whitewash money.     

You tell me how to build four towers with 91 floors 
with US Dollars 496 million? Who has given them those 
rights? This is a company that has obtained approval 
within 24 hours while other companies are struggling for 
a long time. The former Treasurer of the United National 
Party, Mr. Milroy Perera, a pure Sri Lankan, wants to 
build a 36-storey building in Buthgamuwa. He has been 
struggling for three years and two months to get the 
approval and even to date, he has not got that. So, what is 
the difference? Just because they are Sri Lankans, do they 
need to get harassed or just because  they are Indians, do 
they need to get a special privilege or just because they 
are Chinese, do they need to get better privileges? All we 
are saying is, investments have to be brought into this 
country. For that, you have to create a conducive climate 
and the most important one is the trust that flows from 
this august Assembly. If we intentionally violate the 
Constitution, which you all have done now and proven to 
the world, how do you get investments into this country?  

Then, the Supreme Court must be independent. You 
need not play around with the independence of the 
Supreme Court. Who are the foreign investors who are 
going to come to an unknown country, a beautiful little 
country - our motherland is beautiful and  maybe the best 
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country in the world - without guarantees? That is where 
you are basically going to have a problem because you are 
unable to provide such. You said that you would get US 
Dollars 2 billion investment in the last year. What did you 
get? US Dollars 671 million up to September, and then 
you struggled and brought it up to US Dollars 823 million 
at the end of the year. The BOI that came before a 
Parliamentary committee gave us this information. And 
now, you have put US Dollars 2.5 billion  for this year. I 
am telling you, with the disaster that you have served 
yourself, how can you get investors coming into this 
country? You may be having jokers like Krrish Group 
coming here, trying to whitewash their monies, bringing 
in an investment of  US Dollars 10 million and saying, 
"We brought US Dollars 10 billion into this country" 
which is untested, unknown. Even in India, they have not 
performed themselves and they are coming here and 
showing beautiful structures, beautiful brochures and at 
the end of the day, what is left? I am telling you, 46 
investors in Bristol Street brought in by the United 
National Party in 1983 were kicked out in less than one 
month without being given alternate places and 
compensation. Just because you want to give Krrish 
Square Towers a nice environment, you take away the 
innocent people who have been there for 30 years paying 
rates to the CMC, paying rent to UDA, as was gazetted by 
the late Hon. Kingsley T. Wickramaratne in your 
Government. Is this the sustainable development that you 
are talking of?      

ඉස්ෙසල්ලාම මානුෂීය මුහුණුවරක් තිෙබන්න අවශ යි. ඒක 
නැති ආණ්ඩුවක් තමන්ෙග් පපුවට ගහෙගන වැඩක් නැහැ; 
ෙකොඩිය බදා ෙගන වැඩක් නැහැ. රෙට් ආර්ථිකය, අෙප් 
ජාතිකත්වය ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක් තව ෙමොනවාද 
කියන්ෙන්? හැම ෙව්ලාෙව්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දිගු 
කරලා කියනවා, "මුන්, සුද්දන්ට වැඩ කරනවා, අරක කරනවා, 
ෙම්ක කරනවා." කියලා. ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
ෙකනකු විධියට මා ෙම් කාරණය දන්නවා. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ 
ඔප්පු තියාෙගන ඉන්න ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අහිංසක මිනිෙහකුට 
බිම් අඟලක් තිබුෙණොත් ඒක අනවසර ඉදි කිරීම් කියලා ඔවුන් 
එළියට ඇදලා දානවා. ඔප්පු තිෙබනවාය කියලා ඔප්පු කරන්න 
ගියාම කච්ෙච්රියත් පුච්චලා දැම්මා.  ඒ කච්ෙච්රිය පුච්චලා දාලා 
තිෙබන්ෙන් 64,000ක් වූ ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු ෙගවල්වලින් 
අයින් කරන්නයි කියලා අපි එදා කිව්වාම, ඒක විශ්වාස කෙළේ 
නැහැ. රස පරීක්ෂක කරපු පරීක්ෂණෙයන් පස්ෙසේ කිව්ෙව්, ඒක 
පුච්චලා තිෙබනවා කියලායි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව දැන් 
වචනයක් කථා කරනවාද? ෙකොළඹ Bloemendhal Road ෙවන්න 
පුළුවන්, මට්ටක්කුලිය ෙවන්න පුළුවන්, අෙප් ෙකෝට්ෙට් ආසනෙය් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙම් හැම තැනම අනවසර ඉදි කිරීම් කියලා, 
අවුරුදු 30ක්, 35ක්, 40ක් පර්චස් එකක්, ෙදකක් තියා ෙගන ජීවත් 
ෙවන අහිංසක මිනිස්සු සම්පූර්ණෙයන්ම එළියට දාලා තිෙබනවා. 

So, where does the Strategic Development Projects 
Act provide the humanitarian face to this type of thing? 
This is what we are basically talking of. We are a country 
which is working very hard to destroy ourselves. 
Unfortunately, this is the Government that you all are in. 
We, as the Opposition are trying to protect the country. 
Our job is not to protect the Government but to protect the 
country and its innocent people. So, Hon. Minister, we 

respect your aim. But, tell the truth that is required. You 
need not be saying we are less wise; we maybe so. That is 
why we are on this side instead of being on that side 
singing hosannas for dinner. There are respectable Hon. 
Ministers on that side who said, "අෙන්, අපට විපක්ෂෙය් පසු 
ෙපළ මන්තීවරෙයකු ෙවන එක  ෙහොඳයි, ඇමතිවරෙයකු ෙවනවාට 
වැඩිය. කුලියට කහිනවාට වැඩිය ඒක ෙහොඳයි". Do not lose your 
sense of respectability. That is what has happened to the 
Hon. Vasudeva Nanayakkara. Look at the way the Hon. 
DEW Gunasekara voted. Look at the way the Hon. (Prof.) 
Tissa Vitarana acted. Look at what the Hon. Chandrasiri 
Gajadeera did. Look at the way the Hon. (Prof.) Rajiva 
Wijesinha acted. That is your conscience. That is why we  
get up from the Opposition and tell you when you are 
wrong, that you are wrong. If you are right, we say so. 
We say that the Hon. Minister has brought in investment 
the correct way. But, what has he brought in? Look at the 
situation.  

You are talking of  strategic development. You gave 
me an Answer in Parliament on the 21st of February, 2012 
and said that Shangri-La Investments is bringing in US 
Dollars 462 million. Then, on the 8th of January, 2013 you 
have basically said that it is down from US Dollars 462 to 
US Dollars 408. In February, 2012 you said that Shangri-
La Hambantota investment, - your King's area - is US 
Dollars 525 million and now you have brought it down to 
US Dollars 120 million, US Dollar 405 million loss. 
Where has it gone to? Is this hype that is being done? 
These are the strategic development projects for which 
you have given approval with no excise duty, no VAT, no 
corporate tax, no hundred per cent land tax, no airport and 
port levies. Is this what is expected from them? 

අෙප් අහිංසක මිනිස්සු ගන්න කිරි පැකට් එකට බදු ගහනවා. 
ෙම් රෙට් අහිංසක මනුස්සෙයක් ෙගෙනන උම්බලකඩ ටිකට බදු 
ගහනවා. ගිය සුමාෙන් හාල්මැස්සන් කිෙලෝ එක රුපියල් 315යි. 
දැන් රුපියල් 565යි.  ජනතාවෙගන් බදු අය කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
Shangri-La, WelcomHotels කියන අයෙගන් බදු ගන්ෙන් 
නැද්ද? එෙහම නම්  ෙම් රෙට් බදු ෙගවන්ෙන් කවුද?  

In February, 2012 you said that the investment on the 
Colombo Port is US Dollars 500 million. Now, you are 
saying that it has come down to US Dollars 460 million. 
Then, the investment on Steel Corporation - I do not 
know what investment it needs. It had been running and 
only changed hands from Dubai to a local company. Once 
again, we think it has been only whitewashing the black 
money that is there - you have said is US Dollars 80 
million and it is US Dollars 50 million down here. In 
February, you mentioned that the investment on the 
Colombo Port is US Dollars 1,310 million. On 8th of 
January, 2013 you said that investment is down to US 
Dollars 500 million.    

ෙම් ආෙයෝජන සියයට 50කින් අඩු ෙවන ෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? සුරංගනා ෙලෝකෙයන් ඇවිල්ලා වාෙග් ඔබතුමන්ලා 
කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා ෙබොෙහොම ෙලොකුවට කියනවා, ෙකෝටි 
1,310ක ආෙයෝජන එනවා කියලා. ඒ ආෙයෝජන අවුරුද්දකට 
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පස්ෙසේ ෙම් ර ටට ආවාම ඒක ෙකෝටි 500කට අඩු ෙවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අසත ය කියලා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
කරන්නද අවසර ඉල්ලන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැන් කියලා 
තිෙබනවා, Sheraton Hotel එක ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ 
නිසා ඒ ව ාපෘතිය පටන් ගන්නෙකොට ඔබතුමා කියපු ෙද්ද, මම 
කියපු ෙද්ද හරි කියලා දැන් ඔප්පු ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි මා ඉතාම 
ඕනෑකමින් ඔබතුමාෙගන් ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්. Strategic 
Development Act එක යටෙත් ෙගනන නියමයක තිෙබන්න ඕනෑ 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා විවෘතභාවෙයන් කියන්න පුළුවන් කරුණු. ඒක 
තමයි අපට අවශ  වන්ෙන්. Today, look at the Stock Exchange. 
You were talking about the Stock Exchange. You were 
talking about the investment climate. You were talking about 
China. You were talking of Bali, you were talking of 
Maldives.You were talking about Thailand. I am saying with 
all responsibility that the Maldives basically receive 975,00 
tourists and their average  spending  is US Dollars 425.  

In Colombo, we have one million tourists and their 
average spending is US Dollars 73. So, what is the 
purpose in having one million or two million tourists 
coming in?  If the Hon. Basil Rajapaksa or one of the 
American passport holders goes out and comes, he is  also 
treated as a tourist.  That is the difference that is there in 
this country.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Hon. Member, you have one more 

minute.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
So, you are going on that basis. Thailand has 12.2 

billion tourists.  Are you going to compare them with us?  
What is the problem in Bali?  They had problems eight 
years ago. There is nothing at all now. They had a 33 per 
cent increase last year. Why do you, a former Finance 
Minister, and Deputy Minister now utter untruths to the  
IMF also? These type of things are not expected from a 
person like you. I can imagine the others who are there. I 
am standing here as a principal Opposition speaker. We 
need clarity. You are coming before us and saying that 
you are giving an exemption when we  know that it is an 
absolute untruth. Market capitalization  is 20 billion. That 
is 33 per cent of GDP. 

The total GDP is only US Dollars 60 billion. You are 
talking of only 288 companies that are listed. There are 
10,000 registered companies. Tell us whether this is right 
or wrong. You are basically talking about investments. 
Last year you targeted US Dollars 2 billion, but only US 
Dollars 893 million came in and in that infrastructure was 
also included, not only the Foreign Direct Investments 
that you are talking about. When we were calculating, we 

did not include infrastructure in that. Today, it is all 
infrastructure-related. Likewise, this year you are 
targeting US Dollars 2.5 billion. I am you will not be able 
to get even 20 per cent of that. That is the stark reality. 
You see the sensitivity that is there today. 

I mentioned about the Americans. They are going  to 
send three secretaries to Sri Lanka. Are they coming here  
to ask how you impeached our Chief Justice so that they 
also can impeach their Chief Justice? Is the Deputy 
Assistant Secretary of Defence coming here to see how 
you lift people in white vans so that they also can do it in 
America? No, they are coming to tell you to put your 
house in order if you want American investments in this 
country. If that is the case, please comply with the 
international rules that are there. Why is the Hon. (Prof.) 
G.L. Peiris in India today? He has not gone to get 
investments. He has gone to see as to how we can 
basically rectify the errors that have been created. What 
are the investments there? There are 16 billion 
investments between the two countries. That is good. 
That is the thrust of the Indo-Lanka Agreement. We 
developed it even further. Today, there is no quantitative 
direction. 

Where is the CEPA? We ask this from the 
Government. India is the biggest trading partner with us. 
Ensure that we treat India as a fair player rather than a 
threat to us. Together, we can basically be a threat to the 
world. But, if we try to take India on, we will never be 
able to go forward but we should not go to them with our 
knees bended. That is the way you have got to take 
regional trade into world trade. That is how the countries 
like Vietnam, Cambodia and Laos developed and today 
Myanmar has joined them. Myanmar has become the 
biggest threat to us. We are not the only investor. We are 
not the only girl on the beach. Sri Lanka is struggling to 
come forward. We have to get our apparatus fall in 
proper order; an independent judiciary; a Government 
that does not intentionally violate the Constitution and a 
Government that is basically able to have a proper record 
in their systems, not having taxes that change from one 
month to the next month. That is where the consistency is 
applied.  

Then, Hon. Minister, we are asking about your policy, 
but you basically asked us at the last debate, “What is 
your policy?” Your Government is saying that they are 
not privatizing. You are saying, “Electricity should be 
privatized”. The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama says so. 
Basically, you know the situation today due to climatic 
conditions. AirAsia has suspended their flights to 
Colombo. They had seven flights to Colombo but they 
have suspended all that. Gulf Air had 10 flights but they 
have suspended all that. Well and good! Korean Air and 
the Turkish Airlines are coming. But, what is happening 
to the airlines that operated from here? AirAsia 
suspended their flights because they knew that there is no 
revenue coming from this particular sector. It is the same 
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with Gulf Air also. So, then, there must be something 
radically wrong in our approach. Hon. Minister, just 
because we, from the Opposition say so, do not treat it 
like cyanide. This is where you all go wrong. If you did 
what we basically said, today we would have been able to 
have an economy that is capable of withstanding the 
pressures of the international world.  

Today, the Europe is in recession and America is just 
coming out of recession. You have the Asian tourists who 
are spending but you have not been able to take them on 
in the correct way. You mentioned that tourism in 
Maldives is reducing, but I am asking you this. Is US 
Dollars 423 spending per day not something which we 
would love to have? Last year we went down from US 
Dollars 86 to 73. So, either there are no quality tourists 
coming in or you are just adding numbers to show that 
you have had one million tourists arrivals.  We are totally 
with you. Tourism has to be developed. We said this first 
and now you are basically following us. So, Hon. 
Minister, all we ask is to just confirm what your policy is. 
You all say, “No privatization”. I must say that you have 
gone on record saying that the CWE was ruined owing to 
the fact that bread was sold at Rs. 3.50. We resurrected 
that and made it a debt-free institution and I salute you for 
saying that. One thing that you all did correctly was, you 
were able to make that loss-making institution a profit-
making one.  So, that means, you know where the 
problem lies. You, as the Minister in charge of 
International Monetary Co-operation, know the external 
conditions for internal affairs. So, you are basically 
speaking the truth. But, does your Minister of Power and 
Energy accept what you say? If that is the case, what are 
you saying? Your personal opinion is against the 
Cabinet’s opinion.  

Then, you say that Cairn India is advancing; that is 
also a strategic development company.  

What is the strategic development in that to give tax 
benefits? They are coming in for opportunities. It is a 
company that has been given the best opportunity without 
any tender procedure and you are giving them tax 
exemptions as well. What more are you expecting to 
give? You basically did Phase I. It was a failure and then, 
you did Phase II, which was also a failure. All these 
explorations and benefits take place just before an 
election and you mentioned it at the Presidential Election 
in 2010. ෙප්සාෙල් ෙතල් හම්බ වුණා කිව්වා. මන්නාරෙමන් 
ෙතල් ලැෙබනවා කිව්වා. ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් 
මැතිවරණයට ඉස්සර ෙවලා ගෑස් නිධියක් හම්බ වුණා කියලා 
කිව්වා. ෙම් ඔක්ෙකොම ෙබොරු. 

ඊෙය් 'ෙඩ්ලි මිරර්'  පත්තෙර් ෙමෙහම තිෙබනවා: 

"Cairn advances phase II drilling in Mannar basin by 3 months." 

So, what is this particular one? Phase I was a failure; 
Phase II was a failure and also Phase III will be. It is not 
that you do not have oil in this area; the cost for oil 

exploration or excavation is not sufficient enough to make 
it commercially viable. That is the difference.  

Hon. Minister, looking at strategic development, we 
ask you about Hyatt Regency. What is Hyatt Regency? 
You basically expropriated the right of Golden Key 
Celestial Towers into them. But, you have still not got the 
legal right because the company that owns it is not the 
one you have expropriated. You could have sold the 
Celestial Towers to the value of Rs. 9.5 billion which was 
the offer that came from KPMG, and the offer that came 
from Mr. Lakshman Watawala was Rs. 8.5 billion. You 
sold it to a company called "Sino Lanka Hotels & Spa 
(Pvt.) Limited, which is not even government-owned but 
owned by four people. You sold the company at Rs. 3.5 
billion and the share capital was  Rs. 40. If you had sold it 
to KPMG at Rs. 9.5 billion, all the Golden Key depositors 
would have been paid.  

Then, with the impeachment of (Dr.)(Mrs.) Shirani 
Bandaranayake, you made a big song and dance. At the 
end of the day, what happened? You basically played out 
with the money of Golden Key depositors who were very 
ably assisted by the Governor of the Central Bank. I am 
naming him because we have gone before the 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption with official proof and told, “He is the 
person”. But, nothing has been done against him.  

ඔබතුමන්ලා අපට අත දික් කරලා කිව්වා, ශිරානි 
බණ්ඩාරනායකට විරුද්ධව ෙචෝදනාව ෙගෙනන්න කිව්ෙව් අපයි 
කියලා. දැන් අපි කියනවා, නිවාඩ් කබ්රාල්ට විරුද්ධවත් 
ෙචෝදනාවක් ෙගෙනන්න කියලා; පැය විසිහතෙරන් ඒ වැෙඩ්ත් 
කරන්න කියලා. ඇයි, ඒවා ෙගෙනන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහංචයියලා නිසාද ඒවා හංගන්ෙන්?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ මනුෂ ා ෙහොඳ වැඩ ෙන් කරන්ෙන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොඳ වැඩ! සාක්කු පුරවන එකද ෙහොඳ වැඩ? ෙම්වා තමයි 

කියන්ෙන්.  ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපන්වා තිෙබනවා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් අතිදක්ෂතාව;  පැය විසිහතෙරන් වැඩක් කරන්න 
පුළුවන් බව. දැන් අපි මාස ෙදකක් දීලා තිෙබනවා. දැන් එය 
ෙපන්වන්න. Celestial Towers Rs. 3.5 billion වලට 
විකුණන්ෙන් නැතුව, Rs. 9.5 billion වලට විකුණුවා නම් ඒ 
ෙගෝල්ඩන් කී තැන්පත්කරුවන් සියලු ෙදනාටම  ෙගවන්න 
තිබුණා. අහිංසක 38 ෙදෙනක්  මැෙරන්න අවශ   නැහැ, ඒ 
කටයුත්ත කළා නම්. දැන් ද ඒ අය ගැන ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් පපුෙව් 
කැක්කුමක් තිෙබන්ෙන්?  කරුණාකරලා ෙම් වාෙග් ෙසල්ලම් 
කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලාට වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා නම් 
කියන්න. අපි සියලු ෙදනාම මනුෂ ෙයෝ.  

ඒ තැන්පත්කරුවන් අහනවා, Fingara Town and Country 
Club එක විකුණලා සල්ලි ආෙව් ෙකොහාටද කියලා. ෙකොයි 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාටද දැන් Ceylinco Printing & 
Stationery (Pvt.) Limited අයිති ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙගෝල්ඩන් 

869 870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කී ෙකොම්පැනි තිබුණ සල්ලි ෙකොහාටද ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? 
තැන්පත්කරුවන්ෙගන් සියයට 3කටයි ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. 
අෙනක් මුදල් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? රජය දන්නා  අය තමයි  ඒ  
ෙකොම්පැනි දුවවන්ෙන්. Export Development Board  එෙක් 
Chairman ජනක රත්නායක  තමයි  සියයට 50ක් තමාම ලියා 
ගත්ෙත් තමාටම. Supreme Court එක කිව්වා, වැරදිකරුයි කියලා. 
CID  පැමිණිල්ලක් කළා. එවැනි අය තමයි ඇවිල්ලා කියන්ෙන් 
ශිරානි බණ්ඩාරනායක Rs. 1.5 million discount එකක් ගත්තායි 
කියලා. එය අෙශෝක සිල්වාට ලැබුෙණ් නැද්ද? අෙනක් 1,300 
ෙදනාටම ලැබුෙණ් නැද්ද? ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරලා වැඩක් 
තිෙබනවාද? වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම් නිවැරදි මාර්ගයට 
ෙගෙනන්න.  මාධ ෙයන්  ෙපන්වන්න හදනවා, අපිත් ෙම් වැෙඩ් 
කරන්න ආණ්ඩුවට කත් අදිනවා කියලා.  අපි  එෙහම ෙනොෙවයි. 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සුපිරිභාවය -[බාධා කිරීමක්]  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! You have only one more minute.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I was given 10 minutes, Sir. Just give me five more 

minutes.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I am sorry, I cannot. You have only one more minute.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අහනවා, Krrish Towers ගැන, ෙම් ඇවිල්ලා තිෙබන 

සල්ලි ෙකොෙහන්ද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා. You got Cabinet 
approval on the 12th of September, 2011, to pay 10 per cent 
on the date of signing and to pay the rest after you get 
possession of the land. But, you changed that.  දීලා  තිෙබන 
කැබිනට් අනුමැතිය උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා. ෙදවැනි 
වතාවට ඇවිල්ලා,  ආෙයත් අත්සන් කරනවා, addendum එකත් 
එක්ක. ඒෙක් කියනවා,  සියයට 10ක් ෙගවන්න,  ඉතිරි සියයට 30 
ෙම් දවස්වල ෙගවන්න,  ඉතිරි සියයට ගණන මාර්තු 30 වනදාට 
ෙගවන්න කියලා.  දැන් ෙගවලා තිෙබනවාද?  ෙම්ෙක් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister 
of Economic Development) 
ගරු මන්තීතුමා, - 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා  අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උත්තර ලබා ෙදන නිසා 

ඔබතුමාට ඉඩ ෙදන්නම්.  

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒ UDA land එකක් තිෙබනවා.  ඒෙක් ඉඩම් ෙකොමිසමට 

අයිති අක්කර පමාණයක් තිෙබනවා.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, ඇමතිතුමා. මම හිතුෙව් ඔබතුමා  ඊට වැඩිය වැදගත් 

ෙදයක් කියනවා කියලා. මම හිතුවා, මම වැරැද්දක් කරලා ඒක 
නිවැරදි කරනවා කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒ අක්කර පමාණය ෙදන ෙතක් ෙම් agreement එෙක් ෙදවන 

agreement එකට ගිෙය්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි දන්නවා. ඒක අපි දන්නවා.  කවුද ෙම්ෙක් අයිතිකරු? 

අයිතිකරු Krrish Towersවල Krrish Transworks Colombo 
(Pvt.) Limited. Ritz-Carlton ෙගෙනන්න තිෙබනවා කියා 
ෙම්ෙක් ෙපන්වලා තිෙබනවා. අපි වග කීමකින් අහනවා, ෙම් රෙට් 
ෙහොඳම architect - 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ravi Karunanayake, please wind up now. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තව මිනිත්තු ෙදකකින් අවසන් කරනවා. ෙම් රෙට් මිල්ෙරෝයි 

ෙපෙර්රා වාෙග් architectsලා කියලා තිෙබනවා හදලා තිෙබන ෙම් 
වාෙග් apartments වල වර්ග අඩියක් 30,000කට විකුණන්න 
බැහැයි කියලා. එෙහම නම් ෙම් කාෙග් කළු සල්ලිද සුදු කරන්න 
හදන්ෙන්? ෙම්ෙක් ෙපන්වලා තිෙබනවා, ඇෙමරිකාෙවත් නැහැ 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කියලා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, දැන් 
ඔබතුමා කිවුවා ෙන්. මට සමහර ෙවලාවට භයයි. ඔබතුමා කිව්වා, 
මඩකලපුෙව් ගියාම ෙපෙනනවා කියලා ඇෙමරිකාෙව් 
පාරවල්වලට වඩා ෙහොඳයි කියලා. මම හිතන හැටියට ඔබතුමා 
මෑතකදී ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා නැහැ. නැත්නම් මෑතකදී 
මඩකලපුවට ගිහිල්ලා නැහැ. අපි පසු ගිය සුමාෙන් ගියා. වාකෙර් 
පාලම කැඩිලායි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා, ඇෙමරිකාෙව් 
පාරවල්වලට වඩා ෙහොඳට තිෙබනවා කියලා.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, thank you very much. I cannot give you 

anymore time.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න වන්ෙන්, කරුණාකරලා 

Bristol Street එෙක් 46 ෙදනාෙග්- 

871 872 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much, Hon. Ravi Karunanayake. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොෙහොතක් ඉන්න ෙකෝ.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, I cannot give you time - [Interruption.] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I started at 2.15 p.m. Bristol Street එෙක් ඉඩම්වල 

ෛනතිකභාවය තිෙබන කට්ටියට විකල්ප ඉඩමක් දීලා, 
ඒෙගොල්ලන්ට සල්ලි ලබා දීලා, කරුණාකරලා මානුෂිකත්වෙයන් 
කටයුතු කරන්න කියන එක මතක් කරමින් මා නවතිනවා. 
  

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Hon. Mahinda Amaraweera, please.- 

[Interruption.] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)  
Sir, I just want one minute to make a clarification. - 

[Interruption.] As far as this is concerned, that building 
belongs to one company. In this case, the Welcomgroup. 
The others are franchised management operations. That is 
what happens all over the world. Just because we have 
mentioned Sheraton, you cannot go on a fishing 
expedition on that. The ownership is with Welcomgroup 
as it is. Today, for example, if you take the Hilton, the 
owners are Hotel Developers (Lanka) Limited. So, I want 
to make that clarification. - [Interruption.] 

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

 
[අ.භා. 2.44] 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ( ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சர்)  
(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 
Management)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක 

මන්තීතුමා ඇති ෙවන්න කථා කළා. මා හිතන්ෙන් ඒ නිසා 
පමාණවත්- 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,-  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Mahinda Amaraweera, he is now on a point of 

Order. What is the point of Order, Hon. Ravi 
Karunanayake?  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මෙග් කාලය ෙදන්න මා නම් සූදානම් නැහැ. Point of Order 

ෙකොෙහේද? තවම මා කථාව පටන් ගත්ෙතත් නැහැ. මට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, you are in the 

Chair and you allotted time for the Hon. Minister to make 
a clarification.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, I did not allot time for him.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am raising a point of Order under Standing Order 

No. 24. He is misleading Parliament. - [Interruption.] 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, I did not allot time for him. Hon. Mahinda 

Amaraweera, you carry on please.  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කෙමෝපාය සංවර්ධන 

ව ාපෘති පනත යටෙත් බදු සහන ලබා දීම සඳහා අනුගමනය 
කරන කමෙව්දය පිළිබඳව තමයි ෙමහිදී සාකච්ඡා ෙවන්ෙන්. ඒ 
සාකච්ඡාෙව්දී මට පථම කථා කළ රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 
අදහස් ෙබොෙහොමයක් ඉදිරිපත් කළා. ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. අපි 
ෙයෝජනා භාර ගන්න කැමැතියි, සාර්ථකව වැඩ කරපු ෙකනකු 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා නම්. එතුමාට බලය තිබුණු කාලෙය්, 
එතුමා අමාත වරයකු විධියට හිටපු කාලෙය් අපි දැක්කා 
ෙකොෙහොමද හැසිරුෙණ්, ෙකොෙහොමද කටයුතු කෙළේ කියලා.  

873 874 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
සෙතොස ෙම් රෙට් භාණ්ඩ අඩු මිලට ෙදන්න තිබුණු ආයතනය. 

ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙසේවයක් වුණු ආයතනය. ඒක පැය 24 පුරා 
විවෘත කළා. අඩු ගණෙන් මදුරු ෙකොයිල් එකක්වත් ගන්න මිනිස්සු 
එන්ෙන් නැති ෙවලාෙව්, ඒ කියන්ෙන් තස්තවාදය තිබුණු කාලෙය් 
පැය 24ක් සෙතොස විවෘත කළා. බලන්න ෙකොපමණ පාෙයෝගික 
වැඩ කරන්න පුළුවන් දැනුමක් එතුමාට තිෙබනවාද කියන එක. 
ෙම්ක ෙන් තත්ත්වය. ඊට පස්ෙසේ එතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඊට 
පස්ෙසේ සෙතොස විකුණලා දැම්මා. විකුණලා දැමීෙම් පළමුවැනි වැඩ 
පිළිෙවළ තමයි,- [බාධා කිරීමක්] අහ ෙගන ඉන්න මන්තීතුමා. 
විකුණලා දැමීෙම් පළමුවැනි වැඩ පිළිෙවළ තමයි පැය 24 පුරා 
විවෘත කිරීම. දැන් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා පක්ෂ 
නායකත්වයට යන්න. ඒ ෙවනුෙවන් විවිධ ෙද්වල් කියනවා. 
අසාර්ථක ෙවච්ච පුද්ගලයකු කියන ෙද්වල්, අසාර්ථක ෙවච්ච 
ෙකෙනකු ෙගෙනන ෙයෝජනා දිහා පරිස්සෙමන් බලන්න කියලා 
මා ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමාට කියනවා. 

ඒවා ගැන සැලකිලිමත්වීෙම් අවශ තාවක් නැහැ. ෙමොකද 
එතුමා පැහැදිලිව ඔප්පු කළා, එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලය තුළ 
එතුමා අසාර්ථකයි කියලා. සෙතොස ෙසේවකයන් 500ක් එක සැෙර්ට 
එළියට දැම්මා. ඔක්ෙකොම ෙසේවකෙයෝ ෙදදහස් ගණනක් එළියට 
දැම්මා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ දුක් ගැනවිලි 
ෙහොයන කමිටුෙව් මම හිටියා. ඒ අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත නැති 
වුණා. ෙගෝල්ඩන් කී මූල  සමාගෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කරලා 
ජීවිත නැති වුණු කට්ටිය පිළිබඳව දැන් රවි කරුණානායක 
මන්තීතුමා කිව්වා. ඒක ගැන අපි ෙවනම කථා කරමු. හැබැයි 
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් සෙතොෙසේ රස්සා නැති ෙවලා ජීවිත 
නැති කර ගත් කී ෙදෙනක් සිටියාද? ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, මම සිටි දුක් ගැනවිලි ෙසොයන ඒ ෙද්ශපාලන පළි 
ගැනීම් පිළිබඳ කමිටුවට එක කාන්තාවක් ඇවිල්ලා කිව්වා, "මම 
ෙම් කමිටුවට එන්න සල්ලි ෙහොයා ගත්ෙත් කලින් දවෙසේ මිනිෙහක් 
එක්ක බුදියෙගනය කියලා. බලන්න, ෙකොච්චර කැත විධියටද ඒ 
කාලෙය් ෙසේවකයන් එළියට දැම්ෙම් කියලා. එෙහම තත්ත්වයක් 
ඇති කරපු හිටපු අමාත වරෙයක් තමයි ඒ කථා කෙළේ. ෙම්ක 
ඊර්ෂ ාෙවන්, ෙකෝධෙයන් කියන ෙදයක් කියලා අපි ෙහොඳටම 
දන්නවා. ෙමොකද ෙම් රෙට් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්න 
අෙප් රජයට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා අප සතුව 
සැලැස්මක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පධාන පශ්නය තිබුෙණ් යුද්ධයයි. 
ඒ යුද්ධය අවසාන වුණාම පධාන වශෙයන්ම සංචාරක 
ව ාපාරෙයන් තමයි ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා අපි 
අදහස් කරලා තිෙබනවා.  

යුද්ධය අවසාන කරන එකටත් එතුමන්ලා සහෙයෝගයක් 
දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. එතුමා තමයි කිව්ෙව් "අලිමංකඩ" යනවා 
කියලා "පාමංකඩ" යනවා කියලා. තව කිව්වා, "කිලිෙනොච්චි" 
යනවා කියලා "මැදවච්චියට" යනවා කියලා. යුද්ධය ජයගහණය 
කිරීමත් එතුමන්ලා කඩාකප්පල් කරන්න හැදුවා. නමුත් අපි යුද්ධය 
ජයගහණය කරලා අද ඒෙක් පතිඵල භුක්ති විඳිනවා. 2012ට තිබුණු 
සංචාරක ව ාපාරෙය් ඉලක්කය අපි ෙදසැම්බර් මාසය 
ආරම්භෙය්දීම සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟට 2016 ෙවනෙකොට 
ඉලක්කය තමයි, සංචාරකයින් ලක්ෂ 25ක් ෙම් රටට ෙගන්වා 
ගැනීම.  

ෙෂරටන්, ෂැංගි-ලා වාෙග් ජාත න්තර වශෙයන් පසිද්ධ වූ 
ෙහෝටල් ෙම් රට තුළට ඇදී ඒම තුළ, ෙම් රටට ෙගන ඒම තුළ 
සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ශනය ෙම් රට තුළට ඇති වනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අනිකුත් ආෙයෝජකයන්ෙග් ආකර්ශනයත් ෙම් රට 
තුළට ඇති වනවා කියන එක අපි සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් එන සංචාරකයන් හරියට සල්ලි වියදම් කරන්ෙන් නැහැ, 
ෙකොත්තු ෙරොටි කනවා, තැන් තැන්වල ඉඳන් ආප්ප කනවා කියලා 
පසු ගිය කාලෙය් යම් යම් ෙචෝදනා තිබුණා. එෙහම එන කට්ටිය 
ගැන කිය කියා ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ම කට්ටිය ෙචෝදනා 
කළා. හැබැයි ෙම් හදන ෙහෝටල්වලට එෙහම කට්ටිය එන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ආප්ප කන්න එනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ආප්ප කන්න පුළුවන්. ආප්ප කන කට්ටිය 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් අඩුයි. ආනමාළු කන කට්ටිය ෙන් 
වැඩිෙයන් ඉන්ෙන්. විපක්ෂ නායකතුමා එනෙකොටම ඔෙහොම ඒවා 
කියන්න එපා. තරහක් තිෙබනවා නම්, ඒක ෙවන විධියකට 
පාවිච්චි කරන්න. ෙමතැන ආප්ප කථා කියන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් හදන ෙහෝටල්වලට 
එන්ෙන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටෙම් සංචාරකෙයෝ. ෙම්වා තුළින් 
තමයි රෙට් රැකියා නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ආර්ථිකයට 
වාසියක් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙමවන් ෙහෝටල් ඇති කිරීම 
සඳහා ෙබොෙහෝ රටවල් තරගකාරිත්වෙය් ඉන්ෙන්. එවන් 
අවස්ථාවක අෙප් රටට ජාත න්තර මට්ටෙම් ෙම් ෙහෝටල් ෙගන 
ඒම පමණක්ම අෙප් රට ලබන ජයගහණයක් විධියට අපට 
හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒත් එක්කම මා 
ඉතාමත් පැහැදිලිව තවත් කරුණක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
සංචාරක ව ාපාරෙය් දියුණුව වාෙග්ම, ෙම් ෙහෝටල් ඉදි කිරීමත් 
සමඟ ජාත න්තර මට්ටෙම් සිටින ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට 
එනවා. සමහර ෙව්ලාවට ජාත න්තර ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට 
එන්න අකමැති වන්ෙන් ඉහළ මට්ටෙම් පහසුකම් ෙම් රට තුළ 
නැති නිසායි. අෙප් රෙට් ඔවුන්ට අවශ  යටිතල පහසුකම් නැහැ 
කියන මැසිවිල්ල ඔවුන් තුළ තිබුණා. දැන් ඒ යටිතල පහසුකම් 
සියල්ලම සම්පූර්ණ වනවා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් අපි දැක්ෙක් 
නැති; අඩු ගණෙන් අෙප් ළමෙයක්ෙග් කාලෙය්වත් ආරම්භ ෙවයි 
කියලා හිතුෙව් නැති අධිෙව්ගී මාර්ග අද ෙම් රෙට් නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. අධිෙව්ගී දුම්රිය මාර්ග ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ඒ 
වාෙග්ම හැම තැනම පාරවල් ටික හැෙදනවා. විදුලි බලය, ජලය 
හැම ෙකනකුටම ලැෙබනවා. ඒවා ලැෙබනවාත් එක්කම ඒ එන 
ආෙයෝජකයන්ට ෙහොඳ ෙහෝටල් පද්ධතියක් ඉදි කිරීෙම් පහසුකම 
ඇති වනවා. ඒකට තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වන්ෙන් 
කියන එක අපි සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි අද 
ආසියානු කලාපෙය් රටවල් අතර සංචාරක ව ාපාරයට තරගයක් 
තිෙබනවා. ඒ ඒ රටවලට සංචාරකෙයෝ ඈඳා ගන්න තරගයක් 
තිෙබනවා. ඒ තරගය අපට ජයගහණය කරන්න නම්, ෙම් වාෙග් 
ජාත න්තර මට්ටෙමන් පසිද්ධියට පත් වුණු ෙහෝටල් ෙම් රට තුළ 
ඉදි කිරීම අත වශ ෙයන්ම කළ යුතු වනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්න අවශ යි. ඔය ෙමොන තරම් කෑ 
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ගැහුවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් සඳහා විරුද්ධ වන්න 
අවංකව පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

බදු සහන පිළිබඳව දැන් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා දිගින් 
දිගට විෙව්චනය කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාලය තුළ බදු සහන 
කාටද දුන්ෙන්? 

ෙම් වාෙග් ව ාපෘතිවලට දුන්ෙන් නැද්ද, බදු සහන? ෙම්ක 
අලුතින්ම ආරම්භ කරපු ව ාපෘතියක්ද? නැහැ, බදු සහන ලබා 
දුන්නා. ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් ව ාපෘති ආරම්භ වන ෙකොට බදු 
සහන මත තමයි යම්  යම් ෙද්වල් ආනයනය කරලා ඒ ව ාපෘති 
පටන් ගත්ෙත්. අපට අතීතෙය් අත් දැකීම් තිෙබනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාල ය තුළ ඒ විධියට බදු සහන අරෙගන 
ව ාපාර ආරම්භ කෙළේ නැහැ. ෙගන්වපු සමහර භාණ්ඩ ෙවනත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළවලට දාලා විකුණුවා.  තම ෙපෞද්ගලික හිතවතුන්ට 
ඒ ආකාරෙය් උදවු කරපු අවස්ථා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
ව ාපෘතිවල එෙහම ෙනොෙවන්නට අවශ  නීතිරීති, ෙරගුලාසි 
සම්පූර්ණෙයන් සකස් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් මා සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි.  

අෙනක් අතට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කාටද බදු සහන දුන්ෙන්? අපි බදු 
සහන  ෙදන්ෙන් සංචාරක ෙහෝටල් ආරම්භ කරන්න; කර්මාන්ත 
ආරම්භ කරන්න. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
කාටද බදු සහන දුන්ෙන්? ෙම් රෙට් ඉන්න බදු ෙහොරුන්ට රුපියල් 
මිලියන 25,000ක බදු සමාවක් දුන්නා. ෙම් රෙට් බදු ෙහොරුන්ටයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් රුපියල් මිලියන 25,000ක 
බදු සමාවක් දුන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙර්ස් 
බුකිකාරයන්ට බදු සහන දුන්නා; කැසිෙනෝකාරයන්ට බදු සහන 
දුන්නා. එෙහමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු කෙළේ. නමුත් අපි 
බදු සහන ලබා ෙදන්ෙන් ආෙයෝජන ආරම්භ කරන අයටයි  කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වන විට අධිකරණ 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳවත් නිරන්තරෙයන්ම කථා ෙවනවා. ගරු රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය ගත් discount එක ගැන කථා කළා. ඉතින් ඒක 
හරිද? අපි discount එක පැත්තක තියමු. Discount එකක් ගත්තා 
නම් ඒ නඩුව තමන්ෙග් භාරයට ගැනීෙම් අයිතිවාසිකමක් 
තිෙබනවාද? ඒක නිසා තමයි ෙගෝල්ඩන් කී තැන්පත්කරුවන් 
අට්ටාල ගහෙගන උපවාස කෙළේ. ෙවන එකක් නිසා ෙනොෙවයි. 
ඕනෑ ෙකෙනක් discount ගත්තාට කමක් නැහැ. Discount එකක් 
අරෙගන ෙගයක් ගන්න ෙකොට, ඒ ෙකොමිස් එක ගත්තු ෙකනාම 
තමන්ෙග් යටතට ඒ නඩුව බෙලන් අරෙගන කටයුතු කරන ෙකොට 
තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව නැඟී සිටිෙය්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
බෙලන් ගත්ෙත් නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
බෙලන් නැතුව ෙකොෙහොමද ගත්ෙත්? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නඩුකාරෙයෝ ෙදන්ෙනක් කථා කළා. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ, නැහැ. අග විනිශ්චයකාරතුමිය ගත්තා. ශිරානි 

තිලකවර්ධන මැතිනිය ඇවිල්ලා සාක්ෂි දුන්නා. ශිරානි 
තිලකවර්ධන මහත්මිය ඉතාමත් සාධාරණ විසඳුමක් ෙගෝල්ඩන් කී 
තැන්පත්කරුවන් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ 
ෙවලාෙව් දැක්කා ෙවන්න යන ෙද්. ඒ ෙවලාෙව් ෙගෝල්ඩන් කී 
තැන්පත්කරුවන්ට සහනයක් ලැෙබන්න යන ෙකොට අර අයිතිකාර 
මුදලාලිලා ගිහිල්ලා අග විනිශ්චයකාරතුමිය හම්බ වුණා. හම්බ 
ෙවලා කිව්වා, ෙම් නඩුව එතුමියෙග් යටතට ගන්න කියලා. ශිරානි 
තිලකවර්ධන මහත්මිය විසඳන්න ගිය නඩුව තමයි අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය යටතට අරගත්ෙත්. එෙහම අරෙගන නඩුව 
අෙනක් පැත්තට ෙගනයන්න උසාවිෙය් කථා කළ ෙද්වල් ගරු 
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා දන්නවා. උසාවියට ඇවිල්ලා 
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? උසාවියට ඇවිල්ලා ඒ අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් 
පැත්තට ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. මුදලාලිලාෙග් පැත්තට කථා 
කරන තත්ත්වයට පත් වුණු නිසා තමයි ජනතාව අට්ටාල ගහෙගන 
එතැන හිටිෙය්, විෙරෝධය පෑෙව්. ඒ නිසා ෙවච්ච ෙද්වල් පිළිබඳව 
දැන් අපි ෙහොඳින්ම දන්නවා.  

ඇෙමරිකාව කියන ෙද්වත්, තවත් රටක් කියන ෙද්වත් 
ෙනොෙවයි අපට වැදගත් වන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අවශ තාව, ෙම් රෙට් දියුණුව අපට අවශ  වන්ෙන්. ඇෙමරිකාව 
එක එක ෙද්වල් කියනවා තමයි. ඇෙමරිකාව ෙකොච්චරද අපට 
සහන ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්? ඔය කියන ඇෙමරිකාෙව් පෙද්ට 
නටන රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්වත් 
ඇෙමරිකාව අපට සහන දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවලාෙව්ත් අපට සහන 
දුන්ෙන් අෙනක් රටවල්. ඒ රටවල් අදත් අපත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ 
උදවු කරපු රටවල අපත් එක්ක තිබුණු මිතකම ෙවනස් ෙවලා 
නැහැ. චීනය අපත් එක්ක ඉන්නවා; ජපානය අපත් එක්ක ඉන්නවා. 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ජපානෙයන් ඒ සහතිකය අපට ලබා දුන්නා. අපට 
උදවු කරන රටවල් අතර ෙකොරියාවත් ඉන්නවා. අපට උදවු කරන 
රටවල් සියල්ලම අපත් එක්ක ඉන්නවා. ඔය කෑ ගහන රටවල් 
අපට එදා උදවු කෙළේත් නැහැ, අද උදවු කරන්ෙන්ත් නැහැ, ෙහට 
උදවු කරන්ෙන්ත් නැහැයි කියන එක අපි දන්නවා. අපට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් පදයට නටන්න ඕනෑකමක් නැහැ. ෙම් රට 
කාෙග්වත් යටත් ෙකොලනියක් ෙනොෙවයි. ෙම් රට කාටවත් යටත් 
ෙවලා නැහැ. අපි ස්වාධීන රාජ යක්. අපි කටයුතු කරන්ෙන් අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුවයි. ඔය කිසි ෙකෙනකුට කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ, අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව උල්ලංඝනය 
කරනවා කියලා. අපි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ආරක්ෂා කර ගනිමින් 
තමයි කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාමත් 
සන්ෙතෝෂෙයන් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අනවසර පදිංචිකරුවන් 
ඉවත් කිරීම පිළිබඳව ෙලොකු ෙව්දනාවකින් දැන් ගරු රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමා කථා කළා. ඒ ෙගොල්ෙලෝම තමයි ඒ අය 
ඒ තැන්වල පදිංචි කරවන්න උදවු කෙළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙබොෙහෝ අනවසර පදිංචිකරුවන් ෙකොළඹ 
නගර සභා බල පෙද්ශය තුළ රජෙය් ඉඩම් අල්ලා ගත්ෙත්. ඒ අය 
නිසා තමයි අෙනක් අයටත් පශ්න ෙගොඩක් නිර්මාණය වුෙණ්. දැන් 
ඒ අය ඉවත් කරන්න යන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒකට 
විරුද්ධ ෙවනවා. අපි ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා, අනවසර 
පදිංචිකරුවා වුණත් අවුරුදු ගණනාවක් පදිංචිව සිටියා නම් 
එතැනින් ඉවත් කරන විට නිවාසයක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය කියාත්මක කරනවාය 
කියන එක. ඒක අපි ඉතාමත් අභිමානෙයන් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

අපි රජයක් විධියට ෙම් අනවසර පදිංචිකරුවන් ඉවත් කරලා ඒ 
අයට සාධාරණ ෙලස නිවාස ලබා ෙදන ගමන් අලංකාර ව ාපෘති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවනුත් ෙම් රට තුළ ආෙයෝජනයන් සිදු කරනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙචෝදනාවක් තිබුණා, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව ෙකොළඹ නගරය ගැන බලන්ෙන් නැහැ, හම්බන්ෙතොට 
ගැනයි බලන්ෙන්, අනික් ගම්මාන ගැනයි බලන්ෙන්, අනික් පෙද්ශ 
ගැනයි බලන්ෙන් කියලා.  

නමුත් අද  ෙකොළඹ නගරෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන සංවර්ධනය 
දිහා බැලුවාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය හම්බන්ෙතොට ගැනත් බලනවා, යාපනය 
ගැනත් බලනවා, කිලිෙනොච්චිය ගැනත් බලනවා, නුවරඑළිය 
ගැනත් බලනවා;  ඒ නගරත් ෙකොළඹ නගරය හා සමානව දියුණු 
කරනවාය කියන කාරණය. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් 
කරන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් ඇවිදින ෙකෙනකුට නම් රට පුරාම 
ඇවිද්දාම අද සංවර්ධනය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියන එක බලා 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ෙමතුමන්ලා ණය පිළිබඳව කථා කරනවා. අපි සංවර්ධනය 
සඳහා තමයි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අපි කන්න ෙබොන්න ණය 
අරෙගන නැහැ. අපි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් සංවර්ධනයටයි. ඒ 
සංවර්ධනයට ගත්තු ණය තමයි රට පුරා කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද පාරවල් හැදිලා තිෙබනවා නම්, වරායවල් හැදිලා 
තිෙබනවා නම්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදිලා තිෙබනවා නම්,  ඒ 
සියල්ලම සංවර්ධනයට ගත්ත ණයවලින් කරපු ෙද්වල්. ෙකෝච්චි 
පාරවල් හැෙදන්ෙන්ත් ඒ ණයවලින් තමයි. ඒ ගත්ත ණය නිසා  අද 
ර ෙට් සංවර්ධනයක්  ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපිට 
අභිමානෙයන් සඳහන් කළ හැකිව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මා ෙම් 
කාරණයත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  රටක් විධියට ගත්ෙතොත් 
ෙම් වන විටත් ෙම් රජය තීන්දු කරලා තිෙබනවා, අපට අවශ  ෙද් 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කර ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න. 

ඒ අනුව දැනටමත් අපි ෙබොෙහෝ අංශවලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් නියඟයක් සහ ගංවතුරක් 
ඇවිල්ලා රෙට් කෘෂිකාර්මික තත්ත්වය ෙවනස් වුණා. ඒ වුණත් අද 
වන තුරු හාල් අපට රටින් ෙගෙනන්න ෙවලා නැහැ. අපට අවශ  
හාල් ටික අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරෙගන තිෙබනවා. අපට අවශ  
බඩ ඉරිඟු ටික අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය ෙවනවා. අපට අවශ  ෙසෝයා 
ෙබෝංචි ටික අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය ෙවනවා. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් 
දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සංචාරක ව ාපාරෙය් දියුණුවත් 
එක්ක අනාගතෙය් දී ෙම් රට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළම ආසියාෙව් දියුණු 
රටක් බවට පත් ෙවනවාය කියන සහතිකය ලබා ෙදමින් මා නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara to take the Chair? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

      Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and THE HON. (DR.) SARATH WEERASEKARA  
took the Chair. 
 

[අ.භා. 2.59] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කෙමෝපාය 

සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් අමාත වරයාට පැවරී තිෙබන 
බලතල අනුව එක් එක් ව ාපෘතීන්වලට බදු සහන ලබා දීම සඳහා 
ඉදිරිපත් ෙකොට තිෙබන තවත් නියමයක් පිළිබඳව තමයි අද අපි 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. කෙමෝපාය සංවර්ධන පනත අනුව මීට කලින් 
BOI ආයතනය හරහා අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමැතියට යටත්ව   
විවිධ වර්ගෙය් සහනයන් ලබා දුන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
හංගලා, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙහොෙරනුයි. දැන් ෙමහි එක් සාධනීය 
ලක්ෂණයක් තිෙබනවා.  දැන්  එම බදු සහනයන් සහ එම 
ආයතනවලට ෙදන එක් එක් වර්ගෙය් වරදානයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියලා ෙදනවා. ඒක එක අතකින් ෙහොඳයි. ඒ 
කමෙව්දය දැන් නිවැරැදි කරලා තිෙබනවා. කලින් BOI එෙක් 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ෙදන ලද බදු සහනයන් අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට ලක් කරලා ෙදනවා. කමෙව්දය 
ෙහොඳයි.  

හැබැයි ෙම් කමෙව්දය හරහා කරන වැෙඩ් නරකයි. ෙම්කට 
අමාත වරු තර්ක කරන්න පුළුවන්, පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
කරලා කරන්ෙන් කියලා. දැනුවත් කරලා කරන්ෙන් ෙමොනවාද?   

ෙහෝටල් සංස්ථා ෙවනුෙවන් අලුතින් ලබා ෙදන බදු සහනයන් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ෙපර මා ෙම් කාරණයත් කියන්න 
ඕනෑ. දැන් ගරු සරත් අමුණුගම අමාත තුමාත්, අෙප් මහින්ද 
අමරවීර අමාත තුමාත් දිගින් දිගටම ෙපන්වා ෙදනු ලැබුවා, රෙට් 
මහා සංවර්ධනය ෙදෝරය ගලමින්, උතුරා යමින්, ජන හදවත් 
පුබුදුවමින් ඉදිරියට එමින් තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි, එතුමන්ලා 
අඟුනෙකොළපැලැස්ෙසේ ෙගොවි ජනතාව හමු ෙවලා, සූරියවැව 
ෙකෙසල් වගාව කරන ෙගොවි ජනතාව හමු ෙවලා ඔවුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය පිළිබඳව අහලා බැලුවා නම් ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන් 
පුබුදුවමින් එන ජන හදවත් ෙනොෙවයි කියන කාරණය පැහැදිලි 
ෙව්වි. තමන්ෙග් දුවා දරුවන්ට රැකියාවක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව, 
තමන් ට ඉන්න හිටින්න නවාතැනක් -ෙගයක් ෙදොරක්- හදා ගැනීම 
පිළිබඳව, තමන්ට නිසි ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව 
විවිධ ආකාරෙය් හීල්ලීම්වලට සහ දුක් කම්කෙටොලු කන්දරාවකට 
මුහුණ දීපු ජනතාවක් තමයි ඒ පෙද්ශවල ඉන්ෙන්.  

ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කියන සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ලැබිලා නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි ෙම් මවන සංවර්ධනෙය් පතිලාභ, 
ෙම් ෙපන්නුම් කරන සංවර්ධනෙය් පතිලාභ පතුෙල් ඉන්න 
ජනතාවට ලැබිලා නැති එක. ඒක ඉතා අතෙළොස්සක් මත 
ෙක්න්දගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒක එක කල්ලියක් කිව්වත් වැරදි 
නැහැ. අෙප් රෙට් මුළු ආර්ථිකෙය් පතිලාභ ආණ්ඩුවත් එක්ක 
එකට ෙපළගැසී සිටින -සමහරවිට අමාත වරු ඒකට නැහැ. 
අමාත වරුත් එක්ෙකනයි, ෙදන්නයි ඉන්ෙන්.- තමන්ෙග් එක් එක් 

879 880 

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා] 
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ව ාපෘතිවලට අනුගහය දක්වන, මැදිහත්වීම කරන ඉතා සුළු 
කල්ලියක් අෙත් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය මුළුමනින්ම ෙක්න්දගත 
ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ සුළු කල්ලිෙය්  ඇඟිලි අතරින් ෙබ්රී  හැෙලන 
යමක් විතරයි, ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනයාට ලැෙබන්ෙන්. ඇඟිලි 
අතරින් ෙබ්රී හැෙලන යමක් හැර කිසි ෙදයක් පතුෙල් ඉන්න 
ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒකයි. පතුෙල් ඉන්න ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය. පාරවල්, ෙබෝක්කු, පාලම් ගැන කථා කරනවා. 
නමුත් ඔවුන්ෙග් කුසට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් 
දරුවන්ෙග් රැකියාවලට ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ඔවුන්ෙග් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවලට සාධාරණ මිලක් ලැබී 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙමොකුත්  ෙබ්ෙරන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ෙම්වායින් ෙමොකුත් ෙබ්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා නිකම් 

කාන්දම් වාෙග් එකට ඇලිච්ච ඇඟිලි. ඒවා අතරින් ෙබ්ෙරන්න 
පුළුවන් ඇඟිලිත් ෙනොෙවයි. වවුලන්ෙග් වාෙග් එකට ගැට ගැහිච්ච 
ඇඟිලි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒවා අතරින් කිසිවක් ෙබ්රිලා සාමාන  
ජනතාව අතරට වැෙටන්ෙන් නැහැ. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා  අය 
වැය ෙල්ඛන තුළදීත්, මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් කරන පකාශන 
තුළදීත් දිගින් දිගටම ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය විසින් අනුගමනය කරන ලද ආර්ථික පතිපත්තිය වැරදිය, 
එය මුලිනුපුටා දැමීෙම් ආර්ථික කියා මාර්ගයකට අවතීර්ණ විය 
යුතුය කියන එකයි. හැබැයි, ඒක වාක යක් විතරයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුළු කියාදාමයම සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එදා 1978 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා අෙප් රට 
ඇතුළත් කරන ලද ලිබරල් ධනවාදෙය් ෙතොටිල්ෙල් තමයි තවමත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා නැළෙවන්ෙන්. තවම ඒෙකන් ගැලවුෙණ් නැහැ. 
ෙම් ගැසට් පතය ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, එවැනි ගැසට් 
පතයක්. ඒ ෙතොටිල්ෙලන් ගැලෙවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි 
වුණා. තවමත් ඒ ෙතොටිල්ෙල්ම තමයි නැළෙවන්ෙන්. ඒ 
ෙතොටිල්ෙල් නැළවි නැළවී සිහිෙනන් අවදි වුණා වාෙග් එක් එක් 
ෙවලාවට ෙද්ශෙපේමිත්වය, ජාත ාලය, ජාතික ආර්ථිකය, 
නිෂ්පාදනෙය් මහා ඉදිරි පිමි ගැන වර්ණනා කරන්න පටන් 
ගන්නවා. නමුත් එෙහම ෙවලා නැහැ. රෙට් නිෂ්පාදනය වර්ධනය 
ෙවලාද?  

තමුන්නාන්ෙසේලා ආරම්භෙය්දීම පටන් ගත්තා "අපි වවමු-රට 
නඟමු" කියලා ව ාපෘතියක්. ඒ ව ාපෘතිය දැන් තිෙබනවාද? දැන් 
ඒ ව ාපෘතිය නැහැ. ඊට පස්ෙසේ රෙට් නිෂ්පාදනය දිරි ගන්වන්න 
ඕනෑ කියලා ෙගවතු දස ලක්ෂෙය් ව ාපෘතියක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
පටන් ගත්තා. ඒක දැන් තිෙබනවාද? පවුල් දස ලක්ෂයකට, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගවතු දස ලක්ෂයක් හදනවා කිව්වා. 
සාමාන ෙයන් ෙමතැන සිට අෙප් කාර්යාලයට තිෙබන දුර කිෙලෝ 
මීට ර් ෙදකක් විතර ෙවනවා. ඒ කිෙලෝ මීටර් ෙදක යන ෙකොටත් 
ෙගවතු 50ක් විතර හම්බ ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ කිව්ව විධියට 
ෙගවල් පහකට එකක් තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම හැදිලා නැහැ. ඒවා 
නිකම් වාක  ඛණ්ඩ විතරයි. ඒ නිසා නිෂ්පාදනය ඉදිරියට ෙගන 
යාම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළක් තමුන්නාන්ෙසේලා සතුව තිබුෙණ් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් කාරණයත් කල්පනා 
කර බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම ඇඟලුම් කර්මාන්තය  අෙප් රෙට්  
නිෂ්පාදනයට සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් කළා. ඒ පිළිබඳව අපට 
ෙවනත් විෙව්චනයක් තිෙබනවා. නමුත් ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් 
සැලකිය යුතු පංගුවක් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කළා. 

හැබැයි, අද ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය විශාල අර්බුදයකට මුහුණ දී 
ති ෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා ඇති Martin Impex කියන 
ආයතනය. ඔවුන්ට මල්වත්ෙත් සහ වතුපිටිවල කර්මාන්තශාලා 
ෙදකක් තිබුණා. එහි ෙසේවකෙයෝ 1500ක් විතර වැඩ කළා. පසු ගිය 
දා Martin Impex  කියන ආයතනය පත්තරෙය් දැන්වීමක් දැම්මා. 
ෙමොකක්ද දැන්වීම? "GSP සහනය අහිමි වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන 
අපට ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක තරග කරන්න බැහැ, නිෂ්පාදන 
වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කර්මාන්තශාලාව පවත්වා ෙගන 
යන්න කළමනාකරණය උපරිම උත්සාහ දැරුවා. ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙග් පැත්ෙතනුත් උපරිම දායකත්වයක් සැපයුවා. 
නමුත් තවදුරටත් ඒක පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ"යි කියලා 
පත්තරෙය් දැන්වීමක් දැම්මා. මල්වත්ත සහ වතුපිටිවල ෆැක්ටරි 
ෙදකම අද වහලා තිෙබනවා. ෙසේවකෙයෝ 1500ක් විතර හිටියා. අද 
ඒක රැල්ලක් වාෙග් මුළු ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය පුරාම පැතිරී යාෙම් 
අනතුරකට මුහුණ දී තිෙබනවා.  

වත්තල පෙද්ශෙය් තිබුණා bicycles assemble කරන 
ආයතනයක්. ඒක ෙසේවකෙයෝ 400ක් පමණ වැඩ කළ 
ආයතනයක්. ඒක වහලා දමලා ගියා. ඔවුන් කියනවා 
"බංග්ලාෙද්ශය, වියට්නාමය වාෙග් රටවලට GSP  සහනය 
තිෙබනවා,  අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන සඳහා යන නිෂ්පාදන පිරිවැය 
ඉහළයි, ඒ අනුව  ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළේ තරග කරන්න බැහැ"යි 
කියලා ඔවුන් ෙම් රට අත්හැරලා යනවා. ඒකයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිෂ්පාදන පතිපත්තිය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසා එක පැත්තකින් නිෂ්පාදනය කඩා වට්ටලා තිෙබනවා.  

නිෂ්පාදනය විතරක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා හැදූ මහා පරිමාණ 
ව ාපෘති තිෙබනවා.   නිකම්ම නිකම්  ෙගොඩනැඟිලි, තාප්ප, 
ෙකොන්කීට් වාෙග් ව ාපෘති තිබිලා වැඩක් නැහැ. ඒ ව ාපෘති සහ 
ආර්ථිකය අතර  සහසම්බන්ධයක්  තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ හදන 
ව ාපෘති ආර්ථිකයත් එක්ක එකට ගැට ගැහුෙණොත් විතරයි 
ඒවායින් පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්. ආර්ථිකෙයන් විතැන්  කරන ලද, 
ආර්ථිකයත්  එක්ක සම්බන්ධ නැති  ආර්ථිකයත් එක්ක කිසිදු 
සහසම්බන්ධයක් නැති ව ාපෘතියකින් ෙම් රටට කිසිදු පතිඵලයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන 
බැලුෙවොත් ඒක ෙකෝටි 9,000ක් වියදම් කරලා  සකස්  කරන ලද 
විශාල ව ාපෘතියක්. හැබැයි අධිෙව්ගී මාර්ගයයි, අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයයි අතර තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙදක අතර තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද?  
අධිෙව්ගී මාර්ගය හුදකලා ෙකොන්කීට් කන්දක් වාෙග් පැත්තක 
තිෙබනවා. ආර්ථිකය ෙවනම තිෙබනවා. හැබැයි ඒක ආර්ථිකයත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙනොවුණු ව ාපෘතියක්.  අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් බඩු  
පවාහනය  කරනවාද? කර්මාන්තශාලාවලට කම්කරුෙවෝ යනවා 
එනවාද?  කර්මාන්තශාලාවක කළමනාකරුවන් යනවා එනවාද?  
ඒ ෙමොකවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙකෝටි 9,000ක් 
යට කළ බහිරවෙයක්  වාෙගයි. ගිල ගත්තු පාරක් තිෙබනවා. 
ආර්ථිකය ෙවනම තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් හදන ලද මහා 
පරිමාණෙය් ව ාපෘති ආර්ථිකයත් එක්ක  කිසිදු සම්බන්ධයක් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක්ද? හම්බන්ෙතොට  
වරාය ගැන බැලුෙවොත්,  ඊෙය්  ගරු ඇමතිතුමා  ඒ ගැන කථා 
කරනවා මා අසාෙගන සිටියා. ෙමෙතක් ඒ වරායට  නැව් 34යි 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒකත් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් 
නිසාද? ආණ්ඩුව ගත්තු තීරණයක් නිසායි. ෙමොකක්ද තීරණය? 
ෙකොළඹ වරායට එන සියලුම වාහන  නැව් හම්බන්ෙතොට වරායට 
ෙගනියන්නය  කියා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් පධාන  වාහන ෙවෙළඳ 
ෙපොළවල්  තුනයි තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි ෙකොළඹ, නුවර සහ 
කුරුණෑගල. ඕනෑම ෙකෙනක් වාහනයක් ගන්න ඕනෑ  වුණාම 
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යන්ෙන් ඒ නගර තුනටයි.  ඒ නගර තුනට කිට්ටුම  වරාය තමයි 
ෙකො ළඹ වරාය. හැබැයි රජය තීරණයක් ගත්තා, වාහන බාන්න 
හම්බන්ෙතොට වරායට ෙගනියන්නය කියලා. ඒක නිසා තමයි 
ඒකත්  වුෙණ්. හම්බන්ෙතොට ඉඳන්  ෙකොළඹට, කුරුණෑගලට 
ආෙයත් වාහන පටවාෙගන එන්න ඕනෑ. වාහන ආනයනය කරන  
සමාගම් කිව්වා, ෙම් නිසා අමතරව රුපියල් 75,000ක් එක 
වාහනයක් ෙවනුෙවන් වැය කරන්න සිද්ධ ෙවනවාය කියා.   ඒ 
නිසා ෙම් ව ාපෘති ෙම් ආර්ථිකයත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. ඒවා 
ෙහොඳයි  ෙබෝල ගහන්න; ෆුට් ෙබෝල ගහන්න; ෙසල්ලම් කරන්න; 
ගුඩු පනින්න. ඒ මිසක් ඒ ව ාපෘති රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක 
සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ව ාපෘති සඳහා ගන්නා ලද මහා 
ණය කන්දරාවත් ෙම් රෙට් මහජනතාව මත පැටවිලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක්ද?  රට මුහුණ දී තිෙබන දැවැන්ත ණය අර්බුදය 
බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක  සරල අර්බුදයක් 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය දා ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  ආණ්ඩුව 2013 වසර සඳහා අෙප්ක ්ෂිත ආදායම 
ෙසොයා ගැනීමට සියලු වර්ගෙය් බදු ගහලා,  විවාහ ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 1000 සිට 5000 දක්වා වැඩි කරලා, 
උප්පැන්න සහතිකයක් ගැනීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 25 සිට 500 
දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. රජෙයන් ෙකෙරන  හැම  කාර්යයක් 
ෙවනුෙවන්ම කරන වියදම් පමාණය වැඩි කරලා, බදු ගහලා, දඩ 
ගහලා ෙම් ඔක්ෙකොම එකතු කරලා ජනතාව මත අසීමිත පීඩනයක් 
පටවලා  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙහොයා  ගන්ෙන් කීයද? 
රුපියල්  ෙකෝටි එක්ලක්ෂ තිස් දාස් හාරසීයයි. රුපියල්  ෙකෝටිෙය් 
ඒවා  එක්ලක්ෂ තිස් දාස ්හාරසීයයි ආණ්ඩුව උපයා ගන්ෙන්.  ඒක 
තමයි  2013 අවුරුද්ෙද් ආණ්ඩුව අෙප්ක්ෂිත ආදායම. හැබැයි 
ආණ්ඩුව රුපියල්  ෙකෝටි එක්ලක්ෂ තිස් දාස් හාරසීයක් උපයා 
ගන්නෙකොට  ෙකොතරම් ණය ගන්න අෙප්ක්ෂා කරනවාද? රුපියල් 
ෙකෝටි එක්ලක්ෂ  තිස්දාස් තුන්සීයයි. රුපියල්  ෙකෝටි එක්ලක්ෂ 
තිස් දාස් හාරසීයක් ආදායම ගන්නෙකොට රුපියල්  ෙකෝටි 
එක්ලක්ෂ තිස් දාස් තුන්සීයක් ණය ගන්න රටක් බවට අද අෙප් රට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඔය අෙප්ක්ෂිත ආදායම හම්බ ෙවන්ෙනත් 
නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රට ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්  ෙකොෙහොම  තැනකටද? 2013 අවුරුද්ෙද් ආණ්ඩුෙව් 
ආදායමට සමාන ෙලස ආණ්ඩුවට ණය ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒෙකන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් රට මාස හයක් 
දුවවන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින්. ජනතාව මත බදු  බර පටවා 
මහා භාණ්ඩාගාරය ෙවත එකතු  කර ගන්නා සල්ලිවලින් තමයි 
මාස හයක් ආණ්ඩුව දුවවන්ෙන්.  අවුරුද්ෙද් ඉතුරු මාස හය 
දුවවන්ෙන් ණයවලින්. එතෙකොට කවර  රටක්ද ෙම්ක? සාමාන  
පුරවැසිෙයකුට ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ පාන්න  වුෙණොත්  තමන්ෙග් 
මාසික වැටුප පමාණවත් වන්ෙන් දින 15කට නම්, ඉතුරු දින 15 
ණයට  අරෙගන ජීවත් ෙවන්න ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ෙගදරට 
කියන්ෙන්  බංෙකොෙලොත් ආර්ථීකයක් සහිත ෙගදරක්ය; එය කඩා 
වැටුණු ෙගදරක්ය කියායි. එය ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් නැති 
ෙගදරක්.  

අද අෙප් රට ෙගනැත්  තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනටද? මාස හයක්, 
උපයා ගන්නා ආදායෙමනුත්, ඉතුරු මාස හය ණයවලිනුත් දුවවන 
රටක් බවට අද අෙප් රට පත් කර තිෙබනවා. ඉතින් එවැනි රටක් 
ශක්තිමත් රටක්ද? ආර්ථිකෙයන් පෙබෝධමත්ද?  බිල්ඩින්වලින් 
ඒක මනින්න බැහැ. ර ෙට් මූල  ක්ෙෂේතෙය් මතු වී තිෙබන අර්බුදය 
ඒ හා සමානයි.  ගරු මුදල් අමාත තුමා මෑතකදී ෙමොකක්ද  
කිව්ෙව්? පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙනොෙවයි එළිෙය්දී කියා තිබුණා, 
''මුදල් අච්චු ගැසීම හා ණය ගැනීම  හැර  ෙවන විකල්පයක් ෙම්කට 
නැත'' කියා.  මුදල් අච්චු ගැසීම හා ණය ගැනීම  හැර  ෙවන 
විකල්පයක් නැහැ. අවුරුදු අටක් රට පාලනය කරලා අෙප් රට 
ෙගනැත් ති ෙබන්ෙන් එතැනටයි. එක්ෙකෝ ණය ගන්න  ඕනෑ. 

එක්ෙකෝ සල්ලි අච්චු ගහන්න ඕනෑ. මාස හයක් රෙට් 
සල්ලිවලිනුත්, මාස හයක ණයවලිනුත් දුවවන රටක් බවට අද 
අෙප් රට පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනය විසින් අෙප් රට  ආ ර්ථික වශ ෙයන්  
දැවැන්ත ගැඹුරු අර්බුදයකට  අවතීර්ණ කරලා තිෙබනවා. ඒ 
විතරක්ද?   තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විධියටම  විවිධ ව ාපෘති පටන් 
ගත්තා. ඇඹිලිපිටිෙය් කඩදාසි කම්හල පටන්  ගත්තා. ෙමොකක්ද  
සිද්ධ වුෙණ්? අවස්ථා ෙදකකදී ෙටන්ඩර් දැම්මා. ඒ ෙටන්ඩර් 
නිවැරදි පරිදි අවශ  අයට පදානය කෙළේ නැහැ.  

තමන් ෙතෝරා ගත් කණ්ඩායමකට දුන්නා. අද ෙමොකක්ද 
ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තශාලාෙව් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? යකඩ 
ටිකත් වික්කා; ඉඩමත් බදු දුන්නා. අද කිසි ෙදයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ඔක්ෙකොම දාලා ගියා. ඒකයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජාවාරම්කාර කල්ලියක් අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ගිල ෙගන තිෙබනවා.  

පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි සංස්ථාෙව් ඇති ඉතාම වටිනා mineral 
ෙමටික්ෙටොන් 65,000ක් කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව 
විකුණන්න  සැලසුම් කෙළේ කවුද? ඒක කෙළේ පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි 
සංස්ථාෙව් කියාකාරි අධ ක්ෂ ඩිල්ෂාන්. ඩිල්ෂාන් කියන්ෙන් 
කවුද? එයා තමයි ෙදවුන්දර ෙද්වාලෙය් බස්නායක නිලෙම්. ඒ 
කාෙග් කවුද කියන්න තමුන්නාෙසේලා දන්නවා.  රෙට් මහා වටිනා 
ඉඩම්, මහා වටිනා සම්පත් ඉතාම  සීමිත කල්ලියක් විසින් 
හසුරුවන තැනට අද ෙගනැත් තිෙබනවා. අද ඒ කල්ලිය සුඛිත 
මුදිත ෙවලා ඇති; ඒ කල්ලිය ආර්ථික වශෙයන් තර ෙවලා ඇති; ඒ 
කල්ලියෙග් ජීවිත සුව පහසු ෙවලා ඇති. හැබැයි, පතුෙල් ජීවත් 
වන ජනයාෙග් ජීවිත සුව පහසු ෙවලා නැහැ. ඒ අයෙග් ජීවත් වීම 
එන්න එන්න අර්බුදයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද 
ෙම් පශ්න සමාජ අර්බුදයක්.  

ෙම් ආර්ථික අර්බුදයට අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ආර්ථික අර්බුද නිකම් පවතින්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ආර්ථික අර්බුද ෙපරළා සමාජ අර්බුද බවට 
පරිවර්තනය ෙවනවා. අද ෙම් ආර්ථික අර්බුදය සමාජ අර්බුදයක් 
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් අපරාධ වැඩි ෙවන්න 
ෙම්ක තමයි එක ෙහේතුවක්. පතුෙල් සිටින අයෙග් පශ්නයයි 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. රෙට් අපරාධ වැඩි වීෙමන්, රෙට් සිය දිවි 
හානි කර ගැනීම්, මං ෙකොල්ල කෑම වැඩි වීෙමන් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? රටක් ආර්ථික වශෙයන් අර්බුදයකට ගියාට 
පස්ෙසේ, ඒ රෙට් සමාජය යහපත් සමාජයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. එය 
කඩා වැටුණු සමාජයක් බවට පත් ෙවනවා. එතෙකොට සමාජ 
අර්බුද නිර්මාණය ෙවනවා; අපරාධ වැඩි ෙවනවා; සිය දිවි හානි 
කර ගැනීම් වැඩි ෙවනවා; මං ෙකොල්ල කෑම් වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රට  ආර්ථික සමාජ අර්බුදයකට 
පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතැනින් නතර ෙවන්ෙන් 
නැහැ. රෙට් තිබුණ ආයතනවල වගකීම් ඉටු වුෙණ් ෙකොෙහොමද? 
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් ඉතා වටිනා ෙශේෂ්ඨ 
ඉතිහාසයක් තිබුණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. හැබැයි අද ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයන්ට තව දුරටත් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පිළිබඳව තිෙබන වගකීම සහ බැඳීම වැඩක් නැහැ. ඔවුන්ට 
සාධාරණ පඩි පතක් නැහැ. ඔවුන්ට හරිහමන් පඩි පතක් නැති 
වුණාම  ගත යුතු කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ඔවුන් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? වැදගත් විභාගයක පශ්නයක් ෙදකක් තමන්ෙග් අතට 
හම්බ වුණාට පස්ෙසේ ඒක විකුණලා කීයක් හරි ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන්ද කියලා බලනවා.  ෙම්ෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්  
ෙමොකක්ද? ෙම් සමාජෙය් ෙම් කඩා වැටීමට ෙහේතුව  අන් 
කවරක්වත් ෙනොෙවයි, ෙම් අනුගමනය කරන වැරදි ආර්ථික 
පතිපත්තිය බවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒෙකන් මිෙදන්න දැක්මක් 

883 884 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ෙහෝ ෛධර්යක් නැහැ. IMF එෙකන්, ෙලෝක බැංකුෙවන් අනා 
ෙදන වට්ෙටෝරුව හැර, තමන්ෙග් දැක්මක්, තමන්ෙග් 
ස්වාධිපත යක්, තමන්ට වූ ඉදිරි ගමනක් පිළිබඳ කිසිදු දැක්මක් 
නැති, ඔෙහේ හැල්ෙම් දුවන ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අර්බුදය විසින් ෙපරළා ෙම් රෙට් ජනතාව 
විශාල පීඩාවකට පත් කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද භාණ්ඩ මිල බලන්න. 
සමහර භාණ්ඩ තිෙබනවා  දැනුම් දීමකින් පස්ෙසේ  මිල වැඩි කරන 
ඒවා. සිෙමන්ති, ෙපටල්, ඩීසල්, කිරි පිටි වාෙග්  ෙද්වල මිල දැනුම් 
දීමක් කරලා  වැඩි කරනවා.  හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ විධියට කියලා මිල වැඩි කරනවාට වඩා ෙනොකියා 
මිල වැඩි කරන ෙකොපමණ භාණ්ඩ තිෙබනවාද?  ඒවාෙය් මිෙල් 
කිසිදු පාලනයක් නැහැ. ඒක කියන්ෙන් නැහැ. ඒ භාණ්ඩ තමයි 
වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. ඒ, එක්සසයිස් ෙපොත, පැන්සල, පෑන, 
සපත්තු ෙදක, ඇඳුම්, ෙරදි පිළි, එළවලු වර්ග. ෙම්වාෙය් මිල 
ආණ්ඩුෙව් පාලනෙයන් ෙතොරව වැඩි ෙවමින් තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
මිල වාර්ෂිකව සියයට 30න්, සියයට 40න් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් අවුරුද්ද මුලදී පාසල් වාරය ආරම්භ කළා. ඒ සඳහා 
ළමයන්ට අලුත් ෙපොත් මිලදී ගන්න සිදු වුණා. ඒ ෙපොත් පත්වල 
මිලට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒවා සියයට 25න්, 30න් ඉහළ 
ගිහින් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් කිරි පිටි මිල වැඩි වුණාම, "වැඩි 
වුණා" කියනවා. සීනි මිල වැඩි වුණාම, "වැඩි වුණා" කියනවා. පිටි 
මිල වැඩි වුණාම, "වැඩි වුණා" කියනවා. ගෑස් මිල වැඩි වුණාම, 
"වැඩි වුණා" කියනවා. නමුත් ෙපොත් මිල වැඩි වුණාම ගණන 
කියන්ෙන් නැහැ. පෑන් මිල වැඩි වුණාම කියන්ෙන් නැහැ. 
පැන්සල් මිල වැඩි වුණාම කියන්ෙන් නැහැ. සපත්තු මිල වැඩි 
වුණාම කියන්ෙන් නැහැ. ෙරදි පිළි මිල වැඩි වුණාම කියන්ෙන් 
නැහැ. එළවලු මිල වැඩි වුණාම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව 
ෙනොකියා මිල වැඩි වන භාණ්ඩ පමාණය වැඩියි. ඒ නිසා අද 
සාමාන  ජනතාවට ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔවුන් 
කල්පනා කරනවා තමන්ෙග් පඩි පෙතන් ඒ මාසෙය් ජීවත් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ලැෙබන පඩි පත ෙකොෙහොමද 
කළමනාකරණය කර ගන්ෙන්  කියලා. සාරිය ගන්න අදහස අත් 
හරිනවාද, ෙපොඩි එකාට බෑග් එකක් අරන් ෙදන එක නතර 
කරනවාද, මළ ෙගවල්වල යන එක අඩු කරනවාද, නෑදෑ, 
හිතවතුන්ෙග් ෙගවල්වල යන එක නතර කරනවාද කියලා 
හිතනවා. ෙම් ආදී විධියට තමන්ෙග් පඩි පත සකසුරුවම් කර 
ගන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා රාජ  අංශෙය් හා ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙගොවි ජනතාව 
ගැන බලමු. නියඟයක් ආවාය කියනවා. ෙම්ක නියඟයක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම කියන එක වැරදියි. ෙම් අකමවත් සංවර්ධනෙය් 
පතිඵල. අකමවත් සංවර්ධනෙය් පතිඵල තමයි නියඟය සහ 
ගංවතුර. වැරදි සංවර්ධනයක් තමයි දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
අනුගමනය කරන්ෙන්. ෙමෙහම වැහි ෙනොෙවයි දැකලා 
තිෙබන්ෙන් උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාව. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 15 ෙවනිදායින් පටන් ගත්තාම 
ධාරානිපාත වර්ෂා, අෙනෝරා වර්ෂා සති ෙදකක් මුළුල්ෙල් වහිනවා. 
එතෙකොටත් ඔෙරොත්තු දීපු සංවර්ධනයක් අපට තිබුණා. අපට ස්ථිර 
සාර සංවර්ධනයක් තිබුණා. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා එය 
මුළුමනින්ම කණපිට ෙපරළුවා. ඒ කණපිට ෙපරළීෙමන් ෙමොකක්ද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දවස් 2ක් වහින විට ගංවතුර එනවා. මාස 
2ක් පායන විට නියඟය. ඒ තැනට රට ෙගනත් තිෙබනවා. 
අකමවත් සංවර්ධනෙය් පතිඵලවලින් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? එක පැත්තකින් මහා කුඹුරු යායවල් විනාශ ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. මහා බව ෙබෝග විනාශ ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ස්ථිර ආර්ථික සංවර්ධන උපාය 
මාර්ගයක් ෙනොතිබීෙම් පතිඵල. 

අද ඒවාටත් වන්දි ෙගවන්න  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ෙගොවි ජනතාවටයි.  

අද ධීවර ජනතාව ෙමොකක්ද කල්පනා කරන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ධීවර ජනතාව කල්පනා 
කරනවා මුහුදු යනවාට වඩා ෙහොඳයි ඩීසල් සහනාධාරය අරෙගන 
ෙගදර ඉන්න එක කියලා. ෙම් මා දන්නා ඉතා වැදගත් කාරණයක් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. බහු දින යාතාවකට මාසයකට 
රුපියල් 28,000ක ඉන්ධන සහනාධාරයක් හම්බ ෙවනවා. හැබැයි 
ඔවුන් කල්පනා කරනවා මුහුදු යනවාට වඩා ෙහොඳයි, බහු දින 
යාතාව ෙගදර තියාෙගන ධීවර සමිතිෙය් නිලධාරියාටත්, තවත් 
කාට ෙහෝ කීය කීය හරි දීලා සහනාධාරය අරෙගන නිකම් ඉන්න 
එක කියලා. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? මුහුදු ගිහිල්ලා ෙනළාගන්නා 
මත්ස  අස්වැන්න තමන්ෙග් ජීවිත පවත්වාෙගන යන්න 
පමාණවත් නැතිකම. මුහුදු යන අයට, විෙශේෂෙයන් බහු දින 
යාතාවක යන අයට ඒ බහු දින යාතාව සඳහා අවශ   ඉන්ධන, ඒ 
වාෙග්ම අවශ  ආහාර පාන සහ අෙනකුත් අවශ තා සඳහා රුපියල් 
ලක්ෂ තුනහතරක් ඕනෑ ෙවනවා. ඒ ලක්ෂ තුනහතර ගන්ෙන් 
ෛදනිකව ෙපොලියට. ඔවුන් සියයට ෙදෙක් සියයට පෙහේ, 
ෙපොලියට ෛදනිකව මුදල් ගන්නවා. එෙහම ෙපොලියට අරෙගන  
වියදම් කර මුහුදු ගියාම එයින් ලැෙබන ආදායම ඔවුන්ෙග් ජීවිත 
පවත්වාෙගන යන්න පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා ධීවර ජනතාව 
පාරට බැහැලා, පාෙර් නිදියාෙගන අද කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
තමන්ෙග් ජීවන වෘත්තිෙයන් තමන්ට ලැෙබන ආදායම තමන්ෙග් 
ජීවිත පවත්වාෙගන යෑම සඳහා පමාණවත් ආදායමක් බවට පත් 
කරන්න කියලායි කියන්ෙන්.  

නමුත් ඒක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ කාටද හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙගොවි 
ජනතාවට ෙම් සංවර්ධනෙය් පතිලාභ නැත්නම්, ධීවර ජනතාවට 
ෙම් සංවර්ධනෙය් පතිලාභ නැත්නම්, රාජ  සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශවල ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට ෙම් සංවර්ධනෙය් පතිලාභ 
නැත් නම්, ඒ වාෙග්ම උසස් ෙපළ, සාමාන  ෙපළ විභාග සමත්ව 
ෙම් රෙට් සිටින හතළිස්ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසට රැකියා 
නැත්නම් කාටද ෙම් සංවර්ධනෙය් පතිඵල ලැබී තිෙබන්ෙන්? ෙම් 
සංවර්ධනෙය් පතිඵල තිෙබන්ෙන් ඉහළ ඇඟෑලුම්කම් පාන කුඩා 
කල්ලියකටයි. ඒ කුඩා කල්ලියට අනුව තමයි අද අෙප් රෙට් 
ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ හැසිෙරන්ෙන්. කුඩා කල්ලියක් අත තමයි 
අෙප් රෙට් සියලු ව ාපෘති හැසිෙරන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් ආර්ථිකය සමාජගත කරන ලද ආර්ථිකයක් 
ෙනොෙවයි. ෙකොල්ලකාරී, ජාවාරම්කාරි ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් 
අතින් තමයි ෙම් ආර්ථිකය හසුරුවන්ෙන්. ඔවුන් තමයි විශාල 
මාළිගා ෙගොඩ නඟන්ෙන්. ඔවුන් තමයි තමන්ෙග් ෙම්සය උඩ plan 
එක තියාෙගන, LRC ඉඩම ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්, නිදහස් 
ඉඩමක් ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්, UDA එෙක් ඉඩම ෙකොතැනද 
තිෙබන්ෙන් කියලා ෙසොයලා ඒවා බදු ෙදන්න හදන්ෙන්. ෙබ්ෙර් 
වැව ඉදිරිපිට තිබුණා රාජ    සංස්ථාවකට අයිති අක්කර 8ක 
ඉඩමක්. ඒ ඉඩම දුන්නා ඉන්දියන්කාරයකුට. කීයද ෙකොමිස් එක? 
ලක්ෂ 800යි. කවුද ඒක ගත්ෙත්? තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා කවුද 
ඒවා ගන්ෙන් කියලා. ඒ අනුව අෙප් රෙට් ජාවාරම්කාර කල්ලියක් 
හැදිලා තිෙබනවා. ජාවාරම්කාර ආර්ථිකයක් හදලා තිෙබනවා. ඒ 
ආර්ථිකය ෙම් රෙට් ෙපොදු මහත් ජනතාවට හිතකර ආර්ථිකයක් 
ෙනොෙවයි. ෙපොදු මහත් ජනතාවෙග් වුවමනා ඉටු කරන 
ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. ඒ ආර්ථිකය ඉතා කුඩා කල්ලියක මූලික 
වුවමනා සන්තර්පණය කරන, ඔවුන්ෙග් සියලු වුවමනා ඉටු කරන 
ආර්ථිකයක්. ඉතා කුඩා කල්ලියක් අතට ධනය සංෙක්න්දණය වන 
කමෙව්දයකටයි තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහින් තිෙබන්ෙන්. අඩුම 
තරමින් තමුන්නාන්ෙසේලා ධනපති කමයක තිෙබන මූලික 
ගුණාංගවත් රකින්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය 
කරන්ෙන් පාදඩ ධනපති කමයක්; පාදඩ ධෙන්ශ්වර කමයක්. 
ධනපති කමයකදී අඩුම තරමින්, හැකියාව තිෙබන අයට, මිල මුදල් 
තිෙබන අයට, මැදිහත් වන්න පුළුවන් අයට තරග කරලා ඕනෑම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව ාපෘතියක් ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක තමයි පිරිසිදු 
ධනවාදය.  

හැබැයි ෙම් ධනවාදය පිරිසිදු ධනවාදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
පාදඩ ධනවාදය. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා ගන්නා ලද කල්ලියක්, 
උෙද් හවස මන්දිරය වටා කැරෙකන කල්ලියක් ඉන්නවා. ඒ 
කල්ලියට තමයි රෙට් ආර්ථිකය භාර කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
මන්තීවරු, ෙම් ඇමතිවරු නිකම් පඹයන් ගාණට අත් හැර දමලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් කිසි වගකීමක් නැති, කිසි බැඳීමක් නැති, කිසි 
කාර්ය භාරයකට උර ෙදන්න බැරි හිස් මිනිසුන් බවට පත් කරලා 
තිෙබනවා. බලවතුන් වෙට් කැරෙකන කුඩා කණ්ඩායමක් අෙප් 
රෙට් මුළු ආර්ථිකය ගිලෙගන තිෙබනවා. ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ 
ගිලෙගන ඉන්ෙන් ඔවුන්. අද තමන්ෙග් කළු සල්ලි සුදු කර ගැනීම 
සඳහා රෙට් පධාන ෙහෝටල් පද්ධතියට, ව ාපෘතිවලට අත ගහලා 
තිෙබන්ෙන් ඔවුන්. ඒ නිසා ෙම් මහා පරිමාණ ව ාපෘතිය පිටුපස 
තිෙබන්ෙන් ඉතා කුඩා කල්ලියක් සන්තර්පණය කිරීෙම් වුවමනා. 
ඒ වුවමනා ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් ගැසට් නිෙව්දනයත් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති 
පනෙත් එක ෙහොඳක් තිෙබනවා, BOI එකට වඩා. ඒ ෙහොඳ තමයි, 
බදු සහන ෙදන බව කියලා සමාගම්වලට බදු සහන ෙදන එක. ඒක 
ෙහොඳයි ෙන්. අඩුම තරමින් බදු සහන ෙදන බවවත් අපි දන්නවා 
ෙන්. එච්චරයි ෙමහි තිෙබන ෙහොඳ. මීට කලින් BOI එෙකන් දීපු 
බදු සහන ගැන අපි දන්ෙන්ත් නැහැ.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න 
අහලා, අවුරුදු විස්ස තිහ ගියාට පස්ෙසේ තමයි BOI එෙකන් දීපු 
වරදාන වරපසාද ගැන දැන ගන්න ෙවන්ෙන්. එතෙකොට 
ෙකොම්පැනිකාරයා පැනලා ගිහිල්ලාත් ඉවරයි. හැබැයි ෙමහි 
ෙහොඳක් තිෙබනවා. දැන් ෙම් සමාගම්වලට ෙදන්න හදන බදු සහන 
ගැන අපි දන්නවා. ඒ බදු සහන දීෙම් අනන  බලය කාටද ලබා 
 දීලා තිෙබන්ෙන්? ඒ බදු සහන දීෙම් අනන  බලය ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත වරයාට ලබා දී තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ෙනොෙවයි ඒ බලය ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත වරයාට, තමන් ෙතෝරාගන්නා ඕනෑම ව ාපෘතියක් 
කෙමෝපායික සංවර්ධන ව ාපෘතියක් හැටියට ගැසට් කරලා, ඒ 
ගැසට් කිරීම අනුව බදු සහන ෙදන්න පුළුවන්. ෙකොපමණ 
කාලයකට බදු සහන ෙදන්න පුළුවන්ද? අවුරුදු 25කට ෙදන්න 
පුළුවන්. මීට කලින් ඔබතුමන්ලා බදු සහන දුන්නා, ෙතල් 
ගෙව්ෂණය කරන ෙකයාන් සමාගමට.  

ඒ සමාගමට බදු සහන දුන්නා. 2016 දක්වා ෙකයාන් සමාගම 
සියලු බදුවලින් නිදහස්. මීට කලින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැසට් නිෙව්දනයක් ඉදිරිපත් කරලා තවත් 
සමාගමකට බදු සහන දුන්නා. දැන් අලුත් බදු සහනයක් ෙදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් කර තිෙබනවා, කෙමෝපාය සංවර්ධන 
ව ාපෘතියක් යටෙත්. විෙශේෂෙයන්ම සුෙඛෝපෙභෝගී ෙහෝටලයක් 
ඇතුළුව මිශ උපෙයෝගීතා සංකීර්ණයක් බස්නාහිර පළාෙත් 
ෙකොළඹ ෙකොටුෙවහි ඉදි කර කියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ඉහත කී 
ව ාපෘතියට දැන් බදු සහන ෙදන්න හදනවා. ෙම් ව ාපෘතියට ෙදන 
බදු සහන ෙමොනවාද? පළමු ෙකොටම ෙම් ව ාපෘතිය ඉදි කිරීම 
ෙවනුෙවන් සියලු බදු සහන ෙදනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒවා එකින් එක මා කියන්නම්. ෙමම ව ාපෘතිෙය් 
ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ව ාපෘතියට අදාළ භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම 
සහ ව ාපෘතියට අදාළ ෙද්ශීය වශෙයන් මිල දී ගනු ලබන භාණ්ඩ 
හා ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් එකතු කළ අගය මත බදු ෙගවීෙමන් 
නිදහස් වනවා. ඒ කියන්ෙන් මිශ උපෙයෝගීතා ව ාපෘතිය ඉදිකිරීම 
සඳහා ආනයනය කරන සියලු භාණ්ඩ, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් මිල දී ගන්නා සියලු භාණ්ඩ නිදහස් කරනවා. 
ෙමොනවායින්ද? එකතු කළ අගය මත බදු - VAT එක- ෙගවීෙමන් 
නිදහස් කරනවා. 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු 
පනත යටෙත් බදු නිදහස් කරනවා. එතැනින් නතර වන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට, ෙමම ව ාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් කාලය තුළ ව ාපෘති 
සමාගම ඍජුවම ෙහෝ ෙකොන්තාත්කරුවන් තුළින් කරනු ලබන 
සියලුම ආනයනයන් සඳහා 2011 අංක 18 දරන වරාය සහ ගුවන් 
ෙතොටුපළ සංවර්ධන අයකිරීම් පනත යටෙත් බදුවලින් නිදහස් 
කරනවා. එතෙකොට ෙම් ව ාපෘති සමාගම ෙහෝ ෙම් සමාගෙම් 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ආනයනය කරන සියලුම භාණ්ඩ වරාය සහ 
ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන අයකිරීම් පනත යටෙත් බදුවලින් 
නිදහස් කරනවා. ඒ කියන්ෙන් 2011 අංක 18 දරන වරාය සහ 
ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන අයකිරීම් පනතින් පනවා තිෙබන 
බදුවලින් නිදහස් කරනවා.  

ඊළඟට, 2005 අංක 5 දරන මුදල් පනත යටෙත් ෙමම 
ව ාපෘතිය සම්බන්ධව ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සහතික අරමුදල් 
අයකිරීම් අදාළ වීෙමන් නිදහස් කරනවා. ෙම් සඳහා සහතික ගන්න 
ඕනෑ. ඒ සහතික සියල්ල සඳහා 2005 අංක 5 දරන මුදල් පනතින් 
බදු සහනය ෙදනවා.  

ඊළඟට, (235 වැනි අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් මිශ 
උපෙයෝගීතා ව ාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් කාලය තුළ දී ශී ලංකා 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සහිතව ව ාපෘති සමාගම 
ඍජුවම ෙහෝ ෙකොන්තාත්කරුවන් මඟින් ආනයනය කරනු ලබන 
ව ාපෘතියට අදාළ සියලුම ආනයනයන් ෙර්ගු බදු අයකිරීම් තුළින් 
නිදහස් කරනවා. ව ාපෘතිය ඉදි කිරීෙම්දී ෙර්ගු බදුවලින් නිදහස්, 
ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන අයකිරීම්වලින් නිදහස්, VAT එෙකන් 
නිදහස්. එතෙකොට ඉදිකිරීෙම්දී සියලු බදුවලින් නිදහස්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව ාපෘතිය ඉදිකිරීෙමන් පසුව 
අවුරුදු දහයක බදු නිදහස් කාලයක් ෙදනවා. බදු නිදහස් කාලය 
පටන් ගන්ෙන් කවදාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදු 
නිදහස් කාලය පටන් ගන්ෙන් ව ාපෘති සමාගම බදු මත ලාභ 
උපයන මුල් වසෙර් ආරම්භෙය් සිට ෙහෝ වාණිජමය කටයුතු 
ආරම්භ කිරීෙමන් වසර තුන යන  ෙදකින් මුලින් එළෙඹන දින 
සිටයි. ඒ කියන්ෙන් ව ාපෘතිෙය් ලාභ ලබන අවස්ථාෙව් ෙහෝ 
ව ාපෘතිය ඉදිකර වාණිජ කටයුතු ආරම්භ කර අවුරුදු 3ක් 
සම්පූර්ණ වුණාට පස්ෙසේ යන ෙදකින් පළමුව එළෙඹන 
අවස්ථාෙව්දී බදු සහනය ෙදන්න පටන් ගන්නවා. අවම වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් ව ාපාර කටයුතු ආරම්භ කර අවුරුදු තුනකින් පස්ෙසේ 
තමයි බදු සහනය ෙදන්න පටන් ගන්ෙන්. අවුරුදු තුෙන් සිට 
ෙමොකක්ද වන්ෙන්? තව අවුරුදු 10ක් දක්වා බදු සහනය ෙදනවා. 
ඒ කියන්ෙන් ෙම් ෙහෝටල් සමාගම අවුරුදු 13ක් මුළුමනින්ම 
බදුවලින් නිදහස් වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊළඟට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ගැසට් නිෙව්දනයට 

අදාළ කාරණාවක් සම්බන්ධෙයන් කියන්න මට ෙපොඩි කාලයක් 
ෙදන්න. 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ඉහත නිදහස් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් අවසාන දිනයට අනතුරුව - 
දැන් අපි හිතමු, ෙමම ව ාපෘතිය 2015 වර්ෂෙය්දී ඉදි කර අවසන් 
වුණා කියලා. එතෙකොට 2028 වර්ෂෙය්දී තමයි බදු අය කිරීම පටන් 
ගන්ෙන්. හැබැයි 2028 වර්ෂෙය්දී බදු අය කරන්න පටන් ගත්තත්, 
2028 වර්ෂෙය් සිට අවුරුදු 15ක්, ඒ කියන්ෙන් 2043 වර්ෂය දක්වා 
බදුවලින් සියයට 50යි අය කරන්ෙන්. ෙමම ව ාපෘතිය 2015 
වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කෙළොත්, බදු අය කරන්න පටන් ගන්ෙන් 2028 
වර්ෂෙය්දීයි. හැබැයි 2028 වර්ෂෙය් සිට අවුරුදු 15ක් අය කරන්ෙන් 
බදු වලින් සියයට 50යි. අවුරුදු 13ක් මුළුමනින්ම බදුවලින් නිදහස්. 
තව අවුරුදු 15කට සියයට 50ක් බදුවලින් නිදහස්. 2043 වර්ෂෙය්දී 
තමයි හරියට බදු අය කරන්න පටන් ගන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් පනෙත් තව ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? 
ඇමතිවරයාට අවශ  නම් අවුරුදු 25 දක්වා තව බදු සහනයක් 
ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් විධියටම තව ගැසට් නිෙව්දනයක් ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ඕනෑ නම් ෙම් බදු සහනය තව 
වැඩි කරන්න පුළුවන්, ෙම් අසීමිත තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි 
කරලා. ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් 
ඇමතිවරයාට ඒ සියයට 50ත් ඉවත් කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙසේවකයන් 
20ෙදනකුෙග් වැටුප් අවුරුදු 5ක් යන කල් බදුවලින් නිදහස්. ෙගන 
යන මුදල්, රැඳවුම් ගාස්තු ඒ සියලු බදුවලින් නිදහස්. ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙකන් ලැෙබන්ෙන්? අපි ඉඩම් ෙදනවා, ෙගොඩනැඟිලි හදනවා, 
සංචාරකයන්ට නතර වන්න ෙහෝටල් හදනවා. ඒ ෙහෝටල්වලින් 
අපට ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

සියල්ලම බදුවලින් නිදහස් කරන ලද ව ාපෘති.    මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව ාපෘතිය, ජාවාරම්කාර ෙපළැන්තිෙය්  
වුවමනාවන්  මත අෙප් රට මත ෙහණ ෙගඩියක් වාෙග් පහත් කර 
තිෙබන  ව ාපෘතියක්  හැරුණුෙකොට  ෙවන අන් යමක් ෙනොෙවයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 ඊළඟට ගරු පවිතාෙද්වී  වන්නිආරච්චි  අමාත තුමිය. 
ඔබතුමියට විනාඩි 15ක්  ලැෙබනවා.  

[අ.භා. 3.26] 
 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - 
ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Technology and Research)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදයට  එක් වන්න ට 

ලැබීම ගැන මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  පාර්ලි ෙම්න්තු 
(බලතල හා වරපසාද) පනත යටෙත් අද ෙම්   පාර්ලිෙම්න්තු ෙව්,  
ඔප්පු කිරීමට කිසිම සාධකයක්  නැතිව  නිකම් වචන  නාස්ති කර 
කථා කරන්නට  පුළුවන්   අවස්ථාවක් ලැබී  තිෙබන නිසා  සමහරු  
උත්සාහ ගන්නවා,  ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙකෙරන සුවිසල්  සංවර්ධන  
කටයුතු  ෙවනත් ආකාරයකින් ෙම් රෙට්   මහජනතාවෙග් සිත් 
තුළට දාන්න.  ෙම් සැලැස්ම මෑතකදී  අප රූපවාහිනිෙයන්  දැක්කා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂය අද ෙමහි  කටයුතු ආරම්භ 
කර තිෙබනවා.    

එක්සත් ජාතික  පක්ෂෙය් නායකයින්, රූපවාහිනී වැඩසටහන් 
තුළින් රූපවාහිනී පවෘත්ති තුළින් පධාන වශෙයන් ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙකෙරහිත්, එතුමාෙග්  සෙහෝදරයින් ෙකෙරහිත්  

ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ තිෙබන  අපමාණ විශ්වාසය බිඳ වට්ටවලා  
ආණ්ඩුව පරදවන්න පුළුවන්ය කියා සිතනවා. ඔවුන් විශ්වාස 
කරමින්, ඔවුන්ෙග් cadre එෙක් අලුත්ම කටයුත්ත ෙමයයි.  
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් නායකයාෙග්ත්,  ඒ වාෙග්ම නායකයා 
සමඟ කිට්ටුෙවන් වැඩ කරන අෙනකුත් ඇමතිවරුන්ෙග්ත් පතිරූප 
බිඳ  වට්ටන්නට එම පක්ෂ පධානීන් ඔවුන්ෙග් cadre වරුන්ට  
උපෙදස්  ෙදන  හැටි අප රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා.  

විපක්ෂයක් විධියට තමන්ෙග් කාර්ය භාරය හරියට ඉෂ්ට 
ෙනොකර, අද විපක්ෂය උත්සාහ ගන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාව 
අතිමහත් ආදරෙයන්  වැළඳගත්  තුන් කල් දකින නායකයා වුණු  
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්  පතිරූපය විනාශ කරමින් 
බලයට එන්නටයි.  එතුමාෙග් පතිරූපය විනාශ කරන්නට  ඕනෑම 
පට්ටපල් අසත යක් කියන්නට තරමටම  නින්දිත වීම ගැන අප 
කනගාටු ෙවනවා.  අද විපක්ෂයට  කියන්නට ෙදයක් නැහැ. එම 
නිසා විපක්ෂය අසත ය කියලා එතුමාෙග් පතිරූපය විනාශ 
කරන්නට කල්පනා කරනවා. අප මීට ෙපර කථාවලදීත් එය 
දැක්කා. ඔවුන් කිසිම නමක් කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  නමක් 
කියන්න බැහැ. කිසිම තර්කයක්  නැහැ. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, 
ආණ්ඩුෙව් කිහිප ෙදෙනක් ෙම් ව ාපෘති සම්බන්ධීකරණය 
කරනවාය කියා.    BOI  එක  යටෙත් ෙම් බලය තිෙබනෙකොට, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලු ෙදනාම පිළිගත් කාරණයක් 
තමයි,   BOI  එකට අවශ   විධියට රටට එන ව ාපෘතිවලට, 
ආෙයෝජනවලට අවශ  බදු සහන  ෙදනවා; එය  කැබිනට් එක 
දන්ෙන්ත් නැහැ; ඒ වෙග්ම රට දන්ෙන්ත් නැහැ;  රෙට් පසිද්ධව 
ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ත් නැහැ;   පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන්ත් 
නැහැ; BOI එෙක් සභාපතිතුමා සහ  අධ ක්ෂ මණ්ඩලය  ගන්න 
තීන්දු  අනුව ඒ  ව ාපෘති ෙකෙරනවාය  කියන එක. දැන් ෙම්ෙක් 
ඇත්තම තත්ත්වය ෙමොකක් ද?  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  එම ධුරයට පත් වුණාට පස්ෙසේ,  
එතුමාෙග් තිෙබන නිවැරදිභාවයට එතුමාෙග් තිෙබන  
පිරිසිදුභාවයට  එතුමා අලුෙතන් පනතක් ෙගනාවා. අෙප් 
ආණ්ඩුවටත්  තිබුණාෙන්, අෙප් ජනාධිපතිතුමාටත් තිබුණා ෙන්  
එෙහම නම් ෙම් තිබුණු  නීති එෙහමම තියන්න.  ආෙයෝජන 
මණ්ඩලය යටෙත් යම් ආෙයෝජනයක්  එනෙකොට ඔවුන් පමණක් 
තීන්දු  අරෙගන -  ෙදන බදු සහන ගැන  ආෙයෝජන මණ්ඩලය  
තීන්දු අරෙගන-  කවුරුවත් දන්ෙන් නැතිව  ෙම්ක සම්මත කර 
ගන්න තිබුණා.  කවුරුත් අපට  කිව්ෙව් නැහැ, විපක්ෂය අපට 
කිව්ෙව් නැහැ, ෙම්ක    පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  විවාදයකට භාජනය  
කරන්න  කියා.  විපක්ෂෙය් කිසිම මන්තීවරෙයක් කථා කර,  කිසිම 
තැනක කියා නැහැ, ආෙයෝජන මණ්ඩලය දමන ෙකොන්ෙද්සි 
ගැසට් පතයක පළ කරන්නය  කියා.   

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අසත  පකාශ  රාශියක්ම කළා. 
එකක් තමයි, ෙම් අලුත් පනත  ගැන  කැබිනට් මණ්ඩලය දන්ෙන් 
නැහැ යි  කියපු එක. කෙමෝපාය  සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම් ව ාපෘති ගැන කිහිප විෙටකම ඉදිරිපත් 
ෙවනවා. එය කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් තමයි අනුමත කරන්ෙන්.  
ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන විනිවිද භාවයට, ෙම් රටට හරි ෙද් කරන්න 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් තිෙබන වුවමනාවට, 2008 දී ෙම් පනත 
රජෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් පනත අනුව යම් කිසි 
ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරද්දී ඒ පිළිබඳව ගැසට් පතෙය් පළ කරලා,  
ඒ සඳහා ජනතාවෙග් අදහස් ලබා ගන්නවා. ඒ ජනතා අදහස් අනුව 
තවදුරටත් පරීක්ෂණ කරලා, ඊට පසුව නැවතත් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා දවස් 90කට පසුව 
කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරපු ෙයෝජනාව නැවතත් 
ගැසට් පතෙය් පළ කරලා,  ඊට පසුව ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
විවාද කරනවා. ෙම් ආකාරයට  රට සංවර්ධනය කරන්න රජය ඉතා 
පිරිසිදුව කටයුතු කරනෙකොට,  ඒ පිළිබඳව කියන්න  ෙදයක් නැතිව 
කටට එන හැම වචනයකින්ම පහර ගසනවා.  තමන් තුළ තිෙබන 
ඊර්ෂ ාව,  තමන්ට බලයට එන්න තිෙබන ෙනොහැකියාව, ජනතාව  

889 890 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසින් සියයට 5ක වත්  ඡන්දයක් ලබා ෙනොදීම මත  ජනතාවෙගන් 
පතික්ෙෂේප වීම දරා ගන්නට බැරි වුණු සමහරුන් අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පට්ටපල් අසත , ෙබ්ගල් අතහරිනවා. අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් අලුත් පනත යටෙත් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට සංවර්ධන ව ාපෘති පිළිබඳව ඉදිරිපත් වන්ෙන්  නැහැ 
යි කියලා. ඒක පට්ටපල් අසත යක්. කිසිම නමක් සඳහන් 
කරන්නට එතුමා බයයි. කිසිම නමක් සඳහන් කරන්නට කාරණා  
නැහැ. කිසිම නමක් සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට බැහැ. වචන ගලපන්නට පුළුවන්. දැන් ෙම් නින්ෙදන් 
ඇවිදිනවා වාෙග් ෙන් සමහරුන් කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නාවික හමුදාවට 
නායකත්වය දීපු උතුම් පුරුෂෙයක්. ෙම් රෙට් යුද්ධය පැවැති 
ෙවලාෙව් යුද්ධයට සත පහක උදවුවක් ෙනොකරපු ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ, යුද්ධයට වියදම් කරන මුදල් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කළ 
අෙප් අය වැය අනුමත ෙනොකරපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, අපි 
යුද්ධය දිනා ගැනීම  ගැන ලජ්ජාවට පත්විය යුතුයි. අපට යුද්ධය 
දිනන්න බැහැ කියලා විපක්ෂය එක පැත්තක් අරෙගන ආණ්ඩුවට 
වචනවලින් පහර ගහනෙකොට, ජනතාව ෙනොමඟ යවනෙකොට, ඒ 
කිසිදු උදවුවක් යුද්ධය දිනා ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙනොකරපු ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ෙම් රෙට් 
යුද්ධයක් තිබුණාද කියන එක පවා අමතක කරලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගෞරවනීය නාවික 
හමුදාපතිවරයකු  විධියට සිටි ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් ආර්ථික 
මරමස්ථානවලට එදා ෙකෝටි ෙබෝම්බ ගහන ෙකොට, ෙකොටින්ෙග් 
තිබුණු පබල නාවික හමුදාව, ෙකොටින්ෙග් පාබල හමුදාව සහ 
ගුවන් හමුදාව එදා ඔවුන්ෙග් ප්ෙල්න්වලින් ෙකොළඹට ඇවිල්ලා 
පහාර එල්ල කරනෙකොට අෙප් අම්මලා, තාත්තලා ෙකොච්චර 
බෙයන්ද සිටිෙය් කියලා? අපි ෙකොච්චර බෙයන්ද සිටිෙය්? අෙප් 
ජනතාව මහ මඟට බැස්ෙසේ ෙකොච්චර බෙයන්ද? ෙබෝම්බෙයන් 
ඇති වූ මරණ බිය මුළු රටක් ෙවලාෙගන තිබුණු බව අමතක කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල ඇති වුණු ආර්ථික අර්බුද ගැන 
අපි දන්නවා.  ළි ෙඳේ සිටිනා ෙගම්ෙබෝ වාෙග් අපට තනිෙයන් ජීවත් 
වන්නට බැහැ. ඇෙමරිකාෙව් ලක්ෂ ගණන් ජනතාව රක්ෂා නැතිව, 
ෙගවල් නැතිව පාරට වැෙටනෙකොට, ඇෙමරිකන් රජය  එහි  
ෙපෞද්ගලික බැංකු රජයට පවරා ගන්නෙකොට,  මහා ආර්ථිකයක් 
තිබුණු බටහිර රටවල ඇති වුණු  ආර්ථික අර්බුද හමුෙව්, ආහාර 
අර්බුද, ෙතල් අර්බුද හමුෙව් ඒ රටවල් විශාල කඩා වැටීමකට ලක් 
වනෙකොට, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තිෙය් නිවැරදිකම නිසා තමයි ලංකා රජයට ස්ථාවරව 
ආර්ථිකය පවත්වාෙගන යන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. එෙහම 
කටයුතු කරෙගන යනෙකොට; ෙම් ආර්ථිකය අපි හරියට 
පවත්වාෙගන යනෙකොට, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා  කථා කරපු 
ආකාරය ගැන මට නම් හරිම දුකක් ඇති ෙවනවා.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා අද ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට බද්ධ ෙවමින් අපට 
දැෙනන තුන් ආකාරයකට අද ෙම් රට සංවර්ධනය කරා ෙගන 
යනවා.  ගම සංවර්ධනය ෙවලා නැහැ කියලා කිව්වා. මම දන්ෙන් 
නැහැ, එතුමා ගමට ගිහිල්ලාවත් තිෙබනවාද කියලා. අෙප් ගම්වල 
අද අපි අර්ධ නාගරික සංවර්ධනයක් ඇති කරෙගන යනවා;  සුපිරි 
නාගරික සංවර්ධනයක් ඇ ති කරෙගන යනවා; ගාමීය 
සංවර්ධනයක් ඇති කරෙගන යනවා.  ජීවිතයට ෙකොන්කීට් පාරක් 
ෙනොදැකපු ෙම් රෙට් විපක්ෂයට, ෙම් රෙට් ෙකොන්කීට් පාරකට 
අඩියක් ෙනොතබපු විපක්ෂයට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වුණාට පසුව ගෙම් ෙකොන්කීට් පාෙර් 
ඇවිදින්නට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ෙම් රෙට් විදුලිය නැතුව තිබුණු ගම්මානවලට ගාමීය 
සංවර්ධනය යටෙත් විදුලිය ලැෙබන විට අෙප් ගම්මුන්ෙග් 
සිනහෙව් සතුටු කඳුළු ඔවුන් දකින්ෙන් මහත් ඊර්ෂ ාෙවනුයි. 
ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ගාමීය ජල ෙයෝජනා කම එන විට, ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් ගෙම් මාතෘ සායනය හැෙදන විට, 
ගෙම් පාසල් ෙගොඩනැඟිල්ල හදන විට ෙමයට ඊර්ෂ ා කර වැඩක් 
නැහැ, ගරු මන්තීවරුනි. අෙප් සංවර්ධනය ගාමීය මට්ටෙමනුත් 
කරනවා. අෙප් රෙට් සංවර්ධනය අර්ධ නාගරික මට්ටෙමනුත් 
කරනවා. මහා ජල ෙයෝජනා කම, කාපට් පාරවල්, උෙද්ට හවසට 
ඇවිදින්න මං ෙපත් යනාදී වශෙයන් අර්ධ නාගරික සංවර්ධනය අද 
ඉතා ෙහොඳින් ෙකරීෙගන යන අතර, සුපිරි නාගරික සංවර්ධනයත් 
ෙම් රජෙයන් කර ෙගන යන්ෙන් රට ෙවනුෙවන් ෙද්ශීය සහ 
විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගෙනන්න ඕනෑ නිසායි.  

අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
යුද්ධෙයන් පසුව ෙම් රෙට් සංවර්ධනෙය් රැඩිකල් පරිවර්තනයක්. 
ඒ පරිවර්තනය සිද්ධ කරන්න විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් විධියට 
ෙගෙනන්න  ෙවනවා. ඒ විෙද්ශ ආෙයෝජන හරහා  රෙට් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්න අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. එෙහම 
යනෙකොට  එතුමන්ලා කියනවා, සුළු තැනක් විතරක් සංවර්ධනය 
ෙවනවාය කියා. ෙමොන අසත  කථාවක්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ආවට පසු ෙම් රෙට් ෙසලියුලර් දුරකථන පාවිච්චිය 
ෙකොපමණ වැඩි වුණාද? අෙප් ගම්වල තී වීලර් පාවිච්චිය වැඩි 
ෙවලා නැද්ද? අෙප් ගම්වල යටිතල පහසුකම් වැඩි වුෙණ් නැද්ද? 
අෙප් ගම්වල මිනිස්සු වන්දනා ගමන් ගිෙය් නැද්ද?   ඉස්සර පාරට 
බැස්සාම අපි දකින්ෙන් ෙබෝක්කු උඩ ඇන තියා ගත්ත තරුණ 
තරුණිෙයෝ. අද විරැකියාෙව් පතිශතය සියයට 5කට වන තුරු අඩු 
වුෙණ් නැද්ද? ඉතිහාසයට  වඩා අද මිනිස්සු රක්ෂාවල නියැලිලා 
නැද්ද? අද ෙබෝක්කු උඩ දාං ඇද අද ඉන්න තරුණ තරුණියන් 
අපිට දකින්න ලැෙබනවාද? අපි සංවර්ධනය මණින්ෙන් 
පාෙයෝගිකව. කටින් මණින සංවර්ධනයක් ෙම් ආණ්ඩුෙව් නැහැ. 
තමන්ට ජනතාවෙග් පතිචාර ලැෙබන්ෙන් නැති වන විට ජනතාව 
පතික්ෙෂේප කළ, දුර්වල ෙවමින් තිෙබන පක්ෂ, තමන්ට කියා 
ගන්න ෙදයක් නැති වන විට නායකත්වයට ගහනවා. ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශ ය භාරව කටයුතු කරන බැසිල් රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාට ගහන්න අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විශාල 
උත්සාහයක් ගත්තා. හැබැයි, හිස් පට්ටපල් අසත  ටිකකුයි 
කිව්ෙව්. කිසිම කටයුත්තකට  කිසිම ෙචෝදනාවක් එල්ල කරන්න 
එතුමාට බැරි වුණා. උඩ පැන පැන ෙමොනවා හරි කිව්වත් කිසිම 
ෙදයක් එතුමන්ලාට නැහැ. අසත  කිව්වත් ඒ අසත වත් කියා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයකටයි අද විපක්ෂය පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් සංචාරකයින් විශාල පිරිසක් ලංකාවට 
ෙගෙනන්න -ගිය අවුරුද්ෙද් මිලියනය නම්, ෙම් අවුරුද්ෙද් 
මිලියන 2යි; 2016 වන විට ලක්ෂ 25ක් සංචාරකෙයෝ ෙගෙනන්න- 
අද ඉතාම ස්ථිරසාර කියාත්මක වැඩ පිළිෙවළකට එන විට රෙට් 
ආර්ථිකයයි ශක්තිමත් වන්ෙන්. ඒ සඳහා  යටිතල පහසුකම් 
අවශ යි.  සුපරි නාගරික සංචාරකෙයෝ ආවාම ඔවුන්ට අවශ  
පහසුකම් ලබා දීලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 
ෙමවැනි යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීම ජාතියක් විධියට ඉතාම 
අත වශ  කාරණයක්. ෙලෝක ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැෙටද්දි, 
 ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල ඉහළ යද්දි, බඩු මිල වැඩි වනවා.  ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේද  බඩු මිල අඩු වුෙණ්? ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද එන්න එන්න 
බඩු මිල අඩු වුණු රටක් තිෙබන්ෙන්? නමුත් අපි කල්පනා කර 
බලන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමොන තරම් ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට යනවාද කියා. ෙතල් මිල ඉහළට යන විට ෙතල් හා 
සම්බන්ධ වූ සියලු භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යනවා තමයි. ෙම් පනත 
යටෙත් ලංකාවට ෙතල් ගන්න  පාෙයෝගිකව අද විශාල 
ව ාපෘතියක් අපි ලබා දී තිෙබනවා. ෙම්කට යම් කාලයක් යයි. 
හැබැයි රටක් සංවර්ධනය කරන විට අවශ  මූලික අඩිතාලම, 
මූලික පදනම අද රජයක් විධියට හදා ෙගන යනවා. අසත  

891 892 
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කිව්වාට ඒ කිසිම අසත කින් සංවර්ධනය වහන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ෙතල් අර්බුදය හමුෙව් ෙනොසැලී ඉන්න 
ලංකාවට පුළුවන් වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට තිබුණු 
නිවැරැදි ආර්ථික පතිපත්තිය නිසායි. ෙලෝකෙය් ආහාර අර්බුදය 
හමුෙව්, ඒ සියලු අර්බුද හමුෙව්  නිවැරදිව ෙනොසැලී ඉන්න 
පුළුවන්කම ෙම් රටට ලැබිලා තිෙබනවා.   

අපි රජයක් විධියට ෙහෝටල් හදන්න මුළු කෘෂි කර්මාන්තය 
විනාශ කරනවා නම්, කුඹුරු අක්කර දහස් ගණන් ෙගොඩ කරනවා 
නම්, කෘෂිකර්මය විනාශ කරලා සංචාරක කර්මාන්තය කරන්න 
හදනවා නම් අන්න ඒක වැරදි ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම කටයුතු 
අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. පතිපත්තිමය වශෙයන් අපි 
ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු කරන අතර, අර්ධ නාගරික ආර්ථිකයත් 
දියුණු කරනවා.  ඒ වාෙග්ම ගාමීය සංවර්ධනය, අර්ධ නාගරික 
සංවර්ධනය සහ සුපිරි නාගරික සංවර්ධනය සිදු කරමින් රෙට් 
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්නත්  කටයුතු කරන බව මහත් 
ආඩම්බරෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලින් කථිකෙයෝ කිව්වා 
වාෙග්  පසු ගිය කාලෙය් අෙප් කලාපෙය් ඉන්දියාව, මැෙල්සියාව, 
චීනය ඇතුළු ෙලෝකෙය් දියුණු වුණු සෑම රටක්ම ෙමවැනි ව ාපෘති, 
ෙමවැනි ආර්ථික ආෙයෝජන ඒ රටවල ඇති කිරීම තුළින් තමයි  
දියුණු වුෙණ්.  

අද ෙමතුමන්ලා කියනවා අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම ෙත්රුමක් 
නැහැ කියලා. මා දන්ෙන්  නැහැ  ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
රෙට් සංවර්ධනයක් දිහා බලන්ෙන් ෙමොන මට්ටමකින්ද කියලා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, ෙම් විපක්ෂය ෙම් රෙට් සිදු වන ෙහොඳ 
ෙද්වල්  ගැන ෙමොනවාද කියන්ෙන්? අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
කියනවා, රට දන්ෙන් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් නැතිව 
කැබිනට් මණ්ඩලය දන්ෙන් නැතිව ආෙයෝජන මණ්ඩලය තනිවම 
තීන්දුවක් අරෙගන  ෙමවැනි ව ාපෘතිවල බදු සහන ෙදන්න තිබුණු 
නීතිය අවලංගු කරපු එක ෙහොඳයි; ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම් 
පනත යටෙත් නියමයන් හදලා මහජනතාවට දැන ගන්න 
ෙදවතාවක් ගැසට් පතෙය් පළ කරලා, කැබිනට් එෙකන් අනුමත 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා විවාද කරන එක ෙහොඳයි 
කියලා. එතුමා ඊළඟ වාක  "නමුත්......" කියලා පටන් අරෙගන 
කුහකකමින් අසත  ටිකක් කියනවා; ගල් පැෙලන අසත  
කියනවා; නිකම් මඩ ගහනවා. ඒ නිසා අපි විපක්ෂයට කියනවා,  
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත් ෙම් රජය ෙමවැනි පනත් තුළින්  රෙට් සියලුම අංශවල -
ගාමීය ෙවන්න පුළුවන්; අර්ධ නාගරික ෙවන්න පුළුවන්; සුපිරි 
නාගරික ෙවන්න පුළුවන්-  කළ හැකි සෑම සංවර්ධනයක්ම  ඉටු 
කිරීම සඳහා වූ කියා මාර්ග ඉතාම නිවැරදිව, ඉතාම පිරිසිදුව රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ගන්නා බව. යුද විෙශේෂඥයින්, විපක්ෂය ඒ 
වාෙග්ම මුළු ෙලෝකයම යුද්ධය දිනන්න බැහැ කියද්දී ඒ යුද්ධය 
ඉවර කළා වාෙග්  ආර්ථික අතින් ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීමත් අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය යටෙත් සිදු 
කරනවාය කියන එක සඳහන් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළගට ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.44] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු 

පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 
එතුමියෙග් පකාශ ෙදක තුනක් පිළිබඳවත් අදහස් දක්වන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතුමිය කිව්වා, ෙම් දවස්වල මහින්ද 
චින්තනය තුළින් radical  සංවර්ධනයක් සිද්ධ වනවාය; ඒ radical  
සංවර්ධනයට ආෙයෝජන ගලා ෙගන එනවාය කියලා.   

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා කිව්ෙව් radical  සංවර්ධනය සඳහා 

radical  පරිවර්තනයක්- 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Radical සංවර්ධනයට ආෙයෝජන ගලා ෙගන එනවාය කිව්වා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2009 වසරට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 601ක සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන - FDI - ආවා. අපට ලැබී 
තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව දැන් ෙම් radical  
පරිවර්තනෙයන් පස්ෙසේ 2012 වසෙර් පළමුවැනි මාස 09ට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 614ක ආෙයෝජනයි. නිවාඩ් කබ්රාල් 
අධිපතිවරයා ළඟදී කියා තිබුණා ෙඩොලර් මිලියන 1,000ක් ලැබුණා 
කියලා. ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වා,  COPE  
එෙක්දී  BOI එෙකන් කිව්වා කියලා ෙඩොලර් මිලියන අටසිය 
තිස්ගණනක් ලැබුණා කියලා.  අපි කියමු, 1000ක් ලැබුණා කියලා. 
නැත්නම් 950ක් ලැබුණා කියමු. එතෙකොට යුද්ධය කාලෙය් තිබුණු 
614ක පමාණය 950ක් වනවා කියන්ෙන් radical පරිවර්තනයක්ද 
කියලා මා  අහනවා. ඒ ගැන බුද්ධිමත්ව කල්පනා කර බලන්න 
ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම එතුමිය කිව්වා - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  ல மன் யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇයි සංවර්ධනය කරන්න - 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පස්ෙසේ කථා කරන්න. 

මට ටික ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කියන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමිය කිව්වා, ෙම් 
පනත තුළින් ව ාපෘති සඳහා වන ෙයෝජනා කැබිනට් මණ්ඩලයට 
එනවා; දවස් 30කින් ගැසට් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා; ඊට 
පසුව තවත් ගැසට් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා.  ඒක ඇත්ත.  

අප ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියන්න ඕනෑ. Strategic 
Development Projects Act එක ෙගනාපු ෙවලාෙව් පළමුෙවනි 
වතාවට අප කිව්වා ඒක ෙහොඳයි කියලා. අප බලාෙපොෙරොත්තු වුණා 
ඒ අරමුණ ඉෂ්ට ෙවයි කියලා. අරමුණට පකාරව ගරු පවිතා 
ඇමතිතුමිය කියපු ෙද් සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් අපට යම් 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ඒක තමයි, සූක්ෂ්ම ෙලස ජනතාව මුළා 
කරන්න ෙම් පනත පාවිච්චි කරනවාද කියන එක. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අක්කර හතරක ෙම් ඉඩම 
ෙමොකක්ද? ෙම් ගැන කථා කරන්න අප 2011 වසෙර් මුල් කාලයට 

893 894 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දන්නවා, ෙබෝම්බ දමන aircraft 
හදන චීනෙය් ෙකොම්පැනියකට ෙම් ඉඩම විකුණන්න ගිය ෙවලාෙව් 
මම ෙලොකු හඬක් නැඟුවා කියා. ඒ ෙවලාෙව් ඒ ඉඩම ෙඩොලර් 
මිලියන 136කට විකුණනවාය කිව්වත් පසුව ෙඩොලර් මිලියන 54ක් 
පමණයි දීලා තිබුෙණ්. ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙලොකු 
විවාදයක් ඇති වුණා. අවසානෙය්දී ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා ඒ 
agreement එක නවත්වන්න. එෙහම නවත්වලා ඒ චීන කට්ටිය 
CATIC එෙකන් ගියා.  

අෙප් ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
 ෙනොවැම්බර් 16වැනි දා ෙරොයිටර්ස් ආයතනයට පකාශයක් නිකුත් 
කර තිෙබනවා. මා ළඟ ඒ පකාශය තිෙබනවා.  

 එතුමා එහි ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

Under the caption “Sheraton to build hotel in Sri 
Lanka’s capital Colombo" it states, I quote: 
 

“ ‘The negotiations with Sheraton are successfully over and we 
have agreed to give (the) CATIC land,’ Lakshman Yapa 
Abeywardene told Reuters.” 

එතුමා එදා හිතුවා,  ෙම් CATIC ඉඩම ෙෂරටන් එකට ෙදනවා 
කියලා. ඊට පසුව අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයාත්  "ද 
සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පතට ඒ වාෙග්ම නිෙව්දනයක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිමින් මම ෙම් නිෙව්දන ෙදකම 
සභාගත* කරනවා.  

2012 ජනවාරි 29වැනි දා පළ වූ "ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් 
පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

This is what the Hon. Basil Rajapaksa, Minister of 
Economic Development  has said, I quote: 

“…will invest US$ 300 million to build an up-market luxury 
hotel with the world-renowned Sheraton brand name …” 

ෙමතැන වැදගත් වන්ෙන් “Sheraton brand name” කියන 
එකයි.  මම එතැනට එන්නම්. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාත්, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් Reuters එකටයි, 
හැම තැනටමයි කියා තිෙබනවා ෙම් CATIC සමාගමට කලින් දීලා 
තිබුණු ඉඩෙම් Sheraton brand name එෙකන්  ෙහෝටලයක් 
හදන්න උත්සාහ කරනවාය කියලා. අවුරුදු 25කට බදු සහන 
ෙදනවාය කිවූ බවත්  පසුව අපට ආරංචි වුණා.  

දැන් අපට පශ්නයක් අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙමතැනදී  නංගි 
ෙපන්වලා අක්කාද දීලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොකද ෙමතැන ෙෂරටන් 
එකක් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
තිෙබනවා.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 

WelcomHotels Lanka (Pvt.) Limited කියලා එකක්. ඒ  
WelcomHotels Lanka (Pvt.) Limited කියන්ෙන් ෙෂරටන් 
ෙනොෙවයි. ෙෂරටන් කියන්ෙන් seven-star hotel එකක්.  ෙම් 
ගැසට් පතෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ෙම්ක WelcomHotels 
Lanka (Pvt.) Limited කියලායි. අපි දැන් සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමා කියපු ෙද් අහමු. එතුමා කිව්ෙව්, "ඒ  ෙහෝටලයම 
හදන්ෙන් නැහැ, හිල්ටන් ෙහෝටලයත් අයිති Lanka Hotels 
Development Company එකට. ඒ වාෙග් තමයි  ITC එක - 
Indian Tobacco Company එක - ෙම් ෙහෝටලය  හදන්ෙන්. 
ෙම්ක WelcomHotels Lanka (Pvt.) Limited  එකට තමයි අයිති" 
කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙදන car permit 
එෙකන් අප වාහන ගන්නවා ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීතුමන්ලා Mercedes-Benz ගැන එෙහම ෙහොඳට දන්නවා. 
ෙමොකද එතුමන්ලා ඒවාෙය් තමයි වැඩි හරියක් යන්ෙන් එන්ෙන්. 
ඩීෙමෝ එක තමයි Mercedes එෙක් agent. Mercedes එකට 
Mercedes 180  තිෙබනවා, Mercedes 200 තිෙබනවා, Mercedes 
350 තිෙබනවා Mercedes 500 තිෙබනවා, AMG තිෙබනවා. ඒ 
මර්සිඩීස් රථ. ඊළඟට ඩීෙමෝ එෙකන් ටාටාත් ෙගන්වනවා. ටාටා 
නැෙනෝ 800 තිෙබනවා, ටාටා නැෙනෝ 1000 තිෙබනවා. අප 
ඩීෙමෝ එෙකන් වාහනයක් ගත්ත පලියට ඒක මර්සිඩීස් ෙවනවා 
කියලා අප කවුරු හරි කියන්න උත්සාහ දැරුෙවොත්, ඒ තර්කය 
වැරදියි. ඒක මුළා කිරීෙම් තර්කයක්. මම ෙමන්න ෙම් කාරණය 
ඉතාම වග කීෙමන් කියනවා. Starwood Hotel කියලා 
 ෙකොම්පැනියක් තිෙබනවා. ඔය Starwood Hotel එකට අයිති 
ෙහෝටල් brand names වගයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
Mercedes 180, Mercedes 200 වාෙගයි.  ෙම් අයට ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ට තිෙබනවා Four Points by Sheraton. 
ඊළඟට තිෙබනවා Sheraton.  ඊළඟට Westin තිෙබනවා. ඊළඟට 
W තිෙබනවා.  St. Regis  තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ තිෙබනවා 
Luxury Collection. ඊට පසුව  Le Meridien තිෙබනවා. ඔන්න 
ඕවා තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
Sheraton brand එක කාෙග් යටෙත්ද තිෙබන්ෙන්?  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි. Sheraton brand එක කාෙග් යටෙත්ද තිෙබන්ෙන්?  

Sheraton brand එක තිෙබන්ෙන් Starwood Hotels 
යටෙත්යි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී මට උත්තර ෙදන්න ෙකෝ. 
Starwood Hotels යටෙත් තමයි Sheraton brand එක 
තිෙබන්ෙන්. Starwood Hotels අයිති ITC එකට ෙනොෙවයි, 
Starwood එකටයි. ITC කියන්ෙන් හරියට ඩීෙමෝ වාෙග්යි. 
Mercedes-Benz අයිති කාටද? Mercedes-Benz එක අයිති 
පණ්ඩිතෙග්ට ෙනොෙවයි ෙන්. පණ්ඩිතෙග් කරන්ෙන් ඩීෙමෝ 
එෙකන් Mercedes-Benz ෙගන්වලා ලංකාෙව් විකුණන එකයි. 
Mercedes-Benz අයිති ජර්මන් ෙකොම්පැනියටයි. ඒ වාෙග්ම තමයි 
 ෙෂරටන් එක අයිති ITC එකට ෙනොෙවයි. ෙෂරටන් එක අයිති 
Starwood Hotels කියන එකටයි. ෙමතුමන්ලා කියන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්, ITC එකත් එක්ක අත්සන් කර තිෙබන නිසා ෙෂරටන් 
ෙහෝටලය කියන brand name එක ෙමතැනට ෙගෙනනවා 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කියලායි. එෙහම නැහැ. මම ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා, 
ෙෂරටන් එක අයිති Starwood Hotels Group එකටයි කියලා. 
නමුත් Starwood Hotels Group එකට WelcomHotels කියන 
එක අයිති නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, ඊ ළඟට මම ඉතාමත් වග 
කීෙමන් ෙම් කාරණය කියනවා. Now, I table* a printed copy of 
the news item titled "Is the Sheraton coming to Sri Lanka?", 
which appeared in the "Business Times" of "The Sunday 
Times" online edition on 18th December, 2011. 

එතැනදී ෙමන්න ෙම් කාරණය ඉතාමත් වැදගත්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔවුන් කථා කරලා තිෙබනවා, Starwood Hotels 
ෙකොම්පැනියට. That news item states, I quote: 

"Meanwhile Singapore-based Starwood Asia Pacific Hotels & 
Resorts, in response to reports of the Sheraton hotel coming up in 
Colombo, has said in a statement ..."  

Starwood Hotels statement එකක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, which states, I quote: 

"...'while we are in discussions with different owners and 
developers to manage a number of hotel projects in Sri Lanka 
including Colombo under several of Starwood's brands, ..." 

ෙමොනවාද Starwood's brands? Sheraton, Le Meridien 
වාෙග් ඒවායි. WelcomHotels ෙනොෙවයි. The news item further 
states, I quote: 

"......Starwood is not involved or aware of the aforementioned 
discussions and they are srictly between ITC and the Sri 
Lankan government.' " 

එතෙකොට ෙමතැනදී ස්ටාර්වුඩ් ෙහෝටලය ඒ කියන්ෙන් 
ෙෂරටන් ෙහෝටලෙය් අයිතිකාරයන් සෘජුවම කියනවා, ෙෂරටන් 
ෙහෝටලය ෙගෙනන්න , අපි ශී ලංකා ආණ්ඩුවත් එක්ක කිසිම 
සාකච්ඡාවක් කෙළේ නැහැ කියලා. ඔවුන් පිළිගන්නවා, ශී ලංකා 
ආණ්ඩුව ITC ෙකොම්පැනියත් එක්ක සාකච්ඡාවක් කරනවා කියලා. 
ITC ෙකොම්පැනියට තිෙබනවා, dealership එක. මර්සිඩීස් ෙබන්ස්, 
ටාටා නැෙනෝ ෙදක වාෙග් ෙෂරටන් සහ ෙවල්කම් කියන ෙදක 
සම්බන්ධෙයන් dealership එක ITC ෙකොම්පැනියට තිෙබනවා. 
ෙලෝකයට ෙලොකු කථා කියනවා. කථාව ෙදෝලාෙවන්, ගමන 
පයින්. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මම ෙමතැනට ඇවිල්ලා- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මෙගන් ඇහුවා, 

ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය හදන්න අවුරුද්දක් යන කල් උදැල්ලක්වත් 
ගහලා තිෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙකොෙහොමද එතුමාට මයික් එක ෙදන්ෙන්? ෂැන්ගි-ලා එකට 

උදැල්ලක්වත් ගහලා තිෙබනවාද කියලා ඇහුවා. ඒක හරි. 
ඔබතුමාට පුළුවන් නම් එක හැන්සාඩ් වාර්තාවක ෙපන්වන්න මම 

ෙමතැනදී ෂැන්ගි-ලා එක විෙච්නය කරලා තිෙබනවාද කියලා. අපි 
කවදාවත් ඒක විෙව්චනය කෙළේ නැහැ. ෙමොකද ඒ වාෙග් ෙහෝටල් 
ලංකාවට අවශ යි. ලංකාෙව් ෙහොඳම බිම් පමාණෙය් ෂැන්ගි-ලා 
ෙහෝටලය තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ඒවා තමයි සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමා කිව්ෙව්. එකට Ritz-Carlton එනවා නම් ෙහොඳයි. 
ෙෂරටන් එනවා නම් ෙහොඳයි. නමුත් ෙෂරටන් ෙනොෙවයි එන්ෙන්, 
ෙවල්ෙකොම් ෙහොෙටල් කියලා එකකුයි එන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා අහපු පශ්නය හරි. ෙමොකක්ද එතුමා 
ඇහුෙව්? ෙම් ෙහෝටලයටම මුළු ආෙයෝජනය ෙඩොලර් මිලියන 
140යි කියලා ෙම් ගැසට් එෙක් තිෙබනවා. එතෙකොට ඉඩමට 
ෙඩොලර් මිලියන 73.5යි කියලාත් ගැසට් එෙක් තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙහෝටලය හදන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 67.5න්. ෙඩොලර් 
මිලියන 67.5න් ෙකොෙහොමද ෙදයියෙන් ෙෂරටන් එකක් 
හදන්ෙන්? අල්ලපු වත්ෙත් තිෙබන ෂැන්ගි-ලා එක හදන්න 
ෙඩොලර් මිලියන 450ක් ඕනෑ ලු. නමුත්  ෙෂරටන් එක ෙඩොලර් 
මිලියන 73න් හදන්න හදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන ඕනෑ තරම් කථා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
ෙමොවුන්ට ෙකොපමණ කිව්වත් වැඩක් නැහැ. දැන් technical 
කථාවක් කියනවා. Technical කථා කියලා තමයි අපට ෙම්ක 
ෙහොලවන්න පුළුවන් වුෙණ්. Technical කථාවක් තමයි අපි NSB 
එක සම්බන්ධෙයනුත් කෙළේ. ඒ technical කථා අරෙගන තමයි 
ඔබතුමන්ලා අන්තිමට ඔබතුමන්ලාට අවශ  ෙද් කර ගත්ෙත්. ගරු 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා Krrish Group එක 
සම්බන්ධෙයන් අපි ඇහුව පශ්නයකට උත්තර ෙදමින් කිව්වා, -
දැනුත් ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
නැඟිටලා ඔය කථාව කියන්න හැදුවා- UDA එකට අයිති නැති 
ෙකොටස් ෙදකක් තිබුණා, ඒ ෙකොටස් ෙද ෙක් අයිතිය ගන්න කල් 
අපට ඒක අත්සන් කරන්න බැරි වුණා කියලා.  

මම හිතන හැටියට ෙමතැන ෙම් නගරෙය් ඉන්න ඕනෑම 
ෙකෙනක් දැකලා ඇති, නගරය පුරාම boards ගහලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක් කියලාද boards  ගහලා තිෙබන්ෙන්? "Krrish Towers" 
කියලා. ෙම් වාෙග්ම තවත් ව ාපෘතියක් - apartment complex 
එකක් - හදනවා කියලා ඒ apartment එක ෙඩොලර් මිලියනය - 
රුපියල් මිලියන 130- ගණෙන් විකුණන්න  ෙම් දවස්වල ඒක 
market කරමින් තිෙබනවා. ෙම් කිසිම එකකට ෙටන්ඩර් එකක් 
කැඳවූෙය් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමිය දැන් කථා කරන ෙකොට  කිව්වා, 
"අපි ෙම්ක ගැසට් පතයක පළ කරලා ජනතාවට ෙම්වා ගැන 
අවෙබෝධයක් ෙදනවා" කියලා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
වාෙග් ඉඩමක් විකුණන ෙකොට සාමාන ෙයන් ෙටන්ඩර් එකක් 
කැඳ වූවා නම් තමයි ෙහොඳ. අවම වශෙයන් පත්තරෙය් 
advertisement එකක් දැම්මා නම් තමයි ෙහොඳ. එෙහම ෙනොකර,  
විනිවිදභාවයක් තිෙබනවායි කියලා කියනවා නම්,  ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒක  කියන ෙකනාවත් එය පිළිගන්නවා කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. මම ඉතාමත්ම වග කීෙමන් කියනවා, ෙම් 
Krrish building එකට විකුණන තැන ගැන කිසිම විධියකට 
පත්තරෙය් advertisement එකක් දාලාවත්, ෙටන්ඩර් කැඳවලාවත් 
නැහැයි කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන වැදගත් ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඇමතිතුමිය කිව්වා, කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා  කැබිනට් 
එෙකන් අනුමැතිය අරෙගන තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් 
කියලා. දැන් කැබිනට් එෙක් අනුමැතිය Krrish  ආයතනයට 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ කැබිනට් අනුමැතිය මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ 
ෙල්ඛනයත් මම සභාගත* කරනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එහි තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 05කට ෙම් ඉඩම අනූනව 
අවුරුද්දකට බදු ෙදන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒ 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීන්දුව තමයි, වටිනාකෙමන් සියයට 20ක් ඒ 
ෙවලාෙව්ම ෙදන්න ඕනෑ, සියයට 80ක් බදු ගිවිසුම අත්සන් කළාට 
පසුව ෙදන්න ඕනෑයි කියන එක. ෙම් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා 
ගත්තාට පසුව agreement එක ගහනවා, Krrish  ආයතනයත්, 
UDA එකත්.  ෙම් agreement එෙක් තිෙබන්ෙන් කැබිනට් 
අනුමැතියට පකාරව එකඟ වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් 
තිෙබන්ෙන් හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙදයක්. ෙමතැන කියනවා,  
මුලින් වටිනාකෙමන් සියයට 10ක්  ෙගවනවා; සියයට 50ක් බදු 
ගිවිසුම අත්සන් කරන  දවෙසේ  ෙගවනවා, ඉතිරි සියයට 40 තවත් 
මාස හයකට පස්ෙසේ ෙගවනවා කියලා. එෙහම ෙකොෙහොමද? ඒකට 
ෙනොෙවයි ෙන් කැබිනට් එෙකන් agree ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඊට 
පස්ෙසේ ෙමය නැවතත් සංෙශෝධනය කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඊට පස්ෙසේ  කියනවා,  වටිනාකෙමන්  සියයට 10ක් 
ෙදනවා, මුලින්; තවත් සියයට 10ක් ෙදනවා, බදු ගිවිසුම  අත්සන් 
කරන ෙකොට; තවත් සියයට 30ක් ෙදනවා, මාස තුනකින්; ඉතිරි 
සියයට ගණන මාස හයකින් ෙදනවා කියලා.  ෙමොකක්ද ෙම්? 
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ඒෙකන් අදහස් වන්ෙන් ෙම් මිනිසුන්  
වැදගත් අෙයෝජකෙයෝ ෙනොෙවයි කියලායි.  ෙම් මිනිසුන්ට ෙම් 
සල්ලි ෙගවන්න බැහැ. සියයට 20යි, සියයට 80යි කියලා එකඟ 
වුණා නම්  ඒ එකඟත්වයට අනුව වැඩ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සමහර විට ඔබතුමා විශ්වාස 
කරන එකක් නැහැ, ඔය සියල්ලම ජූලි මාසෙය් 30වන දා කළාට 
පස්ෙසේ අෙගොස්තු මාසෙය් 20වන දා එය නැවතත් සංෙශෝධනය 
කරනවා.  නැවතත් සංෙශෝධනය කරලා  කියනවා, සියයට 10ක් 
පිහිටුවලා දින 07කින් ෙගවනවා කියලා. ඔබතුමා දන්නවාද, ෙම්ක 
පෑෙනන් කපනවාය කියලා. පෑෙනන් කපලා දින හත දින 
පහෙළොව කරලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ එතැන අත්සන් කරනවා. ෙමොකක්ද 
ෙම්? කවුද ෙම්? ෙම් මහ ෙලොකු ආෙයෝජකයන්ට ෙඩොලර් මිලියන 
05ක් දවස් හතකින් ෙගවන්න බැරිද? ඒකට තවත් සතියක් ඕනෑද? 
ෙම් සිල්ලර ආෙයෝජකෙයෝ ෙන්. ෙමොවුන්ද, මහා ෙලොකුවට ෙබර 
ගහලා අපි පිළිගන්ෙන්? ඊට පස්ෙසේ කියනවා,  ෙකෙසේ ෙවතත් 
වටිනාකමින් සියයට 10ක් එතැන දීලා, බදු ගිවිසුම අත්සන් කළාම 
අෙනක් සියයට 90ක් ෙගවනවා කියලා.  

ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා  ෙම් ගැන 
ෙගොඩාක් කථා කරනවා. 2012 ෙනොවැම්බර්  මාසෙය් 24වන දා 
අදාළ හැන්සාඩ් වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා.  එහි 1079 තීරුෙය් 
එතුමා  ඉතාමත්ම වගකීෙමන් UDA එෙක් කථාව කියලා ෙමෙහම 
කියනවා : 

"UDA  එකට පවරා ගත්තාට පස්ෙසේ ෙදසැම්බර් මාසෙය් 15 වන දා 
ෙමහි සම්පූර්ණ මුදල තැන්පත් කිරීමට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 
සියයට 10ක තැන්පතුවක් -...- අපි ඉස්ෙසල්ලා අරෙගන තිෙබනවා. 
අෙනක් මුදල - ඉතිරි මුදල- ෙදසැම්බර් මාසෙය් 15 වන දා ඒ 
 ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලා ගිවිසුම අත්සන් කරන ෙකොට තැන්පත් 
ෙවනවා." 

ගරු ඇමතිතුමා ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 24ෙවනි දා ෙම් ගරු 
සභාෙව් එෙහම කියනවා. එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1079 තීරුව 
යටෙත් ඇති ෙම් ෙකොටස ෙකෙරහි සභාෙව් අවධානය මම ෙයොමු 
කරවනවා.  ඇමතිතුමා එෙහම කියනවා.  මම ඇමතිතුමාෙගන් 
අහනවා,  ඔබතුමා කියූ විධියට ෙදසැම්බර් මාසෙය් 15වන දා ෙම් 
Krrish ෙකොම්පැනිය ඇවිල්ලා ෙම් සියයට 90 තැන්පත් කළාද 
කියලා.  ඒ සියයට 90 තැන්පත් කරලා නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මට උත්තර ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී  උත්තර ෙදන්න. අෙන් 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, දැන් මෙග් ෙවලාව. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාව, ෙහොඳද?  

ඒක කරලා නැහැ. නමුත් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරනවා, 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 21වැනිදා. 15වැනිදා සියයට 90 ෙගවන්න 
ඕනෑ කට්ටිය, 21වැනිදා නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා කියනවා, තව 
ෙපොඩි ගණනක් ෙගව්වා කියලා. රුපියල් බිලියන පහක් ෙගවන්න 
තිබුණ අවස්ථාෙව්දී, රුපියල් බිලියන එකහමාරක් පමණක් 
ෙගව්වාය කියනවා. ෙපොඩි ගණනක් ෙගව්වාය කියනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලුම ෙද්වල්වලින් ෙපනී 
යන්ෙන් ඒෙගොල්ෙලෝ වැදගත්, සල්ලි තිෙබන ආෙයෝජකෙයෝ 
ෙනොවන බවයි. ඔවුන්ට සල්ලි නැහැ. ඇත්ත කථාව ඒකයි. ෙම් අය 
බංෙකොෙලොත්  ආෙයෝජකෙයෝ.  “Krrish” කිව්වාම, 
ඉන්දියන්කාරෙයෝවත් දන්ෙන් නැහැ, කවුද “Krrish” කියන්ෙන් 
කියලා. ඕ.එම්. කට්යාල් කියන්ෙන් කවුද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
අනිල් කට්යාල් කියලා පුද්ගලෙයකු ගැන අහලා නැහැ. 
"ෙකෝබ්රා" කියන්ෙන්  බිලිෙමෝරියාෙග් බියර් ෙකොම්පැනිය. ඒක 
එංගලන්තෙය් බියර් ෙකොම්පැනියක්. "ෙකෝබ්රා" කියන බියර් 
ෙකොම්පැනිය බංෙකොෙලොත් කරපු පුද්ගලෙයෝ තමයි ෙම්.  ඕ.එම්. 
කට්යාල් ගැන මහ ෙලොකුවට කිව්ෙව්, එයා තමයි "ෙකෝබ්රා" බියර් 
ෙකොම්පැනි ෙය් අයිතියාකාරයා කියලා. මා ළඟ තිෙබනවා, 
"ෙකෝබ්රා" බියර් අයිතිකාරයාෙග් document එක. "ෙකෝබ්රා" 
බියර් ෙකොම්පැනිෙය් ශුද්ධ වත්කම කීයද? ශුද්ධ වත්කම පවුම් 
මිලියන 20යි. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් බිලියන 4යි. හරිද? රුපියල් 
බිලියන 4යි මුළු වත්කම.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් බිලියන 4ක 

මුළු වත්කමක් තියා ෙගන ෙකොෙහොමද රුපියල් බිලියන 5ක 
ආෙයෝජනයක් කරන්ෙන්? ෙම් ගැන technical points තව 
ෙගොඩක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් මට කියන්න ෙවලාවක් නැහැ. 
ෙම් අය hat collection ජාතිෙය් ආෙයෝජකෙයෝ.  ඉස්සර කාලෙය් 
cricket matches බලන්න යන ෙකොට ෙකොල්ෙලෝ truck එෙකන් 
පැනලා hat එකට එකතු කර ගන්නවා, රුපියල් 50ක්, රුපියල් 
100ක්. එකතු කර ෙගන ෙකොෙහේ හරි තැනකින් බුරියානි එකක් 
කනවා.  මහ ෙලොකු ආෙයෝජකෙයෝ කියලා ඒ ජාතිෙය් මිනිස්සු 
තමයි ෙම් රටට එකතු කර ෙගන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් 
ඔබතුමන්ලා කියන radical ෙවනස් වීම සිද්ධ ෙවලා නැහැ;  
radical පරිවර්තනය සිද්ධ ෙවලා නැහැ. තවමත් එන්ෙන් තුට්ටු 
ෙදෙක් ආෙයෝජකෙයෝ. ඔවුන්ට බැහැ, ඒ ෙගවන්න තිෙබන කුඩා 
පමාණයවත් -සියයට 10 ෙහෝ සියයට 50-  එකඟ වුණ විධියට 
ෙගවන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාත් කැමැතියි ෙම් රට අෙප් 
ළමයින්ට භාර ෙදන ෙකොට ෙම් තත්ත්වයට වඩා ෙහොඳ 
තත්ත්වයකින් ෙදන්න පුළුවන් නම්. අෙප් ගරු ඇමතිතුමිය කිව්වා 
වාෙග් ගමත්, අර්ධ නගරයත්, සුපිරි නගරයත් දියුණු ෙවනවා නම් 
අපි කවුරුත් කැමැතියි. නමුත් ඒ වැෙඩ් ෙවන්න නම් අපට 
 ආෙයෝජකෙයෝ අවශ යි. ආෙයෝජකෙයෝ නැතුව ණය අරෙගන ෙම් 
වැඩ කටයුත්ත කරන්න බැහැ. ඊෙය් ෙපෙර්දා පී.බී. ජයසුන්දර 
ෙල්කම්තුමා කියා තිෙබනවා, IMF එෙකන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 

899 900 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 
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බිලියනයක තවත් ණයක් ගන්න සූදානම් ෙවනවා කියලා. ණය 
අරෙගන, ණයවලින් ෙබල්ල හිර කර ෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
විනාශ කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා කියන්ෙන් ෙකොෙහොම හරි ඔය radical පතිපත්තිය 
ඉදිරිපත් කරලා ආෙයෝජකෙයෝ, ඇත්ත වශෙයන්ම ආෙයෝජනය 
කරන්න පුළුවන් සල්ලි තිෙබන ආෙය්ජකෙයෝ අරෙගන ඇවිල්ලා 
ෙම් රට සංවර්ධනය කරනවා නම් වඩාත්ම ෙහොඳයි කියන එකයි.   
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 

මන්තීතුමා.  

ඊට පථම, ගරු ෙමොහාන් ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද 

සිල්වා මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹான் 
பிாியதர்ஷன த சில்வா அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. (DR.) SARATH WEERASEKARA left the 
Chair, and THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took 
the Chair. 
 
 

[4.06 p.m.] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, the Minister of Economic 
Development is seeking approval to pass an Order under 
subsection (4) of Section 3 of the Strategic Development 
Projects Act, No. 14 of 2008 and published in the Gazette 
Extraordinary No. 1782/28 of 31st of October, 2012, 
which was presented on 8th January, 2013. 

Sir, before I proceed further, I want to refer to certain 
matters mentioned by our good Friend, the Hon. Ravi 
Karunanayake. We witnessed nauseating verbal diarrhoea 
in his speech which had been made over a hundred times 
in this House. He was batting right and left without an 
aim or target but he never reached the boundary line or 
sent the ball above the boundary line for sixers. He is a 
person, Sir, who is blaming the Government, every 

Minister including the Hon. Sarath Amunugama, Minister 
of International Monetary Co-operation and Deputy 
Minister of Finance and Planning. What the country 
knows and has to be repeated is that when "Sathosa" was 
under him, he was told, “සෙතොස කෑවා”  He destroyed the 
entire co-operative movement. Against our wishes, the 
outlets were kept open in the night.  

බල්ෙලෝ, බළල්ලු තමයි ඒෙක් ලැග්ෙග්. මනුෂ යන්ට ඒෙකන් 
පෙයෝජනයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. විදුලියට ෙගව්වා, ජලයට 
ෙගව්වා. සෙතොස එෙහම පිටින්ම  විනාශ වුණා. මම ආණ්ඩුෙවන් 
අද ඉල්ලා සිටිනවා, සෙතොස කාපු  එක්ෙකනා පිළිබඳව ෙහොයන්න 
ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කළ යුතුයි කියලා. තවත්  අවස්ථාවක 
පවුම් 300කට වැඩිය ෙගනැල්ලා විනිමය වංචා කරලා, පිට රට 
යන්නට passport එක පවා අහිමි වුණු අය තමයි ෙමෙහම කථා 
කරන්ෙන්.  අපි ෙම්වා රටට ෙහළි කළ යුතුයි, what type of a 
character he is කියලා. Sir, they are jealous, nothing else.  
May I say this? ඊර්ෂ ාව, ෙකෝධය, ෛවරය, පළි ගැනීම, 
කුහකකම, තණ්හාව ආදිෙයන් ෙමෙලොවදීත් පිරිෙහනවා. ඒ අය 
පර ෙලොව ගියත් නිරෙය් තමයි ඉන්ෙන්. 

"තිරුක්කුරල්" ගන්ථෙය් ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳ අදහසක් 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, 
තිරුක්කුරල් ගන්ථය ලිව්ෙව්, තිරුවල්ලුවර්. ෙම් තිරුක්කුරල් 
ගන්ථය වජිර පභාත් විජයසිංහ විසින් ඉතාම සරල අන්දමින් 
ලස්සනට සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා, "ජීවිතය 
හැඩ ෙවන්න තිරුක්කුරල් කියවන්න" කියලා. එය සීමාසහිත ඇස.් 
ෙගොඩෙග් සහ සෙහෝදරෙයෝ සමාගෙම් පකාශනයක්.  

මා කිව්ව ආකාරයට ධම්මපදෙය් තිෙබනවා, "ධම්ෙමෝ හෙව් 
රක්ඛති ධම්මචාරි" කියලා. එනම්, "ධර්මෙය් හැසිෙරන්නා එම 
ධර්මය විසින්ම ආරක්ෂා කරනු ලබයි   ."  

ඊට සරිලන ආකාරෙයන් තිරුක්කුරල් ගන්ථෙය් වර්ෂ 
5000කට ඉස්ෙසල්ලා ෙමන්න ෙමෙහම කියලා තිෙබනවා.  

“அ க்கா  அவாெவகுளி இன்னாச்ெசால் நான்கும்  

இ க்கா இயன்ற  அறம்” 

"ඊර්ෂ ාව, ද්ෙව්ෂය, තණ්හාව, පරුෂ වචන කීම යන ෙම් වැරැදි 
සතෙරන් වැළකී ෙනොපසුබස්නා උත්සාහෙයන් කියා කිරීම 
ධාර්මිකත්වයයි."  

විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය ළඟ ඒ ධර්මය නැහැ. හැම දාම පව් 
කරනවා. පින් කරන්න දන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා ධම්මපදෙයන් 
කිව්වා වාෙග් ඔවුන් ෙමෙලොවත් පිරිෙහනවා. ෙම් අය පර ෙලොව 
ගියත් නිරෙය් දුක් විඳින්නට  තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. උෙද් ඉඳන් 
හැන්දෑ වන තුරු ඕනෑ ෙදයක් ගැන කථා කරන ෙකොට විපක්ෂෙය් 
හැම කථිකයකුෙග්ම කියන වචන set එක ෙමොකක්ද? 
"රාජපක්ෂකරණය" - “Rajapaksanization"- ෙවන වචනයක් 
නැහැ. එෙහම නම් ශබ්දෙකෝෂයට ඇතුළු කිරීමට ඒක ෙහොඳ 
වචනයක් තමයි. "රාජපක්ෂකරණය" - "Rajapaksanization" - අද 
ෙම් රෙට් අති උතුම් වූ වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. ෙම් රට දියුණු 
කරනවා. රට දියුණුෙව් උච්චස්ථානය කරා ෙගන යනවා. රෙට් 
සාමය ඇති කරනවා. අන්න ඒ ආකාරට අද ෙම් කෙමෝපාය 
සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් නියම ඉදිරිපත් කරන ගරු 
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් ශකෙයක් වාෙග් තමයි වැඩ 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දවිඩ භාෂාෙවන් තවත් 
කියමනක් තිෙබනවා, “தம்பி உைடயான் பைடக்கு அஞ்சான்” 
කියලා. ෙමයින් කියැෙවන්ෙන්, "හරි මල්ලි ෙකෙනක් ඉන්නවා 
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නම්, ෙසේනාවට භය ෙවන්ෙන් නැහැ," කියන එකයි. අන්න, මල්ලි 
ෙකෙනකුත් හම්බ වුණා. ඒ තමයි ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශකෙයක් වාෙග් හැම තැනකටම 
ගිහිල්ලා රට දියුණු කරනවා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා රටට සාමය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා රට සංවර්ධනය කරා ෙගන යනවා.  

බලන්න, දියවන්නා ඔය ආශිත ෙකෝට්ෙට් පෙද්ශය දැන් ෙකොයි 
තරම් ලස්සනද කියලා. අෙප් හාමුදුරුවෙන් ෙතොටගමුෙව් ශී රාහුල 
හිමි නැවතත් ඉපෙදන්නට ඕනෑය කියලා අපි හිතනවා. ෙම් 
පෙද්ශය වර්ණනා කරලා ඉතාම ලස්සන බව හඟවන්නට තවත් 
සැලළිහිණි සංෙද්ශයක් ලිවිය යුතුයි. එක සැලළිහිණි සංෙද්ශයක් 
ලියලා තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුළු කැබිනට් මණ්ඩලයටම 
පැහැදිලිවම ෙම් විධියට කියලා තිෙබනවා. 

Sir, the  Cabinet Memorandum dated 25th November, 
2011 states, I quote: 

“New urban development initiatives are envisaged by attracting 
large investments in order to develop Colombo as a middle 
income city in terms of the long term development framework 
of the Government.  The new urban development strategy is 
also proposed to provide housing for shanty dwellers presently 
living within the city,...” 

Is that not a good thing?  Even Dr. N.M. Perera, a 
former Mayor of Colombo, for whom I have great respect 
and regard was one person who had been quoting Erskine 
May in this House.  I also learned from him how to quote 
Erskine May.  But, he could not remove all the shanties. 
It further states, I quote: 

“…. so as to ensure better living conditions and provide them 
opportunities for urban employment and livelihood activities. 
The new plan for urban development is also designed to 
protect the green belt areas, waterway reservations particularly 
with regard to the Beira Lake,...” 

ගිහිල්ලා බලන්නෙකෝ Beira Lake එක. එදා ගඳ ගහපු Beira 
Lake එක අද ෙකොච්චර ලස්සනද? එදා හිටපු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා නගර ශුද්ධ කෙළේ නැහැ, තවත් කැත කළා. 
නරකාදියක්  කළා. ෙකොළඹ Slave Island පෙද්ශෙය් ජනතාවට 
ගන්දස්සාෙර් ඉන්නට බැරි වුණා. Again, I quote: 

“….. playgrounds, public parks, urban forestry, etc, 
considering the government’s priority in developing Colombo 
city as an environmental friendly clean city well positioned for 
commercial tourism ….” 

අමාත  මණ්ඩලය සංෙද්ශෙය්  එෙහම  පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් ඒක ලස්සනට පකාශ කරලා 
තිෙබනවා.  අපි යන්ෙන් නිවැරදි පාෙර්යි. Accordingly, further 
exemptions are to be granted. ෙම් ෙකොළඹ නගරය සංවර්ධනය 
කිරීම පිණිස exemptions පවා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to 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) 
කුක්කුට්ටා, වාඩි ෙවන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your point of Order? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
The Hon. Member stated that it was the Hon. Mangala 

Samaraweera who spoiled the Colombo City.  That was 
done by their Government. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු අස්වර් 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මම කිව්වාෙන්. කුක්කුට්ටා, වාඩි ෙවන්න. කුක්කුට්ටාට ෙවන 

වැඩක් නැහැ, ඔච්චර තමයි දන්ෙන්. ෙකොම්පඤ්ඤවීදියට ගිහිල්ලා 
මිනිස්සු රවටනවා. ඊට පස්ෙසේ එතැනින් දුවනවා. ෙහොයන ෙකොට 
මිනිහා නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත්  කාරණයක් තිෙබනවා. 
"ආර්ථික සංවර්ධනය." නියමුවන් ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ කවුද? 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් Dr. P.B. Jayasundara මැතිතුමා. ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා මධ ම බැංකුෙව් Governor, අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් මැතිතුමා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

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

ඒ අයට විරුද්ධව තමයි විපක්ෂෙය් අය ෙමතැන  කථා 
කරන්ෙන්. ඇයි? ෙහොඳට වැඩ කරන නිසා. ෙම් රට සංවර්ධනය 
කිරීමට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කවුරු හරි උදවු 
කරනවා නම් ෙම් අය ඒකට විරුද්ධයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට දියුණුවක් 
වුවමනා කරන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒකයි අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉස්සර තිබුෙණ් ෙගෝල්ෙෆේස් ෙහෝටලයයි, ග්රෑන්ඩ් 
ඔරියන්ටල් ෙහෝටලයයි, මවුන්ට් ලැවීනියා ෙහෝටලයයි පමණයි. 
එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා රාජ  ඇමතිවරයා වශෙයන්- 
He started a chain of hotels in this country.  He knew what 
he was doing for the future. ඉන් පස්ෙසේ තමයි ඔබෙරෝයි, 
එෙහම නැත්නම් අද සිනමන් ගෑන්ඩ්, සිනමන් ෙල්ක්සයිඩ්, 
ඉන්ටර්ෙකොන්ටිෙනන්ටල්, හිල්ටන් ෙහෝටලය වාෙග් ඒවා ඇති 

903 904 

[ගරු  අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්  මහතා] 
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වුෙණ්. හිල්ටන් ෙහෝටලය අද ඉතාමත්ම ලස්සන බවකින් පරිපූර්ණ 
වූ Kingsbury ෙහෝටලයක්. ලන්ඩනෙයන් භාගයක් ෙමහාට ආවා 
වාෙග්. ගිහිල්ලා බලන්න, හිල්ටන් ෙහෝටලයට. ෙපෙර්දා ලක්ෂ්මන් 
හුලුගල්ල මැතිතුමාෙග් ෙපොතක් එළි දක්වන අවස්ථාෙව්දී ඒ 
ෙහෝටලය ෙකොයි තරම් ලස්සනට තිබුණාද කියලා ගිහිල්ලා 
බලන්න තිබුණා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒ ෙහෝටලෙය් කුස්සිෙය් කැරෙපොත්ෙතෝ. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පක්ෂයක් නැහැ, නායකත්වයක් නැහැ, 

Deputy ෙකෙනක් නැහැ, ෙමෙලෝ ෙදයක් නැහැ. කෑ ගහෙගන 
කෑරලා වෙග් ඇවිදින්න පමණයි දන්ෙන්. බලන්න, 2016 දී, we 
need 50,000 rooms and we are marching towards that.  That 
is the gigantic task that the Hon. Basil Rohana Rajapaksa has 
undertaken on behalf of the Government. අපට විහිළුකාරෙයෝ 
කියලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව  මිනිත්තු 
ෙදකක කාලයක් ෙදන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අපි විහිළුකාරෙයෝලු.  විහිළුකාරෙයෝ කව්ද කියන එක අද 

"මව්බිම"  පත්තරෙය් ෙබොෙහොම ලස්සනට කියා තිෙබනවා. අද දින 
"මව්බිම" පත්තරෙය් ෙමෙසේ පළ කර තිෙබනවා: 

"දන්න ගෑනු ළමයින්ට SMS කරලා යූ.එන්.පී.යට බැ ෙඳන්න 
කියන්නෙකෝ" 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙමොකක්ද? ෙත්රුෙණ් නැහැ. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය දැන් 

අවසානයි. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. එම පත්තෙර් සඳහන් වන අන්දමට, "දැන් ඔය දම් 
පාට shirt එක ඇඳෙගන ඉන්න මල්ලී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
සාමාජිකෙයෝ කී ෙදෙනක් බඳවා ෙගන ඉන්නවාද?" කියලා එතැන 
හිටපු  තරුණෙයකුෙගන් අහනවා.  "කව්රුවත් නැහැ." කියලා ඔහු 
පිළිතුරු ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ, "වම්බටු කීයද? ෙබෝංචි කීයද?" 
කියලා අහනවා.   ඉස්සර පෙතෝලයක් උස්සාෙගන ගියා. දැන් කරු 

ජයසූරිය මන්තීතුමා හිමින් හිමින් සභාවට එන නිසා පෙතෝලය අත් 
හැරලා තමයි කථා කරන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. ෙම්ක 
විහිළුවක්. ෙම් විෙනෝද සමය කියලා හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමා 
උෙද් පාන්දර "දස ෙදසින්" programme එෙක්දී ලස්සනට කිව්වා. 
ෙමෙහම විහිළුකාරෙයෝ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. 
ෙමෙලෝ ෙදයක් කරන්නට බැහැ, සංවර්ධනයක් කරන්නට බැහැ. 
හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ෙමොෙළේ මංචාඩියක් 
තරම්වත් තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේෙග්  නායකයාට කියන්න 
හරි පාෙර් යන්න කියලා. හැත්තෑ ගණනක්, එකසිය ගණනක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අත් හැරලා  අද ආණ්ඩුවත් සමඟ එකතු 
ෙවලා ඉන්ෙන් ෙමොකටද? රට සංවර්ධනය කිරීම පිණිසයි, රෙට් 
ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කිරීම පිණිසයි කියන කාරණය  මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අවධාරණය කරනවා. 

සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ෙචෝදනාවක් කළා. He said that 
America is worried about the removal of the Chief Justice. 
He is shedding tears for America. Now, what has happened?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up your 

speech now.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Okay, Sir. I will conclude. What is happening now? I 

am reminded of the Rome history. In ancient Rome, Sir,  
when the King died, the page or the court crier goes 
round the City of Rome crying, “ King is dead, King is 
dead” and the following day, the same page or the court 
crier goes round the City of Rome saying, “Long live the 
King, long live the King.” අන්න  එෙහමයි ඔබතුමන්ලාට 
ෙමහිදී කිව්ෙව් - Now, you can say, “Queen is dead, Queen 
is dead” and we will say, “Long live the new Chief 
Justice”.  The Ceremonial Sitting of the new Chief Justice 
was held peacefully  in the morning today. 

Thank you very much. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. මී ළඟට ගරු ඉරාන් 

විකමරත්න මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 4.19] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් නියමය 
පිළිබඳ විවාදයට -සුෙඛෝපෙභෝගී ෙහෝටලයක් ඇතුළුව මිශ 
උපෙයෝගීතා සංකීර්ණයක් ඉදිකර කියාත්මක කිරීමට අදාළ 
විවාදයට- මා සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් කරුණු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදකක් ගැන කියන්නයි. එක කරුණක් තමයි ෙම් වාෙග් ව ාපෘති  
ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි, මහජන සම්පත්, ඉඩම් විකුණනවා 
නම් ෙකොයි වාෙග් මිලකටද විකිණිය යුත්ෙත් කියන කාරණය. අද 
කථා කරපු සමහර මන්තීවරු විෙශේෂෙයන්ම ඉතිහාසය ගැන කථා 
කළා. ඒ කථා කරපු සමහර මන්තීවරුන්ට අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන් නරකයි, අශුභයි කියලා ෙපන්වපු ඒ 
ඉතිහාසෙය් ෙකොටසක් හැටියට එතුමන්ලාත් සිටියාය කියන 
කාරණය. මම දුකින් වුණත් ඒ කාරණය ගැන සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. අපි දන්නවා, ෙම් වාෙග් විශාල ව ාපෘති කරන ෙකොට 
දූෂණයට; දුසැරියට තිෙබන අවස්ථාවන් ෙබොෙහොමයි කියන 
කාරණය. අද රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ඒ ගැන කථා කරපු 
නිසා ඒවා ගැන මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම Krrish Group එක ගැන අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා 
කථා කළා. ඒෙක් අවදානම ගැන මා සඳහන් කරන්න අවශ යි. 
ෙමොකද දැනට මහජනතාවෙග් මුදල් ඒ ව ාපෘතියට ෙයදවීම 
සම්බන්ධෙයන් වූ ෙතොරතුරු සියල්ලක්ම නැති නිසා එහි යම් කිසි 
අවදානමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් අවදානම ගැන පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ. අපිට සෑෙහන බියක් තිෙබනවා, ෙම් කියන 
විධියට, ෙපෙනන විධියට, ෙවබ් අඩවිෙය් තිෙබන විධියට ෙම්ක 
හරියටම සිදු ෙවයි ද නැද්ද කියලා.  ඒ ගැන අපිට අනුමානයක් 
තිෙබන නිසා ඒ අවදානම ගැන පකාශ කරනවා. නමුත් මා ෙමහිදී 
කථා කරන්ෙන්,  ෙම් ව ාපෘති ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් 
ඉඩම් විකුණන ෙකොට, මහජන ෙද්පළ විකුණන ෙකොට ඒ  
විකුණන්ෙන් කුමන මිලකටද කියන කාරණා සම්බන්ධවයි.  

මම හිතනවා, ෙමහිදී කරුණු තුනක් ගැන  සලකා බලන්න 
ඕනෑය කියලා. එක කාරණයක් තමයි ඉඩමක් විකුණන ෙකොට 
සහනදායක මිලකට ලබා දීම. ෙම් ව ාපෘතිෙය් මුළු ආෙයෝජනය 
ෙඩොලර් මිලියන 140ක් විතර වනවා. ඉඩමට එයින් භාගයක් විතර -
ෙඩොලර් මිලියන 73ක්- ෙගවනවා. ඒ වාෙග්ම බදු සහන ෙදනවා. ඒ 
බදු සහනවල අගය ෙමොකක්ද? තුන්වැනි කාරණය තමයි, ඒ බදු 
සහන ෙදන කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙකොෙහොමද ෙතෝරා ගන්ෙන් කියන 
කාරණය. ෙමතැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ෙම් ව ාපෘතිය 
සම්පූර්ණ කරන්න අවුරුදු පහක් විතර යාවි, අවුරුදු තුනක් විතර 
තව සහන කාලයක් ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ෙමොකද ලාභ 
ෙසොයන්නත් යම් කිසි කාලයක් යයි. ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු 25කට 
සහන ෙදනවාය කියලා කියනවා. 2013 වර්ෂෙය් ඉඳලා ඔය අවුරුදු 
5යි, 3යි, 25යි ඔක්ෙකොම එකතු කරෙගන ගිෙයොත් ෙම් රෙට් 
භාණ්ඩාගාරයට යම් කිසි ආදායමක් ලැෙබන ෙකොට 2045 විතර 
ෙව්වි. එච්චර කාලයක් යනවා. එතෙකොට ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වයස අවුරුදු සියයක් විතර ෙව්වි. ෙම් විෂයය 
භාර ඇමතිතුමාෙග් වයස මම දන්ෙන් නැති නිසා මට ඒ ගැන 
සඳහන් කරන්න බැහැ. නමුත් අද ෙමතැන ඉන්න අපි හුඟක් අය 
එදාට ෙමතැන නැහැ. භාණ්ඩාගාරයට ෙම් ලාභය ලැෙබන ෙකොට, 
ෙම් ආදායම ලැෙබන ෙකොට අපි ෙමතැන නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ලාභයක් ලැබුවාය කියලා හිතමු ෙකෝ. අපි කල්පනා කරන්ෙන් ෙම් 
කාලය ෙකොෙහොමද ෙතෝරන්ෙන් කියලායි. ෙමොකද ඒ කාලයට යම් 
කිසි වටිනාකමක් තිෙබනවා. ෙමතැන සහන හුඟක් ගැන සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. වසර 10ක සීමාවක් තිෙබනවා, නිදහස් ආදායම් 
බදුවලින්. 

තව වසර 15ක් සහනාධාර හැටියට සියයට 12 ෙවනුවට 
සියයට 6ක බද්දක් ෙදනවා. ෙසේවකයින්ට පහසුකම් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග් හුඟාක් ෙද්වල් සඳහන් කර තිෙබනවා. කාලය නැති නිසා 
මම ඒවා එකින් එක කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  නමුත් අපි ආදායම් 
බද්ද විතරක් ගත්ෙතොත් ෙඩොලර් මිලියන 140ක් ආෙයෝජනය 
කරනවා නම්, එයින් සියයට 10ක ලාභයක් - return එකක්- 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, ඒක අවුරුදු 25ක කාලයකට 
බැලුෙවොත්, -පළමුවැනි අවුරුදු 10 තුළ ආදායම් බද්ෙදන් සම්පූර්ණ 

සහනයක් තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ සියයට 6ක සහනයක් තිෙබනවා. 
- ඒ ෙකොටස බැලුෙවොත් ආදායම් බද්ෙදන් විතරක් බදු සහන 
පමාණය ෙඩොලර් මිලියන 960යි. මුළු ආෙයෝජනයම ෙඩොලර් 
මිලියන 140යි. ඉඩම ට ෙදන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 73යි. ඒ නිසා 
ෙම්වා විකුණන ෙකොට මිල ගණන් බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද 
කථා කළ ෙද්වල යම්කිසි විවෘතභාවයක් තිෙබනවාද? ෙම් වාෙග් 
ව ාපෘති කරන ෙකොට අපි ඒක ගැසට් කරනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි 
ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනා 
පමණින් විනිවිදභාවයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙම් මිල ගණන් 
බැලුෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක අපට හරිහැටි දැන ගන්නට ඕනෑ. 
අපට ඒක දැන ගන්න අවශ යි. ඉන්දියාෙව්ත් ෙමවැනි පශ්නයක් 
ඇති වුණා. ඒ කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම මහජන ෙද්ෙපොළ, තරංග, 
mobile phone licence වාෙග් ෙද්වල් විකුණන ෙකොට ඒවා 
විකිණිය යුත්ෙත් ෙකොයි මිලටද, ෙකොයි කාලයටද කියන එක 
ගැන.  

ඉතින් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාෙව් ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව  තීරණයක් ෙදන්න කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග 
විනිශ්චයකාරතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා.  ඒ ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
1994 ඉඳලා 2010 3G තරංග විකුණන ෙතක්ම රජය විකුණපු සෑම 
ෙපොදු ජන ෙද්ෙපොළක් පිළිබඳවම විභාගයක් කරලා කපාඩියා අග 
විනිශ්චයකාරතුමා පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය් යම්කිසි 
තීරණයක් දුන්නා. ඒ තීරණය පිටු 200ක සඳහන් ෙවනවා.  
ඉන්දියාෙව් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ඒ බලය දීලා තිෙබනවා. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 143 ව වස්ථාව යටෙත් "Power of  
President to consult  Supreme Court"  කියලා බලයක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ජනාධිපතිතුමාට පශන්යක් අහන්න පුළුවන්. ඒක 
නිවැරදිද, නැද්ද කියන එක  ජනාධිපතිතුමාට දන්වන්න සුපිම් 
උසාවියට පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි නිදහස් අධිකරණයක් අවශ  
වන්ෙන්. අපි මාසයක් තුළ ඒ ගැන කල්පනා කළා; කථා කළා; 
සාකච්ඡා කළා. දවස් ෙදකක විවාදයක් තිබ්බා. හුඟක් අය කථා 
කෙළේ ෙදෝෂාභිෙයෝගය ඉදිරිපත් කිරීෙම් කමය තුළ තිබුණ වැරදි, 
අසාධාරණ ගැනයි. නමුත් ඒ ගැන මම නැවත කරුණු කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ඒක අසාධාරණයි කියලා අපි දිගින් දිගටම කිව්වා. 
අපි විෙශේෂ කාරක සභාෙවන් අයින් වුෙණත් ඒ නිසායි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අලුතින් අග විනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කරන ෙකොට 
හිටපු ජනාධිපති උපෙද්ශකෙයක් ඒ තනතුරට පත් කළාම, ෙම් 
රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ස්වාධීනයි කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්. 
වැරදි කමයක් අනුගමනය කරලා හිටපු තැනැත්තියව අයින් 
කළත්, අලුත් එක්ෙකනා පත් කරන ෙකොට යම්කිසි 
ස්වාධීනත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා අපි හිතුවා. නමුත් ඒකවත් 
දකින්න ලැබුෙණ් නැහැ.  

අපි ඉන්දියාෙව් තීන්දුව ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරමු. ෙමොකද, 
අපට ලංකාෙව් අධිකරණෙයන් එෙහම තීන්දු ලබා ගන්න බැරි 
නම්, පිට රටවල තීන්දුවලින් හරි ඉෙගන ගන්න පුළුවන්. නීතියට 
ආවාම ඕනෑම අධිකරණයක් තුළ එක එක රටවල නීතිත්, ඒ 
වෙග්ම එක එක රටවල දුන්න තීරණ පිළිබඳවත් සඳහන් කරලා 
තමයි ඒ අධිකරණය තීරණ ෙදන්ෙන්. ෙම් ගැන කථා කරන ෙකොට 
දැන් අපට ෙපෙනනවා, ඉන්දියාෙව් ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගැන 
සඳහන් කරලා පශ්න අටක් අසා තිෙබන බව. ඒ පශ්න අටම මම 
කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ පශන් අෙටන් ෙදකක් මම 
කියවනවා.  

"What is the permissible scope for interference by 
courts with policy making by the Government including 
methods for disposal of natural resources?  Whether, if 
the court holds, within the permissible scope of judicial 
review, that a policy is flawed, is the court not obliged to 
take into account investments made under the said policy 
including investments made by foreign investors under 
multilateral/bilateral agreements?" 

907 908 

[ගරු  ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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ඒ විධියට අහපු පශ්න අටක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව යම්කිසි 
තීරණයක් දුන්නා.  යම්කිසි මූලධර්මයන් අනුවයි  ඒ දුන්නු තීරණය 
රඳා පවතින්ෙන්. එතැනදී සඳහන්  කරනවා,  අපි අෙප් ස්වභාව 
ධර්මෙය් තිෙබන සම්පත් විකුණනෙකොට  -ඉඩම්, තරංග ඇතුළු 
අනික් සියලු ෙද්වල් අපි විකුණනෙකොට- එතැනදීත් සමානත්වයක්, 
සාධාරණත්වයක්  තිෙබන්න ඕනෑය කියා. ජාතික සම්පත් 
කියන්ෙන් ෙපොදු ජනතාවට භාවිතා කරන්න තිෙබන සම්පතක්.  
ඒවා ෙපොදු ජනතාව භාවිත කරන්න ඕනෑ. නමුත් සමහර 
අවස්ථාවලදී  ෙපොදු ජනතාවට භාවිත  කරන්න  බැරි නම්, ඒවා 
විකුණනවා නම් සාධාරණ මිලක් ලබා ගන්න ඕනෑ. ෙපොදු 
ජනතාවට ඒක ලැ ෙබන්න ඕනෑ. රජය අයිතිකරු වුණාට රජය 
භාරකරු පමණයි කියන න ායයත් එතැනදි සඳහන් කළා.  රජය 
භාරකරු පමණයි. ගරු නිෙයෝජ  මුදල් ඇමතිතුමා කථා කරමින් 
සඳහන් කළා, අපි එන අයට ෙදනවාය කියා, first-come, first-
served policy.  අපි එන අයට ෙදනවාය කියා  එතුමා සඳහන් 
කළා. එන අයට ෙදන එක පිළිබඳව  විශාල ගැටලු, විශාල පශ්න 
තිෙබනවා. පළමුෙවන්ම පැමිෙණන එක්ෙකනාට ෙම් සම්පත් 
ෙදනවා නම් සාමාන ෙයන් බල ෙක්න්දගත ෙවලා තිෙබන 
ස්ථානෙය්දී ඥාතීන්ටයි, හිතමිතුරන්ටයි, නෑදෑයින්ටයි හුඟක් 
ෙවලාවට මහජන සම්පත් යන්ෙන් කියලා ඒෙක් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා තමයි ෙම් first-come, first-served policy 
එක වැරදියි කියා සඳහන් කළ යුත්ෙත්. ෙමවැනි පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කෙළොත් බලයට සමීප, බලය තිෙබන  ඇමතිවරුන්  
සමඟ  කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් තිෙබන අයට තමයි ෙම් රාජ  
සම්පත් සාමාන ෙයන් ලැෙබන්ෙන්. ෙම් රාජ  සම්පත් ෙම් රෙට් 
හැම පුරවැසිෙයකුටම අයිතියි. ඒක  ගුවන් විදුලියට, ෙටලිවිෂන් 
එකට, mobile phone  එකට, broadband  එකට licence එකක්  
ෙවන්න පුළුවන්. අද ෙම්  වාෙග් සම්පත් තමයි ඉඩම්වලටත් 
වැඩිෙයන් වටින්ෙන්. ඉඩම් වුණත් වටිනවා.  

ලංකාව දූපතක්;  පුංචි රටක්. ෙම් ෙපොඩි රෙට්, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් අගනුවර ෙසෞන්දර්යයම, ආකර්ශනීය බව  නිසාම  ෙම් ඉඩම් 
කැබලි විකුණනෙකොට මීට වඩා විවෘතභාවයක්,  විනිවිදභාවයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොමද අපි තීරණය  කරන්ෙන් ෙම්ක 
ෙඩොලර්  මිලියන 73ට  විකුණන්න ඕනෑද, ෙඩොලර් 730කට  
විකුණන්න ඕනෑද කියලා. ෙකොෙහොමද තීරණය කරන්ෙන්? ඒක 
තීරණය කරන්න කම තිෙබනවා. ඒක තීරණය කරන්න තිෙබන 
සාමාන  ෙපොදු කමය තමයි ෙටන්ඩර් කමය.  එෙහම නැත්නම් 
ෙවන්ෙද්සි  කමයකින් තීරණය කරන්න පුළුවන්. එවැනි  කම 
තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි ඇත්ත වටිනාකම  දැනෙගන ෙපොදු 
ජනතාවෙග් යහපත සඳහා භාණ්ඩාගාරයට ඒ මුදල ලබා ගන්න  
පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

නමුත් අපි ෙම්, එන එන එක්ෙකනාට කථා කරලා, ඒ 
ෙගොල්ලන් එක්ක යම්කිසි ගිවිසුම් ගහෙගන මිලක් නියම කරනවා 
නම් බදු සහන සලකන්ෙන් නැහැ; එදාට ලැෙබන්න  පුළුවන්  මිල 
සලකන්ෙනත් නැහැ. ෙම්වා අවුරුදු  99කට ෙදනවාය  කිව්වාම 
අෙප් දරුවන්ෙග්, දරුවන්ෙග් පරම්රාවටත් පසුව තමයි ඒවා 
දකින්න ලැෙබන්ෙන්. බදු සහනත් දීලා ඒෙක් ලාබය දකින්න 
ලැෙබන්ෙන්ත් ඊළඟ පරම්පරාවටයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි  
පෙව්ශම්  ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් තීන්දුෙව් කියැෙවනවා, පළමුෙවන්ම 
ෙම් තීරණ ගන්නෙකොට, ෙම් විධායක  අධිකාරිය  කියාත්මක 
ෙවනෙකොට  මහජන  විශ්වාසය ඇති ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 
"Public trust" න ාය  ගැන  අෙප් ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා. ඒක 
අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. පළමුවනුව මහජනයාට  ඒ සම්පත  
පාවිච්චි කරන්න  පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  

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

තිෙබනවා. 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ වාෙග්ම ඒක විකුණන්න ෙවනවා නම් 

සාධාරණ මිලකට  විකුණන්න  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒක නිශ්චිත වැඩ 
පිළිෙවළක් සඳහා ෙයොදවන්න ඕනෑය කියන එකත් නියම කරන්න  
ඕනෑ. තව  සංකල්පයක්  තිෙබනවා. නීතිය ඉදිරිපිට ෙම් රෙට් සෑම  
පුරවැසිෙයක්ම එක හා සමානයි කියන සංකල්පය  තිෙබනවා. ෙම් 
සංකල්පය ශී  ලංකා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව  තුළත් තිෙබනවා.  
තව විධියකට කිව්ෙවොත් එක  පුරවැසි කණ්ඩායමකට වැඩිෙයන් 
ලාභයක් ලබන්න බැහැ.  

අෙනක් අයට ෙනොලැෙබන ලාභයක් ලබන්නට බැහැ. ඒ 
සංකල්පයත් ෙම්ෙක් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. මහජන සම්පත 
රැක ගන්නට විධායකයට වගකීමක් තිෙබනවා.  ෙම්වා හිත 
මිතුරන්ට ෙදන්න බැහැ. ෙපොදු ජන ශුභ සිද්ධිය කියන මූලධර්මය 
තමයි වැදගත්. හැම තිස්ෙසේම එය ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසා තමයි අපි ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් කාරණාවලදී ෙවන්ෙද්සියක්, 
එෙහම නැත්නම් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුව ඒවා කරන්න කියලා 
කියන්ෙන්. මට කවුෙදෝ කිව්වා ෙම්ක රුපියල් මිලියන 73කට 
වික්කා කියලා. ඊට පසුව කිව්වා ෙම්ෙක්  පර්චස් ෙමපමණ 
පමාණයක් තිෙබනවා කියලා. එකක් අෙනෙකන් ෙබදුෙවොත් 
පර්චස් එකක මිල ලැෙබනවා. ඒ අනුව සමහර ඒවා රුපියල් 
මිලියන 8යි, සමහර ඒවා 9යි, සමහර ඒවා 10 ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඒෙකන් නිගමනය ෙවන්ෙන් නැහැ ඒක නිවැරදි මිලද 
කියලා. ඒ සුළු කමය පාවිච්චි කරන්නට බැහැ. ෙමොකද, ෙම් වටිනා 
ඉඩම් දුන්නාම අෙප් පරම්පරාවලට ඒවා ආෙයත් දකින්නට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා නිගමනය කරන කමෙව්දයත් 
අපට දැන ගන්නට අවශ යි.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148 ව වස්ථාව අනුව රාජ  මූල  
පිළිබඳ සියලු වගකීම පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා. නමුත් එය 
ෙමතැන කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපට භාගයට තමයි 
ෙපෙනන්ෙන්. කථාව තිෙබන්ෙන්ත් භාගයට. භාගයට ෙපෙනන 
නිසා ෙම්ක කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. ස්වාභාවික සම්පත් ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණන 
විට ආදායම සහ මහජන ශුභ සිද්ධිය කියන ෙම් මූලධර්ම ෙදකම 
කියාත්මක ෙවන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
මීට වැඩිය කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට පස් වරු 4.39 වනතුරු කාලය තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. තව විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන් කියූ නිසා මම 

අවසන් කරන්නටයි සූදානම් වුෙණ්. මෙග් ඉතිරි විනාඩි 4 මම ගරු 
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාට ලබා ෙදනවා.  

 
[பி.ப. 4.34] 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා ( ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - சி வர் 
அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child 
Development and Women’s Affairs)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம்.   
 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சுக்குாிய ெசயல் க்க 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின்கீழான கட்டைள 
ெதாடர்பாக நைடெப ம் விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த நாட் ல் ெபா ளாதாரத்ைத 
வளப்ப த்தி வ ைமைய இல்லாெதாழிக்க ேவண் ம்; 
நாட்ைட ஆசியாவின் ஆச்சாியமிக்க நாடாகக் கட் ெய ப்ப 
ேவண் ம் என்ற, அதி த்தம ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்க ைடய கனைவ நனவாக்க ேவண் ய மிகப் பாாிய 
ெபா ப்  எம  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் 
மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட் க்கின்ற . இன்  மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள் 
அந்தப் பணிைய மிக ம் சிறப்பாக ன்ென த் க் 
ெகாண் க்கின்றார். எம  நா  சுதந்திரமைடந்த நாள் தல் 
என் மில்லாதவா  இப்ெபா தான் இன, மத, ெமாழி, 
பிரேதச ேவ பா க க்கப்பால் பாாிய அபிவி த்திைய 
ேநாக்கி ன்ேனறிச்  ெசன் ெகாண் க்கின்ற . பல்ேவ  
சர்வேதச சக்திகள் எம  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ம் 
அரசியல் ஸ்திரத்தன்ைமைய ம் சீர்குைலக்க ற்ப கின்ற 
ெபா தி ம் இன்  நாட் ன் ெபா ளாதாரம் மிக ம் 
ேவகமாக ன்ேனறிவ வைத நாம் அைனவ ம் 
அவதானிக்கின்ேறாம்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இச்சைபயிேல உைரயாற்றிய ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் சில 
உ ப்பினர்கள் இங்கு அைமக்கப்பட இ க்கின்ற திய 
ேஹாட்டல்கைளப் பற்றி ம் திய அபிவி த்திகள் 
ெதாடர்பாக ம் விமர்சித் க்ெகாண் ந்தார்கள். நாங்கள் 
அவர்க க்கு ஒ  விடயத்ைதச் ெசால் ைவக்க வி ம்  
கின்ேறாம். ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர் 1977ஆம் ஆண்  
ெதாடக்கம் இந்த நாட் ல் எைத நைட ைறப்ப த்தி 
வந்தனேரா, குறிப்பாக, இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக க்கிடந்த ெதாழிற்சாைல 
கைள ம் நட்டத்தில் இயங்கிவந்த அரச நி வனங்கைள ம் 
மீளைமத்  இலாபம் ெப வதற்காக  எத்தைகய உபாயங் 
கைளப் பயன்ப த்தி வந்தனேரா, அதைனேய இன்  எம  
அரசாங்க ம் ெசய்  வ கின்ற . இன்  அைதவிட ம் 
ேமலதிகமாக மக்க க்குத் ெதளி ப த் ம் வைகயில் இந்த 
நாட் ன் அபிவி த்திப் பணிகள் ன்ென க்கப்பட்  
வ கின்றன என்பைத நான் இங்கு ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
க்கிடந்த பல ெதாழிற்சாைலகள் இன்  மீண் ம் திறக்கப் 

பட் க்கின்றன. இன்  இந்த நாட் க்கான உல்லாசப் 
பயணிகளின் வ ைக எதிர்பார்த்தைதவிட அதிகமாகி, 10 
இலட்சத்ைதத் தாண் விட்ட . அதைனயிட்  ஆ ங்கட்சி, 
எதிர்க்கட்சி என் ம் ேவ பா க க்கப்பால் நாம் 
அைனவ ம் ெப ைமப்பட ேவண் ம். அேதேபான்  
எதிர்வ ம் ஆண் களில் 12 இலட்சம் உல்லாசப் பயணிகைள 
இந்த நாட் க்கு வரவைழப்பதன் லம் இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத ேம ம் அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய 
வைகயில் மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய 
தைலைமயில் அரசாங்கம் பல்ேவ பட்ட நடவ க்ைககைள   
ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . இந்தப் பிேரரைணகைளப் பற்றி 
விமர்சிக்கும் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் தய ெசய்  
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு வ ைகதந்  அங்கு 
அபிவி த்தியைடந்  வ கின்ற ைறகைளப் பா ங்கள்!  
அங்குள்ள திகைளப் பா ங்கள்! என்  நான் அவர்க க்கு 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். உல்லாசப் பயணிகளின் 
வ ைகைய ஊக்குவிக்கு கமாக அவர்கைளக் கவ ம் 

வைகயிலான பாாிய ேஹாட்டல்கள் அங்கு அைமக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அதன் லம் ேநர யாக ம் மைற க 
மாக ம் ற் க்கணக்கான இைளஞர்க க்குத் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன.   

இன்  இந்த நாட் ேல ஆகக்கூ ய மீன் உற்பத்தி 
ெசய் ம் பிராந்தியமாக  மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
விளங்குகின்ற . அேதேபால பால் உற்பத்தியி ம் அ  

ன்னிைலயில் திகழ்கின்ற . இவ்வா  வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்கள் சகல ைறகளி ம் ன்ேனற்றமைடந்  
வ கின்றன. ஆகேவ, இந்த நாட் ன் அபிவி த்திகைளக் 
கண் ம் காணாதவர்கள் ேபான் , அைவ ெதாடர்பாக எ ம் 
குறிப்பிடா , விமர்சனம் ெசய் ெகாண் க்கும் எதிர்க் 
கட்சியினர் அரசாங்கத்தின் இத்தைகய சிறந்த அபிவி த்தி 
நடவ க்ைகக க்கு ஆதரவளிக்கக்கூ யவர்களாக இ க்க 
ேவண் ம் என இச்சந்தர்ப்பத்தில்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

த்தத் க்குப் பின்னர் நாட் க்கு வ கின்ற ெவளி 
நாட்டவர்கள் வியக்கின்ற அள க்கு ெகா ம்  நகரம் 
நா க்குநாள் ன்ேனற்றமைடந்  வ கின்ற . அைத 
நாங்கள் பாராட்ட ேவண் ம். அதற்காக விேசடமாக 
பா காப் , நகர அபிவி த்தி அைமச்சின் ெசயலாளர் 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கைள நாங்கள் பாராட்ட 
ேவண் ம். அவ ைடய தைலைமயிேல அந்த அைமச்சு பாாிய 
பணிகைளச் ெசய்  வ கின்ற . மக்க க்குப் பிரேயாசனம் 
இல்லாமல் க்கிடந்த கட் டங்கள் மற் ம் மக்க க்கு 
இைடஞ்சலாக இ ந்த கட் டங்கள் அகற்றப்பட் , 
அவ்விடங்கள் மிக ன்ேனற்றகரமான வைகயில் இன்  
மாற்றம் அைடந்தி க்கின்றன. ஆகேவ, இந்தச் சூழ்நிைலயில் 
நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன் பட ேவண் ம். இன ாீதியாக, மத 
ாீதியாகப் பிரச்சிைனகைள உண் பண்ணக்கூடா . கடந்த 30 
ஆண் களாகப் ைரேயா ப்ேபாயி ந்த த்தம் க்கு 
ெகாண் வரப்பட் க்கிற . எந்தவித அபிவி த்தி மின்றி 
ச வேதச ச கத் க்கு ன்னால் மண் யிட் க் கிடந்த எம  
நா  30 ஆண் க க்குப் பிறகு இன்  தைலநிமிர்ந்  
எ ந் நடக்க ஆரம்பித்தி க்கிற . இந்த நாட்ைட ஆசியாவின் 
ஆச்சாிய ள்ள நாடாகக் கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்றால் 
நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட ேவண் ம். இன 
ாீதியாக, மத ாீதியாகச் சிந்தித் ச் ச கங்க க்கிைடயிேல 
குழப்பத்ைத உண் பண் வதன் லம் ஒ ேபா ம் நம  
நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப யா . சில தீய சக்திகள் மீண் ம் 
இனங்க க்கிைடயிேல ேமாதல்கைள ஏற்ப த் வதற்கு 

யற்சிக்கின்றன. வியாபார ாீதியாக இனங்க க்கிைடயிேல 
ரண்பா கைளத் ேதாற் விக்க யற்சிக்கின்றன. நாங்கள் 

அவர்களிடத்திேல மிக ம் அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் வ  என்னெவன்றால், இவ்வாறாக இன ரண் 
பா கைள ஏற்ப த் வதற்கு தய ெசய்  யற்சிக்காதீர்கள் 
என்பைதத்தான். இந்த நாட் ல் எல்லாச் ச கங்க ம் 
ஒன் பட் ச் ெசயற்ப வதன் லம்தான் நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்ப ம். எங்க க்கிைடயிேல பிரச்சிைனகள் 
இ ந்தால் அவற்ைற எங்களால் ேபசித் தீர்க்க ம்; ேபசித் 
தீர்க்க யாத எந்த பிரச்சிைன ம் இல்ைல. 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் ெசய் , கல்ெலறித ல் ஈ பட் , 
ேகாஷங்கைள எ ப்பி ஓர் இனத்ைத அல்ல  ஒ  ச கத்ைதத் 

சிப்ப  உடன யாக நி த்தப்பட ேவண் ம். அவ்வாறான 
நடவ க்ைககள் நி த்தப்ப கின்றேபா தான் இந்த நாட் ன் 
மீதான நம்பிக்ைக எல்ேலா க்கும் ஏற்ப ம். இந்த நாட் ேல 
ெப ம் பான்ைம, சி பான்ைம என்  இனங்கள் 
கிைடயாெதன ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் மிகத் ெதளிவாகச் 
ெசால்  யி க்கிறார். எல்ேலா ம் இந்த நாட்  மக்கள்! 
எல்ேலா ம் நாட்ைட ேநசிப்பவர்கள்! நாங்கள் எல்ேலா ம் 
ஒேர தாய் மக்கள்! ஒேர நாட்  மக்கள் என்ற அ ப்பைடயிேல 
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சிந்திக்க ேவண் ம். நாங்கள் எல்ேலா ம் நாட் க்காக பா பட 
ேவண் ம்; உைழக்க ேவண் ம்.  

இன்  உலகத்தி ள்ள பல்ேவ பட்ட நா கள் 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனகளில் சிக்கித் தவிக்கின்றன. 
ஐேராப்பிய நா கள்கூட இன்  ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைன 
களில் சிக்கித் தவிக்கின்றன. அந்த நா களிேல இன்  மிக 
ேமாசமான உண ப் பற்றாக்குைறப் பிரச்சிைன 
ஏற்பட் க்கின்றேபாதி ம் நம  நாட் ேல அந்த நிைல 
இல்ைல. நாம் மிகச் சிறப்பாக இயங்கிக் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். எம  நாட் க்கு அண்ைமயி ள்ள இந்தியாவின் 
தமிழ்நாட் ேல ஒ  நாைளக்கு 18 மணித்தியால 
மின்ெவட் ைன - power cut -அ ல்ப த் கிறார்கள். ஆனால், 
நம  நாட் ேல ஒ  நிமிட ேநர மின்ெவட் கூட இல்ைல. 
ேகா க்கணக்கான பாைய டீச க்காகச் ெசலவழித்  
மக்க க்கு மிகச் சிறப்பான ேசைவையச் ெசய்  வ கிேறாம். 
நாங்கள் எல்ேலா ம் இதன் லம் பயனைடகின்ேறாம். இந்த 
நா  ெபா ளாதாரத் ைறயிேல ன்ேனற்றமைடய 
ேவண் ம். அவ்வா  ன்ேனற்றமைடயச் ெசய்வதற்காக 
மாண் மிகு அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ, அைமச்சின் 
ெசயலாளர் டாக்டர் ஜயசுந்தர மற் ம் அைமச்சின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் இர  பகலாகப் பா ப கின்றார்கள். 
திவிெநகும ேவைலத்திட்டத்தி டாகப் ெபா ளாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் கின்ற, வ ைமையப் ேபாக்குகின்ற வைகயில் 
ஒ  பாாிய ேவைலத்திட்டத்ைத ஆரம்பித்தி க்கிறார். 
ெவ மேன அ  மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்க ைடய 
திட்டமல்ல, அ  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு 
மாத்திரம் உாியதல்ல,  நாட் க்கும் உாிய திட்டம்! 
ஆ ங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்ற எந்த ேவ பா க ம் 
இல்லாமல் நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம். திவிெநகும - வாழ்வின் எ ச்சி - என்ற அந்த 
ேவைலத்திட்டத் க்கு நாங்கள் ஒத் ைழப் க் ெகா ப்ேபாமாக 
இ ந்தால், அந்த பணியிேல நாங்கள் எங்கைள ஈ ப த்த 

மாக இ ந்தால், இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திேல 
பாாிய வளர்ச்சிைய ஏற்ப த்த ம்.  

ைகத்ெதாழில் ைறயி ம் எங்களால் ெபா ளாதார 
வளாச்்சிையக் ெகாண் வர ம். உண ப் ெபா ட் 
க க்கான விைலையக் குைறக்க ம். இன்  சர்வேதச 
ாீதியில் ஏற்பட் க்கின்ற உண ப் பற்றாக்குைறக்கு 
மத்தியில், ஏைனய நா க க்கு உண ப் ெபா ட்கைள 
வழங்குகின்ற - ஏற் மதி ெசய்கின்ற - நாடாக எங்க ைடய 
நாட்ைட மாற்ற ம். எல்லா இயற்ைக வளங்கைள ம் 
ெகாண்ட  எங்க ைடய நா . ஆகேவ, நாங்கள் இந்த 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்குப் பா படேவண் ம். எங்க க் 
கிைடயில் இ க்கின்ற சிறிய சிறிய பிரச்சிைனகைளப் 
ெபாி ப த்தி, மீண் ெமா  இனேமாதல் இந்த நாட் ல் 
உ வாகுவதற்கு நாங்கள் அ மதிக்கக்கூடா . இனங்க க் 
கிைடயி ம் சமயங்க க்கிைடயி ம் ேமாதல்கைள 
உ வாக்கி, அதன் லம் இனக்குேராதங்கைள வளர்த் , நம  
நாட்ைட மீண் ம் ஓர் இ ள்சூழ்ந்த கத் க்குள் 
ெகாண் ெசல்லக்கூடா . இ ளி ந்  மீட்ெட க்கப் 
பட் க்கின்ற எம  நாட்ைடக் கட் ெய ப்  வதற்கு, 
அதைனச் சர்வேதச ாீதியிேல கண்ணியம் மிக்க ஒ  நாடாக 
மாற் வதற்கு, எல்ேலா ம் ஒற் ைம டன் ெசயற்பட 
ேவண் ம். இந்த நாட் ேல நீதியான  பா காக்கப்பட் , ஒ  
ெகளரவமான நாடாக, வ ைமயற்ற ஒ  நாடாக, 
ெபா ளாதாரத்திேல ன்ேனற்றமைடந்த ஒ  நாடாக 
மாற் வதற்கு நாங்கள் எல்ேலா ம் பா படேவண் ம்.  

இன்  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் எல்லாத் ைற 
களி ம் பாாிய ன்ேனற்றத்ைதக் கண் வ கின்றன. 

தய ெசய்  அந்த பிரேதசங்க க்குச் ெசன் , அங்கு 
ஏற்பட் க்கின்ற ெபா ளாதார வளர்ச்சி மற் ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற அபிவி த்திப் பணிகைளப் 
பார்ைவயி ங்கள்! என்  மீண் ம் நான் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். இன்  அங்குள்ள மக்கள் நிம்மதியாக 
வாழ்ந் ெகாண்  இ க்கின்றார்கள். 30 வ டங்களாக அஞ்சி 
அஞ்சி வாழ்ந்த அந்த மக்கள் இன்  அவர்கள் நிம்மதியாக ம் 
ெகளரவமாக ம் தைலநிமிர்ந்  வாழ்ந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இவ்வாறான ஒ  நல்ல சூழ ல் இ க்கின்ற 
இந்த நாட்ைட மீண் ம் ஓர் இ ள்சூழ்ந்த சூழ க்குள் 
ெகாண் ெசல்வதற்கு யற்சிக்கின்ற சர்வேதச சக்திகள், 
சர்வேதச நி வனங்க க்கு நாங்கள் ஒ ேபா ம் ைண 
ேபாகக்கூடா . எம  நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு 
நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன் படேவண் ம். விேசடமாக, இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பி அதன் லம் 
வ ைமைய ஒழிப்பதற்காக ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
அைமச்சு ேமற்ெகாள்கின்ற திட்டங்க க்கு நாங்கள் 
எல்ேலா ம் ஒத் ைழப்  வழங்கேவண் ம் என்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 

[අ.භා. 4.46] 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
මුලසුන ෙහොබ වන ගරු මන්තීතුමනි, කෙමෝපාය සංවර්ධන 

ව ාපෘති පනත යටෙත් නියමය පිළිබඳව කථා කරන ෙමොෙහොෙත් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පක්ෂ, විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කථා කිහිපයක් 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් මා අහෙගන සිටියා. විපක්ෂෙය් සමහර 
මන්තීවරුන්ෙග් කථා, කබර ෙගොයා තල ෙගොයා න ාෙය් කථා. 
ඉතින් ෙම් වාෙග් කථා අහලාඅහලා දැන් අපට එපා ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ජනතාවට යම් කිසි තිරසාර අර්ථ කමයක් ෙගන ඒම සඳහා අද 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය දරන ෙවෙහස, දරන උත්සාහය 
අතිපබලයි. ඒ සඳහා කැප වුණු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ෙමෙහයවන ෙම් කාර්ය භාරය ඉතා 
සුවිෙශේෂ එකක්. එය, ෙම් රෙට් පක්ෂ, විපක්ෂ ඕනෑ ෙකනකුට 
විවාදයකින් ෙතොරව කථා කරන්න පුළුවන් ෙදයක්.  

සංචාරක ව ාපාරයත් ආර්ථික සංවර්ධනය හා බද්ධ වුණු 
එකක්. අපට විශාල අභිෙයෝග තිෙබනවා. ඕනෑම ෙදයකට, ඕනෑම 
කාරණයකට අභිෙයෝග තිෙබනවා. ෙම් අභිෙයෝග ජයගහණය කර 
ෙගන ඉදිරියට යෑම තමයි අෙප් තිෙබන දක්ෂකම. සංචාරක 
ව ාපාරය සම්බන්ධෙයන් අපට තිබුණු විශාල අභිෙයෝගයක් තමයි, 
සංචාරකයින් ෙම් රටට ෙනොපැමිණීම; සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම 
අඩු වීම; සංචාරක ආෙයෝජකයින් ෙම් රටට ෙගන්වා ගැනීමට 
ෙනොහැකි වීම සහ අඩු වීම. ෙම්වා තමයි අපට තිෙබන අභිෙයෝග. 
ඒ ගැන කල්පනා කරද්දී අෙප් අවට රටවල් පිළිබඳවත් අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තායිලන්තය, 
මැෙල්සියාව, සිංගප්පූරුව හා ඉන්දුනීසියාව අද සංචාරක ව ාපාරය 
යම් කිසි තැනකට පැමිණ තිෙබන අග්නි දිග ආසියාෙව් රටවල්. 
ලංකාෙව් එෙහම තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. ලංකාෙව් තිබුෙණ් 
කඩා වැෙටන්න ගිය, බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැති, කිසිම 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ගන්න බැරි විධිෙය් ආර්ථිකයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, තිස් අවුරුදු යුද්ධයක් තිබුණු බව. ඒ 
පළමුවන යුද්ධය අවසානයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් තිෙබන්ෙන් ෙදවන යුද්ධයයි.  දුප්පත්කම පරාජය කිරීෙම් 
සටනයි අද බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කර පින්නා ෙගන යන්ෙන්. 
ඒ සටෙන්දී ෙම් අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න අපට සිද්ධ වනවා. 
අග්නි දිග ආසියාෙව් අනිකුත් රටවල් හා තරග කිරීම සඳහා 
සංචාරක ව ාපාරය ෙමෙහයවන්න අපට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා 
නම් එය තමයි අපි කරන්න ඕනෑ. සංචාරකයින් ෙමරටට  ඇද 
ගැනීෙම්, ආකර්ෂණය කර ගැනීෙම් නව වැඩ පිළිෙවළකට අපි 
යන්න ඕනෑ. මා හිතන හැටියට අපි එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට ගිෙය් 
නැත්නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම් ගමන යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. සංචාරකයින් ගලා ෙගන ඒෙම් වැඩසටහන 
අද නිරායාසෙයන් - automatically - ෙගොඩ නැඟිලා. අද වන 
ෙකොට මං මාවත්  ෙහොඳට ඉදි ෙවලා. අද වන ෙකොට පැය 24ම 
විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන් තාප බලාගාර, සුළං බලාගාර, ෙතල් 
බලාගාර ඉදි ෙවලා. අද වන ෙකොට සංචාරකයින්ට අවශ  ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළවල්, නැව් ෙතොටවල් ඉදි ෙවලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ඒකයි කිව්ෙව් දැන් සංචාරකයින් නිරායාසෙයන් - 
automatically -  පැමිෙණනවා කියලා. සංචාරකයින් ගලා ෙගන 
ඒම දැන් නවත්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් සංචාරකයින්ෙග් 
ඇල්ම බැල්ම ශී ලංකාදීපය ෙකෙරහි වැටිලා. එෙහම නම් අපි 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? 

අප කරන්න ඕනෑ සංචාරකයන් වඩාත් ආකර්ෂණයකින් යුතුව 
ෙගන්වාගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන එකයි. අද ෙමහිදී 
කළ හුඟක් කථා අතෙර් මට අහන්න ලැබුණා අෙප් රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් කථාව. ෙබොෙහොම ද්ෙව්ෂයකින් 
එතුමා කථා  කෙළේ. මටම පුදුමයි එතුමා ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. එතුමා එක ෙවලාවකට කියනවා, ෙම්වා දියුණු වන 
විධියටයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා; තිෙබන වැරැදි 
හදාෙගන ඉස්සරහට යන්නයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් කියලා; ෙම් 
ක්ෙෂේතය ඉහළ තැනකට ෙගෙනන්නයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 
කියලා. නමුත් ඒ කථා කරන හැම වචනයක් පාසාම තිෙබන්ෙන් 
ද්ෙව්ෂයයි; ඊර්ෂ ාවයි; ෙකෝධයයි; ෛවරයයි. ෙමොන තරම් 
අමාරුවකින්ද අද ෙම් රට ෙමතැනට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
කවදාවත් දිනන්න පුළුවන් කියන බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැතිව 
තිබුණු යුද්ධය ජයගහණය කළා අවුරුදු තුනකින්. එයින් පස්ෙසේ අද 
ෙම් ආර්ථික යුද්ධය ජයගහණය කරෙගන යනවා. ෙම් ආර්ථික 
යුද්ධය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
කර මත තැබුවා. අද ලස්සනට ඒ වැඩ පිළිෙවළ යනවා. ෙමය 
දරාෙගන ඉන්න බැරි පිරිසක් අද ඉන්නවා. ඊළඟ ආණ්ඩුව 
ෙකොෙහොමද ගන්ෙන් කියන එක විතරයි ෙම් පිරිෙසේ කල්පනාව 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිරිසට ෙවනත් ෙමොකවත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
නැහැ.  ''අපි ෙපොදුෙව් ෙම් රට ෙගොඩ නඟමු'' කියන හැඟීම අද 
විපක්ෂයට නැහැ. ඒකයි තිෙබන කනගාටුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අහෙගන හිටියා සමහර අය 
කියනවා, ෙම් ඉඩම්වලින් විශාල පාඩුවක් ෙවනවා කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න අද තිෙබන ඉඩම් දිහා. 
අෙප් පළාත අරෙගන බලන්න. කල්පිටිෙය් දූපත් 14ක් තිෙබනවා. 
ඒ දූපත් 14 හරියට සංවර්ධනය කළා නම් ලංකාෙව් ආදායෙමන් 
සියයට සියයම සංචාරක ව ාපාරෙයන් ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ 
දූපත් 14 ආශිතව නැව් ෙසේවයක් ආරම්භ කළා නම්, විශාල ෙහෝටල් 
සංකීර්ණයක් හැදුවා නම් ෙකොච්චර ෙහොඳද? අද ඒවා කරෙගන 
යනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ කටයුතු ගැන ෙලොකු 
ඇල්මකින්, බැල්මකින්, වගකීමකින් යුතුව අද කටයුතු කරෙගන 
යනවා. අන්න ඒ නිසා යම්කිසි දියුණුවක් අද තිෙබනවා. කවුද 
කියන්ෙන් අද සංචාරක ව ාපාරය කඩා වැටිලා කියලා? අද වන 
ෙකොට සංචාරකයන් අෙප් රටට ගලනවා. ෙව්ළි ෙව්ළි තිබුණු 
කල්පිටිෙය්, ෙහෝටලයක් ඉදි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැතිව 
තිබුණු කල්පිටිෙය් අද එක කාමරයක්වත් ගන්න  පුළුවන්කමක් 
නැහැ. අද කල්පිටියට විෙද්ශ සංචාරකෙයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 

ෙඩොල්ෆින්ලා නරඹන්න දැන් හැම දාම දහපහෙළොස්දහසක් 
යනවා. ලංකාෙව් තිෙබන ස්වාභාවික ෙහොඳම ෙකොරල් පරය 
නරඹන්න අද විෙද්ශ සංචාරකෙයෝ යනවා. කුඩා ෙහෝටල් 
ගණනාවක් අද ඒ පළාෙත් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. අතිෙර්ක 
ආදායම් මාර්ග ෙගොඩක් ජනතාව අතර නිර්මාණය ෙවලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්ෙන් සංචාරකයන්ට 
අෙප් පළාෙත් ඉඩම් ෙනොමිෙල් හරි ෙදන්න කියලායි. ඉස්සර ෙවලා 
ෙනොමිෙල් හරි ඉඩම් ෙදන්න. දීලා සංචාරක ව ාපාරය ආරම්භ 
කරන්න. එහි අතුරු ඵල අපි ෙනළාගනිමු. ජනතාවෙග් ආර්ථිකය 
ෙගොඩ නඟන්න අපි වැඩ කටයුතු කරමු. ෙම් සියලු ෙද් කරන්ෙන් 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බලන්න, කල්පිටිය 
පළාෙත් ආරම්භ ෙවලා තිෙබන ව ාපාර දිහා. ෙහෝටල් 
ව ාපාරවලට අමතරව  ෙකොරල් පර නැරඹීමට සංචාරකයන් ෙගන 
යෑම සඳහා ධීවරයන්  දැන් ෙබෝට්ටු සමිතියක් ආරම්භ  කරලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒ අයට විශාල වශෙයන් ඒ පුහුණුව දීලා 
තිෙබනවා; ආරක්ෂක උපකරණ දීලා තිෙබනවා. සංචාරකයන් 
රක්ෂණය කරලා තිෙබනවා. අද සංචාරක ව ාපාරය තුළ විධිමත් 
විධියට ඒ කටයුතු කරෙගන යන්න ධීවරයන්ට ඉඩකඩ සකස් කර 
තිෙබනවා. ෙමය ධීවර කර්මාන්තයට අමතරව ලබාගත්තු 
පගතියක්ය කියන එක මා තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න 
ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
තිෙයද්දී ෙම් පිළිබඳ ඊර්ෂ ාෙවන්, ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් කථා 
කිරීම එතරම් ෙහොඳ ෙදයක්  ෙනොෙවයි. විපක්ෂය සතු කාර්ය භාරය 
හරියට ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙකොතැනදීත් එෙහමයි. අපි මීට 
ඉස්සර ෙවලා දැක්කා, ෙදෝෂාභිෙයෝගය ගැන ෙම් සභාෙව් සාකච්ඡා 
කරපු ෙවලාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු කරපු මන්තීවරුන් 
ෙමොන තරම් සිටියාද කියලා. එවැනි මන්තීවරුන් ෙමොන තරම් 
ෙමතැන සිටියාද. කළු ෙකෝට් දාගත් නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝගයි, 
නීතියයි පිළිබඳ අවෙබෝධයක් නැති අය ෙමතැන සිටියා. නීතියට 
වඩා ස්ථාවර නිෙයෝග බලවත් බව ඒ අයට ෙපනුෙණ් නැහැ.            

නීතියට වඩා සම්පදාය ෙලොකුයි කියලා එතුමන්ලා දැනුවත් 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් හැම දාම කළු ෙකෝට් ඇන්දා. හැම 
දාම උසාවියට ගියා. එෙහම වුණත් එතුමන්ලා ස්ථාවර නිෙයෝග 
පහත් කළ හැටි බලන්න. ෙමොන තරම් බල සම්පන්නද ස්ථාවර 
නිෙයෝග? ෙම් රෙට් සම්පදායන් කියන එක ෙබොෙහොම වැදගත්. 
නීතියට වඩා  සම්පදාය බලවත්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අම්මා තාත්තාට සලකන්න  නීතියක් නැහැ. ඒ සඳහා තිෙබන්ෙන් 
සම්පදායක්. ඒක නීතියට වඩා බලවත්.  එවැනි තත්ත්ව  තුළ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු කළ මන්තීවරු අපි දැක්කා.  ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව හෑල්ලු කළ මන්තීවරු අපි දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙම් සභාෙවන් අපට ෙහොඳක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්න බැරි තත්ත්වක් තිෙබන්ෙන්.   

මා හිතන හැටියට ආර්ථික සංවර්ධන වැඩසටහන යට ෙත් අද 
කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළ  හරියට කියාත්මක කෙළොත් අපට 
ෙම් සංචාරක ව ාපාරය ෙගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ෙම් වාෙග් 
ද්ෙව්ෂ සහගතව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ෙනොෙවයි කරන්න  ඕනෑ. 
මා මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස හැටියට කියන්ෙන් අෙප් රටට එන 
සංචාරකයන්ට, ආෙයෝජකයින්ට ෙනොමිෙල් ෙහෝ ඉඩම් ෙදන්න 
කියන එකයි. ෙනොමිෙල් ෙදන්න. අතුරු ඵල පෙයෝජන අපි ලබා 
ගනිමු. ජනතාවට ලැෙබන අතුරු ඵල ලබා ගනිමු. එෙසේ කිරීෙමන් 
අෙප් ජනතාවට ලැෙබන ආර්ථික වාසිය හරි විශාලයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙකොපමණ ඉඩම් ෙම් විධියට දුන්නාද? ෙම් 
අය ඉඩම් ගැන කථා කරනවා. රුපියල් 2.50ට ඉඩම් ගත්ත අය ෙම් 
සභාෙව් හිටියා.  

ඉඩම් අක්කරය රුපියල් 2.50ට ගත්ත අය හිටියා.  මූදුකටුෙව් 
ලංකාෙව් තිබුණු ෙහොඳම ෙපොල් වත්ත,-[බාධා කිරීමක්]   මට 

915 916 

[ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි  මහතා] 
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ඉතින් කියන්නත් ලජ්ජයි. ෙම් රෙට් ෙහොඳම නායකයකු තමයි 
කතරගම පළාෙත් මුඩු ඉඩමක් දීලා ලංකාෙව් තිබුණු ෙහොඳම  
ෙපොල් ඉඩම  ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ අරෙගන බලන්න ෙපොල් සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙයන් විස්තර. ෙහොඳම පස තිෙබන, අද තිෙබන ෙහොඳම 
ෙපොල්වත්ත ඒක.  චීන කැෙළේ වතු යාය. ඒ බව ෙපන්වන්නම් අපි  
ඕනෑ ෙවලාවක. එවැනි ෙද්වල්  පවා  විනාශ කළා ඒ කාලෙය්. අද 
කථා කරනවා, විෙද්ශිකයන්ට,- [බාධා කිරීම්]  අපි ෙකොෙහොම හරි 
ෙම් සංචාරක ව ාපාරය සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. සංචාරක 
ව ාපාරිකයන් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්නට ඕනෑ. සංචාරක 
ආෙයෝජකයන් අපි ෙගන්වා ගන්න  ඕනෑ. ඒවාෙය් අතුරු ඵල අපි  
ජනතාවට ෙබදා ෙදන්න ඕනෑ.  ඒකයි අෙප් න ාය කර ගන්න 
ඕනෑ.  එෙහම නැතිව අපි යම් කිසි කටයුත්තක් ගැන   ද්ෙව්ෂ 
සහගතව, ''නැහැ, ඒක ෙනොෙවයි ෙම්ක හරි''  කියනවා නම් ඒක 
වැරදියි.   මීට වඩා  ෙම් රෙට්  ෙකොච්චර  ඉඩකඩම්  යම් යම් අයට 
දුන්නාද  පසු ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්?  ෙමොන තරම් 
විනාශයක් කළා ද?  [බාධා කිරීම්]   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
ෙහොඳයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ම ට නියමිත 

කාලය අවසානයි කියනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ අමාත තුමා  ෙම් ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ෙම්  
සංචාරක ව ාපාරය දියුණුෙවන් දියුණුවට පත් ෙව්වා, හැම 
අභිෙයෝගයකටම මුහුණ දී, හැම බලෙව්ගයකටම මුහුණ දී ෙම් 
ව ාපාරය ජය ගන්නට එතුමාට  හැකි ෙව්වා කියා  පාර්ථනය 
කරමින් මෙග්  වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා,  ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා.  

[අ.භා. 5.01] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මෙග් මිත 

ගරු වික්ටර් ඇන්තනි මන්තීතුමාෙග් ඉතා ආෙව්ගාත්මක කථාවට 
පසුවයි මා කථා කරන්ෙන්. සංචාරක ව ාපාරෙය් තිෙබන 
වැදගත්කම එතුමා සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්ම, බැසිල් රාජපක්ෂ 
ඇමැතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන කාර්ය භාරය බලාෙපොෙරොත්තු 
වන පරිදි ඉටු වන බවත් පකාශ කළා.  
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම රට ගැන ඇල්මක් 
තිෙබන, රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තුවක්   තිෙබන  
තරුණ  මන්තීවරු වශෙයන් අපි ෙම් යුද්ධය අවසාන ෙවනෙකොට 
ඉතාම ඕනෑකමින් බලාෙගන හිටිෙය්, ආසියාෙව් ආශ්චර්යය  බවට 
අෙප් රට  පත් ෙව්වි, ෙමතුමන්ලා ඒ කාර්ය භාරය කරාවි කියායි.  
විෙශේෂෙයන්  ගරු සරත් අමුණුගම අමාත තුමා කිව්වා, -අපට 
ෙපොඩි කා ලෙය් පන්තියක ඉගැන්වූවා වාෙග් - ලංකාෙව් 
ෙබන්ෙතොට, තිකුණාමලය ආදී  පෙද්ශවල තිෙබන ලස්සන; ඒ 
පෙද්ශවලට එන්න සංචාරකයන් තුළ තිෙබන කැමැත්ත ගැන. 
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
ඇති කළ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි ලංකාෙව් පිහිටීම. ෙම් රට 
ඉතාම ලස්සන රටක්. ෙද්ශගුණය අතින් සංචාරකෙයෝ පිය කරන 

ස්ථානයක්. ඒක අමුතුෙවන් පුන පුනා කියන්න තිෙබන ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.  ෙම් රට ලස්සනයි. ෙම් රට වාසනාවන්තයි. ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් පාලකයන්ට අප කියනවා, ෙම්  ලස්සන රට, අලංකාර  රට, 
පින්වන්ත රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති  
අණපනත් හදන ෙකොට ජනතාවෙග්  බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු වන 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්නට  ඕනෑය කියන එක.  

ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් ආණ්ඩුව තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් තුෙනන් ෙදෙක් බලයත්  එක්ක  ෙගොඩක් 
ෙද්වල් කරන්නට  පුළුවන්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා පකාශ කළ 
ආකාරයට අෙප් රටට සංචාරකයන් එනවා නම් අපත් කැමතියි.  
ගරු ඇමතිතුමනි,  යුද්ධය තිෙබන අවස්ථාෙව් -2001, 2002, 2003 
වසරවල-  සංචාරකයන් ලක්ෂ හතහමාරක වාෙග්   පමාණයක්  
ලංකාවට ආවා.  

2012, 2013 වසර ෙවන ෙකොට  ඔබතුමන්ලා  
බලාෙපො ෙරොත්තු වුණා, සංචාරකයන් ලක්ෂ  විස්සක  පමාණයක්  
ලංකාවට එයි කියලා. විෙශේෂෙයන්  අෙප් රට අවට තිෙබන රටවල් 
එක්ක බැලුවාම  මාලදිවයිනට සංචාරකයන් ලක්ෂ විස්සකට වැඩි 
පමාණයක් එනවා. මාලදිවයිෙන් ජනගහනය ලක්ෂ 5කටත් වඩා 
අඩුයි. ජනගහනය වාෙග්  හතර ගුණයක  සංචාරකයන් පමාණයක් 
ඒ රටට එනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු හයකට කලින් 
මාලදිවයිනට ආපු සංචාරකයකු වියදම් කළ  මුදල සාමාන ෙයන් 
ෙඩොලර් 478ක්. අවුරුදු හයකට කලින් ලංකාවට ආපු 
සංචාරකෙයකු වියදම් කළ පමාණය ෙඩොලර්  64ක් වාෙග් මුදලක්. 
දැන්  එය ෙඩොලර් 72කට වාෙග් ගණනකට ෙඩොලර් හයක, හතක  
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, මාලදිවයිෙන් 
ෙඩොලර් 100ක වාෙග් පමාණයකින් එය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.   

ඒ එක්කම තායිලන්තයට සංචාරකයන් ලක්ෂ 100කට වැඩි  
පමාණයක් එනවා. සිංගප්පූරුවට සංචාරකයන් ලක්ෂ 100කට වැඩි 
පමාණයක් එනවා. නමුත් ලංකාවට එයින් සියයට 10ක්වත් තවම 
එන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා සංචාරක ව ාපාරය සංවර්ධනය කර  
ෙගන එන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව කටයුතු කළත්, ෙගොඩක් 
අඩු පාඩු තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සංචාරකයන් නවාතැන් ගන්නා කාමරවල 
මිල ගණන් සසඳා බලපුවාම ඒවා ඉතා අධිකයි ගරු ඇමතිතුමනි. 
පසු ගිය අවුරුද්දක කාලයක් ඇතුළත ඇත්තටම ඔබතුමන්ලා 
ලංකාෙව් සංචාරක ව ාපාරය විනාශ කළා. ෙමොකද, තමන් 
ෙනොෙවයි ඒ ෙහෝටල් ව ාපාර කරන්ෙන්. හිතුමතයට තමන්ට 
වුවමනා ආකාරයට කටයුතු කරන්න ඒ ෙහෝටල් හිමිකරුවන්ට ඉඩ 
දීලා තිෙබනවා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, දැන් 
ෙකොළඹ සංචාරකයන් සඳහා වන ෙහෝටල් කාමරයක මිල  ෙඩොලර් 
250ක්-300ක් අතර මිලක් වන බව. ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
යම් කිසි ෙදයක් කළ යුතුයි. පසුගිය අවුරුද්ෙද් ලංකාවට එන්න 
තිබුණු සංචාරකයන්ෙගන් සියයට 30ක්, 40ක් වාෙග් පමාණයක් 
ඔවුන්ෙග් ඇණවුම් cancel කළා. ෙමොකද,  තායිලන්තය, 
සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව වැනි රටවල් එක්ක බලපුවාම, 
මැෙල්සියාෙව් ෙඩොලර් 110ක- 120ක විතර මිලකට තරු පෙහේ 
ෙහෝටලයක කාමරයක් ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
රටවල්වල ෙහෝටල් කාමර මිල ගණන් එක්ක අෙප් රෙට් මිල 
ගණන් සසඳා බලද්දී  විශාල පරතරයක්  තිෙබනවා. ෙම් ගැනත් 
ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. 
ෙමය විෙව්චනයකට ලක් කරනවා ෙනොෙවයි. ඉදිරි අනාගතෙය් දී 
ලංකාෙව් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්නට ඕනෑ නම්, ඒ  
සංචාරකයන් වියදම් කරන මුදල් පමාණය අනුවත් අපි එයට 
අනුගත වන්නට ඕනෑ. ඒෙකන් අදහස් කරන්ෙන්, සංචාරකයන්ෙග් 
වියදම අවම කිරීම ෙනොෙවයි. සංචාරකයන් වැඩිපුර ෙම් රටට 
ෙගන්වා ගැනීමයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමා ෙම් පනත සම්බන්ධෙයන් දක්වන ආකල්පය 
ෙහොඳයි. හැබැයි ෙම් පනෙත් විනිවිද භාවය සම්බන්ධෙයන් අපට 
පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා කරපු 
කථාවලදී ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධෙයන් ෙගොඩාක් 
කාරණා සඳහන් කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපට 
තිෙබන පශ්නය තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන - මා ඒ කාරණය ගැන 
කථා කරන්නට ෙපර ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ගැන යමක් 
කියන්නට ඕනෑ.   එතුමා යම් කිසි පනත් ෙකටුම් පතක් ෙහෝ 
ෙවනත් ෙයෝජනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ සෑම 
අවස්ථාවකදීම එතුමා දිගටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් 
නැවතී සිටිනවා. ඒක අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. ෙගොඩාක් 
අවස්ථාවල මා දැක තිෙබනවා, එවැනි ඕනෑම අවස්ථාවකදී එතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් උෙද් සිට සවස් වන තුරු රැඳී සිට 
තිෙබනවා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය මා අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි එතුමා ඒ ආකාරෙයන් ෙම් සභා ගර්භෙය් රැඳී සිටිමින් අපට 
ෙදන ආදර්ශය විෙශේෂෙයන්ම  තරුණ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
වන අපට වඩාත් වටිනවා. උත්තර ෙදන්න හරි එතුමා ගරු සභාෙව් 
රැඳිලා සිටිනවා.  එතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන 
ව ාපෘති පනත යටෙත් නියමය විනිවිද භාවෙයන් යුක්තව ඕනෑම 
ආෙයෝජකෙයකුට -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී මූලාසනය සඳහා ගරු 

හුෙනයිස් ෆාරුක් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  හුෙනයිස ් ෆාරූක් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா  
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஹுைனஸ் 
பா க் அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA  

left the Chair and  THE HON. HUNAIS FAROOK took the Chair. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
How many more minutes do I have? I have been given 

four minutes from the Hon. Eran Wickramaratne's time. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You have time till 5.25 p.m. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී අපට පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ඉන්දියාව සහ චීනයත් එක්ක තමයි ඔබතුමන්ලා 

විෙශේෂෙයන්ම ගනුෙදනු කරන්ෙන්. මම හිතන හැටියට ඒක 
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ව ාපෘති සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා 
විනිවිද භාවෙයන් යුක්තව කටයුතු කළ යුතුයි.  විෙශේෂෙයන්ම 
ලංකාෙව් ව ාපාරිකයන්ට පුළුවන්, ෙම්වාට ඇණවුම් කරන්න.  
අෙප් තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා වැනි ව ාපාරිකෙයෝ ෙමහි 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ශී රංගා මන්තීතුමා ඉන්නවා. ඊෙය් 
එතුමාෙග් උපන් දිනය ෙයදී තිබුණා. අපි එතුමාට සුබ පතන්නට 
ඕනෑ. මම හිතන හැටියට එතුමාට වයස අවුරුදු 27ක්, 28ක් විතර 
ඇති.  ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් සියලු ෙදනාට පුළුවන්, විෙශේෂෙයන්ම 
ලංකාෙව් ව ාපාරිකයන්ට පුළුවන් ෙම්වාට ඇණවුම් කරන්න. 
අවුරුදු 25කට බදු සහන ලැෙබනවාය කියන්ෙන් රට සුෙන් සුන් 
කියන එකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් ගෙම් අහිංසක 
දුප්පත් රණවිරුවන් ජීවිත පරිත ාග කරලා අෙප් රට නිදහස් කරලා 
දීලා තිෙබනවා. රණවිරුවන් 25,000ක් යුද්ධෙයන් මිය ගියා. තවත් 
35,000ක් අබාධිතයන් බවට පත්  වුණා. ෙම් රට නිදහස් කර 
ගත්ෙත් ඔබතුමන්ලා කියන ආකාරයට පිට රට සුද්දන්ට ෙම් රට 
පාවා ෙදන්නට ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්ක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කළා නම් කමක් නැහැ. අප පුදුම 
වනවා, ඔබතුමන්ලා ජාතිකත්වය ගැන ගීත ගායනා කරමින්, 
විෙද්ශ බලෙව්ගවලට පහාර එල්ල කරමින්, සුද්දන්ට බණිමින්, 
ඇෙමරිකාවට බණිමින්, එංගලන්තයට බණිමින්, ලංකාෙවන් පිට 
සිටින සියලු ෙදනාට බණිමින් අද  ෙම් රට  සුද්දන්ට පරිත ාග 
කිරීම ගැන.  

අවුරුදු 99ක් කිව්වාම, ඔබතුමාෙග් හතර වන පරම්පරාවටවත් 
ෙම්ක දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි දන්ෙන් නැහැ, ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී ෙම්වාට ෙමොනවා ෙවයිද කියා. ඔබතුමන්ලා කථා 
කරන ආකාරයට ෙම්ක ෙද්ශීය ව ාපාරිකෙයකුට දුන්නා නම්, 
විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව ෙටන්ඩර් කැ  ෙඳව්වා නම්, ෙම්වා 
ෙවන්ෙද්සි කර දුන්නා නම් අද අපි ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. තරු පෙහේ, තරු හෙත්, තරු දහෙය් ෙහෝටල් ආවත් කමක් 
නැහැ.  එන්න ඕනෑ කියායි අපි කියන්ෙන්. හැබැයි, ෙම්ෙක් 
විනිවිදභාවයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම Dutch Hospital එෙක් 
කඩවල් හැදුවා. ෙම් කඩවල් ලබා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කාටද 
ලබා දුන්ෙන්? ඒවා ලස්සනයි. අලංකාරයි. අපි නැහැ කියන්ෙන් 
නැහැ. ෙකොළඹ ලස්සන ෙවනවා. අපි නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. 
අපිටත් ෙපෙනනවා. අපිටත් ඇස් තිෙබනවා. හැබැයි, Colombo  
Racecourse එක ෙදන ආකාරය ෙකො ෙහොමද? Colombo 
Racecourse එෙක් රග්බි කීඩාංගනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ නැහැ.  
අශ්ව තරග තියන්න හැකි ආකාරයට ඒ ස්ථානය දියුණු කළා නම්, 
සංචාරකෙයෝ වැඩි සංඛ ාවක් ෙගන්වා ගන්න තිබුණා. රග්බි 
කීඩාව සඳහා ෙකොළඹ 25කට අධික කීඩාංගන තිෙබනවා. ෙම්වා 
සංවර්ධනය වීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 
හැබැයි, විනිවිදභාවයක් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා, ෙඩොලර් මිලියන 
400කට, ෙඩොලර් මිලියන 450කට ෙම්වා ලබා ෙදන්ෙන් 
විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව බව. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අදහස් පකාශ කර තිෙබනවා. The Supreme 
Courts of both Sri Lanka and India have held that the law 
requires all such transactions to be transparent to fulfil the 
criteria of public interest. In a recent advisory opinion, the 
Supreme Court of India held that the action has to be fair, 
reasonable, non-discriminatory, transparent, non-capricious, 
unbiased and without favouritism or nepotism in pursuit of 
promotion of healthy competition and equitable treatment. It 
should conform to the norms which are rational, informed 
with reasons and guided by public interest et cetera. 

ඉන්දියාෙව් සහ ලංකාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ ෙදකම ෙපොදු 
යහපත සඳහායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි සඳහන් 
කරන්ෙන් සංවර්ධනයට විරුද්ධයි කියන එක ෙනොෙවයි.  ෙමහි 
විනිවිදභාවය සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. 
විනිවිදභාවය සම්බන්ධෙයන් අපිට පශ්නයක් තිෙබනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි.  No efforts were made to give an equal 
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opportunity for local and international investors to submit 
proposals to develop this property. Krrish ආයතනය 
සම්බන්ධෙයනුත්  සඳහන් ෙවනවා. The Government always 
resorted to advertise in the print media when calling for 
project proposals. It was not followed in this case. 

ඒ දැනුම් දීම කර නැහැ, ඇමතිතුමනි.  Katyal family ඒ 
වාෙග්ම සිදම්බරම් මැතිතුමන්ලා ඉතා බලවත් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. 
තමන්ෙග් කළු මුදල් සුදු කරන්න ෙම් ආෙයෝජන ඉදිරිපත් 
කරනවාද යන්න සම්බන්ධෙයන් අපිට විශාල සැකයක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වා නම්, ෙවන්ෙද්සියක ෙම්වා 
ලබා දුන්නා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා නම්, 
"ෙකොළඹ ෙමන්න ෙම් වාෙග් ඉඩම් තිෙබනවා. ආෙයෝජක  ෙයෝ 
ෙගන්වා ගන්න අපි කැමැතියි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකොයි 
ආකාරෙයන් දැනුවත් කරනවාද" කියා. එතෙකොට අපිට අදහස් 
ෙදන්න තිබුණා. ඔබතුමන්ලා print media එෙක් ඒ වාෙග්ම 
අෙනකුත් ආකාරෙයන් දැනුම් දීලා, මාස ෙදක තුනක් කල් ලබා 
දීලා, ඕනෑම ආයතනයකට ඉදිරිපත් ෙවන්න අවස්ථාව ලබා දීලා, 
ෙම් අවස්ථාව කාට ෙහෝ ලබා දුන්නා නම් අෙප් විරුද්ධත්වයක් 
නැහැ. අන්න ඒ අවස්ථාෙව්දී මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හරි 
විනිවිදභාවයක් තිෙබනවා. අන්න ඒ විනිවිදභාවය තමයි ෙම් රටට 
අවශ  කරන්ෙන්. තමන්ෙග් දරුවා යුද්ධයට කැප කරලා මරණයට 
පත් ෙවලා, එෙහම නැත්නම් කකුල් ෙදක අහිමි ෙවලා ලබා දුන් ඒ 
ජයගහණය ෙම්  රෙට් පාලකෙයෝ කුමක් සඳහා පාවිච්චි කරනවාද 
යන්න සම්බන්ධෙයන්  රෙට් ඉන්න දුප්පත් රණවිරුවාෙග් අම්මා 
තාත්තා බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ අම්මා තාත්තා බලාෙගන හිටියට ඒ 
අම්මා තාත්තාට අපි කුඹුරු කෑල්ලක් දීලා නැහැ. ඒ අම්මා 
තාත්තාට ව ාපාරයක් කර ගන්න අවුරුදු දහයක පහක සහනයක් 
දීලා නැහැ. ඒ පවුලට අපි බදු සහනයක් දීලා නැහැ. එෙහම 
සහනයක් ෙනොදී අවුරුදු දහයක බදු සහනයක් සමඟ ඉන්දියාෙව් 
ෙහෝ චීනෙය් කර්මාන්තයකට අපි අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. තවත් 
අවුරුදු 15ක අඩක බදු සහනයක්.  

ෙමෙහම යන විට අෙප් ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ඉඩම සම්බන්ධෙයන්  
ෙඩොලර් මිලියන 100ක් ෙයොදවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙඩොලර් 
මිලියන 900ක 1000ක ලාභයක් ෙම් අවුරුදු ටික යන විට 
ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 30ක් 35ක් යන විට බදු 
ෙගවන්න කාලය එන විට ෙම් ආයතන ෙහොයා ගන්න බැරි 
ෙවනවා. ෙවන ආයතනයකට පවරනවා. පැවරීම සම්බන්ධෙයන් 
ආපහු නීත නුකූල තත්ත්වයක් මතු ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්වා ලබා ෙදන විට  
විෙශේෂෙයන්ම විනිවිදභාවය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා 
ෙපොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් ෙවන්න කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා වැඩි යමක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් රෙට් නීතිය, ෙම් 
රෙට් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය,  ෙම් 
රෙට් යහ පාලනය ගැන ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් 
ෙවලා -වැඩි වැඩ කරන්න ඕනෑ නැහැ. - ෙමන්න ෙම් ටික රෙට් 
ඉදිරි අනාගතය සඳහා ඔබතුමන්ලා සැකසුවා නම් සංචාරකෙයෝ 
ගලාෙගන එනවා. අෙප් මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් ඉටු කළ කාර්ය 
භාරය දැක්කාම අපිට සංචාරකෙයෝ නවත්වන්න බැරුව ගලාෙගන 
එනවා කියා. එෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපි 
පුළුවන් ආකාරයට ෙදොරවල් ඇරලා සංචාරකෙයෝ ෙගන්වා 
ගන්නවා. හැබැයි, එෙහම තත්ත්වයක් උදා ෙවලා නැහැ. යුද්ධය 
අවසන් කළාට පසු තවම සංචාරකෙයෝ ලක්ෂ 10 පන්නා ගන්න 
පුළුවන් ෙවලා නැහැ.  

ෙලෝකෙය් තිෙබන ලස්සන රටක්. ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ලස්සනම රටවල් හතක් නම් කෙළොත් එයින් එකක් බවට ලංකාව 

පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙම් ආණ්ඩුෙව් කියාකාරිත්වය 
නිසාවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කියාකාරිත්වය නිසාවත් සිදු 
වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒකට ෙහේතුව ෙම් රෙට් පිහිටීම. හැබැයි 
ෙම් පිහිටීම අනුව සහ  ෙම් රටට ලැබුණු සාමය අනුව ඔබතුමන්ලා 
සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කර තිෙබනවාද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් අපට නැවත පශ්න කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අද ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා කථා කළා, 
අග විනිසුරුතුමිය සම්බන්ධෙයන්. මට ඒ ෙවලාෙව් ඒකට උත්තර 
ෙදන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් අවස්ථාව මා ඒ සඳහා 
පාවිච්චි කරනවා. එතුමා කිව්වා, Golden Key සමාගම 
සම්බන්ධෙයන් වූ නඩුව එතුමිය  බෙලන් පවරා ගත්තා කියලා. 
එෙහම ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ෙම් ෙද් සඳහන් කෙළේ,  ශිරානි 
තිලකවර්ධන මැතිතුමිය ඒ කමිටුෙව්දී. ෙමොකක්ද එතුමිය කිව්ෙව්?  
විෙශේෂෙයන්ම ඒ නඩුව සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ ගැනීෙම්දී ඒ 
Director Board එක ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල තමන්ව හම්බ වුණා 
කිව්වා. එතුමියෙග් තීන්දුව තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද?  අලුත් සමාගම් 
නීතිය අනුව ඒ Director Board  එක  වග කියනවා, යම් කිසි 
මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා නම්.  තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ පවා 
විකුණා ඒ මුදල ෙගවන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ තීන්දුෙවන් ඉටු කෙළේ, 
ඒ Director Board  එක ඒ වගකීෙමන් අයින් කරපු එක. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට විරුද්ධව ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළා එක 
පුද්ගලෙයක්. ඒ පුද්ගලයා ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරලා කිව්වා, ෙම් 
තීන්දුව ෙවනස් කරන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ කවුද, ඒ නඩුව ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමිය ෙවත යැව්ෙව්? ශිරානි තිලකවර්ධන 
මැතිතුමිය.  ඒෙකදී ඉල්ලුවා, පස් ෙදනකුෙගන් යුත් විනිසුරු 
මඬුල්ලක් පත් කරන්න, ඒත් එක්කම ඒ තීන්දුව ෙවනස් කරන්න 
කියලා.  ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිතුමිය ලබා දුන්නු තීන්දුව ෙයොමු 
කළා ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිතුමියට. ෙමොකක්ද එතුමිය 
කෙළේ?  ලංකාෙව් නීතිය අනුව,   තිෙදනකුෙගන් යුත් විනිසුරුවන්  
මඬුල්ලක් ගත් නඩු තීන්දුවක් ෙවනස් කරන්න පුළුවන් ඒ විනිසුරු 
මඬුල්ලට පමණයි. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිතුමිය ආපසු ශිරානි 
තිලකවර්ධන මැතිතුමියට ඒ නඩු තීන්දුව යැව්වා. යවලා කිව්වා, 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීන්දුව ෙවනස් කරනවා නම් ෙවනස් කරන්න 
පුළුවන්  ඔබතුමියට සහ ඒ  අෙනක් විනිසුරුවන් ෙදෙදනාට 
පමණයි කියලා.  විෙශේෂෙයන්ම  ඒ එව්ව නඩු තීන්දුව චන්දා 
ඒකනායක සහ සුෙර්ෂ්චන්ද යන අෙනක් විනිසුරුවන් ෙදෙදනා 
ෙමතුමියත් එක්ක අහන්න බැහැ කියලා කිව්වා. ෙම්ක අපි 
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිතුමිය. ඒ ෙදෙදනා 
බැහැ කිව්වාට පස්ෙසේ- [බාධා කිරීම්] ශිරානි තිලකවර්ධන 
මැතිතුමිය  සාක්ෂිවලදී සඳහන් කළා, මට ලජ්ජයි ඒක සඳහන් 
කරන්න. එතුමිය සඳහන් කරලා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා 
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் , 
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 
and Public Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Point of Order වැඩක් නැහැ. එතුමා දැන් ආෙව්. එතුමා 

දන්ෙනත් නැහැ.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
තමුන්නාන්ෙසේ බුද්ධිමත් නීතිඥවරයකු හැටියට කරුණාකර, 

මීට වඩා යහපත් විධියට කථා කරන්න.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
මෙග් තර්කය ෙම්කයි. කරුණාකර,- [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, there is a point of Order being 

raised. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Point of Order කිව්වාම මූලාසනෙයන්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
ෙම් අෙප් උගත් ගරු මන්තීතුමා, ෙම් නීතිඥතුමා ෙම් කරන්ෙන් 

අමුතු කථාවක්. ෙම් විෂය පිළිබඳ කථාවක් ෙනොෙවයි. ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක දැන් ඉවරයි. දැන් ඒක පුච්චලා, වළ දමලාත් 
ඉවරයි. ඇයි ෙම් අළු ගැන කථා කරන්ෙන්? අළු ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ නැහැ.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, please continue with your 

speech. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දැන් අෙප් ගරු මර්වින් ඇමතිතුමාට උසාවිය කිව්වාම "නයාට 

අඳු ෙකොළ වාෙග"යි.[බාධා කිරීම්] මල පනිනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
ගැනයි කථා කෙළේ. ඔබතුමාට එතැන නඩුවක් නැහැෙන්?  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි අහෙගන හිටියා
- [බාධා කිරීම්] මා කියන්ෙන් ඇත්ත.  වැරදි නම් වැරදියි කියලා 
කියන්න. ෙම්ක හැන්සාඩ් ගත ෙවනවාෙන්. නඩුකාරවරු 
ෙදෙදෙනක් අහන්න බැහැ කියාපු ෙවලාෙව් - [බාධා කිරීම්] 

 
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. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Azwer, what is your point of Order? 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
According to Standing Order No. 78, an Hon. 

Member cannot refer to the conduct of a judge. But, he 
referred and that must be expunged. That is a violation of 
the Standing Orders. So, what he has said should be 
expunged.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, it is my time. I need my time. If I am disturbed - 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay, you continue with your speech.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, it was very clear that the two Judges refused to 

hear the case with her. She had said that she felt 
embarrassed to say that on the Bench. So, because of that, 
she walked into the Chambers of (Dr.)(Mrs.) Shirani 
Bandaranayake and said, “There are two judges who 
refused to sit with me and I felt embarrassed. I cannot say 
that on the Bench”. That is what happened and you did 
not - 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, a point of Order is being 

raised. Hon. Victor Antony, what is your point of Order? 
 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් යම් කිසි 

තීරණයක් ගත්තාට පසේසේ  නැවත වරක් ඒ පිළිබඳව කථා 
කරන්න බැහැ. ඊට පස්ෙසේ කථා කරන්න බැහැ. ෙම් ගරු 
සභාෙව් තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay. Hon. Sujeewa Senasinghe, please do not speak 

regarding that matter. You may continue with your 
speech. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Thank you very much. So, Sir, this was a clear 

indication of what had happened and actually nobody 
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gave us the opportunity to explain this. This was what 
happened in the Golden Key incident. - [Interruption.] 
These are the people who destroyed the Golden Key 
Company. They purposely destroyed Mr. Lalith 
Kotelawala because they wanted to buy the property. That 
is how they ended up buying especially, the Celestial 
Towers. Who bought it? It was Mr. Gamini Senerath. 
Who is he? How could he buy Celestial Towers for Rs. 
450 million? That was offered for Rs. 950 million and 
you bought it for Rs. 450 million. Why? Because you 
made sure that Mr. Kotelawala came down so that you 
could buy his properties. So, this is what is happening in 
this country. - [Interruption.]  

There is one crowd that is greedy to get all the 
properties in Sri Lanka. This is the reason. It is not 
because you want to develop the country but because this 
crowd is greedy. They want to capture as much as 
possible and bring their money inside through other 
companies and invest in these -  

  
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
ඔබතුමා ඒ ගැන විවාදයක් ඉල්ලන්න. ඒෙකදි අපි කථා කරමු. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම පස්ෙසේ විවාදයක් ඉල්ලනවා. අනිවාර්යෙයන්ම විවාදයක් 

ඉල්ලනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] කෑලි කෑලි ෙදන 
නිසා තමයි අපත් කෑලි කෑලි කියන්ෙන්. අපට සම්පූර්ණ දවස් 
පහක් දුන්නා නම් අප ඒවා විවාද කරනවා. දවස් ෙදකයි 
ඔබතුමන්ලා දුන්ෙන්. දවස් පහක් ෙදන්න තිබුණා ෙන් 
ඔබතුමන්ලාට? ඇයි දවස් පහක් දුන්ෙන් නැත්ෙත්? දවස් පහක් 
දුන්ෙන් නැහැ. අප දවස් පහක් ඉල්ලුවා. දවස් දහයක් ඉල්ලුවා. 
[බාධා කිරීම්] දවස් ෙදකක් දීලා ඔබතුමන්ලා ඒ විවාදය ඉවර කළා. 
කමක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගිය ෙද් ගියා.  

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙගන් අප ඇහුවාම එතුමා 
කිව්වා- 

 

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. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Azwer, what is your point of Order? - 

[Interruption.]  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he mentioned the name of Mr. Gamini Senerath 

with regard to a certain dealing that had been done by 
somebody else. How is he going to prove that in this 
House? මඩ ගහන්ෙන් ෙමෙහම තමයි ෙම් ෙගොල්ලන්. ඒ  නම 
කියන්න බැහැ. Prove කරන්න ඕනෑ. He cannot prove it. Mr. 
Gamini Senerath is the Additional Secretary - 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Okay. Hon. Sujeewa Senasinghe, please continue with 

your speech. You have three more minutes. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
If there is no independence of the Judiciary, if there is 

no democracy in this country, if there is no good 
governance, there will not be a single foreigner in this 
country. You have to realize that. 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I have been disturbed. Sir, about ten points of Order 

were raised but none of them were points of Order. They 
are all disturbances. - [Interruption.] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order.  
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 84 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය 

ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. විෂයයට 
අදාළව ෙනොෙවයි ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කථා 
කරන්ෙන්. එතුමා කථා කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරපු 
පශ්නයක් ගැනයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වය 
ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙවලාෙව් ෙමතුමාට කථාවක් දුන්ෙන් නැහැ. 
ඒකට විරුද්ධව ෙම් කථා කරන්ෙන්.  ඔය එතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් 
තිෙබන අර්බුද. පක්ෂෙය් තිෙබන අර්බුද තමයි ෙමතැන - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, please continue with your 

speech. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අද ෙමතුමා මට බාධා කළාට මම ෙමතුමාට බාධා කරන්ෙන් 

නැහැ. එදා නම් ටයි එකක් දමලා ඇවිත් අමාරුෙවන් ඉඳෙගන 
ඉන්න ෙකොට ෙමතුමා මට බාධා කෙළේ. අද එෙහම පශ්නයක් 
නැහැ ෙමතුමාට. අද සුපුරුදු ඇඳුම -නැෂනල් එක- ඇඳෙගන 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා අද ඕනෑ තරම් බාධා කළාට 
කමක් නැහැ. නමුත් එදා බාධා කෙළේ ටයි එකක් ඇඳෙගන 
ඇවිල්ලායි. එතුමා එදා පළමුෙවනි වරට තමයි ටයි එක ඇඳෙගන 
ආෙව්. අමාරුෙවන්, ඉඳෙගන ඉන්න බැරිව ෙබල්ල හිරෙවන නිසා 
එතුමා - [බාධා කිරීමක්]  අන්න ඒ නිසා තමයි එතුමා එදා බාධා 
කෙළේ.  
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අද බාධා කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි තරුණ මන්තීවරු - 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. අපි නැහැ. තිලංග සුමතිපාල 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හැම විටම ටයි එක අඳිනවා ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] ෙවන කවුරුවත් ෙතොප්පි දමා ගන්න එපා.  

Celestial Towers ගැන  අප කථා කළා.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද ගත්ෙත්?  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කවුද ගත්ෙත් කියලා ඔබතුමා අෙපන් අහලා වැඩක් නැහැ. 

ඔබතුමා ඒක අහන්න ෙම් පුද්ගලයන්ෙගන්. ඔබතුමන්ලා නීති 
ගැන කථා කළා. සුනාමි මුදල් මිලියන 80ක් ගැන අප කථා කළා.  
ගත්ත අයත් නැහැ; දමපු අයත් නැහැ; ෙහොරුත් නැහැ; පැමිණිලි 
කරපු කට්ටිය හිෙර්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, what is your point of Order?  

 

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 78 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය 

ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම්ක 
විහිළුවක් ෙනොෙවයි. එහි තිෙබන්ෙන් විවාද රීති ගැනයි.  

"ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙහෝ වැඩබලන ජනාධිපතිතුමාෙග්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීන්ෙග්, විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ෙහෝ යුක්තිය 
පසිඳලීෙමහි නියුක්ත අන් අයෙග් පැවැත්ම පූර්ණ ෙයෝජනාවකින් 
හැර මතු ෙනොකළ යුතු ය. තවද, කිසි සංෙශෝධනයක, 
මන්තීවරයකුෙගන් අසනු ලැෙබන පශ්නයක ෙහෝ අන්කිසි විෂයයක් 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව...."  

 [බාධා කිරීම්] 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔබතුමා කැලණිය ෙබ්රා ගන්න. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Let the Hon. Sujeewa Senasinghe speak.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  [බාධා කිරීම්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You have one more minute. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
There are a lot of disturbances. You must give me 

more time. You are giving them time just to raise some 
unnecessary points of Order and take my time. They 
disturbed me.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පකාශ කරනවා, ෙම්  

 
 

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

පන්නන කල් සුද්ෙදෝ එන්ෙනත් නැහැ ලංකාවට කියලා. එක් 
ෙකෙනක්වත් එන්ෙන් නැහැ. ෙම්  

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

පන්නන කල් -ෙම් වම්බට්ටෙයෝ, සිබ්බට්ටෙයෝ, ෙම් අල්ලන 
ඔක්ෙකොම ෙගොට්ෙටෝ ටික [පන්නන කල්- ෙම් රටට එක 
සුද්ෙදක්වත් එන්ෙන් නැහැ.  අප කියනවා, ෙම්වා කරන්ෙන් 
සංචාරකෙයෝ ෙගන්වන්න ෙනොෙවයි,  

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

ෙපොෙහොසත් ෙවන්න කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙහොර ජාවාරම් 
නවත්වලා -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Arundika Fernando, what is the point of Order? 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අති 

ද්ෙව්ශසහගත විධියට ෙම් රෙට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ඒ අයට 
ෙම් කියපු කාරණා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් අයින් කරන්න කියා මා 
ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කියපු ෙද්වල් හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් අයින් කරන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් කියපු කාරණා 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් අයින් කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, your time is over. Please 

wind up your speech now. The next speaker is  the Hon. 
Risad  Badhiutheen. 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I object to that. It is not 5.25 yet. Please look at 

the time. I have two more minutes. You are bias and 
trying to stop my speech.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමතුමා කිව්වා - [බාධා කිරීම්] ෙමතුමාට සංවිධායකකමක් දීලා 
නැහැ. ෙමතුමා හිටපු පළාත් සභා ඇමති 

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

 ෙමතුමාට සලකන්ෙන් නැතුව පුතාටයි, තමන්ෙග් ළඟ ඉන්න 
ෙහංචයියලාටයි සලකනවා කියලා ෙමතුමා කිව්වා. ෙමතුමා 
කිව්වා, ෙම්  

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

පන්නන කල් - [බාධා කිරීම්]     
 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, please wind up your speech 

now. Hon. Risad  Badhiutheen, you may start your 
speech.  

 
[5.26 p.m.] 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, it is very 
sad to see that our Government’s development efforts are 
continuously criticized not only by the Opposition but 
some NGOs also. Having won a terrorist war, His 
Excellency President Mahinda Rajapaksa is trying his 
best to advance the country to make it the "Miracle of 
Asia".  

However, instead of giving support, our efforts have 
been widely criticized by the Opposition in Sri Lanka and 
abroad. This is clearly a wrong approach. Please 
understand that the ultimate loss will be on our own 
country and if you continue to block our work, the 
ultimate loss will be on our next generation.    

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is the point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, in this House, he cannot - [Interruption.]  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, you may continue with your speech. - 

[Interruption.]  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
You are blocking the advancement of your own 

people. I urge you to understand this negative trend and 
instead of blocking us, I invite you to join us for national 
development so that we can receive the best in this 
peaceful time, which we see after 30 years.  

The Ministry of Economic Development, under the 
leadership of the Minister, Hon. Basil Rohana Rajapaksa, 
has been driving our economic development and despite 
obstacles successfully enhanced the tourism sector by 
many successful, forward-looking initiatives. Our ODI 
amounts have increased from the range of US Dollars 
600 million during the war time to more than US Dollars 
one billion in the post-war economic development phase.   

During the period 2011 to 2013, many strategic 
development projects of large-scale have been approved 
by Parliament. I commend the Economic Development 
Ministry for introducing large-scale projects to enhance 
our tourism sector to cater to the  2.5 million tourist goal 
set by the Government.  

Guided by the Minister, Hon. Basil Rohana 
Rajapaksa, during the period 2011 to 2013, the Ministry 
of Economic Development successfully commenced the 
Krrish Transworks Colombo at US Dollars 450 million, 
Shangri-La Hotels project valued at US Dollars 240 
million, and the mixed utility complex with luxury hotel 
at US Dollars 140 million. The mixed development 
project by John Keells Holdings has a project value of US 
Dollars 500 million and I am happy to say that it is the 
first-ever new concept of City within City in our capital 
Colombo. 

The mixed development project by WelcomHotels 
Lanka (Pvt.) Limited will bring US Dollars 140 million. 
Its investor, India’s ITC Company is also joined by world 
renowned Sheraton Hotels. India’s ITC hotel has an 
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annual turnover of US Dollars seven billion with 29,000 
employed across 60 locations in India. It is among the top 
ten corporates of India. 

Next, let us look at the Krrish Project. Krrish 
Transworks project is a mixed development project of US 
Dollars 450 million. The Agreement between UDA and 
Krrish is for a 99-year lease period at a lease value of Rs. 
4.9 billion. The project implementation period is 60 
months. We are pleased to say that the complex will have 
four towers of 70 storeys each. Three towers will have 
high-end residential apartments. 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, MP is of the belief 
that these are poor investors. However, Sir, we believe 
that we should not be unusually concerned about the 
initial investment value or how much the investors are 
bringing at the start. In fact, we cannot expect investors to 
bring high amounts of cash dollars initially. They are not 
overnight investors who want to bring some cash at start 
and then leave. They have come here for long-term 
investments. We should not forget long-term investment 
prospects for short term revenues. 

All these efforts are made by the Hon. Basil Rajapaksa 
to improve our tourism sector to a world class industry. In 
fact, he is a rare Minister leading the economy of a 
country coming up as an emerging economy in the world. 
I highly commend him for his strong commitment and 
dedication in creating the next stage of tourism 
development and economic growth. 

We are very pleased that our tourist arrivals increased 
by 25.4 per cent to a record high in December, 2012, 
compared to the same period in 2011. Thanks to the 
efforts of the Minister, Hon. Basil Rajapaksa, and the 
staff of his Ministry. December, 2012 recorded 122,252 
tourist arrivals in Sri Lanka compared to the 97,517 in 
December, 2011. This is one of the highest arrivals within 
a month. Our total tourist arrivals surpassed one million 
and during 2012, the number increased by 17.5 per cent 
bringing it to 1,005,605 from 855,975 in 2011. The 
arrivals from North America increased by 20.7 per cent to 
59,236 in 2012 with visitors from the United States 
increasing by 22.6 per cent. The tourist arrivals from 
Western Europe reached to 373,063, an 18.4 per cent 
increase from 2011 and the arrivals from Eastern Europe 
increased by 43.6 per cent with 72,401 tourists. The 
arrivals from East Asia increased by 38 per cent, to 
132,730 with tourists mainly from China. In fact, 58.1 per 
cent of the total arrivals from the region were from China. 
Also, arrivals from South Asia in 2012 increased by 4.2 
per cent and 176,340 came from India. The tourist arrivals 
from Pakistan also increased by 9 per cent while the 
arrivals from Australia and New Zealand increased by 
24.3 per cent in the year 2012. I am pleased to say that we 
earned over US Dollars 1 billion in 2012 from tourism 

compared to the US Dollars 830.3 million in 2011. 

Then, I would also like to stress on export 
development, which is guided by President Mahinda 
Rajapaksa and implemented by the EDB. The export 
growth has indeed been satisfactory during 2011and 2012 
mainly due to the pragmatic programmes and policies 
adopted by the Mahinda Rajapaksa Government and also 
due to the resilience shown by the private sector despite 
numerous adversities. The crisis aggravated in 2012 in 
the developed countries, especially in the West and the 
USA, which absorb 55 per cent of our exports. This has 
adversely affected our exports. The slowdown is not 
confined to Sri Lanka alone. The exports from India and 
Thailand also slowed down during the recent past. It is of 
utmost importance today to turn around that tide in the 
exports sector if we are to achieve our export goals. 

It is observed that Asian countries have shown a 
substantial economic growth and India and China are 
expected to show strong, positive growth in 2013 and 
2014. 

Therefore, the potential in these markets is very high 
and we are concentrating on diversifying our markets into 
BRICS and other emerging markets.   

I stress that the involvement of exporters is very 
important to collectively confront the challenges faced by 
our export sector. We strongly believe that the private 
sector is the engine of growth. The public-private 
partnership is the key to achieve success in export 
development programmes, which is a key concept of our 
Government.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
இந்தச் சைபயிேல தமிழி ம் ஒ  சில வார்த்ைதகைளப் 
ேபசலாெமன நிைனக்கின்ேறன். 30 வ ட கால த்தத் க்குப் 
பிறகு, இந்த நாட் ேல ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்ற சமாதான 
சூழ ல் எங்க ைடய அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் வ கின்ற 
ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககளின் லம் இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரம் ாித வளர்ச்சியைடந் ெகாண்  ெசல்கிற . 
அதைனப் ெபா க்க யாத எதிர்க்கட்சியின ம் அரச 
சார்பற்ற நி வனங்க ம் இந்த நாட் ல் தலீ கைள 
நி த் வதற்கும் இந்த நாட் க்கு வ ைகத கின்ற சுற் லாப் 
பயணிக ைடய எண்ணிக்ைகையக் குைறப்பதற்கும் நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைதச் சீரழிப்பதற்கும் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாகச் 
ெசய் வ கின்ற சதி நடவ க்ைககள் 
நி த்தப்படேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். இங்கு ேபசிய எதிர்க்கட்சி 
உ ப்பினர்கள் சில ைடய உைரயின் லம், இன்ைறய 
காலகட்டத்தில் அரசாங்கம் ெசய் ெகாண் க்கின்ற 
ஆக்க ர்வமான பல நடவ க்ைககைள, குறிப்பாக  தலீட்  
வாய்ப் க்கைள, த த்  நி த் வதற்கான பல ெசயற்பா கள் 

ன்ென க்கப்பட் வ வைத நாங்கள் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ ந்த . எதிர்க்கட்சி என்பதற்காக 
அரசாங்கம் ெசய்கின்ற நன்ைமதரக்கூ ய சகல 
நடவ க்ைககைள ம் நல்ல திட்டங்கைள ம் நல்ல 

தலீ கைள ம் நாட் க்குப் பலன் தரக்கூ ய 
விடயங்கைள ம் த க்கின்ற, அதற்கு எதிராகப் ேபசுகின்ற 
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[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 
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அல்ல  அந்த விடயங்க க்கு ஆதர  த கின்ற 
மனப்பான்ைமயற்ற தன்ைம டன் ெசயற்படாமல் அந்த 
நிைலயி ந்  மாறேவண் ெமன்  விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வட மாகாண மக்க ம், 
அேதேபால கிழக்கு மாகாண மக்க ம் கடந்த காலங்களிேல 
பட்ட கஷ்டங்கள் ெகாஞ்சநஞ்சமல்ல. அன்  அந்தப் 
பிரேதசங்களிேல ஒ  சுற் லாப் பயணிையக்கூட கண்களால் 
காணக்கூ ய சூழல் இ க்கவில்ைல. ேமதகு ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த நாட்ைடப் ெபா ப்ேபற்ற 
பிறகு, ெபற் த்தந்த சமாதான ஒளிக்கீற்றின் விைளவாக 
இன்  அந்தப் பிரேதசங்கள் சுற் லாப் பயணிகளால் நிைறந்  
காணப்ப கின்றன. அந்தப் பிரேதசங்களில் ெபா ளாதார 
வளர்ச்சி ஏற்பட் க்ெகாண் ப்பைத ம் ைகத்ெதாழில் ரட்சி 
ஏற்ப வைத ம் நாங்கள் இன்  காண்கின்ேறாம். இன்  பல 
ெவளிநாட் க்காரர்கள் அச்சமில்லாமல் வடக்கு, கிழக்கிேல 

தலீ கைளச் ெசய்ய ன்வ வைத நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம். பல ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கள், 
குறிப்பாகக் கிழக்கு மாகாணத்திேல, சுற் லாத் ைறயில் பல 

தலீ கைள ன்ென ப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
எனேவ, இவ்வாறான நல்ல திட்டங்கைள மாண் மிகு 
அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் ன்ென த்  
வ கின்றார். அவ ைடய இந்தச் ேசைவக்காலம் 
சுற் லாத் ைறக்கு ஒ  ெபாற்காலமாக இ க்கின்ற . 
அதாவ , அவ ைடய ேசைவக்காலத்தில் சுற் லாத் ைறயின் 
வளர்ச்சியில் ேவகத்ைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
எனேவ, இவ்வாறான நல்ல தலீ கைளத் 
த க்கேவண்டாெமன்  நான் எதிர்க்கட்சியினைர 
ேவண் க்ெகாள்வேதா , மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்க ம் 
அவ ைடய அைமச்சின் அதிகாாிக ம் எ க்கின்ற 
ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைகக க்கு என் ைடய மனமார்ந்த 
நன்றிைய ம் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. R. Yogarajan. You have 

15 minutes.  
 
[5.38 p.m.] 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Thank you, Mr. Presiding Member, for permitting me 

to speak on this Order.  

Today, we are debating an Order made under the 
Strategic Development Projects Act. This Act was created 
so that whatever concessions given to an investor are 
known to the public. However, does this serve the 
transparency that is expected from the Act? If a project 
brought up is gazetted just like this after the whole deal 
had been made, what is the purpose of this Act? This Act 
presumes that the public would know what is happening. 
If you are having a project to be implemented or you have 
some land to be offered for a project which you have 
identified - maybe, a hotel or a multipurpose project like 
what you have suggested now - then, you should offer it 
through a tender procedure to the public. It should be 

advertised so that a local or foreign investor would be 
able to compete and get it. That is the way. But, all the 
projects you have done or have offered to foreigners on a 
platter have always been through private negotiations. 
That is the issue we have to discuss in this House today 
because this Act itself presumes that there would be 
transparency and equal treatment. But, we cannot expect 
equal treatment from your Government, which passed the 
Divineguma Bill in spite of the Supreme Court saying 
that it was against Article 12 (1) of the Constitution 
which deals with the right to equality under the Chapter 
on Fundamental Rights. Because you had a two-thirds 
majority, you passed the Bill utilizing the two-thirds 
majority - 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්න එපා. දිවි 

නැගුම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කෙළේ ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියපු 
සියලුම වගන්ති ඇතුළු කරලායි. 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ඒක හරි. ගරු ඇමතිතුමනි, මම නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
වගන්ති ෙදකයි ෙවනස් ෙනොකෙළේ. ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලාත් 

විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒකට සහෙයෝගය දුන්නා. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
මම කියන්ෙන්, Divineguma Bill එෙක් සමහර ඒවා 

Constitution එෙක් Fundamental Rights Chapter එෙක් Article 
12 (1) එකට විරුද්ධයි කියලා.  

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
ඒ අනුව ෙවනස් කළා. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ඔව්. තුෙනන් ෙදෙක් බලය තිෙබන නිසා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
ඔබතුමා ෙනොමඟ යැවීමක්ෙන් කරන්ෙන්. ඒ පනත් ෙකටුම්පත 

සම්මත- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ෙනොමඟ යවනවා ෙනොෙවයි. You used the two-thirds 

majority to overrule - 
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
වංචා සහගතව ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න එපා. ඊළඟ කාරණය 

තමයි දැන් ෙමතැන කථා කරන්ෙන් දිවි නැගුම පනත ගැන 
ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Maybe. I am just talking about the attitude because 

under Article 12 (1) of the Constitution, you are supposed 
to give equal opportunity to all.  

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
Yes, we are giving them equal opportunity. 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Equal opportunity means, you must advertise, 

publicize and give everyone an equal opportunity - 
 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
You log on to the website. All the lands that are 

available for investors are on the website. Anybody can 
make an offer even now.  

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
If you say that -  
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
So, do not mislead Parliament. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
I am not misleading. That is the impression that 

everybody has, that these are done as private deals. 
Anyway, Hon. Minister, we commend you because you 
have brought three good investors to this country. One is 
the ITC. You must see the properties they maintain in 
India, fabulous properties. Good! But, at the same time, 
you are making one-to-one deals which are not 
transparent.  

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
These are not one-to-one deals. These are very 

transparent deals and we have given them 30 days. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Then, you have brought TATAs and you are giving 

them seven acres in Slave Island.  

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
If there are any objections, 30 days are given. 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
You are ejecting people from Slave Island - 
 

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
Until the 30 days are over, we will not sign  the 

agreement. That is according to the Act.  
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
So, you will sign the agreement only after today.  
 

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
Yes. 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Okay.  
 

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
If  Parliament rejects, no problem, we will withdraw 

it.  
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
No, Parliament cannot reject. You have a two-thirds 

majority. So, there is no issue of  it. You have brought 
TATAs; very good! 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
You do not have a backbone, all your people. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
You have a two-thirds majority.  
 

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
 No, we  will not  use the  two-thirds majority. If it is 

essential we will use, but here - 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
You did it twice already. Here, in this House, my 

Friend, the Hon. Sujeewa Senasinghe talked about the 
impeachment of the Chief Justice.  
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
I do not like to answer. 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
I do not want you to answer, Hon. Minister 
 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
I will answer you if you make a responsible speech. I 

do not want to answer people who do not know anything. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Thank you, Hon Minister for the commendation you 

gave me.  

The Hon. Sujeewa Senasinghe was speaking about the 
impeachment. He gave some information to this House. 
Why did he speak today about the impeachment? The 
Hon. Speaker agreed that he would give even 10 days for 
the Debate. My party asked for five days, they were 
willing to settle for three days but you gave only two 
days. There were certain things that were missed. But, 
when he says here that you have passed it, you have got 
over it, you have a two-thirds majority to do it.  At the 
same time, at least -  [Interruption.] 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
We have 160 Members, and still we managed with 

two days. You have only 45 Members; so  why could  you  
not manage with two days? 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
As far as your 160 is concerned, has any Hon. 

Member  got the independence to say what he wants? 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
Absolutely! 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
No. How many of your Members, how many lawyers 

in your party told me personally that they were against the 
impeachment. They said they were against the 
impeachment but they had to vote because they are part of 
the Government. - [Interruption.] I know. There is 
nothing - 

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. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your 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 good Friend, he must know  - he is a senior 

Member -  the Standing Orders. He must know that he 
cannot, even through innuendo, cast aspersions on the 
conduct of the other Members. How does he know the 
minds of others? How can he read them? Therefore, it 
must be expunged.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Yogarajan, you continue your speech.  
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
There are no aspersions cast on anybody. We all know 

why it happens. They belong to your Government, you 
followed the Government Whip and you voted. Heart-to-
heart, how many people voted against their conscience? 
If you gave a conscience vote on that issue - 

 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
We gave. 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
No, nobody did that. So, at least give us the 

opportunity to speak about it, do not interrupt. When my 
Friend, the Hon. Sujeewa Senasinghe was speaking, as 
many as eight Members from your side interrupted him 
with the so-called points of Order and took away eight 
minutes from his time.     

 If you are have democracy in this country, if you 
respect the views of the Opposition -[Interruption.] The 
Hon Minister says that he interrupts me because I am 
talking irresponsibly. Then, give us an opportunity to talk 
responsibly. Do not interrupt us. Do not play a negative 
role. Give us a chance to say what we have to say. If you 
do not agree -[Interruption.] You have speakers after us. 
The Hon. Sujeewa Senasinghe appreciated your Hon. 
Minister, saying he remains in this House every time and 
he makes it his responsibility to answer many of the 
queries we raise. That is very honourable. So, let him do 
it. Do not interrupt us. Give us the opportunity to speak. 
Let him answer us. That is the way to do this. 
[interruption] Hon. Sumathipala, do not interrupt me 
again, please. 
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Now, when you go and deal with people who are 
coming with their own proposals for the advertisement or 
the gazette that you have issued, then, you have to make a 
deal where you have to offer more than the other person. 
When there is a tender, when there is equal competition, 
you get the best offer; the best deal. But, you do not get 
the best deal through negotiations. So, this is why we say, 
make it more transparent, make it more open so that 
everybody feels that the fair thing, the right thing is being 
done. 

You are now hoping to have two and a half million 
tourists in another three years’ time. You are gearing 
yourself for that purpose. Good!  But, at the same time, 
see the quality of the tourists that came during the last 
year. Two hundred and seventy five thousand tourists 
came from India. Out of the one million tourists you 
count, 275,000 tourists came from India. Out of the 
275,000 tourists, 225,000 are persons who came in the 
morning and went in the evening.  

 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
Do you mean that Indians are not quality people?  
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
I do not say that,  I am an Indian origin person myself. 

I do not say that.  
 

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
So, what are you saying? 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
What I am saying is, out of the 275,000 people, 

225,000  are people who come with a bag in the morning 
and hand over that bag and go back with another bag. 
They are people who are just flying carrying stuff up and 
down, they are not tourists. But, including them, on the 
30th of December, you have declared - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
We did not count transit passengers as tourists. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
They are not transit passengers. They come in - 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒවා  count කරන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා.  

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නැහැ. ඒෙගොල්ලන් transit passengersලා 

ෙනොෙවයි. ඒෙගොල්ලන් ෙමෙහේට ඇවිල්ලා   Immigration and 
Emigration Department එකට passport එක ෙපන්වලා-  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒවා count කරන්ෙන් නැතිවයි ඔය කියන්ෙන්. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
එෙහම ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, count කරනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
නැහැ.  
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමා අසත  ෙන් කියන්ෙන්? 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
No, that is not true. This is the real thing.  
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
How do you know that? 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
So, you have already counted them as one million. 

Okay, very good. We are also happy. We also feel that 
tourism is the only hope for us - 

 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 
Are you jealous? 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 

We are not jealous. If you build it up to one and a half 
million or two million in two years’ time, when we take 
over, it will be easier for us to go to as much as three 
million. So, do not worry. We are with hope.- 
[Interruption.] You do not remember, Hon. Minister, in 
2001, the share market index had been in the region of 
700. When we gave back the Government in 2004, we 
brought it up to 4,000  and it went up to 7,000 during 
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your period. That two-and-a-half years made a big 
difference. I am sure  the Hon. Thilanga Sumathipala who 
was part of the process of creating the 2001 Government 
will accept that we changed the trend. Like that, if you 
had been able to rebuild the tourist industry after the war, 
then, - [Interruption.] No. Hon. Minister, there are some 
people who can flourish only in a Government. So, they 
remain in the Government.  

I know somebody with whom I worked for a long 
time. I told him that representation in Parliament for my 
community is more important than being a Minister. He 
did not accept it. He preferred to be a Minister. So, what 
did he do?  He sacrificed the Ministry of Estate 
Infrastructure. - [Interruption.] You were the Minister for 
that subject for a while. But, you also gave it up. - 
[Interruption.] So, Hon.Minister, this is the achievement 
of the people who are with you. This is not what we are 
expecting, Hon. Minister. We are expecting proper 
development. I have a lot to say but, there is very little 
time.  

Your Government is running only on the remittances 
from people who are working in the Middle-East. We 
have just had a tragedy. We had Rizana Nafeek beheaded 
in Saudi Arabia. Can your Government ban the sending of 
women to Saudi Arabia? Most number of complaints 
from women come from there. Today, there was a 
meeting at the Ministry of Child Development and 
Women's Affairs, where there was an overwhelming 
proposal that sending of women to Saudi Arabia should 
be stopped. Even your Members of Parliament agreed. 
But if you do that, you cannot balance the- [Interruption.] 
No, Minister, everybody's personal right can be controlled 
to some extent. - [Interruption.] There is the Sri Lanka 
Bureau of Foreign Employment and there is an Act for 
that. Under that Act, you can impose certain conditions. 
Every person's personal right can be regulated. You can 
regulate - [Interruption.] - No. The Sri Lanka Bureau of 
Foreign Employment even today insists that there must be 
an acceptable foreign employment agreement. So, like 
that you can always impose certain regulations to stop it. 
But, you would not dare to do it because 400,000 out of 
the one and a half million workers are working in Saudi 
Arabia. This is a very unfortunate situation.  

Your Government has increased government debt 
from US Dollars 4,800 billion in 2011 to US Dollars 
5,900 billion in 2012. There is an increase of 22 per cent. 
-[Interruption.] No. This is the total outstanding. But in 
1995, the total borrowing of the country was US Dollars 
1,100 billion. Now, it has increased by six times in six 
years.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, Your time is over. Please wind up.  

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
So, you are living on borrowed money.  

Thank you. 
 

[අ.භා. 5.55] 
 

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

නායකත්වය යටෙත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න, 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න -ඒ කටයුත්ත- භාර දී තිෙබන්ෙන් 
ඉතාමත් දක්ෂ, ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් බුද්ධිමත්, පාෙයෝගික 
හැකියාවකින් කටයුතු කරන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 
අමාත තුමාටයි. 

බුද්ධිමත් මන්තීවරු විධියට විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට 
පැහැදිලිවම ෙත්රුම් යන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් වාෙග්ම, ෙම් ෙලෝක 
ආර්ථිකෙය් දැවැන්ත කඩා වැටීමක්, දැවැන්ත පසු බෑමක් තිෙබන 
ෙවලාවක තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය භාර ගත්ෙත් කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙම් 
අමාත ාංශය භාර ගත්ෙත් යුද්ධයක් අවසාන කරලා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම පහතට වැටිලා  තිබුණු ෙවලාවකයි. 
නමුත් එතුමා ෙම් අමාත ාංශය භාර අරෙගන අද ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  

අද යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව, ඒ වාෙග්ම ජපානය වාෙග් රටවල 
කර්මාන්ත, ෙහෝටල් එෙහම නැත්නම් නිවාස ඉදිකිරීම් වාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක වනවා තියා, ඒ රටවල ආර්ථිකයත් එක්ක 
ඒ ෙද්පළවලට කර කියා ගන්න ෙදයක් නැති තත්ත්වයක් 
ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අලුෙතන් ෙද්වල් ඉදි වන්ෙන්ත් 
නැහැ. එම රටවල ආර්ථිකෙය් එවැනි දැවැන්ත පසු බෑමක් අපි 
දකිනවා. එෙහම ෙවලාවක තමයි ෙම් ෙෂරටන් ෙහෝටලය, ඒ 
වාෙග්ම ෙජෝන් කීල්ස් වැඩසටහන,  ඒ වාෙග්ම කිෂ් සමාගම වැනි 
ආයතන රාශියක් ෙම් රට තුළට අද අපට ෙග්න්න හැකියාව 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙටන්ඩර් පතිපත්තියක් ගැන විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කථා 
කළා. නමුත් අපි දකින විධියට ෙම් කටයුතු සියල්ල ඉතාම 
විනිවිදභාවයක් ඇතිව සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ඉතාම 
සාධාරණ විධියට රටට අවශ  වන මුදල් මහ භාණ්ඩාගාරයට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අද අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙම්වා ගැන කථා කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අද 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙම් ෙෂරටන් ෙහෝටලය ගැන, ඒ වාෙග්ම 
කිෂ් සමාගම ගැන විෙව්චනය කළා.  විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සඳහන් 
කළා, "hat-collection" කරන ආෙයෝජකෙයෝ දමා ෙගන ෙම් රට 
ෙගොඩ නඟන්න බැහැ කියලා. කිෂ් සමාගම කියන්ෙන් දැවැන්ත 
ව ාපාරයක්. ෙම් රටට එන ඕනෑම ආෙයෝජකෙයක් ඉතාම ඉහළින් 
අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ආෙයෝජකයන් අෙප් 
රටට එන්ෙන් අෙප් රට ගැන යම් කිසි විශ්වාසයක් තබලා, ඒ 
වාෙග්ම අද රෙට් තිෙබන ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාස කරලායි.  අද 
රෙට් තිෙබන  සාමයත් එක්ක ර ෙට් සංවර්ධනයත් ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අවශ යි. ෙම් රෙට් උත්තරීතර ආයතනය වන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  තුට්ටු ෙදෙක් ආයතන, එෙහම නැත්නම් මුදල් 
නැති ආයතන, බංෙකොෙලොත් ආයතන කියලා ඒ ආයතන 
විෙව්චනය කරන එක ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා අපි 
කියනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙමතැනදි පැහැදිලි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්,   අනිවාර්යෙයන්ම අපට එන ඒ 
ආෙයෝජන ෙම් රටට හිතකර ආෙයෝජන නම්, උස් පහත් ෙභ්දයක් 
නැතිව, ඒ ආෙයෝජන භාර ගැනීම තුළින් තමයි අෙප් ආර්ථිකය 
ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන කාරණයයි.  

සමහරක් රටවල පුංචි, පුංචි ආයතන තමයි රටක්  ෙගොඩ 
නඟන්න වැඩි වශෙයන්ම දායකත්වයක් ලබා ෙදන්ෙන්.  
සිංගප්පූරුෙව් ෂැන්ගි-ලා කියන ෙහෝටල් සමාගම ජාත න්තරෙය් 
ඉහළම මට්ටෙම් ෙහෝටල් සමාගමක්. අෙප් රට තුළට ෂැන්ගි-ලා 
සමාගම එනවාය කියලා කිව්වාම විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් එදා 
කිව්වා, "ඔය ෂැන්ගි-ලා එක ෙගෙනන්න බැහැ, ඕක කයිවාරුවක්" 
කියලා. ඒක අද සැබෑවක් කරලා තිෙබනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් මැදිහත්වීමත් එක්ක ඒක සැබෑවක් කරමින් ෙම් රට 
තුළට ෂැන්ගි-ලා ආෙයෝජනය  ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
සංචාරක ක්ෙෂේත ෙය් දැවැන්ත ෙපරළියක්. ෙමවැනි පමුඛ ෙපෙළේ 
ෙහෝටල් අෙප් රට තුළ ඉදිෙවන ෙකොට තමයි ඕනෑම 
සංචාරකෙයක් අප රට ෙකෙරහි ඇහැ ඇරලා බලලා ෙම් රටට 
එන්න ඕනෑය කියන අවධානය ෙයොමු කරවන්ෙන්. එතැනදී අපි 
විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ, ඒ හරහා එන වක 
ආදායම් ගැන. වක ආදායම් දැවැන්ත වශෙයන් ෙම් රට තුළට 
ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙහෝටල් ක්ෙෂේතෙය් ෙම් වාෙග් 
දියුණුවක් ඇති වුණාම ෙම් රටට එන සංචාරකයන් පමාණය වැඩි 
ෙවලා විශාල ආදායමක් අෙප් රට තුළට ගලා එනවා.  

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Mr. Deputy Speaker will now take the 

Chair. 
 

  අනතුරුව ගරු හුෙනයිස ් ෆාරූක් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE  HON.  HUNAIS FAROOK left the Chair, and 
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
 

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් රෙට් ජීවත් 

ෙවන ජනතාව ෙවනුෙවන් රැකී රක්ෂා දහස් ගණනක් මතු ෙවනවා 
වාෙග්ම තමයි වකව ෙම් රට තුළට ලැෙබන ආදායම්. වකව 
ලැෙබන ආදායම් ෙමොනවාද? අෙප් කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් 
පළතුරු කර්මාන්තය වැඩි දියුණු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට තුළ 
මත්ස  කර්මාන්තය දියුණු ෙවනවා. ෙමවැනි ෙහෝටල් ඉදිවීම 
තුළින් ඒවාට අවශ  කරන මාලු වර්ග, කකුළුවන්, ඉස්සන් වැනි 
මුහුදු මත්ස  සම්පතට විෙශේෂ ඉල්ලුමක් ලැෙබන නිසා ධීවර 
ක්ෙෂේතයට විශාල වාසියක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අප රට තුළ 
නිෂ්පාදනය ෙවන ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටෙම් පළතුරුවලට ෙම් රට 
තුළම විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග් 
ෙනොෙයකුත් ක්ෙෂේතවලට ෙම් තුළින් සහෙයෝගය ලැෙබනවා. 

ෙම් රට තුළ වක ආදායම් වැඩි කරන, කුඩා කර්මාන්ත දියුණු 
ෙවන, තරුණ තරුණියන්ට රැකී රක්ෂා ඇති ෙවන නැඟී එන වැඩ 
පිළිෙවළක් විධියට ෙම් ෙහෝටල් ක්ෙෂේතය අපට වැදගත් ෙවනවාය 
කියා අපි දකිනවා. අපි එෙහම ගණන් හදලා බැලුවාම පර්චස් 
එකකට මිලියන 13කට වඩා වැඩි මුදලක් අපට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි බදු සහන. ඒ අය ෙවනුෙවන් යම් යම් 

බදු සහන ෙදන්න අවශ යි. ඕනෑම රටකට ආෙයෝජකෙයක් එද්දී 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් යම් යම් බදු සහන ෙදනවා. අපි ජපානයට 
ගිහිල්ලා ජපානෙය් ආෙයෝජනය කළත්, පංශයට ගිහිල්ලා 
ආෙයෝජනය කළත් ඒ රටවලුත් අනිවාර්යෙයන්ම බදු සහන ලබා 
ෙදනවා. අෙප් රටත් ඒ වාෙග් සහන ලබා දීලා කටයුතු කරන 
හින්දා තමයි ඒ ආෙයෝජකයන් එන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලය තුළ විපක්ෂය කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? ඒ අයට අද ෙම්වා දරා ගන්න බැරි ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් යන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ආෙයෝජකයන් 
එන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය් යම් යම් වංචා 
සිද්ධ කරලා රජෙය් ආයතන කඩා වට්ටලා තිෙබන  ෙව්ලාවක ඒ 
ආයතන පවරා ගන්න ෙකොට එදා විපක්ෂෙයන් කිව්වා, ෙම් 
තීන්දුවක් එක්ක ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ කියලා. විපක්ෂය 
කියපු ෙද්වල් ආෙයෝජකයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තරයත් 
පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ආෙයෝජකයන් ෙම් 
විධියට අෙප් රට තුළට පැමිෙණන්ෙන් කියන එක අපි කියනවා. 
විපක්ෂෙය්  මන්තීතුෙමක් කිව්වා, "අෙප් රට ඉතාමත් ලස්සනයි, 
ෙම් රට ගැන ආණ්ඩුව වර්ණනා කරන්න ෙදයක් නැහැ, අෙප් රට 
ලස්සනයි." කියලා. අෙප් රට ලස්සනයි කියලා තමයි එතුමා මතක් 
කෙළේ. හැබැයි ෙම් ර ෙට් තිබුණු ලස්සන නැති කෙළේ කවුද කියන 
එක අපි පැහැදිලිවම අහනවා. ෙම් රට අඳුරු කරලා ඒ වාෙග්ම 
අඳුරකට ඇද දාලා ෙම් රට යුද්ධයකට- 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විනාඩි ෙදකක් මම ඉල්ලා 

සිටිනවා. යුද්ධයකට ඇද දාලා අෙප් රට අඳුරු කරලායි තිබුෙණ්. 
අෙප් රෙට් ලස්සන ගැන කථා කරන්න විපක්ෂයට කිසිම අයිතියක් 
නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් අපිරිසිදුකම තිබුණා. ඒ වාෙග්ම 
ගරා වැටිච්ච ෙගොඩනැඟිලි තිබුණා, ඒවා හැදුෙණ් නැහැ, 
පිළිෙවළක් නැහැ, කළමනාකාරිත්වයක් නැහැ. එෙහම 
තත්ත්වයක තිබියදී තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වයත් එක්ක රෙට් තස්තවාදය නිමා කරලා ෙම් රෙට් මුළු 
මහත් පුරවැසියන් ඉලක්ක කරලා ආෙයෝජකයා මුල් කර ෙගන 
ව ාපෘති අරඹන්ෙන්. ෙවන කවුරුවත් සනසන්න ෙනොෙවයි. ෙම් 
රෙට් ජනතාව සනසන්න. ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ස්වර්ණමය 
යුගයක් ෙග්න්න තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, එයට ශක්තිය 
ෙදන බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළත් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් කියන එක අපි පැහැදිලිවම කියනවා. අපි දන්නවා, ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ තුළින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙම් ෙකොළඹ 
නගරය අද ලසස්න කරලා තිෙබනවා. "ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු 
ඇටය" විතරක් කිය කියා ඉඳලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම් මුතු ඇටය 
ඔප කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක ලස්සන කරන්න ඕනෑ. අද තමයි ෙම් මුතු 
ඇටය ඔප ෙවන්ෙන්; අද තමයි සංචාරකයන්ට ෙම් රටට එන්න 
පුළුවන් යුගය බිහි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තුළ අද ෙකොළඹ ඒ 
වාෙග්ම මාතර, ගාල්ල, මහනුවර වාෙග් නගර අලංකාර කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් රට ෙගොඩනැඟීම තුළ තමයි අපට ආෙයෝජකයින් 
වැඩිපුර ෙග්න්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ඒ 
ආෙයෝජකෙයෝ දිරිමත් කරලා ෙම් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය 
දියුණු කරලා වැඩි වැඩිෙයන් සංචාරකයින්ව ආකර්ෂණය කර 
ගන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් පිහිටීම අනුව, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිෙබන 
ෙද්ශගුණය අනුව, ඒ සියල්ලත් එක්කම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
අයුරින් ෙම් රට ඔප කෙළොත් පමණයි අපට සංචාරක කර්මාන්තය 

943 944 

[ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා] 
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තුළ ෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න දැවැන්තම හයියක් 
ලැෙබන්ෙන් කියන එක අපි පැහැදිලිවම දකිනවා. ඒ කටයුත්ත 
ෙවනුෙවන් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත තුමා ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළ ඉතාමත්ම පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් විධියට අපි දකිනවා. 
ඒ වැඩ පිළිෙවළට අපි අෙප් ශක්තිය ලබා ෙදනවාය කියන එක 
මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 6.06] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister 
of Economic Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා 

කරන 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත 
යටෙත් ෙම්  නියමය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා  ඉදිරිපත් 
කළා. අපට ෙම් සභාවට කාරණා කිහිපයක් පැහැදිලි කරන්න අද 
ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කරපු මන්තීවරු කරුණු පාදක 
කරලා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 1978 දී තමයි 
ආෙයෝජන මණ්ඩලය පිහිෙටව්ෙව්. නමුත් 2008 දී තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමවැනි පනතක් ඉදිරිපත් කෙළේ. මට අහන්න 
තිෙබන පශ්නය තමයි 1978 පිහිටුවපු ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් 
ෙගනා ව ාපෘති, ආෙයෝජන, ඒවා එකක්වත් ෙකොයි කාලයකවත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දුන්නාද කියන එක. නැහැ, කිසිම 
ආණ්ඩුවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දුන්ෙන් නැහැ. ආෙයෝජන 
ෙගනාපු හැටි, ආෙයෝජනෙයන් සල්ලි ගත් හැටි, බදු සහන දීපු 
හැටි, සල්ලි ලැබුණාද නැද්ද කියන එක ෙකොයිම අවස්ථාවකවත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අනාවරණය කෙළේ නැහැ.  

2008 දී ෙම් පනත ෙගනාවට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව යටෙත් 2010න් පස්ෙසේ තමයි ෙම්ක හරියටම කියාත්මක 
වුෙණ්. ෙම් පනත ෙගෙනන්න ඉස්ෙසල්ලා 1978 පිහිටුවපු 
ආෙයෝජන මණ්ඩලය මඟින් කළ කිසිම ආෙයෝජනයක් පිළිබඳව 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිම ෙකෙනක් දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ. 
හදිසිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු පශ්න අහලා උත්තරයක් 
ගත්තා නම් මිසක් ෙවන කිසිම කමයකින් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් 
දීමක් කෙළේ නැහැ. එෙහම නම් අද ෙම් ආණ්ඩුව කරන සියලුම 
ව ාපෘති, අපි කරන ආෙයෝජන, අපි කරන සමාගම්, අපි ෙම් රටට 
ෙගෙනන සමාගම්, අපි ෙම් රෙට් ෙදන බදු සහන, ඒ සඳහා ලබා 
ෙදන කාල සීමාවන්, ඒ සියලු ෙද්වල් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරු දැන ගන්නවා. හිල්ටන් ෙහෝටලයට ඉඩම දුන්ෙන් 
කීයටද, ඒ සඳහා මුදල් ලැබුණාද, එෙහම නැත්නම් ටාන්ස් ඒෂියා 
ෙහෝටලයට ලබා දුන් ඉඩම ෙවනුෙවන් මුදල් ලැබුණාද, එෙහම 
නැත්නම් ටාජ් ෙහෝටලයට ලබා දුන් ඉඩමට මුදල් ලැබුණාද, 
එෙහමත් නැත්නම් ඉන්ටර්ෙකොන්ටිෙනන්ටල් ෙහෝටලයට ඉඩම 
දුන්ෙන් කීයටද ආදී වශෙයන් ඒ කිසිවක් සම්බන්ධෙයන් අද 
කවුරුවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කිසි 
ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ. ආෙයෝජනෙයන් ලද ලාභය, ඉඩෙම් 
පමාණය, මුදල් බැන්දාද, ඒවා ආණ්ඩුවට ආවාද, ඒ කිසිම ෙදයක් 
ෙම් රටට අනාවරණය වුෙණ් නැහැ. නමුත් අද ෙම් රෙට් ලබා දුන් 
සියලුම ඉඩම් දුන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් තක්ෙසේරුවටයි. 

ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් සභාෙව් නැති 
වීම ගැන මම කනගාටු වනවා. එතුමා NDB බැංකුෙව් හිටපු උප 
සභාපතිතුමා. මම එතුමාෙගන් අහනවා,  එතුමා එම බැංකුෙව් උප 
සභාපතිතුමා හැටියට අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් ඉන්න ෙකොට රජෙය් 
තක්ෙසේරුකරු හැර ඉඩම් තක්ෙසේරු කෙළේ කවුද කියලා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ විධියට ඉඩම් තක්ෙසේරු කරලා මිනිසුන්ට ණය 
දුන්නාද? නැහැ. රජය පිළිගත්ත කමයක් තිෙබනවා. රජෙය් 
තක්ෙසේරුව තමයි ලබා ගන්ෙන්. ඒ තක්ෙසේරුව තමයි  ඕනෑම 

ආයතනයක් පිළිගන්ෙන්. ෙම් ඉඩම් සියල්ලක්ම අපි දීලා 
තිෙබන්ෙන් රජෙය් තක්ෙසේරුවට; නිකම්  ෙනොෙවයි.  ෂැන්ගි-ලා 
එකට දීපු ඉඩෙම්  සාමාන  වටිනාකම ගත්ෙතොත් අක්කරයට  
රුපියල් ලක්ෂ 12,000කට කිට්ටු ෙවනවා. ෙම්වා නිකම් තුට්ටු 
ෙදකට දුන්ෙන් නැහැ. වැල්ලවත්ත ෙරදි ෙමෝෙල්  අක්කර 13 
කීයටද  දුන්ෙන් කියලා ගණන ඇහුෙවොත්, රුපියල් මිලියන 110යි  
එයින් ආණ්ඩුවට ආෙව්. එතැන අක්කර 13ක්! ෙම් එකක්වත් ෙම් 
රෙට් මිනිස්සු දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ. ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ඒක 
දැන ගන්න කමෙව්දයක් තිබුෙණත් නැහැ; පශ්නයක් අහන්න 
කමෙව්දයක් තිබුෙණත් නැහැ. අද එෙහම ෙනොෙවයි. මහ 
ජනතාවට දැනුවත් ෙවන්න දින 30ක කාලයක් දීලා, කැබිනට් 
එකට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාවාට පස්ෙසේ දින 90ක කාලයක් දීලා, 
ඒෙකන් පස්ෙසේ  විෙරෝධතාත් බලනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විරුද්ධ වුෙණොත් අපට ෙම් ආෙයෝජන ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
බැහැ. ඒ සියල්ලටම ඉඩක් තිෙබනවා. ඉතින් ඊට වඩා ෙමොකක්ද 
ආණ්ඩුවක් කරන්ෙන්?  ෙම් ඉඩම්  නිකම්ම ෙදන්ෙන් නැහැ. 
අගාමාත  ෙල්කම්තුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් අමාත ාංශ 
ෙල්කම්වරුන් හත් ෙදනකුෙගන් සමන්විත කමිටුවක් මඟින් ෙම්වා 
නිර්ෙද්ශ කරන්න ඕනෑ. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාට ෙහෝ ෙවන 
කාටවත් ෙහෝ ෙම්ෙක් ෙහොරකමක් කරන්න බැහැ. ෙම්වා 
සියල්ලක්ම අර කමිටුවට ගිහින් එන්න ඕනෑ.  

ඉස්සර  එෙහම කමෙව්දයක් තිබුණාද? ඒ ෙවලාෙව්  ඉඩම් 
දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් ලියුම් කෑල්ෙලන් ඉඩම්  මාරු කළා. නමුත් 
පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත අපි සාධාරණය ඉෂ්ට කරලා 
තිෙබනවා.  මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක ෙපන්වන්නම්. 1978 
ඉඳලා 1994 වන ෙතක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්  මිලියන 1,057යි  
ලංකාවට සෘජු විෙද්ශීය  ආෙයෝජන - FDIs - ආෙව්. 1994  ඉඳලා 
2005 වන ෙකොට මුළු අවුරුදු  එෙකොළහටම ඇවිත් තිෙබන්ෙන් 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්  මිලියන 1,751යි. එතෙකොට  2005  මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පත් වුණු දවෙසේ ඉඳලා 2011 වන ෙකොට  
ඒ අවුරුදු  හයට විතරක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 5,435ක් 
සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් සිට චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුව ඉවර වන ෙතක් ආපු පමාණයට වඩා සියයට 55ක් 
වැඩිෙයන් ෙම් අවුරුදු පහට  මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් 
ආෙයෝජන ෙගනැත් තිෙබනවා. නියම තක්ෙසේරුවක් කරලා, ෙම් 
ව ාපෘති ගැන  මිනිසුන්ට, රටට දැනුම් දීලා කටයුතු කළ නිසා 
තමයි පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත අපට  ෙම් ආෙයෝජන  
ෙගෙනන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ්. 

 රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න 
අහලා යනවා. උත්තර ෙදන්න එතුමා නැහැ. අෙපන් පශ්න 
අහනවා. අප උත්තර ෙදන ෙකොට එතුමා ෙම් සභා ගර්භෙය් නැහැ. 
එතුමා ITC  එක ගැන කථා කළා. ඔබතුමා දන්නවා - 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් නැන්දම්මා මිය ගිහින්.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔව්,  මම කනගාටු වනවා. නමුත් ෙම් පශ්න අහපු මන්තීවරු 

කවුරු ෙහෝ  සභා ගර්භෙය් ඉන්න එපායැ. අප උත්තර ෙදන විට 
කථා කළ  එක මන්තීවරෙයක්වත්  සභා ගර්භෙය් නැහැ ෙන්. දැන් 
ෙම් ගරු සභා ගර්භෙය් ඉන්ෙන්  ඔබතුමා විතරයි. ඔබතුමා ෙම්ක 
ඇහුෙවත් නැහැ ෙන්.  අෙපන් අහනවා, ෙම්ක දුන්නු ෙකොම්පැනිය 
ගැන. එක කථාවක් කරද්දී ෙම්වා නිකම් සිල්ලර  කඩ විධියටයි 
ගණන් ගත්ෙත්. එෙහමයි ෙම් ITC  ආයතනය ගැන කථා කෙළේ.  
ෙම් ආයතනය ඉන්දියාෙව්  නගර 60ක ෙහෝටල් සියයක් පිහිටුවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවාද? 

945 946 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ඔව්, පිළිගන්නවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඉන්දියාෙවන් පිටත  පළමුවන වතාවට අපට ෙම් ආෙයෝජනය  

ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් පධාන 
ව ාපාරික ආයතන දහය අතරින් එකක් ෙම් ITC  ආයතනය. 

එවැනි ආයතනයක් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිල්ලර 
කඩයක් ගානට දමලා කථා කෙළේ. අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා 
දැන් සභා ගර්භෙය් නැහැ. එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙපන් 
පශ්නයක් ඇහුවා, ෂැන්ගි-ලා එකට ඉඩම දුන්නා, උදැල්ලක්වත් 
ගහලා තිෙබනවාද කියලා. ෙම්ක ෙකෙරන්ෙන් නැති 
ආෙයෝජනයක්ය කිව්වා. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද piles 
ගහන්ෙන්. උදලු ගහන්ෙන් නැහැ. අද piles ගහලා පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා ෙහෝටලය හදන්න. 2015දී ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය ආරම්භ 
කරනවා. ඉඩෙම් ගහලා තිෙබනවා "to open soon" කියලා.  

දැන් කථා කරනවා කැටික් සමාගම ගැන. ඒක ෙගෙනන 
ෙකොට ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න අහලා 
කැටික් සමාගම භය කෙළේ කවුද? ඒ ආෙයෝජකයන් භය කෙළේ 
කවුද? ඒ ආෙයෝජකයන්ෙගන් ෙකොමිස් ඉල්ලලා, අෙයෝජකෙයෝ 
තමන් කියන තැන්වලට ඒෙගොල්ෙලෝ එක්ක කථා කරන්න ආෙව් 
නැති වුණාම, ඉඩම් ෙදන්ෙන් නැහැ; ඉඩම් ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ; අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන පශ්න කරනවා කියලා භය 
කළා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  පශ්න අහලා භය කළා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, කැටික් සමාගමට ඉඩම් ෙදනවා කියලා -චීනයට 
ඉඩම් ෙදන්න හදනවා කියලා- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමොන තරම් 
අපහාස කළාද? කැටික් සමාගම ඒ ෙවලාෙව් භය වුණා ඒ ඉඩම 
නිරවුල් කර ගන්න බැරි ෙවයි කියලා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, දැන් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා අහනවා, 
ITC එක ගැන. ෙම්ක පටන් අරන් තිෙබන්ෙන් 1975දී සමාගමක් 
හැටියට. ITC commenced its hotel business activity in 1975 
and at present, it has approximately 100 hotels in more than 
90 destinations in India. The company has an exclusive tie-
up with the world leading Starwood Hotels and Resorts Inc. 
USA and most of the ITC hotels are operated under the 
Sheraton brand. Sheraton brand එක යටෙත් ෙම්වා කියාත්මක 
වනවා. දැන් ෙමතුමන්ලා අෙපන් අහන්ෙන් "ආණ්ඩුව 
ඔබතුමන්ලාෙග් බව දන්නවා. හැබැයි කාෙග් ඇමතිකම යටෙත්ද 
ෙම් ආයතනය තිෙබන්ෙන් කියලා දන්ෙන් නැහැ" වාෙග් 
පශ්නයක්. දැන් පිළිගන්නවා ෙම් ආයතනය තිෙබන්ෙන් ඒ සමාගම 
යටෙත් කියලා. හැබැයි ෙම් ආයතනය තිෙබන brand එක අෙපන් 
අහන්ෙන්. ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් ෙහෝටල් වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන් 
Sheraton brand එක යටෙත් තමයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රටට ආෙයෝජන 
එන්න පටන් ගත්ෙත් 2009 ඉඳලා. 2009 මැයි මාසෙය් 18වැනිදා 
වන ෙතක් ෙම් රට ගැන විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් අෙපන් 
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම ගැන අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2009 මැයි 
මාසෙය් 18වැනිදා ෙතක් ආෙයෝජකෙයක් ෙම් රට ගැන හිතුෙව් 
නැහැ. ආෙයෝජකෙයක් ෙම් රට ගැන බැලුෙව් නැහැ. අෙප් රෙට් 
සාමය පිළිබඳව විශ්වාසයක් ෙලෝකයට තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ඉන්න මිනිසුන්ට ජීවත් වන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා කවුරුවත් 
හිතුෙව් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකෝම තිෙබද්දි 2009 මැයි මාසෙය් 18න් 
පස්ෙසේ ෙම් වන ෙකොට ෙකොෙහොමද අෙප් සංචාරකයන්ෙග් වැඩි 
වීම? 2009 වර්ෂෙය් අවසාන කාලය වන ෙකොට සංචාරකයන් 
ඇවිල්ලා තිබුෙණ් 447,000යි. 2010 වන ෙකොට 654,000ක් 
සංචාරකෙයෝ ආවා. 2011 වන ෙකොට 855,000ක් ආවා.  

2012 වන ෙකොට අෙප් ඉලක්කයත් පන්නා ෙගන 1,005,605 
දක්වා අපිට සංචාරකයන්ෙග් පමාණය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා දැන් ෙම් සභාෙව් නැහැ. 
මාලදිවයිනත් එක්ක එතුමා අෙප් රට සංසන්දනය කළා.  2010 
අවුරුද්ෙද් මාලදිවයිනට සංචාරකයින් 792,000ක් එන ෙකොට අෙප් 
රටට ආෙව් 654,000යි. 2011 දී මාලදිවයිනට සංචාරකයින් 
931,000ක් එන ෙකොට අපිට එය 855,000 දක්වා වැඩි කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. 2012 දී අෙප් රටට සංචාරකයින් 
1,005,605ක් එන ෙකොට අපිට මාලදිවයින ඉක්මවලා යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඇයි ෙම්වා ෙලෝකයට ෙනොකියන්ෙන්? 
දැන් ෙම් රටට සංචාරකෙයෝ එන්ෙන් නැහැ කියලා කියන්ෙන් 
කවුද?  කනගාටුවක් නැහැ, ෙම්ක TNA එක කියනවා නම්. 
කනගාටුවක් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව, ෙම් රටට විරුද්ධව 
ඩයස්ෙපෝරාව කථා කරනවා නම්. ෙම් කථා කරන්ෙන් රෙට් සාමය 
ගැන සාම ගිවිසුම ගහලා, ෙම් ඔක්ෙකොම කරලා, සාමය ඕනෑය 
කියපු අයයි. කනගාටුව තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ලංකාවට එන 
මුළුමහත් ආෙයෝජකෙයෝ බය කරන්න ෙමොවුන් කටයුතු කළා. 
යුද්ධය ෙවලාෙව් HSBC බැංකුවට කිව්වා, ආණ්ඩුව ෙපරළුෙණොත් 
සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙහම කියලා යුද්ධය ෙවලාෙව්දී 
අපිට හානි කළා. පසු ගිය කාලය ඇතුළත ෙම් ආෙයෝජකයින් බිය 
කිරීම ෙහේතුෙවන් අද ඊට වඩා   ෙලොකු හානියක් කර තිෙබනවා. 
ෙම් වන විට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, ෙකොළඹ තිබුණු 
ආෙයෝජනය පිටට ෙගන යන්න.   

විෙශේෂෙයන්ම  හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා අද Krrish සමාගම 
පිළිබඳව කථා ක ළා. එතුමා කිව්වා, "ෙම්ෙකන් මුදල් ලැෙබනවාය 
කියලා මම සඳහන් කළා"ය කියලා. මම කියනවා, "ඔව්, 
ලැෙබනවා" කියලා. අපිට ඉඩෙම් පශ්නයක් තිබුණා. ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිබුණු ඉඩමක් තමයි අපි මුලින් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් දුන්ෙන්. ඒ ඉඩෙම් කරුණු 
නිරවුල් කරලා ෙපබරවාරි මාසෙය් 28 වන  ෙකොට ෙම් මුදල් 
ෙගවන්න නියම කරලා තිෙබනවා. දැනට ෙමයින් සියයට 40ක් 
මුදල් ෙගවලා තිෙබනවා. US Dollars 15 million. රුපියල් 
මිලියන 1899.5ක් මුදල් ෙගවා තිෙබනවා, Krrish සමාගම. තව 
ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් සියයට 60යි. ඒ ඔප්පුව අත්සන් කළාට 
පස්ෙසේ ඉතුරු සියයට 60 ෙගවනවා. දැන් ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය 
ඔක්ෙකොම මුදල් ෙගවලා ඉවරයි. ඇයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙම්වා ගැන 
කථා ෙනොකරන්ෙන්? ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය  සියලුම මුදල් ෙගවලා 
ඉවරයි.  ITC එෙක් මුදල් ඔක්ෙකොම ෙගවලා ඉවරයි. හිඟන 
කඩයක් වාෙග්ය කියලා කිව්වා ෙන්. ඒ කඩකාරයාත් 
සම්පූර්ණෙයන් මුදල් ෙගවලා ඉවරයි. ෙම් ආෙයෝජන අපි 
ෙගෙනන්ෙන් ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම සමාගම්වලින්. ෂැන්ගි-
ලා කියන්ෙන් කාමර 36,000ක් සතු රටවල් 72ක පැතිරුණු 
ෙහෝටල් සමාගමක්.  ෙම් සමාගම් ලංකාවට ආපු නිසා තමයි අපිට 
ෙම් පෙබෝධය තිෙබන්ෙන්. අද සාමාන  ජනතාවත් ආෙයෝජනය 
කරන්න පටන්  අරෙගන තිෙබනවා. අම්පාර, අනුරාධපුරය, 
බදුල්ල, මඩකලපුව, ගාල්ල, ගම්පහ, හම්බන්ෙතොට ආදී ෙම් 
 ඔක්ෙකොම දිස්තික්කවල ව ාපෘති 233ක් කියාත්මක ෙවන්න දැන් 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. මුළු කාමර ගණන 15,376යි. 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2,362ක 
ආෙයෝජනයක් ෙම් රෙට් දැන් සාමාන  මිනිසුන් අතර කියාත්මක 
ෙවනවා. එතෙකොට ලංකාව තුළ පිට පළාත්වලට ආෙයෝජනයක් 
ඇවිල්ලා නැද්ද?  

දැන් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරලා ගියා.  ෙම් 
කරන සංවර්ධනය, ෙම් කරන ආෙයෝජනය 
අඟුණෙකොළපැලැස්ෙසේ මිනිස්සුන්ට දැනිලා නැහැයි කියලා එතුමා 
කිව්වා. අඟුණෙකොළපැලැස්ෙසේ ඡන්දය ගණන් කළාම එතුමන්ලාට 
තිබුණ එකත් නැහැයි කියලා මම එතුමාට කියනවා. එතුමන්ලාට 
තිබුණ මන්තීකමත් නැහැ. මිනිස්සුන්ෙග් ඇඟට ෙහොඳට දැනිලා 
තිෙබනවා. ඇඟට දැනුණ නිසා තමයි මිනිස්සු හරියට ඡන්දය 
පාවිච්චි කෙළේ. අඟුණෙකොළපැලැස්ස, හම්බන්ෙතොට, ෙමොනරාගල 
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සංවර්ධනය බින්දුවට තිබුණ පළාත්. ඒ අය අද ඒෙක් අෙනක් 
පැත්තට අත දිගු කරනවා. හම්බන්ෙතොට හදලා ඉවරලු. 
හම්බන්ෙතොටටලු කරන්ෙන්. හම්බන්ෙතොටට විතරක් ෙනොෙවයි. 
මාතරටත් එකයි, පුත්තලමටත් එකයි, කුරුණෑගලටත් එකයි, 
යාපනයටත් එකයි. දැන් යාපනෙය් කාමර 150ක ෙහෝටලයක් 
හදලා ඉවර වී ෙගන යනවා. මෑතක සිට ෙදනියාෙය් කාමර 150ක 
ෙහෝටලයක් හදනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම ඇඟට දැනිලායි තිෙබන්ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය සතිෙය් ඔබතුමා 
නිෙයෝජනය කරන හබරාදුව ආසනෙය්, උණවටුන පෙද්ශෙය් 
ෙහෝටලයකින් එක කාමරයක්වත් ගන්න තිබුණාද? මිරිස්ෙසේ 
කාමරයක් ගන්න තිබුණාද? සුද්ෙදෝ ගිහිල්ලා මිරිසේසේ පන්සල්වල 
හිටියා. පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත දකුණු පළාතට සංචාරකෙයෝ 
විශාල සංඛ ාවක් ආවා. පසු ගිය කාලය ඇතුළත ෙම් සියලුම 
ෙවනස්කම් සිදු වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ෙම් උදවිය කියන්න පටන් ගත්තා, ෙම්වා සාමාන  
මහජනතාවට දැෙනන්ෙන් නැහැයි කියලා. මට පුදුමයි.  අධිෙව්ගී 
මාර්ගය හැදුෙව් කාටද කියලා ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
ඇහුවා. කාටද හදලා තිෙබන්ෙන් කියලා අධිෙව්ගි මාර්ගෙය් යන 
මිනිස්සුන්ෙගන් අහන්න.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ ෙගොල්ෙලොත් යනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒ ෙගොල්ෙලොත් යනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ කථා 

කෙළේ කන්ෙට්නර් යන්ෙන් නැහැ කියලායි. පුදුම වැඩක්. මම 
හිතන්ෙන් ලංකාෙව් ඉන්න ඇස්, කන් තිෙබන, ෙමොළය කළඳක් 
තිෙබන මිනිෙහක් අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපු එකට බණින්ෙන් නැහැ.  
ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් පුදුම ෙවනසක් කියලා ඒ මාර්ගෙය් 
ගිය හැම මිනිහාම කියනවා.  

ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, ෙම් ආෙයෝජන එන ෙකොට, ලබන 
අවුරුද්ද, ඊළඟ අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට, මාතරට අධිෙව්ගී මාර්ගය 
හැෙදන ෙකොට, හම්බන්ෙතොටට හැෙදන ෙකොට, කටුනායක 
අධිෙව්ගි මාර්ගය හැෙදන ෙකොට, ඒක පුත්තලම කුරුණෑගල හරහා 
නුවරට යන ෙකොට මුළු රෙට්ම ඒ ෙවනස්වීම් සිදු ෙවනවා. අද වන 
විට ෙලොකු පරිවර්තනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අද  
තිෙබන්ෙන්.  අපට ජාත න්තරය එක්ක ගනුෙදනුවක් නැහැයි 
කියලා එක පැත්තකින් කියනවා. ජාත න්තරය කියන හැටියට අපි 
වැඩ කරන්ෙන් නැහැයි කියනවා. ඔව්, ඇත්ත.  ඒ නීතිරීතිවලට 
ඇතුළත් වන්ෙන් නැතිව අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කරන 
ජාත න්තරෙය් රටවල් එක්ක අපි ෙම් ගනුදනුව කර ෙගන යනවා. 
හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් න ාය පතවලට අනුව වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත ෙම් රටට ආෙව් 
ඉතාමත්ම ෙහොඳ ආෙයෝජන. ෙහට අනිද්දා කල්පිටියටත් එනවා.  
කල්පිටියට Four Seasons Group එකත් එනවා. ඒ එන ෙකොට 
කල්පිටිෙය් දූපත් ටිකත් සංවර්ධනය ෙවනවා. එෙහම නම් ඒවා 
ෙහොඳ නැහැයි කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙටන්ඩර් 
පටිපාටිය ගැන කථා කළා. අර ෙතොග බඩු විකුණනවා වාෙග් 
ෙටන්ඩර් කරලා ඉඩම් දීලා ෙහෝටල් හදන්න බැහැ. ඒ සඳහා 
ෙහොඳම ආෙයෝජකයා ෙතෝරන්න ඕනෑ. ඒක පසු ගිය කාලෙය් 
පාසිකුඩා පැත්ෙත් එෙහම අපි දැක්ක ෙදයක්. කාට හරි ඉඩමක් 
දුන්නාම ඒ මිනිස්සු ඉඩම් අර ෙගන නිකම් හිටියා. එෙහම නැතිව 
වුවමනා පුද්ගලයා ෙතෝරලා, ඒක කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන, ඒ 

පිළිබඳව දැනුමක් තිෙබන, chain එකක් තිෙබන, ඒ පිළිබඳව 
තාක්ෂණය තිෙබන ආයතන පිළිබඳවයි අපි ෙසව්ෙව්. ඒ නිසා  
ෙටන්ඩර් කරලා ඉඩම් දීලා ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියලා 
මම නම් හිතන්ෙන් නැහැ. කිසිම ෙවලාවක මැෙල්සියාෙව් 
ෙටන්ඩර් කරලා ඉඩම් දීලා නැහැ. හැබැයි, අපි ෙම්වා දුන්න 
ආකාරය ෙමොකක්ද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවටයි රටටයි කියනවා. 
ඒක නිසා තමයි ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් 
නියමය අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  ෙම්වා 
තක්ෙසේරු කෙළේ කවුද කියලා ඔබතුමන්ලාට අහන්න පුළුවන්. 
රජෙය් තක්ෙසේරුකරු  තක්ෙසේරු කළාය කියලා අපට උත්තර 
ෙදන්න පුළුවන්. රජෙය් තක්ෙසේරුකරුෙග් ඉහළම මිලට ඒක 
දුන්නා. ඒ විධියට ඉහළම මිලට දුන්ෙන් ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳ 
සමාගම් ෙතෝරලායි. ඒ සමාගම්වලට මුදල් බඳින්න කියලා කිව්වා. 
මුදල් බැන්දාට පස්ෙසේ තමයි ෙම්වා පටන් ගත්ෙත්.  

ඒ විධියට අපට  නීති රීති දමන්න පුළුවන්.   ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි,  ෙම්ෙකදි අපට අනිකුත් අෙප්ක්ෂිත ආදායම් 
තිෙබනවා.  අපි ඒ ඉලක්ක ඉක්මවා  තිෙබනවා. 2011  දී සංචාරක 
ක්ෙෂේතෙයන් අපි ලැබූ  ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
838යි. නමුත් 2012 වර්ෂය ෙවනෙකොට අපට  ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියනයක ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. අපට 
ෙම් කාලය තුළ ෙම් සියලු ෙවනස්කම් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. එෙසේ  පුළුවන්කම ලැබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ  ආණ්ඩුව 
යටෙත්  අපට ෙම්  රෙට් සාමය ඇති කරන්නට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ආෙයෝජකයන් ෙගනැල්ලා  ෙම් රටට යන්න  පුළුවන් ඉහළම 
මට්ටමට ෙගන යන්න වුවමනාවත්, ශක්තියත් අපට තිබුණු නිසායි. 
ඒ නිසා  ඉදිරිෙය්දීත් අපි ෙම්වා ජනතාවට ෙපෙනන ආකාරයට -
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව-   කියාත්මක කරන බව පකාශ  කරමින් 
ම ෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

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

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed.  

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
 සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු ශාන්ත 

බණ්ඩාර මන්තීතුමා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී  කවුරුන් ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරෙයක්  ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් 
නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,"ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද 

සිල්වා මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ   කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 

 
ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් වැටුපට දීමනා වැඩි කිරීම 

පිළිබඳව පසාදය  
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் சம்பளக் 
ெகா ப்பன  அதிகாிப் க்குப் பாராட்  

COMMENDATION OF INCREASING SALARY ALLOWANCES OF 
POLICE OFFICERS 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  
 

 ''අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
රාජ  ෙසේවය තවදුරටත් ශක්තිමත් වී ඇත. 2005 වසෙර් රාජ  ෙසේවක 
වැටුප් රුපියල් බිලියන 175කි. ෙම් වන විට එය රුපියල් බිලියන 350 
දක්වා වැඩි වී ඇත. එෙසේ තිබියදීත්, වාර්ෂිකව රාජ  ෙසේවක වැටුප් වැඩි 
කිරීමත්, රාජ  ෙසේවයට උපාධිධාරින් 50,800ක් පමණ බඳවා ගැනීමත්, 
ශී ලංගම ෙසේවකයින්ට වැටුප් ෙගවීම සඳහා භාණ්ඩාගාරෙයන් අමතර 
මුදල් ලබා දීමත් අගය කළ යුතුය. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය වසර 30ක 
පමණ කාලයක් පැවති ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය පරාජයට පත් කිරීම 
සඳහා තිවිධ හමුදාව සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය සමග ෙපොලීසිය ද අති 
විශාල කැප කිරීමක් සිදු කෙළේය. ෙමම නිලධාරින් රෙට් සාමය හා 
නීතිය ආරක්ෂා කිරීමට ද කැප ෙව්. ෙපොලිස ් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් 
පිළිබඳ විශාල ගැටළුවක්  පැවති අතර, ඒ පිළිබඳව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කෙළේය. ඒ අනුව   අවුරුදු 
24කට පසුව ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් වැටුපට මසකට අවම වශෙයන් 
රුපියල් 4500කින් දීමනා වැඩි කිරීම  හා ෙපොලිස ්
ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් දීමනා වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව 
රජයට පසාදය පළ කළ යුතු යැයි  ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි. '' 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය මත 
ෙකටි සංෙශෝධනයකුත් එක්කයි මම ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ.  
අපි කවුරුත් දන්නවා අද ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක ආර්ථිකය 
කඩා වැටී තිෙබන බව. අපි දකිනවා, එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ 
රටවල්වල රාජ  ෙසේවය කප්පාදු කරන බව;  රාජ  ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීම් නවත්වන බව. හැබැයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් යුතුව අෙප් රෙට් රාජ  ෙසේවය වඩා ත් ශක්තිමත් 
කරමින් ෙහට අනිද්දා ලිපිකරුවන් බඳවා ගැනීෙම් විභාගයක් 
පවත්වනවා. ඒ අනුව ලිපිකරුවන් බඳවා ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නවා; ෛවද වරුන් බඳවා ගන්නවා;  ෙහද 
ෙහදියන් බඳවා ගන්නවා; ක්ෙෂේත නිලධාරින් බඳවා ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ඉතිහාසෙය්  වැඩිම උපාධිධාරින් පිරිසක් -50,800ක් පමණ 
වූ  උගත්, බුද්ධිමත් තරුණ පිරිසක්- රාජ  ෙසේවයට බඳවා ගන්නත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග් නායකත්වය යටෙත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම සමෘද්ධි ක්ෙෂේතය තුළ 
අනාගත සුරක්ෂිතභාවයක් නැතිව හිටපු සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරින් 27,000ක් ස්ථිර ෙසේවයට ෙගනැල්ලා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුගත කරලා, ඒ නිලධාරින් විශාම යන අවස්ථාෙව්දී 
විශාම වැටුපක්  ලබා ෙදන්නට අවශ  වැඩ පිළිෙවළ නිර්මාණය  

කර තිෙබනවා.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්  රෙට් නායකයා බවට 
පත් වුණායින් පසුව 2005 අවුරුද්ෙද් පටන් හැම වසරකම  රාජ  
ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුප එෙහම නැත්නම්  දීමනාව වර්ෂෙයන් 
වර්ෂය වැඩි කර තිෙබනවා.  ඒ අතර රාජ  ෙසේවෙය් අනිකුත් සියලු 
ක්ෙෂේතවලට වැටුප් හා දීමනා වැඩි  කරන්න කටයුතු කරෙගන 
යනෙකොට ආරක්ෂක අංශවල තිවිධ හමුදාවලට, සිවිල් ආරක්ෂක 
බලකාවලට වැටුප් හා දීමනා වැඩි කරන්න කටයුතු කළා වාෙග්ම, 
සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත 
කරන්න කටයුතු කළා වාෙග්ම  ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙකෙරහිත් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කර 
තිෙබනවා.   

අපි කවුරුත් දන්නා විධියට වසර 146ක ඉතිහාසයක් තිෙබන 
ෙපොලිස් ෙසේවය අද වන විට විශාල ෙසේවාවක් සිදු කරමින් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා ෙම් රෙට් ෙපොලිස් ස්ථාන 
439ක් තිෙබන බව. ඒ තුළ ෙපොලිස් නිලධාරින් 84,168ක් සිටිනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රටින් තස්තවාදය තුරන් කිරීම සඳහා ඒ 
නිලධාරින් විශාල ඇප  කැපවීමක් කළා. ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය ඉටු 
කළා වාෙග්ම, එහිදී ජීවිත පරිත ාග කළ නිලධාරින්ෙග් පමාණය 
2,589ක්. ඒ වාෙග්ම පූර්ණ කාලීන විධියට 423 ෙදෙනකු ආබාධිත 
වුණා; 3,225 ෙදෙනකු තුවාල ලැබුවා. ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
සියලු ෙදනා ෙම් රෙට්, ෙම් මාතෘ භූමිෙය් නිදහස ෙවනුෙවන් ජීවිත 
පරිත ාගෙයන් කටයුතු කළ අය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට 
මතක් කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී, මා නිෙයෝජනය 
කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙකොටෙවෙහර ෙපොලිස් ස්ථානෙය් 
ෙසේවය කළ සැරයන් ෙපේමතිලක  මහත්මයා ගැන කියන්න ඕනෑ. 
එතුමාෙග් ෙසේවය ෙමොන තරම් අගය කළ යුතුද කියනවා නම්  
ඒකට  උදාහරණයක් මා කියන්නම්. එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් පුපුරණ 
දව  කිෙලෝගෑම් 1,052ක් ෙලොරියක පටවා ෙගන ඇවිල්ලා ඒ 
නිලධාරියා රාජකාරි කළ ෙපොලිස් මුර ෙපොෙළන් මාරු ෙවන්නට 
සූදානම් වුණා. ඒ අය ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියාට මුදල් දුන්නා. නමුත් 
ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියා මුදල් ගත්ෙත් නැහැ. සැරයන් ෙපේමතිලක 
තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියටම ඉටු කළා. ඒ පුපුරණ දව  
ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා   ඒ ෙලොරිය පුපුරවා හැරියා නම් 
කිෙලෝමීටර් 6ක විශ්කම්භයකින් යුතු විශාල පෙද්ශයක් විනාශයට 
පත් ෙවනවා. එෙහම වුණා නම් සමහර විට අරලියගහ මන්දිරය, 
ජනාධිපති මන්දියරය සහ ඒ ආශිතව තිෙබන අෙප් රෙට් පධාන 
මර්මස්ථාන සියල්ල එදා විනාශ ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. නමුත් 
සැරයන් ෙපේමතිලක එදා යුහුසුළුව කටයුතු කළ නිසා, ඉතාම 
ඤාණාන්විතව කටයුතු කළ නිසා, රට පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් 
කටයුතු කළ නිසා ඒ විශාල විනාශය නවත්වා ගන්න අපට 
හැකියාව ලැබුණා. මා එක උදාහරණයක් පමණයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කෙළේ.  

විෙශේෂෙයන් සිවිල් ආරක්ෂක බළකායත්, විෙශේෂ කාර්ය 
බළකායත් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පාලනය වන 
ආයතන ෙදකක් හැටියට විශාල ෙසේවාවක් කරන බව  අපි 
දකිනවා. ඒ වාෙග්ම අපි පසු ගිය කාලෙය් දැක්කා, තස්තවාදය ෙම් 
රටින් තුරන් කරන්නට යන ගමෙන්දී සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු 
ගම්මාන මට්ටමින් පිහිටුවලා, නගරවල වැදගත් ස්ථාන ආරක්ෂා 
කරන්නත් සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවල ෙසේවය ලබා ගත්ත බව. ඒ 
අනුව ඒ ඒ පෙද්ශ ආරක්ෂා කර ගන්න ෙපොලිස් ස්ථානවලින් සහ 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් විශාල කැපකිරීමක් සිදු වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැය 24 පුරාම ෙසේවයට කැප 
ෙවන ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින් නැතිව අද අපි කාටවත් කුමන ෙහෝ 
ෙදයක් කරන්න පුළුවන්ද? අද සමාජෙය් කුමන ෙහෝ ආකාරෙය් 
ෙවනසක් ඇති වුෙණොත්, කලබලයක් ඇති වුෙණොත්,  ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව, නීතිය පිළිබඳව, සාමය පිළිබඳව, ජීවිත සහ ෙද්පල 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව වගකීම භාර ෙගන කටයුතු කරන්න  ඉන්න 

951 952 



2013  ජනවාරි  23 

එකම කණ්ඩායම තමයි ෙපොලිස් නිලධාරින්.  ඒ නිසා ෙම් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය අගය කළ යුතුයි. අවුරුදු 24ක් තිස්ෙසේ ෙම් 
අයෙග් වැටුප් සහ දීමනා වැඩි කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත වරයා හැටියටත්, රෙට් රාජ  
නායකයා හැටියටත් ෙම් පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරලා, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවශ  නිර්ෙද්ශ ලබා ෙගන, වර්තමාන 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් නිර්ෙද්ශ ලබා ෙගන පසු ගිය අය වැය 
ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීමට එෙහම නැත්නම් දීමනා වැඩි 
කිරීමට අවශ  පියවර ගන්නවා කියලා. 

එදා විපක්ෂය කිව්වා, ඒක කථාවක් විතරයි ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් ශතයකින්වත් වැඩි කරන්න ෙම් අය වැයට 
හැකියාව නැහැ කියලා . අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී 
කියපු කාරණය යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම අප සියලු 
ෙදනාෙග්ම පැසසුමට ලක් ෙවන්න  ඕනෑ. ඒ අනුව සෑම ෙපොලිස් 
නිලධාරියකුෙග්ම වැටුපට 2013 ජනවාරි මාසෙය් සිට අවම 
වශෙයන් රුපියල් 4,500ක් එකතු කරන්න කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් ෙපොලිස් 
ස්ථානයක් භාරව කටයුතු කරන ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට 
විශාල වග කීමක් පැවෙරනවා. ඔහු තමයි ඒ ෙපොලිස් බල 
පෙද්ශෙය් සියලු කටයුතුවල වගකීම ගන්න ඕනෑ. ඔහු එෙසේ වග 
කීමක් දැරුවත් ඔහුෙග් ෙසේවයට වැටුප පැත්ෙතන් ඇගයීමක් සිදු 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයකුෙග් 
දීමනාවට ෙමම රුපියල් 4,500ට අමතරව තවත් විෙශේෂ දීමනාවක් 
හැටියට රුපියල් 6,000ක් එකතු කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ අනුව, "ඒ -2" ෙශේණිෙය් ෙපොලිස් ස්ථානයක 
ස්ථානාධිපතිවරයකුට ෙම් දීමනාවලට අමතරව රුපියල් 5,000ක 
දීමනාවක් එකතු කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා. "බී -1" 
ෙශේණිෙය් ෙපොලිස් ස්ථානයක ස්ථානාධිපතිවරයකුට රුපියල් 
4,000ක් එකතු කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. "බී -2" 
ෙශේණිෙය් ෙපොලිස් ස්ථානයක ස්ථානාධිපතිවරයකුට රුපියල් 
3,500ක්  එකතු කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පෙද්ශවල ෙපොලිස් 
නිලධාරින් එක්ක සුහදව කටයුතු කරන ෙකනකු හැටියට, 
සමාජමය කටයුතුවලදී, ෙපොදු කටයුතුවලදී ෙපොලිස් නිලධාරින් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කරන ෙකනකු හැටියට මා 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා පසු ගිය කාලය තුළම ඔවුන් ඔවුන්ෙග් 
පශ්න ගැන විශාල වශෙයන් හඬ නැඟූ බව. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් අපත් 
එක්ක සාකච්ඡා කළා ඔවුන්ට ලැෙබන දීමනා සහ වැටුප් පිළිබඳව. 
ඇත්ෙතන්ම ෙම් රෙට් අෙනකුත් රාජ  ෙසේවකයන් සමඟ 
සංසන්දනය කරද්දී, අෙනකුත් ආරක්ෂක අංශ එක්ක සංසන්දනය 
කරද්දී ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ලැබුණු වැටුප අවම පමාණයක්ය 
කියන එක අපි සියලුෙදනා හඳුනාෙගන තිබුණා. ඒ නිසා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී කියපු පරිදිම වැටුප් වැඩි 
කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් රාජ  
නායකයා බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ 2006 වර්ෂෙය් ෙදවැනි මාසෙය් 
පළමුවැනි දා උපෙසේවා නිලධාරින් 28,420ෙදනකු නිත  ෙසේවයට 
අන්තර්ගහණය කරන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 2008 වර්ෂෙය් 
අටවන මාසෙය් පළමුවැනි දා ෙපොලිස් සහායක නිලධාරින් 
1,789ෙදෙනකු විශාම වැටුප් සහිතව ස්ථිර ෙසේවයට එකතු කරන්න 
කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් කාර්යයක් කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම 2006 අවුරුද්ෙද් ෙජ ෂ්ඨත්වය අනුව සලකා නිලධාරින් 
8,139ෙදනකුට උසස්වීම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
2010 වර්ෂෙය්දී නිලධාරින් 5,769 ෙදෙනකු උසස් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය, ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරගන්න ෙපොලීසිය ලබා 
දුන් දායකත්වය වාෙග්ම, නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කර ෙගන 
යමින් අෙප් රෙට් වටිනා ජීවිත හා ෙද්පළ ආරක්ෂා කරන්න 
ෙපොලීසිය ලබා ෙදන දායකත්වය ඇගැයීමක් වශෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය තුළින් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලු ෙසේවාවන්හි නිරත නිලධාරින්ෙග් 
දීමනා, වැටුප් වැඩි කිරීමට ගත් කියා මාර්ගය ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාෙග් පසාදයට ලක් වන්න ඕනෑය 
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා කවදත් ඉතා පගතිශීලි ෙයෝජනා ෙම් සභාවට ෙගන 
එනවා. එතුමා අද ෙගනාපු ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න මා 
කැමැතියි, ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලිස් ෙසේවයට තිෙබන 
පශ්න පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ෙපොලීසියට කවදාවත් 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
ෙකනකු සිටිෙය් නැහැ. නමුත් කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙම් පැසවීම 
තිබුණා. ඒ අය picket කෙළේ නැහැ; ෙපළපාළි ගිෙය් නැහැ; 
හර්තාල් කෙළේ නැහැ. ඒ අය ඒ ෙගෞරවනීය ෙසේවය තමන්ට ශක්ති 
පමණින් -හැකි පමණින්- ඉෂ්ට කළා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙපොලිස් 
ෙසේවය කියන්ෙන් වග කීමකින් යුක්ත ෙසේවයක් බව. වග කීමකින් 
යුක්ත ෙසේවයක් ඉෂ්ට කරන ෙකනකුට වග කීමකින් යුක්ත 
වැටුපක් ලබා දීම අෙප් යුතුකමක්. ෙම් සමාජෙය් විශාල වග කීමක් 
දරා ෙගන ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරින්ට එවැනි වැටුප් තලයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඒ අයට ෙචෝදනා ආවා. සමහර 
නිලධාරින් අල්ලස් ගන්න ෙපළැඹුණා. තම පවුල ජීවත් කර ගන්න 
බැරි තත්ත්වයට ඒ අය පත් වුණා. එවැනි නිලධාරින් ගැන අපි අසා 
තිෙබනවා. සමහර නිලධාරින් තමන්ෙග් දුක ෙව්දනාව අපට පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. ෙසේවය අහිමි වූ සමහර අය අපට කියලා 
තිෙබනවා, මෙග් දරුවා අබ්බගාතෙයක්, මා ෙම්ක කෙළේ මෙග් 
දරුවාෙග් කටයුත්තක් නිසා කියලා. "ඒ දරුවාට ෙබ්ත් ෙහේත් 
කරන්න මට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. මට ණයක් අරෙගන 
ෙගවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. කිසිම ෙකනකුට කිව්වාට අපට 
මුදල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  එම නිසා මා ෙම් වරදට ෙපලඹුණා"යි 
කියන එකත් සමහර අය කිව්වා. ෙමවැනි දුක්ගැනවිලි රාශියක් 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වග කීමකින් යුක්ත 
ෙසේවයක් ඉෂ්ට කරන ආයතනයක නිලධාරින්ට ඒ ෙසේවයට 
සරිලන ආකාරෙය් වැටුපක් ලබා දීම පාලක පක්ෂෙය් යුතුකමක්.  

අද ෙපොලීසිය නැත්නම් අපට ජීවත් වන්න පුළුවන්ද? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් සමාජෙය් තිෙබන 
තත්ත්වය දිහා බලන්න. ෙමොන තරම් අසීරු තත්ත්වයක් ද ෙම් 
සමාජෙය් තිෙබන්ෙන්? ෙපොලීසි නැත්නම් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ 
ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවට ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්? අද 
යුක්තියක්, නීතියක් ඉෂ්ට කර ගන්න ඉතා අමාරු තත්ත්වයක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. අද ෙගදර අඹු දරුවන්ෙග් පශ්නයක් වුණත් 
යන්න වන්ෙන් ෙපොලීසියටයි. ඒ පශ්නය විසඳන්ෙන්ත් 
ෙපොලීසිෙයන්. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ෙපොලීසිය දරන වගකීම 
ඉතා විශාලයි. එවැනි ආයතනයක ෙසේවය කරන නිලධාරින් 
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ඉල්ලීම් කළත්, ඒ දුක්ගැනවිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න ආයතනයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දුක්ගැනවිලි රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කිරීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඒ ෙගොල්ලන්ට තිබුණු එකම ආයතනය තමයි 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම. මා හිතන්ෙන් නැහැ, ෙපොලිස් ෙකොමිසමටවත් 
එය ඉදිරිපත් ෙවයි කියලා. ෙමොකද, එවැනි සංවිධානාත්මක වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙපොලීසිෙය් නැහැ. එම නිසා ෙපොලීසිය ඉතාමත් 
අසරණ තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්.  

ෙපොලීසිෙය් කාර්ය භාරය දිහා බලන්න. පැය විසිහතෙර්ම කළ 
යුතු කාර්ය භාරයක් තිෙබන ආයතනයක් තමයි ෙපොලීසිය. 
දුක්ගැනවිලි තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද, පශ්න තිෙබන්ෙන් 
ෙකොතැනද, ෙව්දනාව තිෙබෙන්ෙන් ෙකොතැනද, එතැනට ඒ අය 
සහභාගි විය යුතු වුණා. ඔවුන්ට නින්දක් නැහැ; ෙවලාවක් කලාවක් 
නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ තමයි ෙපොලීසිය කටයුතු කෙළේ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිබුණු ජාතික පශ්නය පිළිබඳව මා 

අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. එතැනදී ෙපොලීසිය ඉෂ්ට සිද්ධ 
කෙළේ අනුපෙම්ය ෙසේවයක්. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා 
විශාල, විස්තරාත්මක කථාවක් ඉතාමත් ලස්සණට ෙකටිෙයන් 
පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා. එම නිසා මා ෙම් පිළිබඳව වැඩිදුර කථා 
කරන්න අවශ  නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ශාන්ත බණ්ඩාර 
මන්තීතුමා  ඉදිරිපත් කළ ෙම් පගතිශීලි ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරන 
අතර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව ගත් උත්සාහය, ෙම් 
පිළිබඳව කළ කටයුත්ත අපට කවදාවත් අමතක කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. හැබැයි අද සමාජෙය් අනික් හැම ෙදයක්ම 
ඉදිරියට ෙගන කථා කරනවා; පතවල පිටු ගණන් යනවා. නමුත් 
බලන්න. ෙමපමණ විශාල කාර්යයක් කරලාත් ෙම් පිළිබඳව 
තිෙබන පචාරය මදියි; ෙම් පිළිබඳව තිෙබන ඇගැයීම මදියි. එම 
නිසා ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙමම ෙගෞරවනීය සභාවට ෙගනැවිත්, 
ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳව 
ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙමවැනි භාරදූර 
කාර්යයක් ඉෂ්ට කරන ෙපොලීසියට ෙමවැනි වරපසාදයක්, 
අයිතියක් ලබා දීම පිළිබඳව මාෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඊළඟට ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 

ගුණවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன, 
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුක් විඳින රාළහාමි ෙකෙනකු 

හැටියට ෙපොලීසියට බැඳිලා, ඊට පසුව ෙකළින්ම උප ෙපොලිස් 

පරීක්ෂකවරයකු හැටියට පත් වීමක් ලබා, ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම් 
මැද, හැලහැප්පීම් මැද දුක් විඳලා, සියලුම ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
අත්වන ඒ දුක් ෙව්දනාවන් ඉවසා ෙගන අවුරුදු 17ක් ෙපොලීසීෙය් 
ෙසේවය කරලා ඊට පස්ෙසේ මා ෙපොලීසිෙයන් ඉවත් වුණා. 

ඒ ෙවලාෙව් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටුව මඟින් මට 
සහකාර ෙපොලිස්  අධිකාරිවරයකු හැටියට පත් වීමක් ලබා  දුන්නා.  
දැන් මා  විශාම වැටුපක් ලබනවා. මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ, 1886 වර්ෂෙය්දී  ශී ලංකා ෙපොලීසිය ආරම්භ 
කළාට පස්ෙසේ  එදා සිට  විෙශේෂ වශෙයන් වූ පඩි  වැඩි කිරීම් ආදී 
ෙදයක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ සිද්ධ කෙළේ  ගරු සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජෙයන් බව. 1970-1977 
වකවානුෙව් පැවති එතුමියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්දී  බව. එතුමියෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් එදාට සරිලන පරිදි ගමන් වියදම් ආදී ෙද්වල්වල 
වැඩි කිරීමක් සිද්ධ වුණා.  ඒ අතරතුර කවුරුවත් ෙපොලීසිය දිහා 
ඇස් ඇර බැලුෙව් නැහැ.   

මා 1989 වර්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු දා සිට,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වචන සියයක් කථා  කෙළොත් එයින් වචන 
හැත්තෑපහක් ෙපොලීසිය ගැන කථා කරනවා. ඒ,  ෙපොලීසියට 
කරන ලද ෙකෙළහි ගුණයක් හැටියට. ඒෙකන් විෙශේෂ පෙයෝජන 
ලබා ගන්නට  පුළුවන්කමක් ලැබුණා.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
ෙම් කරන ලද  කාර්ය භාර්ය ඉතාමත් විශිෂ්ට යුතුකමක් හැටියට 
මා  සලකනවා. පසු ගිය කාලෙය් මා හමුදා ෙසොල්දාදුවාෙග්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් රාළහාමිෙග්ත්  පඩි ලැයිසත්ු  ෙදක ෙවන 
ෙවනම අරෙගන බැලුවා. හමුදා ෙසොල්දාදුවා ෙසේවයට බැ ෙඳන 
ෙකොට වැටුපත්, ෙපොලිස් රාළහාමි ෙසේවයට බැ ෙඳනෙකොට වැටුපත්  
අරෙගන බැලුෙවොත් ඒ වැටුප් ෙදක අතර රුපියල් 36,000ක 
ෙවනසක් තිබුණා. ඒ ෙවනස නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරයා 
ෙවනතුරු දිගටම එනවා. ඒ ගැන ෙපොලීසිය ඉතාමත් 
ෙනොසතුෙටනුයි සිටිෙය්. ආණ්ඩුව සලකන්ෙන්  හමුදාවන්වල අයට 
විතරයි කියන  මතයක්   අෙප් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරීන් අතර ෙගොඩ 
නැඟී තිබුණා.  ඒක නැති කරන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වැටුප් 
වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම ඉතාමත් විශිෂ්ට ෙසේවයක් හැටියට මා 
සලකනවා.  

 අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ මා  සාකච්ඡා  කරද්දී, මට  දැන 
ගන්නට ලැබුණු විධියට ෙම් සුළු පඩි වැඩි කිරීමකින් නවතින්ෙන් 
නැහැ. ඊළඟට  වැටුප් විෂමතා ෙකොමිෂන් සභාෙව්  වාර්තාව අනුව 
 ෙපොලීසියටත්  විෙශේෂ පඩි වැඩි කිරීම්  කමයක් ඇති කරන බව  
එතුමා දන්වා සිටියා. ඒ වාෙග්ම හමුදාෙව් උසස් නිලධාරින් ට ෙදනු 
ලබන " පාෙඩෝ ජීප් " රථ  වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් උසස් 
නිලධාරින්ටත් සැප පහසු වාහන ෙදන බවට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ ගැන මුළු ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ම, ෙපොලිස්  පවුල්වල සියලු ෙදනාම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි,  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  තවත් 
කාරණයක් ගැන සඳහන් කළයුතුයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ආණ්ඩුව පැවති  කාලෙය්, එදා අධිකරණ ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කෙළේ ඒ.සී.එස්.හමීඩ් මහතායි - අකුරණ හිටපු 
මන්තීවරයායි. ඒ.සී.එස්.හමීඩ් මහතා කල්මුෙන්ට ගිය ෙවලාෙව් 
ෙකොටි පණිවුඩයක් එව්වා, "කල්මුෙන් පෙද්ශෙය්  සියලුම ෙපොලීසි 
ෙකොටින්ට භාර  දුන්ෙන් නැත්නම්  තමුෙසේට යන්නට  ෙවන්ෙන් 
නැහැ, තමුෙසේ මරනවාය "කියා. ඔවුන්ෙග් මුරෙපොළවල් දාලා 
තිෙබනවාය කිව්වා. ඒක රහසක් ෙනොෙවයි. එදා අධිකරණ 
ඇමතිවරයා හැටියට ඒ.සී.එස් .හමිඩ් මහතා ෙමොනවාද  කෙළේ?  
එතුමා  එදා  රාජ  නායකයාව සිටි ෙපේමදාස මහතාට කථා කරලා 
කිව්වා, ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.  
ෙපේමදාස මහතා එදා හිටපු ෙපොලිස්පතිතුමාට  නිෙයෝග  කරලා,  ඒ 
පළාත භාර නිෙයෝජ   ෙපොලිස්පතිවරයාට කිව්වා, ෙපොලීසි ටික 
ෙකොටින්ට  භාර ෙදන්නටය කියා. ෙපොලිස්  නිලධාරින්  640ක් 
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ෙගනැල්ලා  අමු අමුෙව් මරා දැම්මා.  එදා යූඑන්පී ආණ්ඩුව ෙහණ 
ගහන අපරාධයක් කළා. අඩු ගණෙන් ඒකට වන්දියක් 
වශෙයන්වත්  කීයක්වත් පඩි වැඩි කෙළේ නැහැ.   

එදා ඒ කරපු ෙහණ ගහන අපරාදය ගැන මා ෙමහිදී  
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  එතැනින් එක රාළහාමි 
ෙකෙනක් ඉතිරි වුණා, බාෙගට ගිනි ඇවිලිලා තිෙයද්දී. ඒ ෙසේරටම 
ෙවඩි තියලා එක වළකට දාලා ගිනි තියද්දී එක රාළහාමි ෙකෙනක්  
 විතරක්  ඉතිරි වුණා. ඒ රාළහාමි ෙකොෙහොමහරි කැළෙයන්  
පැනලා ඇවිත්  ෙදමළ ගම්මානයකට ගියාම ෙදමළ ගම්මානෙය්  
අය  ඔහුට ඇඳ ගන්නට ඇඳුම් දී පාෙරන් ෙලොරියකට නංවා එවලා 
තිෙබනවා. ඔහු ෙපොලීසියකට ඇවිත් ෙපොලිස් ෙරෝහෙල් සිටියදී මම 
ඔහුව බලන්න ගියා. ඒ රාළහාමි ෙපොලීසිෙය්දී උපවාසයක්  ආරම්භ 
කළා. ඒ රාළහාමි   කිව්වා, "මම කන්ෙන් නැහැ. මම  ෙබොන්ෙන් 
නැහැ.  අපව වාහනවල පටවලා ෙකොටින්ට භාර දුන් උසස ්
නිලධාරින් තවමත් ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා.  ඒ අය ඉන්නතුරු  මම 
කන්ෙන් නැහැ." යි කිව්වා. මා ගිහින් කිව්වා, "මල්ලී, අත් අඩංගුෙව්  
ඉන්න අෙනක් අයටත් කරන වැරැද්දක් ෙම්ක.  එතෙකොට ඒ අයත්  
ෙකොටි මරා දමාවි. එම නිසා කන්න." කියලා මෙග් අතින්මයි  වතුර 
වීදුරුව  ෙපව්ෙව්.  එදා ඒ වාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තිබුෙණ්. 

  යූඑන්පීය අද කෑ ගහනවා. ෙපොලීසියට විරුද්ධව  කථා 
කරනවා; බණිනවා.  එක්ෙකනක්වත් ෙපොලීසියට පක්ෂව කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, හතර පැත්ෙතන්ම තුවක්කු අරගත්තු 
ෙපොලිස් නිලධාරින් නැතිව, යුඑන්පී එෙක්  මැති-ඇමති ෙකෙනකුට 
ෙනොෙවයි;  එක්ෙකෙනකුටවත් වැසිකිළියකටවත් යන්නට පුළුවන් 
කමක් තිබුෙණ් නැති කාලයක් තිබුණා. 

ෙම්  සියලුම ෙද්වල වගකීම  අර ෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
කරනු ලබන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ  ඉතාමත් පශංසනීයයි.  ෙමහිදී මා   
තවත්  කාරණයක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොලී සිෙය් අවුරුදු 20 ට වැඩි ෙසේවාවක් ඇති සියලුම නිලධාරින්ට 
උසස් වීම් කමයක් එතුමා හදා දුන්නා. ඒකට ෙපොලීසිෙය්  
නිලධාරින් කියන්ෙන්,  "චින්තන උසස්වීම්" කියලායි. ෙමොකද,  
මහින්ද චින්තනය  තුළින්  ඒ උසසව්ීම් ඇති කර දුන්ෙන්.  එම නිසා 
ඒකට ෙපොලිස් නිලධාරින් කියන්ෙන්, "චින්තන උසස් වීම්"  
කියලායි. රෑ නිදා ගන්ෙන් සාජන්ට් හැටියට, උෙද්ට නැඟිටලා duty  
report කරන්ෙන් උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයක් හැටියටයි.  
ෙපොලීසිෙය් සෑම තරාතිරමකම නිලධාරින් ඒ තත්ත්වයට පත් කිරීම 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්  විෙශේෂ ෙසේවාවක් කර 
තිෙබනවා.  

ඒ සියලුම උසස් වීම් සහ  පඩි නඩි වැඩි කිරීම්,  
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් ඉල්ලීම් සියල්ලම ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා හැටියට ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අනුමත 
කළාය කියන එකත් මා කියන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ෙපොලීසිෙය් 
සමහර නිලධාරින්ෙග් අදහසක් තිෙබනවා, ආණ්ඩුව සලකන්ෙන්; 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සලකන්ෙන් හමුදාවන් තුනට 
විතරයි කියලා. එෙහම නැහැ.  යුද්ධෙය් දී හමුදාව විශාල ෙසේවාවක් 
කරලා රට ෙබ්රා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර පළාත STF  එක 
විසින් ෙබ්රා ගත්තා.  ඒ නිසා  ඉදිරිෙය් දීත් ෙම් ආණ්ඩුව 
තිබුෙණොත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලෙය් සිටිෙයොත් ෙපොලීසියට 
යහපත් අනාගතයක් උදා ෙවනවා කියන එක මම කියන්න 
කැමැතියි. එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙමොනම ආණ්ඩුවක් යටෙත්වත් 
ෙපොලීසියට යහපතක් උදා වන්ෙන් නැහැ යි කියන එකත් මා 
සඳහන් කරමින්,  අද දින ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙගනාපු 
ස්තුති ෙයෝජනාවට මෙග් සහෙයෝගය පළ කරමින් මම නවතිනවා. 
ස්තුතියි.  

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Sir, the Police Service has become an inseparable 

service in the public life of Sri Lanka. For anything and 

everything at any given time - if we need something to be 
done, if your life is to be protected, to control traffic 
systems on the public roads, to check on all types of 
robberies that are taking place and at every such moment 
- the public need the services of the police.  Not only that, 
we, as Members of Parliament, have been provided with 
PSOs by the MSD. We must also be thankful to them 
because they are also doing a job throughout day and 
night, since certain Ministers and others have to travel 
right round the country almost daily.  

We must also place on record an appreciation of the 
service now rendered by the WPCs - Women Police 
Constables. That is the latest recruitment to the force. 
Now, they are manning almost every police station and 
they are doing their duties very well. In Madras, they 
have a woman DIG. I think we have one or two women 
police personnel in the rank of SPs in this country. In 
time to come, there will be women DIGs also in this 
country.  

Then, Sir, I want to draw the attention of the House to 
the anonymous calls to the Ministers and MPs, 
particularly during the time of the Resolution against the 
Chief Justice and after that. Even the Hon. Anura 
Priyadharshana Yapa got an anonymous call and my life 
was also threatened by several calls before I signed and 
affirmed, as a Member of the Parliamentary Council, the 
name that was sent to us for assent by His Excellency the 
President. Police investigations are now being conducted 
in that regard. Sir, these calls emanate from public 
booths. They say that they cannot trace them. I was told 
by my cousin, Dr. Haris Z. Deen that in England there is 
a system to trace all such calls from public booths. I 
would recommend to the IGP that that system be studied 
and introduced in this country. Otherwise, this will 
become not only a nuisance to the public, but at times it 
is a real threat to our lives.  

I must also, Sir, say a word of appreciation for the 
IGP, Mr. Ilangakoon. He is a great gentleman in uniform. 
He is one of the best IGPs that we have had in Sri Lanka. 
I must also mention DIGs of the calibre of Mr. Anura 
Senanayake. He is doing a wonderful job in an around the 
City and the suburbs. Then, we have a Senior 
Superintendent of Police, Prishantha Jayakody. He comes 
on the radio every morning in the "Dasa Desa" 
programme, which is well co-ordinated and conducted by 
Mr. Hudson Samarasinghe, Chairman of the SLBC. He 
gives every detail about the accidents, robberies, and 
thefts that take place around the country. They also take 
serious action against harassments to women and 
children. What the public should know is presented to 
them through Prishantha coming on that programme. 
These police higher-ups go to bed very late in the night 
after their long, arduous job and although they are able to 
get up early in the morning, they get up and carry on their 
service on behalf of our nation.  
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Then, there was an agitation at one time that there 
should be Tamil-speaking police officers particularly in 
the Tamil-speaking areas in the North and the East. That 
should also be implemented. Now, they are taking in 
Tamil officers. In Tamil-speaking areas - the entries 
should be taken in the Tamil language. That is also being 
implemented now. I think where there are certain 
drawbacks and shortcomings in this regard and that also 
should be looked into. Then, Sir, all in all, I stand to 
commend the Adjournment Motion proposed by my good 
Friend, the Hon. Shantha Bandara who is commending 
the steps taken by His Excellency President Mahinda 
Rajapaksa to increase the allowances paid to the Police 
Force by Rs. 4,500.  

Then, Sir, I must say this in my concluding remarks. 
During the time of the Leader of the Opposition, when he 
was the Prime Minister, these things never happened. 
They never cared for the police officers. We are caring for 
the police officers. We are very thankful to them, 
especially to Mr. L.P.S.P. Sandungahawatta, the Senior 
Superintendent of Police, who is in charge of Parliament 
security and all the police officers who are guarding you 
and me at all entrances and exits of Parliament.  

Thank you.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා 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)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව පිළිබඳව රජෙය් 
පතිචාරය දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා ඉතාමත්ම සතුටු 
වනවා. විෙශේෂෙයන් රාජ  ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත්, ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් ෙපොලීසිය මඟින් කරනු ලබන ෙසේවාෙව් දී 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට මානසික තෘප්තියක් ලබා ෙදන ආකාරෙයන් 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඔවුන්ෙග් තිබුණු දුක් ගැනවිලිවලට 
පිළිතුරු සපයමින් පසුගිය අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් ලබා ෙදන ලද ෙමම වරපසාදයන් අපි රජයක් 
වශෙයන් සලකන්ෙන් සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක් හැටියටයි.   

ෙම් රෙට් රාජ  ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීමට අපෙග් රජය මහින්ද 
චින්තන වැඩ පිළිෙවළ අනුව බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසාම රාජ  ෙසේවය 
කප්පාදු කරන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට් විශ්වවිද ාල, තාක්ෂණ 
ආයතන, ෛවද  විද ාල, ඉංජිෙන්රු පීඨ, ෙම් කියන සෑම 
ආයතනයකින්ම පිටවන උපාධිධාරින්, තාක්ෂණික ශිල්පීන් යන 
ෙම් සියලු ෙදනාටම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පමණක් ෙනොෙවයි රාජ  
ෙසේවය තුළත් තෘප්තිමත් ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහා අවශ  පසුබිම 
අපි සකස් කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් රෙට් විශ්වවිද ාලවලින්  උපාධිධාරින් බිහි 
වන විට, ඒ බිහි වන උපාධිධාරින්ෙග් ෙසේවාව ෙමොන ෙමොන 
ක්ෙෂේතයන්ට අයත් විය යුතුද කියන කාරණාව පිළිබඳව අද අපට 
විවාදයක්, පශ්නයක් තිෙබනවා. සමහරවිට විශ්වවිද ාලවලින් බිහි 

කරනු ලබන කලා උපාධිධාරින්ෙග් පමාණය වැඩි වන්නට 
පුළුවන්. ඔවුන් තාක්ෂණික සහ විද ාත්මක අංශ ෙකෙරහි වඩාත් 
ෙයොමු කිරීම අද යුගෙය් අවශ තාවක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්  ඒ 
ගැන සලකන්ෙන් නැතිව විශ්වවිද ාලීය උපාධිධාරින්ට පමණක් 
ෙනොෙවයි, බාහිර උපාධිධාරින්ටත් අද රජෙය් ස්ථීර රැකියා 
අවස්ථාවන් සලසා දීමට ෙම් රජය වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ශී ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත් කිරීම සඳහා  
යන ෙම් ගමෙන් දී මානව සම්පත, තරුණ ජවය, උගත් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් ෙසේවාව  පූර්ණ වශෙයන් ලබාගත යුතුව තිෙබනවා.  
ඒ සඳහා  ඔවුන්ෙග් දායකත්වය ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් තමයි 
රජය ෙම් වැඩ කටයුතු කරමින් රාජ  ෙසේවාව ශක්තිමත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජය ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් 
රාජ  ෙසේවයට බැ ෙඳන ෙම් තරුණ උපාධිධාරින් ඇතුළු අෙනකුත් 
වෘත්තීය කණ්ඩායම්වලිනුත් යම් ෙසේවයක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. ඔවුන්ෙග් උපරිම ෙසේවාව, උපරිම කැප 
කිරීම ෙම් රෙට් බදු ෙගවන ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. ෙමතැන රජය පැත්ෙතන් අපි පූර්ණ වශෙයන් යුතුකම් හා 
වගකීම් ඉෂ්ට කළත් සමහර විට රාජ  ෙසේවෙය් ඉන්න  සමහර අය 
-සියලු ෙදනා ෙනොෙවයි- ෙම්ක අමතක කරනවා. අෙප් ශාන්ත 
බණ්ඩාර මැතිතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැවිත් රජයට පශංසා කළා 
වාෙග්ම ෙම් ෙසේවාවන්ට ඇතුළත් වුණු සියලු ෙදනාට අපි ඔවුන්ෙග් 
යුතුකම් හා වගකීම් පිළිබඳව මතක් කර දීමටත් ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නට ඕනෑ. තෘප්තිමත් රාජ  ෙසේවයක් තුළින් තමන්ෙග් 
ෙසේවය සඳහා පැමිෙණන ජනතාවට ෙහොඳින් සලකා, ඔවුන්ෙග් 
පශ්න පිළිබඳව ෙසොයා බලා, ඒ පශ්න විසඳන රාජ  ෙසේවකයන් 
සමූහයක් අපට අවශ යි. ඒ සංසක්ෘතිය රාජ  ෙසේවය තුළට වඩ 
වඩාත් ඇතුළත් කිරීමට අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් සඳහා අද 
රජය විවිධ කෙමෝපායන් ෙයොදනවා. රාජ  ෙසේවකයන්ට උසස් වීම් 
ලබා දී, ඔවුන්ෙග් ෙසේවා තෘප්තිය සඳහා අවශ  පසුබිම ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ  ෙසේවය ගත්තාම 
ෙසෞඛ  අංශය, විශ්වවිද ාල හා අෙනකුත් ෙසේවාවලට අදාළ වන 
දීමනා යාවත්කාලීන ෙකරුණත් ෙපොලිස් ෙසේවයට අදාළ වූ දීමනා 
වසර ගණනාවක් සංෙශෝධනය ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ජනතාව පාණ ඇපකරුවන් බවට පත් කර ගනිමින් සාධාරණ 
ෙමන්ම අසාධාරණ වූත් ඉල්ලීම් දිනා ගැනීමට පුළුවන් ෙසේවාවන් 
තිෙබනවා. අෙප් වික්ටර් ඇන්ටනි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
ෙපොලීසිය කවදාවත් strike කර නැහැ. කවදාවත් තර්ජනය කර 
නැහැ, අපි strike කරනවාය කියා. සමහර සමිති අද තර්ජනය 
කරලා ෙහට ආපහු ඒක ඉවත් කර ගන්නවා. එවැනි 
සංස්කෘතියකට ෙපොලීසිය නැඹුරු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඔවුන් 
කාලයක් තිස්ෙසේ තමන්ෙග් දුක් ෙව්දනාවන් විඳ දරා ෙගන හිටියා. 
අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම්ක අගය කළා. ෙම්ක අගය කර 84,000ක් 
පමණ වන ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා අවම වශෙයන් මසකට 
රුපියල් 4,500කින් පමණ දීමනා ඉහළ නැංවූවා. ෙම් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 5,000ක් පමණ වාර්ෂිකව වැය කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

යාපනෙය් ඉන්න අයට, ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණික අංශවල අයට 
විෙශේෂ දිරි දීමනාවක් ෙගවනවා. අපරාධ පිළිබඳ ෙකෙරන ඩීඑන්ඒ 
පරීක්ෂණ, නවීන තාක්ෂණය අනුව ෙකෙරන පරීක්ෂණ රාශියකට 
ඔවුන් ෙයොමු ෙවන්නට ඕනෑ. ෙපොලීසිය නවීකරණය ෙවන්නට 
ඕනෑ. ෙපොලිස් නිලධාරින් පරණ typewriter එෙකන් plaint එක 
ගහන්ෙන් නැතුව, B Report එක ගහන්ෙන් නැතුව ෙකොම්පියුටර් 
එෙකන් ඒ වාර්තා සකසන යුගයකට අපි ෙගන එන්නට ඕනෑ. 
නවීන තාක්ෂණයත් එක්කම ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දැනුෙම් 
මට්ටම වැඩි කරන්න ඕනෑ. දීමනා පිළිබඳ දිග ලැයිස්තුවක් 
තිෙබනවා මම දැක්කා. ෙම් තුළ පුහුණු දීමනාවන්, 
පුහුණුකරුවන්ෙග් දීමනාවන් විශාල වශෙයන් වැඩි කර තිෙබනවා. 
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එයින් අපි අදහස් කරන්ෙන් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ගුණාත්මකභාවය 
වැඩි දියුණු කිරීමයි. ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ගුණාත්මකභාවය ඉතාමත්ම 
අවශ යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තස්තවාදෙයන් උතුරත් 
නැ ෙඟනහිරත් මුළු රටත් ෙබ්රා ගත් පසු සිවිල් පරිපාලනය නැවත 
ඒ පෙද්ශවල ස්ථාපිත කිරීෙම්දී දවිඩ භාෂාව කථා කරන ෙපොලිස් 
නිලධාරින් විශාල පමාණයක් අපිට අත වශ  ෙවනවා. ඒ සඳහා 
අෙප් රජය විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන ගියා. දහසකට අධික 
ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ෙපොලිස් නිලධාරින් බඳවා ගත්තා. හමුදා 
අංශවලට, විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට ඔවුන් බඳවා 
ෙගන තිෙබනවා. 

ෙම් වාෙග් දිරි දීමනා ලබා දීම, වැඩි පඩියක් ලබා දීම තුළින් 
උතුෙර් තරුණයන් ෙපොලීසියට බැඳීම නිසා ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට 
ෙදමළ භාෂාෙවන් කථා කරන ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය ලබා 
ගැනීමට හැකි  ෙවනවා. ෙම්ක තමයි national reconciliation 
කියන්ෙන්.  යුද්ධය නිසා ජනතාවෙග් බිඳුණු, පෑරුණු සිත් එකතු 
කරලා, සිවිල් පරිපාලනය උතුරට සහ නැ ෙඟනහිරට ෙගනැල්ලා, 
ඔවුන්ෙග් භාෂාෙවන්ම කටයුතු කරන ෙපොලිස් නිලධාරින් ඒ 
පෙද්ශවලට ලබා දීෙම් අවශ තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු 
අෙප් රජය ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පඩි වැඩි 
කිරීම, ෙම් දීමනා වැඩි කිරීම තුළින් තරුණයන් වැඩිවැඩිෙයන් 
ෙපොලිස් ෙසේවය සඳහා ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත් පුළුවන් වනවා.    

විෙශේෂෙයන් අද ෙපොලීසිය පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී ෙබොෙහෝ 
විට අල්ලස් ගැනීම් ඇතුළු ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා මතු ෙවනවා. 
අෙප් ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමය ඒවාටත් 

එක්තරා ආකාරයක විසඳුමක් ෙව්වි. ෙම් ලබා ෙදන ලද පතිලාභ 
තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ගුණාත්මක ෙපොලිස් 
ෙසේවාවක් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන්නයි. විෙශේෂෙයන්ම 
තස්තවාදෙයන් ෙතොර වූ ශී ලංකාව තුළ නීතිය හා සාමය පවත්වා 
ෙගන යාම ඉතාමත්ම වැදගත් අංශයක්. ෙබොෙහෝ විට තස්තවාදී 
කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී ෙපොලීසියට සිදු වුෙණ් තස්තවාදය 
මර්දනය කරන්නයි. ඔවුන්ට එදිෙනදා සිවිල් පරිපාලනය සඳහා 
අවශ  වැඩ කටයුතු කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. දැන් 
ඒ අවස්ථාව පූර්ණ වශෙයන්ම ලැබිලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ඒ 
ෙසේවය ශක්තිමත් කරලා ශී ලංකාෙව් සිවිල් පරිපාලනය ඉතා ඉහළ 
මට්ටමකට ෙගන ඒෙම්  අදහස, ඒ දර්ශනය ඇතිව තමයි රජය ෙම් 
කටයුත්තට අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොලිස් ෙසේවාවට ෙම් 
ලබා ෙදන පතිලාභ තුළින් ඔවුන් වඩා ෙහොඳ මානසික තුෂ්ටියක්, 
මානසික වශෙයන් යම් ආස්වාදයක් ලබන ගමන්ම ඔවුන්ෙග් 
ෙසේවාෙව් ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීමට ඔවුන් කටයුතු 
කරාවිය කියා දැඩි විශ්වාසයක් අපට තිෙබනවා. ඒ බව පකාශ 
කරමින් ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ආ අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 
මන්තීතුමාට ස්තුතිය පළ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.10ට, 2013 ජනවාරි 24 

වන බහසප්තින්දා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப. 7.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 சனவாி 24, 

வியாழக்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

24th January, 2013. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
receipt of the uncorrected copy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Contents of  Proceedings :  
       
 Final set of manuscripts  
     Received from Parliament :  
 
 Printed copies dispatched :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
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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