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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.

Wednesday, 24th July, 2013
—————————————-

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. කථානායකතුමා [ගරු
චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
சபாநாயகர

சான் ைர

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා (වාරිමාර්ග
ජලසම්පත් කළමනාකරණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)

හා

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation
and Water Resources Management)

ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුරය, තුන්ෙවනි පියවර, අංක
2245/ඒ2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.එම්. ගාමිණී චන්දසිරි
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.

SPEAKER'S CERTIFICATE

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. John Amaratunga)

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 79වැනි ව වස්ථාව අනුව, 2013 ජූලි මස 12වන දින
මවිසින් පළාත් පාලන ආයතනවල පුරප්පාඩු පිරවීෙම් (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණිය, ෙපොල්ෙහේන, ෙතවැනි
පටුමග, අංක 12 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. සිරිල්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත.

(The Hon.Victor Antony)

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා - පැමිණ නැත.

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

ගරු කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා
ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන්
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
(i)

2010 වර්ෂය සඳහා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

(ii)

2010/2011 වර්ෂය සඳහා ෙනෝත්සී සමාගෙම් වාර්ෂික
ගිණුම් සහ විගණන වාර්තාව.

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

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය - පැමිණ නැත.
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා- පැමිණ නැත.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம
கட்டைளயிடப்பட்ட .

க்கைளப் ெபா ம

க் கு

க்குச் சாட்டக்

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(අ)

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

762
(i)

අවතැන් කඳවුරුවල සිටි ජනතාව මුලතිව්
දිස්තික්කෙය්, ඕලුමඩු ගම්මානෙය් නැවත පදිංචි
කරවන ලද දිනය කවෙර්ද;
එම ගම්මානෙය් පදිංචි කරවන ලද පවුල් සංඛ ාව
සහ ඇති නිවාස සංඛ ාව ෙකොපමණද;
නැවත පදිංචි කරවූවන් සඳහා නිවාස ඉදිකර
ගැනීමට ලබාදී ඇති දව මය හා මූල මය ආධාර
කවෙර්ද;
ෙමම ගම්මානයට ලබාදී ඇති අෙනකුත් පහසුකම්
කවෙර්ද;

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(ii)

කථානායකතුමා

(iii)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 1 - 2459/'12- (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

(iv)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(ආ) ඕලුමඩු ගම්මානෙය් සිටින,

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

(i)

සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් පවුල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

වැන්දඹු කාන්තාවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එක් පාදයක් අහිමි පිරිමි සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

මව සහ පියා අහිමි දරුවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இடம்ெபயர்
காம்களில்
இ ந்தவர்கள்
ல்ைலத்தீ மாவட்டத்தின் ஒ ம கிராமத்தில்
மீள்கு ேயற்றப்பட்ட திகதி யா ;

(ii)

ேமற்ப
கிராமத்தில்
கு ேயற்றப்பட்ட
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் உள்ள
களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(iii)

மீளக் கு யமர்த்தப்பட்டவர்க க்காக
கைள
அைமத் க்ெகாள்ள வழங்கப்பட் ள்ள ெபா ள்
ாீதியிலான மற் ம் நிதி ாீதியிலான உதவிகள்
யாைவ;

(iv)

இக்கிராமத் க்கு
வசதிகள் யாைவ

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 2 -2586/'12- (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

வழங்கப்பட் ள்ள

ஏைனய

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(ஆ) ஒ ம

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

கிராமத்தில் உள்ள,

(i)

சிங்கள, தமிழ் மற் ம்
எண்ணிக்ைக;

ஸ் ம் கு ம்பங்களின்

(ii)

விதைவப் ெபண்களின் எண்ணிக்ைக;

(iii)

ஒ

(iv)

தாய் மற் ம் தந்ைதைய இழந்த பிள்ைளகளின்
எண்ணிக்ைக

பாதத்ைத இழந்த ஆண்களின் எண்ணிக்ைக;

எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

ඕලුමඩු ගම්මානෙය් නැවත පදිංචි කරවූ පවුල් :
පහසුකම්
ஒ

ம

கிராம மீள்கு ேயற்றக் கு ம்பங்கள் :
வசதிகள்

FAMILIES RESETTLED IN OLUMADU: FACILITIES

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Resettlement:
(a) Will he inform this House (i)

the date on which the displaced people who
were in displaced camps were resettled in
the village of Olumadu in the Mullaitivu
District;

(ii)

the number of families resettled in that
village and the number of houses available
therein;

3257/’12
7. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නැවත
පදිංචි
පශ්නය - (1):

කිරීෙම්

අමාත තුමාෙගන්

ඇසූ

2013 ජූලි 24

763
(iii)

(iv)
(b)

(c)

764
(iv)

the material and financial assistance
provided to the resettled people for the
construction of houses; and
the other facilities provided to this village?

Will he state in relation to the village of Olumadu -

සහනාධාරය

පවුල් සංඛ ාව

මුදල් සහනාධාරය රු. 5,000.00

169

මුදල් සහනාධාරය රු. 20,000.00

142

(i)

the number of Sinhala, Tamil and Muslim
families;

ආහාර ෙනොවන දව කට්ටල

169

(ii)

the number of widows;

තාවකාලික නිවාස

114

(iii)

the number of males who lost one leg; and

ජීවෙනෝපාය සහනාධාර

121

(iv)

the number of children who lost both
parents?

If not, why ?

(ආ)

(i)
ජන වර්ගය

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

පවුල් සංඛ ාව

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

සිංහල

-

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙදමළ

169

මුස්ලිම්

-

මුළු ගණන

169

ගරු කථානායකතුමනි, නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

(ii)

එම ජනතාව 2008 සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී අවතැන්
වීෙමන් අනතුරුව වවුනියාව මැණික් ෆාම් සහන
ගම්මානෙය් සහ නෑදෑ හිත මිතුරන්ෙග් නිෙවස්වල
සිට 2010 වර්ෂෙය් ජුනි මස 09 දින නැවත පදිංචි
කරන ලදී.
නැවත පදිංචි කරන ලද පවුල් සංඛ ාව

නැවත පදිංචි කරන
ලද
කඳවුරුවල සිට
නෑදෑ හිත
මිතුරන්ෙග්
නිවාසවල සිට
මුළු සංඛ ාව

පවුල් සංඛ ාව

සාමාජික සංඛ ාව

(ii)

වැන්දඹු කාන්තාවන් තිස් ෙදෙනකු ෙවෙසති.

(iii)

එක් පාදයක් අහිමි පිරිමි ෙදෙදෙනකු සිටියි.

(iv)

දරුවන් තුන්ෙදෙනකු ෙදමාපියන් අහිමිව සිටියි.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී

කථානායකතුමා

119

420

50

158

(Mr. Speaker)
අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

169

578

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙමම ගම්මානෙය් ෙම් වන විට ඇති නිවාස සංඛ ාව
නිවාස පිළිබඳ විස්තරය

පවුල් සංඛ ාව

නව නිවාස

46

අලුත්වැඩියා කරන ලද නිවාස

01

සම්පූර්ණෙයන් හානියට පත්
නිවාස
තාවකාලික නිවාස

08

මුළු සංඛ ාව

169

114

(iii)
සහනාධාරය
මුදල් සහනාධාරය රු. 550,000
(ඉන්දියානු නිවාස ආධාර)
මුදල් සහනාධාරය රු. 250,000
(UN HABITAT ආයතනෙයන්
- නිවාස ආධාර)
ෙසවිලි තහඩු 12 බැගින්

නැවත පදිංචි කරන ලද පවුල්
සංඛ ාව
46
01
141

ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා, වැන්දඹු කාන්තාවන් තිස් ෙදනකු
ඉන්නවා කියලා. ඒ පවුල් 169න් ගෘහ මූලිකත්වය දරන
කාන්තාවන් සංඛ ාව ගැන ගරු ඇමතිතුමා දැනුවත් ෙවලා
තිෙබනවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ. එෙහම දැනුවත් වීමක් ෙහෝ විස්තර දැනුම් දීමක් නැහැ.
ඔබතුමියට -

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, වැන්දඹුභාවයට පත් වුණු කාන්තාවන්
තිහක් වුණත්, ගෘහ මූලිකත්වය දරන කාන්තාවන්ෙග් පමාණය මීට
වැඩියි. ඒ එක්කම ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා නැවත පදිංචි කරවීෙම්දී
රුපියල් 5000 ගණෙන් දීලා තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම වියළි
ආහාර දව දුන්නා කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි ඒවා දුන්ෙන්
ෙකොපමණ කාලයකටද ?

පාර්ලිෙම්න්තුව

765
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

766

ෙදයක් නැතිව ඉතාම අසීරු තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
තත්ත්වය ඔබතුමා දන්නවාද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ ෙතොරතුරු විස්තරාත්මකව ඔබතුමියට ලබා ෙදන්න කටයුතු
කළ හැකියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා දැනුවත් ෙවලා තිෙබන ආකාරයට
ඒවා දුන්ෙන් මාස හයකට පමණයි. නමුත් අද වන ෙතක්ම
වැන්දඹුභාවයට පත් ෙවලා ගෘහ මූලිකත්වය දරන කාන්තාවන්ට
ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් නැහැ. ෙම් ෙහේතුව නිසා ඒ කාන්තාවන්
අසීරු තත්ත්වයකට පත් ෙවලා සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන
ඔබතුමා දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම් පවුල්වලට ජීවෙනෝපාය මාර්ග ඇති කර ගැනීමට හැකි
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ ගම්මානවල විවිධ ව ාපෘතිවල ෙසේවය
කිරීෙමන්, පුහුණු වැඩ කටයුතු කිරීෙමන් ආදායම් ලබන්නට වැඩ
පිළිෙවළක් ඇති කර තිෙබනවා.

ඔබතුමිය අහන්ෙන් හතරවැනි අතුරු පශ්නය. එෙහත් එතුමිය
නිසා මා ඒ පශ්නයටත් උත්තරය ෙදනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
[බාධා කිරීම්] මා ඊට වඩා ෙදයක් දැනට කියන්ෙන් නැහැ. පසු
ෙවන ෙකොට දැන ගත හැකියි.
ඔබතුමිය කියන කාරණාවට පසු බිමක් තිෙබනවා. අපි ෙම් අය
දිගටම ජීවත් කරවීමට සහ ඒ අයෙග් ශුභ සිද්ධිය ෙවනුෙවන් ඒ
අයට පුහුණු වැඩසටහන් ලබා දීම හා ආදායම් ලබා ගැනීමට හැකි
කටයුතු දිගටම කර ෙගන යනවා. තම පෙද්ශවල පදිංචි වීමට
කලින් බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරන්න ඕනෑ බව ගරු මන්තීතුමියත්
දන්නා වූ සත යක්. ඒ බිම් ෙබෝම්බ සවි කරපු අයට -ෙකොටින්ටඒවා සවි කරන්න එපා කියලා ඔබතුමියලා කලින් කිව්වා නම් මීට
වඩා ෙසේවයක් වනවා. අපි ඒ බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරමින්, ෙගවල්
හදමින්, යළි පදිංචි කරමින් ඒ අය ජීවෙනෝපාය මාර්ගයට ෙයොමු
කරමින් පවතිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 9 - 3681/'13 - (1), ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නමුත් ෙම් වන විටත් කිසිම ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් ෙනොමැතිව
ඉතාම අසීරු තත්ත්වයට පත් වුණු ගෘහ මූලිකත්වය දරන
කාන්තාවන් ෙම් ගම්මානෙය් ඉන්නවා කියලා ඔබතුමා දන්නවාද?

ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க)

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி,
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ෙම් ගම්මානෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙකොටි සංවිධානය විසින්
අනතුරට පත් කරන ලද උතුරු පළාෙත් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන්
රජය ඉදිරිපත් ෙවලා සහන ලබා දීෙම් කටයුතු ඇති කර ෙගන
යනවා. ඔබතුමියත් ඒක පිළිගැනීම ෙහොඳයි. ඒ අයට ඒ තැන්වලට
යන්න බිම් ෙබෝම්බ ගලවන්න සිද්ධ වුණා. බිම් ෙබෝම්බ ඉවත්
කරලා ඒ අයට ෙන්වාසික වීමට හැකි තත්ත්වය උදා කිරීෙමන්
පසුව, ෙගොවිතැන්බත් කටයුතුවලට
අද අවතීර්ණ ෙවලා
තිෙබනවා. එහි ෙගොස් ඕනෑම ෙකනකුට ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ
අනුව රජය ඒ පියවර ගනිමින්, කාල සටහනකට අනුව ෙම් අයෙග්
ජීවිත යථා තත්ත්වෙයන් පවත්වා ෙගන යෑමට කටයුතු කරනවා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙම් අය ලියා පදිංචි කෙළේ 2010 ජුනි මාසෙය් 09 ෙවනි දා
කියලා කිව්වා. ෙම් 2013 ජූලි මාසය. ෙම් ෙවන ෙකොටත්
ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් නැතිව අසීරු තත්ත්වයකට පත් වුණු
කාන්තාවන් ෙමපමණ පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග්
නිවාස හරියට තනා ගැනීමට අවශ කරන පහසුකම්වත් ඔවුන්ට
ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා, ෙබොෙහෝ නිවාස ඉදි
කිරීමට ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්, රාජ ෙනොවන අංශවලින් උපකාර
කළා කියලා. ෙම් කාන්තාවන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ග ෙගොඩ නඟා
ගැනීමට රජය ෙම් ෙවන ෙකොට ෙමොන වාෙග් කියාදාමයක්ද
අරෙගන තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමා කිව්වාට ෙමෙහම කර ෙගන
යනවා කියලා, 2010 වසෙර් ලියා පදිංචි කරපු අය අදටත් කිසි

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11 - 3870/'13 - (1), ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ
මහතා.

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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களத்தின் 16 பா காப்
உத்திேயாகத்தர்கள்
HRC/6061, 6081, 6083, 6099, 6163, 6214, 6214,
6306 மற் ம் 06Bஆம் இலக்கங்களின் கீழ்
இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வில்
ைறப்பா ெசய் ள்ளார்கள் என்பைத ம்;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12 - 2587/'12 - (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(ii)

இவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கும் சிபாாிசு
ஒன்ைற மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு
2007/07/16
ஆம்
திகதி
வழங்கி ள்ள
என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப சிபாாிசு இ வைர நைட ைறப்ப த்
தப்படவில்ைல என்பைத ம்

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

මහතා

(විෙද්ශ

කටයුතු

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
பிரதி அைமச்சர்)

வல்கள்

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of External
Affairs)

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

மனித
உாிைமகள்
ஆைணக்கு வினால்
வழங்கப்பட்ட சிபாாிசுகள் இ வைர நைட
ைறப்ப த்தப்படாைமக்கான
காரணங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(ii)

Question ordered to stand down.

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

வினாைவ மற்ெறா

குறித்த சிபாாிசுகள் நைட ைறப்ப த்தப்ப
ெமனின் அத் திகதி யாெதன்பைத ம்

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආරක්ෂක නිලධාරින් :
මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට කළ පැමිණිලි
ைகயிரதத் திைணக்கள பா காப்
உத்திேயாகத்தர்கள்: மனித உாிைமகள்
ஆைணக்கு வில் ைறப்பா

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Transport:
(a)

SECURITY OFFICERS OF DEPARTMENT OF RAILWAYS :
COMPLAINTS TO HUMAN RIGHTS COMMISSION

Is he aware that (i)

16 security officers of the Department of
Railways including Mr. P. G. S. K.
Wickramanayaka
residing at Rathgam
watta, Thotupola Road, Weragampita,
Matara lodged complaints with the Sri
Lanka Human Rights Commission under
number HRC/6061, 6081, 6083, 6099, 6163,
6214, 6214, 6306, and 06B ;

(ii)

a recommendation, granting them relief
was given by the Human Rights
Commission on 16/07/2007; and

(iii)

that recommendation has so far not been
implemented?

2712/’12
13. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) මාතර, ෙව්රගම්පිට, ෙතොටු ෙපොළ පාර,
රත්ගම්වත්ෙත් පදිංචි පී. ජී. එස්. ෙක්. විකමනායක
මහතා ඇතුළු දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ආරක්ෂක නිලධාරින් 16 ෙදෙනකු අංක HRC /
6061, 6081, 6083, 6099, 6163, 6214, 6214,
6306 සහ 06B යටෙත් ශී ලංකා මානව හිමිකම්
ෙකොමිසමට පැමිණිලි කළ බවත්;
(ii) ඔවුන්ට සහන සැලෙසන නිර්ෙද්ශයක් මානව
හිමිකම් ෙකොමිසම විසින් 2007.07.16 දින ලබා
දුන් බවත්,
(iii) එම නිර්ෙද්ශය ෙම් දක්වා කියාත්මක කර
ෙනොමැති බවත්;

(b)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ලබාෙදන ලද එම
නිර්ෙද්ශයන් ෙමෙතක් කියාත්මක ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

එම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්ෙන් නම්, එම දිනය
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ேபாக்குவரத்
(அ) (i)

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

மாத்தைற, ேவரகம்பிட் ய, ெதாட் ெபால தி,
ரத்கம்வத்தயில் வசிக்கும் தி . பி. ஜீ. எஸ். ேக.
விக்கிரமநாயக்க உட்பட ைகயிரதத் திைணக்

(c)

Will he inform this House (i)

the reasons for not implementing that
recommendation given by the Human
Rights Commission; and

(ii)

if that recommendation is to be
implemented, the date on which it will be
done?

If not, why?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා)

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

පී.ජී.එස්.ෙක්. විකමනායක මහතා ඇතුළු දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආරක්ෂක නිලධාරින් 16
ෙදෙනකු මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට නව
උසස්වීම් සම්බන්ධව පැමිණිලි ඉහත දක්වා ඇති
අංකවලින් ෙගොනු කර තිබුණි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

769
[ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා]
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(ii)

මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව පහත දැක්ෙවන
නිර්ෙද්ශ 02 ලබා දී තිබුණි.
i.

පැමිණිලිකරුවන් සුදුසුකම් ලබන උසස්වීම්
සඳහා විධිමත් කාර්ය පටිපාටියක් අනුගමනය
කර, විනිවිද ෙපෙනන කමෙව්දයන් තුළින්
උසස්වීම් ලබා දී, ෙපරදාතම කිරීමට සුදුසු
පරිදි පියවර ගත යුතුය.

ii. ෙමහි පිටපතක් සුදුසු පියවර ගැනීම සඳහා
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙයොමු
කරනු ඇත.
`

(ආ)

(iii)

(i)

ඉහත ii හි පළමු නිර්ෙද්ශය අනුව අදාළ උසස්වීම්
විභාග පවත්වා සුදුසුකම් සපුරන ලද නිලධාරින්
පරීක්ෂක තනතුරට හා සහකාර ආරක්ෂක අධිකාරි
තනතුරට උසස් කරන ලදී. ඒ අනුව පළමු
නිර්ෙද්ශය කියාත්මක කර ඇත.
ෙකෙසේ ෙවතත් මීට ෙපර කිහිප අවස්ථාවකදීම
ෙද්ශපාලන කමිටු තීරණ මත, ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ
නඩු තීන්දු මත හා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභා
තීරණ මත ආරක්ෂක නිලධාරි හා සහකාර
ආරක්ෂක අධිකාරි තනතුරු පුරප්පාඩු පිළිබඳව
ෙනොසලකා අධිෙසේවක පදනම මත උසස්වීම් ලබා
දී ඇත.
එබැවින් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව ලබා දී
ඇති නිර්ෙද්ශ අනුව කටයුතු කර උසස්වීම් ලබා දී
තිබියදීත් අවශ සුදුසුකම් සපුරා ෙනොගත් ඉහත කී
නිලධාරින්ෙග් - නියමිත සුදුසුකම් නැති
නිලධාරින්ෙග්- විමසීම ෙහේතුෙවන් ෙම් පිළිබඳව
තවදුරටත් ලබා දිය හැකි යම් සහනයක් තිෙබ්ද
යන්න පිළිබඳව රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන්
උපෙදස් පතා ඇත. රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙවන් අහලා තිෙබනවා.

(ii)

රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් සම්බන්ධව
තවදුරටත් ලබා දිය යුතු යම් සහනයක් ඇති බව
දන්වා සිටියෙහොත් ෙමම නිලධාරින්ට එම දැනුම්
දීම් පරිදි තවදුරටත් සහනය ලබා දීමට කටයුතු
කරනු ලැෙබ්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(The Hon. Kumara Welgama)
ඒක මා හරියටම දන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මට
ෙබොරුවට උත්තර ෙදන්න බැහැ. මා හරියට බලලා ඔබතුමාට
ඒකට උත්තරයක් ෙදන්නම්. දැන් කියන්න බැහැ. ෙමොකද, මට එක
වරටම කියන්න බැහැ ෙන්, ඔබතුමා මෙගන් ෙමෙහම අහන
ෙකොට. එෙහම දීලා තිෙබනවා නම් මා ඒ ගැන සැලකිල්ලක්
දක්වන්නම්. නමුත් දැන් කියන හැටියට නීත නුකූලව රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ෙදන තීන්දුව මත අපි ඒ කියා පටිපාටිය
කියාත්මක කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා පළමුවන
අතුරු පශ්නයට දුන්නු සාධනීය පිළිතුර මත මා ඔබතුමාෙගන් දැන
ගන්නට කැමැතියි, ෙම් ගැන පරීක්ෂා කරලා ඊළඟ උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන පුළුල් සාකච්ඡාවක් කරලා ෙම් අයට
සහන දීම පිළිබඳව සලකා බලන්න කැමැතිද කියලා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ෙම් ගැන පරීක්ෂා කරලා මා ඔබතුමාට ෙම් සම්බන්ධව දැනුම්
ෙදන්නම්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් පධාන
නිලධාරින් : විස්තර

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சின் பிரதான அதிகாாிகள் :
விபரம்
KEY OFFICIALS OF MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING :
DETAILS
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15. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී කියැවුණා තවදුරටත් ලබා
දිය යුතු යම් සහනයක් ඇති බව රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
දැන්වුවෙහොත් තමයි ෙම්ක කරන්ෙන් කියා. එය කාලාර්ථෙය්
අසම්භාව කියාෙවන් තමයි කියැවුෙණ්.
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්න කැමැතියි, 2000.03.22,
2005.04.11 සහ 2006.09.11 කියන අවස්ථා තුෙන්දීම දුම්රිය
ආරක්ෂක ෙසේවෙය් සැරයන්, උප පරීක්ෂක, පරීක්ෂක, සහකාර
අධිකාරි යන තනතුරු සඳහා විභාග, සම්මුඛ පරීක්ෂණ කිසිවක්
පවත්වන්ෙන් නැතුව, පුරප්පාඩු ෙනොතිබුණත් අධි ෙසේවක පදනමින්
පත්වීම් 164ක් දුන්නා නම්, ෙමතැනදීත් එය කරන්න බැරි ඇයි
කියලා. ෙමොකද, එම අවස්ථාෙව්දී උසස් වීම් ලබා දීලා තමයි
ආයතන අධ ක්ෂට හා රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට ඒ
සම්බන්ධෙයන් දැන්වූෙය්. ඉතින් ඒක ෙමතැනට අදාළ
ෙනොවන්ෙන් ඇයි?

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)
(i) මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් පධාන
නිලධාරින් කවුරුන්ද;
(ii) ඉහත සඳහන් නිලධාරින්ෙග් නම්, නිපුණතා,
සුදුසුකම් සහ වයස ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(iii) අමාත ාංශෙයහි සංවිධාන සැලැස්ම කවෙර්ද;
(iv) අමාත ාංශෙයහි උසස්වීම් පදානය කරනු ලබන
ආකාරය කවෙර්ද;
(v) ෙද්ශපාලනීකරණයට අවනත ෙනොවීම ෙහේතුෙවන්
අසාධාරණයට ලක්වූ යම් නිලධාරින් සිටීද;
(vi) එෙසේ නම්, එම අසාධාරණෙයහි ස්වභාවය
කවෙර්ද;
(vii) අගතියට පත් පාර්ශ්වයට ලබා ගත හැකි සහනය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
நிதி,
திட்டமிடல்
அைமச்சின்
பிரதான
அதிகாாிகள் யார் என்பைத ம்;
(ii)
ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட அதிகாாிகளின் ெபயர்கள்,
ஆற்றல்கள், தைகைமகள் மற் ம் வய ஆகியன
ெவவ்ேவறாக யா
என்பைத ம்;
(iii) அைமச்சின் ஒ ங்கைமப் அட்டவைணயிைன
யா என்பைத ம்;
(iv) அைமச்சில் பதவி யர் கள் எவ்வா வழங்கப்
பட் வ கின்றன என்பைத ம்;
(v)
அரசியல் மயப்ப த்த ன் அ த்தங்க க்கு
வைளந்
ெகா க்காத காரணத்தினால் எவ
ேர ம் அதிகாாிகைளப் பாதிக்கும் வைகயில் நீதி
ைறச்
சீர்குைல
இடம்ெபற் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(vi) அவ்வாறாயின், அந்த அநீதியின் தன்ைம
யிைன ம்;
(vii) பாதிக்கப்பட்ட தரப்பின க்கு வழங்கப்பட்ட
நிவாரணம் யா என்பைத ம்
அவர் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
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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 කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
( iv)

එම තනතුර සඳහා රෙට් ආර්ථිකය, රාජ මූල
කළමනාකරණය සහ විෙද්ශ සබඳතා පිළිබඳ
විෙශේෂ දැනුමක් හා පරිචයක් සතු ඉතාම සුදුසු ම
පුද්ගලයා පත් කිරීමට ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්
කටයුතු කර තිෙබ්. භාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ
ෙල්කම්වරු හා මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශය යටෙත් ඇති සියලු ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානීන් පත් කරනු ලබන්ෙන් කැබිනට්
මණ්ඩලය මඟිනි.

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

(b)

Will he state (i) the key officials of the Ministry of Finance
and Planning;
(ii) the names, competencies, qualifications and
age of the aforesaid officials, separately;
(iii) the organizational chart of the Ministry;
(iv) as to how the promotions are being granted
in the Ministry;
(v) whether there are miscarriages of justice
affecting any officials for not having given
in to politicization;
(vi) if so, the nature of such injustice; and
(vii) the recourse for the affected party?
If not, why?

භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්
01
භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ ෙල්කම්
03
අධ ක්ෂ ජනරාල්
18
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්
02
පාලක ජනරාල් (ආනයන අපනයන)
01
පධාන තක්ෙසේරුකරු
01
ඇමුණුම 1 මඟින් දක්වා ඇත.
ඇමුණුම 2 මඟින් දක්වා ඇත.
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් පත් කරනු ලබන්ෙන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසිනි.

(v)

නැත.

(vi)

අදාළ ෙනොෙව්.

(vii)

අදාළ ෙනොෙව්.

( ආ) පැන ෙනොනඟී.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் க்கள்:
Annexes tabled:

ඇමුණුම 01
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, වැට් වංචාව සිදු වුෙණ් තමාෙග් කාලෙය්
ෙනොෙවයි, ෙම් වාෙග් ෙදයක් ඇති වුණාය කියා දන්ෙන් නැහැ කියා
මුදල් අමාත ාංශෙය් දැනට සිටින ෙල්කම් කියා තිෙබනවා කියලා
අද පත්තරෙය් තිෙබනවා මා දැක්කා. දැන් මෑතක සිට ෙබෝෙවන
ෙරෝගයක් වාෙග් "මතක නැහැ, නින්ෙදන් ඇවිදිනවා" වාෙග් කථා
එන ෙවලාවක මා කාරුණිකව ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි.
ඔබතුමාෙග් මුදල් අමාත ාංශෙය් 2004 කාලෙය් ෙම්ක ඇති
ෙවලා, ෙමෙහම තමා ෙනොදන්නවා කියන එක උසාවියට පකාශ
කිරීම, උසාවියට කරන අෙගෞරවයක් ෙනොෙව් ද? නැත්නම් තමා
දරන වැදගත් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ධුරය හාස යට ලක් කරනවා
ෙනොෙව් ද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි. ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ෙමොකද? ඒ අදාළ
කරුණු සිද්ධ වුෙණ් මාත්, එතුමාත් එන්න ඉස්සර. මා මුදල් ඇමති
වුණා. එතුමා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් වුණා. ඒවා ඊට ඉස්සර
ෙවචච සිද්ධීන්. ඊට පස්ෙසේ අප ඒක අල්ලා ගත්ෙත් මා හිතන
විධියට 2005 වර්ෂෙය්යි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ. 2003 වර්ෂෙය්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම්
ගරු සභාෙව් පිළිතුරු ෙදන්න බැරි නිලධාරින් ගැන විවිධ ෙචෝදනා
කිරීම ඉතාම අෙශෝභන කියාවක්. ඒ වාෙග්ම අප මතක තියා ගන්න
ඕනෑ ඉහළ තනතුරු දරන නිලධාරින් ගැන පශ්න අහන්න
තිෙබනවා නම්, වාද විවාද කරන්න තිෙබනවා නම් අෙප් නීති-රීති
යටෙත් ඒ සඳහා ෙනොෙයක් විධිෙය් පතිපාදන තිෙබන බව. එෙහම
නැත්නම් උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඇවිත් ඒ පශ්නය නඟන්න
පුළුවන්. එක එක්ෙකනා කියන විධියටම ෙමතැනටත් ඇවිල්ලා
ඒවා ඇද බාන එක ඉතාම නරක සම්පදායයක්. ඒක ෙහොඳ
සම්පදායක් ෙනොෙවයි. යම් කිසි ඉහළ නිලධාරිෙයකුට විරුද්ධව,
යම් කිසි ඇමතිවරයකුට විරුද්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නම්
ඒ සඳහා සම්පූර්ණ පතිපාදන තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක
කරන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්න අසන අවස්ථාෙව් දී ඒවා ඇද ගැනීම
ගරු කථානායකතුමාටත් කරන අෙගෞරවයක් හැටියට මා
සලකනවා. අන්න ඒකයි උත්තරය.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.

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

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන පරිදි මම ෙකටිෙයන් ඒ
පශ්නය අහන්ෙන්. ෙමොකද, මාතෘකාෙවන් පැනලා යනවා ෙන්.
මම කාරුණිකවයි කියන්ෙන්. ෙම් විධියට උසාවියට අපහාස කරන
ෙකොට, තමන් කාර්යයක් කරලා ඒක නැහැය කියලා කිව්වාම
ෙකොෙහොමද ෙම්ක ඉදිරියට ගමන් කරන්ෙන්? ෙමොකද මට
මතකයි, ෙමතුමාට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කියා තිෙබනවා
තනතුරක් දරන්න එපාය කියලා. ඒකත් නැද්ද?

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක තමයි පිළිතුර. ඒ නිසා ඒකට අදාළ නැහැ. භාණ්ඩාගාරෙය්
ෙල්කම්තුමා කියන ෙදය සියයට සියයක් හරි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට නැවත මතක් කරනවා ෙම්
වංචාව සිදු වුෙණ් 2000 වර්ෂෙය් බව. ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් එතුමා සිටින අවස්ථාෙව්දීයි. ඊට පසුව විගණකාධිපති
තුළින් 2003, 2004 කාලෙය් ෙම්ක ෙහළිදරවු වුණා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙපරළුණාට පසුව 2003දී -අෙප් ආණ්ඩුව
කාලෙය්- විගණකාධිපතිවරයාට විවෘත වුණු එක ෙහළිදරවු වීමක්
වුෙණ්. ෙම් වංචාව උසාවියට දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
මෑතකදී තවත් රුපියල් ෙකෝටි 400ක වංචාවක් වුණා. ඒකත්
ෙමතුමාෙග් කාලාන්තරෙය් සිදු වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] ගරු
ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නය අහන්න ෙකෝ. ඔබතුමා උත්තර ෙදන
ෙකොට මම අහෙගන හිටියා. දැන් මම ෙන් පශ්නය අහන්ෙන්.

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
එතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් පිළිතුරක් දුන්නා. තමන්ෙග්ම කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් 65ෙදෙනකුෙගන් එක්ෙකෙනකු වන විමල් වීරවංශ
ඇමතිතුමා කිව්වා, "පී.බි. ජයසුන්දර කියන්ෙන් ආර්ථික
ඝාතකෙයක්" කියලා. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. විමල් වීරවංශ
කිව්ෙව්. තමන්ෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරෙයක්. [බාධා
කිරීමක්] ඉතින් ඔබතුමා ෙමෙහම කථා කරනෙකොට, එතුමා කියපු
එෙක් සත තාවක් තිෙබනවාය කියන එකයි ෙපෙනන්ෙන්. ඒක
අපි කිව්වාම නරකයි. තමන්ෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
ඇමතිවරෙයක් කියපුවාම - [බාධා කිරීමක්] විමල් වීරවංශ
ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා,
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා)

(மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் அைமச்சர்)

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction,
Engineering Services, Housing and Common Amenities)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

What is your point of Order?
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේට පශ්නය විතරයි අහන්න පුළුවන්. ෙකටිෙයන්
අහන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
මෙග් නම සඳහන් කරමින් කිසියම් ෙචෝදනාවක් කළා. එය ඉල්ලා
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කිරීම්]

780
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I rise to a point of Order. ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න. මම ෙකොළඹ හිටියාට මමත් ගෙම් ෙගොෙඩ් කියන ෙද්
පිළිගන්නවා. ෙමොකද, ඔබතුමා කිව්ව ෙද් අනුව මම වැරදියි.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
ෙනොෙවයි. Point of Order එකට උත්තරයයි ෙම්. ඇත්ත
වශෙයන්ම මට ෙපෙනනවා, - [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

2012 කාල්ටන් රග්බි තරගාවලිය : විස්තර

එම ඇමතිතුමාෙග් නම සඳහන් කරන්නට එපා.

கால்டன் றக்பி சுற் ப்ேபாட் —2012 : விபரம்
CARLTON RUGBY TOURNAMENT 2012 : DETAILS

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා කියන
කාරණෙය් සත තාවක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒක වැරැදි
නැහැ. එතුමා කියපු එක වැරැදියි කියලා මම කිව්වාට, මම දැන්
කියනවා මම එෙහම කියපු එක වැරැදියි කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?

3.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මහතා ෙවනුවට)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு தயாசிறி
ஜயேசகர சார்பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Dayasiri Jayasekara)

කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රජය ඇතුෙළේ
ආර්ථික
ඝාතකෙයක් -නිලධාරිෙයක්- ඉන්නවා කියලා මම කිව්වාය කියලා
ෙමතුමා කියනවා. ඒක පිළිගන්නවාද කියලා ෙමතුමා සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා. අෙප් ගෙම් ෙගොෙඩ් කථාවක්
තිෙබනවා, "දන්නා තරම තමයි" කියලා. දන්නා තරම තමයි කියන
එෙකන් මම අදහස් කරන්ෙන් ෙම්කයි. රවි කරුණානායක
මන්තීතුමාත් දැන ගන්න ඕනෑ, මම කියපු ෙදයක් ගැන මෙගන්
අහන්න. ඒ වාෙග්ම රවි කරුණානායක මන්තීතුමා දැන ගන්න
ඕනෑ, මුදල් විෂය භාර නිෙයෝජ අමාත තුමාෙගන් ඒ ගැන
ඇහුවාට ඒකට පිළිතුරක් ලැෙබන්ෙනත් නැහැ කියලා. ඒක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, එතුමාට. ඒ තමයි එතුමා දන්නා තරම. ඒ
වාෙග්ම එතුමා දන්ෙනත් නැහැ, ආර්ථික ඝාතකෙයක් ඉන්නවාද
කියලා. ඒක ෙන් අෙපන් අහන්ෙන්. ඒක ෙත්රුම් ගන්නවත් -

(i)

2012 කාල්ටන් රග්බි තරගාවලිය පැවැත් වූ
දිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

එය පැවති කීඩාංගන කවෙර්ද;

(iii)

ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වූ කීඩා කණ්ඩායම් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත රග්බි තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වූ විෙද්ශීය
කීඩකයින් කවුරුන්ද;

(ii)

එම එක් එක් කීඩකයාට ෙගවන ලද මුදල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

ඊට සහභාගි වූ ෙද්ශීය කීඩකයින් කවුරුන්ද;

(iv)

එම එක් එක් කීඩකයාට ෙගවන ලද මුදල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

කාල්ටන් රග්බි තරගාවලිෙය් සංවිධායකයින්
කවුරුන්ද;

(ii)

එම තරගාවලිෙය් ෙද්ශීය
අනුගාහකයින් කවුරුන්ද;

(iii)

එම එක් එක් අනුගාහකයින් ලබා දුන් මුදල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

එකී තරග විකාශනය කරන ලද රූපවාහිනී
නාලිකාව කවෙර්ද;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(v)

එම තරගාවලිය පචාරය සඳහා ගිය වියදම
ෙකොපමණද;

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

(vi)

පචාරක අනුගාහකත්වය
කවෙර්ද;

කථානායකතුමා

(vii)

ඒ සඳහා එම ආයතන ලබා දුන් මුදල
ෙකොපමණද;

(Mr. Speaker)

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ පිළිතුර පමාණවත්. කරුණාකරලා ඒ ඇමතිතුමාෙග් පශ්න ඒ
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. ෙම් ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැහැ ඒක.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

Point of Order ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් තුන්වන අතුරු
පශ්නය අහන්න.

(ඇ)

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

හා

දැරූ

විෙද්ශීය

ආයතන

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iv)

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(c)

(அ) 2012 கால்டன் றக்பி சுற் ப்ேபாட் ,
(i)

நைடெபற்ற திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

நைடெபற்ற ைமதானங்கள் யாைவெயன்பைத
ம்;

(iii)

சுற் ப்ேபாட் யில் பங்குபற்றிய விைளயாட்
அணிகள் யாைவ என்பைத ம்

Will he also inform this House (i) of the organizers of the Carlton Rugby
Tournament;
(ii) of the local and foreign sponsors of the
aforesaid tournament;
(iii)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
சுற் ப்ேபாட் யில்
பங்குபற்றிய
ெவளிநாட்
ரர்கள் யாவெரன்பைத ம்;

(iv)

(ii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
விைளயாட்
ர க்கும்
ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக தனித்தனிேய
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v)

(iii)

இதில் பங்குபற்றிய உள்
ரர்கள் யாவெரன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
விைளயாட்
ர க்கும்
ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக தனித்தனிேய
எவ்வளெவன்பைத ம்

ர்

கால்டன்
றக்பி
சுற் ப்ேபாட் யின்
ஏற்பாட்டாளர் யாவெரன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப சுற் ப்ேபாட் யின் உள்நாட் மற் ம்
ெவளிநாட் அ சரைணயாளர்கள் யாவெரன்
பைத ம்;
ேமற்ப
ஒவ்ெவா
அ சரைணயாள ம்
வழங்கிய பணத்ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வள
ெவன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
சுற் ப்ேபாட் ைய
ஒளிபரப்பிய
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைச யாெதன்பைத
ம்;

(v)

ேமற்ப
சுற் ப்ேபாட் யின் ஒளிபரப் க்கான
ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்;

(vi)

ஒளிபரப்பிற்கான
அ சரைண
நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

வழங்கிய

(vii)

இதற்காக ேமற்ப
நி வனங்கள்
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்

வழங்கிய

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Sports:
(a)

Will he state in relation to the Carlton Rugby
Tournament 2012
(i) the dates on which it was held;
(ii) the stadiums where it was held; and
(iii) the Rugby teams that participated in it?

(b)

Will he inform this House of (i) the foreign players who participated in the
above Rugby tournament;
(ii) the money paid to each of the aforesaid
players separately;
(iii)

(vii)
(d)

separately, of the money provided by each
of the aforesaid sponsors;
of the television channel that telecast the
aforesaid events;
of the advertising cost of the aforesaid
tournament;
of the institutions that provided sponsorship
for publicity; and
of the money provided by the aforesaid
institutions for that purpose?

If not, why?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා)

அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

(iii)

(vi)

விைளயாட்

the money paid to each of the aforesaid
players separately?

the local players that participated in it; and

(மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த அ
த் ைற அைமச்சர்)

த்கமேக -

விைளயாட்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

Minister of

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:
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“D”

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

රජෙය් වියදම් සීමා : නිරීක්ෂණය

அரசாங்கத்தின் ெசலவின எல்ைலகள்: அவதானிப்

(அ) (i)

அரசாங்கத்தின் ெசலவினமான ெவளிப்பைடத்
தன்ைமயின் அ ப்பைடயில் எவ்வா அைமச்சி
னால்
அவதானிக்கப்ப கின்ற
அல்ல
கட் ப்ப த்தப்ப கின்ற என்பைத ம்;

(ii)

அைமச்சுகள், அரசாங்கத் திைணக்களங்கள்
மற் ம்
கூட் த்தாபனங்களின்
ெசலவின
எல்ைலகள் ெவவ்ேவறாக யா
என்பைத ம்

EXPENDITURE LIMITS OF GOVERNMENT: OBSERVATION

2892/’12
4. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)
(i) රජෙය් වියදම, විනිවිදභාවය මත පදනම්ව
අමාත ාංශය විසින් නිරීක්ෂණය ෙහෝ පාලනය
කරනු ලබන්ෙන් කවර ආකාරයටද;
(ii) අමාත ාංශ, රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ
සංස්ථාවල වියදම් සීමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(ආ)

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

ேகள்விப் பத்திரங்கள் மற் ம் நைட ைறகளின்
நியமங்கைள
நிர்ணயிப்பதற்கும்
இற்ைறப்ப த்
வதற்கும்
ெபா ப்பாக
இ க்கும் நபைர ம்;

(ii)

ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட நியமங்கள் கைடசியாக
எப்ேபா
இற்ைறப்ப த்தப்பட்டன
என்பைத ம்
அைவ
மீண் ம்
எப்ேபா
இற்ைறப்ப த்தப் ப ம் என்பைத ம்;

(iii)

அைமச்சரைவ அைமச்சாினா ம் அைமச்சு,
திைணக்களம் மற் ம் கூட் த்தாபனம் ஆகிய
வற்றினா ம் அங்கீகாிக்கப்படக்கூ ய ேகள்விப்
பத்திர எல்ைலகைள ெவவ்ேவறாக ம்;

(iv)

ேகள்விப் பத்திரங்கள் ெதாடர்பில் ஏற்படக்கூ ய
ஏதாவ
ஊழல்க க்குப் ெபா ப் க் கூற
ேவண் ய நபர் யார் அல்ல அைமப் யா
என்பைத ம்

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) ෙටන්ඩර් සහ කියාපටිපාටිවල පමිති නියම කිරීම
සහ යාවත්කාලීන කිරීම භාරව සිටින්ෙන්
කවුරුන්ද;
(ii)

(iii)

(iv)

ඉහත කී පමිති අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන
ලද දිනය සහ නැවත යාවත්කාලීන කරනු ලබන
දිනය කවෙර්ද;
කැබිනට් අමාත වරෙයකුට, අමාත ාංශයකට,
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට සහ සංස්ථාවකට අනුමත
කළ හැකි ෙටන්ඩර් සීමාවන් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
ෙටන්ඩර් සම්බන්ධෙයන් පැන නැගිය හැකි යම්
දූෂණයක් පිළිබඳව වගකීම දැරිය යුතු පුද්ගලයා
ෙහෝ ආයතනය කවෙර්ද;

அவர் கூ வாரா?

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(இ)

இன்ேறல் ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state (i)

(ii)

(b)

the expenditure limits of the Ministries,
Government Departments and Corporations
separately?
the person who is in charge of setting and
updating the standards of tenders and
procedures;

(ii)

as to when the aforesaid standards were last
updated and it will be updated again;

(iii)

the tender limits that can be approved by a
Cabinet Minister, a Ministry, a Department
and a Corporation separately; and

(iv)

the person or entity that should hold the
responsibility for any corruption that could
be occurred in relation to the tenders?

If not, why?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා
පිළිතුර ලබා ෙදන්න කියන්න.

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

ඔබතුමාෙග් තීරණය ෙමොකක්ද ගරු කථානායකතුමනි?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුමාට උත්තරයක් ලබා ෙදන්න.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

Will he also state (i)

(c)

as to how the Government expenditure is
kept under observation or controlled by the
Ministry on the basis of transparency; and

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පශ්නය අහන මුල් අවස්ථාෙව්දී ගරු මන්තීතුමා ෙම් ගරු
සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. ඒ නිසා මම පිළිතුර ෙදන්න බැඳිලා නැහැ.
නමුත් ගරු කථානායකතුමා කියනවා නම් මම උත්තර ෙදන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සාමාන ෙයන් ෙදෙවනි වටෙය්දී පිළිතුරු සභාගත කිරීම තමයි
සිද්ධ වන්ෙන්. නමුත් ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න සූදානම්
නිසා පිළිතුර ලබා ෙදන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රඟපෑම්වලට ඉස්ෙසල්ලා පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියන්න.
රඟපෑම් තිෙබයි තව ෙපොඩ්ඩකින්.

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට අවනත ෙවලා මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට උත්තරය
ලබා ෙදනවා.
(අ)

(i)

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තෙම්න්තු හරහා රජෙය් විවිධ
කාර්යයන් ෙවනුෙවන් වියදම් දැරීම සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරනු ලබන
සීමාවන් යටෙත් විවිධ අමාත ාංශ හා
ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා පතිපාදන ෙවන් කරනු
ලබයි. ෙමෙලස ෙවන් කරනු ලබන පතිපාදන
විනිවිද භාවයකින් යුතුව නිසි පරිදි වියදම් කිරීම
සහතික කිරීම සඳහා මුදල් ෙරගුලාසි සංගහය,
පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහය හා විවිධ
චකෙල්ඛ මඟින් ද වියදම් පිළිබඳ සීමාවන් සහ
මාර්ෙගෝපෙද්ශයන් දක්වා ඇත.
එෙසේම, අදාළ අමාත ාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු
සඳහා ෙවන් කර ඇති පතිපාදන වියදම් කර ඇති
ආකාරය පිළිබඳ මාසික වාර්තා රාජ ගිණුම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර,
එම වාර්තා භාණ්ඩාගාරය විසින් පවත්වා ෙගන
යනු ලබන වාර්තා සමඟ සසඳා බැලීමත් ඒ මත
පදනම්ව ඉදිරි අවශ තා සඳහා පතිපාදන හා
අරමුදල් නිදහස් කිරීමත් සිදු කරයි. සියලු
අමාත ාංශ තුළ අභ න්තර විගණන ඒකකයන්
ස්ථාපිත කර ඇති අතර, එමඟින් ද එම අමාත ාංශ
හා ඒ යටෙත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වියදම්
පිළිබඳව නිරන්තර විගණනයන් සිදු ෙකෙර්.
ඊට අමතරව, සියලුම රාජ ආයතනවල වියදම් හා
ගිණුම් වාර්ෂිකව විගණකාධිපතිෙග් පූර්ණ
අධීක්ෂණයට ලක් වන අතර, එම වියදම් මුදල්
ෙරගුලාසි, පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ අදාළ
අෙනකුත් චකෙල්ඛයන්හි දැක්ෙවන නියමයන්ට
අනුකූලද යන වග විගණකාධිපති විසින්
විමර්ශනයට ලක් ෙකෙර්.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපති විසින්
පාර්ලිෙම්න්තු ගිණුම් කාරක සභාව හරහා
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු ලබයි. තවද, 2003
අංක 3 දරන මූල කළමනාකරණ (වගකීම්)
පනතට අනුව, අදාළ වර්ෂෙය් ජූනි 30ට ෙපර සහ
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අය වැය ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාෙව්දී රාජ වියදම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක
වාර්තා ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. රාජ ආයතනවල
කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වාර්තාද නිශ්චිත දිනවලදී
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර
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පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය ලද පසු ඒවාෙය් මුදිත
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි.
(ii)

අමාත ාංශ, රාජ
ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
වාර්ෂික අය වැය
ඇස්තෙම්න්තු මඟින් වැය ශීර්ෂ හරහා වියදම් සීමා
පනවනු ලබයි. 2013 වර්ෂය සඳහා සම්මත කරන
ලද අය වැය ඇස්තෙම්න්තු අනුව වැය ශීර්ෂ 202ක්
සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර ඇත. විෙශේෂ වියදම්
ඒකක 22ක්, අමාත ාංශ 54ක් හා ෙදපාර්තෙම්න්තු
126ක්
ඊට අයත් ෙව්. 2013 වසර සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරන ලද එම
සවිස්තරාත්මක වියදම් ඇස්තෙම්න්තු ඇතුළත්
මුදිත ඇස්තෙම්න්තු මා සභාගත* කරනවා.
සංස්ථා සම්බන්ධෙයන් අදාළ ආයතනයටම
විෙශේෂිත වූ මුදල් හා කාර්ය පටිපාටි සංගහ අමාත
මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කර අනුමත කර ෙගන
ෙනොමැති නම් එම ආයතන සඳහාද රජෙය්
අමාත ාංශ ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා අදාළ වන
මුදල් ෙරගුලාසි, පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ
අනිකුත් චකෙල්ඛ අදාළ ෙව්.
ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල අහවල්
චකෙල්ඛය, අහවල් පරිපාලන නීති, මුදල්
සංගහෙය් අහවල් නීති ඒ අයට බලපානවා කියලා
ඒ සංස්ථාෙව්ම අධ ක්ෂ මණ්ඩලය රැස් ෙවලා
තීරණය කරනවා.

(ආ)

(i)

මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශය යටෙත්
පවතින රාජ මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව රජෙය්
පසම්පාදන කියා පටිපාටිය හා කියාවලිය පිළිබඳව
විධිවිධාන
සැලසීම්,
සමාෙලෝචනය
හා
යාවත්කාලීන කිරීම පිළිබඳ වගකීම දරයි.

(ii)

2006 වර්ෂෙය්දී පකාශිත රජෙය් පසම්පාදන
මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහය සහ පසම්පාදන කාර්ය
සංගහය අවශ තාව අනුව වරින් වර චකෙල්ඛ හා
අතිෙර්ක මඟින් යාවත්කාලීන ෙකෙර්. 2006
වසෙර් සිට ෙම් දක්වා පසම්පාදනය හා සම්බන්ධ
අතිෙර්කයන් 27ක් සහ චකෙල්ඛ 9ක් නිකුත් කර
ඇති අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර
ඇත්ෙත් 2013.01.02 දිනය. ෙමම චකෙල්ඛ සහ
අතිෙර්කයන්ද
ඇතුළත්
කර
පසම්පාදන
මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහය සහ පසම්පාදන කාර්ය
සංගහය සංෙශෝධනය කර නිකුත් කිරීමට කටයුතු
ෙකෙරමින් පවතී.

(iii)

එක් එක් පසම්පාදන කමිටුවල අධිකාරි සීමාව හා
එම කමිටු නිර්ෙද්ශ අනුමත කිරීෙම් බලධාරින්
පිළිබඳ විස්තර ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම
සභාගත** කරමි.

(iv)

පසම්පාදන කියාවන්හි වගකීම අමාත ාංශයක
පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා වන අදාළ ෙර්ඛීය
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත පැවෙර්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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**සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඇමතිතුමනි, මුදල් අමාත ාංශෙය් Chief Accounting
Officerෙග් නම ෙමොකක්ද කියා කරුණාකර දැනුවත් කරන්න
පුළුවන්ද?

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

கம)

අෙප් ගරුත්වයත් ආරක්ෂා කරන ෙමතැනට අප පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් වාෙග් ෙමොන්ටිෙසෝරි පශ්න අහන්න ෙනොෙවයි.
අපි ෙමතැන ඉන්ෙන් ඔබතුමාෙග් පිහිට තුළිනුයි. ඒ නිසා වැදගත්
පශ්න අහන්න ඕනෑ. මම ඇහුෙව් නම ෙමොකක්ද කියායි.

කථානායකතුමා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්.

(Mr. Speaker)

නමට පිළිතුරු දුන්නා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

නම?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

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

නම "භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්" කියන එක ෙනොෙවයි ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

පී.බී. ජයසුන්දර මහතා.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම කලාතුරකින් ෙමතුමා
ස්වයං විෙව්චනයක් කර ගන්ෙන්. ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

දැන් පශ්න කීයක්ද? දැන් පශ්න තුනක්-

(Mr. Speaker)

නැහැ. ඒක එක පශ්නයක්. ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ. නම අහන එකත් පශ්නයක් ෙන්.

(Mr. Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ. නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථානායකතුමා කිව්ෙව්.

(Mr. Speaker)

ඔව්

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ නිසා තව එක පශ්නයටයි ඉඩ තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක උසාවියක්
ෙනොෙවයි ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමතැන හරස් පශ්න
අහන්න බැහැ ෙන්. එෙහම නම් මටත් හරස් පශ්න අහන්න
පුළුවන්ෙන්.

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මම තව එක පශ්නයටයි උත්තර ෙදන්ෙන්. භාණ්ඩාගාරෙය්
ෙල්කම්තුමාෙග් නම ෙමොකක්ද කියන එකත් පශ්නයක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක පශ්නයක් තමයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(Mr. Speaker)

පශ්න අහන්නයි පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්නයි ෙකටිෙයන්
පුරුදු වුෙණොත් ෙහොඳයි.

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

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. මෙග් ෙදවන
අතුරු පශ්නය වන්ෙන් -

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

තව එක පශ්නයටයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. ඕනෑ ෙදයක්
අහන්න. එක පශ්නයටයි උත්තර ෙදන්ෙන්.

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඒක දන්ෙන් නැත්නම් මට කරන්න ෙදයක් නැහැෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
මම ඇහුෙව් නම ෙමොකක්ද කියායි. ඒකට උත්තර දුන්ෙන්
"භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්" කියායි.
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
එතෙකොට පශ්න ෙදකයි.

(Mr. Speaker)
ඊළඟට ඒකත් පශ්නයක් ෙවනවා. ෙහොඳයි. දැන් අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
එතෙකොට අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, එතුමා උත්තර ෙදන්ෙන්
ෙමොනවාද කියා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
එතෙකොට පශ්න ෙදකයි ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නම ඇහුෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නම ඇහුෙව්. ඒ පළමුවන අතුරු පශ්නය ඇහුෙව්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ. නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

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

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනෙය් ඉන්ෙන් කථානායකතුමා ෙන්. ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි.
ඒ නිසා එතුමා කියන පරිදි මම ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා.
මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් තමයි මුදල් අමාත ාංශෙය් අය වැය
සකස් කරන්ෙන්. එතුමා මුදල් අමාත ාංශය තුළින් වැය ශීර්ෂ,
ආදායම් ශීර්ෂ ඇතුළත් කර සකස් කරන අය වැය තමයි
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් අය වැය හිඟය ෙකෝටි 45,800යි. හැබැයි, අපිට ෙමහාට
ඒ අය වැය හිඟෙයන් සියයට 28ක Supplementary Estimates
එවනවා. Budget Head 243 යටෙත් එෙහම ෙවන් කරනවා නම්
ෙම්ෙක් පශ්නයක් තිෙබනවා කියා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? එෙහම
ෙවනවා නම් කරුණාකර කියන්න, ෙකොෙහොමද -

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පශ්න සීයක් ඇහුවත් මම එකකට විතරයි උත්තර ෙදන්ෙන්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ. දැන් එතැන පශ්න ෙදකයි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මම
උත්තරයක්
ෙදන්නම්.
[බාධා
කිරීම්]
ගරු
කථානායකතුමනි, මම උත්තරයක් ෙදන්නම්. ෙම්ෙකන් පැහැදිලිව
ෙපෙනනවා, අෙප් හිතවත් ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
public finance කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දන්ෙන් නැහැ කියන
එක. [බාධා කිරීමක්] දන්ෙන් නැහැ. දන්නවා නම් ඔෙහොම කථා
කරන්ෙන් නැහැෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්, ඔව්. අපි ෙමොනවත් ෙනොදන්නා-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකර ඒකට Ruling එකක්
ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ. ඇමතිතුමාට ඕනෑ ආකාරයට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.
පශ්නය අහන්න ෙකෝ.

கம)

ඒක තමයි. ඔය ආෙයම කරන්ෙන් ස්වයං විෙව්චනයක්. [බාධා
කිරීමක්] මා කියන ෙද් අහ ගන්න. කරුණාකර, අපි කියන ෙද්ත්
අහ ගන්නෙකෝ. අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඔබතුමා
කියන විධියට භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ෙනොෙවයි, මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත තුමායි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාට ඇෙහන්ෙන් නැද්ද? මම ඒක තමයි කිව්ෙව්. එතුමා
හදන එක මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිතුමා -[බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ෙදවන අතුරු පශ්නයයි අහන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ.

නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීමක්]ඒක සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි.
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී භාණ්ඩාගාරෙයන් එන ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන
මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිතුමා ෙවනස් කරනවා. ඒ කථාව
ෙවනස් කරනවා. ඔබතුමාම දන්නවා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

ගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් අදහසුත් පකාශ කරන බව. සමහර
විට ඒවා ඒ සටහෙනත් නැහැ. ඒ නිසා අය වැය පිළිබඳ වගකීම
නිලධාරියකුට ෙදනවායි කියලා අපට පිළිගන්න බැහැ; ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගන්න බැහැ. ඒක මුදල් හා කමසම්පාදන
ඇමතිතුමාෙග් වගකීමයි. ඊළඟට ෙදවැනි කරුණ. [බාධා කිරීමක්]
තව කියන්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)
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අවසාන උත්තරය. මීට වඩා මම උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,
දැන් අතුරු පශ්න තුනකට වැඩි පමාණයකට මා උත්තර දී
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
දැන් ෙම් පශ්නයට පමණක් විනාඩි 13ක් අරෙගන තිෙබනවා.
ෙමෙහම ෙම් ගරු සභාව ෙමෙහය වන්න බැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ඉන්න අවස්ථාෙව් -[බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අද පශ්න තුනක් අහන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

කවුරු හරි කියන ලද ෙදයක් ගැන ආපසු කියන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අෙපේල් මාසෙය් 28වැනි දා එතුමා එෙහම කියලා තිෙබනවා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
තුන අහනවාද, ෙදක අහනවාද, එක අහනවාද කියන එක
මෙග් වැඩක්. මා කිව්ෙව් පශ්නයකට ෙමෙහම ෙමතරම් කාලයක්
ඉඩ ෙදන්න බැහැ කියලායි.

දකුණු පළාත් සභාෙව් පඥප්ති : විස්තර

ெதன் மாகாண சைபயின் நியதிச் சட்டங்கள் : விபரம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

STATUTES OF SOUTHERN PROVINCIAL COUNCIL: DETAILS

(Mr. Speaker)

3071/’12

එතුමා "නැහැ" කියලා කියනවා. [බාධා කිරීමක්]

5. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එතුමා දැන් ෙමතැන ඉන්නවා ෙන්. ඒක -[බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය
- (2):
(අ)

කථානායකතුමා

(i)

දකුණු පළාත් සභාව පිහිටුවා එහි කටයුතු ආරම්භ
කරන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

දකුණු පළාත් සභාව විසින් ෙම් වන විට සම්මත
කර ඇති පඥප්ති සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම එක් එක් පඥප්තිෙය් නම, අංකය සහ සම්මත
කළ දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුමාෙග් කථාව ෙමතුමා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු
මන්තීතුමා දැන් තව අතුරු පශ්නයක් ඇහුවා. ඒ පශ්නයට උත්තර
දුන්නාම අතුරු පශ්න තුනම අහලා ඉවරයි.

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

கம)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත පළාත් සභාව මගින් සම්මත කරන ලද,

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පශ්නයට මම උත්තර ෙදන්නම්. අෙප්
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි මුළු ෙලෝකෙය්ම රටවල ෙම් තත්ත්වය
තිෙබනවා. අය වැය ෙල්ඛනයක් හැදුවාට පස්ෙසේ විවිධ පස්තුත
ෙහේතූන් මත මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිතුමාට ෙම් ගරු සභාවට
ඇවිල්ලා පතිපාදන ගන්න සිද්ධ ෙවනවා, Supplementary
Estimate එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරලා ෙම් ගරු සභාෙව්
අනුමැතිය ඇතිව. එන අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් මාසය වන තුරු
පමාණවත් වන විධියට මුදල් ෙවන් කරන්න ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම
රටක මුදල් ඇමතිවරයකුට ෙහෝ කාටවත් බැහැ. ඒක කවදාවත්
ෙවන්ෙන් නැති වැඩක්. ඒක ෙත්රුම් ෙනොගැනීම තමුන්නාන්ෙසේලා
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳලා ෙමොළය කුරුවල් වුණු නිසා ඇති වුණු
ෙදයක්. පාෙයෝගික දැනුම තිෙබන ඕනෑම ෙකනකුට ෙම්ක
ෙත්ෙරනවා.
උදාහරණයක් විධියට සුනාමියක් ආවාම අපට කියන්න
පුළුවන්ද, "කිසි ෙදයක් ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක budget එෙක්
නැහැ" කියලා. ඉතින් අපි ෙම් ගරු සභාෙව් පශ්න අහන ෙකොටත්
එක්තරා වගකීෙමන් අහන්න ඕනෑ ෙන්. අන්න ඒකයි මෙග්

(i)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් නවවැනි උපෙල්ඛනෙය්
Iවැනි ලැයිස්තුෙව් (පළාත් සභා ලැයිස්තුෙව්)
විෂයයන්වලට අදාළ පඥප්ති;

(ii)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් නවවැනි උපෙල්ඛනෙය්
IIIවැනි ලැයිස්තුෙව් (සමගාමී ලැයිස්තුෙව්)
විෂයයන්වලට අදාළ පඥප්ති;

කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்
வினா:

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

ெதன் மாகாண சைபையத் தாபித்
அதன்
நடவ க்ைககள் ஆரம்பித் ைவக்கப்பட்ட திகதி
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ெதன்
மாகாண
சைபயினால்
இ வைர
நிைறேவற்றப்பட் ள்ள
நியதிச்சட்டங்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
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ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நியதிச்சட்டத்தின ம்
ெபயர், இலக்கம் மற் ம் நிைறேவற்றப்பட்ட
திகதி ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்

the Ninth Schedule of the Constitution
(Provincial Councils List); and

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ேமற்ப

which have been adopted by the aforesaid
Provincial Council?

அரசியலைமப்பின் ஒன்பதாம் அட்டவைணயின்
I ஆம் நிர ன் (மாகாண சைப நிர ன்)
விடயங்க க்குாிய நியதிச் சட்டங்கள்;

(c)

(ii)

அரசியலைமப்பின் ஒன்பதாம் அட்டவைணயின்
III ஆம் நிர ன் ( ஒ ங்கிைய நிர ன்)
விடயங்க க்குாிய நியதிச்சட்டங்கள்

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

இன்ேறல், ஏன்?

If not, why?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

Will he state (i)

(b)

(iii)

(i)

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

the Statutes relevant to the subjects in List III of the
Ninth Schedule of the Constitution
(Concurrent List);

மாகாண சைபயினால் நிைறேவற்றப்பட்ட,

யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

(ii)

(i)

1988.07.21

(ii)

39

(iii)

ෙල්ඛනය අමුණා ඇත. (ඇමුණුම 01)

(i)

ෙල්ඛනය අමුණා ඇත. (ඇමුණුම 02)

(ii)

රුහුණු සංචාරක පඥප්තිය

the date on which the Southern Provincial
Council was established and commenced its
functions;

(ආ)

(ii)

the number of Statutes adopted by the
Southern Provincial Council by now; and

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

(iii)

separately, the title, number and the date of
adoption of each of the aforesaid Statutes?

Will he inform this House (i)

the Statutes relevant to the subjects in List I of

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள்:
Annexes tabled:
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විෂයය භාර ඇමතිවරයා ෙනොවුණත් ෙම්
විෂයය ගැන ෙබොෙහොම ෙහොඳින් දන්නා නිසා ඔබතුමාට ෙම් අතුරු
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. [බාධා
කිරීම්] ෙම් බාධා කරන්ෙන් ඔබතුමාටයි. පළාත් සභා කමය තුළ
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ලැබිලා තිෙබන බලය පළාත් සභාව
විසින් අත්පත් කර ෙගන, පඥප්ති හදලා ඒවා කියාත්මක කර
ගන්ෙන් නැති බව ඔබතුමා දුන් පිළිතුර අනුව ෙපෙනනවා. පළාත්
සභා කමය ෙම් විධියට අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවාය කියලා සංඛ ා
ෙල්ඛන මත ෙපෙනන ෙකොට ෙම් බලය විමධ ගත කිරීම පිළිබඳව
තිෙබන විකල්පය ෙමොකක්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව විකල්පයයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉතුරු අතුරු පශ්න ෙදක අහන්ෙන්
නැහැ. එතුමා ෙබොෙහොම දුෂ්කරතාවක ඉන්ෙන්. ඒ නිසා මා ඉතුරු
අතුරු පශ්න ෙදක අහන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අවුරුදු 26ක් ෙම් පළාත් සභා කමය ෙම් විධියට තිබිලා -[බාධා
කිරීමක්] මා ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහනවා.

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of
Environment and Renewable Energy)

අදාළ නැහැ. සභාගත කරන්න ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.
මා පිළිතුරු ෙදන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේ අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අවුරුදු 26ක් ෙම් පළාත් සභා කමය ෙම් විධියට තිබුණා. එයින්
අවුරුදු පහක් විතර තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය තිබුෙණ්.
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

ඉතුරු කාලාන්තරය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩු තුළින්
පාලනය කර තිෙබනවා.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

දැන් එක පාරටම පළාත් සභා කමය නරක් ෙවලා තිෙබනවා.
ඉඩම් බලතල, ෙපොලිස් බලතල නිසා ඔබතුමන්ලාට දැන් පළාත්
සභා නරක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
බණින්ෙන් නැතුව, ඔබතුමන්ලාට තිෙබන තුෙනන් ෙදෙක් බලය
පාවිච්චි කරලා ඒවා සංෙශෝධනය කරලා ඇයි ඡන්දයට යන්ෙන්
නැත්ෙත්? ඔබතුමන්ලාට පළාත් සභා ෙහොඳත් නැහැ; නමුත් ඒ
ඡන්දය පවත්වන්නත් ඕනෑ. අවුරුදු 19ක් ඔබතුමන්ලා තමයි ඒවා
පාලනය කරලා තිෙබන්ෙන්ත්. එෙහම නම් අපිට කියන්න
ෙමොකක්ද පළාත් සභාවල තිෙබන අහිතකර තත්ත්වය කියලා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

ேவைலவாய்ப்

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. මුලින් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන
ෙවලාෙව් ඔබතුමා සිටිෙය් නැහැෙන්. [බාධා කිරීම්]

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙමතුමන්ලාට ෙහොඳාකාරවම
ෙත්ෙරයි ලබන පළමු වැනිදා නාම ෙයෝජනා භාර දීලා,
මැතිවරණය අවසන් ෙවලා ඡන්ද ගණන් කරන ෙකොට. එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට නැවත උදා වන්ෙන් පරාජයයි. ෙවන කිසිම
ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.

ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන්ට ගැළෙපන ෙපොල් පෙභ්ද :
අත්හදා බැලීම්
காலநிைலக்ேகற்ற ெதங்கு இனங்கள் : பாீட்சிப் கள்
SURVIVAL OF COCONUT VARIETIES UNDER WEATHER
CONDITIONS : EXPERIMENTS

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ඡන්දය අවසන් වන ෙතක් ඉන්න අවශ නැහැ. අපි පරාජය
ෙවනවාය කියලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි ගහන
ෙම් ආණ්ඩුව-
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8. ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් විටින් විට ඇතිවන විවිධ ෙද්ශගුණික
තත්ත්වයන්ට සහ දැඩි නියඟයට ඔෙරොත්තු දීමට
හැකි ෙපොල් පෙභ්ද හඳුනා ෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ අත්හදා බැලීම්වල
සාර්ථක අසාර්ථකභාවය කවෙර්ද;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථා පවත්වන්ෙන් නැතුව අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ලැෙබන උත්තර අනුව අපත් ඒවාට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ, ගරු
කථානායකතුමනි.
නාම ෙයෝජනා භාර දීලා ඡන්දය අවසන් වන්න ඉස්සර ෙවලා
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන කියන්න. අද බිල්ෙලක් මවලා තිෙබනවා
පළාත් සභා නරකයි කියලා. ඒ බිල්ලා මවලා ෙලෝකයට
ෙපන්වන්න ඉස්සර ෙවලා, ඇයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තුෙනන්
ෙදෙක් බලය පාවිච්චි කරලා, පළාත් සභා අෙහෝසි කරලා
ඡන්දයකට යන්ෙන් නැත්ෙත්? ඔබතුමන්ලා ඒක දැන දැන-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් ඒ
ෙවනුෙවන් පත් කරලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමාට
ෙගෞරවයක් වශෙයන් කරුණාකර තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කමිටුවට
එන්න. එතෙකොට දැන ගන්න පුළුවන් ෙමොකක්ද කළ හැක්ෙක්
කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 6 - 3196/'12 - (3), ගරු රන්ජන් රාමනායක
මහතා.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ேதாட்ட

அபிவி த்தி

(அ) (i)

இலங்ைகயில் காலத்திற்குக் காலம் ஏற்ப ம்
க ம் வரட்சி ேபான்ற சீரற்ற காலநிைல
நிைலைமகள்
உள்ளடங்கலாக
பல்ேவ
காலநிைல நிைலைமக க்கு ஈ ெகா க்கக்
கூ ய
ெதங்கு
இனங்கள்
இனங்காணப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

அ
ெதாடர்பாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
பாீட்சார்த்த நடவ க்ைககளின் சாதக, பாதக
நிைலைமகள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Coconut Development and
Janatha Estate Development:
(a) Will he inform this House (i) whether varieties of coconut that can
survive in different weather conditions in
Sri Lanka, including unfavourable weather
conditions like intermittent severe droughts,
have been identified; and
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(ii)
(b)

of the success or failure of the experiments
carried out in that regard?

උතුරු නැෙඟනහිර සංවර්ධන කටයුතුවලට දැක්වූ
දායකත්වය කවෙර්ද;

(v)

ආසන්න සමාජ වගකීම සම්බන්ධෙයන් ඉටු කරන
ලද කියාකාරකම් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත*
කරනවා.

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(i)

ඔව්.

(ii)

දැනට වගාකරුවන්ට නිර්ෙද්ශ කර ඇති CRIC60, CRISL
98 හා උසස් මව් ශාක පැළ විවිධ ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන්ට
ඔෙරොත්තු ෙදන ෙපොල් වර්ග වන අතර, ඒවා ලංකාෙව්
ෙපොල් වගා කරන ඕනෑම පෙද්ශයක සිටුවීම සඳහා නිර්ෙද්ශ
කරනු ලැෙබ්.
ෙකෙසේ වුවද 2012 වර්ෂෙය් වියළි කලාපෙය් පැවතුන
ආකාරෙය් දීර්ඝ කාලීන නියඟයට ඔෙරොත්තු ෙදන
ආකාරෙය් ෙපොල් වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කිරීම අපහසු
අතර, එවැනි වූ දැඩි නියඟයකදී දැනට නිර්ෙද්ශ කර ඇති
ෙපොල් වර්ග ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙතතමන
සංරක්ෂණ කටයුතු සමඟ ඒකාබද්ධව සිදු කිරීෙමන් එවැනි
වූ දැඩි නියඟයකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට ෙපොල් වගාව
සිදු කළ හැක.
දැනට නිර්ෙද්ශිත ෙදමුහුම් ෙපොල් වර්ග හිතකර තත්ත්ව
යටෙත් අධික අස්වැන්නක් ලබා ෙදන අතර ෙමම ෙදමුහුම්
වර්ග අහිතකර තත්ත්ව යටෙත්ද පශස්ත අස්වැන්නක් ලබා
ෙදන අකාරයට වැඩිදියුණු කළ හැකිද යන නිරීක්ෂණ
කටයුතු සිදු කරමින් පවතින අතර ඒවා ක්ෙෂේතෙය් පරීක්ෂා
කිරීෙම් කටයුතුද සිදු කරමින් පවතී.

(ආ)

(iv)

If not, why?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(අ)
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ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

அரச ஈட் ,
தலீட்
வங்கி 2005 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இன் வைரயான காலப் பகுதியில்,
(i)

ேதசிய
ெபா ளாதாரத்திற்கு
பங்களிப்
ஆண் வாாியாக
யாெதன்பைத ம்;

வழங்கி ள்ள
ெவவ்ேவறாக

(ii)

திய
ேபாக்குகள்
நடவ க்ைககைள
நைட ைறப்ப த்திய
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

(iii)

வங்கிக்
கிைள
வைலயைமப்பில்
ேமற்ெகாண் ள்ள விாிவாக்கல் யாெதன்பைத ம்;

(iv)

வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்தி நட க்ைககளில்
ெச த்திய பங்களிப் யாெதன்பைத ம்;

(v)

ெந க்கமான ச கக் கடப்பா கள் ெதாடர்பில்
நிைறேவற்றிய
ெசயற்பா கள்
யாைவ
என்பைத ம்

மற் ம்
இலக்கு

அபிவி த்தி
ைவத்
விேசட
யாைவ என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

රාජ උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුව: ෙමෙහයුම්
කටයුතු

Will he inform this House, in relation to the period
from the year 2005 to date (i)

separately and on annual basis, the
contributions made to the national
economy;

(ii)

special programmes implemented which
aimed at new trends and development
activities;

10.ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා (ගරු විජිත
ෙබ්රුෙගොඩ මහතා ෙවනුවට)

(iii)

the expansion done in its branch network;

(iv)

contribution made to the development
activities in the North and East areas; and

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon.
Vijitha Berugoda)

(v)

activities carried out in relation to the
immediate social responsibility;

அரச ஈட் ,

தலீட்

வங்கி: ெதாழிற்பா கள்

STATE MORTGAGE AND INVESTMENT BANK : OPERATIONAL
ACTIVITIES

3771/’13

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு விஜித
ேப ெகாட சார்பாக)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

රාජ උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුව විසින් 2005 වර්ෂෙය්
සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ,
(i)

ජාතික ආර්ථිකයට ලබා දුන් දායකත්වය වාර්ෂිකව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

නව පවණතා සහ සංවර්ධන කටයුතු ඉලක්ක කර
කියාත්මක කළ විෙශේෂ වැඩසටහන් කවෙර්ද;

(iii)

බැංකුව තම ශාඛා ජාලෙය් සිදු කළ ව ාප්තිය
කවෙර්ද;

by the State Mortgage and Investment
Bank?
(b)

If not, why?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

කුල්ලිය්යතුල් ඉමාම් ෂාෆිඊ අරාබි විද ාලය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත

குல் ய்யத் ல் இமாம் சாபிஈ அர க் கல்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்

ாி

KULLIYYATHUL IMAAM SHAFIEE ARABIC COLLEGE
(INCORPORATION) BILL

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

Sir, I move,
“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the
Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College”.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවත
පවරන ලදී.

[ෙමම පිළිතුර පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This Answer is also placed in the Library.]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 14 - 2878/'12 - (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப
ெபளத்த

சாசன,
மத
அ வல்கள்
அைமச்ச க்கு
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

அறிக்ைக

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report.

මුතූර් නද්වතුල් උලමා අරාබි විද ාලය (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
ர் நத்வ ல் உலமா அர க் கல்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்

ாி

NADUATHUL ULAMA ARABIC COLLEGE, MUTUR
(INCORPORATION) BILL

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

Sir, I move,

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the
Naduathul Ulama Arabic College, Mutur."

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙගොල්ලන් ඉල්ලීම් 12ක් ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා. 12 වැනි ෙයෝජනාව විධියට කියලා තිෙබන්ෙන්
"විදුලිබලය රෙට් සංවර්ධනය සඳහා සහ මහජනතාවෙග් එදිෙනදා
අවශ තා සඳහා අත වශ ෙසේවාවක් ෙහයින් විදුලිබල ජනනය
සම්ෙපේෂණය සහ ෙබදා හැරීම මහජනතාව ෙවනුෙවන් රජෙය්
පාලනය යටෙත් වූ රාජ සතු ඒකීය ආයතනයක් වශෙයන්
පැවතිය යුතුය" කියලායි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවත
පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ெபளத்த சாசன,
மத அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச்
சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Buddha Sasana and religious Affairs for report.

ශී ලංකා විදුලිබල (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත

இலங்ைக மின்சாரம் (தி த்தம்) சட்ட

லம்

SRI LANKA ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය
කියවන ලදී.
ඊට අදාළ පශ්නය [ජූලි 23]
'පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ ගරු පී.
දයාරත්න මහතා]
පශ්නය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள
வாசிக்கப்பட்ட .
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ ைல 23]
"சட்ட லம்
இப்ெபா
இரண்டாம் ைற
மதிப்பிடப்ப மாக" [மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன ]
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட .

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [23rd
July]
"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. P.
Dayaratna ]
Question again proposed.

[අ.භා. 1.46]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ
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නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් නැවැත්වූ මෙග් කථාෙව් ඉතිරි
ෙකොටස කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්
පුවත් පතක පළ වී තිබුණ කාරණයක් මා කියනවා. "විදුලිබල
මණ්ඩලය විකුණන්ෙන් නැතැයි කීවත් එයටත් ෙටලිෙකොම් එකට
කළ වැෙඩ්ම කරලා"
ෙම් කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය්
ලංකා විදුලිබල සුරැකීෙම් සංවිධානයයි.

මහජනයාට ඇහුම්කන් ෙදන ආණ්ඩුවක් හැටියට එදා එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ඒ කටයුත්ත කෙළේ නැහැ. ෙම් කරු
ජයසූරිය මන්තීතුමා එදා විදුලිබල ඇමතිතුමා හැටියට ෙමොකක්ද
කෙළේ? ෙම් විදුලිබල සුරැකීෙම් සංවිධනෙය් 12 වැනි ඉල්ලීමට
ෙමොකක්ද කෙළේ? 1950 අංක 19 දරන විදුලිබල පනතත්, 1969
අංක 17 දරන විදුලිබල මණ්ඩල පනතත් යන ෙදකම අෙහෝසි
කරලා, විදුලි ජනනයට එක ආයතනයක්, සම්ෙපේෂණයට තව
ආයතනයක්, ෙබදා හැරීමට ආයතන තුනක්, අෙනකුත්
කටයුතුවලට තවත් ආයතන තුනක් හදලා විදුලිබල මණ්ඩලය
අහවර කර දමන්නයි එදා කටයුතු කෙළේ. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා මහින්ද චින්තනය යටෙත් 2005 දී බලයට
ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් කිසිම රාජ ආයතනයක් විකුණන්ෙන් නැහැයි
කියන පතිපත්තිය අනුව 2009 අංක 20 දරන විදුලිබල පනත
ෙගනැල්ලා නැවත විදුලිබල මණ්ඩලය සුරැකීමට කටයුතු කළා.
එෙහම නම් එදා පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ජනතාවට
ඇහුම්කන් ෙදන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමයි ජනතාව ඒ
ආණ්ඩුව අයින් කරලා දැම්ෙම්. අද ඒ අය විදුලිය ගැන කථා
කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, තව එක ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා.
අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා මහනුවරදී කියා
තිෙබනවා, "අසීමිත හා අසාධාරණ ෙලස විදුලි බිල වැඩි කර
ෙකොල්ල කෑ මුදල ඉදිරි එජාප ආණ්ඩුවක් යටෙත් ජනතාවට යළි
ෙදනවා" කියලා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි අපි කියනවා, අපි
මුදල් ෙකොල්ලකාලා නැහැ කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව විදුලිය ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට්
ජනතාවෙගන් මුදල් ෙකොල්ල කාලා නැහැ.
ඒකක 90 දක්වා පාවිච්චි කරන ගෘහස්ථ පාරිෙභෝගිකයන්
ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරනු ලබන වියදම රුපියල් මිලියන
30,428යි. පූජනීය ස්ථානවලට රජය දරන වියදම රුපියල් මිලියන
1,229යි. ෙහෝටල්වලට රජය දරන වියදම රුපියල් මිලියන 923යි.
ෙහෝටලෙයන් නැවත අපි ඒ මුදල් අය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ මුදල්
ජනාධිපතිතුමා ගන්ෙන් නැහැ. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 25,982ක් අපි වියදම් කරනවා. ෙම් රජය ජනතාව
ෙවනුෙවන් විදුලිබල මණ්ඩලයට සහන වශෙයන් වියදම් කරන
මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 58,561ක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා ජනතාවට ලබා ෙදන ෙම් සහනාධාරද
ෙකොල්ල කන්න යන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට
ජනතාවට අසත පකාශ කරන්න එපා කියලා අපි පැහැදිලිව
කියනවා. අලි වැටක් ගැහුවත් ඔය පැත්ෙතන් ෙම් පැත්තට එන
''සින්දු කියන අලි'' නවත්වන්න තමුන්නාන්ෙසේට බැහැ.
අද සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමන්ලා පන්දම් අරෙගන යනවා.
ෙමොකක්ද වුෙණ්? සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පියා, හිටපු
ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය් -1987 දී- ගෘහස්ථ විදුලි
බිල සියයට 45කින් වැඩි කළා. එතුමාෙග් කාලෙය්දීම 1990 දී
ගෘහස්ථ හා කර්මාන්ත කියන අංශ ෙදෙක්ම විදුලි බිල සියයට
23කින් වැඩි කළා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ඉටි පන්දම් පත්තු කර
ෙගන කෑ ගහනවා, ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරනවා කියලා.
1981, 1983, 1984, 1987, 1992 සහ 1994 කාලවලදී
තමුන්නාන්ෙසේලා විදුලිය කප්පාදු කරලා රට අඳුෙර් තැබුවා. ඒක
නැහැ කියලා කියන්න බැහැ. ආසියානු කලාපය ගත්තාම අද
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ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංගලාෙද්ශය වාෙග් රටවල් විදුලිය
කප්පාදු කරනවා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් අෙප් පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනිය
විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමිය හැටියට පැය 24ම අපට විදුලිය
ලබා ෙදනවා කියන එක අද අපි පැහැදිලිව කියනවා. ඒකට පධාන
ෙහේතුව තමයි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය.
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එතුමාෙග් කථාවකදී කියනවා, "ෙම්
ආණ්ඩුව යටෙත් ෙකෙරන ෙබොරු වියදම් සහ දූෂණවලට එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් යටෙත් කිසි ඉඩක් නැහැ." කියලා. එතුමා
තව දුරටත් කියනවා, "මා අගමැති හැටියට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප
විදුලි බලාගාර ව ාපෘතිය නතර කළත්, ෙම් ආණ්ඩුව ඒක ආරම්භ
කළා." කියලා.
ඒක ආරම්භ කරපු එක ෙහොඳයි. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
ඒක නැවැත්වූවත්, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒක ආරම්භ
ෙකරුවා. ඒක කැෙඩනවා කිව්වා. ෙකෝ කැඩුණාද? ඊළඟට කිව්වා,
ඒ බලාගාරය චීනයට විකුණන්න යනවා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම් විධියට ෙනොෙයක් අසත ෙද්වල් කිව්වා. ඒ කාලෙය් කරු
ජයසූරිය මැතිතුමාට "කරුවල ජයසූරිය" කියලා නමකුත් හැදුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද විදුලිබල මණ්ඩලය ඉතා සාර්ථකව
අපි කර ෙගන යනවාය කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ඒ
වාෙග්ම අලි වැටක් දමන්න කියලා රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට
කියනවා. ෙමොකද තව ටිකකින් ඔය අලි වැට කඩා ෙගන අෙප්
පැත්තට අලි එනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා මා ෙවනුෙවන් කථා කරාවි.
[අ.භා. 1.51]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල ක්ෙෂේතය ගැන සාකච්ඡා වන
ෙම් ෙමොෙහොෙත් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, විදුලිබල
ක්ෙෂේතෙය් පශ්න ගණනාවක් පිළිබඳව කරුණු කාරණා ඉදිරිපත්
කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල
මණ්ඩලය ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිසමට ඉදිරිපත්
කළා, 2013 ඇස්තෙම්න්තුවක්. මුල් මාස පෙහේ ජල විදුලි ඒකක
පමාණය ගිගාෙවොට් පැය 1,880ක් නිපදවනවාය කියලා තමයි
විදුලිබල මණ්ඩලය කිව්ෙව්. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම විදුලි ඒකක
ගිගාෙවොට් පැය 2,728ක් නිපදවන්නට විදුලි බල ක්ෙෂේතය සමත්
වුණා. ඒ කියන්ෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තක්ෙසේරුවට
වැඩිය වැඩිපුර ජල ඒකක ගිගාෙවොට් පැය 848ක් නිපදවන්නට
විදුලිබල ක්ෙෂේතය සමත් වුණා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 45ක වැඩි
වීමක්. ෙම් නිසාම විදුලිබල මණ්ඩලය ෙම් වන විට රුපියල් ෙකෝටි
2,700ක ලාභයක් ලබා තිෙබනවා. දැන් ෙම් විදුලි ගාස්තු ඉහළ
දැමුෙව් විදුලිබල මණ්ඩලය තක්ෙසේරු කළ මුළු වියදම පියවා
ගැනීමටයි. විදුලි බිල වැඩි කරන්නට පදනම වුෙණ් විදුලිබල
මණ්ඩලය පාඩු ලබනවා, ඒ නිසා ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගීතා
ෙකොමිසම හරහා ඒ විදුලි ජනන ඇස්තෙම්න්තු ෙක්න්ද කරෙගන
විදුලි ඒකකයක මිල වැඩි කරන්න කියන එකයි. මම වගකීෙමන්
කියනවා, විදුලිබල මණ්ඩලය ෙබොරු ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කරලා

816

තමයි ෙම් විදුලි බිල වැඩි කිරීම කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්. ජල
විදුලි ජනනය දිහා බලන ෙකොට ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාසෙය්
ගිගාෙවොට් පැය 515ක් නිෂ්පාදනය කරනවාය කියපු විදුලිබල
මණ්ඩලය ඇත්තටම ගිගාෙවොට් 911ක් නිෂ්පාදනය කරලා. වැඩි
පුර ගිගාෙවොට් පැය 400ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරලා. එෙහම නම්
මම ෙම් අවස්ථාෙව් අහන්න කැමැතියි, ෙම් මහා වැසි තත්ත්වයත්
සමඟ ජලාශ පිරී ඉතිරී යන ෙමොෙහොතක, ෙම් වාෙග් වාසි සහගත
තත්ත්වයක් උදා වුණු ෙමොෙහොතක, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ලාභය
රුපියල් ෙකෝටි 2,700ක් වන ෙමොෙහොතක ඇයි ෙම් ලබා ගත්තු
ලාභෙය් ඒ වරපසාදය ජනතාවට ලබා ෙනොෙදන්ෙන් කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම වාර්තා අනුව 2010 මැයි මාසෙය් සියයට 60ක
විදුලිය නිපදවීම ජල විදුලිෙයන් සිදු වුණා.
දැන් 2013 ජල විදුලිය හරහා ඊටත් වඩා විදුලිය උත්පාදනය
ෙවනවා. විදුලිය උත්පාදනය සියයට 45 ඉඳලා සියයට 75 දක්වා
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අද පධාන ජලාශ
වාන් දමන තත්ත්වයකට ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ජුනි මාසෙය්
19වැනි දා වන ෙකොට කාසල්රී ජලාශය සියයට සියයම පිරිලා.
මාවුස්සාකැෙල් ජලාශෙය් ජල මට්ටම, සියයට 99.9යි;
ෙකොත්මෙල්, සියයට සියයයි; වික්ෙටෝරියා, සියයට 99.3යි;
රන්ෙදනිගල, සියයට 94.2යි; සමනළවැව, සියයට 65යි. එෙහම
නම් ජල විදුලිය උත්පාදනය හරහා ලබපු රුපියල් ෙකෝටි 2,700ක
ලාභය ඇයි ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙනොෙදන්ෙන් කියන පශ්නය
මම අහනවා. ඒකක 1 සිට 60 දක්වා පාවිච්චි කරන
පාරිෙභෝගිකෙයෝ ලක්ෂ 24ක් සිටිනවා. ඒ, අෙප් රෙට් මුළු විදුලිය
පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් සියයට 48ක්. ඒකක 60 ඉඳලා 180 දක්වා
පාවිච්චි කරන තවත් ලක්ෂ 25ක් ඉන්නවා. ඒ, අෙප් රෙට් විදුලිය
පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් සියයට 49ක්. ඒ අයෙග් විදුලිය බිල වැඩි
කිරීම නතර කෙළේ නැහැ. මා ෙම් රජෙයන් අහන්න කැමැතියි,
ෙකොටි තස්තවාදය තුරන් කළා කියන ෙම් රජය ඇයි අද විදුලි
ෙබදුම්වාදයක් කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා. ෙම් රෙට් සියයට
48කට පමණක් විදුලිය බිල වැඩි කරන එක නතර කරලා සියයට
49කට දරා ගන්න බැරි විදුලිය බිලක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ඇයි
කියන පශ්නය මා අහන්න කැමැතියි. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම
ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පසු ගිය මාස හෙය් ජල
විදුලිය උත්පාදනය නිසා රට ලබපු; ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ලබපු රුපියල් ෙකෝටි 2,700ක ලාභය, ඒ සහනය, ඒ වරපසාදය
ඒකක 60 සිට 180 දක්වා පාවිච්චි කරන පාරිෙභෝගිකයන්ට විදුලිය
බිල අඩු කිරීමක් තුළින් කරුණාකර ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ
වාෙග්ම, මම ඇමතිතුමියට කියනවා 2013 දී ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 40ක ෙහවත් මිලියන 40,000ක ෙකෝටි 4,000ක- අෙප්ක්ෂිත ලාභයක් ලබන බව. එෙහම නම්,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ලබන ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 4,000 ලාභය
තමන්ෙග් පුද්ගලික සුඛ විහරණය උෙදසා විය හියදම් කරනවා
ෙවනුවට, තමන්ෙග් අධිෙපෝෂණය උෙදසා විය හියදම් කරනවා
ෙවනුවට ෙම් රෙට් දුක් විඳින විදුලිය පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් විදුලිය
බිල අඩු කරන්න ෙයොමු කරන්න කියලා මම ගරු ඇමතිතුමියෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් රජය කරන්ෙන්
ෙපොදු ජනතාවෙග් කර මත, හිස මත අසීමිත බරක්, ජනතාවට
දරාගත ෙනොහැකි බරක් පැටවීමයි.
බලන්න, ගරු කථානායකතුමනි. ඒකකයකට අය කරන
ගාස්තුව ඉහළ නංවා, ඊට අමතරව රුපියල් 315ක ස්ථාවර
ගාස්තුවක් අය කරනවා. ඊටත් අමතරව, සියයට 15ක ඉන්ධන
ගැළපුම් ගාස්තුවකුත් අය කරනවා. ඒ වාෙග්ම පරිෙභෝජනය කරන
ලද සමස්ත විදුලි ඒකක පමාණය 90ට වැඩි වන ෙකොට සියයට
12ක වැට් බද්දකුත් ගහනවා. ෙම්ක තමයි රජෙය් දූෂිත විදුලි මිල
සූතය. මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙමපමණ වහිනවා
නම්, ෙමපමණ ජලාශ වාන් දමනවා නම්, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් ලාභය රුපියල් ෙකෝටි 2,700ක් නම් ඉන්ධන ගැළපුම්
ගාස්තුවක් අය කරන්ෙන් ඇයි කියලා. අපට ෙම්ක මහා ෙලොකු
පෙහේළිකාවක්. ෙම්ක ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් ද, එෙහම
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ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர)

නැත්නම් දූෂණය නඩත්තු කිරීෙම් ගාස්තුවක්ද කියන එක මා ෙමම
අවස්ථාෙව්දී අහන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, තවත් හාස ජනක කාරණාවක්
තිෙබනවා. ජලාශ පිරී ඉතිරී යන ෙමොෙහොතක, ජල විදුලි ජනනය
වැඩි කරන්න පුළුවන් ෙමොෙහොතක, නඩත්තු කටයුතු සඳහා අද
සමහර ජල විදුලි බලාගාරවල ජල විදුලි ජනනය අත් හිටුවා
තිෙබනවා. බලන්න, ගරු කථානායකතුමනි. වික්ෙටෝරියා විදුලි
බලාගාරෙය්
විදුලිජනක යන්තවලින් එකක් අලුත්වැඩියාවට
කියලා නතර කරලා තිෙබනවා. ඒෙකන් රටට අහිමි වනවා,
ෙමගාෙවොට් 70ක්. ෙමම පමාණය ඉන්ධන බලාගාරවලින් ලබා
ගන්නට දින පතාම තවත් රුපියල් මිලියන 40ක් වැය කරන්නට
සිද්ධ වනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි. වැස්ස වහින කාලයට කුකුෙල්ගඟ
turbine යන්තවලට වතුර පිරිලා අස්වාභාවික විධියට අකීය වනවා.
අස්වාභාවික විධියට ෙම් ෙදෝෂ ඇති වනවාය කියන එක ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයත් පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් නිසා දිනකට
ෙමගාෙවොට් 75ක් අහිමි වනවා. ෙමම පමාණයත් ඉන්ධනවලින්
නිපදවන්න යන ෙකොට තවත් රුපියල් මිලියන 40ක ෛදනික
පාඩුවක් රටට සිදු වනවා. මා අහන්න කැමැතියි, ජලාශ පිරී ඉතිරී
යන ෙමොෙහොතක, ජල විදුලි ජනනය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්
ෙමොෙහොතක -

(The Hon. Premalal Jayasekara)

කුකුෙල්ගඟ එවැනි සිද්ධියක් සිදු ෙවලා නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ඒක point of Order
එකක් ෙනොෙවයි කියලා.

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர)

(The Hon. Premalal Jayasekara)

කුකුෙල්ගඟ එවැනි සිද්ධියක් සිදු ෙවලා නැහැ. ෙමම ගරු
සභාෙව් සිටින මන්තීතුමන්ලා ෙනොමඟ යවන්න එපා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැතුව
කථා කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர - மின்வ
அைமச்சர்)

, எாிசக்தி பிரதி

(The Hon. Premalal Jayasekara - Deputy Minister of Power
and Energy)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අනවශ points of Orderවලට
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න එපාය කියා මා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර විදුලිබල හා බලශක්ති නිෙයෝජ
අමාත තුමාෙග් point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர)

(The Hon. Premalal Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ෙම් ගරු
සභාව ෙනොමඟ යවනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවාලු. ඒ ෙනොමඟ යවන
කාරණය ෙමොකක්ද?

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, කුකුෙල්ගඟ turbines හිතාමතාම
නතර කරලා, වික්ෙටෝරියා විදුලි බලාගාරෙය් විදුලිජනක යන්ත
හිතාමතාම නතර කරලා, දිනකට නිෂ්පාදනය කළ හැකි
ෙමගාෙවොට් 150ක පාඩුව වන රුපියල් මිලියන 80ක් ෙම් රටට
අහිමි කරලා ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ඩීසල් බලාගාර මාෆියාවට ඒ
හිඟ විදුලිය ලබා ගැනීෙම් වරපසාදය ලබා දීම ෙනොෙවයිද කියන
එක මා අහන්න කැමැතියි.
සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් සනාථ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් පසු ගිය
මාස ෙදෙක් මහා වැස්ස නිසා තාප බලාගාරවලින් සමස්ත විදුලි
ජනනය කියාත්මක වුෙණ් සියයට 6යි කියා. හැබැයි වික්ෙටෝරියා
කුකුෙළේ ගඟ turbines නතර කිරීම නිසා තාප විදුලි බලාගාර
පාවිච්චිය සියයට 10කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපට
දැන ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මා
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමතියි, 2007 මහ
බැංකු වාර්තාෙව් 69 වන පිටුවට. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථා කරන මන්තීතුමාෙග් කථාවට සවන් ෙදන්න. අෙනක්
මන්තීතුමන්ලාට කතා කරන්නට ඕනෑ නම්, කරුණාකර ෙම් ගරු
සභාෙවන් පිටෙවලා කතා කර ෙගන ෙමහාට එන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, බලන්න 2007 මහ බැංකු වාර්තාව.
එම වාර්තාෙව් 69 වන පිටුව ෙමොකක් ද කියන්ෙන්? 2007 මහ
බැංකු වාර්තාෙව් 69 වන පිටුෙව් ෙමෙහම කියනවා:
" විදුලි බලය මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම්වල ඌනතා නිසා ෙකොටස් හිමිකම
පාග්ධන පිරිවැෙයන් සියයට 30ක් පමණ වන විදුලි බලය සපයන
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන, ඉහත වාසි අත් විඳින අතර සාමාන ජනතාවට
අවසානෙය් ලං. වි. ම.ෙය් අධික පාඩුවල, බර දැරීමට සිදුෙව්"
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මහ බැංකු වාර්තාව ඒ කියන්ෙන්. මහ බැංකුව වාර්තාව
තවදුරටත් ෙමෙසේ කියනවා:
"ඒ අනුව විදුලි බලය මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම්වල පවත්නා අවාසිදායක
ෙකොන්ෙද්සි නිවැරදි කිරීම තුළින්, ලං.වි.ම.ට දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන
6ක් වාර්ෂිකව ඉතිරි කර ගත හැක."

මා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, 2007 මහ බැංකු වාර්තාව.
එපමණක් ෙනොෙවයි, තව දුරටත් මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා
ෙමන්න ෙමෙහම:
"විදුලිබලය සපයන පුද්ගලික අංශෙය් ආයතන සමඟ පවතින විදුලිබලය
මිල දී ගැනීෙම් ගිවිසුම්වල බරපතළ වැරදි ෙහේතුෙවන් ලං.වි.ම. ට අධික පාඩු
විඳීමට සිදු වී ඇති අතර, එය විදුලි බිල දැඩි ෙලස ඉහළ යාමට ද ෙහේතු වී
ඇත."

ගරු කථානායකතුමනි, 2007 මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා,
විදුලි බලය මිල දී ගැනීෙම් ගිවිසුම් ටික සංෙශෝධනය කරන්නටය
කියා. මහ බැංකු වාර්තාව එෙහම කියනෙකොට පි.බී. ජයසුන්දර
මැතිතුමා කියනවා, ෙම්වා සංෙශෝධනය ෙනොකෙළොත් වාර්ෂිකව
රුපියල් ෙකෝටි 1200ක පාඩුවක් අෙප් රටට සිදු ෙවනවා කියා.
නමුත් විදුලි බලය මිල දී ගැනීෙම් ගිවිසුම්වලට - power purchase
agreementsවලට- අද ෙමොකක් ද සිදු වී තිෙබන්ෙන්? අද
ස්වාධීන බලශක්ති නිපදවන්නන් - independent power
producers- සමඟ අඩුම ගණෙන් සාකච්ඡාවක් කර ෙම් ගිවිසුම්
සංෙශෝධනය කරන්නට විදුලිබල මණ්ඩලයවත්, අමාත ාංශයවත්
කටයුතු කර නැහැ.
එෙසේ කළා නම් වාර්ෂිකව අෙප් රටට රුපියල් ෙකෝටි 1,200ක්
ඉතුරු කර ගන්නට තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, වාර්ෂිකව
රුපියල් ෙකෝටි 1,200ක් ඉතුරු කළා නම් 2007 සිට 2013 වන තුරු
ගණන් බැලුෙවොත්, ඒ අවුරුදු පහට අපට රුපියල් ෙකෝටි 5,000ක්
ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි ෙමොකක්ද විදුලිබල
මණ්ඩලය කරන්ෙන්? විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත ාංශයට ෙබෝලය pass කරනවා. විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත ාංශය ආපහු විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙබෝලය pass කර කර
අර විදුලි බලය මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම් - power purchasing
agreements - සංෙශෝධනය කරන්ෙන් නැතිව, අවුරුදු පහක්
ෙහමින් ෙහමින් ඉබි ගමනින් ෙම් යන්ෙන් ෙමොකද? අර
ෙපෞද්ගලික විදුලිබල ඩීසල් මාෆියාව සුරකින්නට ෙනොෙව්ද කියන
එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් අහන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, බලන්න, ෙතල් විදුලි බලාගාර
සැපයුම්කරුවන් හත් ෙදනකුෙගන් නියාමන ෙකොමිසෙම් බලපත
තිෙබන්ෙන් ෙදෙදෙනකුට විතරයි. ඒ ෙපෞද්ගලික තාප විදුලි
බලාගාර සැපයුම්කරුවන්ෙගන් ෙදෙගොල්ලකටයි බලපත
තිෙබන්ෙන්. පස් ෙදෙනකුට බලපත නැහැ. නමුත් විදුලිබල
මණ්ඩලය ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත ාංශය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?
Ace Power Generation
Matara Limited, ඒ වාෙග්ම ෙහොරණ, ලක්දනවි සමාගෙම් බලපත
අෙහෝසි
වී
තිබියදී
පැරැණි
ගිවිසුම්
අනුව
ෙමම
සැපයුම්කරුවන්ෙගන් ඉතාම දූෂිත විධියට විදුලි බලය මිලදී
ගන්නට විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු කර තිෙබනවා. නියාමන
ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ ෙනොතකා, නියාමන ෙකොමිසෙම් ෙකොස්තා
මැතිතුමාෙග් ඒ ෙයෝජනා ෙනොතකා, ගිවිසුම් කඩලා, බලපත
නැතිව, අධික මිලට ෙම් ෙපෞද්ගලික ෙතල් බලාගාර හිමියන්ෙගන්
විදුලිය මිලට අරෙගන ෙම් රෙට් මහා ධනස්කන්ධය, රෙට්
ජනතාවෙග් සල්ලි, ඔබෙග්, අෙප් සල්ලි ෙම් විධියට නාස්ති කිරීම
තුළින් රටට සිදු වන විපත්තිය ෙදස දැන්වත් ඇස් ඇර බලන්න, ඒ
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න කියලා විදුලිබල මණ්ඩලෙයනුත්,
විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමියෙගනුත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්
ඉල්ලා සිටිනවා.
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ගරු කථානායකතුමනි, අපට මතකයි පවිතා වන්නිආරච්චි
ඇමතිතුමිය
ෙම්
උත්තරීතර
සභාෙව්දී
පකාශ
කළා
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදි ෙනොකිරීම පිළිබඳව
විපක්ෂය ජනතාවෙගන් සමාව ගන්න ඕනෑය කියලා. ඒ වාෙග්ම
එතුමිය පකාශ කළා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ඉදි කිරීම
පිළිබඳව වර්තමාන රජයට පශංසාව ලැබිය යුතුය කියලා. ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ලක්විජය බලාගාරය අද
දූෂිත චීන කරච්චලයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. චීනෙය්
එක්සිම් බැංකුෙවන් ෙකෝටි 17,500ක් ණයට අරෙගන ඒ බලාගාරය
ඉදි කළාට ෙපොෙරොන්දු වූ දිනයටවත් එය විවෘත වුෙණ් නැහැ. මාස
ෙදකකට පස්ෙසේයි එය විවෘත වුෙණ්.
ෙමගාෙවොට් 300ක් සපයනවාය කිව්වාට ෙමගාෙවොට් 285යි
සපයා තිෙබන්ෙන්. තවත් ෙකෝටි 65ක අතිෙර්ක වියදමකින් හදපු
ගල් අඟුරු ජැටියට ෙදවැනි පියවෙර්, තුන්වැනි පියවෙර් ගල් අඟුරු
ටික බාන්නට හැකියාවක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම බාල භාණ්ඩ
උපෙයෝගී කර ෙගනයි ෙම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදි
කර තිෙබන්ෙන්. බලන්න, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් හිටපු
සභාපතිතුමා වන මහාචාර්ය විමලධර්ම අෙබ්විකම මැතිතුමා BBC
එකට පකාශයක් කර තිෙබනවා. චීන සමාගමක් මඟින් චීනෙය්
තිබුණු බාල බඩු ටික, බාල උපකරණ ෙමෙහට ෙගන්වලා තමයි
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදි කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් විදුලි
බලාගාරෙය් නල පද්ධති හිටි ගමන් පුපුරා යනවා, වෑල්වලින්
හුමාලය කාන්දු වනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලි උත්පාදන යන්තය -

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, point of Order
එකක් ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු මන්තීතුමා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරයක් ඉදි
කිරීම ගැන කථා කරනවා. ජපානෙයන් ලැෙබන්න ගිය විදුලි
බලාගාරෙය් කටයුතු නවතා දැමුෙව් එතුමාෙග් නායකතුමායි.
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු
කරපු කාලෙය් තමයි ජපානෙයන් ලැෙබන්න ගිය විදුලි
බලාගාරෙය් කටයුතු නවතා දැමුෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම points of Order ඉදිරිපත්
කරනෙකොට ඔබතුමා අනුගමනය කරන රීතිම, ආණ්ඩු පක්ෂය
පැත්තටත් අනුගමනය කරන්න කියලා මා ෙබොෙහොම බැගෑපත්ව
ඉල්ලීමක් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය
අරුම පුදුම විදුලි බලාගාරයක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි විදුලි
උත්පාදන යන්ත රත් වනෙකොට ෙසන්ටිෙගේඩ් 500 ඉක්මවා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

රත්ෙවනවා. ඊට පසුව ෙම්වා සිසිල් ෙවනකන් දින 22ක් බලාෙගන
ඉන්නට ඕනෑ. ෙම් වාෙග් ආශ්චර්යවත් බලාගාරයක් තමයි ෙම්
රජය රටට දායාද කර තිෙබන්ෙන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරයට වැඩි මිලට දූෂිත විධියට ගල්
අඟුරු ලබා ගැනීම තුළින් රටට ෙකෝටි 200ක් පාඩු ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකා
ෙකෝල් කියන සමාගම ෙම් රටට රුපියල් ෙකෝටි 470ක් පාඩු
කරමින් ෙදවැනි ගල් අඟුරු ෙතොගය සැපයීමත් අර වැඩි මිලට ගල්
අඟුරු සපයන ආයතනයටම ලබා දී තිබීම ඉතාමත්ම නින්දිත
කර්තව යක්. ඉතින් ෙම් ෙහොර වැඩ අස්ෙසේ විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
සභාපතිතුමා කියනවා, විදුලිය ගාස්තු ඉහළ දැම්මාට මණ්ඩලයට
රුපියල් ෙකෝටි 2600ක් පාඩුයි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇසූ පශ්නයකට උත්තර
ෙදමින් පවිතා වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියම කිව්වා, ෙම්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් අඩු පාඩුකම් රැසක් තිෙබනවා
කියලා.
එක්සිම් බැංකුෙවන් ෙකෝටි 17,500ක් ගිනි ෙපොලියට අරෙගන
ඉතාමත්ම බාල මාදිළිෙය් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරයක්
හදලා රටට දායාද කරපු එකට ෙම් ආශ්චර්යවත් ආණ්ඩුවට අෙප්
සහෙයෝගය ලබා ෙදන එක ෙනොෙවයි, මුළු රෙටන්ම, මුළු
ජාතිෙයන්ම සමාව ගන්නට ෙම් රජයට සිදු වනවායි කියන එක මම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම
ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් විදුලිබල ක්ෙෂේතය ගැන සාකච්ඡා වන
ෙම් ෙමොෙහොෙත්, මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්ෙන් ජයතිස්ස ද
ෙකොස්තා මැතිතුමා ෙම් රෙට් විදුලිබල ක්ෙෂේතය ගැන කරපු
පකාශයක් තුළින්. ෙමොකක්ද, එතුමා කියන්ෙන්? "විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් ෙසේවක සංඛ ාව 18,000යි. එයින් 800ක්
ඉංජිෙන්රුෙවෝ. එයින් බහුතරය වැරදි කරන්ෙන් නැහැ, ඉන්නවා
නම් ඉන්ෙන් අතෙළොස්සක්. වැරදි අකමිකතා දිගින් දිගටම තිබිලා
තිෙබනවා." කවුද ෙම් කියන්ෙන්? ජයතිස්ස ද ෙකොස්තා මැතිතුමා.
එතුමා කියනවා, "ගිණුම් නැහැ, අපි ඉල්ලුවා. දුන්ෙන් නැහැ. අෙප්
ඉල්ලීමට මිලියන 50ක් පමණ වැය කරලා මෘදුකාංග ෙගනැත්
තිෙබනවා.
නමුත් පාරදෘශ භාවය නැහැ. දූෂිත කියාවන්
කියාත්මක ෙවන්ෙන්" කියලා. මම ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්,
ජයතිස්ස ද ෙකොස්තා මැතිතුමා. විෙශේෂයන්ම මහජන උපෙයෝගිතා
ෙකොමිසෙම් සභාපති-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)
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තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කට වචනයට පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබන
ශුභ සාධනෙය් ආශ්චර්යය රෙට් ජනතාවෙග් ඇඟට පතට, බඩට,
කටට, හදවතට දැනීමට කියාත්මක කරන්න.
ෙදයියන්ෙග්
නාමෙයන් කරුණාකර විදුලි බිල අඩු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක්
කරමින් මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
විෙශේෂ පකාශයක් කිරීමට ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
ඉල්ලා සිටිනවා. මම එම අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතාෙග් විෙශේෂ
පකාශය
மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகரவின
விேசட கூற்

SPECIAL STATEMENT BY HON. DAYASIRI
JAYASEKARA
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු කථානායකතුමනි, අද දවෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
විවාදයක් යන අවස්ථාෙව්දී මට ෙමම විෙශේෂ පකාශය කිරීමට
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
1959 දී ෙහොරණ, ශීපාලි විද ාලෙය් දී එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා කරන ලද කථාවක උපුටනයකින් මම
මෙග් කථාව පටන් ගන්නවා.
"මිනිසුන් දැඩි ෙසේ එල්බ ෙගන සිටිය යුතු නිදහසක් ඇත. ඒ,
මිනිසා සතු සිතීෙම් නිදහසයි. එකී නිදහස නැතිව යාම සකල
මානව වර්ගයාටම ෙඛ්දජනක කාලයක් උදා කරනු ඇත."
අද මට ෙම් පකාශය කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් සිතීෙම්
නිදහස සම්බන්ධෙයන් අපට අෙප් පක්ෂය ඇතුෙළේ ඇති කරලා
තිෙබන භයංකාර තත්ත්වයත් සමඟයි. සිතීෙම් නිදහස ෙවනුවට
අන්ධානුකරණෙය් ඇදහීමක් තමයි අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒක
ඊෙය් දිනය දක්වාම සිදු වුණා. අන්ධානුකරණෙය් ජීවත් වනවාට
වඩා එතැනින් ඉවත් වීම ගැන මම අද සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න ගරු කථානායකතුමනි.
ෙම් සභාපති ජයතිස්ස ද ෙකොස්තා මැතිතුමාම කියනවා,
"විදුලිබල මණ්ඩලය දූෂිතයි, විදුලිබල අමාත ාංශය දූෂිතයි"
කියලා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ ෙකොෙහොමද, ෙම් රෙට් ලක්ෂ
50ක් වූ විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ට සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට වන්ෙන්
කියන එක මම අහන්න කැමැතියි. ඒ නිසා විදුලිබල හා බලශක්ති
ඇමතිවරියෙගන් සහ නිෙයෝජ අමාත වරයාෙගන් ඉල්ලීමක්
කරනවා. ෙම් මහ වැසි නිසා විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් ෙකෝටි
2,700ක් ලාභ ලබා තිෙබනවා. කරුණාකරලා ඒකක 60-180
දක්වා වූ පාරිෙභෝගිකයන්ට වැඩි කළ විදුලි බිල - ඒ ඒකක
පමාණය පාවිච්චි කරන පාරිෙභෝගිකයන් ෙම් රෙට් සියයට 49ක්
ඒ
කියන්ෙන්
විසිපන්
ලක්ෂයක්
ඉන්නවා.ෙම්
පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් කර පිට, හිස මත, බර පටවන්ෙන් නැතුව

අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමා ෙකොන්සර්වටිව්වාදිෙයක්. එතුමා
එකී දෘෂ්ටිවාදය නිෙයෝජනය කරනු ලබන්ෙන් ෙලෝක කිස්තියානි
පජාතන්තවාදීන්ෙග් සංගමෙය් දකුණු ආසියාතික කලාපෙය්
නිෙයෝජ සභාපතිවරයා විධියටයි.
බිතාන ෙය් ෙශේෂ්ඨ අගමැතිවරයකු වූ ෙබන්ජමින් ඩිස්රායිලී
මහතා අනුගමනය කරමින් තමයි අෙප් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමා 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පවා සකස් කෙළේ. ඒ
ෙශේෂ්ඨ අගමැති ෙබන්ජමින් ඩිස්රායිලී
මහතා, ඔහු දකින
ෙකොන්සර්වටිව්වාදය ෙම් විධියට විගහ කරනවා:
“Conservatism discards Prescription, shrinks from Principle,
disavows Progress; having rejected all respect for antiquity, it offers
no redress for the present, and makes no preparation for the future.”
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එහි සිංහල අනුවාදය ෙමයයි.
"ෙකොන්සර්වටිව්වාදය පර්යාෙලෝකය ෙහවත් දැක්ම කුණු
බක්කියට දමති. පතිපත්ති හමුෙව්දී හැකිෙළති. පගතිය විශ්වාස
ෙනොකරති. අතීතය ෙවත පවතින ෙගෞරවය පතික්ෙෂේප කරති. එය
වර්තමානයට විසඳුම් ෙනොෙසොයනවා ෙමන්ම අනාගතය සඳහා ද
කිසිදු සූදානමක් ඇති කර ෙනොගනී."
අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අනාගතය ගැන මැනවින් සිතා
බලපුවාම ෙම් ගර්හාවට, ෙකොන් කිරීමට, පළි ගැනීමට ලක් වුණු
මන්තීවරෙයක් විධියට මම දකිනවා, ෙබන්ජමින් ඩිස්රායිලීෙග් ෙම්
වදන්වල නියම අර්ථය වර්තමාන පක්ෂ නායකත්වය විසින් අපට
ලබා දීලා තිෙබනවා කියලා.
ඒ තත්ත්වයට එෙරහිව කියා කරන්නට යන හැම ෙකනකුම
ගිලටීනයට අහු ෙවනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටින මන්තීවරුන් විශාල
පමාණයක් ඒ ගිලටීනයට අහු ෙවලා, එතැනින් ඉවත් වුණු අය
විධියට ඉතිහාසයට එක් ෙවලා තිෙබනවා.
1994 දී අෙප් නායකතුමා පක්ෂ නායකත්යට පත් වුණායින්
පසුව 1995 දී කතරගම තිබුණු පක්ෂ සම්ෙම්ලනෙය්දී එතුමා
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. 8(1) හැටියට ෙගන ආ ඒ ෙයෝජනාව තමයි
පක්ෂ නායකත්වෙය් පුරප්පාඩුවක් ඇති වන තුරු පක්ෂ
නායකත්වය ෙවනස් කළ ෙනොහැකියි කියන එක. ඒෙකන් අදහස්
වන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක්ෙකෝ පක්ෂ නායකයා මැෙරන්න ඕනෑ;
එෙහම නැත්නම් ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා අරෙගන ගිය
ඒ කමෙව්දය තමයි අෙප් පක්ෂෙය් ඉදිරි ගමනට දැවැන්ත බාධාවක්
බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්. සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් අපි විශාල පිරිසක් -පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්,
පළාත් සභා මන්තීවරුන්, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්- එකතු
ෙවලා ඒක ෙවනස් කරන්න ෙලොකු සටනක් කළා. අෙපන් ඉවත්
වී ගිය මන්තීවරුන් විශාල පිරිසක් ඒ සටන කරලා බැරි තැන
තමයි ෙමතැනින් එළියට ගිෙය්. ඒ කාල වකාවනු තුළ අපි
අරෙගන ගිය සටෙන් පතිඵලයක් හැටියට, සම්ෙම්ලනයක්
පවත්වලා අපි අලුත් ව වස්ථාවක් හැදුවා. ඒෙකන් 8(1) වගන්තිය
අයින් කළා. ඒ කියන්ෙන් නායකත්වෙය් පුරප්පාඩුවක් ඇති වන
තුරු, නායකත්වෙය් ෙවනසක් ඇති ෙනොවනවාය කියන පකාශනය
අපි ඉවත් කළා. ෙම් රෙට් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලු ෙදනා
අත් උස්සලා, අත්වැල් බැඳෙගන ඔක්ෙකොම කිව්වා, "අපි ෙම්ක
එක හඩින් අනුමත කරනවා" කියා. මාස කිහිපයකට පසුව ෙම්කට
ඡන්ද විමසීමක් තිබුණා. එක දවසින් කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලයට
23 ෙදෙනක් පත් කළා. ඔවුන් කිසිම ෙදයක් දැන ෙගන සිටිෙය්
නැහැ. පක්ෂෙය් ඉතිහාසය, එෙහම නැත්නම් පක්ෂය
අභ න්තරෙය්, කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලය ඇතුෙළේ ෙවන්ෙන්
ෙමොනවාද කියන ෙම්වා ගැන කිසි දැනුමක් තිබුෙණ් නැති 23
ෙදෙනක් පත් කළා. ඒක හරියට මරණාධාර සමිතියට අලුතින්
සාමාජිකයන් බඳවා ගන්නවා වාෙග් වැඩක්. එෙහම බඳවා ෙගන
ඡන්දය පැවැත්වූවා. නායකතුමා ජයගහණය කළා, අපි පරාජය
වුණා. සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ජයගහණය කළා. ඒක එෙහම
පිටින්ම පැහැදිලිවම ෙම් පක්ෂෙය් තිබුණු පජාතන්තවාදී ගතිගුණ
උල්ලංඝනය කරපු වැඩ පිළිෙවළක්. පතිකා 92ක් හදලා ඒ 92
අංක කරලා ඒ අංකය දමපු පුද්ගලයාෙග් නම ෙහොයා ගන්න
පුළුවන් විධියට තමයි ඡන්දය පාවිච්චි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස්
කෙළේ. මා දන්නා එක මන්තීවරෙයක් ඒ අංකය කටු ගාලා තමයි
ඔහුෙග් ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ.
ඒ තරම් භයානක තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ඔහු ඡන්දය
පාවිච්චි කරන්න භය වුණා. ෙමොකද, ඒ පතිකා 92ම අරෙගන ගිහින්
බලන්න පුළුවන් කාටද ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඡන්දය
දීලා තිෙබන්ෙන් දයාසිරි ජයෙසේකරට නම්, ඡන්දය දීලා
තිෙබන්ෙන් සජිත් ෙපේමදාසට නම් පහුවදා උෙද්ට ඔහු ගිලටීනයට
අහු ෙවනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්. ෙම් ෙද් තමයි පසු ගිය කාලෙය්ම
අපට සිද්ධ වුෙණ්.
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සිරිෙකොතට පහර දීෙම් සිද්ධියක් ඇති වුණා. අෙප් මහ ෙගදර
වාෙග් තිෙබන සිරිෙකොතට පහර දීම අපි ෙහළා දකිනවා. එදත් අපි
කිව්ෙව් ඒකයි. ඒක අපි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහළා දකිනවා විතරක්
ෙනොෙවයි, ඒකට සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කරපු අයට යම් කිසි
දඬුවමක් ෙදනවා නම් ඒ දඬුවම ෙදන්න ඕනෑය කියන තැන තමයි
අපි එදාත් සිටිෙය්, අදත් ඉන්ෙන්. නමුත් ෙම් සිද්ධිය අවසානයට
ෙමොකක්ද වුෙණ්? පක්ෂ ව වස්ථාවට සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා,
ශීනාත් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත්
කරලා තව දුරටත් පක්ෂ නායකත්වය අවුරුදු 6කට දීර්ඝ කර
ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. ඊට පසුව තිබුණු පක්ෂ
සම්ෙම්ලනයට CCTV cameras ෙගනැල්ලා, වට කර ෙගන
හිරකාරයින්ෙගන් ඡන්දය ගන්නවා වාෙග් තමයි, අත් ඔසවන්න
කියලා තමයි ඒ ෙයෝජනාවට ඡන්දය ගත්ෙත්. අන්න ඒකයි අද ෙම්
පක්ෂෙය් පජාතන්තවාදයට අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම. සමහර අය
ඒවාට විරුද්ධ ෙනොවී සද්ද නැතුව නිකම් ඉන්න ෙකොට අපට
ෙකොන්දක් තිබුණා එදා නැඟිටලා කථා කරලා ඒකට විරුද්ධව අත
ඔසවන්න. ඒකට විරුද්ධ ෙනොවී ඉන්න අෙප් හෘදය සාක්ෂිය අපට
ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 6කට නායකත්ව කාලය දිගු කර ගත්තා.
දැන් 2014 ඡන්දයක් දිනන්න කථා කරනවා. 2014
ජනාධිපතිවරණයක් තිබිලා ඒ ඡන්දෙයන් පැරදුණත් 2018 වන
තුරු ෙම් නායකත්වය තව දුරටත් ෙම් පක්ෂෙය් ඉතුරු ෙවනවා. අත්
පුඩි ගහන්න ඒක ෙම් ආණ්ඩුවට ෙහොඳ කාරණයක් බවට පත්
ෙවයි. 2022 දී බලය ලබා ගැනීෙම් හීනය තමයි දැන් ඉතිරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. තව අවුරුදු 10ක් ෙම් රෙට් එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකෙයෝ මැරී මැරී ගුටි කකා ඔවුන්ෙග් සියලු ෙද්වල් කැප
කරලා තිෙබනවා. 2022 දී බලය ලබා ගැනීෙම් හීනයක තමයි අද
ඔවුන් ජීවත් ෙවන්ෙන්.
ෙම් කාරණෙය්දී අෙප් පක්ෂෙය් විශාල පිරිසක් දඬුවමට ලක්
වුණා. කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 1995 සිට ෙම් පක්ෂෙය් නිෙයෝජ
නායකයා විධියට සිටි ෙකෙනක්. එතුමාෙග් කෙණන් අල්ලලා
කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලෙයනුත් එළියට දැම්මා. සජිත් ෙපේමදාස
මහත්මයාෙග් නිෙයෝජ නායකකම ඔහුෙගන් ඉවත් කළා.
එතුමාත් කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලෙයන් ඉවත් කළා. නමුත් පසුව
එතුමාව කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලයට අරගත්තා. රංජිත් මද්දුම
බණ්ඩාර මැතිතුමාත් ඉවත් කරලා තිබුණා, පසුව ඔහුවත් ආපසු
ගත්තා. තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය ලක් වනිතා ෙපරමුෙණ්
සභාපතිනිය විධියට සිටියා. එතුමිය ඒ සභාපති ධුරෙයන් ඉවත්
කරලා කෘත ාධිකාරි මණ්ඩල සාමාජිකත්වයත් නැති කළා. පසුව
නැවතත් එම තනතුරු ලබා දුන්නා. ෙරෝසි ෙසේනානායක මැතිනිය
කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලෙයන් ඉවත් කළා. ෙම් වන තුරුත් එතුමියව
කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලයට පත් කරලා නැහැ. බුද්ධික පතිරණ
මැතිතුමා කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලෙයන් ඉවත් කළා. ඔහු තමයි
මාතර දිස්තික්කෙයන් පළමුවැනි තැනට මනාප ගත් පුද්ගලයා.
සාමාන ෙයන් කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලයට අපි ෙගන්වන්ෙන් ඒ
විධියටයි. එතැනින් ඔහුව අයින් කළා. ඒ වාෙග්ම සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමා ෙම් පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න පුළුවන් දක්ෂ
මන්තීවරෙයක්. අපි ෙහට ෙමතැනින් ගියත් ඒක කියන්න ඕනෑ.
එතුමාෙග් ආසනය ෙදකට කඩලා පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකුට
කෑල්ලක් දුන්නා. අද වන තුරු අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ අෙප්
පක්ෂය ෙවනුෙවන් පුවත් පත් සාකච්ඡාවකට එතුමාව කැඳවා
නැහැ. ෙම්ක තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ඒ වාෙග්ම
දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මන්තීතුමා කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලෙයන් අයින්
ෙකරුවා. පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙග් ආසනය එතුමාට
අෙහෝසි ෙකරුවා. පසුව කථා කරලා නැවත ඒක එතුමාට ලබා
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමා කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් ඉතාම දක්ෂ විධියට වැඩ කළ මන්තීවරෙයක්;
මිනිස්සුත් එක්ක හිටපු මන්තීවරෙයක්. එතුමාෙග් ආසනය එතුමාට
අහිමි ෙකරුවා. ඉම්තියාස් බාකීර් මාකාර් මැතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය්
මුස්ලිම් ජන පදනම ආරක්ෂා කරපු නායකයා විතරක් ෙනොෙවයි,
සිංහල ජන පදනමක් තිබුණු නායකයා. එතුමාෙග් කෘත ාධිකාරි
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

මණ්ඩල සාමාජිකත්වය අෙහෝසි ෙකරුවා. රංජිත් අලුවිහාෙර්
මන්තීතුමා අෙප් පක්ෂය ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ෙමෙහවරක් කරපු
මාතෙල් දිස්තික්කෙය් නායකයා. එතුමාෙග් කෘත ාධිකාරි මණ්ඩල
සාමාජිකත්වය අෙහෝසි ෙකරුවා. ඒ වාෙග්ම චන්දා ගන්කන්ද
මැතිතුමාෙග් කෘත ාධිකාරි මණ්ඩල සාමාජිකත්වය අෙහෝසි
ෙකරුවා.
පළාත් සභා මන්තීවරු ගැන කියනවා නම් පළාත් සභා මන්තී
ශිරාල් ලක්තිලක මැතිතුමාෙග් ෙකෝට්ෙට් ආසනය ඔහුෙගන් අයින්
ෙකරුවා. නීතිඥ ෛමතී ගුණරත්න මැතිතුමාෙග් ආසනය එතුමාට
අෙහෝසි ෙකරුවා. පළාත් සභා මන්තී ෙජෝර්ජ් ෙපෙර්රා මැතිතුමා
මහර ආසනෙයන් අයින් ෙකරුවා. පළාත් සභා මන්තී නීතිඥ
ශිරන්ත අමරෙසේකර මැතිතුමාෙග් ආසනය එතුමාට අහිමි ෙකරුවා.
ෙරෝස් පනාන්දු මැතිනිය කටාන -[බාධා කිරීම්] කලබල ෙවන්න
එපා. ෙරෝස් පනාන්දු මැතිනිය කටාන ආසනෙයන් අයින් ෙකරුවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
නැහැ, නැහැ. කටාන ආසනෙය් මම.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඔව්, ඔව්. මම දන්නවා. මම ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ.
කරුණාකර නිශ්ශබ්දව ඉන්න. [බාධා කිරීම්] බන්දුලාල්
බන්ඩාරිෙගොඩ මැතිතුමා එතුමාෙග් ආසනෙයන් අයින්
ෙකරුවා. ෙඩොනල්ඩ් මැතිතුමා මින්ෙන්රිය ආසනෙයන් අයින්
ෙකරුවා. ආනන්ද ලැනෙරෝල් මැතිතුමා බද්ෙද්ගම ආසනෙය්
සංවිධායකකමින් අයින් ෙකරුවා. රවි ජයවර්ධන මැතිතුමාව
ෙහොරණ ආසනෙයන් අයින් ෙකරුවා. ලාල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා
අෙප් ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් හිටපු මාධ පකාශක. එතුමාවත්
ඉවත් ෙකරුවා. පාෙද්ශීය සභාවල විපක්ෂ නායකවරු, පාෙද්ශීය
සභා මන්තීවරු 250කට අධික සංඛ ාවකට විරුද්ධව ෙචෝදනා පත
යවලා ඔවුන්ට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වූවා. ෙම්ක හරියට
ෙජෝශප් ස්ටාර්ලින් එදා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් මහා ශුද්ධ කිරීම purge - හා සමානයි. පක්ෂයක් ශුද්ධ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ,
පක්ෂෙය් මිනිස්සු එළවන වැඩ පිළිෙවළ, ජනමතයක් තිෙබන,
මිනිස්සුන්ට හදවතින් ආදරය කරන මිනිස්සු එළවන වැඩ පිළිෙවළ
තමයි පසු ගිය කාල වකවානුෙව් කියාත්මක වුෙණ්. අද වන ෙකොට
රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමාෙග් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 2000 වසෙර්
අෙප් පක්ෂෙය් කටයුතු කර ෙගන යන්න අමාරු අවස්ථාෙව් එතුමා
තමන්ෙග් නිලතලවලින් ඉල්ලා අස් ෙවලා ගිහිල්ලා පක්ෂය
ෙවනුෙවන් ගුටි කාෙගන, ගහෙගන කටයුතු කළා. එතුමාට
විරුද්ධව තවමත් නඩු තිෙබනවා. එෙහම තිබියදීත් එතුමාෙග්
ආසනය අහිමි ෙකරුවා. එතුමා තවමත් ෙම් පක්ෂෙය් රැඳිලා
ඉන්නවා. ඉතිහාසෙය් ෙම් නායකතුමා යටෙත් ඉන්න බැරි වුණු
විශාල පිරිසක් ෙම් පක්ෂය අතහැර දමා ගියා. සරත් අමුණුගම
මැතිතුමා ෙම් පක්ෂයට තිබුණු සම්පතක්. එතුමා 1998 චූලා
බණ්ඩාරනායක ඇතුළු තවත් පස් ෙදනකු එක්ක පක්ෂෙයන් අයින්
ෙවලා ගියා. ඊළඟට, ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම මැතිතුමා,
ෙකෙහලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා, මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ෙම්
නායකතුමා ළඟ ඉතාම ළඟින් වැඩ කරපු අය. [බාධා කිරීම්] හිනා
ෙවන්න එපා. ෙහට අනිද්දාට අෙනක් අයටත් ඔය ටික ෙව්වි. ඔය
ළඟින් ඉඳෙගන කෑ ගහපු අය තමයි ඉස්ෙසල්ලාම යන්ෙන්. මතක
තියා ගන්න. [බාධා කිරීම්] දැන් එක එක ෙකොන්තාත් භාර ගන්න
ලැහැස්ති ෙවන්න එපා.
කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ඇතුළු 17 ෙදෙනක්, යුද්ධෙය්දී ඇති
වුණු වාතාවරණයත් එක්ක ආණ්ඩු පක්ෂයට ගියා. 2008 දී අෙප්
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පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායමට ඉගැන්නුවා යුද්ධය පරදින්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක. ෙජොන්ස්ටන් ඇමතිතුමා සාක්ෂි දරනවා
ඇති; අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා සාක්ෂි දරනවා
ඇති. අපි නැඟිටලා විරුද්ධ වුණා ෙම්වාට. මතක තියා ගන්න.
[බාධා කිරීම්] එදා හිටිෙය් නැති අය කථා කරන්න එපා. එදා අපි
විරුද්ධ වුණා. හමුදාෙව් කර්නල්ලා ෙගනැල්ලා එදා අපට
ඉගැන්නුවා යුද්ධෙයන් පරදින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
"ෙමෝසම් වැස්ස නිසා, එන ෙමෝටාර් නැත්නම් එන යුද බෆල්
යන්න බැරුව හිර ෙවනවා. එෙරනවා. එරුණායින් පසු යුද්ධෙයන්
අපි පරදිනවා. යුද්ධය පැරදුණාම අනික් පැත්ෙතන් ආර්ථිකය කඩා
වැෙටනවා. එතෙකොට ආණ්ඩුව ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්
ඇවිත් තිෙබනවා" කියා අපට ඉගැන්නුවා. ෙම් රටට ආදරය කරන
මිනිස්සු විධියට අපි එදා නැඟිටලා ඒකට විරුද්ධ වුණා. ඒවා තමයි
-යුද්ධෙයන් පරිදින හැටි- යූඑන්පී මන්තී කණ්ඩායමට ඉගැන්වූෙව්.
ඒක මතක තියා ගන්න. පසු ගිය සතිෙයත් ගාමිණී ෙලොකුෙග්
මැතිතුමා මාත් සමඟ කිව්වා, එදා ඒ ෙවලාෙව් අපි හරි තීන්දුවක්
ගත්තා නම්, යුද්ධයට සහෙයෝගය දීලා ෙවන විධියකට අපි වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කර ආණ්ඩුව වට්ටන වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන
ගියා නම්, අදත් ෙම් විපක්ෂෙය් අපි ඔක්ෙකොම කට්ටිය සිටිනවා
කියා. ඒවා තමයි තිබුණු පශ්න. අපි ඒවා ඔක්ෙකොම හිතින් දරා
ෙගන පක්ෂය ඇතුෙළේ හිටියා. මතක තියා ගන්න.
එදා 1989 දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පමුඛ අට ෙදෙනක්
හිටිය විපක්ෂය ෙමොනවාද කෙළේ? එෙහම අට ෙදනාට බැහැපු
ෙවලාෙව් එතැනින් පසු -[බාධා කිරීමක්] ඔව්. 1989න් පස්ෙසේ.
ඔක්ෙකොටම ගණන් වරදිනවා. ඒ අය ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ අය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉන් පිටතත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ෙගන
ගියා. එදා පාද යාතා කරලා, ජන ෙඝෝෂා කරලා, ශබ්ද ෙඝෝෂා
කරලා 1993 දකුෙණ් මැතිවරණෙය්දී අමරසිරි ෙදොඩන්ෙගොඩ
මැතිතුමාට දිවුරුම් ෙදන්න බැරි වන විට, තිබුණු යකඩ ෙග්ට්ටු
ගලවා දමා ඉබ්ෙබෝ ගලවා දමා බාකීර් මාකාර් මැතිතුමා කැඳවා
ෙගන ගිහින් ඒ දිවුරුම් දීම කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
හයියක් තිබුණා. අද අපි අරෙගන ගිෙයොත් දිවුරුම් ෙදනවා තියා
අපව පැත්ත පළාතකට ගන්න එකක් නැහැ. අප ෙබ්රා ගන්න
කවුරුවත් නැහැ. ගැහුෙවොත් ගුටි කාලා නිකම් ඉන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වයට අපි පත් වුණා.
අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද අපි උද්ෙඝෝෂණය
කරනවා. උද්ෙඝෝෂණෙය්දී නායකෙයෝ එනවා. ඇවිත් කථා කරලා
ගියාට පස්ෙසේ අෙප් සිටින මිනිසුන්ට කඳුළු ගෑස් ගහනවා. එදා
ජීවන බරට විරුද්ධව අපි කළ උද්ෙඝෝෂණෙයන් පාලිත
ෙතවරප්ෙපරුම මැතිතුමා තනියම සටනට මුහුණ දුන්නා.
නායකෙයෝ ඔක්ෙකොම ගිහිල්ලා. කථා කරලා ගියාම ඒක හරියට
ෙසට් කරලා ගැහුවා වාෙග් වැඩක්. අෙනක් ඔක්ෙකෝම මිනිසුන්ට
කඳුළු ගෑස් ගැහුවා. ඒකයි සිද්ධ වුෙණ්. අද වන විට අපත් එක්ක
හිටපු මිනිසුන් ෙබ්රා ගත්තාද? එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා අෙප්
පක්ෂය ෙවනුෙවන් හිරබත් කන ෙවලාෙව් හඟුරන්ෙකත ඉඳලා
පාද යාතාවක් පටන් ගත්තා. ඒ පාද යාතාව ආරම්භ කරලා කිෙලෝ
මීටරයක් යන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ නායකෙයෝ ටික ඔක්ෙකෝම
ගියා. ෙකොළඹට එන තුරු පාද යාතාව තනියම අරෙගන එන්න
අපට සිද්ධ වුණා. එදා ෙසනඟ හිටිෙය් නැහැ. ඒත් ෙසනඟ එකතු
කර ෙගන ෙකොළඹට එන්න අපට සිද්ධ වුණා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කියන්ෙන් නුවර ඉඳලා ෙකොළඹට ෙපළපාළියක් එන විට
ෙදතුන් දාහක් එකතු කර ගන්න බැරි පක්ෂයක්ද? නැහැ. ඒකට
සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැහැ. තමන් ෙවනුෙවන් හිෙර් ගිය මිනිසුන්
ෙබ්රා ගන්න බැරි නායකෙයෝ සාමාන මිනිසුන්ෙග් හදවෙත්
දැෙනන රාවය ගැන කල්පනා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම
හදවතක් නැති මිනිස්සු අනාගතෙය් අෙප් අහිංසක යූඑන්පීකාරෙයෝ
ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් හඬ අවදි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම
අහන්ෙන් ඒකයි.
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අද සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් තත්ත්වය ෙකොෙහොමද?
සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා
මැතිතුමා
අවුරුදු
ෙදකහමාරක්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා කුදලාෙගන ගිහින් හිෙර් දැම්මාට පස්ෙසේ
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට අපි ෙමොනවාද කෙළේ? 2010
නායකෙයක් නැතුව අපට පිටින් නායකෙයෝ ආෙද්ශ කරන්න සිද්ධ
වුණා; ආනයනය කරන්න සිද්ධ වුණා. එෙහම කළ නායකයා අපට
ෙබ්රා ගන්න බැරි වුණා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි කළ උද්ෙඝෝෂණ
අරෙගන ගිහින් අතරමඟදි නතර කරන එක, වැඩි කාලයක් සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා හිෙර් තියන එක, එස්.බී. දිසානායක වැඩි
කාලයක් හිෙර් තැබුවාම තමයි අපට ෙම්ක කර ෙගන යන්න
පුළුවන් කියා හිතන එක තමයි ඇති වුණ ආස්වාදය. මිනිස්සු හිෙර්
දමා මිනිසුන්ෙග් හදවත් ඔක්ෙකොම හිර කරලා මිනිස්සු හඬන
ෙකොට ඒෙකන් බලය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන මන්ද
මානසිකත්වයක් තමයි ෙම් අයට තිබුෙණ්.
පසු ගිය කාලෙය් අපි ෙමොකක්ද කෙළේ? දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවාම අපි එළියට ගිහින් උපවාසයක්
කරලා ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අපි වැඩ කටයුතු කරමු කියා
තීරණය කර අෙප් පළමු වන වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගත්තා. ෙමතැන
තිෙබන ෙපොඩි hut එකක අපි උපවාසය පටන් ගත්තා. පසු දා උෙද්
පුළුවන් තරම් ඇතුළට ෙසනඟ
ෙගන්වා ෙම්ක දැවැන්ත
උද්ෙඝෝෂණ ව ාපාරයක් බවට පත් කරමු කියා අපි කල්පනා කළා.
එෙහම කරන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ. "සිරිෙකොත" ඇතුෙළන් එළියට
යන විට පාර වහලා. අෙනක් පැත්ෙත් පාෙරන් යන්න බැහැ, ෙවන
පාරකින් යමු කියා නතර කරන්න හැදුවා. කවුරුවත් එන්ෙන්
නැහැ. නමුත් කරන්න ෙදයක් නැතිකමට අපි ගිහිල්ලා සටන්
කරලා barricades කඩාෙගන බිඳෙගන ආපසු එළියට ආවා.
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අගවිනිශ්චයකාර තනතුරින්
අයින්
කළා.
කවුරු
වුණත්
එතුමිය
ෙම්
රෙට්
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය. එය වැරැදි අයින් කිරීමක්. ඒක මා අදත්
කියනවා. [බාධා කිරීම්] මතක තියා ගන්න ඒ කමෙව්දය වැරැදියි.
මම ඒ කථාව ඕනෑ තැනක කියනවා. මට ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
නමුත් මතක තියා ගන්න, ඒ අවස්ථාෙව් විපක්ෂයක් විධියට අපි
හරියට වැඩ කටයුතු කළා නම් ෙම් විධියට ආණ්ඩුවකට ෙසල්ලම්
කරන්න බැහැ. ඒ අවස්ථාව අපි අත් හැරියා. ඒක අත් හැරලා
ෙමොකක්ද කෙළේ? ඊ ළඟට එන අගවිනිශ්චයකාරවරයා ලවා පක්ෂය
හැර ගිය මන්තීවරුන්ෙග් මන්තී ධුර අෙහෝසි කර ගන්න පුළුවන්
කියලා හිතුවා. ඒකයි කල්පනා කෙළේ. ''බය ෙවන්න එපා. ඊ ළඟට
එන්ෙන් ෙටොප් බඩුවක්, එතුමා ලවා ඒක කර ගන්න පුළුවන්''
කියලා හිතුවා. එතුමා දාෙගන අෙප් මන්තීවරු අට ෙදනකු අයින්
කර ගන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. එෙහමයි plan එක තිබුෙණ්.
නමුත් අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ඒ ෙගොල්ෙලෝ තවම
ඉන්නවා. ෙමන්න අද ඇති කරලා තිෙබන තත්ත්වය.
විදුලි බිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් ආවා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙම්
ආණ්ඩුව වට්ටන්න පුළුවන් තැනකට ෙගෙනන්න උද්ෙඝෝෂණ
ව ාපාර ඇතුළු කරන්න පුළුවන් හැම වැඩ පිළිෙවළක්ම කරන්න
තිබුණා. ෙදදාහක පමණ පිරිසක් එකතු කරලා රාතිෙය් හුළු එළි
පත්තු කරෙගන මා පළමුවැනි සටන් කියා මාර්ගය පඬුවස්නුවර
ආසනෙයන් පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ සටන් කියා මාර්ගය ඉදිරියට
ෙගන ගිෙය් නැහැ.
අෙප් ජාතික වෘත්තීය සමිති අද කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. එදා
අෙප් වෘත්තීය සමිති ව ාපාරෙය් සාමාජිකයන් 95,000ක් විතර
හිටියා. 1994 වර්ෂය වන ෙකොට අෙප් වෘත්තීය සමිති ව ාපාරෙය්
72,000ක් විතර සාමාජිකයන් හිටියා. නමුත් අද සාමාජිකයන්
9,000ට පහත වැටිලා තිෙබන්ෙන්. අද අෙප් වෘත්තීය සමිති නැහැ.
එදා විශාලම වෘත්තීය සමිති ව ාපාරය තිබුණු පක්ෂය තමයි අෙප්
පක්ෂය. නමුත් විදුලිබල අර්බුදය ෙවනුෙවන් කරපු වැඩ වර්ජනය
අපට කරන්න බැරි වුණා. අපි ඒක බාර දුන්නා, ඒකාබද්ධ වෘත්තීය
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සටන් කියා මාර්ගවලට යන ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල
නායකයන්ෙග් අතට. අද අපි නිකම් ඇවිදින ඇට සැකිලි වාෙග්යි.
වෘත්තීය සමිති ව ාපාරය කඩා වට්ටලා තිෙබන්ෙන්; ඉවරයි.
එක පැත්තකින් පක්ෂ සාමාජිකයන් ඉවත් ෙවනවා. තව
පැත්තකින් ඡන්ද පතිශතය හැෙළනවා. තවත් පැත්තකින් වෘත්තීය
සමිති කඩාෙගන වැෙටනවා. ගම් මට්ටෙම් නායකයන් මලානික
ෙවලා නැවත ෙනොනැඟිෙටන තැනකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් නිසා තමයි අපි ව ාපාර ගණනාවක් හැදුෙව්. නිදහස් ජනතා
ව ාපාර අපට වුවමනා වුණා. එදා 2004 ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනාවා
වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් අපට වුවමනා ෙවලා තිබුණා. ෙවනත්
බලෙව්ග එකට එකතු කර ෙගන, රට වෙට් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
වැඩ පිළිෙවළ ෙවනම යන ගමන්, ආණ්ඩු විෙරෝධයත් ඇති කරලා,
ඒ සියල්ල යම් කිසි තැනකින් එකතු කර ෙගන දැවැන්ත ආණ්ඩු
විෙරෝධයක් හරහා ආණ්ඩුවක් ගන්න අපට වුවමනා ෙවලා
තිබුණා. අප ඒ වැඩ පිළිෙවළ අරෙගන යන ෙකොට පක්ෂ
නායකත්වෙයන් ආෙව් "ඒවා නතර කරන්න" කියලායි.
අපි එදා නිදහස් ජනතා ව ාපාරය එස්.බී. දිසානායක
මැතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා පටන් ගත්තා. ඒ පළමු වැනි
රැස්වීමට පහර දුන්නා. ඊ ළඟට අපි "නිදහෙසේ විලාපය" නමින්
උද්ෙඝෝෂණයක් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙවනුෙවන් පටන්
ගත්තා; ඒකට පහර දුන්නා. මෙග් වාහනය, රවි කරුණානායක
මැතිතුමාෙග් වාහනය, ෙරෝසි ෙසේනානායක මැතිනියෙග් වාහනය
එදා කුඩු කරලා දැම්මා. නමුත් අපට පිහිට ෙවන්න කවුරුවත්
හිටිෙය් නැහැ. ඒ ව ාපාර ඔක්ෙකොම අත් හැරලා දැම්මා.
ඊළඟට, සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ව ාපාරය. ඇත්තටම
ඒෙකන් කෙළේ ව වස්ථාව පිළිබඳව කථා කරන්න අවශ
වාතාවරණය සකස් කිරීමයි. අද ඒකට ෙමොකක්ද කරලා
තිෙබන්ෙන්? ඒ ඇවිෙළන ගිනි ෙගොඩට කාඩ්ෙබෝඩ් එකක් දැම්මා
වාෙග් ''ව වස්ථාවක්'' ෙගනැල්ලා දැම්මා. දැන් ඒ ව වස්ථාව ගැන
තමයි කථා කරන්ෙන්. හිතන්ෙන් ව වස්ථාෙවන් රට ෙපරළන්න
පුළුවන් කියලා. 50 ෙදනකු, 60 ෙදනකු එකතු කර ෙගන කරන
Voice Cut ෙද්ශපාලනයක් දැන් තිෙබන්ෙන්; ෙවන එකක්
ෙනොෙවයි. ජනතා ව ාපාරවලින් ඈත් ෙවච්ච Voice Cut
ෙද්ශපාලනෙය් ෙපර ගමන්කරු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. Mike
එකක් හම්බ වුණාම ආණ්ඩුව කුඩු ෙවන්න බණින්න පුළුවන්.
හැබැයි ඉස්සරහා ෙසනඟ නැහැ, හූ කියන්න, කෑ ගහන්න, කථා
කරන්න. එතැනින් වියුක්ත ෙවච්ච වාතාවරණයක් තිෙබන්ෙන්.
ෙමෙහම විපක්ෂයක් නිසා තමයි ඒකාධිපතිවාදය ඇවිස්ෙසන්ෙන්;
ඒකාධිපතිවාදය නැඟිටින්ෙන්. ෙමෙහම විපක්ෂයක් තිෙයන ෙකොට
මිනිසුන් බණින්ෙන් ආණ්ඩුවට ෙනොෙවයි. මිනිසුන් අද බණින්ෙන්
විපක්ෂයට. ෙමොකක්ද විපක්ෂය කරන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙමොනවාද කරන්ෙන්, කරුණාකර ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පාරට
බහින්න ලෑස්ති ෙවන්න කියලායි මිනිස්සු බණින්ෙන්. [බාධා
කිරීම්] තව කරන්න. බය ෙවන්න එපා. ඕනෑ එකක් කර ගන්න.
දැන් පළාත් සභා මැතිවරණ ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් පළාත්
සභා පරදින එක අහන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඊළඟ පළාත් සභා
මැතිවරණ සියල්ලම පරදිනවා, විපක්ෂය ෙම් විධියට කටයුතු කර
ෙගන ගියාම. ඒක මතක තියා ගන්න. ෙම් පළාත් සභා
මැතිවරණෙය්දී අපි වයඹ පළාත ඉතාම ඉහළ පතිශතයකින් දිනලා
ෙපන්වනවා. එතැනින් පස්ෙසේ තියන සියලු පළාත් සභා මැතිවරණ
අපි ජයගහණය කරනවා. ඒක මතක තියා ගන්න. එතැනින් නතර
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊළඟට තිෙබනවා, ජනාධිපතිවරණය. [බාධා
කිරීම්] මතක තියා ගන්න, ජයගහණය කරන්ෙන් අපි. ආණ්ඩුව
තමයි ජයගහණය කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ආස්වාදයට
ඔබතුමන්ලා ඒක කියන්න. මා අද ෙමතැනින් එළියට ගියාට
පස්ෙසේ ඒ ජයගහණය අරෙගන ෙදන්ෙන් ආණ්ඩුවට. ඒක මතක
තියා ගන්න. අපි මීට පස්ෙසේ විපක්ෂයට දිනන්න ඉඩ තියන්ෙන්
නැහැ.
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

අපි 1989 ඉඳලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වැඩ කළා. සාලින්ද
දිසානායක ඇමතිතුමාට මතක ඇති 1989 දී එක්සත් සමාජවාදි
පක්ෂය ෙවනුෙවන් මා කථා කළ පළමු වැනි රැස්වීම. මා 2000 දීයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එකතු වුෙණ්. 2001 දී මා ඡන්දය
ඉල්ලුවා; පරාදයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටුගම්ෙපොළ
ආසනෙයන් ඡන්දය ඉල්ලන්න හතර ෙදනකු දැම්මා. එක
ආසනයක් ඇතුෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඡන්දය ඉල්ලුවා හතර
ෙදෙනක්. දිනවන්න ෙනොෙවයි, පරද්දන්නයි එෙහම දැම්ෙම්.
නමුත් මා 2004 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා.
ඊළඟට, මා කිව්වා, පක්ෂෙය් ශිෂ ව ාපාරය දියුණු කරලා
කටයුතු කරමු කියලා. ශිෂ නායකයකු විධියට හා විශ්වවිද ාලය
ඇතුෙළේ සටන් කරපු ෙකනකු විධියට මා ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක්
හැදුවා. වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඒ file එක අරෙගන එන ෙකොට මට
කිව්වා, "ඒ වැඩ කටයුතු ෙමයාට ෙදන්න සිද්ධ වනවා. ඒක නිසා
ඔයාට ෙදන්න බැහැ " කියලා. මා ඒ මන්තීවරයාෙග් නම
කියන්ෙන් නැහැ. මා file එක අරෙගන ආපහු හැරිලා ආවා. ඊළඟට
මට භාර දුන්නා three-wheelers ගැන කටයුතු කරන්න. මා
ලංකාෙව් three-wheelers වල වැඩ කරන අය එකතු කරලා පළමු
වැනි උද්ෙඝෝෂණ ව ාපාරය පැවැත්වූවා, ලිප්ටන් වටරවුෙම්. ඒ,
three-wheelers වල වැඩ කරන අයෙග් පළමු වැනි උද්ෙඝෝෂණය.
ඒ විධියට අපි වැඩ කරලා ෙපන්නුවා.
ඊළඟට, 2010 දී භාර දුන්නා කලාකරුෙවෝ එකතු කරන්න. ඒ
ෙවන ෙකොට සියලු කලාකරුෙවෝ ගිහින් මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් සහායට. කවුරුවත් නැහැ අපට එකතු කර ගන්න.
අපිට කිව්ෙව්, "ඤම් පචං කලාකාරෙයෝ විතරයි දැන් එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන්" කියලා. අපට එෙහමයි
කිව්ෙව්. නමුත් 1,200කට වැඩි පිරිසක් එකතු කරලා එදා අෙප්
වැඩ පිළිෙවළ කරන්න හැකියාව ලැබුණා.
2004 ඉඳලා තිබුණු හැම උද්ෙඝෝෂණයකටම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු සටන් පාඨ මෙග් අතින් ලියලා
තිෙබනවා. ඒ සටන් පාඨ අෙප් අත්වලින් ලියැවිලා, ෙමතැනට
ෙගනැත් උස්සා ෙගන ඉඳලා තිෙබනවා. සමහර අය උස්සා ෙගන
ඉන්නවා. සමහර අය උස්සා ෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. අපට වුවමනාව
තිෙබනවා උස්සා ෙගන ඉන්න. හැබැයි ඉදිරි ෙපළ කිහිප ෙදනකුට
වුවමනා ෙවලා තිබුණා, ඒවා උස්සන්ෙන් නැතිව ඔෙහේ තියා ෙගන
ඉන්න. ඒවා උස්සන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. ඒක තමයි
තිෙබන තත්ත්වය.
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පසු ගිය මැතිවරණවලදී, පළාත් සභා මැතිවරණවලදී අපට
පක්ෂ රැළි තහනම් කලාප බවට පත් ෙවලා තිබුණා. සමහර
රැස්වීම්වලට නායකතුමා එන ෙකොට මා රැස්වීෙම් කථා කරමින්
සිටි අවස්ථාවලදි මට ෙව්දිකාෙවන් බැහැලා යන්න කියා
තිෙබනවා. එක රැස්වීමකදී අෙප් තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය
මට කිව්වා, "මල්ලි කරුණාකරලා ෙව්දිකාෙවන් බැහැලා
ෙමතැනින් යන්න" කියලා. මා ඇහුවා, "ඇයි අක්කා මට යන්න
කියන්ෙන්" කියලා. එතුමිය කිව්වා, ''නායකතුමා ඔයා ඉන්න නිසා
ෙමතැනට එන්න කැමැති නැහැ. ඔයා ඉන්න නිසා එතුමා එන්න
බැහැයි කියනවා. ඔයා ගියාට පස්ෙසේ තමයි එතුමා එන්ෙන්''
කියලා. මා එළියට එනෙතක් එතුමාෙග් වාහන ෙපළ තිබුණා
ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් පාෙර් දකුණු පැත්ෙත් නවතා ෙගන. මා ෙම්
පක්ෂය ෙවනුෙවන් උෙද් ඉඳන් රෑ වන ෙතක් කෑ ගහනවා. ෙම්
පක්ෂය ෙවනුෙවන් උෙද් ඉඳන් රෑ වන ෙතක් කථා කරනවා.
හැබැයි, මා රැස්වීෙම් ඉන්න ෙතක් ඇතුළට එන්න බැරි තත්ත්වයක්
එතුමාට තිබුණා. පජාතන්තවාදෙය් පියා විධියට අපි සලකන
ෆැන්සිස් ෙවෝල්ටර්ෙග් ෙම් පකාශය මා කියවන්න කැමැතියි.
"මා ඔබ දරන මතයට ඉඳුරාම විරුද්ධ ෙවමි. නමුත් එකී මතය
දැරීමට ඔබට ඇති අයිතිය දිවි හිමිෙයන් සුරකින්ෙනමි."
පජාතන්තවාදෙය් මුල් ගල විසම්මුතියට ඇති අයිතිය බව
එතුමා පකාශ කළා. ආණ්ඩුෙව් ඒකාධිපතිවාදය විෙව්චනය කරන,
පවුල් පාලනය විෙව්චනය කරන, සුපිරිසිදු පජාතන්තවාදයකට
ව වස්ථා හදන ඊනියා පජාතන්තවාදී නායකයා පක්ෂෙය්
විසම්මුතියට ඉඩක් ෙදන්ෙන් නැති නායකයකු බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින් ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? ඒකාධිපති
ආණ්ඩුවකට එෙරහිව වැඩ කරන ෙකොට අප තුළ
පජාතන්තවාදයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අප තුළ පජාතන්තවාදයක්
නැතුව අපි ෙකොෙහොමද ආණ්ඩුවට පජාතන්තවාදි ෙනොවන
ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන්?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒකාධිපතියා ළඟට යන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එදා විදුලි බිල වැඩි කිරීමට කටයුතු කරපු ෙවලාෙව් මමයි අජිත්
පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමායි කථා කරලා, කෑ ගහලා කිව්වා, "අපි අද
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙමොකක් ෙහෝ කරමු" කියලා. එෙහම කිව්ෙව්
නැත්නම් එදාත් කිසිම උද්ෙඝෝෂණයක් නැහැ. ඒක නිකම්ම
ෙකෙරනවා. ඒවා ෙසොයා බලා අවශ කටයුතු කරන්න කවුරුවත්
නැහැ. මටත්, බුද්ධිකටත් ෙම් පළිගැනීම් දිගින් දිගටම එන්ෙන්
එකම කාරණයක් මත, එකම එක කාරණයක් මත.

ඒකාධිපතිත්වයක් ෙගෙනන්න අත ඔසවපු අය කථා කරන්න
එපා. අවුරුදු හෙය් ෙයෝජනාව ෙගනාපු ෙකනා තමයි ලජ්ජා නැතුව
හිනා ෙවවී කථා කරන්ෙන්. ලජ්ජා නැතිව තව කථා කරනවා.
එතෙකොට පක්ෂ නායකත්වෙය් පජාතන්තවාදය නැති වීෙම් කිඹුල්
කඳුළු පිළිබඳව සිහිපත් වන්ෙන් සාධාරණ රීතීන් තුළ පවතින එක
ආප්තයකි. මම කියන්න කැමැතියි, "සාධාරණය පතන්නා පිරිසිදු
දෑත් ඇතිව සාධාණය ඉල්ලා සිටිය යුතු ය; he who comes into
equity must come with clean hands" කියලා. [බාධා කිරීම්] මම
ඒ කිව්ෙව් නායකතුමා ගැනයි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ඉතින්
හැම දාම කරන්ෙන් තප්පුලන එක ෙන්. ඒක කර ෙගන යන්න.
තව හරියයි. තව කර ෙගන යන්න. ඕෙකන්ම ෙත්ෙරනවා යන
පිරිස තව වැඩි ෙවනවා කියලා. තවත් ඒක කරන්න. දිගටම කර
ෙගන යන්න.

2010 දී පැවැති ඡන්දෙය්දී ලංකාෙව් ෙද වැනි වැඩිම මනාප
ගණන මා ලබා ගත්තා. නායකතුමා ලක්ෂය පන්නලා ඡන්ද ගන්න
ෙකොට, ලක්ෂය පන්නලා ඡන්ද ගත්ත එකම එක පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරයා තමයි දයාසිරි ජයෙසේකර. නමුත් මම කෘත ාධිකාරි
මණ්ඩලෙය් නැහැ. හැබැයි පාෙද්ශීය සභා ඡන්දයකදී ඡන්ද
1,070ක් ගත්ත කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරෙයකුත් කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා. ඒකයි
තිෙබන ලජ්ජාව.

පසු ගිය කාලය පුරාම අපි කෙළේ පක්ෂෙය් විනය ගැන
කල්පනා කරමින් සිටි එක විතරයි. මිනිස්සු ඔක්ෙකොටම යන්න
හැරියා. එහි පතිඵලයක් හැටියට පසු ගිය කාලෙය් කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් ඡන්ද පතිශතය සියයට 59.26 සිට සියයට 27.29
දක්වා පහත වැටුණා. ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු
සන්ධානෙය් ඡන්ද පතිශතය සියයට 35.86 සිට 70.13 දක්වා වැඩි
කර ගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය දශක ෙදකක් තුළ
ජනගහනෙය් වර්ධනය සහ විපක්ෂෙය් සිටීෙම් වාසිය ෙනොතකා
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ඡන්ද පමාණය 346,978 සිට 270,347 දක්වා පහතට වැටී
තිෙබනවා. ෙම් නිසා තමයි අද පක්ෂය ෙගොඩ නඟන්න බැරි තැනට
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2009 වර්ෂෙය් ආණ්ඩුෙව් ඡන්ද පදනෙමහි
සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්ද පදනෙමහි ෙවනස 398,396යි.
ෙම්ක නැවතත් ෙගොඩ ගන්න; ඡන්ද 398,396 නැවත එකතු
කරන්න පක්ෂය ඇතුෙළේ දැවැන්ත විප්ලවයක් සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ.
ජාතික තලෙය් ඡන්ද පදනම ෙසෝදාපාළුවට ලක්වීම මීටත් වැඩියි.
ෙම් කඩා වැටීම පිළිබඳව කථා කිරීම, විකල්පය පිළිබඳව ෙහළි
කිරීම පළි ගැනීමට, ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් ඝාතනය කිරීමට
ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. අනාගත මැතිවරණයකදී නාම
ෙයෝජනා අහිමි වන තැනකට අපි අභ න්තරය තුළ කළ විෙව්චන
අද පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
1951 ජූලි 12 වැනි දා, බණ්ඩාරනායක මහත්මයා වසර
හතරක් තමන් දැරූ තනතුරුවලින් ෙසෞඛ හා පළාත් පාලන
අමාත ධුරෙයන් සහ සභානායක ධුරෙයන්- ඉල්ලා අස් වුණා.
1946 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිහිටු වන අවස්ථාෙව්දී සිංහල මහ
සභාවට එක්වීෙමන් අෙප්ක්ෂා කළ පළමු වැනි අරමුණ වුෙණ්
ෙසෝල්බරි ආණ්ඩු කමය යටෙත් ෙද්ශීය ආණ්ඩුවක් හදන එකයි.
ඊළඟට එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වූ මහජන සංවර්ධනෙය් පරමාර්ථ
ඉටු ෙනොවීම තුළ ඒ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ ඉඩ පස්ථා
නැති බව දැන ෙගන එතුමා එතැනින් ඉවත් වුණා.
එෙලස අනුගමනය කරමින් එතුමාෙග් අඩි පාෙර් මමත් ගමන්
කරනවා. ඒ අඩි පාෙර් ගමන් කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
අත්හැර දමා මමත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට; මෙග් තිඹිරි ෙගයට
නැවතත් ගමන් කරනවාය කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් මා හදවතින්ම
පකාශ කරන්න කැමැතියි. වීර කැප්ෙපටිෙපොළ මහ දිසාෙව්
ඉංගීසීන් ෙවනුෙවන් සිංහල හමුදාවන්ට එෙරහිව ෙවල්ලස්ස
කැරැල්ල පාගා දමන්නට ෙගොස්, ඉංගීසීන් විසින් ලබා දුන් ආයුධ
නැවතත් ඉංගීසීන් ෙවත භාර දීලා සිංහල හමුදාවත් එක්ක එකට
එකතු ෙවලා සටන් කළා වාෙග් සටනක ආරම්භය තමයි ෙම්
පටන් ගන්ෙන් කියලා මම කියන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්]
අහිංසක එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග් ඡන්දය භාවිත කරලා
ඕනෑ නම් මටත් තිබුණා, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථාවක් කරලා
එහා පැත්තට ගිහිල්ලා ඇමතිකමක් අර ෙගන ඇමති පුටුවක වාඩි
ෙවන්න. පජාතන්තවාදෙය් යහගුණය මෙග් හදවෙත් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් ආදරණීය මිනිස්සු; ලංකාව
ඇතුෙළේ ඉන්න හදවතක් තිෙබන එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ
සියලු ෙදනා අද අපට ආදරෙයන් කියන්ෙන්, "ඔබතුමා යන්න එපා,
අපට ඔබතුමා විතරයි දැන් ඉන්ෙන්. ඔබතුමාත් ගියාට පස්ෙසේ අඩුම
තරමින් අපි ෙවනුෙවන් කථා කරන්නවත් ඉන්ෙන් කවුද" කියන
එකයි. [බාධා කිරීම්]
ඒ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග්
ඡන්දවලින් ඇවිල්ලා, මට මෙග් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග්
මුහුෙණ් දැලි ගාන්න බැරි නිසා; මෙග් ආදරණීය ජනතාවෙග්
ජනමතය නැවතත් උරගා බලන්න වුවමනාවක් තිෙබන නිසා අද
මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීකමින් ඉල්ලා අස් ෙවලා වයඹ පළාත්
සභාවට තරග කරනවා. එෙහම නැත්නම් මටත් ඒ පැත්තට
ගිහිල්ලා ඉඳෙගන ඉන්න තිබුණා. මම ඒක කරන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, මට ඡන්දය දුන්න එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ මට
ආදරය කළා. ඒ නිසා තමයි සීසර්ට අයිති ෙද් සීසර්ටම ෙදනවා
වාෙග් මම ලබා ගත් 132,000ක ඡන්ද සංඛ ාව අෙප්
නායකතුමාෙග් කකුල් ෙදක ළඟ තියලා එතුමාට කැමැති
ෙකෙනක් පත් කර ගන්න ඉඩ දීලා මම ෙම් පක්ෂෙය්
සාමාජිකත්වෙයන් ඉල්ලා අස් ෙවලා වයඹ පළාත් සභාවට තරග
කරන්න තීරණයක් ගත්ෙත්.
ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් රෙට් සිටින එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකයිනුත්, ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයිනුත් මම ගත් තීරණය
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ඓතිහාසික, එෙමන්ම ඔවුනට වැදගත් වන තීන්දුවක් බවට පත්
කරාවි කියා. ඒ ජන මතය නැවත උරගා බලා ජන මතයක් තුළින්
නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව තියා
ෙගන ඒ හිඩැස ඉතිරි කරමින් තමයි මම අද පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
සමු ගන්ෙන්. ෙම් කාරණෙය්දී අහිංසක එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකෙයෝ ඉතාම දරුණු කඩා වැටීමකට ලක් ෙවලා තිෙබන
බවත් මම කියන්න කැමැතියි.
ඒ නිසාම බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ෙගොඩ නඟපු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විසින් නව දැක්මක් හා ජවයක් ලබා දුන්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවත මා අද නැවත එක් ෙවලා මෙග්
ජනතාවට ෙසේවය කරන කියාකාරකම ඉස්සරහට කර ෙගන යන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙම් පක්ෂය එක් අෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලික බූදලයක් ෙනොෙවයි.
ඒක ජනතාවෙග් බූදලයක්. ඒ නිසා අපිට වුවමනා ෙවලා
තිෙබනවා,- [බාධා කිරීමක්]

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

කාෙග්ද? රාජපක්ෂලාෙග්ද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඊට කලින්, කරුණාකර හරින් පනාන්දු මහත්තයා උපැස් යුවළ
ගලවලා කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්න, ෙම් කාෙග්
බූදලයක්ද කියලා. එතෙකොට ෙත්ෙර්වි.
1951 සැප්තැම්බර් 2ෙවනි දා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
සමාරම්භක රැස්වීම පවත්වමින් බණ්ඩාරනායක ශීමතාණන්,
"ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බුරුමය, ඉන්දුනීසියාව, අයර්ලන්තය
නිදහස ලබා ගත්ෙත් නිශ්චිත පතිපත්ති හා පදනම් මත පිහිටා කියා
කළ මහජන ව ාපාරයක් තුළිනි. නමුත් අපෙග් නිදහස් ව ාපාරය
එෙසේ ෙනොවූෙය්ය. එය මුදුනින් පටන් ෙගන ෙබොෙහෝ දුරට මහ
ජනතාවෙගන් විෙයෝ වූෙය්ය. ඒ නිසාම ඇතැමුන් තුළ ඇති කරන
ලද මානසිකත්වය වූෙය්, අෙප් නිදහස ජනතාව විසින්, ජනතාව
ෙවනුෙවන් දිනා ගත් ෙදයක් ෙනොව, පුද්ගල කණ්ඩායමක් විසින්
උපයා ගත් ෙදයක් බවයි. ඒ නිසාම එකී පුද්ගල කණ්ඩායම් රෙට්
උරුමය හා නිදහස ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙද්පළක් ෙලස
සලකන්නට පුරුදු පුහුණු ෙකොට ෙගන සිටින්නාක් ෙමන්ම එකී
උරුමයන්හි පතිලාභ තමනට පමණක් හිමි විය යුතු යයි
විශ්වාසයක්ද පවතී." යනුෙවන් පවසා තිෙබනවා.
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙඛ්දජනක තත්ත්වය ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමකී චින්තනය නිසායි. රාජපක්ෂ පවුෙල් ආදීනවයන්
ගැන කථා කරන ගමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය
කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන් තම පරම්පරාෙව් උරුමය ෙද්ශපාලනය
තුළ පවත්වා ෙගන යෑම සඳහායි. නමුත් රාජපක්ෂවරුන්ට
ජනතාවෙග් ආශිර්වාදය හා වරම ෙනොඅඩුව ලැෙබන කල, එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වය දිෙනන් දිනම සමාජෙයන් හා
ජනතාවෙගන් විෙයෝ වන තත්ත්වයක එක්සත් ජාතික පක්ෂ
මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙලස අපට කළ හැකි කාර්ය භාරය අද වන
විට ශූන ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණාත් එක්ක මම ෙමතැනදී කියන්න
කැමැතියි, ෙම් අර්බුදය ගැන. පසු ගිය කාලෙය් විනය පරීක්ෂණය
පවත්වා මාස අටක් ගත වුණත්, එම විනය පරීක්ෂණය අවසන්
කෙළේ නැහැ. ඡන්දයක් ළං ෙවලා තමයි ෙම් විනය පරීක්ෂණය
අවසන් කරන්න අවශ කටයුතු ටික කෙළේ. ඒකත් කෙළේ බුද්ධික
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

පතිරණ මන්තීතුමාෙග් විනය පරීක්ෂණය මංගල සමරවීර
මන්තීතුමා මාර්ගෙයන් ෙයෝජනා කරන විධියටයි, මෙග් විනය
පරීක්ෂණය අෙහෝසි කිරීම අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාෙග්
නම දමා ෙයෝජනා කරන විධියටයි. කෘත ාධිකාරී මණ්ඩලයට
එෙහම කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. ඒ, අපි තවත් වැට්ටවීම සඳහා
අවශ කරන කටයුතු ටිකයි කෙළේ.
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් මම ස්තුතිවන්ත වනවා, අෙප් රවි
කරුණානායක මැතිතුමාට. එතුමා ගැන අෙප් යම් කිසි පරස්පර
මත ගණනාවක් තිබුණා. නමුත් එක තැනකදී එතුමා තීරණයක්
ගත්තා, ෙම් පක්ෂය එකට එකතු කර ෙගන යන්න ඕනෑය කියලා.
ඒ අනුව තමයි එතුමා අපත් එක්ක කථා කෙළේ. එතුමා අෙශෝක්
අෙබ්සිංහ මැතිතුමා එක්කත් කථා කළා. පාලිත රංෙග බණ්ඩාර
මැතිතුමා එක්කත් කථා කළා. මම දන්නවා, අෙනක් මන්තීවරු
සියලු ෙදනා එක්කත් කථා කරමින් ෙම් පක්ෂය නැවත ෙගොඩ
ගන්න ඕනෑය කියන තැනක ඉඳෙගන තමයි එතුමා වැඩ කෙළේ.
මෙග් හදවතින්ම මම රවි කරුණානායක මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
වනවා.
ඒ වාෙග්ම මා ෙවනුෙවන් වචනයක් හරි කථා කරලා මා ගැන
විශ්වාසයක් තැබූ හරින් පනාන්දු මැතිතුමාටත්, අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මැතිතුමාටත් මෙග් හදවතින් මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් කථාව
කිරීෙම්දී මට බාධා කරපු අෙප් ආදරණීය මන්තීවරුන්ටත් මෙග්
හදවතින්ම මම ස්තුතිවන්ත වනවා. මට එෙහම බාධා කරන්න
එතුමන්ලාට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මෙග් කථාවට
සානුකම්පිතව සවන් දුන් සියලු ෙදනාටත් මෙග් හදවතින්ම මා
ස්තුතිවන්ත වනවා.
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වයක් යටෙත් ඉදිරි
අවුරුදු 10ක කාලයක් ඇතුළත නැවත ෙම් රට එක් ෙසේසත්
කරන්න
අපි
කටයුතු
කරනවාය
කියන
කාරණයත්
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම මතක් කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නාට මා
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ගරු කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම මෙග් මිත දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා කළ පකාශ පතික්ෙෂේප කරනවා. අද ෙම්
විවාදෙය් කාලය පළමුෙවන්ම රජෙයන් අඩු විය යුතුයි. [බාධා
කිරීම්] එතුමා කථා ෙකරුෙව් රජය ෙවනුෙවන්. [බාධා කිරීම්]
විෙශේෂ පකාශයක්. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා
සිටිනවා, ෙම් කථාවට පිළිතුරු ෙදන්න ඊළඟට කථා කරන්න
අවස්ථාව විපක්ෂයට ෙදන්න කියලා. ඔබතුමා කිව්වා විදුලි බලය
ගැන කථා ෙකරුෙවොත් ඒ අවස්ථාව ෙදනවා කියලා.

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අපි ෙමෙතක් නිශ්ශබ්දව සිටියා. කිසිම පශ්නයක් ඇති
ෙකරුෙව් නැහැ. පිළිතුරු දීම හා අද විෂය පිළිබඳව කථා කරන්න
අෙප් පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරෙයකුට අවස්ථාව ෙදන්න කියලා
ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. කමක් නැහැ. සාධාරණ ඉල්ලීමක්.
ඊළඟට හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමොකක්ද point of Order එක?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් කාරුණික
අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවනවා. කිසියම් මන්තීතුෙමක්
කරන ලද කථාවකින් යම් මන්තීවරෙයකුෙග් නමක් සඳහන් වුණා
නම් ඒ පිළිබඳව පතිකියා දැක්වීෙම් අයිතිය ඒ නම සඳහන් වුණු
මන්තීතුමාට තිෙබනවා. දැන් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග්
සම්පූර්ණ කථාෙව් විෙව්චනයට ලක් වුෙණ් රනිල් විකමසිංහ
විපක්ෂ නායකතුමායි. ඒකට- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. ඒකට[බාධා කිරීම්] ඉන්න, ඉන්න. මම කියලා ඉවර නැහැ. මම කියලා
ඉවර නැහැ. [බාධා කිරීම්] මම කියලා ඉවර නැහැ, ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේට අවශ
ෙදනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

නම් විපක්ෂ නායකතුමා පිළිතුරු

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

ගරු
කථානායකතුමනි,
මෙග්ත්,
හරින්
පනාන්දු
මන්තීතුමාෙග්ත් ෙදන්නාෙග්ම නම් සඳහන් කළා. දැන් ඔබතුමා
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් නම කිව්වා. එතුමාට කථා කරන්න
ඉඩ ෙදන්න. මම අෙප් විවාද කාලය අරෙගන පිළිතුරු ෙදන්නම්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාට-
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

Point of Order එකක් නැහැ. ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි,
එතැන point of Order එකක් නැහැ. මම දැන් හරින් පනාන්දු
මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව දීලයි තිෙබන්ෙන්.
[අ.භා. 2.52]

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ඇත්ත
වශෙයන්ම
ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මා ආදරය කරපු, මම පළමු වැනි වතාවට
පාර්ලිෙම්න්තුවට
සහභාගි
ෙවද්දී
ආදර්ශයක්
හැටියට
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටපු චරිතයක් වන දයාසිරි ජයෙසේකර
මැතිතුමාෙග් ෙමවැනි ෙද්ශපාලන ජවනිකාවක අවසන් ගමන් යන
ෙම් අවමංගල ෙය් ස්තුති කථාව කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් හැදිලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කැත විධියට
බණින ෙකොට අපි සංවරව අහෙගන හිටියා. ෙම් ඔබතුමන්ලාට
බණින ෙදයක් ෙනොෙවයි. කරුණාකර ගරුත්වය ඇති කර ෙගන
අපි ෙගෞරවාන්විතව හිටපු විධියට ඔබතුමන්ලාත් ඉන්නවා නම්
ෙබොෙහොමත්ම මැනවි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, කථාවක් තිෙබනවා ෙලෝකෙය්
ෙනොෙවනස්ෙවන එකම ෙද් තමයි ෙවනස්වීම කියලා. දැන්
බලන්න, දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා අද කරපු පකාශෙයන් එක
දිගට, එක දිගට ආරම්භෙය් ඉඳන්ම පකාශ කෙළේ ෙම් පක්ෂය කරපු
වැරැදි ගැන විතරයි. ගරු කථානායකතුමනි, අද අර ෙගන බලන්න
දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන ගැන. දයාසිරි
ජයෙසේකර මැතිතුමාට එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන අමතක ෙවලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඇහුම් කන් ෙදන්න.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාට එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමනම
අමතක ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා ඉස්ෙසේලාම ෙද්ශපාලනයට ආෙව්
1997 වර්ෂෙය්යි. එතුමා පෙද්ශීය සභාවට ඉල්ලලා පාෙද්ශීය
සභාෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වැඩිම මනාප අරෙගනත්
එතුමාට සභාපති ධුරය හම්බ වුෙණ් නැහැ. යම් ෙහයකින් ෙමතුමා
වයඹ පළාත් සභාවට ගිහිල්ලා වයඹ පළාත් සභාෙවත් වැඩිම ඡන්ද
ගත්තත් ඒෙක් මහ ඇමතිකම ෙමතුමාට ෙදන්න හැකියාවක් නැහැ.
එතුමා එකට එන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු
ඇමතිතුමා ජීවිෙත්ට ඒක ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැති නිසා. ගරු
කථානායකතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා 2001 පළමුවැනි
වරට පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉල්ලා ලබා ගත්ෙත් අවසාන
ස්ථානයයි.
2001 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී එතුමා අන්ත පරාදයි;
අන්තිමයායි. 2004 දී යූඑන්පී එෙකන් දිස්තික්කෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට හත්ෙදනකු එන ෙකොට එතුමා ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් පස්ෙවනියා විධියට එල්ලී ෙගන ආවා. 2010 දී සින්දු
කියලා -ගීත කියලා- මිනිසුන් පිනවලා එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකයන්ෙග් ආශීර්වාදෙයන් එතුමා පළමු වැනියාට ආවා. අද
එතුමාට අතිවිශාල පශ්න රාශියක් තිෙබනවා නම් එතුමා ෙමොකක්ද
කරන්න තිබුෙණ්? එතුමාට ඒ කථාව ලියා දීපු අයත් ෙමතැන
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ඉන්නවා. ඒ කථාව ලියා දීපු අය එතුමාට දාපු කථා සියල්ල අපි
දන්නවා. ඒ අය ෙබොෙහොම සතුටින් ඇති. ෙමොකද, ෙද්ශපාලනික
වශෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශ කිරීම තමයි එතුමාෙග්
අරමුණ වුෙණ්. අද ෙමතැනදී එතුමා කරපු කථාෙව් එකම
වචනයකින්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ලද අත් දැකීම්වලට
ස්තුතිවන්ත වුෙණ් නැහැ. අද දයාසිරි ජයෙසේකර ෙකනකු ඇති
ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසායි. දයාසිරි
ජයෙසේකර මැතිතුමාට අෙනක් පැත්තට යන්න හම්බ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසා ලැබුණු පසාදය නිසායි.
ගරු කථානායකතුමනි, යම්කිසි ෙකනකුට පක්ෂෙය් පශ්නයක්
තිෙබනවා නම්, අභ න්තරෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා නම්,
අසාධාරණයක් ෙවනවා නම් කරන්න ඕනෑ ෙද්ශපාලනෙයන් සමු
ගැනීම මිස අෙනක් පැත්තට පැනීම ෙනොෙවයි. දයාසිරි ජයෙසේකර
මැතිතුමා කෙළේ, පළාත් සභා මැතිවරණයක් ආසන්නෙය් තිෙබන
ෙකොට ඒ පළාත් සභා මැතිවරණය විනාශ කරවලා, යූඑන්පී එකට
ගහලා අෙනක් පැත්තට බල්ටියක් ගහපු එකයි. අපි හිතනවා ෙකෝටි
25ක් 30ක්වත් අරෙගන තමයි ඔය බල්ටිය ගහන්න ඇත්ෙත්
කියලා. දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාට මම ආදෙරයි. මා එතුමාට
ආදෙර් වාෙග්ම එතුමා ෙපෞද්ගලිකව සල්ලිවලට ආදෙරයි කියලාත්
අපි දන්නවා. අපරාෙද් කියන්න බැහැ, ෙම්ක දයාසිරි ජයෙසේකර
මැතිතුමාෙග් අවාසනාව. එතුමාෙග් අවාසනාවක මහත තමයි අප
ෙම් දවස්වල දකින්ෙන්. එතුමා දැනටම ගෙම් ෙපෝස්ටර් ගහලා.
එතුමා පනින්න හිටිෙය් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. ගරු
කථානායකතුමනි, අපි විශාල උත්සාහයක් දැරුවා එතුමාට කරුණු
ෙත්රුම් කරලා ෙදන්න.
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ගැන කථා කරනවා. එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන කථා
කරනවා. එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා -ජනාධිපතිතුමාආදර්ශයට ගන්නවා නම් එතුමාට ගන්න තිබුණු එකම ආදර්ශය
තමයි ඉවසීම. එෙහම නම් දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාටත්
කරන්න තිබුෙණ් ඉවසන එකයි. පක්ෂයට මඩ ගහලා පක්ෂෙයන්
පනින එක ෙනොෙවයි කරන්න තිබුෙණ්. අද වයඹ ෙපෝස්ටර් ගහලා
තිෙබනවා, "වයඹට සිරි - දයාසිරි" කියලා. අපි අහනවා, 'අම්මට
සිරි, දයාසිරි! උඹ ෙමොකක්ද ෙම් කර ගත්ෙත්?' කියලා. ෙම් අද කර
ගත්ෙත් දයාසිරිෙග් විනාශයයි. දයාසිරි ෙද්ශපාලනෙය් අනාථයි.
දයාසිරිෙග් ෙද්ශපාලනෙය් මළගමයි ෙම්. මම ඉල්ලීමක් කරනවා,
ඔය යන ගමන් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ෙහොඳට අත
ගාලා වැඳලා යන්න කියලා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ආෙයත්
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න එතුමාට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ඒක කවදාවත් -ෙම් කෙප්දි- ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙජොන්ස්ටන්
පනාන්දු ඇමතිතුමා කවදාවත් ඒක ෙවන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ
නිසා ෙමතැනදී අපි පැහැදිලිව දන්නවා එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන
දිවියට අද ඉඳන් 'සරණං ගච්ඡාමි' ම තමයි කියන එක.
ගරු කථානායකතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා අසත
පකාශ රාශියක් කළා. 2004 මැතිවරණෙයන් පසුව පක්ෂෙය්
සම්පදාය අනුව තිබුෙණ් පක්ෂෙය් ෙද වැනියාට මනාප ගන්න
ෙකනාට පක්ෂෙය් ෙල්කම් ධුරය දීමයි. පක්ෂෙය් සභාපති ධුරය
පළමු වැනියාට මනාප ගන්නා ෙකනාටයි ෙදන්ෙන්. ෙද වැනියාට
තමයි පක්ෂෙය් ෙල්කම් ධුරය ෙදන්ෙන්. නමුත්, 2004 දී
දිස්තික්කෙයන් පස් වැනියා විධියට මනාප අරෙගන තිෙබන
ෙකොටත් එදා දයාසිරි ජයෙසේකර නැඟලා එන චරිතයක් වූ නිසා
දයාසිරි ජයෙසේකරට දුන්නා, දිස්තික් සභාෙව් ෙල්කම්කම. එතුමාව
කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලයට පත් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
එතුමාට හැම නිල තලයක්ම දීලා එතුමා ඉදිරියට ගන්න අතිවිශාල
උත්සාහයක් ගත්තා. හැබැයි එතුමාට තිෙබනවා පුදුම බල
ෙලෝභිකමක්; බල කෑදරකමක්. එතුමා දක්ෂයි. එතුමාට කට
තිෙබනවා. එතුමාට හැකියාව තිෙබනවා. නමුත් එතුමා ඉතාම
ඉක්මනට ඒෙකන් අන්ධ ෙවනවා. අද එතුමාට තිෙබන්ෙන්
ඉක්මන්කමයි. ඉක්මන ෙකොටයි කියලා අපි සියලු ෙදනා දැක
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා]

තිෙබනවා. එතුමා ෙබොෙහෝ ඉක්මන් වුණා. තනතුරු, ඨානාන්තර,
නිල තල, වරපසාද, වරදාන ෙදසට එතුමා හැම දාම ෙබොෙහෝ
ඉක්මනින් යන්න ගත්තා. ඒ සැර වැඩිකම නිසා තමයි අද ෙමෙහම
කෙළේ. පක්ෂෙය් අභ න්තරෙය් පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. දයාසිරි
ජයෙසේකර මැතිතුමා පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායක ධුරය ඉල්ලද්දී
මම එතුමාටයි ඡන්දය දුන්ෙන්. මම එතුමාෙග් නිෙයෝජිතයා
හැටියටයි ඒ ඡන්ද කටයුත්ෙත්දී පත් වුෙණ්. නායකත්වයට
විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා නම් ෙහෝ පක්ෂයත් එක්ක ඉන්න
පුද්ගලයකු හැටියට පක්ෂයට ආදරය කරන්න, ගරු කරන්න අපි
දැන ගන්න ඕනෑ. අංක එක පක්ෂයයි. අද යන්න ඕනෑ වුණා නම්
දයාසිරි ජයෙසේකරට තිබුණා නම්බු පිටින් කට වහෙගන ෙගදර
යන්න. "මට අසාධාරණයක් වුණා. මම ඉල්ලා අස් ෙවනවා."
කියලා ගියා නම් අපි මීට වඩා දයාසිරි ජයෙසේකරට ගරු කරනවා.
දයාසිරි ජයෙසේකර අද කථා කෙළේ මාධ යටයි. දයාසිරි ජයෙසේකර
කථා කෙළේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ටයි. යූඑන්පී එක වට්ටලා,
යූඑන්පී එක විනාශ කරලා, ගත්තු මුදලට යම්කිසි return එකක්
ෙදන්න ඕනෑ නිසා තමයි දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ කථාව කෙළේ. ඒකයි අපට තිෙබන
කනගාටුව. අපි එකට එක පිඟාෙන් කාලා තිෙබනවා. නමුත් එතුමා
ෙම් කෙළේ අශීලාචාර, ඉතාම අශික්ෂිත වැඩක්. නිවට ෙද්ශපාලන
පතිරූපයක් තමයි එතුමා අද ෙගොඩ නැඟුෙව්. එම නිසා මම
හිතනවා දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය කියන එක අනිවාර්යෙයන්
පඩිසන් ෙදනවා කියලා ගරු කථානායකතුමනි. හිතා බලන්න,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතුමාෙග් අවසාන කථාව ගැන ගරු
කථානායකතුමනි. ඒ කථාව කරපු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා
2013 මැයි 09 වැනි දා විදුලි බලය ගැනම කථා කරපු ෙවලාවකදී
පකාශයක් කළා.
එදා ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමාට ෙමෙහම කියනවා:
"විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා අහනවා, ඔබතුමා අෙප් පැත්තට
ආවාම විදුලිබල ඇමතිකම දුන්ෙනොත් ඔබතුමා කරනවාද කියලා"

ෙම් වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි, මැයි මාසෙය් 09වන දා. එවිට
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? එතුමා ෙමෙහම
කියනවා:
"ඕකට මුක්කු ගහන්න මම එන්ෙන් නැහැ. මතක තියා ගන්න."

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා මැයි 09වන දා එෙහම කියනවා.
"ඕක කැඳ හැළියක්" කියලා එතුමා කියනවා. ඒ කැඳ හැළිය
එතුමාට දැන් සව් කැඳ හැළියක් බවට පත් වුෙණ් ෙකොෙහොමද
කියන එක පිළිබඳව අපට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තවත් තැනකදී
එතුමා ෙම් ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරනවා. කවුරු ගැනද එතුමා
කියන්ෙන්? මැයි දිනෙය් මැයි ෙපළපාළියට ෙම් රෙට් දහස්
ගණනක් කම්කරු ජනතාව කැඳවා, ජනාධිපතිතුමා දුන්නු
ෙපොෙරොන්දුව අමු-අමුෙව් ෙබොරුවක් බවට ඔප්පු කරලා තිෙබනවා
කියලා එතුමා කියනවා. ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ ෙබොරුකාරෙයක්
කියලා කිව්ව, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න දයාසිරි ජයෙසේකර
මැතිතුමාට මාසයකින් පස්ෙසේ ෙකෝටි 25ට ඒක අමතක ෙවලා
තිෙබනවා.
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ෙද්ශපාලනය අපිය වුණා. ෙම් සභාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
ෙබොෙහොමයක් මන්තීවරු කථා කළා, "මචං ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්න
යන්ෙන්? ෙමොකක්ද බං ෙම් ෙද්ශපාලනය? අපටත් අපියයි. ෙම්
ෙද්ශපාලනය ෙමතරම් හිරිකිතයි කියලා අෙප් ගෑනුන්ටත් කියලා
අපි ආෙව්" කියලා. දැන් ටික ෙවලාවට ඉස්ෙසල්ලා ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් මන්තීවරු එෙහම කිව්වා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් ශී ලංකා විදුලිබල (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවයි.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ෙම් වචන ස්වල්පයත් කියලා අවසන් කරන්නම්, ගරු
කථානායකතුමනි. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමය
ෙත්රුම් ගන්න. ෙම් සියලු ෙදනාම අද කනස්සල්ෙලන් ඉන්නවා.
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ආදර්ශයක් හැටියට ගත්ත
දයාසිරි ජයෙසේකර අද අපව විනාශ කළා. ආණ්ඩුෙව් මුදල්වලට ඒ
විධියට ෙද්ශපාලනය විකුණනවා නම් ෙම් ෙද්ශපාලනෙය් ඇති
වටිනාකම ෙමොකක්ද? ඇත්ත වශෙයන්ම එය ෙපෞද්ගලිකව දුක්
විය යුතු කරුණක්. ගරු කථානායකතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම
පහර ගැහුෙව් යූඑන්පියටයි. එතුමා නැත්නම් යූඑන්පියක් නැහැ
කියලායි එතුමා කිව්ෙව්. මා එක කාරණයක් කියනවා. දයාසිරි
ජයෙසේකර ෙනොෙවයි, මම ෙනොෙවයි, සුජීව ෙසේනසිංහ ෙනොෙවයි,
අජිත් පී. ෙපෙර්රා ෙනොෙවයි, රවි කරුණානායක ෙනොෙවයි, අපි
කවුරු නැති වුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කවදාවත් වට්ටන්න
බැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් අතිවිශාලම දැවැන්තම- තනි පක්ෂයයි. අද දයාසිරි කාට කථා කළත්, ෙමොන
සන්දර්ශන දමලා ගියත් දයාසිරිව පිළිකුල් කරනවා මිසක්
දයාසිරිෙග් පස්ෙසේ යන්න තරම් ජනතාව ෙමෝඩ නැති බව මා ෙමම
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දැක්කා, ෙම් ෙවලාෙව් සමහර
ඇමතිවරු සතුටු වනවා. සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් මුහුණු ෙපොඩි
ෙවලා. සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් මුහුණු අච්චාරු ෙවලා. සමහර
ඇමතිවරු ඔළුවට අත ගහෙගන ඉන්නවා, ෙමොකක්ද
ෙම්
ෙවන්ෙන් කියලා. "අපි අවුරුදු ගණනක් සිටියා. පනින එකාට මහ
ඇමති. පනින එකාට ඇමති. පනින එකාට නිෙයෝජ ඇමති. අපි
හැම දාම කෙඩ් ගියා, අපට මුකුත් නැහැ"යි කියනවා. [බාධා කිරීම්]
අර ෙපෙනනවා ෙන්, රට ඉඳිකාරයා. රට ඉඳිකාරෙයක් වාෙග්
පැත්තකට ෙවලා කෑ ගහමින් ඉන්නවා. ජීවිෙත්ට ඇමතිකමක්
හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. පිටි පස්ෙසේ ඉන්න තරුණ මන්තීවරුන්ට
ෙමොකක්ද යන කල? දැන් ඔය කියන විධියට අනික් කට්ටියත්
පැන්ෙනොත්, පනින පනින පාරට ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ඉන්න පාරම්පරික පාක්ෂිකයන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්]
ඔය පිටි පස්ෙසේ ඉඳ ෙගන කථා කරන පුද්ගලයා ගැන මා කථා
කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට පතිපත්තියක් කියන එකක් ගෑවිලාවත්
නැහැ. ආත්මයක්වත් නැති පුද්ගලෙයක්. කිසිම චාරයක් නැති,
කිසිම සංවරයක් නැති, කිසිම පතිපත්තියක් නැති, ඒ පැත්තටත්,
ෙම් පැත්තටත් පනින රිළෙවක්. ඒ කියන්ෙන් කාටද කියලා මා
කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් රිළව් ඉන්න ෙද්ශපාලනය -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ගරු කථානායකතුමනි, පළමු වන වරට පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු
අපට පාර්ලිෙම්න්තුව අපිය ෙවනවා. අද ඇත්ත වශෙයන්ම

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

නම කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කවුද රිළවා?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

840

ෙලොකු වුණා. අප අද කියනවා, එතුමා පාවා දුන්ෙන් කාවවත්
ෙනොෙවයි, එතුමා පාවා දුන්ෙන් එතුමාෙග්ම සම්පූර්ණ ශරීර
ෙසෞඛ ය සහ එතුමාෙග් ආත්මයයි කියලා. අප ඒ ගැන කනගාටු
ෙවනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර කියන ඒ පසිද්ධ චරිතය ගැන මා
කියන්නට කැමැති නැහැ.ෙජ ොතිෂෙව්දිෙයකුත් කිව්වා, ෙම් දයාසිරි
ජයෙසේකරට ෙද්ශපාලන අනාගතයක් නැහැ කියා. එතුමාට අප
කිව්වා, ඔය වැෙඩ් කරන්න එපාය කියා.

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා. [බාධා
කිරීම්] ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක
ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඒ පැත්තටත්, ෙම් පැත්තටත් පනින කරු ජයසූරිය මැතිතුමාට
රිළවා කියා කියන්න එපාය කියලා මා කියනවා. කරු ජයසූරිය
මන්තීතුමා ගැනයි ඔය කියන්ෙන්. එතුමා තමයි එහාටයි ෙමහාටයි
පනින්ෙන්. අෙන්, එෙහම අවමන් කරන්න එපා! එතුමා නිෙයෝජ
නායකතුමා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ පැත්තට, ෙම් පැත්තට පැන්නා කිව්වාට නමක් කිව්ෙව්
නැහැ.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මෙග් කථාව
අවසන් කරන්න ෙපර මා ෙම් කාරණයත් පකාශ කරන්න
කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, බලන්න නියම වැෙඩ් තමයි ෙම්.
දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමන්ලා කලිසම් ඇඳ ෙගනද, ෙරදි ඇඳ
ෙගනද, එෙහම නැත්නම් ෙරද්ද ඇඳලා යට ඇඳුමක් අඳින්ෙන්
නැතිවද දන්ෙන් නැහැ ෙමෙහම කිව්ෙව්. දයාසිරි ජයෙසේකර
මැතිතුමා පත්තරවලට කියා තිෙබනවා, "කිසිම දිනක එජාපය
අතහැර යන්ෙන් නැහැ. දහඅට අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ දුක් විඳින
පාක්ෂිකයන්ෙග් අෙප්ක්ෂාව මා අනිවාර්යෙයන්ම ඉටු කරනවා"
කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වැඩිය ඕනෑ නැහැ, ඊෙය් දවල්
එකහමාරට "දිවයින" පත්තරයට දයාසිරි කියා තිෙබනවා, "මා
කිසි විෙටකත් එජාපෙයන් යන්ෙන් නැහැ" කියා. ඊෙය් දවල්
1.30ට දයාසිරි කිව්ෙව් ඒ ටිකයි. ෙම් වාෙග් පතිපත්තියක් නැති
ෙද්ශපාලනයක් කරන උන්දැලා වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී
මහ ඇමති විධියට ඉල්ලනවා නම්, වයඹ පළාෙත් ඉන්න ශී ලංකා
නිදහස් පාක්ෂිකයින්ට මා කියනවා, "ඔබතුමන්ලාට බුද්ධං සරණං
ගච්ඡාමි තමයි" කියලා. ෙමොක ද, එතුමා ෙම් වාෙග් පාවා ෙදන,
ෙම් වාෙග් වචන ෙවනස් කරන ෙකෙනක් නිසා. ෙමතුමා
කිස්තියානි ආගමටත් බැන්නා කිස්තියානි ආගම ඇතුෙළේ ඉඳෙගන.
එතුමා කරන විජ්ජාවලට අප හුඟක් කලබල ෙවනවා; කනගාටු
ෙවනවා. එතුමා කිස්තියානුවන්ට බැන්නා. එතුමා කිස්තියානි
කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට දීලා තිබුණු ඒවාත් ෙවනස් කළා, අවුරුදු
ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා. අප එතුමාෙග් ඉතිහාසය ෙහොඳට දන්නවා.
එතුමා ෙම් වාෙග් අසත පකාශ කිරීම ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.
මා ආදරය කළ ෙකෙනක් එතුමා. අද Library එෙක්දි එතුමා
මාව බදා ෙගන ඇඬුවා. මාත් ඇඬුවා යන්න එපාය කියා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ඇඬුවා. අඬලා කිව්වා, යන්න එපා, ඔබතුමාට ෙම්ෙක්
අනාගතයක් තිෙබනවාය කියා. මම කිව්වා, "ඔබතුමා පනින්න
එපා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා උදාහරණයකට ගන්න. ගහන්න,
ගහන්න ඉන්න. ඉන්න ෙකනාට අවසානෙය් ෙවලාව ලැෙබනවා"
කියා. නමුත් එතුමාට අනතුරුව ලැෙබන වාසි පෙයෝජන ඊට වඩා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

න ාය පතෙය් විෂයට තැන ෙදන්න.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමා විදුලි බලය ගැනත්
කිව්වා. එතුමා විදුලි බලය ගැන කියපු ඒවා තමයි හැන්සාඩ්
වාර්තාෙවන් මම කිෙයව්ෙව්.
ගරු කථානායකතුමනි, අවාසන වශෙයන් මා ඉල්ලීමක්
කරනවා. ෙමවන් විපත්වලට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙජ ෂ්ඨෙයෝ ඉඩ ෙදන්න එපා. ෙම් අය ඇවිල්ලා පනින රිළව්. ෙම්
පනින රිළව්, පැනලා ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ෙකොකා ෙපන්නලා
නැවත වරක් ෙම් පැත්තටම එනවා. දයාසිරි ආණ්ඩුවට මඩ
ගැහුෙව් ෙකොෙහොමද? අර ගෙල් විවාදෙය්දී මාත් එක්ක ගිහිල්ලා
ෙමොනවා ද කිව්ෙව් නැත්ෙත් ආණ්ඩුවට? ඒ ගල ගැන, ආණ්ඩුෙව්
ෙහොරකම් ගැන, ආණ්ඩුෙව්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මැරකම් ගැන, ආණ්ඩුෙව් තිෙබන වංචා දූෂණ ගැන කථා කළ
පතිපත්තියක් නැති දයාසිරි අද යට ඇඳුමත් නැතිව ඔය පැත්තට
යාම ගැන මම හුඟක් කනගාටුවට පත් ෙවනවා. ෙමොකද, මා
වැඩිෙයන්ම ආදරය කළ, පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම් වැඩිෙයන්ම
මාත් එක්ක කිට්ටුෙවන් හිටපු, මා වැඩිෙයන්ම ආදර්ශයට ගත්
මන්තීවරයා තමයි දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා. හැබැයි, අදින්
පස්ෙසේ දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා මෙග් කුණු බක්කිෙය් ය
කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට ෙම් කාලය ලබා දීම
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදාය කුඩු
කරමින්, පක්ෂෙය් නායකවරෙයකුට ෙපෞද්ගලිකව විටින් විට
එකින් එක පහර ගැහුවා. අප අහලා තිෙබනවා ෙගදර පශ්න
ෙගදරදී කථා කරන්නට ඕනෑය කියන එක. අද දයාසිරි ජයෙසේකර
මැතිතුමා කථා කෙළේ කාට ද? අෙප් පක්ෂය තුළ පශ්න තිබුණා
නම්, එතුමාට ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑකමක් තිබුණා නම්
පාර්ලිෙම්න්තුව එල්ල කර ෙම් පකාශය කරන්න ඕනෑ නැහැ.
එතුමාට අෙප් කෘත ාධිකාරි මණ්ඩලෙයන් අවස්ථාවක් ඉල්ලා
ෙගන නම්බුකාර විධියට, "මම ෙම් පක්ෂෙයන් ඉල්ලා අස්
ෙවනවා, මට අසාධාරණයක් වුණා" කියලා යන්න තිබුණා. එතුමා
මන්තීවරුන් ටික ඔක්ෙකොම කැඳවලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත්
ෙව්දිකාවක් හදලා, රූපවාහිනියට ෙපෙනන්න යූඑන්පී එෙක් වැරදි
කියලා, ජනතාව විකල් කරන්න කටයුතු කළා. එතුමා ඊට පස්ෙසේ
කියනවා, "යූඑන්පී කාරෙයෝ ආදෙර් මට" කියලා. එතුමා බලන්ෙන්
අර සිංදු කියලා මිනිස්සු රවටා ගත්තා වාෙග් ඡන්දෙය්දීත් මිනිස්සු
රවට්ටා ගන්නටයි. ඒකටයි කටයුතු කෙළේ. එතුමා භයයි.
ෙදගිඩියාෙවන් ඉන්ෙන් ෙජොනීෙග් පුතාට පරදීද කියලා. අති විශාල
ෙදගිඩියාවකින් ඉන්ෙන්. අද එතුමා ෙදෙළොවක් අතර රත් ෙවලා
ඉන්ෙන්.අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා, අපට හිෙතනවා,
ෙද්ශපාලනෙය් ඒ වාෙග් අවාසනාවන්ත තීන්දු ගත්තාම දිට්ඨධම්ම

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා]

ෙව්දනීය කර්ම වශෙයන් අනිවාර්යෙයන්ම පඩිසන් ෙදනවාය
කියා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අටට
වැටිලත් අද තුෙනන් ෙදකක බලයක් අර ෙගන තිෙබනවා. එම
නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙමොන මඩක් ගැහුවත්, එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් ෙමොන ශකයා ගියත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
වැෙටන්ෙන් නැහැ. ලංකාව වෙට් ෙකොළ පාටට ආදරය කරන
ලක්ෂ සංඛ ාත ජනතාවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඉන්නවා.
අෙප් නායකත්වයත්, අෙප් තරුණෙයෝත් ඇතුළු අෙප් සියලුම
කණ්ඩායම් එකතු ෙවලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනිවාර්යෙයන්
ජයගහණය කරවනවා. ෙමොන ශකයා ෙමොන තීන්දුවක් ගත්තත්
අෙප් පාක්ෂිකෙයෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ඉන්න බව
මතක් කරනවා. අවසාන වශෙයන්, දයාසිරි ජයෙසේකර මහතාෙග්
අවසාන ගමෙන් ස්තුති කථාව කරන්නට මට අවස්ථාව ලබා දීම
ගැන ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම
නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 3.12]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த அ
த் ைற அைமச்சர்)

த்கமேக -

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

මන්තීතුමන්ලා, පාලිත ෙතවරප්ෙපරුමලා ෙවනුෙවන් එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මිනිස්සු කථා කරන්ෙන් නැති ෙවන ෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේ අද කරපු කථාව හරිම කනගාටුදායකයි මෙග් මිත
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාට බාධා
කෙළේ නැහැ. හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැනට දවස්
හතරකට කලින් මමත් එක්ක රූපවාහිනිෙය් විවාදයකට ගියා. ඒක
මතකද? ඔබතුමා මට කිව්වා, "මෙග් මිත මන්තීතුමා, මට
මහියංගනය ආසනයට යන්න ෙවලා" කියලා. ඔබතුමා එෙහම
කිව්වා ෙන්ද? ඔබතුමා කිව්වා මහියංගනය ආසනෙය්
සංවිධායකකම විපක්ෂ නායකතුමා මට ගන්න කිව්වාය කියලා.
අන්න, දැන් සතුටින් යනවා. ෙලොකුම සතුටුකාරයා යනවා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ගරු
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කිව්වා මට මහියංගනය
ආසනය භාර ගන්න ෙවනවාය කියලා. නමුත් ඔබතුමා ෙම්
කාරණය දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් ආසනයට -බදුල්ලට- කවුද
එන්ෙන්? දයා ගමෙග්. මට අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය කිව්වා දයා
ගමෙග් බදුල්ල ආසනෙය් සංවිධායකකම භාර ගන්නවාය කියලා.

விைளயாட்

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

Minister of

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය බරපතළ
ෙසෝදා පාළුවකට ලක් ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක, -[බාධා කිරීමක්]
තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමියනි, මම කාටවත් බාධා කෙළේ නැහැ.
ඔබතුමිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආදරය කරන මන්තීවරියක්
නම් ඔබතුමියෙග් පපුවට අත තියලා හෘදය සාක්ෂිෙයන් මඳක්
විමසන්න හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් කථාව අනුමත කරනවාද
කියලා. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙදන්නා ෙවන ෙවලාවක අත තියා
ගනිමු.
ගරු කථානායකතුමනි, හරින් පනාන්දු කියන්ෙන් මම
ෙබොෙහොම ගරු කළ මන්තීවරෙයක්. හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ෙම්
වාෙග් තත්ත්වයකට පත් ෙවයි කියලා මම කවදාවත් හිතුෙව්
නැහැ. හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, අද දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීවරයාෙග් කථාවට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ හරි නම් අකිල
විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමායි. එෙහම නැත්නම් ෙම් කථාවට අද
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ මංගල සමරවීර මන්තීතුමායි. ගරු හරින්
පනාන්දු මන්තීතුමනි, අද ඔබතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නායකයා දුන්ෙන් -[බාධා කිරීමක්] ඇයි ඔබතුමා සභා ගැෙබන්
පිටව යන්න හදන්ෙන්? ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි,
සමාෙවලා වැදගත් විධියට ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්න. [බාධා කිරීමක්]
කරුණාකර ඔබතුමා වැදගත් විධියට ඉඳගන්න. ඔබතුමා වීරෙයක්
වාෙග් ඒ විධියට ගැහුවා නම් වීරෙයක් වාෙග්ම ඉඳගන්න. අන්න
එෙහම ඉඳගන්න.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් මැරුණු, කෑ ගහපු, ෙල්
හලපු, පාරවල් ගණෙන් ගිය, ගුටි කාපු දයාසිරි ජයෙසේකර
පක්ෂෙයන් එළවපු ෙවලාවක, පක්ෂෙයන් පිට පිට ගහලා එතුමා
ගිය ෙවලාවක, වයඹ පළාෙත්, කුරුණෑගලින් වැඩිපුරම ඡන්ද
අරෙගන එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් මැරුණු දයාසිරි
ජයෙසේකර පක්ෂෙයන් එළවපු ෙවලාවකයි ඔබතුමා ඒ විධියට කථා
කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභාවක් දිනා
ගන්න බැරි, මිනිස්සු දහ ෙදෙනක් ෙකොළඹට ෙග්න්න බැරි
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මන්තීවරුන්ට පක්ෂය සලකන ෙකොට,
කෘත ාධිකාරී මණ්ඩලෙයන් එළවලා, පළාත් සභා මන්තීලා
එළවලා, පාෙද්ශීය සභා මන්තීලා එළවලා, යූඑන්පීකාරෙයෝ පාරට
බැහැලා අනාථ ෙවන ෙකොට, රංෙග බණ්ඩාරලා, කළුතර ඉන්න
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නිකම් අසත පකාශ කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, මම බාධා
කෙළේ නැහැ. මමත් අහෙගන හිටියා. ඔබතුමා -[බාධා කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට ඔබතුමා කියන්න, දයාසිරි ජයෙසේකර
පක්ෂෙයන් ගිය එක හරිද කියලා. [බාධා කිරීමක්] හරින් පනාන්දු
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දැන් පැයකට කලින් දයාසිරි
බදාෙගන ෙමොකද කිව්ෙව්? මහින්දව අනුගමනය කරන්න කිව්වා.
දයාසිරි අනුගමනය කෙළේ මහින්ද තමයි. තමුන්නාන්ෙසේ දයාසිරි
බදාෙගන අඬලා කිව්වා මහින්දව අනුගමනය කරන්න කියලා.
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, පක්ෂය ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේ
කිව්වා ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් මුහුණු එල්ලුනාය කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේ එෙහම කියන ෙකොට මම රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමාෙග් මුහුණ දිහා බලාෙගන හිටියා; ෙතවරප්ෙපරුම
මන්තීතුමාෙග් මුහුණ දිහා බලාෙගන හිටියා; සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමාෙග් මුහුණ දිහා බලාෙගන හිටියා; ෙරෝසි ෙසේනානායක
මන්තීතුමියෙග් මුහුණ දිහා බලාෙගන හිටියා; සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමාෙග් මුහුණ දිහා බලාෙගන හිටියා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ෙම් වාෙග් නරිප්පඩ ෙද්ශපාලනය කරන මන්තීවරු
ඉන්නවාද කියන ෙව්දනාව ඒ අයෙග් මුහුණුවල තිබුණු ආකාරය
මා දැක්කා. තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය ඒ ෙවලාෙව් පපුව
අල්ලාෙගන හිටිෙය්; ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියත් පපුව
අල්ලාෙගන හිටිෙය්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පෙත් ඔය කිසිවක් මට
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් විදුලිබල පනත ෙහොඳයි. ෙම්
ෙවන පනතක්.
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අවසාන වශෙයන් මා ෙමම කාරණයත් කිව යුතුයි. රවි
කරුණානායක මන්තීතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
පක්ෂෙයන් යාමට වග කිව යුතු අනික් තැනැත්තා තමයි සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා. එතුමා ගිය ෙම් ගමනට සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමාත් යම් පාර්ශ්වකාරෙයක්. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා තමයි දයාසිරි ජයෙසේකරලාට යන්න පාර හැදුෙව්.
තමුන්නාන්ෙසේ නිසා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු
එකසිය විසිගණනක් එළිෙය්; පළාත් සභා මන්තීවරු ගණනාවක්
එළිෙය්. අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ගණනාවකෙග් කටවල්
වහලා තිෙබනවා. අද සමහරුන්ෙග් නාම ෙයෝජනා නැති කරලා
තිෙබනවා. කරු ජයසූරිය වාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
පබලෙයෝ අනාථ කරලා තමුන්නාන්ෙසේ අද ෙබොෙහොම සතුටින්
කෘත ාධිකාරී මණ්ඩලයට ගිහින් ඉන්නවා. අද තමුන්නාන්ෙසේට
ඉස්සරහා පුටුවක් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. නිෙයෝජ නායකකම
නැති වුණාට, තමුන්නාන්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේෙග් ගමන තනියම
යන්න හදනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සටන
පාවා දුන්නා. අද තමුන්නාන්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙවනුෙවන් දර ඇදපු, කර ඇදපු දයාසිරිලා ඇතුළු සියලු ෙදනා පාවා
දුන්නා.
ඒ නිසා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා පමණක් ෙනොෙවයි,
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
යන්නට ෙහේතු වුණු පළමු වැනි පාර්ශ්වකරුෙවක් හැටියට
තමුන්නාන්ෙසේත් වග කියන්නට ඕනෑ යි කියන එක
තමුන්නාන්ෙසේ මතක තබා ගන්නට ඕනෑ. ඔබතුමා තමයි එම
සටනට නායකත්වය දුන්ෙන්. ඔබතුමා තමයි එම මන්තීවරුන්ට
නායකත්වය දුන්ෙන්. ඒ නායකත්වය දීලා, සියලු ෙදනාවම
අනාථ කරලා, තමුන්නාන්ෙසේ අද ඔය පැත්ෙත් පළමු ෙපෙළේ
පුටුවක ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේට ගහන ෙකොට රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා යන ගමනත් නවත්වලා ෙබොෙහොම
සතුටින් ෙම්සයට ෙහේත්තුෙවලා නැවතිලා සිටිනවා. ෙම් වාෙග්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙද්ශපාලකයන් එක්කද තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරන්ෙන්
සජිත් මන්තීතුමනි? රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙම් සභාෙවන්
පිටව යන්න ලැහැස්තිෙවලා පඩියත් නැඟලා සිටින ෙකොට,
"සජිත්" කියන නම ඇහිලා, නැවතිලා ෙම්සයකටත් ෙහේත්තු ෙවලා
පුදුම සතුටකින් බලාෙගන සිටියා, "සජිත්ට මහින්දානන්ද ගහනවා,
ඊළඟ නිෙයෝජ නායකකම මට ලැෙබයි" කියලා හිතාෙගන.
මෙග් මිත රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, හරින් පනාන්දු
මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ඔය කෙඩ් යන එක
රුවන් විෙජ්වර්ධනලාට යන්න කියන්න; ඔය කෙඩ් යන එක
අකිල විරාජ් කාරියවසම්ලාට යන්න කියන්න කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා තරුණ ෙද්ශපාලනඥයන් බිලි බාන්නට ඉඩ
ෙදන්න එපා.
ගරු කථානායකතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කථා
කරන ෙවලාෙව් මම බලාෙගන සිටියා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
ඇවිල්ලා ඉඳගත්තා. ඉඳෙගන ෙපොතක් අතට ගත්තා. බලනෙකොට
ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙපොත. මම හිතුවා,
නායකතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

තමයි හදන්ෙන් කියලා. ස්ථාවර නිෙයෝග ෙපොත ෙපරළා බැලුවා.
පැය කාලක් විතර ස්ථාවර නිෙයෝග ෙපොත ෙපරළා බැලුවා. අපි
හිතුවා, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට විරුද්ධව point of Order

844

එකක් ෙගෙනන්න හදනවා කියලා. අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්?
අෙන්! අෙප්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

නැඟිට්ටා. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙමච්චර ෙවලාවක් කථා
කළාට පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් එතුමා නැඟිටලා කිව්ෙව්
ෙමොකක්ද? දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ලබා ගත් ෙවලාව
එතුමන්ලාෙග් පැත්තට ලබා ෙදන්න කිව්වා. ෙදවි හාමුදුරුවෙන්!
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙමොකක්ද වුෙණ්?
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මහවැලිය හැදුෙව්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය. ෙම් රෙට් මහා ජලාශ හැදුෙව්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය. ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂය මහා ෙලොකු
පක්ෂයක්. ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ලා ෙම් පක්ෂය හදපු
නායකෙයෝ. හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා
බදුල්ෙල් ගස් ගණෙන්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කරනෙකොට බදුල්ෙල් යූඑන්පී එක ඇද්ෙද් ලක්ෂ්මන්
ෙසෙනවිරත්නලායි. අද තමුන්නාන්ෙසේට කථාවක් කරන්න
දුන්නාට, තමුන්නාන්ෙසේ බදුල්ෙල් කෑ ගහලා, කෑ ගහලා, ෙමොකද
වුෙණ්? තමුන්නාන්ෙසේව කෙනන් ඇදලා මහියංගනයට දමලා, අද
දයා ගමෙග්ව බදුල්ලට ෙගනැල්ලා බදුල්ෙල් යූඑන්පී නායකත්වය
දීලා, අද තමුනාන්ෙසේව එළියට දමන්න හදනවා මෙග් මිත හරින්
පනාන්දු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා කිව්වා, දයාසිරි ජයෙසේකර
සල්ලිවලට
ආණ්ඩු
පක්ෂය
පැත්තට
ගියා
කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව කල්පනා කරලා
බලන්න,
සල්ලිවලට කැමැති දයාසිරි ජයෙසේකරද, හරින්
පනාන්දුද කියලා. ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. මා ඔබතුමාට
ඉතාම ෙගෞරවෙයන් කියන්න කැමැතියි, මන්තීවරෙයකුට එෙහම
පහර ගහන්න එපා; කරුණාකරලා මන්තීවරෙයකුට එෙහම
ෙපෞද්ගලිකව පහර ගහන්න එපා කියලා. ඔබතුමා දන්ෙන්
ඔබතුමාෙග්
පක්ෂය
ෙවනුෙවන්,
නැත්නම්
අහගන්න.
යූඑන්පීකාරයන් ෙවනුෙවන් කථා කරපු මනුෂ ෙයකුට
තමුන්නාන්ෙසේ පහර ගහලා තමුන්නාන්ෙසේ ලබන සතිෙය්
බදුල්ෙල් යනෙකොට -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

නිෙයෝජ

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා ]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு
சந்திம
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව

845
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව කරනෙකොට රංෙග
බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් මුහුෙණ් තිෙබන හිනාව බලන්න. "අපට
යූඑන්පී එෙක් ඉඳෙගන කරන්න බැරි බලෙව්ගය අද මහින්දානන්ද
ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන කියාත්මක කරනවා" කියලා එතුමා හිතනවා
ඇති.
බලන්න,
ෙතවරප්ෙපරුම
මන්තීතුමනි,
එදා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය ෙවනුෙවන් උද්ෙඝෝෂණය කරපු
තමුන්නාන්ෙසේ ෙවනුෙවන් අද තමුන්නාන්ෙසේෙග් එක නඩුවකට
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් සත පහක්වත් ෙගවනවාද? අද
තමුන්නාන්ෙසේ උසාවියට යනෙකොට එක යූඑන්පී මන්තීවරෙයක්
එනවාද? එදා ඩිලාන් ෙපෙර්රාව ඔබතුමන්ලා උසාවි දමලා, ඩිලාන්
උසාවි යනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි 20 ෙදෙනක් ඩිලාන් එක්ක
උසාවි ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන්ව
උසාවි
දමනෙකොට
මහින්දානන්දලා,
ෙම්
අමරවීරලා,
පුෂ්පකුමාරලා අපි 20 ෙදෙනක් එතුමා එක්ක උසාවි ගියා.
ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමනි,
ඔබතුමන්ලා යූඑන්පී ආණ්ඩුව හදලා, ඔබතුමන්ලාට නඩු වැටිලා,
ඔබතුමන්ලා තිෙබන ෙද්ෙපොළ විකුණලා නඩු කියනෙකොට අද
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් පළමු වැනි ෙප්ළිෙය් ඉඳෙගන කථා
කරන ඔය පිංෙපොංලා කවුරුවත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන්
එනවාද කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.
බලන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති ව ාපාරය
හදන්න කියලා දයාසිරි ජයෙසේකර ඉල්ලුවා. එහි 72,000ක් වුණු
යූඑන්පී එෙක් සාමාජිකත්වය අද 7,000කට වැටිලා තිෙබනවා.
රනිල් විකමසිංහ වෘත්තීය සමිති ව ාපාරය හදන්න භාර දුන්ෙන්
කාටද? ෙජෝන් අමරතුංග මහත්මයාට භාර දුන්නා, වෘත්තීය සමිතිය
හදන්න. ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! දැන් එතුමාට වයස අවුරුදු 82යි.
[බාධා කිරීමක්] අවුරුදු 82ක් වයස ෙජෝන් අමරතුංග මහත්මෙයෝ,
තමුන්නාන්ෙසේ වෘත්තීය සමිති හදන්න කලින් කරුණාකරලා
ගිහිල්ලා
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මම හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාට කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේ
ෙමොන ෙද් කළත්, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් විධියට කෙඩ් ගියත්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා කවදා හරි
තමුන්නාන්ෙසේටත් ෙදන්ෙන් ෙම් ටික තමයි කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් නම්, අකිලට විරුද්ධව ෙහට ෙලොබිෙය්දී
වචනයක් කථා කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේ අකිලට විරුද්ධව
ෙලොබිෙය්දී
වචනයක් කථා කෙළොත්, ඊට පහුව දා
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කෙනන් ඇදලා බදුල්ෙලන් අයින් කරනවා.
එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙම්වා කියන මම මහින්දානන්ද
අලුත්ගමෙග් ෙනොෙවයි කියන එකත් මතක් කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පක්ෂෙය්
ෙම්
තරුණයන්ට,
සුදු
ෙකොල්ලන්ට, ෙම් අවිවාහක මිනිසුන්ට කරන ෙම් විෙශේෂ සැලකිලි
නවත්වලා, අවුරුදු ගණනක් හිෙර් හිටිය, අවුරුදු ගණනක් දුක්
විඳින යූඑන්පීකාරයන් ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුවක් හදන්න
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපරමුණ ගන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.23]

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා අෙප් මිතයා, කලා ක්ෙෂේතෙය් මෙග් මිතයා, ඒ වාෙග්ම
"Mega Star". ෙම් සියලුම titles තිෙබන මෙග් මිතයාෙග් අලුත්ම
පිම්ම, එතුමාෙග් අලුත්ම තීරණය ගැන කථා කරන්නට කාලය දීම
ගැන මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. [බාධා කිරීම්] විදුලි බලය ගැන
කථා කරන්න ඇවිල්ලා දැන් කවුරුත් කථා කෙළේ ඒ පිම්ම ගැන
ෙන්. එතුමාත් කථා කෙළේ ඒ ගැන ෙන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

විදුලි බලය ගැන ෙනොෙවයි, බලය ගැන.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, අවසන් කරන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
අවසාන වශෙයන් මා කියා සිටින්ෙන්, දයාසිරි කියන්ෙන් මහත්මා
ෙද්ශපාලනය කළ මිනිෙහක් කියන එකයි.
දයාසිරි මන්තීතුමාට තිබුණා, ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා කැබිනට්
ඇමතිකමක් අරෙගන ෙම් පළමුවන ෙප්ළිෙය් ඉන්න. දයාසිරි
මන්තීතුමාට තිබුණා, කැබිනට් ඇමතිකමක් අරෙගන පළමු වන
ෙප්ළියට එන්න. නමුත් ෙමොකක්ද, දයාසිරි මන්තීතුමා කෙළේ?
දයාසිරි මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අයින් ෙවලා පළාත්
සභාවට තරග කරන්න යනවා. ඡන්දය ඉල්ලලා, පළාත් සභාව
දිනලා ඊට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා. අන්න, නියම අවංක
ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් වැඩ පිළිෙවළ.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

විදුලිෙය් බලය, බලය ෙසොයා යෑම. මම කථා කරන්ෙන් බලය
ගැන; අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් බලය ෙසොයා යෑම ගැන ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. අපි සියලු ෙදනා ඒ කථා අහෙගන
සිටි නිසා මෙග් කථාවත් සාවධානව අහෙගන ඉඳියි කියලා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙම් මිතයා සෑෙහන
කාලයකට ඉස්සර ෙවලා මට හම්බ වුෙණ් කලා ක්ෙෂේතෙය්දී.
එතුමා ගීත ගායනා කළා; නාට රඟ පෑවා. එතුමා ෙහොඳ
නළුෙවක්; ෙහොඳ ගායකෙයක්; ෙහොඳ නිරූපණ ශිල්පිෙයක්; ෙහොඳ
නර්තන ශිල්පිෙයක්. නමුත් අද එතුමා කළ රංගනය දිහා බැලුවාම,
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතුමා එක්ක හැෙරන්නවත් පුළුවන් කවුරුත්
නැහැ. ෙමොකද, එතුමා අද ඒ තරම්ම ෙහොඳ රංගනයක් කළා, පසු
ගිය කාලෙය්ම කළ රංගනයත් එක්ක සසඳා බැලීෙම්දී.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් මිතයා පළමුෙවන්ම
කථාව පටන් ගත්ෙත් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක
මහත්මයාෙග් නාමය උදාහරණයකට අරෙගන. අපි කවුරුත් ගරු
කරනවා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මයාට. එතුමා
කවදාවත් සල්ලිවලට එහාට පැන්නාද, ෙමහාට පැන්නාද?
තනතුරුවලට පැන්නාද? එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක
මහත්මයා සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා
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බලෙව්ගය පිහිටුවා ෙගන, තමුන්ම පක්ෂයක් හදා ෙගන- අනුන්ෙග්
පක්ෂයක ඡන්දවලින් ෙනොෙවයි - නායකත්වයට ආපු පුද්ගලෙයක්.
අෙප්
දයාසිරි
ජයෙසේකර
මහත්මයා,
අෙන්!
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් නමත් විකුණුවා.
කැප්ෙපටිෙපොළ කියන රණ විරුවාෙග් නාමයත් විකුණා ෙගන, ඒ
වීර චරිත ආෙද්ශ කර ගන්න හදනවා, තමුන්ෙග් චරිතයට.
වයඹ ජනතාව ඇතුළු ලංකාෙව් ජනතාව ෙත්රුම් ගනීවි,
තක්ෙසේරුවක් වටිනාකමක් ෙදයි, කැප්ෙපටිෙපොළ කවුද,
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක කවුද, දයාසිරි ජයෙසේකර
කියන්ෙන් කවුද කියලා.
මෙග් මිතයාට අපහාස කරන්න මම ෙම් කථාව පටන් ගත්තා
ෙනොෙවයි. ෙම් මිතයා අතිදක්ෂෙයක්; ෙහොඳ ගායකෙයක්; ෙහොඳ
නළුෙවක්; ෙහොඳ නර්තන ශිල්පිෙයක්. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. ඒ
ගැන ඊර්ෂ ාවක්, ෙකෝධයක්, ෛවරයක් අෙප් හිෙත් නැහැ. නමුත්
විජය කුමාරණතුංග මහත්මයා මතක් කරනවා නම්, එතුමාත්
ෙහොඳ ගායකෙයක්; ෙහොඳ නළුෙවක්; ෙහොඳ ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඒ
වාෙග්ම ෙහොඳ පපුවක් තිබුණු, රත්තරන් හිතක් තිබුණු මානව
හිතවාදිෙයක්.ෙද්ශපාලනඥයකුට ෙහොඳ ෙද්ශපාලන කථා කරන්න
පුළුවන්; ෙහොඳ විවාදවලට සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙහොඳ හිතක්, රත්තරන් පපුවක්
ජානානාකූලව - genetically - උපතින්ම ෙගෙනන්න ඕනෑ. හැල
ෙගම්ෙබෝ සල්ලිවලට, තනතුරුවලට එහාට ෙමහාට පනිනවා.
විජය කුමාරණතුංගෙග් ගීත ගායනා කරන, ''සිංදු කියන අලියාට''
පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ෙම් අලියා හැසිරුෙණ්
ෙකොෙහොමද? එතුමා පසු ගිය ටිෙක් කරපු කථා ඇහුවා නම්, අද ෙම්
කථාව කෙළේ කටින්ද, ෙවනයම් ස්ථානයකින්ද කියලා හිතන්න
පුළුවන්ද?
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා දන්නවා, දයාසිරි
මන්තීතුමා මීට දවස් ගණනකට ඉස්ෙසල්ලා වරාෙය් ගලක් ගැන
කියපු හැටි. ගලක් තිෙබනවා කියලා ෙපොෙළොෙව් අත ගහලා
දිවුරුවා. දැන් එතුමාට කියන්න ෙවලා තිෙබනවා, අද හවස
තුනහමාර වන විට එතුමාට කියන්න ෙවලා තිෙබනවා, ''ගලක්
නැහැ'' කියලා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට කියන්න ෙවනවා මත්තල
ගුවන් ෙතොටුෙපොළට අලි එන්ෙන් නැහැ කියලා; මත්තලට එන
flightsවල කුරුල්ලන් වදින්ෙන් නැහැ කියලා.
ෙකෙසේ ෙවතත්, තමුන්නාන්ෙසේලාට මම ගරු කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා එක පතිපත්තියක සිටියා; තමුන්ෙග් පක්ෂෙය්
සිටියා. කවදාවත් ෙවන පක්ෂයකට ගිහිල්ලා තමුන් හිටපු, තමුන්
ඡන්ද ගත්ත පක්ෂයට බැන්ෙන් නැහැ. අද අෙප් පක්ෂෙය් තිබුණ
ෙලොකුම අසූචි ෙගොඩවල් අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂයට
ෙදනවා.
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට මරණ තර්ජන තිෙබනවා. අෙප්
පක්ෂෙය් හිටිය නරකම සටන්කරුෙවෝ, නරකම

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

දැන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උප සභාපතිලා

පක්ෂයට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඇවිල්ලා
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අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමා ඒකට විරුද්ධවත් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. අද ගන්ෙන් යූඑන්පී එෙකන් ආපු

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

පැත්ත කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. අන්න ඒක තමයි අද
තත්ත්වය.
අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකෙයක්
නැති වුණු කාලයක්. අපි තමයි ඒකත් ෙදන්ෙන්. අෙන්, එෙහේ
ඉන්න නාවින්න මහත්මයා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා
එතුමාට මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකකම ෙදයි කියලා. නමුත් ගරු
ජනාධිපතිතුමාට, ෙම් අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ළඟ වැඳ
වැටිලා ෙකොෙළේක අත්සන් කරලා ෙදන්න ෙවනවා, "වයඹ මහ
ඇමති අෙප්ක්ෂක - දයාසිරි ජයෙසේකර" කියලා. ඒ තත්ත්වයට අද
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙනොෙවයි. අද ඒ
දුක්ඛිත තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයයි. මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයකු ෙසොයා ගන්න බැරි
තත්ත්වයට පත් ෙවලා, මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයකු යූඑන්පී එෙකන්
ආනයනය කරනවා. යූඑන්පී එෙකන් ආනයනය කරපු මහ ඇමති
අෙප්ක්ෂක ෙකනකු භාවිත කරන්න අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙද්ශපාලන බංෙකොෙලොත්භාවය.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ෙම්කයි තත්ත්වය. ෙම් කාලය පුරාම දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා කළ රංගනය, කථිකාව ෙමොකක්ද? ''කියන කථාවලට''
ඇවිල්ලා, ''රතු ඉරට'' ඇවිල්ලා, වාද විවාදවලට ඇවිල්ලා කිව්ව
කථා මතකද? ආණ්ඩු පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම
පට්ට
ගැහුවා;
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙරදි
ගැෙලව්වා.
තමුන්නාන්ෙසේලා නිරුවතින් පාෙර් ඇවිද්දපු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා එක්ක අද තමුන්නාන්ෙසේලාට වාඩි ෙවලා ඉන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. කාටද ලජ්ජාව? තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොරා
කිව්වා; තක්කඩියා කිව්වා; කුපාඩියා කිව්වා; මිනී මරුවා කිව්වා;
වරාෙය් ගලක් තිෙබනවා කිව්වා; මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට අලි
එනවා කිව්වා; ගුවන් යානාවල කුරුල්ෙලෝ වදිනවා කිව්වා. ෙම්
ෙසේරම ෙද්වල් ෙමොෙහොතකින් අමතක කරලා එතුමාට දැන් ෙවන
පැත්තකට යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක හරි පුදුම
රංගනයක්. ඒකයි මම කියන්ෙන්. කලාකරුෙවකුට ජීවිතෙය්
ෙදවියන් ෙදන ත ාගයක් තමයි රංගනය සහ ගායනය කියන
කුසලතාවන් - talents. ෙම් කුසලතාවලින් ඔහු මුළු ජනතාවම
රවටලා, තමුන්ට SMS එවූ, කලාව නිසා තමුන්ට ආදරය කළ,
ගායනය නිසා තමුන්ට ආදරය කළ සියලුම ජනතාව එක
ෙමොෙහොතින් රවටලා, U-Turn එකක් අරෙගන දැන් කියනවා, මම
අවුරුදු ගණනාවක් "කියන කථා", "රතු ඉර", "වාද පිටිය" හරහා
කිව්ව කථා ෙසේරම අසත කියලා; ෙම් දූෂණය කරන, ෙම්
ෙහොරකම් කරන, ෙම් ඒකාධිපති ආණ්ඩුෙව් ෙසේරම අද ඉඳන්
ෙහොඳයි කියලා. අද එතුමා රඟපාන අලුත්ම නාට ෙය් නම,
"ෙහොරු සමඟ ෙහලුෙවන්." අෙප් ෙහොඳ නාට ෙව්දිෙයක් "ෙහොරු
සමඟ ෙහලුෙවන්" කියලා නාට යක් හදලා තිෙබනවා. ෙහොරු
සමඟ ෙහලුෙවන් කියන්ෙන්, ෙහොරු ෙගොඩකට එකතු ෙවලා
එයාත් ෙහොරකම් කිරීෙම් නිරත ෙවන එකට. අද දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා තීරණයක් ගත්තා ''ෙහොරු සමඟ ෙහලුෙවන්'' කියන ඒ
නාට ෙය් පධාන චරිතය කරන්න. ඒක තමයි අද තත්ත්වය.
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[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා]

දයාසිරි ජයෙසේකර කියන මෙග් මිතයා ගැන මට විශාල දුකක්
තිෙබනවා. එතුමා අනුරාධපුරෙය් තිබුණු එක්තරා meeting එකකදී
අඬ අඬා කිව්වා, "දිවි ඇති ෙතක් ෙම් පක්ෂය දාලා යන්ෙන් නැහැ.
මෙග් ජීවිතය ෙම් පක්ෂය" කියලා. හරින් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,
ඊෙය් "දිවයින" පත්තරෙයනුත් කිව්වා, "දිවි ඇති ෙතක් දාලා
යන්ෙන් නැහැ" කියලා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දැන්
ෙමොකක්ද වලංගු කථාව? ඊෙය් දවස් ෙදොළහට කිව්ව කථාවද, අද
දවස් ෙදකට කිව්ව කථාවද?

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

, சக்தி

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

ෙමොකක්ද ඒ වළලු කථාව?

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

වළලු ෙනොෙවයි, වලංගු. වලංගු. ඇමතිතුමිය විදුලි බලය
ෙපොඩ්ඩක්
off
ෙවලා
වාෙග්,
ඇෙහන්ෙන්
නැහැ.
ෙනොෙලොච්ෙචෝෙල් විදුලි පශ්නයක්. දැන් ඔබතුමියට පසු ගිය
කාලෙය් ෙකොපමණ ෙද්වල් කිව්වාද? ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරය 21 වතාවක් කැඩුණා කිව්වා. ඔබතුමියෙග් bearing
ගිහින් කිව්වා. ඔබතුමියෙග් මැෂින් පරණයි කිව්වා. දැන් අද ඉඳන්
එතුමාට කියන්න ෙවනවා, ඔබතුමියෙග් bearing
ෙහොඳයි,
ඔබතුමියෙග් මැෂින් එක ෙහොඳයි, ඔබතුමියෙග් මැෂින් එෙක්
bearing ගිහින් නැහැ, 21 වතාවක් කැඩුෙණ්ත් නැහැ කියලා.
ඔබතුමියෙග් මැෂින් එක brand new කියලා අද ඉඳන් දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමාට කියන්න ෙවනවා.
හැබැයි ඒ වාෙග්ම ඊට පසුව ෙවනත් තීරණයක් අරෙගන
ෙවනත් පක්ෂයකට පැන්ෙනොත් ආෙයත් සියලු ෙදනාටම පහර
ගහනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ගරු කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
කවදාවත් පැන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන රිළවු වුෙණ් නැහැ.
ෙද්ශපාලන ෙගම්ෙබෝ වුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කුමන ෙහෝ
මතයක් දැරුවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන් ජනතාවට
ගරු කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයා එක්ක ඒ
පක්ෂෙය් ඉන්නවා. නමුත් ෙම් රංගන ශිල්පියා, ෙම් ගායකයා, ෙම්
"Mega Star", පැය විසි හතරක් ඇතුළත ඊෙය් කියපු ෙදය ෙවනස්
කරලා U-Turn එකක් අරෙගන එහාට පැන්නා. ඒක තමයි
තත්ත්වය. කලාකාරෙයක් වුණාම රඟ පාන්න ඕනෑ කැමරාවක්
ඉදිරිෙය්දී පමණයි. ඔහු "action" කියද්දී රඟ පාන්න ඕනෑ, "cut"
කියද්දී නවත්වන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙම් ගායකයා, ෙම් "Mega Star" අර
පහු ගිය කාලෙය්දී වාද විවාදවලදී කියපු සියලුම ෙද්වල් අවලංගු
කරලා දැන් අලුත් කථාවක් කියනවා, ෙම් ඒකාධිපති පක්ෂයට
යනවාය කියා. ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, එතුමා තරම් ෙම්
රජයට, ෙම් ජනාධිපතිතුමාට, තමුන්නාන්ෙසේලාට පහර ගහපු
ෙකෙනක් ෙම් පක්ෂෙය්ම නැහැ කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දන්නවා.
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එතුමා තරම් තමුන්නාන්ෙසේලාට අපහාස කරපු කථිකෙයක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ කියා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හදවත
දන්නවා. නමුත් ෙහට ඉඳලා අර ගලත් නැහැ; අලිත් නැහැ;
කුරුල්ෙලොත් නැහැ; ෙබයාරිනුත් නැහැ; මැෂිනුත් ෙහොඳයි;
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල කැෙඩන්ෙනත් නැහැ. තමන් කියපු ඒ සියලු
ෙද්වල් ගෙල් පහරපු බළලා වාෙග් එතුමාට අද වහන්න ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් ඒ ගෙල් තිෙබන අසූචි ෙගොඩ එතුමාට වහන්න
බැහැ. ගඳ එෙහමමයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අසූචි ෙගොඩ
ගත්තා වාෙග්ම ඒ ගඳත් අෙපන් ගන්නය කියා මා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,විජය
කුමාරතුංග
කලාකරුවා සාහසිකයකු අතින් ෙවඩි කාලා මැරුණත් අදත්
ඔහුෙග් නම පවතිනවා. එතුමා කවදාවත් තමන්ට ඡන්දය දුන්නු,
තමන්ට මනාප දුන්නු, තමන්ෙග් චිතපට බලපු, තමන්ෙග් ගායනය
appreciate කරපු , තමන්ට පශංසා කරපු තමන්ෙග් රසික ජනතාව
පාවා දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් පුද්ගලයා ලක්ෂ ගණනක් SMS
මනාප සහ ඡන්ද අරෙගන වයඹ පළාෙත්, කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් සිහින, ඒ අයෙග් අෙප්ක්ෂාවන්
ෙමොෙහොතකින් පාවා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] SMS ගැහුෙව්
"Mega Star" උෙළලට. එතුමාට ඒෙකදි වැඩි SMS පමාණයක්
ලැබුෙණ් කලාකරුෙවක් හැටියටයි. ඒකයි මම ඒ ගැන කිව්ෙව්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ඉදිරිෙය්දී
එතුමාට රඟ පාන්න ෙවන්ෙන් මම අර කියපු "ෙහොරු සමඟ
ෙහලුෙවන්" කියන නාට ෙය් පමණයි. අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු
නරකම, දරුණුම, තස්තවාදයට උර දුන් ෙබොෙහෝ ෙදනා අපි ඒ
පක්ෂයට යවා තිෙබනවා. එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමාට
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කළා, නායකතුමාෙග් දුර්වලකම හින්දාය
යන්ෙන් කියලා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න, ඒ
ගිය හැට ගණෙනන් කී ෙදනකුට cheque cases තිෙබනවාද, කී
ෙදනකුට rape cases තිෙබනවාද, කී ෙදනකුට නඩු තිෙබනවාද, කී
ෙදනකුට murder cases තිෙබනවාද කියලා. [බාධා කිරීමක්]
ඉතින් අද ජනතාවත් දන්නවා, අෙප් පැත්ෙත් ඉඳලා පශ්නයක්
විසඳා ගන්න ඕනෑ නම්, නඩු නැති කර ගන්න ඕනෑ නම් අනික්
පැත්තට යන්න ඕනෑය කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙග්
නම සඳහන් කෙළේ නැහැ. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා
කියන්ෙන් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙම් ෙද්ශපාලන
රිළවුන්ෙග්, ෙම් ෙද්ශපාලන ෙගම්බන්ෙග් පැනිලි අපි වහාම
නැවැත්විය යුතුයි කියන එකයි. සියලුම පක්ෂ තීරණයක් අරෙගන
ෙම් විනය - discipline එක- පක්ෂ තුළ ඇති කළ යුතුයි. අපි
යම්කිසි පක්ෂයකින් ඡන්දය ඉල්ලා, ඒ ඡන්ද දායකයින්ෙගන් ඡන්ද
අරෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී
හිටින්නයි. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.
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මන්තීතුමා යන්න ඕනෑ කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහටයි. එතෙකොට
හැල ෙගම්බා හැට්ටයක් ගහෙගන ඉන්නවා ෙපෙනයි.

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙරදි ෙසෝදන
ෙඩෝබිලා පිරිලා ඉන්නවා. දැන් අපි අලුෙතන් ෙනොම්මර එෙක්
ෙරදි ෙසෝදන්ෙනක් -ෙනොම්මර එෙක් ෙඩෝබි ෙකෙනක්තමුන්නාන්ෙසේලාට එව්වා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙරදි
ෙසෝදන කට්ටියට, කෙඩ් යන කට්ටියට ෙලොකු තර්ජනයක්
ෙවනවා.
ෙරදි ෙසෝදන අයට ඒක ඉතාම ෙලොකු තර්ජනයක්. ෙමොකද,
අපි එවපු පුද්ගලයා දක්ෂ කථිකෙයක්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත තුමා.
[අ.භා. 3.37]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

ேவைலவாய்ப்

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු
රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාෙගන් පසුව මට කථා කරන්න ලැබීම
ගැන සතුටු ෙවනවාද, කනගාටු ෙවනවාද කියන පශ්නයත් එක්ක
තමයි මම කථාව ආරම්භ කරන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු රන්ජන්
රාමනායක මන්තීතුමාෙග් මුළු කථාවම අහෙගන ඉන්න ෙකොට
මට හිෙතන්ෙන් ඒක ෙබොරු ෙකොණ්ඩයක් දමා ගත්, වෙයෝ වෘද්ධ වයස්ගත- වැන්දඹුවකුෙග් ෙපේම කථාවක් වාෙග් කියලායි.
ඊළඟට එතුමා කිව්වා, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා හැල
ෙගම්ෙබක් වාෙග් එහා පැත්තට පැන්නා කියලා. එෙහම කිව්ෙව්
මංගල සමරවීම මන්තීතුමායි, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමායි
දිහා බලාෙගනයි. ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් එහාට පනින හැල
ෙගම්ෙබෝ කියලා කිව්ෙව් මංගල සමරවීර මන්තීතුමායි, ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මන්තීතුමායි දිහා බලාෙගනයි. එතෙකොට හැල ෙගම්බා
කියලා, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට කිව්වාද, අර පැනලා දුවන
මංගල සමරවීර මන්තීතුමාට කිව්වාද, ඉස්සරහ පුටුෙව් ඉඳෙගන
ඉන්න මෙග් මිත ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමාට කිව්වාද
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඒ ෙදන්නාටම.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ෙකෙසේ ෙවතත් මම ෙම්ක දන්නවා. රන්ජන් රාමනායක
මන්තීතුමාට නියම හැල ෙගම්බා බලන්න තිබුණා කණ්ණාඩියක්
ඉස්සරහට ගියා නම්. ෙමොකද, එතුමාත් විජය කුමාරතුංග
මැතිතුමාෙග් අඩි පාෙර් යමින් ශී ලංකා මහජන පක්ෂෙයන්
ෙපළපාළි ගිහිල්ලා, ශී ලංකා මහජන පක්ෂෙයන් ෙද්ශපාලනය
ආරම්භ කරලා එතැනින් හැල ෙගම්ෙබක් වාෙග් යූඑන්පී එෙකන්
කටානට පැනලා, ඊටත් වඩා ෙලොකු හැල ෙගම්ෙබක් වාෙග්
කටාෙනන් රත්නපුරයට පැනලා දැන් රත්නපුෙර් මිනිස්සුන්ට
ෙහොයා ගන්න බැරුවයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා නියම ෙද්ශපාලන හැල
ෙගම්බාව බලා ගන්න ඕනෑ නම් රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිෙම්න්තු

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පැහැදිලිම කතන්දරය
ෙම්කයි; අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගිය කල ෙම්කයි. දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙවනුවට අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
අලුතින් ෙගොඩ නඟන ෙකනා කවුද? රන්ජන් රාමනායක
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, මම
ඔබතුමාෙගනුයි ෙමය
අහන්ෙන්. ඔබතුමාට අනාගතෙය්දී
නායකත්වය ගන්න තිෙබන පක්ෂය තමයි ෙම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය. ඔබතුමා පපුවට තට්ටු කරලා අහන්න, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමාෙග් තැන ගන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්න
සුදුස්සා රන්ජන් රාමනායකද කියලා. ඒක මට කියන්න. එතුමා
උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. ඇයි? එතුමාට උත්තර ෙදන්න බැහැ.
එතුමාෙග් හිත දන්නවා, දයාසිරි ජයෙසේකර ෙකොයි තරම් වටිනවාද,
අද එතුමා ෙවනුවට යූඑන්පී එෙකන් පුම්බන්න හදන රන්ජන්
රාමනායකට වඩා කියලා. එතුමා දන්නවා.
ෙදයියෙන්! ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කිව්වා
වෙග් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා අද නියම බයිට් එකටයි අහු
වුෙණ්. රුවන් විජයවර්ධන මහත්මයා දුන්නා ලණුව.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අකිල ඒ කථාව ස්ථිර කළා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් ෙහොඳම යාළුවා රුවන්
විජයවර්ධන මන්තීතුමායි. හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා දන්නවා,
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අනාගතය ෙහොඳ නැහැ, ඒ නිසා රුවන්
අල්ලා ගත්ෙතොත් වැෙඩ් හරි කියලා. රුවන් දන්නවා, හරින්
පනාන්දු මන්තීතුමා හරහා ඕනෑම ජරා වැඩක් කර ගන්න පුළුවන්
කියලා. ඒ නිසා රුවන් හරින්ට ලණුව ෙදනවා. හරින් පනාන්දුත් ඒ
තරම්ම ෙමෝඩෙයක් ෙනෙමයි. එතුමාත් කපටියා, රුවනුත්
කපටියා. හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේ අද
අහු වුණා. අද කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න තිබුෙණ් අකිල
විරාජ් මන්තීතුමාට. එෙහම නැත්නම් අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමාට. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි අද විපක්ෂ නායකතුමාෙග්
ළඟම හිතවත්තු. අද සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාටත් challenge
කරන්ෙන් අජිත් පී. ෙපෙර්රා ෙන්. සජිත් ෙපේමදාස කියන්ෙන් ආර්.
ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් පුතා. ආර්. ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් පුතාට
පක්ෂය ඇතුෙළේ ෙග්ම ෙදන්ෙන් අජිත් පී. ෙපෙර්රා. ඔහුත්
ෙපෙර්රා, මාත් ෙපෙර්රා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
ඩිලාන් ෙපෙර්රා නම් විරුද්ධ පැත්ෙත් ඉඳෙගන හරි සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමාට ෙපොඩ්ඩක් අභිෙයෝග කළාට කමක් නැහැ.
ෙමොකද, එතුමාෙග් තාත්තාටත් මම අභිෙයෝග කරලා තිබුණ
හින්දා. ෙම් ෙපෙර්රා ෙමොෙකක්ද, එතුමාට challenge කරන්න.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම හරින් පනාන්දු
මන්තීතුමාටයි ෙමය කියන්ෙන්. ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා ෙම්ක මතක තියා ගන්න. ඔබතුමා බදුල්ල දිස්තික්කයට
ආෙව් හිටපු අමාත ගරු වින්සන් ඩයස් මැතිතුමාෙග් ආදරණීය
ෙදෝණියන්දෑ විවාහ කර ෙගනයි. ඔබතුමා බදුල්ලට ආවාට පස්ෙසේ
බදුල්ල නගරය තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නව ජවයක් දුන්නා.
ඒක මම පිළිගන්නවා. ඔබතුමායි මමයි පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය
කාලෙය් ෙපොලීසිය ඇතුෙළේ අතින් පයින් ගහගත්තා.
ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ; ෙද්ශපාලනෙය්දී එෙහම ෙද්වල්
ෙවනවා. ගුටි කෑෙව් කවුද, ගැහුෙව් කවුද කියන එක ෙනොෙවයි
පශ්නය. ෙකෙසේ ෙවතත්, එෙහම ෙද්වල් ෙවනවා. හැබැයි ගරු

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා]

(மாண் மிகு

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙද්ශපාලනෙය් අනාගතයක් තිෙබනවා.
හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේ අද තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඒ ෙද්ශපාලන
අනාගතය අනා ගන්න පටන් ගත්තා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අන්න ඒකයි, අපට දුක.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "gigolo" කියන වචනය
සම්බන්ධෙයන් රංජන් රාමනායක මන්තීතුමා දුන්නු නිර්වචනය
හරි ෙහෝ වැරදි ෙව්වා, එය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් අයින් කරන්න
එපා කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු රංජන් රාමනායක
මන්තීතුමා "gigolo" කියන වචනයට දුන්නු නිර්වචනය හැන්සාඩ්
වාර්තාෙවන් අයින් කරන්න එපා. කරුණාකර, ඒක ඒ විධියටම
තියන්න. ෙමොකද ෙහේතුව?[බාධා කිරීම්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

லான் ெபேரரா)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
භාෂා පරිවර්තකෙගන් එහි සිංහල ෙත්රුම අහන්න කියන්න.
[බාධා කිරීම්]

ගණන් ගන්ෙන්වත් නැහැ.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Dilan Perera)

(மாண் மிகு

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

රංජන් රාමනායක වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමාව විෙව්චනය කරන්න, කරන්න දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමාට මනාප වැඩි ෙවනවා; ඡන්ද වැඩි ෙවනවා.
Mega Star එෙක්දීත් වුෙණ් ඒකෙන්. රංජන් රාමනායක
මන්තීතුමාත් හිටියා Mega Star තරගයට. නමුත් ඡන්ද, මනාප
අඩු ෙවන ෙකොට එතුමා gigolo ෙකනකු නිසා, gigolo ෙකනකුට
තිෙබන වාසිය පෙයෝජනයට අරෙගන තරගෙයන් ඉල්ලා අස්
වුණා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට රංජන් රාමනායක වාෙග්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ඕනෑ ෙදයක් කියාපුවාෙව්.
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
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த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "gigolo" කියන වචනෙය්
සිංහල ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියලා අහන්න.

லான் ெபேரரா)

ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] තව ඈතට යන්න ඕනෑ
නැහැ. රංජන් රාමනායක මන්තීතුමා "gigolo" කියන වචනයට
දුන්නු නිර්වචනය හරහාම ෙප්නවා ෙන්ද, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් අද යූඑන්පිෙයන් කවුද ඉස්සරහට
ෙගෙනන්ෙන් කියලා. "Gigolo" කියන්ෙන් ෙහොඳ සම්මානනීය
තනතුරක් කියලා හිතන ෙකෙනක් ෙම්. එතුමා හිතන්ෙන්
"gigolo" කියන්ෙන් හරි ෙෂෝක් මිනිෙහක් කියලායි. ඒකෙන් ෙම්
කියන්ෙන්. "Gigolo" කියන්ෙන් නියම බඩුවක් කියලයි එතුමා
හිතන්ෙන්. එතෙකොට "gigolo" කියන්ෙන් නියම බඩුවක් කියලා
හිතන මිනිෙහක් තමයි ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, අද
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට ගහන්න ඉස්සරහට ෙගෙනන්ෙන්.
එක්ෙකෝ රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට ඔළුෙව් අමාරුවක්. එෙහම
නැත්නම් රංජන් රාමනායක මන්තීතුමා ඉංගීසි ශබ්ද ෙකෝෂය
අලුතින් හදනවා. එතුමා ෙහට කියාවි, "prostitute" කියන්ෙන්
පියයුරු ෙලොකුවට තිෙබන උස, මහත ගෑනිෙයකුටයි කියලා.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

"Prostitute" කියන්ෙන් "කනකා".

லான் ெபேரரா)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඒක පසුව දැනුම් ෙදනු
ලැෙබ්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නැහැ, නැහැ. රංජන් රාමනායක මන්තීතුමාට කියන්නය
කියන්න.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමා මෙග් නම සඳහන් කරමින් කිහිප වතාවක්ම gigolo
කථාවක් කිව්වා. "Gigolo" කියලා කියන්ෙන් හැඩි දැඩි
පිරිමිෙයකුට. නමුත් එතුමාට දියවැඩියාව. ගැහැනු එතුමාව දාලා
යනවා. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)
කනකා ද ඔළුව කා ද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. [බාධා
කිරීමක්]ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "prostitute" කියන
වචනෙය් ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියලා ඇහුෙවොත්, "gigolo" කියන
එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා එතුමා කියාවි, "prostitute"
කියන්ෙන් ෙහොඳට පියයුරු තිෙබන උස, මහත ගෑනිෙයකුටයි
කියලා. ඒ නිසා තමන් ෙනොදන්නා ෙද් පදර්ශනය කිරීම තරම්
ෙලොකු පාප කර්මයක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, රංජන් රාමනායක
මන්තීතුමා ගැන මා කථා කළා ඇති. ෙමොකද, දැන් එතුමා ෙලොකු
විහිළුවක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ෙකොතැනටද ආෙව්? දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා අද
කියාපු සමහර කාරණා එක්ක මා එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. එදා
කියාපු ඒවා එක්ක එකඟ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් මහෙගදර වන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස්
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පක්ෂයයි. එතුමා පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභාවට ඡන්දය ඉල්ලා
වැඩිෙයන්ම
මනාප
ගත්ත
ෙකනා.
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඔබතුමායි දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමායි
ඡන්දය ඉල්ලුවා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානෙය්
ෙල්කම් තනතුරට. ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් මා ෙම්
කියන්ෙන්. ඒ නිසා දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය අලුත් තැනක් ෙනොෙවයි. එතුමා අද කියාපු සමහර
කාරණාවලට මා එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් කියාපු සමහර ඒවා එක්කත් මා එකඟ
ෙවන්ෙන් නැහැ.
ඒක ෙවනම කතන්දරයක්. හැබැයි, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ආෙව් තමාෙග් ෙද්ශපාලන මහ ෙගදරට. එතුමාට ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂය අලුත් තැනක් ෙනොෙවයි. ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මහත්මයාට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ෙහොඳ තැන;
සුදුසු තැන. එතුමාට පහසුයි. එතුමාෙග් සමාජ පැලැන්තියට
පුරුදුයි. මංගල සමරවීර මහත්මයාට එතැන තමයි හිමි තැන.
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට හිමි තැන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය.
යූඑන්පී එෙක් එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමන්ලා දයාසිරිලා හිටිෙය්
අනුන්ෙග් සළු පිළි ඇෙඟ් දමාෙගන. හදවත එතැන නැහැ. රවි
කරුණානායක මන්තීතුමාට සුදුසු තැන එක්සත් ජාතික පක්ෂය.
එතුමා අෙප් ෙම් පැත්ෙත් සිටිෙය් හරි අමාරුෙවන්. එතුමාට ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනය හුරු නැහැ. එතුමාට හුරු
තැන එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරය. අද
දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා ෙකෝප වුෙණ් නැහැ ෙන්. එතුමා
දන්නවා, අදින් පසු හරින් පනාන්දු මැතිතුමා එතුමාට කුණු
ෙවන්න ගහනවා කියා. නමුත් කථාව අවසන් කරන විට හරින්
පනාන්දු මන්තීතුමාට ස්තුති කළා. පක්ෂය ඇතුළත සිටියදී
ඔබතුමායි දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමායි අතර තිබුණු අරගලය
අපි දන්නවා. නමුත් එතුමා කුහක වුෙණ් නැහැ.
මම කැමැතියි, රවි කරුණානායක මන්තීතුමාට ෙම් කාරණය
කියන්න. ඔබතුමාට විරුද්ධව සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා එක්ක
ඉන්න කාලෙය් පත්තරවලින් ෙනොෙයක් විධිෙය් පහර ගැසීම් කළා.
නමුත් එතුමා කුහක වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, අද රන්ජන් රාමනායක
මන්තීතුමා ඔය කිව්ව ඒවා කවුරුත් ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙගන්
ෙම් වාෙග් වැඩක්
බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ්
නැහැ.
එතුමාෙග්
ෙද්ශපාලන
කුහකත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා තමයි
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් තනතුර ගන්න ඉන්ෙන්. දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජ
සංවිධායක ධුරෙය් හිටිෙය්. අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා යට ෙග්මක්
ගහලා පන්දම් අල්ලා ඒක ගන්නවා. හැබැයි, එතුමා කුහක වුෙණ්
නැහැ, අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට පහර ගහන්න. එතුමා ස්තුති
කළා. ඒ නිසා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ තිෙබන ගුණාංග. එතුමා
කිව්වා, මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඡන්දය ඉල්ලා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. මම දැන් ඉල්ලා අස් ෙවලා පළාත් සභාවට
ගිහින් ඡන්දය ඉල්ලා කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙගන්
අහනවා, "ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ආෙවොත් උඹලා මාව
තවමත් ෙතෝරනවාද. ෙම් මෙග් පරණ මහ ෙගදර" කියා.
ජනතාවෙග් මතය සමඟ තමයි එතුමා පළාත් සභාවට යන්ෙන්. ඒ
නිසා කරුණාකර, තමන්ෙග් හදවතට තට්ටු කර අහන්න, "ෙමොන
ෙද්ශපාලන මතෙය් හිටියත් දයාසිරි ජයෙසේකර විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
හිටියත් ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් හිටියත් අපි පිළිගන්න ෙදයක් නැද්ද?
දයාසිරි ජයෙසේකර කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්න
ඕනෑ ෙකෙනක්ද? ෙනොසිටිය යුතු ෙකෙනක්ද?" කියා. ෙද්ශපාලන
මතය පිළිගන්න එකක් නැහැ. ෙද්ශපාලන වශෙයන් මතවාදයට
විරුද්ධයි. හැබැයි, දයාසිරි ජයෙසේකර කියන්ෙන් ලංකා
ෙද්ශපාලනෙය් යූඑන්පී ෙහෝ ශී ලංකා ෙහෝ ෙජ්වීපී ෙහෝ සිටිය යුතු
ෙකෙනක්ද නැද්ද? රන්ජන් රාමනායක වාෙග් ෙකෙනක් හැර
අෙනක් අයෙගන් උත්තරය හම්බ වන්ෙන් "ඔව්, ඔව්, ඔව්" කියා.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් ඇත්තට මුහුණ ෙදමු.
අපිටත් ෙව්දනා තමයි. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්මයාලා එදා යන
විට අපිට ෙකොච්චර ෙව්දනාවක් ඇති වුණාද? තද ෙවනවා. ෙදන්න
ඕනෑ කියා හිතනවා. ඒ ෙව්දනාව සාධාරණයි. ඒ ෙව්දනාවත් සමඟ
ෙම් මනුෂ ා ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්න ඕනෑ චරිතයක් ෙන්ද කියන
කාරණය අපි ෙද්ශපාලන බුද්ධිමතුන් හැටියට හිතන්න ඕනෑ.
එෙහම හිතලා තමයි ඒ මනුෂයා විෙව්චනය කරන්න ඕනෑ. දයාසිරි
ජයෙසේකර මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා
විෙව්චනය කිරීම පිළිබඳව ෙද්ශපාලන විෙව්චන එල්ල කරන්න
පුළුවන්. නමුත් ඉන් පරිබාහිරව ගිහින් මුදල් අරෙගන ෙම් වැෙඩ්
කළා කියන කාරණය එන්ෙන් ෙමොන පදනමකින්ද?
දැන් කියනවා, "ස්තී දූෂකෙයෝ, ෙහොරු" කියා. ස්තී දූෂකෙයෝ
කියලා කියන්ෙන් ස්තී දූෂණය ගැන නඩු තිෙබන ෙකෙනක්. මාර
වැඩක් ෙන්. නැත්නම් ස්තී දූෂණයත් ෙහොඳයි. බලන්න ෙම්
මානසිකත්වය. ඉතින්, gigolo ෙනොකියා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
ස්තී දූෂණය ෙහොඳයි කියායි එතුමා කියන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඒම ගැන මෙග් තිෙබන්ෙන්
විශාල වූ පීතියක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් සමහර උදවිය එන
ෙවලාෙව් මම ඒකට විෙරෝධය පා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
මධ ම කාරක සභාෙවන් ඉල්ලා අස් වූ මිනිෙහක්. මෙග්
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් මෙග් ඇමතිකමට වඩා ෙලොකුයි මෙග්
පක්ෂෙය් මධ ම කාරක සභාෙව් ධුරය. හැබැයි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් සමහර අය එන විට ඒ වටිනා කියන ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මධ ම කාරක සභාෙව් ධුරෙයන් මා ඉල්ලා අස් වුණා.
මම එෙහමයි කෙළේ. දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා එන එක ගැන
මට පීතියි. මා එතුමා පිළිගන්නවා. ඇයි? එතුමා එන්ෙන් මහ
ෙගදරට. එතුමා එන්ෙන් එතුමා ඉන්න ඕනෑ තැනට. ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය තුළ එතුමාට ෙද්ශපාලනය කරන්න අලුෙතන් සළු
පිළි ඇඳෙගන මනස හදා ගන්න ඕනෑ නැහැ. එතුමා සමාජ
පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලනය ඇඟ ඇතුළත තිෙබන ෙකෙනක්.
ලිබරල්වාදී ෙද්ශපාලනය එතුමාෙග් ඇඟට දමා ගන්න සිදු වුණා. ඒ
නිසා ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට මම සුබ පතනවා
විතරක් ෙනොෙවයි. මා ඉතා අවංකවම කියනවා, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ශක්තියක් බව.
ඒ වාෙග්ම දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙම් පක්ෂයට
ආගමනයත් එක්ක කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට වන ෙසෝදා පාළුව ෙම් පාර වයඹ පළාත් සභා
මැතිවරණෙය්දී බලන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්
ෙවලාවට ෙපොඩි ෙමෝඩ චූන් එකක් ගන්න, විනාඩි ෙදකක චූන්
එකක් ගන්න "බලමු" කියලා කියන්න පුළුවන්. විනාඩි ෙදකක
චූන් එකක් ගන්න, "මම දයාසිරි කුණු බක්කියට දානවා" කියලා
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අවසානෙය්
කුණු බක්කියට ඔබතුමාවයි, මාවයි දාන්න තීන්දු කරන්ෙන් අප
ෙදෙදනා ෙනොෙවයි, ජනතාව. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව
ෙනොෙවයි, ඊට අල්ලපු මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාව සහ මුළු
මධ ම පළාෙත් ජනතාව. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් ෙම්
ආගමනයත් එක්ක වැඩිෙයන්ම පහර වැෙදන්ෙන් කාටද? එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්දවලට. ෙම්ක අහන්න, තමන්ෙග් පපුෙවන්.
නිකම් ෙබොරුවට උඩ පනින්න එපා. ෙම් ෙවලාෙව් රුවන්
විජයවර්ධන මන්තීතුමා යම් යම් ෙද්වල් කිව්වාම ඔබතුමා
නැඟිටලා කෑ ගහනවා. ෙමොකද, ඔබතුමාට ඔබතුමාෙග් අනාගතය
විසඳා ගන්න තිෙබන නිසා; දයා ගමෙග්ත් එක්ක තිෙබන ෙගෝරිය
ෙබ්රා ගන්න තිෙබන නිසා. හැබැයි එෙහම කෑ ගැහුවාට ඔබතුමා
පක්ෂය ඇතුෙළේ ඉතුරු ෙවයි. ෙම් කාරණය මතක තියා ගන්න.
අවසානෙය් තීන්දුව ගන්ෙන් කවුද? ඔබතුමා ෙම් weekend එෙක්
බදුල්ලට යනවා. බදුල්ෙල් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ ඔබතුමා
හම්බ ෙවන්න එනවා. ඇවිල්ලා ඔබතුමාට කියන්ෙන්, දයාසිරි
කුණු බක්කියට දමන්න කියලා ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙගන්
අහන්ෙන් "කවදාද අෙප් පක්ෂය හදා ගන්ෙන්?" කියලායි. ඒක
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තමයි අහන්ෙන්. ඔබතුමා නැති ෙවලාෙව් ඔබතුමාෙග් ෙගදර ෙම්
ෙපොෙසොන් ෙපෝය දවෙසේ තිබුණු සව් දන්සැලට මා ගියා. එතුමායි,
මමයි එක ළඟ ඉන්ෙන්. අෙප් ෙගදර ගිය අවුරුද්ෙද් තිබුණු
නූඩ්ල්ස් දන්සැලට එතුමා ආවා. මා ගියා, එතුමාෙග් ෙගදර තිබුණු
සව් දන්සැලට. එහි හිටිෙය් ඔක්ෙකොම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය.
එතුමන්ලා මා ගියාම පුදුම වුණා. ෙමතුමා හිටිෙය්ත් නැහැ. ඇයි
ෙමෙහේ ආෙව් කියලා ඒ අය මෙගන් ඇහුවා. මා කීවා, "දන්සැලට
සව් කන්න ආවා" කියලා. මා සව් කෑවා. ඔබතුමා සව්ම ෙතෝරා
ගත්ත එක ෙහොඳයි. ෙමොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් කාලෙය්
සව් තමයි ඕනෑ. ඔබතුමා දන්සැලට ෙතෝරා ගත්ෙත් ෙහොඳම
වර්ගය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැම දාම දර දිය ඇදපු අර
පුවක්ෙගොඩමුල්ෙල් ලලිතක්කා එහි සිටියා. ඇයෙග් ස්වාමිපුරුෂයා
වන විල්සන් අයියා තමයි අවුරුදු 35ක් මෙග් තාත්තාෙග් කාර් එක
එෙලව්ෙව්. විල්සන් අයියා සම සමාජ පක්ෂෙය්. ලලිතක්කා
යූඑන්පී එෙක්. ඒ හිටපු විනාඩි 15 ඇතුළත මම ඇහුවා,
"ලලිතක්කා, කවදාද මැරිච්ච විල්සන් අයියා ගිය අඩි පාෙර්
එන්ෙන්" කියලා. "අෙන් ඇමතිතුමා, එන්න හිතුණු වාර ගණන
අනන්තයි. හැබැයි ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයාලා මතක් ෙවන
ෙකොට එන්න හිෙතන්ෙන් නැහැ. ඩඩ්ලි මහත්මයාලා මතක් ෙවන
ෙකොට එන්න හිෙතන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂ නායකතුමාෙග් නම්
කනට ගහලා එන්න හිෙතනවා" කියලා කිව්වා. ඔබතුමාෙග් ෙගදර
තිබුණු සව් දන්සෙල් සව් කන ගමන් කිව්ෙව්. ෙම් පක්ෂය
ෙවනුෙවන් දර දිය ඇද්ද මහත්තයා සම සමාජකාරයා වුණත්
ලලිතක්කා කවදාවත් පක්ෂය දාලා ගිෙය් නැහැ. එයාෙග් මස්සිනා
වන බණ්ඩාර නමැත්තා මට හම්බ වුණා, මීගහකිවුල පාෙද්ශීය
සභාෙව් විපක්ෂ නායකතුමාෙග් තාත්තාෙග් මළ ෙගදරදී. රාතී
2.00ට පමණ ඇති, මා එහි යන ෙකොට. බදුල්ල HQI
මහත්තයාෙග්ත් තාත්තා.
බණ්ඩාර කියන්ෙන් හැම ඡන්දයකදීම ඔබතුමාට දර දිය අදින,
බර අදින ෙකෙනක්. ටිකක් වැඩි පුර ෙබොනවා, එච්චරයි තිෙබන
වරද. ඔබතුමා ඒක දන්නවා. ඔහු කිව්ෙව්ත් ඒ කථාවමයි. හරින්
පනාන්දු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමතැන නැඟිටලා දයාසිරිට බණියි.
එෙහත්
ගෙම්
ගියාම
එක්සත්
ජාතික
පාක්ෂිකෙයෝ
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්ෙන් දයාසිරිට බැන්න එක ගැන
ෙනොෙවයි. දයාසිරි වාෙග් ෙහොඳ මිනිස්සු පක්ෂෙයන් යන එක
නවත්වන්ෙන් කවදාද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ ෙවනසකට මුල
පුරන්ෙන් කවදාද කියලා තමයි ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්. ඔබතුමා
අද රුවන් විජයවර්ධනෙග් ලණුව කාලා කෑ ගහලා යාවි. හැබැයි
බදුල්ලට ගියාම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ඔය ලණුව කාපු එක
ගැන ෙනොෙවයි. ෙවන ෙවන අය කථා කරපු ඒවා කවුරුවත්
අහන්ෙන් නැහැ. ඒවා අහන්න එතුමන්ලා ගෙම් යන්ෙන්ත්
නැහැෙන්. ඒ නිසා එතුමන්ලාෙගන් ඔය පශ්නය කවුරුවත්
අහන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙගන් ඔය පශ්නය අහනවා, ඔබතුමා
ගෙම් යන මන්තීවරෙයකු හැටියට.
අද එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ගැන
කියනවා. ඒ සමහර අයට අමතකයි, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ආෙව්ත් යූඑන්පී එෙක් ඉඳලා කියලා. ඒ
ගැන ෙබරිහන් ෙදනවා. හැබැයි දන්ෙන් නැහැ, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ෙමහාට ආෙව් යූඑන්පී එෙක් ඉඳලා
කියලා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පක්ෂ මාරුව කියන
එක පිළිබඳව විවිධ අයෙග් විවිධ මත තිෙබනවා. සමහර අය පක්ෂ
මාරු කරනවා. සමහර අය පක්ෂ මාරු කරන්ෙන් නැහැ. සමහර
අය පක්ෂ මාරු කරන්ෙන් නැතිව ඒ පක්ෂය හැටියට සන්ධානගත
ෙවනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අපට සන්ධානගත වුණා. අනුර
දිසානායකලා, හඳුන්ෙනත්තිලා, විමල් වීරවංශලා එකට සන්ධානය
ෙවනුෙවන් ෙපළපාළි ගියා. සන්ධානය ෙවනුෙවන් ෙරෝහිතලා
ෙපළපාළි ගියා. සන්ධානගත ෙපළපාළිවල ජාතික ලැයිස්තුෙවන්
දාපු නරුමෙයෝත් එනවාය කියලා පක්ෂෙය් නායිකාව වරක් මට
මධ ම කාරක සභාෙව්දී කිව්වා. හැබැයි අප ෙපළපාළි ගියා.
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අපි එෙහම එකට ෙපළපාළි ගියාට සුනාමි සහන මණ්ඩල
ෙයෝජනාව ෙගනාපු ෙවලාෙව් අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ ෙදපැත්ෙත්
ඉඳෙගන වාද කර ගත්තා. නැවත ෙවන පශ්නයක් එන ෙකොට අපි
එකතු වනවා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් අෙප් මත ගැෙටන ෙකොට
ෙවනස් වනවා. ඒ වාෙග් සමහර අය පක්ෂය දාලා යනවා. සමහර
අය සන්ධානගත වනවා. ඒවා ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු
ෙලෝකෙය්ම ෙද්ශපාලනෙය් වන ෙද්වල්.
සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් තාත්තා ෙම් රෙට් ජනාධිපති
කාලෙය් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයා, ගාමිණී දිසානායක මහත්මයා,
ෙම් රවි කරුණානායක මහත්මයා ඇතුළු අය එතුමාට විරුද්ධව
ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා, රාජාලියා නමින් ෙවනම
පක්ෂයක් හදා ෙගන ඒ පක්ෂෙයන් අයින් ෙවලා ගියා. ගියා
විතරක්ද, ෙමොනවාද ෙනොකිව්ෙව්? ෙපේමදාස මහත්මයාට ෙදොස්
කිව්වා; ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් ෙනෝනෙග් මල්ලිට අයිති shed
එකක් ගැන කිව්වා; ෙහොරකම් ගැන කිව්වා; වංචා ගැන කිව්වා;
ජංගි මහනවයි කිව්වා. ෙමොනවාද ෙනොකිව්ෙව්? අපි ෙනොෙවයි
කිව්ෙව්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කඩා ෙගන ගිය කට්ටිය
කිව්ෙව්. ඔවුන් ෙමොනවාද ෙනොකිව්ෙව්? දැන් ඔය එකට ඉඳ ෙගන
ඉන්ෙන්. එදා කුණු අද කුණු ෙනොෙවයිද? ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලනෙය්දී එෙහම ෙවනස්කම් වනවා.
ෙම් අෙප් පැත්ෙත් ඉන්ෙන් සද්ධන්ත කුලෙය් ඇත්තු ෙන්.
මෙග අප්ෙපොච්චිෙය් පී. දයාරත්න කියන්ෙන් අම්පාෙර් හිටපු
සද්ධන්ත කුලෙය් ඇෙතක්ෙන්. මෙග් අප්පා, අර මහියංගනෙය්
සද්ධන්ත කුලෙය් ඇතා. අර ඊට එහා පැත්ෙත් ඉන්න ගාමිණී
දිසානායක මැතිතුමාෙග් පුතා. දැන් ෙම් මහා සද්ධන්ත කුලෙය්
ඇත්තු එක්ක බලන ෙකොට ෙම් රාමනායකලා ඒ ඇත්තුන්ෙග්
වලිගෙය් ඉන්න මැක්කාෙග ෙබට්ටක් තරම්වත් වටින්ෙන්
නැහැෙන්. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් ඇත්තු දළ පිටින්
එනවා. ඒ එන ෙකොට අෙප් පරණ මහ ෙගදර හිටපු දයාසිරි
ජයෙසේකර මහත්මයා එන එක අරුමයක්ද? පී. දයාරත්න
මහත්මයා එන ෙකොට, ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහත්මයා එන
ෙකොට, ගාමිණී දිසානායක මහත්මයාෙග් ආදරණීය පුත රත්නය
වන නවින් දිසානායක මහත්මයා එන ෙකොට, කරු ජයසූරිය
මහත්මයා -එතුමා ඇවිල්ලාෙන් ආපහු ගිෙය්- ඇවිල්ලා යන ෙකොට
අෙප්ම පක්ෂෙය් මහ ෙගදර හිටපු, පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභාවට
ඡන්දය ඉල්ලලා ෙනොම්මර එකට මනාප හම්බ ෙවලත් පාෙද්ශීය
සභාෙව් සභාපතිකම නුදුන් ෙවලාෙවත් පක්ෂය දාලා ෙනොගිය
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා එන එක අරුමයක් ෙනොෙවයි.
හැබැයි එක ෙවනසක් තිෙබනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට
ෙම් ෙනොසැලකිල්ල පක්ෂෙයන් එන්ෙන් ඇයි කියන එක පිළිබඳව
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතලා බලන්න. එය ෙපොදු කාරණයක්
ෙනොෙවයිෙන්. ෙද්ශපාලන කාරණාවලට අපි පක්ෂය තුළ
හැප්ෙපනවා. අපි අවංකව කියමු. දැන් අෙප් සන්ධානය ඇතුෙළේ
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන විවිධ මත
තිෙබනවා. මම ඉන්න මතෙය් ෙනොෙවයි විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා
ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග් මත තිෙබනවා. හැබැයි ඒවා ෙද්ශපාලන
කාරණා. නමුත් දයාසිරිට, බුද්ධිකට ෙම් පශ්නය ඇති වන්ෙන්
ෙද්ශපාලන කාරණා නිසාද? නැහැ. සයනය පිළිබඳ පශ්නයක්
නිසා. සයනය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්. යහන පිළිබඳ
පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්. යහෙන් නිදා ගන්ෙන් කවුද, යහෙන් නිදා
ෙනොගන්ෙන් කවුද කියන පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්. ෙද්ශපාලන
පක්ෂයක තනතුරු ෙවන් කරන්න පුළුවන්ද, තීන්දු කරන්න
පුළුවන්ද යහන පිළිබඳ කාරණය මුල් කර ෙගන? බැහැ. එෙහම
දිගින් දිගටම යන ෙකොට පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙකොච්චර දර දිය
ඇද්දත් ඒ මනුස්සයා වැෙටන එක අහන්න ෙදයක්ද? කලකිෙරන
එක අහන්න ෙදයක්ද? ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ෙද්ශපාලන මතවාද අනුව ෙවන් වන්න පුළුවන්. ඒවා පශ්න
ෙනොෙවයි.
දැන් බලන්න ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. ඒ පක්ෂය ඇතුෙළේ
ෙද්ශපාලන මත ෙකොච්චර ගැෙටනවාද? ගැටි ගැටී, රණ්ඩු ෙවවී
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ඒෙගොල්ෙලෝ තවම ඉන්නවා. පක්ෂය කෑලි කෑලිවලට කැඩුණත්
ඒෙගොල්ෙලෝ තවම ඉන්නවා. හැබැයි ඒ පක්ෂය තුළ කවදාවත්
යහෙන් පශ්නයක් මත වාද කර ගන්ෙන් නැහැ. මා ඒක දන්නවා.
එෙහම කර ගන්නත් එපා. මා දන්ෙන් නැහැ ෙම් අලුත් එක්සත්
ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් යහන්ගත වීම
එක්ක ෙමොන ෙමොන විධියට ඒ උදවිය ෙවනස් ෙව්විද කියලා.
හැබැයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් තිඹිරි
ෙගය මෙග්ම කාමරෙය් හදපු මෙග් තාත්තා සහ ඒ කාලෙය් ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණ හිතපු ෙද්වල් නිසාවත් ෙම් ෙද්ශපාලනෙය්
යහන්ගත වීම අර මට්ටමට ෙගන යන්න එපා. තවම අරෙගන
ගිහින් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා මීට වඩා කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පැමිණීම පිළිබඳව අපි සියලු
ෙදනාම සතුටුයි. ඒකට අපි කිසිම ෙකෙනකුෙග් කිසිම ෙභ්දයක්
ෙහෝ පශ්නයක් නැහැ. විපක්ෂෙයන් කියන්න හැදුවා, ඒ කාරණය
නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨයන්ට ෙමොකද ෙවන්ෙන්
කියලා. ෙජ ෂ්ඨෙයෝ තමයි එකතු ෙවලා තීන්දු කෙළේ එතුමාව
ගන්න. කනිෂ්ඨෙයෝ ෙනොෙවයි. ෙජ ෂ්ඨෙයෝ තමයි එකතු ෙවලා
තින්දු කෙළේ එතුමාව ගන්න ඕනෑ කියලා. ෙවන කවුරුවත්
ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් අෙප් පක්ෂයට දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා එන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පක්ෂෙයන් ඊළඟට එන්ෙන් කවුද කියන එක පිළිබඳව
අවධානෙයන් ඉන්න. එදාට එයා ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් කවුද
දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, මම හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාට කියනවා,
මම ඔබතුමාෙග් හිත දන්නවාය කියලා. සමහර ෙවලාවට කියනවා,
"අෙන්! මටත් දයාසිරිත් එක්ක යන්න තිබුණා ෙන්ද" කියලා.
හැබැයි, ෙම් ඡන්ද කමය ඇතුෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
බදුල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් තනිවම ඉන්න නිසා ඒක
ඔබතුමාට ලැබුණ ස්වීප් එකක්. ඒ ස්වීප් එක නිසා ෙනොවන්නට
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහත්මයාටත් කලින් ඔබතුමා ෙමහාට
ඇවිල්ලා ඉවරයි. මම තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම කියනවා
ෙමොන පක්ෂෙය් වුණත් දයාසිරි ජයෙසේකර වාෙග් චරිත
ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්න ඕනෑ චරිත කියලා. ඒ අයෙග් තිෙබන
ෙද්ශපාලන පතිපත්ති මත තමන් එකඟ ෙනොවන තැන් පිළිබඳව ඒ
අයත් එක්ක වාද කර ගනිමු. හැබැයි, ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගහන්න
එපා. ෙමොන පක්ෂෙයන් ආවත් එතුමා ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්න ඕනෑ
චරිතයක්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළගට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. ඊට ෙපර කවුරුන්
ෙහෝ මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද
සිල්වා මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු
ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, 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.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් අෙප් විවාදය
විදුලිබල පනත සංෙශෝධනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් වුවත් ෙබොෙහෝ
කථා බහ දයාසිරි සංෙශෝධනය මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
විවාදය තුළදී ඇත්තටම දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා විෙශේෂ
පකාශයක් කරමින් විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පිළිබඳව, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අභ න්තරෙය් තිෙබන
පජාතන්ත විෙරෝධී ස්වභාවය පිළිබඳව කිව්වා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ඒකාධිපති නායකත්වයක් සහිත, ඒකාධිපති පක්ෂයක්ය
කියන එක කිව්වා. හැබැයි, ඒ කථාව ඇතුෙළේදීම එතුමා ෙම්
ආණ්ඩුවත්, මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයත් ඒ තරමටම පළවා හැරිය
යුතු ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක් බව කිව්වා. ඉතින් එතුමා ෙම් කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා ඇත්තටම අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එතුමා
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒකාධිපතියි කියන ගමන්ම ආණ්ඩුවත්
ඒකාධිපතියි කියලා කියනවා. ඒ කියන ෙද් අපට ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැතිව ෙම් විවාද
කරන ශී ලංකා විදුලිබල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු විදුලිබල
ඇමතිතුමියත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙදපැත්ෙත්ම තිෙබන
ඒකාධිපතිත්වය ගැන කථාවට විතරක් යන්න. විදුලිබල පනත
ගැන කථා ෙනොකර ඉන්නවා නම් එතුමියත් කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ඇත්තටම
ඊෙය්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා
වාර්තාෙව්ත් විෙශේෂෙයන්ම විදුලිබල මණ්ඩලය පිළිබඳව සඳහන්
වුණා. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් වුණු, එහිදී
විෙව්චනයට ලක් වුණු, පැහැදිලි කිරීම්වලට ලක් වුණු වඩාත්ම
අලාභදායක, නාස්තිකාරම, දූෂිතම ආයතන පහ ඇතුෙළේ විදුලිබල
මණ්ඩලය ඉන්නවා. විදුලිබල අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන
පධානම ආයතනය හැටියට අපි දකින්ෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයයි.
අද ෙම් විවාදයට ලක් වන්ෙන්ත් ඒ විදුලිබල මණ්ඩලයට අදාළ
පනතක් යටෙත් සංෙශෝධන පිළිබඳවයි. ඒ නිසා දයාසිරි
සංෙශෝධනයට වඩා විදුලිබල සංෙශෝධනය පිළිබඳව වගකීම්
සහගත විධියට ගරු ඇමතිතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවයි කියලා
මම විශ්වාස කරනවා.
අද රෙට් බදු ෙගවන ජනතාවට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නයක්
තමයි විදුලිබල මණ්ඩලය තමන්ෙග් බදු මුදලට සාධාරණත්වය
ඉෂ්ට කරනවාද කියන එක. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් සංෙශෝධනයට
ලක් වන විදුලිබල ව ාපෘති පිළිබඳව, විදුලි ජනනය පිළිබඳව, විදුලි
ජනනය කරන ලියා පදිංචි ෙනොවුණ ආයතන - නීත නුකූල
ෙනොවන ආකාරයට කියාත්මක වුණු ආයතන- නීතිගත කිරීම
පිළිබඳව 2009 පනත සංෙශෝධනය වන අවස්ථාෙව්දීත් අපි අදහස්
දක්වා තිෙබනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ඔබතුමියලා
ෙම් සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව
යටෙත්ත්, විදුලිබල පනතිනුත් විදුලිය ජනනය කරන විදුලි
බලාගාර, විදුලිය සපයන ආයතන නීත නුකූල කරන
කියාවලියකට යන ෙකොට ඒවා ඊට කලින් බලපත ගත්ෙත් ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද, ඒ බලපත ගත් හැම ආයතනයක්ම නීත නුකූල
රාමුව ඇතුළට ගන්න සුදුසු ද නැද්ද, ඒවාෙය් තිෙබන සුදුසුභාවය,
නිලභාවය පිළිබඳවත් නැවත පරීක්ෂාවක් කළ යුතුයි ෙන්ද?
ෙමොකද, එවැනි පරීක්ෂාවකින් ෙතොරව දැනට තිෙබන සියලුම
ආයතන ටික, විදුලිය සපයන සියලුම බලාගාර ටික ෙම්
කියාවලියට සම්බන්ධ කර ගන්න ෙකොට එතැන ගැටලු ඇති වන්න
පුළුවන් බව මම අවධාරණය කරනවා. ඒ එකක්.
ගරු ඇමතිතුමියනි, විදුලිබල මණ්ඩලය පිළිබඳව ෙපොදු
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් අවධානයට ලක් ෙවද්දී පධාන
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වශෙයන්ම අවධානයට ලක් වුෙණ් විදුලිබල මණ්ඩලෙය්ම හිටපු
නිලධාරින් සම්බන්ධවයි. ඒ අය අතර ඔබතුමියත් පිළිගන්නා
ආකාරයට මාෆියාවක් විධියට කියාත්මක වුණු අය ඉන්නවා.
පධාන වශෙයන්ම විදුලිබල මණ්ඩලයම විනාශ කරන තත්ත්වයට
පත් වුෙණ් ඒ නිලධාරි යාන්තණය ඇතුෙළේ තිබුණු මාෆියාවට
එෙරහි වන්න විදුලිබල ඇමතිවරෙයකුට බැරි වුණු නිසායි. ඒ
මාෆියාව විසින් කියාත්මක කර ගත් බලාගාර තිෙබනවා. ඒ තුළින්
විදුලිබල මණ්ඩලෙය්ම අයිතිය විකෘති කරලා තිෙබනවා. විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් අයිතිය ෙකොතරම් දුරට විකෘති කර තිෙබනවාද
කිව්ෙවොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග ෙනොකියන ආයතන විදුලිබල
මණ්ඩලය යටෙත් තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්
එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ස් (පුද්ගලික) සමාගම විදුලිය ජනනය කරන,
විදුලිය සපයන ආයතනයක්. හැබැයි එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ස්
(පුද්ගලික) සමාගම පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවන්න බැහැ. එල්ටීඑල්
ෙහෝල්ඩින්ස් (පුද්ගලික) සමාගම ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාවට ෙග්න්න බැහැ. ඇයි ඒ? ගරු ඇමතිතුමියනි, විදුලිබල
මණ්ඩලෙය්ම අයිතිය නම් තිෙබන්ෙන්, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
අධ ක්ෂ මණ්ඩලයම නම් ඉන්ෙන්, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
පාග්ධනය යටෙත් නම් ඒ විදුලිය ජනනය කරන සමාගම
පිහිටුවන්ෙන්, නමුත් ඒ සමාගම පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවන්න
බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් උදාහරණයකට LECO
ආයතනය ගන්න. LECO ආයතනය විදුලි බිල් පරීක්ෂා කරනවා.
ගාමීය මට්ටෙමන් විදුලිය සැපයීම කුඩාවට කරන හැම තැනම
කරන්ෙන් LECO ආයතනයයි. හැබැයි විදුලිබල මණ්ඩලය
පාර්ලිෙම්න්තුවට
කැඳවූවාට
අපට
LECO
ආයතනය
පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවන්න බැහැ. අද නීත නුකූල කරන බලාගාර
කියාවලිය තුළ බලපතලාභින් වාෙග්ම ෙම් ෙපෞද්ගලික
සපයන්නනුත් සිටින්න පුළුවන්. හැබැයි විදුලිබල මණ්ඩලෙය්ම
අයිතිය ෙවනත් නම්වලින් හදා ගත් සමාගම් තිෙබනවා. ඒවා
පාර්ලිෙම්න්තුව යටතට වග කියන ආයතන බවට පත් කරන්න
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙවන්ෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය තව දුරටත්
පාඩු ලබන දූෂිත ආයතන ලැයිස්තුෙව් අංක එකට තිෙබන එක
විතරයි. ඔබතුමියට ලබන අවුරුද්ෙද්ත් ඔය ඇමතිකම තිබුෙණොත්
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව කියවද්දි ඒ record
එක නම් හම්බ වනවා. ෙමොකක්ද? ඔබතුමිය යටෙත් තිෙබන ෙම්
ආයතනය පාඩු ලබන ආයතන ලැයිස්තුෙව් අංක එකට පත් වනවා.
මෙග් අවෙබෝධෙය් හැටියට රුපියල් බිලියන 94ක් පමණ පාඩු
ලබන ආයතනයක් බවට විදුලිබල මණ්ඩලය පත් ෙවලා
තිෙබනවා.
ඊළඟට මම ඔබතුමියෙග් අවධානය තව වැදගත් කාරණයකට
ෙයොමු කරනවා. ඒක තමයි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු
බලාගාරය පිළිබඳ පශ්නය. මම ෙම් මතු කරන්ෙන් ෙවනත්
කාරණාවක්. ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම
සඳහා 2009 වසෙර් ජූලි මාසෙය්දී කියාත්මක වනවා. විෙශේෂෙයන්
2010 වසෙර් කියාත්මක කිරීමට නියමිත වුණු ෙමගාෙවොට් 300ක
බලාගාරය ෙවනුෙවන් අවුරුද්දකට ෙටොන් 650,000ක් ගණෙන්
අවුරුදු තුනකට ගල් අඟුරු මිලදී ගන්න ගල් අඟුරු
සපයන්නන්ෙගන් ෙටන්ඩර් කැඳවූවා. ෙම් පශ්නය ඔබතුමිය
දන්නවා. 2010 වසෙර් ෙපබරවාරි තුන්වැනි දා කැබිනට් පතිකාවක්
මඟින් තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒ ෙයෝජනාෙව්
තිබුෙණ් ගල් අඟුරු සැපයීෙම් ෙටන්ඩර් එක ෙහොල්සිම් ෙට්ඩින්
කියන සමාගමට ෙදන්නයි. එතෙකොට පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ
ෙටන්ඩර් එක අභියාචනා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අභියාචනා
මණ්ඩලෙය් නිගමනය බවට පත් වුෙණ් අඩුම ලන්සුව දීලා තිෙබන
ෙනොෙබල් රිෙසෝසස් (පුද්ගලික) සමාගමට ඒ ෙටන්ඩරය ලබා
දීමයි. ඒෙක් මිල ගණන් ටික මා ළඟ තිෙබනවා. ඕනෑ නම් ඒ මිල
ගණන් ටික සභාගත කරන්නම්. ෙහොල්සිම් සමාගමට ගල් අඟුරු
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ෙටොන් එකකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 87.99යි. ඔය ආදී වශෙයන්
සංඛ ා දත්ත මා ළඟ තිෙබනවා. අවසානෙය් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් කියාවලිය අනුව ඒ ෙටන්ඩර්
මණ්ඩලයම, අභියාචනා මණ්ඩලයම පිළිගන්නවා, අභියාචනා
මණ්ඩලෙය් ගණනය කිරීම් වැරැදියි කියලා. ඒ වැරැද්ද වන්ෙන්
පවාහන වියදම් ෙදවරක් ගණනය කිරීම නිසායි. ඒ කියාවලිය
තුළදී ඒ ෙටන්ඩරය ලැෙබන්න ඕනෑ ආයතනයට ෙනොෙවයි දැන්
ෙටන්ඩරය ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව තමයි විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා තමන්ට ෙම් ෙටන්ඩරය
ෙදන්න ඕනෑ ආයතනයට ෙටන්ඩරය ලැෙබන තුරු ෙමහි මිල
ගණන් සංෙශෝධනය කරමින් මිල ගණන් ෙක්වල් කිරීම. මිල
ගණන් ෙක්වල් කරන්ෙන් ෙටන්ඩර් කියාවලියටත්, කැබිනට්
මණ්ඩලයටත්, අභියාචනා මණ්ඩලයටත් සම්පූර්ණ පටහැනිවයි. ඒ
ෙක්වල් කිරීම ෙකොපමණද කිව්ෙවොත් අවසානෙය්දී එතුමා එක
ෙකොම්පැනියක් දිහා බලාෙගන යනවා. ඒ ෙකොම්පැනියට
ගැළෙපන විධියට මිල සංෙශෝධනය කරන ෙකොට එතැන
ෙනොහිටපු ෙවන ෙකොම්පැනියකුත් උඩට එනවා.
උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, ෙනොෙබල් රිෙසෝසස්
(පුද්ගලික) සමාගමට ෙදන්න ඕනෑ විධියට මිල ගණන් ෙක්වල්
කෙළොත්, Coal of Africa කියන සමාගමත් උඩට එනවා. ඒ
කියන්ෙන්, ෙම් ලැයිස්තුෙව් ෙනොහිටපු සමාගමකුත් උඩට ඇවිල්ලා
තමයි අවසානෙය්දී ගනුෙදනුව සිද්ධ වන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවන ෙවන කථා ෙන් අද
කථා කෙළේ. ඒවා නිසා ෙම් වැදගත් කථා යට යනවා.
ඊ ළඟ පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් ෙටන්ඩර් කියාවලිෙය්දී සමාගම්
10ක් ෙටන්ඩර් ඉල්ලුම් කරනවා. ඒෙකන් සමාගම් හයක් සුදුසුකම්
ලබනවා. තාක්ෂණික ඇගැයීම් කමිටුවයි, කැබිනට් මණ්ඩලයයි
ඒක තීරණය කරනවා. නමුත් මූල ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළාට
පස්ෙසේ උදා වුෙණ් ෙවන තත්ත්වයක්. ඒක තමයි, ඉල්ලපු ගණනට
වඩා -ඉදිරිපත් කරපු ගණනටත් වඩා- වැඩි ගණනක් ඒ අය මුදල්
හැටියට බලාෙපොෙරොත්තු වුණ එක. ඒ අනුව ෙටොන් එකකට
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 126ක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙටොන්
එකකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 87ක් ඉල්ලපු කට්ටියත් ඉන්නවා.
ෙටොන් එකකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 87ක් ඉල්ලපු කට්ටිය සිටියදී,
ෙටොන් එකකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 126ක් ඉල්ලා තිෙබනවා,
මූල ෙයෝජනාෙව්! පුදුමය ඒක විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, පළමුවැනි අදියෙර්දී ගල් අඟුරු සපයන්ෙන්
ෙටොන් එකක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 144 ගණෙන්. ඒ කියන්ෙන්
ෙක්වල් කිරීෙමන් පස්ෙසේ අවසානෙය්දී ෙටන්ඩරය දීලා
තිෙබන්ෙන් ෙටොන් එකක් ෙඩොලර් 89ට. ඊටත් වඩා අඩු මිල
ගණන් දීපු අය ඉන්නවා. නමුත් විදුලිබල මණ්ඩලය මිලදී ගන්ෙන්
ෙටොන් එකක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 144 ගණෙන්. කල්පනා කරලා
බලන්න ෙමොන තරම් පාඩුවක්ද කියලා. ෙම් නිසා ෙවන පාඩුව
කාෙගන්ද දැන් අය කරන්ෙන්? ෙටන්ඩරෙය් විවෘත කරන්ෙන්
ගල් අඟුරු ෙටොන් එකක් ඇෙමරිකන් ෙඩොරල් 88කට, 89කට
ගන්න. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 89ට ෙදන ෙටොන් එකක් මිලදී
ගන්ෙන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 144ට. ෙම් කැබිනට් පතිකාව ගැන
ඇමතිතුමිය දන්නවා. ඔබතුමිය කිෙයව්වා නම් ෙම්ක දකිනවා.
අපට තිෙබන පශ්නය ෙම්වා ෙපෙනන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන
එක. ෙල්කම්තුමන්ලා ෙදන එකම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්
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කළාම, අවසානෙය් සිද්ධ ෙවන පාඩුව ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ෙම්
රෙට් ජනතාවට. ඒ නිසා ෙම් ඉන්ෙන් නියම ආර්ථික ඝාතකෙයෝ
තමයි. ෙම් අයෙග් ආර්ථික ඝාතනය නිසා ඝාතනය ෙවන්ෙන් බදු
ෙගවන අහිංසක ජනතාව.
ඇමතිතුමිය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, බිල
ෙගව්ෙව් නැත්නම්, දින තුනක් ඇතුළත දැනුම් ෙනොදී ලයිට්
කපන්න. ඇත්තටම ඒ විදුලිය කපන්ෙන් විදුලි බිල ෙගවා ගන්න
බැරි ජනතාවෙග්. ඔබතුමන්ලා විදුලි බිල වැඩි කළා. ඒක නිසා
ෙගවා ගන්න බැරි ෙවනවා. ෙගවා ගන්න බැරි ෙවන ඒ
ජනතාවෙග් විදුලිය ෙනොදන්වා කපන්න අද සංෙශෝධන
ෙගෙනනවා. හැබැයි, ඒ විදුලිබල මණ්ඩලයම ෙඩොලර් බිලියන
ගණනක් රජයට පාඩු කරන ෙටන්ඩර් දානවා, ගල් අඟුරු මිලදී
ගන්න. නමුත් ඒ අමාත ාංශ ෙල්කම්ලාට කිසිම කැපිල්ලක් නැහැ.
ඒ අමාත ාංශ ෙල්කම්ලා අදත් තවම ෙහොඳට ඉන්නවා. තමන්ෙග්
ෙකොම්පැනියට ෙටන්ඩරය ලැෙබන කල් මිල ෙක්වල් කරනවා.
ඇමතිතුමිය ගණන් හදලා බලන්න, ෙම් ගනුෙදනුව නිසා විතරක්
ආණ්ඩුවට ෙවච්ච පාඩුව රුපියල් බිලියන තුනක්. ෙම් ගනුෙදනුව
නිසා විතරක් සිදු ෙවච්ච පාඩුව බිලියන තුනකට වඩා වැඩියි.
එතෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව ෙමොකද කරන්න ඕනෑ? ජනතාව
ඔබතුමියන්ලාෙග් ෙම් නාස්තිකාර වියදම් සහ දූෂණවලට
ෙගවන්නත් ඕනෑ; ලයිට් කැපුවාට පස්ෙසේ ඒකට ෙගවන්නත් ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දන්නා විධියට කඩුෙවල
ආසනෙය් 38 ෙපොළකම ලයිට් කැපුවා, ෙම් විධියට ඇවිල්ලා.
ලයිට් බිල ෙගවා ගන්න බැරි නිසා 38 ෙපොළකම ලයිට් කැපුවා.
නැවත ඒ සම්බන්ධතාව ගත්ෙත් 12 ෙදනයි. අෙනක් අයට ගන්න
සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා අද මිනිස්සු කළුවෙර් ඉන්නවා. අද මිනිස්සු
කළුවෙර් ඉන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් නාස්තිකාර දූෂණ,
අකමිකතා නිසා. ලංකාෙව් විදුලිබල මණ්ඩල පහක් නැහැ.
ලංකාෙව් විදුලිබල මණ්ඩල තිෙබන්ෙන් එකයි. ඒෙක් ඇමතිතුමිය
ඔබතුමිය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම අවසන් කරනවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, පුත්තලමට ෙම්
ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳව -ෙම් ෙටන්ඩරය පිළිබඳවඔබතුමිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විෙශේෂ පකාශයක් කරන්න කියලා.
අඩු තරෙම් ඔබතුමියට ඒෙකන් සාධාරණයක් ෙවයි. ෙම්වාට
ඔබතුමියෙග් සම්බන්ධයක් නැහැ.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ ෙටන්ඩරෙය් අවසාන විවෘත කිරීම කරලා තිෙබන්ෙන් 2013
මැයි මාසෙය්. මම කියන්නම්. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය
විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඒ පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කෙළේ 2013 මැයි මාසෙය්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔය කියන ජාතිෙය් කැබිනට් පතිකාවක් නම් 2013 මැයි
මාසෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමිය දන්ෙන් නැහැයි කියන එක හරි ෙල්සිෙයන් කියයි.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔබතුමාට වැරදිලා. 2013 මැයි මාසෙය් ඔය කියන ජාතිෙය්
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. එෙහම නම් මා
ඉදිරිපත් කරන්න එපායැ. ඔබතුමාට වැරදිලා. පළමුවන කාරණය,
2013 ඔය කියන කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා ෙනෝවල්
කියන සමාගමකට ගල් අඟුරු ෙගන්වන්න දීලා නැහැ. මා ඇමති
ෙවලා ඉන්න කාලෙය් කැබිනට් තීන්දුවකින් ගල් අඟුරු
ෙගන්වන්න කාටවත් ෙටන්ඩරයක් භාර දීලා නැහැ. ඔබතුමා
කියන්ෙන් වැරැදි පකාශයක්. ඔබතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන් අසත
ෙතොරතුරු. ඔය කියන කාරණාවල තිෙබන්ෙන් අසත ෙතොරතුරු.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙහොඳමයි. ෙම් ගනුෙදනුව පිළිබඳව මෙග් අසත ෙතොරතුරු
ඔබතුමිය නිවැරැදි කරන්න. පුත්තලම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරයට ගල් අඟුරු මිල දී ගැනීෙම් ගනුෙදනුවට ෙමොන
ෙකොම්පැනිද ඉදිරිපත් වුෙණ්, ෙමොන ෙකොම්පැනියද අඩුම මිල
දුන්ෙන්, ෙමොන ෙකොම්පැනියද ෙතෝරා ගත්ෙත් කියලා ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කරන්න.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔබතුමා අසත ෙන් කියන්ෙන්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඒ කාලෙය් කියන්න තිබුණා ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමියට ඇත්ත කියන්න කියලායි මා කියන්ෙන්. මා
කියන්ෙන් අසත . ඔබතුමිය ඇත්ත කියන්න.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙකොයි කාලෙය්ද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔය ෙටන්ඩරය දාන ෙව්ලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ගැන කථා
කරන්න තිබුණා ෙන්.

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

ෙම් අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට්
පතිකාවකින් කිසිම ෙවලාවක ගල් අඟුරු ෙගන්වන ෙටන්ඩරයක්
කාටවත් දීලා නැහැ. ඉතින් ඔය නැති එකක් ගැන ෙන් ඔබතුමා
කථා කරන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඒ විස්තර කියන්න කියලායි ඔබතුමියට කියන්ෙන්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ෙකොළ ටිකක් අරෙගන ඇවිල්ලා ෙබොරුවට නිකම් කථා
කරනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමියෙග් සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා ෙන් කියන්ෙන්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

කිසිම සත ෙතොරතුරක් නැහැ ෙන්. අසත ෙන් කියන්ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙම්කට ඔබතුමියෙග් සම්බන්ධයක් නැත්නම් ඔබතුමිය ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ඇත්ත කථාව කියන්න. එතෙකොට මෙග් අසත
පකාශය මා ඉල්ලා අස් කර ගන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ෙපෞද්ගලිකව ෙමතුමිය
වග කියන්න ඕනෑ නැති ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්වා
ෙමම ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඇමතිවරුන්ටත් වඩා, ෙම් ආණ්ඩුව
වහෙගන කන නිලධාරි මාෆියාෙව් ඉන්න පධාන අයෙගන් සිද්ධ
වන ෙද්වල්. නමුත් ෙමම හානිවලට ඔබතුමියත් වග කියන්න
ඕනෑ; ෙම් ආණ්ඩුවත් වග කියන්න ඕනෑ. පුළුවන් නම් ෙම්ෙක්
ඇත්ත, නැත්ත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළි කරන්න. ඒ සඳහා
විෙශේෂෙයන්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයට ගල් අඟුරු මිල දී
ගැනීම පිළිබඳව සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා නැවත වතාවක් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග්
අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.19]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்)

ைற கங்கள்,

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports
and Highways)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් දවෙසේ ආරම්භ වුණු ශී
ලංකා විදුලිබල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අද ෙදවන දවෙසේත්
විවාදයට ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවස ෙමම
පාර්ලිෙමන්තුෙව් ඓතිහාසික දවසක් බවට පත් වුණා. අද දවස
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඓතිහාසික දවසක් බවට පත් වුෙණ්, ශී
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ලංකා විදුලිබල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය
කරන අතර තුර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දරුණු ෙලස විදුලි සැර
වැදුණු නිසායි. පක්ෂෙය් නායකතුමා -විපක්ෂ නායකතුමා- පමුඛ
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨ නායකයන්ට, ඒ වාෙග්ම පක්ෂ
සාමාජිකයන්ට වැදුෙණ්, මා හිතන හැටියට 33,000 ධාරිතාෙව්
විදුලි සැරයි. සාමාන ෙයන් ෙවොට් 120, 240 ෙනොෙවයි, high
tension 33,000ක ධාරිතාවකින් යුත් විදුලි සැර වැදුණා කියන්ෙන්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලඩා ෙරෝහලටවත් ෙගන යන්න
ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ. සාමාන ෙයන් ෙගදරක තිෙබන single
phase විදුලි සැරක් වැදුෙණොත් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. ළඟ තිෙබන
ෙපොල්ලකින් ෙහෝ ගහලා ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.
එවැනි සිදු වීමක් මීට පැය එකහමාරකට, පැය ෙදකකට
ඉස්ෙසල්ලා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිද්ධ වුණා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී දයාසිරි
ජයෙසේකර මැතිතුමා අද එතුමාෙග් මන්තීකෙමන් ඉල්ලා අස්
වුණා. එතුමා මන්තීකෙමන් ඉල්ලා අස් ෙවලා ෙමම උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ පකාශය තුළින් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා පක්ෂය ඇතුෙළේ ෙගන ගිය
කියාවලිය පිළිබඳව අපට අහන්න ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එම කියාවලිය තුළින් අපට දැක ගන්න, අහගන්න
ලැබුෙණ් ෙමොනවාද?
පසු ගිය දවස්වල විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ගැන, ෙම් රෙට් යහ පාලනය ගැන කථා
කරනවා අප අහෙගන හිටියා. පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන
ඒ පක්ෂෙය් ෙනොෙයකුත් මත දරන මන්තීවරු ෙම් රෙට්
පජාතන්තවාදය නැති ෙවලා, ෙම් රට දවල්ටත් කළුවෙර්
තියනවාය කියා ජාත න්තරයට ගිහින් පකාශ ඉදිරිපත් කරනවා
අප බලාෙගන හිටියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තමයි
බළලා මල්ෙලන් එළියට පැන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ඒකාධිපති වියරුව, ඉතිහාසෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුෙළේ
ෙම් රටට වුණු හානි කර සිදුවීම් ඇතුළු සියලු ෙද්වල් ෙම්
උත්තරීතර සභාව තුළදී අද අපට අහන්නට ලැබුණා. 2008 දී
රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා තමන්ෙග් කණ්ඩායම එකතු
කරලා, යුද්ධය පරදින විධිය ඒ අයට ෙපන්වූවාය කියලා දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් පකාශෙය්දී කියනවා අප අහෙගන
සිටියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පකාශයත් එක්ක
විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරෙය් බැරෑරුම්කම ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට, රෙට් ජනතාවට ඇෙහනෙකොට, ෙම් රෙට්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දීපු අය ෙමොනවාද කල්පනා
කරන්ෙන්? අප ජාති ෙදෝහීන්ටයි ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන්; අප
ජාතිය විනාශ කරන අයටයි ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන්; අප අෙප්ම
වීෙරෝදාර රණවිරුවාව මරණ මංචකයට ෙගනයන අයටයි අප
ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන් කියා ෙහට ෙවන ෙකොට ගම්වල එක්සත්
ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ කෑ ගහලා කියාවි. ඒ පාක්ෂිකෙයෝ කෑ ගහලා
කියන එක ආණ්ඩුව පැත්ෙත් ඉඳෙගන අප කිව්වා නම්, රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම 2008 දී යුද්ධය පරදින
විධිය- සැලසුම - හැදුෙව් ෙම් විධියටයි කියා, ඒක ජනතාව විශ්වාස
කරන එකක් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් ෙවන්න, ෙම් මුළු රටටම ඇෙහන්න ඒක කියන ෙකොට,
එවැනි ෙදයක් ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුෙළේ කියාත්මක
වුණාය කියන එක මුළු රටම දැන ගන්නවා. ඒක සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා.
"දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා" කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ආදරය කළ, පබල, පක්ෂය ෙවනුෙවන් කකුල් ෙදකම
එක තැන තියාෙගන හිටපු, පක්ෂෙය් සිටියදී ආණ්ඩුව දැඩි ෙලස
විෙව්චනය කළ, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවශ
කරන
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. අප ඒක කියනවා. අප අතර පශ්න
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තිබුණා. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාත් එක්ක දැඩි ෙලස
විවාදයට එක් වුණු ඇමතිවරෙයක් හැටියට මා කියනවා, අපට
පශ්න තිබුණාය කියන එක. හැබැයි මා එතුමාට ගරු කරනවා. ඔහු
ඉන්න තැන කකුල් ෙදක හරියට තියාෙගන සිටියා. ඔහු එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට තමන්ෙග් පක්ෂයට ආදරය කළා.
තමන්ෙග් පක්ෂය රකින්න, ඒ පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබන
කමෙව්දයන් පාවිච්චි කරමින් ඉදිරියට යන්න හැදුවා. නමුත් දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමාට ඒකට ඉඩක් ලැබුෙණ් නැහැ. දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා අද තමා සිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
ඉල්ලා අස් ෙවලා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සමඟ,
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟ, ඔහු හිටපු ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය සමඟ නැවත අත්වැල් බැඳෙගන තිෙබනවා. ගරු
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඒ පකාශය කරනෙකොට එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු එතුමාෙග් කථාවට බාධා කළා
මා බලාෙගන සිටියා.
ෙම් බාධාව තුළ මම ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් දකිනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයි කියන්ෙන් ඉතිහාසෙය් සිටි ඩී.එස්.
ෙසේනානායක, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන වැනි
පබල නායකයන් හදපු පබල පක්ෂයක්. ෙම් පක්ෂය දැඩි ෙලස
ෙපොෙළොවට බද්ධ වුණු බුරුත, නැදුන්, මාර වැනි මහා පතාක ගස්
තිෙබන, රෙට් ෙපොෙළොවට දැඩි ෙලස ආකර්ෂණය වුණු මහා ඝන
වනාන්තරයක් හා සමානයි. එවැනි පක්ෂයක් තමයි ඩී.එස්.
ෙසේනානායක, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක වැනි අය එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කියලා නිර්මාණය කර තිබුෙණ්. වර්තමාන විපක්ෂ නායක
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඒ පක්ෂෙය් මහා ෙපොෙළොවට බද්ධ
ෙවලා තිබුණු අර මහා පබල ගස් ටික ටික කපන්න ගත්තා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතුමා ඒ වනාන්තරෙය් තිබුණු
මහා මාර ගස් කැපුවා; මහා පලු ගස් කැපුවා; කළුවර ගස් කැපුවා.
එෙහම කපලා කපලා ෙම් වනාන්තරය ටික ටික විනාශ කර දැම්මා.
එතුමා එෙහම කපලා අයින් කරපු ගස් තමයි අද
ආණ්ඩුව
පැත්තට ඇවිත් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන දර්ශනය අරෙගන යන්ෙන්.
දැන් ෙම් කැලෑව කපන ෙකොට, ෙම් මහා වීර, පලු, නැදුන්,
කළුවර ගස් නැති ෙවන ෙකොට ෙම් වනාන්තරයට නැවත වගාවක්
දමන්න ඕනෑ. විපක්ෂ නායකතුමා නැවත ෙම්කට වගාවක් දමනවා;
ෙම් වනාන්තරෙය් නැවත ගස් වර්ගයක් හිටවනවා. ඒ හිටවපු ගස්
වර්ගය ෙමොකක්ද? අර තිබුණු මාර ගස් ෙවනුවට, ෙපොෙළොවට බද්ධ
ෙවලා තිබුණු විශාල ගස් ෙවනුවට දැන් එතුමා ලන්සි පැෙපොල්
වවනවා. අර මහා කැලෑවක -ඝන වනාන්තරයක- තිබුණු ඒ ගස්
ටික අයින් කර දමලා දැන් එතුමා ලන්සි පැෙපොල් වවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ලන්සි පැෙපොල් ගස්වල
කවදාවත් ෙගඩි හැෙදන්ෙන් නැහැ. ලන්සි පැෙපොල් ගහ ෙලොකුයි;
ෙපනුම රතුයි. නමුත් ෙගඩි නැහැ. අන්න එවැනි ලන්සි පැෙපොල්
වගාවක් තමයි එතුමා දමලා තිෙබන්ෙන්. එතුමාෙග් අත් ෙදෙකන්ම
හිටවලා, ෙපොෙහොර දමලා, වතුර දමලා හදපු ඒ ලන්සි පැෙපොල් ගස්
හා සමාන මන්තීවරු තමයි අද දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කථා
කරන ෙකොට, එතුමාට විෙරෝධය පෑෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා විතරයි ෙමතැන කථා කෙළේ. නමුත් දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා කථා කරපු හඬ ඇතුෙළේ තවත් මන්තීවරු
ගණනාවකෙග් හඬ තිබුණු බව ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට,
අපට දැන ගන්න ලැබුණා කියන කාරණයත් අප කියන්න ඕනෑ.
ඔවුන් කථා කරන්න බයයි. කථා කෙළොත් ඔවුන්ට හිමි වන්ෙන්
විනය පරීක්ෂණයයි. කථා කෙළොත් ඔවුන්ෙග් ආසන
සංවිධායකකම
බිල්ලට ෙදන්න ෙවනවා. කථා කෙළොත්
කෘත ාධිකාරී මණ්ඩලෙයන් එළියට බහින්න ෙවනවා. කථා
කෙළොත් ඔවුන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් නැවත ඔවුන්ෙග්
ෙද්ශපාලන අනාගතය අහිමි කර ගන්න ෙවනවා. කථා ෙනොකර
ඉන්න අය ෙහොඳයි. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමන්ලා වාෙග්
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ඕනෑ ෙවලාවක බුදියාෙගන ඉන්න ගන්න අයට කිසිම පශ්නයක්
ඇති වන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙමෙහත් බුදි; ෙගදරත් බුදි; පක්ෂෙය්ත්
බුදි. එවැනි අයට ඕනෑ ෙවලාවක ෙම් පක්ෂය ෙහොඳයි. ලන්සි
පැෙපොල් ගස් හැෙදන ෙකොට, ඒ ගස් අස්ෙසේ ෙම් වාෙග් චරිතත්
තිෙබන්න ඕනෑ. ඇතුෙළේ ෙබන තිෙබන, එවැනි ගසුත් එකක්
ෙදකක් හරි පක්ෂය ඇතුෙළේ තවම ඉතිරිව තිෙබනවා.
අද ෙම් පක්ෂය ඒ අවසන් ගමන් යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අන්න ඒ තත්ත්වය අද
උදා ෙවලා තිෙබනවා. අද රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා මහා
ෙලොකුවට කථා කළා. මම නම කියලාම සඳහන් කරන්නම්. ඒ
වාෙග්ම හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා අද කථා කළා. දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා පක්ෂෙයන් ගියාට පසුව අද ඔහුෙග්
ඉතිහාසය ගැන මතක් කරලා එතුමන්ලා කථා කරනවා. අපි ඒ
මන්තීතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, තමුන්නාන්ෙසේලාටත් තව
ෙනොෙබෝ දවසකින් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ගත්තු කියා
මාර්ගයම ගන්න සිදු ෙවනවා කියලා. ඒ, තරුණ ජීවිත නිසා.
තරුණයන් වශෙයන් ෙද්ශපාලන අනාගතයකට උරුමකම්
කියනවා නම්, ෙද්ශපාලනෙය් දී තමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ජනතා ෙසේවයක් කරන්න නම්, ෙම් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
ගත් කියා මාර්ගයම ඔවුන්ටත් අනුගමනය කරන්නට සිදු වනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම ෙනොෙවයි නම්, කවුරුන්
ෙහෝ එම පක්ෂය තුළම රැඳී සිටිනවා නම්, ඒක ඔහුෙග් ෙපෞද්ගලික
මතවාදයක් අනුව වන්නට පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට තමන්ෙග්
නායකතුමාත් එක්ක ගනු ෙදනුවල රැඳී සිටිනවා වන්නට පුළුවන්.
තමන්ෙග් නායකයාත් එක්ක විශ්වසනීය ෙලස රැඳී සිටිනවා
වන්නට පුළුවන්. හැබැයි, ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ජනතා ෙසේවයක්
කරන්නට බැරි ෙවයි, නායකයාට ෙසේවයක් කරන්නට පුළුවන්
ෙවයි. ඒක තමයි අද දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙගන් අපට
අහන්නට ලැබුණු ඒ හඬ තුළින් කියාත්මක වුෙණ් කියන එක
මතක් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා අද ෙම්
කියාවලිය සිදුවීමත් එක්කම අපි ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණ
තුනකට මුහුණ ෙදනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වයඹ
පළාත් සභා මැතිවරණයට මුහුණ ෙදනවා, ඒ වාෙග්ම මධ ම
පළාත් සභා මැතිවරණයට අපි මුහුණ ෙදනවා, උතුරු පළාත් සභා
මැතිවරණයට අපි මුහුණ ෙදනවා. ඒ පළාත් සභා මැතිවරණවලට
අද ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් නායකත්වය තුළ
එම කණ්ඩායමත් මුහුණ ෙදනවා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු විවාදෙය්
දී අපි අභිෙයෝගයක් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම
අභිෙයෝග තමයි, දැනට මධ ම පළාත් සභාෙව්, වයඹ පළාත්
සභාෙව්, තමන්ෙග් සිටින මන්තී සංඛ ාවවත් ෙබ්රා ගන්න එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට පුළුවන්කමක් තිෙබ්ද කියන එක. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, වයඹ සහ මධ ම පළාත් සභාෙව් සිටින එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් සංඛ ාෙවන් හරියටම තවත් සියයට
40ක් අපි අඩු කරලා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අති
විශිෂ්ට ජයගහණයක් ෙම් පළාත් සභාව තුළ ලබනවාය කියලා අපි
කියනවා. ඒක නවත්වන්නට කිසි ෙකෙනකුට පුළුවන්කමක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මා අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය ගැනත් මතක් කරන්නට
ඕනෑ. ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කඩා වැටීමට ෙහේතු සාධක අද
අපට අහන්නට ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් විපක්ෂයකුත් තිබිය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

යුතුයි. ෙකොන්ද පණ තිෙබන විපක්ෂයක් තිබිය යුතුයි. ඒ විපක්ෂය
අද එෙහම්පිටින්ම කෑලිවලට කැඩිලා විනාශ ෙවලා ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. මා ෙම් ළඟදී ෙහොඳ කථාවක් ඇහුවා. මම ඒක කියලා
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එක
තාත්තා ෙකෙනක් ෙපොඩි දරුෙවකුව අරෙගන පාෙර් යනෙකොට ඒ
තාත්තා දැක්කා ලු, එක තැනක රැස්වීමක් පැවැත්ෙවනවා. ෙම්
තාත්තා දැක්කා ලු, ෙකොළ පාට ෙකොඩි දමලා, ඒ ස්ථානෙය්
මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක් රැස්වීමක් පවත්වනවා. අර ෙපොඩි පුතා
ඇහුවා ලු, "තාත්ෙත් අර ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්?" කියලා. තාත්තා
කිව්වා ලු, "අෙන්! පුෙත්, මෙග් පුතා ෙම්ක අහපු එකට මට හරිම
සතුටුයි. මෙග් පුතාෙග් වයස දැන් අවුරුදු 10යි. බලාගන්න පුෙත්,
ෙම් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් තුන්ෙදෙනක්."
කියලා කිව්වා ලු. "ෙම්ක දැන්ම බලාගන්න පුෙත්, තව අවුරුදු
10ක් යනෙකොට ෙම් පක්ෂය වඳෙවලා ගිය පක්ෂයක් ෙවනවා. ඊට
පසුව ෙම්ක ෙකෞතුකාගාරෙය්වත් දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
අන්න ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු දකින්නට
ඕනෑ නම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය ෙදන ෙකෙනක්
දකින්නට ඕනෑ නම් දැන්ම බලාගන්න පුෙත්, ආෙයත් ජීවිතයට
බලාගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ, උපරිම කාලය අවුරුදු 10යි"
කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ ඉරණම අත් ෙවනවා. ඒ
ඉරණම අත්වන බවට අද දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා පළමු
වැනි සංඥාව දුන්නා. ඒ ඉරණම අත්වනෙකොට
"නායකයා
ෙහොඳයි, ඔබ නිසා මල් පිෙපනවා, ඔබ නිසා පක්ෂයට ෙලොකු
ෙගෞරවයක් තිෙබනවා" කියමින් ෙමතැන ඉඳෙගන
තප්පුලන
අයටත් කවදා හරි දවසක අපිට කථා කරලා, රටම ආදරය කරන
අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එකතු වන්නට සිදු
වනවාය කියන එකත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.36]

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම සංෙශෝධන පනත්
ෙකටුම්පත මඟින් විදුලි ක්ෙෂේතෙය් ඇති යම් යම් අඩු පාඩුකම්
ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගැනීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වනවා.
2002 දී ඉදිරිපත් කළ පනතක් අවුරුදු දහයකට පසුව, අද - 2013 දී
-විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් ඇති විවිධ ෙවනස්කම් ෙහේතුෙවන්,
කාලානුරූපව ෙවනස් කිරීමට අවශ බවටත් මම පිළිගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජලය, හිරු එළිය වෙග්ම ජන
ජීවිතයට විදුලි බලයත් ඉතාම අවශ ෙදයක්. ඒ නිසා ෙලෝකෙය්
සෑම රටකම විදුලි බලය සම්බන්ධෙයන් විශාල ඕනෑකමක්,
උනන්දුවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දියුණු රටවල සෑම
ෙකෙනකුටම - සියයට 99කට සියයට 100කට- වාෙග් විදුලිය
ලැෙබනවා.
ෙම් ළඟදී විදුලි මිෙල් වැඩි වීමක් සිදු වුණා. අෙනක් රටවල්
සමඟ සංසන්දනය කරන ෙකොට අෙප් රෙට් තමයි විදුලි ගාස්තු
හුඟක්ම ඉහළ මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. ෙම් සඳහා වන ෙහේතු සාධක
අපි ෙසොයා ගත යුතුයි. ෙම් විදුලිබල මණ්ඩල පාලනය කිරීෙම්දී
ෙලෝකෙය් පවතින නවීන කමෙව්ද උපෙයෝගි කර ගැනීම සාමාන
සිරිතක්. ෙම් අනුව මට මතකයි, 2002 දී අපට සිදු වුණා, 2002
අංක 28 දරන විදුලිබල පතිසංස්කරණ පනත ඉදිරිපත් කරන්න.
ෙම් පනත ගැන කථා කරන ෙකොට අෙප් ලලිත් දිසානායක
මැතිතුමාත් සඳහන් කළා, ෙම්ක ෙම් යූඑන්පී ආණ්ඩුෙවන් ෙගනා
පනතක් කියලා. මම ෙමතැනදී යම් කිසි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න
ඕනෑ. ෙම් පනත අපි ෙගනාපු එක ඇත්ත. නමුත් ෙම් පනත එෙහම
පිටින්ම ෙයෝජනා කෙළේ, අනුමත කෙළේ එදා තිබුණු ෙපොදුජන
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ෙපරමුණු රජයයි. නමුත් විවිධ ෙහේතූන් නිසා ෙම් පනත ඉදිරිපත්
කිරීම පමාද වුණා. අපට ෙම් පනත ෙගෙනන්නට සිදු වුෙණ්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු
රජය භාර ගත්ෙත් පැය අටක විදුලි කප්පාදුවත් සමඟ වීම නිසයි. ඒ
තත්ත්වය තුළ අපට කඩිනම් පියවර ගැනීමට සිදු වුණා, විදුලි බලය
සැපයීම ඉක්මන් කිරීමට. ඒ නිසා ෙම් පනත ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී
අපට විශාල සහෙයෝගයක් ලැබුණා, ආසියානු සංවර්ධන
බැංකුෙවනුත්, ෙජබික් ආයතනෙයනුත්. එම ආයතන ෙදක එකතු
ෙවලා ෙඩොලර් මිලියන 120ක් ඉතාමත්ම සහනදායී ෙකොන්ෙද්සි
පිට -මට මතක විධියට අවුරුදු 40කින් ෙගවන ආකාරයට- එදා
විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබා දීමට ඒ අය ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙමොකද,
ඒ අයට දැනුණා, අප දරන අවංක උත්සාහය. ඒ නිසා තමයි අපි
2002 දී ෙම් පනත තුළින් අපි ෙයෝජනා කෙළේ, ෙලෝකෙය් අෙනක්
දියුණු රටවල් කරන ආකාරයට, යුෙරෝපෙය් සෑම රටක්ම කරන
ආකාරයට, පතිසංවිධානය -ෙම්කට කියන්ෙන් unbundling
කියලා.- කරන්න. එෙසේ unbundling කර කියාත්මක වන්ෙන් අපි
අනුගමනය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කමෙව්දයමයි. ෙවන
එකක් තියා ෙකොමියුනිස්ට් චීන රජෙය්ත් ෙම් විධියට තමයි විදුලි
බලය නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්.
ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් පනත තුළින් අපි ෙයෝජනා කළා, විදුලි
බලය ෙබදා හැරීම තුන් ආකාරයකින් පතිසංවිධානය කිරීමට.
පළමුෙවන්ම ජනනය -generation- එක් ආයතනයක් වශෙයනුත්,
සම්ෙපේෂණය -transmission- තවත් ආයතනයක් වශෙයනුත්,
ෙබදා හැරීම -distribution- තව ආයතනයක් වශෙයනුත් ආයතන
තුනකට ෙබදලා, සමාගම් පහක් ඒ තුළින් අපි ඇති කළා. ඒ සෑම
ආයතනයක්ම ලාභ උපදවන ආයතන - profit centres -වශෙයන්
තමයි අපි එදා ෙයෝජනා කෙළේ.
ඉතිහාසය ෙදස ආපසු හැරිලා බලන ෙකොට මට මතකයි, ඒ
පනත් ෙකටුම්පත මුලින්ම ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී විවිධ
ෙචෝදනා ආ බව. සමහරු කිව්වා, එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු
ආණ්ඩුව විදුලිබල මණ්ඩලය ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙවෙළඳාම්
කරන්න කරන උත්සාහයක් කියලා. තදබල විෙරෝධතා ආවා. එදා
අදාළ අමාත වරයා වශෙයන් මට මතකයි, ඒ අවස්ථාෙව්දී
විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළ ෙබොෙහෝ ෙයෝජනා.
මට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා, අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාත තුමා
වාෙග් අය විවිධ වටිනා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළ බව. ඒ සියලු ෙද්ම
අපි ඇතුළත් කළා.
ඒ වාෙග්ම මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, ෙපෞද්ගලීකරණ බිය
ඒ දවස්වල ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට තිබුණු බව. ෙවන එකක් තියා
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු රජය සීගිරි කන්දත් විකුණන්න හදනවා
කියලා ෙචෝදනා කළා. කිසිම අවස්ථාවක එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජයට විදුලිබල මණ්ඩලය විකිණීෙම් අදහසක් තිබුෙණ් නැහැ.
ඒ නිසා අපට පුළුවන් වුණා, එදා තිබුණු වෘත්තීය සමිති
ෙබොෙහොමයකට කරුණු පැහැදිලි කරලා ෙදන්න. ඒ අය ඒක
පිළිගත්තා; ඒ විශ්වාසය ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම අපට ලැබුණු ඒ
ආධාර තුළ අපට පුළුවන් වුණා, එදා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තිබුණු
අඩු පාඩු දිහා බලලා ඒක දියුණු කරන්න. මට මතකයි, පැය 8ක
විදුලි කප්පාදුව තිබුණු අවස්ථාෙව් ෙමගාෙවොට් 150ක් ජනනය
කරන GT7 කියන යන්තය අකිය ෙවලා තිබුණා. අපි විෙශේෂ
නිෙයෝජිතෙයෝ ඉතාලියට යවලා වහාම ඒක කියාත්මක කරන්න
කටයුතු කළා.
ඒ වාෙග්ම එදා අවශ ජනන යන්ත ගන්න බැරිව කුකුෙල්
ගඟ ව ාපෘතිෙය් වැඩ එෙහම පිටින්ම නැවතිලා තිබුණා. අපට ඒ
අවස්ථාෙව්දී පුළුවන් වුණා ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ යන්ත
ඔස්ටියාෙවන් ලබා ගන්න. ඒ වාෙග්ම එදා අවශ මුදල් ලබා
ගන්න බැරි වූ නිසා ඉහළ ෙකොත්මෙල් ව ාපෘතිය නැවතිලා
තිබුණා. අපට පුළුවන් වුණා ජපන් රජෙයන් ඉතාමත්ම සහන
ෙකොන්ෙද්සි මත ඒ මුදල් ලබා ගන්න. අපි ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ
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කළා. ෙමොකද, වැරදි මතයක් තිෙබනවා ෙම්ක අපි ආරම්භ කෙළේ
නැහැ කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් අපට විවිධ බාධක ඇති වුණා. අෙප්
හවුල් ආණ්ඩුෙව් සිටි එක් අමාත වරෙයක් ඒකට විරුද්ධ වුණා.
නමුත් අපි ඒ වැඩ කටයුතු ෙහමින් ෙහමින් ෙනොකඩවා කර ෙගන
ගියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට මතකයි, අපි
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් විදුලිය ගන්න විට යම් කිසි විනිවිද භාවයක්
ඇති කළ බව. කිසිම විධියකට ඇඟිලි ගැසීමක් සිදු කෙළේ නැහැ. ඒ
වාෙග්ම විෙශේෂ කමිටුවක් මඟින් භාණ්ඩාගාරය හරහා තමයි අපි ඒ
විදුලිය ලබා ගත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි
බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් එදා විවිධ මත තිබුණා. අපට පුළුවන්
වුණා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තිබුණු පශ්න ෙත්රුම් ගන්න. ඒ අනුව අපි
තිකුණාමලය සහ හම්බන්ෙතොට පෙද්ශ ගැනත් බැලුවා.
තිකුණාමලයත්, හම්බන්ෙතොටත් විදුලි බලාගාර හදන්න අපි ෙසොයා
බලායි තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම මට මතකයි, ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ සඳහා
අවශ මුදල් JEBIC සහ ආසියානු සංවර්ධන මණ්ඩලෙයන් අපට
ලබා ගන්න පුළුවන් වුණු බව.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සඳහන් කරන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කිරීම කාෙලෝචිත බවයි. ඒ ගැන අෙප් කිසිම විෙව්චනයක්
නැහැ. කාලානුරූපව ෙම්වා ෙවනස් වන්න ඕනෑ. විදුලි ක්ෙෂේතෙය්
කළමනාකාරිත්වය ෙවනස් වන විට, කමෙව්දය ෙවනස් වන විට ඒ
අනුව ඒ කටයුතුත් ෙවනස් විය යුතුයි. එෙසේ කියන ගමන්ම අපි
සඳහන් කරනවා, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් කළමනාකරණෙය්දී යම්
කිසි විනිවිද භාවයක් ඇති විය යුතුයි කියලා. විනිවිද භාවය ගැන
කථා කරන විට මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක්
තිෙබනවා. අපට මතකයි, එදා හිටපු අමාත වරයාත් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් විශාල ෙලස ඒ විනිවිද භාවය අපට ෙපන්වූ බව. ඒ
වාෙග්ම 2013 ජල විදුලි ජනනය සම්බන්ධෙයන් ලැබූ ලාභයත්
විදුලි මිල වැඩි කිරීෙමන් ලැබූ ලාභයත් පෙයෝජනයට ෙගන විදුලි
මිල අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා
සඳහන් කරනවා මම අහ ෙගන හිටියා. ඒ නිසා මම නැවතත් ඒ
කරුණු කියන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙකොත්මෙල් සහ
වික්ෙටෝරියා බලාගාර නඩත්තු කිරීම සඳහා වසා දැමීම තුළ යම්
කිසි පාඩුවක් සිදු වුණා කියලා අපි දන්නවා. ෙමොකද, වතුර පිටාර
ගලන අවස්ථාෙව්දී වසා දැමීම සුදුසු කියාවක් විධියට අපි දකින්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයට ගල් අඟුරු ලබා
ගැනීෙම්දී ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් බැහැරව යනවා කියලා පුවත්
පත්වල වාර්තා ෙවලා තිබුණා අපි දැක්කා. ඒ කරුණු ගැන අපි
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
යම් කිසි විධියකින් විනිවිද භාවයක් තිෙබනවා නම්, අපි විශ්වාස
කරනවා ඒක ෙම් විදුලි බල ක්ෙෂේතයට විශාල පිටුවහලක් ෙවනවා
කියලා. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත්, එදා අෙප් රජය
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්ත් ෙම් රෙට් ජනතාවට අවුරුදු 6ක කාලයක්
තුළ විදුලි බලය ලබා ෙදන්නයි. දැනට ඉහළ විදුලි බිලක් අය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අපිත් කම්පා ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි
ආපසු හැරිලා බලලා, යම් කිසි විධියකින් ජනතාවට සහනයක්
ෙදන්න කියා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම වටිනා ෙදයක්
වශෙයන් මම දකිනවා. තවත් කථා කිරීමට ඇතත්, මෙග් කථාව
සීමා කරනවා. ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට
ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.46]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ පරිපාලන
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்)

நி வாக,

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය, ශී ලංකා විදුලිබල
පනතට කරනු ලබන සංෙශෝධන පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ෙවලාව.
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අද අප බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් පනත සංෙශෝධනය කිරීම ගැන
කථා කරන්නයි. නමුත් අද දවල් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිද්ධ වූ විෙශේෂ
කාරණයක් නිසා වැඩි ෙදනකුෙග් අවධානයත්, ඒ වාෙග්ම
පමුඛතාවත් ඒ කාරණයට ෙදන්න ෙයදුණා. ෙකෙසේ නමුත් ආපසු
මාතෘකාවට ඇවිත් අදට නියමිත, ශී ලංකා විදුලිබල පනතට
ෙගෙනන සංෙශෝධන සම්බන්ධව අදහස් කීපයක් පකාශ කරන්න
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
අෙප් කරු ජයසූරිය හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ශී ලංකා
විදුලිබල පනත ගැන 2002 දී තමයි පළමුෙවන් සාකච්ඡා වුෙණ්. ඒ
කාලෙය් ෙලොකු මතයක් තිබුණා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා සකස් වූ වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම්
පනත හරහා කියාත්මක වන්ෙන් කියලා. ෙමය අවුරුදු හතක්
පමණ ෙනොෙයක් වාද විවාදවලට භාජනය වුණා. මා විදුලිබල හා
බලශක්ති ඇමතිවරයාව සිටි කාලෙය් ෙනොෙයක් විධිෙය් සාකච්ඡා
කරලා අපට පුළුවන්කම ලැබුණා 2009 දී ෙමය සම්මත කරන්න;
එය ෙම් රෙට් නීතියක් බවට පත් කරන්න. මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා
ඒ ෙවලාෙව් කරු ජයසූරිය මහත්මයාත් අෙප් ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරයකු වශෙයන් ඒ අනුකමිටුවකට පත් වීම ගැන. ෙමහි
තිෙබන යම් යම් අඩු පාඩු ගැන සමීක්ෂණයක් කරලා, විෙශේෂ
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ ආණ්ඩුෙව් සියලු ෙකොටස්කාර
පක්ෂවල සහෙයෝගය ලබා ෙගන ඒ කටයුත්ත කරන්න අපට
පුළුවන්කම ලැබුණා. එතැනදී සමහර පක්ෂ කරපු ෙයෝජනාත් ෙම්
පනෙත් විධිවිධාන වශෙයන් ඇතුළත් කළා. ඒ ෙයෝජනා අද ෙම්
පනෙත් විධිවිධාන වශෙයන් කියාත්මක වන විට යම් යම් අඩු පාඩු
තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ අඩු පාඩු සකස් කරන්න, ඒ
වාෙග්ම ඒ පනත පසු ගිය අවුරුදු කීපය තුළ කියාත්මක කිරීෙම්දී
අප දැකපු පසු බෑම් නිවැරැදි කරන්න තමයි ෙම් සංෙශෝධන
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙමෙතක් අප මුහුණ දීපු ගැටලුවක්,
දුර්වලතාවක් තමයි, ගෙම් ෙගොෙඩ් විදුලි ව ාපෘතියක් කරන
ෙකොට, විදුලි රැහැනක් අදින ෙකොට ඇති වන ආරාවුල් -විදුලි කණු
සිටුෙව්දීෙම්දී, ගස් ෙකොළන් කැපීෙම්දී ඇති වන ආරාවුල්- විසඳීම
සඳහා පසු ගිය විදුලිබල මණ්ඩල පනෙත් තිබුණු විධිවිධාන අහිමි
වීම. ඒ විධිවිධාන ඉවත් ෙවලා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට ඒ
සම්බන්ධෙයන් තිබුණු බලතල අහිමි වීම නිසා ඒ පශ්න ඉක්මනින්,
කාර්යක්ෂමව විසඳීමට තිබුණු ඉඩකඩ අහිමි ෙවලා තිබුණා. නමුත්
අද නැවත වරක් ෙම් සංෙශෝධනවලින් ඒවා ස්ථාපිත කරන්න
කටයුතු ෙයදිලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම, ෙම්
පනත මඟින් වඩා කාර්යක්ෂමතාවක් ඇති කරන්න, පසු බෑමට
ලක් ෙවලා තිබුණු යම් යම් ක්ෙෂේත ඒ පසු බෑම්වලින් මුදා ගන්න
ෙම් සංෙශෝධන සමත් ෙව්වි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවල් ෙම් විවාදෙය්දී කථා
කරපු සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා බරපතළ ෙචෝදනාවක් කළා, අද
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විශාල ආදායමක් ලැෙබනවා, ෙම්
ආදායම ලැෙබද්දී විදුලිය බිල සම්බන්ධෙයන් ජනතාවට තවත් බර
පටවලා තිෙබනවා, ඒ බරින් ජනතාව නිදහස් කරන්න ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයට පුළුවන් කියලා. පසු ගිය මාස තුනහතෙර්දී
ලැබුණු වර්ෂාව නිසා ජලය උපෙයෝගි කරෙගන විදුලිය නිපදවන්න
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක ආශීර්වාදයක්. එය ෙම් වර
විතරක් ෙනොෙවයි, 2010 දීත්, 2011 දීත් සිද්ධ වුණා. 2010 දීත්,
2011 දීත් අඛණ්ඩව වර්ෂාව ලැබීම නිසා ජලය උපෙයෝගි
කරෙගන විශාල වශෙයන් විදුලිය නිපදවලා අෙප්ම සමහර අය
කියන්න පටන් ගත්තා, "අපි දැන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ලාභදායක තත්ත්වයට පත් කළා" කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
"ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ණය ෙගවන්න මීට පස්ෙසේ අපට
භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි ඕනෑ නැහැ, අප ලබන ආදායම මීට පස්ෙසේ
සෑෙහනවා, අපට පුළුවන්කම ලැබුණා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ලාභදායක ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න" කියලා යම්
යම් අය පකාශ කළා. නමුත් මා කියන්න ඕනෑ 2012 ෙවන ෙකොට
රට පුරාම විශාල නියඟයක් ඇති ෙවලා 2010, 2011 වාන් දැමූ
තත්ත්වයට පත් වූ ජලාශ හිඳුණාම ඊට පස්ෙසේ ඉන්ධන පාවිච්චි
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(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

කරලා විදුලිය නිපදවන්න අපට සිද්ධ වූ බව. ඒ ඉන්ධනවල මිල
වැඩි වීම නිසා කිසිම දවසක මුහුණ ෙනොපාපු විධිෙය් විශාල ණය
බරකට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පත් වුණා. ඒ නිසා තාවකාලිකව
ලැෙබන ෙම් වර්ෂාව ෙහේතුෙවන් අෙප් විදුලිබල මණ්ඩලය දැනට
ලබන ආදායම හැම දාම ලැෙබ්වි කියලා අපට හිතන්න බැහැ. හැම
දාම ෙම් වර්ෂාව ෙම් විධියට පවතින්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට්, අෙප්
අත් දැකීම්වලින් අපි දන්නවා, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය සිදුවීම්වලින් අපි
දන්නවා කාලයක් වහිනවා, කාලයක් පායනවා කියලා. සමහර විට,
පායන කාලය වැඩියි.
2010 දී වැස්සා. 2011 මුල් කාලෙය්දී වැස්සා. 2011 මැද
භාගෙය් ඉඳලා 2012 අග වනෙතක්ම විශාල වශෙයන් නියඟ
කාලයක් තිබුණා. ඒ නිසා ෙකටි කාලීනව තීන්දු අරෙගන කටයුතු
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එය මම පැහැදිලිව
කියන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට, විරුද්ධ පක්ෂය හැම
දාම
කියන කථාවක් තමයි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු
බලාගාරය බාල මැෂින් ෙගනැල්ලා, අසතුටුදායක විධියට සකස්
කළ බලාගාරයක්ය කියන එක. මම දන්ෙන් නැහැ, එෙහම
කියන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. මට හිෙතන විධියට නම්
ෙමතැනදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන ඒ කථාව උඩඟු නරියාෙග්
කථාවට තමයි සමාන කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ
ෙගොල්ලන් 1982 ඉඳලා ෙම් බලාගාරය කියාත්මක කරන්න හදලා
ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බැරි වුණා; අසාර්ථක වුණා. කරු
ජයසූරිය මහත්මයා ෙපෞද්ගලිකවම මට ඒක කිව්වා. එතුමා
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් ඒක ෙගොඩ නඟා
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරද්දී පක්ෂය තුළින්ම බාධක ආවාය
කියා එතුමා කිව්වා. පක්ෂෙය්ම සමහර අය ඒ කාරණෙය්දී
එතුමාෙග් කකුෙලන් ඇද්දාය කිව්වා. එතුමා ඒක හදන එක ගැන
යම් යම් අය ඊර්ෂ ා කළාය, ඒ නිසා ඒක හදන්න දුන්ෙන් නැහැ
කියා එතුමා කිව්වා. අපි ඒ බලාගාරය හදනෙකොට එතුමාට
කනගාටුවක් දැෙනන්න ඇති, "මා කළ යුතුව තිබුණු ෙදය අද ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් කරනවා" කියා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්.
අද අපි ෙම් බලාගාරය හදලා පතිඵල ලබනෙකොට ෙම් සංකල්පයට
පහර ගහන්න ඒ ෙගොල්ලන් හැමදාම යම් යම් පකාශ කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු
මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ශියානි විෙජ්විකම
මහත්මියෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க )

(The Hon. S.B. Dissanayake )

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු
ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA
left the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA
took the Chair.

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා කථා කරමින් සිටිෙය්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් සහ
පදනම් විරහිතව විරුද්ධ පක්ෂය එයට ෙචෝදනා කිරීම ගැනයි.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය
සෑදීම සඳහා එතුමා කිව්ව විධියට විශාල ණයක් ගත්ෙත් නැහැ.
පළමුෙවන්ම අපි ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 300ක් සියයට 2
ෙපොලියට ගත්තා. ඊට පසුව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 155 ක්
LIBOR සහ සියයට 1 ෙපොලියට ණයට ගත්තා. ඒ මුදල් පමණයි
අපි පාවිච්චි කෙළේ. ඒ මිසක් ඔය කියන විධිෙය් විශාල මුදලක්
පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙවලාෙව් හැටියට ඒ ෙපොලිය
ඉතාමත් සාධාරණ ෙපොලියක්. ෙම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු
බලාගාරය හැදීම සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් වුෙණ් රටවල් ෙදකක්
පමණයි. ඒ කියන්ෙන්, ඉන්දියාෙව් NTPC සමාගමත්, චීන
ආණ්ඩුවත් පමණයි. යම් යම් ෙහේතූන් නිසා ෙමහිදී අපි චීන
ආණ්ඩුව ෙතෝරා ගත්තා. චීන ආණ්ඩුව ෙතෝරා ගැනීෙමන් පසු
Exim බැංකුව හරහා තමයි චීන ආණ්ඩුෙවන් ෙදන මුදල් ආධාර
අපට ලැබුෙණ්. චීනෙය් CMEC සමාගම ඒ ව ාපෘතිය භාර
අරෙගන කියාත්මක කළා. එෙසේ කියාත්මක කිරීෙම්දී ඒ අය අෙප්
රටට එවන ලද සෑම යන්තයක්ම අෙප් රෙට් විදුලි ඉංජිෙන්රුවන්
ගිහින් පරීක්ෂා කරලා අනුමත කළායින් පසුව තමයි එව්ෙව්.
එෙහම නැතිව අෙප් ඇස් වහලා, අෙප් ඇස්වලට වැලි ගහලා, අපි
රවට්ටලා ඒ කටයුතු කෙළේ නැහැ. අෙප් විදුලි ඉංජිෙන්රුවන්
ගිහින් ඒවා බැලුවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට උපෙදස් ෙදන්න
electrowatt නමැති ස්විට්සර්ලන්තෙය් විදුලි සමාගමක් කටයුතු
කළා. ඒ අය තමයි අෙප් consultancy කටයුතු කෙළේ. They were
the consultants; ඒ ෙගොල්ලන් තමයි අපට උපෙදස් දුන්ෙන්. ඒ
අය ෙම් ව ාපෘතිය ආරම්භෙය් ඉඳලා අවසාන වනෙතක්ම උපෙදස්
දීෙම් කටයුත්ත කළා. ඒ අයෙග් උපෙදස් අනුව තමයි ෙම් කටයුතු
කෙළේ.
යම් කිසි විධියකින් එහි ස්විචයක් මාරු කරන්න
නැවැත්වුවත්, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් මහ විශාල කාර්මික කඩා
වැටීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියා පකාශ කරලා, පුවත්
පත්වල පළ කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කථා කරලා පහර
ගැහීම අද පතිපත්තියක් කර ෙගන තිෙබනවා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා විදුලි බල ඇමතිතුමිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කිව්වා 9 වතාවක් ෙම් බලාගාරය යම් යම් ආබාධවලට පත් වුණාය
කියා. අවුරුදු ෙදකක් තුළදී 9 වතාවක් කියන්ෙන් විශාල වාර
ගණනක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් යම් යම් විදුලි ව ාපෘති තිෙබනවා.
සමනල වැව බලාගාරය හැම අවුරුද්දකදීම ෙදතුන් වතාවක්
කැෙඩනවා. ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි ව ාපෘතිය විවෘත කරලා
අවුරුද්දක් යන ෙතක් වැඩ ආරම්භ කරන්න බැරි වුණා. විවෘත
කරලා
අවුරුද්දකට පසුවයි වැඩ ආරම්භ කෙළේ. ෙමොකද,
හරියාකාරව කියාත්මක කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. වරින්
වර කැෙඩන එවැනි තවත් ව ාපෘති තිෙබනවා. එවැනි සමහර ඒවා
දැන් අත්හැර දමා තිෙබනවා. නමුත් පසු ගිය මාස 4, 5දී
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් කිසිදු ආපදාවක් ඇති වුෙණ්
නැහැ; කිසිම කඩා වැටීමක් ඇති වුෙණ් නැහැ. අද ෙම් රටට
විදුලිය ලබා දීෙම්දී විශාල සහනයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ව ාපෘතියයි. අද ඒ ව ාපෘතිෙයන් දවසකට
ෙමගාෙවොට් 280ක විතර විදුලි බලයක් අෙප් විදුලි පද්ධතියට
සපයනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ෙනොතිබුණා නම් අද
අපට දවසකට පැය 3, 4ක් විදුලිය කපන්න ෙවනවා. ඒ නිසා
ඊර්ෂ ාෙවන්, කුහකකෙමන් කරන ෙම් ෙචෝදනා වැරදියි. ඒ නිසා
ෙම් ෙචෝදනාවලට මම පිළිතුරු ෙදන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට විරුද්ධ පක්ෂෙය්
ගරු මන්තීවරෙයක් පකාශයක් කරලා තිෙබනවා, විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ඉතාමත්ම දූෂිත ආකාරයට
ගල් අඟුරු ෙගන ඒම සඳහා වන ෙටන්ඩරය සම්බන්ධව, එෙහම
නැත්නම් ඒවාෙය් මිල සම්බන්ධව ඇඟිලි ගැහුවාය කියා. එම
පකාශය පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙමතැනට
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ඇවිල්ලා පිළිතුරු ෙදන්න බැරි පුද්ගලෙයකුට ඒ වාෙග් බරපතළ
විධිෙය් ෙචෝදනාවක් කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ඒ
ෙල්කම්වරයා ගැන මම ෙහොඳින් දන්නවා. ඔහු මා සමඟ අවුරුදු
හතරහමාරක් වැඩ කළා. එම අවුරුදු හතරහමාර තුළ මම මැන ගත්
ෙදයක් තමයි ෙම් රෙට් සිටින ඉතාමත්ම දක්ෂ ෙල්කම්වරෙයක්
තමයි එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනෑන්ඩු කියන එක. එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනෑන්ඩු
කියන්ෙන් ඉතාමත් මහන්සි ෙවලා වැඩ කරන, සමහර විට රාති 1,
2 වන ෙතක් මහන්සි ෙවලා නිදි වරාෙගන වැඩ කරන, ඒ වාෙග්ම
උෙද් පාන්දර කාර්යාලයට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් කටයුතු ආරම්භ
කරන, ඒ වාෙග්ම ඕනෑම අවස්ථාවක රාජකාරි කටයුතු ෙවනුෙවන්
කැප වන නිලධාරිෙයක්. ඒ වාෙග් ෙල්කම්වරෙයක් නිසා තමයි
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය ෙම් තත්ත්වෙයන් හරි
ෙගනයන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක මා මතක්
කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඒ
විධිෙය් ෙචෝදනා කිරීම ඉතාම වැරැදියි. ෙමොකද, ෙමතැනට
ඇවිල්ලා පිළිතුරු ෙදන්න ඒ නිලධාරියාට පුළුවන්කමක් නැහැ.
ඔහුට පිළිතුරු ෙදන්න බැරි ස්ථානයකට ඇවිල්ලා මන්තීවරෙයක්
විසින් ෙම් විධියට පකාශ කිරීම වැරදියි. ඒ නිසා මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඒ පකාශය පිළිබඳව මෙග් අකමැත්ත, ඒ වාෙග්ම
මෙග් අපසාදය පළ කරමින් මෙග් වචන කිහිපය මා අවසන්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු අමාත තුමනි.
මීළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.58]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට කථා කරන්නට
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද
දවෙසේ සම්මත වීමට නියමිත සංෙශෝධනවලින් විදුලිබල
පද්ධතියට, ඒ වාෙග්ම රෙට් සිටින ජනතාවට ෙලොකු හානියක් වන
බව මට ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වාෙග් හානියක් වන පනත්
ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන ෙවලාෙව් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා සම්බන්ධ කරලා අපට විදුලිය වද්දන්න හැදුවා. එෙහම
කරලා ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න හදනවා. නමුත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබන
ෙපෞඪ පක්ෂයක්. ඒකට විදුලි බලය වද්දලාවත්, ෙමගාෙවොට්
3,000ක් ෙනොෙවයි ඊට වැඩි පමාණයක විදුලියක් වැද්දුවත්
වට්ටන්න බැහැයි කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මම පැහැදිලිව පකාශ
කරනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:
"........ෙම.ෙවො. 25 ඉක්මවා සහ අභිබවා ශී ලංකාව තුළ විදුලිය උත්පාදනය
කිරීම පිණිස පිරියතක් කියාත්මක කරන, ෙම් පනත බලාත්මක වන
දිනයට ෙපරාතුව ම ...."

එදිනට ෙපර තිෙබන විදුලි බලාගාර නීතිගත ෙවනවා. හැබැයි,
විදුලි බලය මිලට ගැනීෙම් ගිවිසුම බල පවත්නා කාල සීමාව තුළ දී
පමණක් එය කියාත්මක විය යුතුයි කියාත් සඳහන් ෙවනවා. ඒ
කියන්ෙන් ගිවිසුම්ගත කාලය තුළ පමණයි. නමුත් මම
විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණයට අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
ෙපෞද්ගලික විදුලි බලාගාර හිමි සමාගම් අවුරුදු 10ක්, 15ක්, 20ක්
වාෙග් කාලයකට ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඒ අය රෙට් ජනතාවට,
එෙහම නැත්නම් විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙබොෙහොම අධික මිලකට
විදුලිය විකුණනවා. ඒ අවුරුදු 10ක කාලය තුළ, අවුරුදු 15ක
කාලය තුළ, එෙහම නැත්නම් එම ගිවිසුම්ගත කාලය තුළ,
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ආෙයෝජනය කරන ලද මුදල හම්බ කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඊළඟට
ඒ බලාගාරවලට ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
ෙමෙහම සඳහන් වනවා:
".... ඒ උපවගන්තිෙය් සඳහන් කරන ලද විදුලි බලය මිලට ගැනීෙම්
ගිවිසුම බලපවත්නා කාලසීමාව තුළ දී පමණක් කියාත්මක විය යුතු ය."

ඊට පස්ෙසේ ඒවා පංචිකාවත්තට විකුණනවාද? එෙහම නැත්නම්
ෙමොකක්ද ෙම් විදුලි බලාගාරවලට කරන්ෙන්? ෙමොකද, අෙප්
ජනතාව විදුලිය සඳහා අධික මිලක් ෙගව්ෙව් එම බලාගාරවලට
සල්ලි ෙගවන නිසායි. එම නිසා ඒ පිළිබඳව දැන ගන්න රටට,
ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම
සඳහන් කරනවා. ඒක ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් පකාශ ෙනොකර
ෙගොළු වත රකිනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් පකාශ කරන්න කියලා
විෙශේෂෙයන්ම මම කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ඊෙය් ගරු පී.
දයාරත්න ඇමැතිතුමා කථා කරද්දී මම පශ්නයක් නැඟුවා. ෙම්
සම්බන්ධව කථා කරද්දී එතුමා පකාශ කළා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතට අනුව යම් ෙකෙනක් ෙපෞද්ගලික විදුලි බලාගාරයක්
අරඹන්ෙන් නම් සියයට 51ක අයිතියක් රජයට දිය යුතුයි කියලා.
අපි ඇහුවා ඒක ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙකොෙහේද සඳහන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. නමුත් ඒක ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් කිසිම
තැනක සඳහන් ෙවලා නැහැ. නමුත් 2009 අංක 20 දරන ශී ලංකා
විදුලිබල පනෙත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටෙත් සංස්ථාගත කරන ලද සහ මුදල්
විෂයය භාර අමාත වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව, භාණ්ඩාගාර
ෙල්කම්වරයා විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි ෙකොටස් පමාණයක් දරනු
ලබන, රජය, රාජ සංස්ථාවක්, රජය විසින් ෙකොටස්වලින් සියයට
පනහකට වඩා වැඩි ෙකොටස් පමාණයක් දරනු ලබන සමාගමක් ෙහෝ
එවැනි සමාගමක පාලිත සමාගමක්"

ෙකොටසක් රුපියල් 10ක් ෙවන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි
සමාගමක් රුපියල් 10ක් ෙගවලා එක ෙකොටසක් ලබා ගත්ෙතොත්,
විදුලි බලාගාරයක් හදලා විදුලිය සම්ෙපේෂණය කිරීෙම් අයිතිය ඒ
අයට තිෙබනවා කියලා 2009 අංක 20 දරන ශී ලංකා විදුලිබල
පනෙත් පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා.
දැන් කට කතා පැතිර යනවා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි
බලාගාරය ආපසු චීන ජාතිකයන්ටම විකුණන්න යනවා කියලා.
එෙහම නම් ඒක විකුණලා එහි ෙකොටස් රජයට එෙහම නැත්නම්
රාජ සංස්ථාවකට තබා ගන්න පුළුවන්. 2009 අංක 20 දරන
ශී ලංකා විදුලිබල
පනතින්
කියන විධියට විෂය භාර
අමාත වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව, භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරයා
විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි ෙකොටස් පමාණයක -එක
ෙකොටසක් රුපියල් 10ක් ෙවන්න පුළුවන්- අයිතිය දීලා ෙම් විදුලි
බලාගාරෙයන් රුපියල් 20 ගණෙන් විදුලි ඒකකයක් විකුණන්න
ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න ෙපළෙඹන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්
කියනවා, ෙම් සඳහා යම් clause එකක් තිෙබන්න ඕනෑ; යම්
නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අනුව, ෙමගාෙවොට් 25ට වඩා
විදුලිය නිපදවන, දැනට කියාත්මක වන විදුලි බලාගාරවලට අදාළ
කාලෙයන් පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරන්න ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙත් 8වන පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා :
"...අයකිරීම් සමඟ සාධාරණ මාසික වාරිකවලින් ඒ වියදම අයකර
ගැනීෙම් පදනම මත අදාළ පරිශයට විදුලිබල සම්බන්ධතාවය සහ විදුලිබල
සැපයුම ලබා ෙදන ෙලසට ඒ තැනැත්තා විසින් ෙබදාහැරීෙම්
බලපතලාභියාෙගන් ඉල්ලා සිටිය හැකි ය."
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

ඒ කියන්ෙන්, කිසියම් ෙකෙනකු විදුලිය ලබා ගැනීෙම්දී අවශ
මුදල එකවර ෙගවන්න බැහැ කියනවා නම්, සාධාරණ වාරිකවලින්
ෙගවන්න
පුළුවන්
කියන
එකයි.
අද
ආණ්ඩුෙව්
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් හිතවතුන්, ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලනඥයන්
උතුරු නැෙඟනහිර ෙහෝටල් හදන බව අපි දන්නවා. ෙම්වාට විදුලිය
ගන්න ෙකෝටි ගණනක් වැය වන්න පුළුවන්. ෙම් වගන්තිය අනුව,
''මට මාසයකට ෙගවන්න පුළුවන් ෙමච්චරයි'' කියලා, අවුරුදු 99ක්
දක්වා ෙගවන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා දැන් ඒ අයට ඉල්ලන්න
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඒ මුදල් ෙගවන්න අවුරුදු 50ක, 75ක
කාලයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමතැනට ඇතුළත් ෙවන්න
ඕනෑ නිශ්චිත කාල සීමාවක්. තලෙගොයා කබරෙගොයා කරනවා
වාෙග් වැඩක් තමයි අපට ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්. විදුලි බලය
ගන්න ෙකොට එකවර මුදල් ෙගවන්න බැරි ෙකනකුට සාධාරණ
සමාන ෙකොටස් වාරිකවලින් ෙගවන්න පුළුවන් කිව්වාට, නිශ්චිත
කාලයක් සඳහන් කරලා නැහැ. එක්ෙකෝ "අවුරුද්දක කාලයක්
තුළ" කියලාවත් සඳහන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා
ෙපොලියක් අය කරන බවක් සඳහන් වන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා, "මහ
බැංකුව නියම කරන ෙපොලියක් සමඟ" කියලාවත් සඳහන් ෙවන්න
ඕනෑ. නමුත් ඒ වාෙග් කිසිම නිර්ණායකයක් නැතිව ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා, ''විදුලි බලය ගන්න යන
ෙකනකුට ඒ මුළු මුදල ෙගවන්න බැරි නම් සාධාරණ වාරිකවලින්
ෙගවන්න පුළුවන්'' කියලා. ඒත් ඒ සඳහා නිශ්චිත කාලයක් සඳහන්
කරලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සංෙශෝධනවලින් ෙකෙරන්ෙන් දුප්පත්
මිනිෙහකුට උදව් කිරීමක් ෙනොෙවයි. එෙහම කරනවා නම්,
"අවුරුද්දක කාලයක්" කියන එකවත් ඇතුළත් කරන්න තිබුණා.
දුප්පත් මනුෂ ෙයක් ෙගයකට විදුලිය ගන්න ෙකොට මහ ෙලොකු
ගණනක් වැය වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙහෝටලයකට විදුලි බලය
ගන්න ලක්ෂ 50ක්, 60ක් වැය වනවා. එෙහම නම් ඒකට වැය
වන්ෙන්, අහිංසක ජනතාවෙග් සල්ලි; ජනතාව අමාරුෙවන්
electricity bills ෙගවාපු සල්ලි; විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තිෙබන
සල්ලි; මහා භාණ්ඩාගාරෙය් තිෙබන සල්ලි. ඒ මුදල මාස්පතා
ෙපොඩි ෙපොඩි වාරිකවලින් ෙගවන්න අවුරුදු 50ක් වුණත් ගන්න
පුළුවන් අවකාශ ඒ අයට ෙමයින් සැලෙසනවා. ෙම්ක, ආණ්ඩුෙව්
හිතවතුන්ට තමුන්ෙග් ව ාපාරික ආයතනවලට විදුලිය ගන්න
අවස්ථාව ලබා දීමක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතහි
තව වරදක් ෙපෙනනවා. ෙමහි 13වන පිටුෙව් සඳහන් වනවා,
''අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතය ලැබී ඇති විෙද්ශීය ස්ෛවරී
රාජ යකින් ශී ලංකා රජයට ලැබුණු ෙයෝජනාවක් ෙටන්ඩර්වලින්
ෙතොරව කියාත්මක කළ හැකියි'' කියලා. නමුත් එවැනි
ෙයෝජනාවක් ෙටන්ඩර්වලින් ෙතොරව කියාත්මක ෙවන්න බැහැ.
ෙයෝජනාවක් කිව්වාම ඒක ණයක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් රටට
ආධාරයක් වශෙයන් අවසාන වශෙයන් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්
වික්ෙටෝරියා ජලාශය ඉදි කිරීෙම් ව ාපෘතිය විතරයි. එතෙකොට
එවැනි ඉදි කිරීම්වලට ෙටන්ඩර් කැඳවන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධවයි. අපට
අත් දැකීම් තිෙබනවා, ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන්.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාර ව ාපෘතිෙය්ත් අඩු පාඩු
තිෙබනවා කියලා දැන් හැම ෙකනාම කථා කරනවා. මාත්
ෙපෞද්ගලිකව හිතනවා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදි
කරපු එක ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, එයින් රුපියල් 8කට වාෙග්
මුදලකට විදුලිය ඒකකයක් නිපදවන්න පුළුවන් නිසා. අද ජල
විදුලියට පසු අඩු වියදමකින් විදුලිය නිපදවන්න පුළුවන් ගල්
අඟුරුවලින් තමයි. නමුත් ෙමතැනදී "ස්ෛවරී රාජ යකින්
ශී ලංකා රජයට ලැබුණු ෙයෝජනාවක්" කිව්වාම චීන ජාතික
ෙකොන්තාත්කරුවකුට පුළුවන්, ලංකාව සම්බන්ධෙයන් චීන
ආණ්ඩුවට ෙයෝජනාවක් කරන්න, "අපි ෙම්කට එක්සිම් බැංකුෙවන්
ණය ෙදනවා, ෙම් machines ටික ලංකාවට ගන්න කියන්න"
කියලා. එතෙකොට ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙම් වගන්තිය අනුව, ඒ
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ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න tenders නැතිව හැකියාව
තිෙබනවා. චීන රජය එෙහම ඉල්ලීමක් අෙපන් කරනවා නම්, ඒ
අයෙගන්ම ඒ උපකරණ ගන්න ඕනෑ නම්, චීන ජාතිකයන් අතර
ෙහෝ කමක් නැහැ ෙටන්ඩර් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හදපු එක ෙහොඳයි. ඒක
කාලීන අවශ තාවක්. අපි ඒකට එකඟයි. නමුත් ඒෙක් තිෙබන අඩු
පාඩුවලින් අපි පාඩම් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. ඒෙක් තිෙබන
machines කැෙඩනවා. දැනට විසි වතාවක් විතර කැඩිලා
තිෙබනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඇතුළට ගිහින්
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, එතැන තිෙබන tap එක පවා මළකඩ
කාලා. ඇයි ඒ? පමිතියක් සහිත ඒවා අරෙගන නැහැ. පමිතියක්
නැති වන්න ෙහේතුව තමයි, ෙටන්ඩර් කිරීමක් නැති එක;
තරගකාරිත්වයක් නැති එක. ඒ නිසා ඒවාෙය් පමිතිය පරීක්ෂා
කිරීමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි දරන මිලට වඩා machines -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි 2ක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කාෙග් ෙවලාෙවන්ද අඩු කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] එෙහම
නම් විපක්ෂෙය් ෙව්ලාෙවන් අඩු කරන්න ෙවනවා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් කටයුතු ෙටන්ඩර් නැතුව
තමයි කෙළේ. දවසකට ෙමගාෙවොට් 300ක් නිපදවනවා කියලා
තමයි ෙම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුෙව්. නමුත් ෙම්
බලාගාරෙයන් දවසකට ලැෙබන්ෙන් ෙමගාෙවොට් 285යි. ඒ නිසා
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙයන් දවසකට රුපියල් ලක්ෂ
20ක් අපට පාඩු ෙවනවා. ෙම් අත්දැකීම් අපි ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා අපි ෙම් ව ාපෘති කරන ෙකොට ෙටන්ඩර් පටිපාටියක්
අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා චීන රජෙයන් ෙදන ආධාර
ෙනොෙවයි; නිකම් ෙදන ඒවා ෙනොෙවයි. ණය හැටියටයි ෙම්වා
ෙදන්ෙන්. රුපියල් ෙකෝටි 50ක machines ගන්න ගිහින් -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මට ෙවලාව දුන්නා කිව්වා ෙන්ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා වැඩිෙයන් කාලය අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව වැඩිෙයන් දුන්නා
කිව්වා ෙන්ද?
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අෙනක් මන්තීවරු ෙවලාව ෙදන්න එකඟ නැහැ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් රටට
අහිතකර ෙවලා, රට අගාධයට ගිහිල්ලා, මිනිසුන්ෙග් මුදල් හූරා
කන අවස්ථා ඇති ෙවනවා. එයට විෙරෝධය පකාශ කරමින් මා
නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ අමාත තුමා.
[பி.ப. 5.08]

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා (නැවත පදිංචිකිරීෙම්
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு விநாயக
அைமச்சர்)

ர்த்தி

ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இலங்ைக மின்சாரம் (தி த்தம்) சட்ட லம் ெதாடர்பாக இன்
நைடெப கின்ற
விவாதத்தில்
கலந் ெகாண்
உைரயாற் வதற்கு வாய்ப் க் கிைடத்தைமக்காக நான்
மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.
காலத்தின்
ேதைவக்ேகற்ப
இச்சட்டத்தில் தி த்தங்கைளக் ெகாண் வந்தைமக்காக நான்
த ல் வ , சக்தி அைமச்சர் மாண் மிகு (தி மதி)
பவித்ராேதவி
வன்னிஆரச்சி
அவர்க க்கு
நன்றி
கூறேவண் ம். ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்கள், அரசியைல நன்கு அறிந்த, அ பவம் வாய்ந்த
ஒ வைர இவ்வைமச்சுக்கு அைமச்சராக நியமித்தி க்கின்றார்.
கடந்த
ப்ப
வ டங்களாக எங்க ைடய நா
த்த
ேமகத்தினால் சூழப்பட்
இ ண்
கிடந்த . அக்காலம்
இ ண்டெதா
காலமாக இ ந்த . எங்க ைடய நா
த்தத்தினால் மாத்திரம் இ ண்
கிடக்கவில்ைல. மாறாக,
மின்சார விளக்குகள் இல்லாமல்கூட பல பிரேதசங்கள்
இ ண் கிடந்தன. அந்தக் ெகா ய த்தமான எங்க ைடய
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்களால்
க்குக்
ெகாண் வரப்பட்டதற்குப் பிற்பா , இன் அந்த த்த ேமகம்
அகற்றப்பட்
க்கின்ற ;
மக்கள்
சந்ேதாஷமாக
வாழ
ஆரம்பித்தி க்கின்றார்கள். அ மாத்திரமல்ல, இ ண் கிடந்த
பல
பிரேதசங்க ம்
இன்
ஒளிரத்ெதாடங்கி ள்ளன.
இலங்ைகயிேல பல பாகங்களில் ெபா வாக கிராமப்
றங்களி ம் நகர்ப் ற எல்ைலகளி
ள்ள பல பிரேதசங்கள்
கடந்த
ப்ப
வ டங்களாக மின்சாரமற்ற நிைலயில்தான்
இ ந்தன. எனி ம், கு கியெதா காலப்பகுதிக்குள் அதாவ
2009 - 2013ஆம் ஆண்
காலப்பகுதியில் ெப ம்பாலான
பிரேதசங்கள்
மின்சார
ஒளிையப்
ெபற்றைவயாக
மாறியி க்கின்றன.
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்ைக எ த் க்ெகாண்டால், த்தம்
நடந்த காலப்பகுதியில் அங்கு கிட்டத்தட்ட 18-20
தமான
மின்சாரத் ேதைவதான்
ர்த்தியாக்கப்பட்
ந்த . ஆனால்,
இன்
கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள ஒவ்ெவா மாவட்ட ம் அதாவ
அம்பாைற,
தி ேகாணமைல,
மட்டக்களப்
மாவட்டங்கள் - கிட்டத்தட்ட 80 சத தமான மின்சாரத்
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ேதைவையப்
ர்த்தி ெசய்தி க்கின்றன. அவ்வாேற இன்
வட மாகாண ம் மாறியி க்கின்ற . இதைன
நான்
ள்ளிவிபரத் டன் கூறலாம் என நிைனக்கின்ேறன். 2009 2013ஆம் ஆண் காலப்பகுதியில் அம்பாைற மாவட்டத் க்கு
மின்சாரத்ைத விநிேயாகிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 1360.55
மில் யன்
பாய் ெசலவிடப்பட்
க்கின்ற . இதன் லம்
அங்குள்ள
14,607
கு ம்பங்கள்
நன்ைமெப கின்றன.
இம்மாவட்டத்தில்
80
தமான
மின்சாரத்
ேதைவ
ர்த்தியாக்கப்பட்
க்கின்ற . இேதேபான்
மட்டக்களப்
மாவட்டத் க்கு
1327.55
மில் யன்
பாய்
ெசலவிடப்பட்
க்கின்ற . இதன் லம் கிட்டத்தட்ட 15,336
கு ம்பங்கள் நன்ைம ெப கின்றன. இம்மாவட்டத்தில் 80
தமான மின்சாரத் ேதைவ
ர்த்தியாக்கப்பட்
க்கின்ற .
தி ேகாணமைல மாவட்டத் க்கு 772.31 மில் யன்
பாய்
ெசலவிடப்பட்
க்கின்ற . இதன் லம் 8,051 கு ம்பங்கள்
நன்ைமெப கின்றன. இம்மாவட்டத்தில் 85
தத் க்கும்
அதிகமான மின்சாரத் ேதைவ ர்த்தி ெசய்யப்பட்
க்கின்ற .
ெமாத்தமாக கிழக்கு மாகாணத் க்கு 3,460.41 மில் யன்
பாய் ெசலவிடப்பட்
க்கின்ற . இ
ஒப்பீட்டளவில்
ெப ந்ெதாைக நிதியாகும். இந்த வைகயில் இம்மாகாணத்தில்
கிட்டத்தட்ட
81.55
தமான
மின்சாரத்ேதைவ
ர்த்தியாக்கப்பட்
க்கின்ற .
இேதேபான்
வட
மாகாணத்தில்,
வ னியா
மாவட்டத் க்கு
1,086
மில் யன்
பாய்
ெசலவிடப்பட்
க்கின்ற . இதன் லம் 11,725 கு ம்பங்கள்
நன்ைமெப கின்றன.
இம்மாவட்டத்தின்
82
தமான
மின்சாரத்ேதைவ ர்த்தி ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . அவ்வாேற
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத் க்கு 790 மில் யன்
பாய்
ெசலவிடப்பட்
க்கின்ற . இதன் லம் 9,130 கு ம்பங்கள்
நன்ைமெப கின்றன;
மாவட்டத்தின்
30
தமான
மின்சாரத்ேதைவ
ர்த்தியைடந்தி க்கின்ற .
இ
ெதாடர்பான
ேவைலகள்
தற்ெபா
அங்கு
நைடெபற் வ வைத அைனவ ம் கண்கூடாகப் பார்க்கலாம்.
இேதேபான்
கிளிெநாச்சி மாவட்டத் க்கு 971 மில் யன்
பா ம், மன்னார் மாவட்டத் க்கு 522 மில் யன் பா ம்
யாழ்.
மாவட்டத் க்கு
674
மில் யன்
பா ம்
ெசலவிடப்பட்
க்கின்ற . இதன் லம் இந்த மாகாணத்தின்
81
சத
தமான
மின்சாரத்ேதைவ
ர்த்தி
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . ஆகேவ, இ
மிக ம் பாாிய ஓர்
அபிவி த்தியாகும்.
மின்சாரம் என்ப
அபிவி த்தியின்
ெக ம்பாக
இ க்கின்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் பணிப்பின்
ேபாில்
மின்சாரம்
வழங்கப்பட்
ப்பதன் லம்
அங்கி க்கின்ற
மக்கள்
சிறந்த
பலைனப்
ெபற்
வ கின்றார்கள் என் தான் கூற ேவண் ம். ெபா வாக
வடக்கு, கிழக்கிேல பல கிராமங்களில் இ க்கின்ற மக்கள்
தாங்கள் பிறந்
வளர்ந்த காலத்தில் தற்ெபா
தான்
மின்ெனாளிையப் பார்த்தி க்கின்றார்கள். இன்
அவர்கள்
இந்த
மின்சாரக்
கட்டணத்ைதப்
பற்றி
அலட் க்ெகாள்வதில்ைல.
ஏெனன்றால்
அவர்கள்
தற்ெபா
தான் மின்சாரத்ைதப் பயன்ப த்தத் ெதாடங்கி
அதன் பலைன நன்கு அ பவித்
வ வதனால் இன்
அரசுக்கு
நன்றி ைடய
மக்களாக
மாற்றமைடந்தி க்கின்றார்கள்.
அேதேநரம்
வட
மாகாணத் க்கு மின்சாரம் வழங்குவதற்ெகன இ வைரயில்
ெமாத்தமாக 14.22 பில் யன்
பாய் நிதி ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . 2016ஆம் ஆண் வைரக்கும் இந்த
நிதிையச் ெசல ெசய்யத் திட்டமிடப்பட்
க்கின்ற .
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இன்
உண்ைமயிேல மின்சாரம் இரண்
விதமாகப்
ெபறப்ப கின்ற .
ஒன்
இயற்ைகையப்
பயன்ப த் வதன் லம் ெபறப்ப கின்ற . அ த்
அனல்
மின் நிைலயங்கள் லம் அல்ல
ெசயற்ைக வளங்கைளக்
ெகாண்
ெபறப்ப கின்ற . உண்ைமயிேல இயற்ைகயான
காலநிைல சிறப்பாக இ க்கின்றெபா
நீாின் லம்
ெபறப்ப கின்ற மின்சாரத்ைத மக்க க்கு வழங்கி, சிறந்த
ைறயிேல மின்சாரத் ேதைவ
ர்த்தி ெசய்யப்ப கின்ற .
அேதேநரம் நீர்ப் பற்றாக்குைற வ கின்றேபா ம் அனல் மின்
நிைலயங்கைளப் பயன்ப த்தி மின்சாரத்ைத வழங்குவதற்கான
தற்கா க ஏற்பா கைளக்கூட இன் இந்த அரசாங்கம் ெசய்
ைவத்தி க்கிற . அதனால் இன்
நாட் ன் மின்சாரத் ேதைவ
என்ப சிறந்த ைறயிேல ர்த்தி ெசய்யப்பட் வ கின்ற
என் தான் நான் கூ ேவன். அதற்காக இந்த அரசாங்கத்தின்
யற்சிைய நாங்கள் பாராட்ட ேவண் ம்.
இன் இங்கி க்கின்ற பல அரசியல்வாதிகள் ஐேராப்பிய
நா க க்குச் ெசன்
வ வ ண் . உண்ைமயிேல இந்த
மின்சாரக் கட்டணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் அவர்க க்கு
ஒ விடயம் ெதளிவாக விளங்கும். அதாவ , வளர்ச்சியைடந்த
நா களில் இ க்கின்ற மின்சாரக் கட்டணத் டன் அல்ல பல
ஐேராப்பிய நா களில் இ க்கின்ற மின்சாரக் கட்டணத் டன்
ஒப்பி கின்றேபா , எங்கள் நாட் ேல எத்தைனேயா மடங்கு
குைறந்த
தம்தான் அறவிடப்ப வ
ெதாியவ ம். எம
அயல்நா க டன் ஒப்பிட் ப் பார்த்தால்கூட எங்க ைடய
மின்சாரக்
கட்டணம்
மிக ம்
குைறந்த
அளவிேலேய
இ ப்பைதக் காணலாம். ஆகேவ, நாங்கள் மின்சாரக்
கட்டணத்ைதப்
பற்றிக்
கூ தலாகப்
ேபசுவைதவிட
மின்சாரத்ைத
எவ்வா
சிக்கனமான
ைறயில்
பயன்ப த் வ
என்பைதப் பற்றித்தான் ேபச ேவண் ம்.
மின்சாரம் சிக்கனமான
ைறயில் பயன்ப த்தப்ப மாக
இ ந்தால் ஒ
வறிய கு ம்பம்கூட சிறந்த
ைறயில்
மின்சாரத்ைத
உபேயாகிக்கின்ற
கு ம்பமாக
மாற்றமைடயலாம். ஆகேவ, அ
சம்பந்தமாக மக்கள்
ெதளி ப த்தப்பட ேவண் ம் என்
நான் வ , சக்தி
அைமச்சாிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அ ேபால், இ
சம்பந்தமாக அைனத்
அரசியல்வாதிக ம் மக்க க்குத்
ெதளி ப த் கின்றெபா
உண்ைமயிேல ஒ
சிறந்த
பலைன மக்க க்குப் ெபற் க் ெகா க்கலாம் என்
நான்
க
கின்ேறன்.
இன்
மட்டக்களப்
மாவட்டத்ைதப்
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற
ெபா ப் வாய்ந்த
ஓர்
அரசியல்வாதி என்ற வைகயில், நான் ஒ விடயத்ைதக் கூற
வி ம் கின்ேறன்.
அதாவ ,
தற்ெபா
நாங்கள்
மட்டக்களப் மாவட்டத்திேல ெப ந்ெதாைகயான நிதிையச்
ெசலவழித்
கிட்டத்தட்ட
80
சத தமான
மின்சாரத்
ேதைவையப்
ர்த்தியாக்கியி க்கின்ேறாம்.
அங்கு
பல
பிரேதசங்களில்
மின்சார
இைணப் க்கள்
வழங்கப்பட்
க்கின்றன. ேம ம் பல இடங்களில் மின்சார
இைணப் க்கள்
வழங்கப்படவி க்கின்றன.
ஆகேவ,
இத டாக இன் ம் ஒ
வ டத் க்குள் கிட்டத்தட்ட 100
தமான மின்சாரத் ேதைவைய நாங்கள் ர்த்தியாக்குேவாம்
என்பைத
இவ்விடத்தில்
நான்
ஆணித்தரமாகக்
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.
இன்
இந்த நா
மின்சாரத் ைறயில் மாத்திரமல்ல
கட் மானத் ைற, நீர் வழங்கல்
ைற, விவசாயத்
ைற
என்
பல
ைறகளி ம் ெபாி ம் அபிவி த்தியைடந்
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வ கின்ற
என்றால், அதற்குக் காரணமாக இ க்கின்ற
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைள உண்ைமயில் நாங்கள் மதிக்க
ேவண் ம், பாராட்ட ேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, வ , சக்தி
அைமச்சின்
ன்னாள் அைமச்சர்களாக இ ந்த மாண் மிகு
ேஜான் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு சம்பிக்க ரணவக்க மற் ம்
இந்நாள் அைமச்சர் மாண் மிகு பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி
ேபான்றவர்கைள ம்
நாங்கள்
பாராட்ட
ேவண் ம்.
ஏெனன்றால், இன்
வடக்கு, கிழக்கில் ெப ந்ெதாைகயான
பிரேதசங்கள் வ , சக்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கைளப்
ெபற் த்தான்
ன்ேனறிக் ெகாண்
க்கின்றன.
இன்
கிளிெநாச்சி நகரம் மின்ெனாளியிேல மிதக்கின்ற ஒ நகரமாக
மாற்றமைடந்தி க்கின்ற .
அேதேபான்
ல்ைலத்தீ
மற் ம் யாழ்ப்பாண மாவட்ட மக்க ம் நீண்ட காலத்தின்
பிற்பா
இப்ெபா
ஓர் ஒளிமயமான எதிர்காலத்ைத
எதிர்பார்த் வாழ்ந் ெகாண்
ப்பைதக் கண்கூடாகக் காண
கின்ற . இன் அங்கு ேபாய் வ கின்றவர்கள் இதற்குச்
சாட்சியாக இ ப்பார்கள் என்பைத நாங்கள் அ த் க்
கூ கின்ேறாம். தற்ெபா
அந்த மக்கள் மின்சக்தியின் லம்
மிகச்
சிறந்த
பயைன
அ பவிக்கத்
ெதாடங்கியி க்கின்றார்கள்.
அந்தள க்கு
எங்க ைடய
அரசாங்கத்தின் இந்தச் ேசைவ, அங்குள்ள மக்கைளச்
ெசன்றைடகின்ற
என்பைத இவ்விடத்தில் கூறிக்ெகாண் ,
என உைரைய
த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි.
මීළඟට ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
දහයක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.18]

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා විදුලිබල
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව පැවැත්ෙවන ෙමම
විවාදයට සහභාගි වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා පථමෙයන්ම
ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. විදුලි බලය කියන්ෙන් අෙප්
රටටත්, ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවලටත් ඉතාම අත වශ ෙදයක්.
විෙශේෂෙයන්ම රටක් සංවර්ධනය වන ෙකොට, ජන ජීවිතය
ඉස්සරහට යන ෙකොට, සාධාරණ විදුලිය ගාස්තුවක් අය කිරීමත්,
ජනතාවට අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමත් රජෙය් වග කීමක් ෙවනවා.
නමුත් අද වන ෙකොට ෙම් රජය යටෙත් විදුලිය ගාස්තුව ඉතාම
ශීඝෙයන් ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. විදුලිබල මණ්ඩලයට විවිධ
වංචා, දූෂණ සම්බන්ධෙයන් විශාල ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවලා
තිෙබනවා. අප ඒවා හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රෙට් ජනතාවට,
අෙප් කර්මාන්තකරුවන්ට, ව ාපාරවලට සාධාරණ ෙලස විදුලිය
ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ඉතාම වැදගත් වූ විවාදයක් අද
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව් දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීවරයාෙග් පකාශෙයන් ඒක ෙපොඩ්ඩක් යටපත් ෙවන්න ගියා.
නමුත් ආපසු අප විවාදයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කවුරු එහාට ෙමහාට ගියත් ඇත්තටම අෙප් රෙට් තිෙබන පශ්න ටික
විසෙඳන්ෙන් නැහැ. අද සිද්ධ වුෙණ් ෙම් ෙදස බලාෙගන ඉන්න
ජනතාවට ෙද්ශපාලනය එපා වුණු එකයි. ඊෙය් රජයට බැණලා,
අද ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා රජය ෙහොඳයි කියනවා. මා හිතන හැටියට
ඒක ජනතාව විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙද්ශපාලනයක්
කරලා ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනි යන්න කමෙව්දයක් නැහැ.
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විදුලි බලය ගැන කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම්
දිස්තික්කෙය් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ගැන අපට කථා
කරන්න ෙවනවා. අද ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය අෙප්
රටට විශාල බරක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි
බලාගාරය ෙම් වන විට 24 වතාවක් කැඩිලා තිෙබනවා. ඒෙක්
පමිතිය ගැන බරපතළ පශ්න තිෙබනවා. ඒක ඉස්සරහට
ෙගනිහිල්ලා ෙම් රෙට් විදුලිබල පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්ද කියලා
අපට අහන්න සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි
බලාගාරෙය් තව අදියර ෙදක, තුනක් තිෙබනවා. ඒ අදියරවලිනුත්
ෙම් වාෙග් පීඩනයක් අෙප් විදුලි බල පද්ධතියට වැටුෙණොත් එයින්
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලාත් අපට අහන්න සිද්ධ වනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික තාප විදුලි බලාගාර සමඟ ඇති කර ගත්ත
ගිවිසුම්
අෙප් රටටත්, විදුලිබල මණ්ඩලයටත් අහිතකර ෙලස
බලපා තිෙබනවා.
ඊෙය් -2013.07.23 දින- "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව්
පවෘත්තියක් පළ කර තිබුණා, "විදුලි ගිවිසුමට කඹ ඇදිල්ෙලන්
වසරකට ෙකෝටි 1200ක පාඩුවක්" කියලා. ඒෙක් කියලා තිබුණා,
ෙපෞද්ගලික විදුලි ජනන සමාගම් සමඟ කියාත්මක කරන ගිවිසුම්
සංෙශෝධනය කරන්න කියලා, විදුලිබල මණ්ඩලයට දැනට වසර
හයකට ෙපර දැනුම් දී තිබුණත් ඒක තවම කරලා නැහැ කියලා.
ෙම්වාෙය් වංචා හා දූෂණ තිෙබනවාද, ෙම්වාෙය් ෙකොමිස් ගැහිලි
තිෙබනවාද කියන බරපතළ පශ්න අපට මහජනතාවෙගනුත්
ලැෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් සියලුම පාඩු අද දරා ගන්න සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් මහ ජනතාවටයි. අද වන ෙකොට ෙලෝකෙය් වැඩිම
විදුලිය ගාස්තුව අෙප් මහ ජනතාවටත්, අෙප් ව ාපාරිකයින්ටත්
දරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාෙව් ෙමතරම් වර්ෂාවක්
ලැබිලා අෙප් ජලාශ වාන් දමන තත්ත්වයට පත් වුණත් ෙම් රජයට
කිසිම වුවමනාවක් නැහැ, ජනතාවට සහනයක් ෙදන්න. වුවමනාව
තිෙබන්ෙන් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පාඩුව පියවා ගන්න විතරයි. අද
විදුලිය ගාස්තුව වැඩි කරලා තිෙබනවා. රුපියල් 10 සිට රුපියල්
42 දක්වා විදුලි ඒකකයක් සඳහා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙගවන්න
අද ජනතාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ කාලෙය් ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් එකතු කළා. ඒක
සාධාරණීකරණය කළා, රෙට් නියඟයක් තිෙබනවා; අෙප්
ජලාශවල වතුර නැහැ; ඒ නිසා අපට ෙම්ක කරන්න සිද්ධ වනවා
කියලා. නමුත් අද ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙකොච්චර
වැස්සත් ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය ෙනොකිරීෙම් කුමන්තණයක්
තිෙබනවාද කියලා ගරු ඇමතිතුමියෙගන් අපට අහන්න සිද්ධ
වනවා. ෙමොකද, අද ජලාශවල වතුර තිෙබද්දීත් අපි දන්නවා සමහර
turbines අකිය කර තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම වික්ෙටෝරියා,
කුකුෙළේගඟ සහ නව ලක්ෂණපාන යන ජලාශවල turbines අද
අකිය කරලා ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලින් වැඩි මුදලට විදුලිය
ගන්නට අෙප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
එම නිසා දවසකට පාඩුව මිලියන 110ක් පමණ ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ පාඩුව දමන්ෙන් මහ ජනතාව මතට. අද වන ෙකොට ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වියදමින් සියයට 50ක් ෙගවන්ෙන්
ෙපෞද්ගලික තාප විදුලි බලාගාරවලට. ඒක අපි අඩු කරන්න
ඉදිරිෙය්දී කමෙව්දයක් හදා ගන්න ඕනෑ. එෙහම අඩු කෙළේ
නැත්නම් ඒ තුළින් අෙප් ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් සිද්ධ
වනවා. අපට අෙනක් රටවල් එක්ක තරග කරන්නට බැරි වනවා.
අෙප් නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වනවා. අෙප් ජනතාවෙග් ජීවන බර
එන්න එන්නම වැඩි වනවා. මා හිතන හැටියට ඒවා සැලකිල්ලට
ෙගන අපි ෙපෞද්ගලික තාප විදුලි බලාගාර හිමිකරුවන්ද
රකින්ෙන්, නැත්නම් ජනතාවද රකින්ෙන් කියලා ෙම් ෙවලාෙව්
තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් නිලධාරින්ට හා ෙසේවකයන්ට
ඕනෑ ඕනෑ විධියට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුෙළේ කියා
කරන්න ඉඩ ෙදනවාද කියලා අපට අහන්න සිද්ධ වනවා.
එදා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය පුත්තලම්
දිස්තික්කෙය් මුහුදුබඩ ජනතාවට විශාල පීඩනයක් කරලා තමයි
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හැදුෙව්. ඒ පෙද්ශෙයන් ධීවර ජනතාව අයින් කරලා, ඒ පෙද්ශෙය්
ජීවත් වුණු මුස්ලිම් ජනතාවෙග් ඉඩම් අරෙගන ඒක හැදුෙව්. අපි ඒ
ෙවලාෙව් ඒකට විරුද්ධ වුණා. නමුත් ඒ බලාගාරය හදලා හරියට
කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම ඒ අවස්ථාෙව්දී රජයට තිබුණා.
ඒදා චීනෙය් එක්සිම් බැංකුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 17,500ක්
අරෙගන ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදන්න සැලසුම් කළා.
පළමු වැනි අදියරට රුපියල් ෙකෝටි 3,900ක් ඇස්තෙම්න්තු කළත්,
රුපියල් ෙකෝටි 5,915ක් ඒකට වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ
බලාගාරෙයන් ෙමගාෙවොට් 300ක විදුලියක් විදුලි බල පද්ධතියට
ලබා ෙදනවා කිව්වත් -අෙප් හිටපු ගරු ඇමතිතුමාත් කිව්වා,
ෙමගාෙවොට් 300ක විදුලියක් ෙදනවා කියලා.- අපිට ඒෙකන්
ෙමගාෙවොට් 300ක විදුලියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන්
ලැෙබන්ෙන් ෙමගාෙවොට් 285යි. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය
බරපතළ ෙලස බිඳ වැටුණු අවස්ථාෙව් ඒ බිඳ වැටීමට කියා කරපු
කිසිෙවකුට මා හිතන්ෙන් ෙම් වන ෙතක් ෙමොන යම් ෙහෝ දඬුවමක්
දීලා නැහැ. අද වන ෙකොට ඒක 24 වතාවක් කැඩී තිෙබනවාය කියා
තමයි අපට වාර්තා වන්ෙන්. එදා මණ්ඩලෙය් හිටපු සභාපතිතුමා
BBC ෙලෝක ෙසේවයට කිව්වා, බාල තත්ත්වෙය් උපාංග ඒකට සවි
කරලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් අෙප් හිටපු ගරු අමාත තුමා ඒවා
සියල්ලම පතික්ෙෂේප කළා. ෙම්වා කියන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි. ෙම්
සියලුම ෙතොරතුරු අපට ලැෙබන්ෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
ඉන්ජිෙන්රු මහතුන් පුවත් පත්වලට කරලා තිෙබන පකාශ මඟින්.
විෙශේෂෙයන්ම විදුලි මාෆියාවක් ෙම් රට තුළ කියාත්මක වනවාය
කියපු එක ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒ හස්තය අෙප් විදුලි බල
ක්ෙෂේතෙයන් අයින් කරන්න කටයුතු කරන්නට රජයට වග කීමක්
තිෙබනවාය කියා මා කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් කථාව අවසන්
කරන්නට මත්ෙතන් මා නැවතත් මතක් කරනවා, අෙප් රෙට්
සංවර්ධනයත්, ඒ වාෙග්ම මහ ජනතාවත් ගැන හිතලා,
කාෙගන්වත් සිදු වන වැරදි නිසා ඇති වන පාඩු පියවා ගන්න
කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව, ෙහොඳ සැලසුම් ඉදිරියට ෙගනියලා
සාධාරණ මිලකට, අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයුමක් කරන්න කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ "ෙකෝප්"
වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබන විධියට විදුලිබල මණ්ඩලෙය් යම්
යම් අකමිකතා ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවාත් විභාග කර අවශ
පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දීලා ෙම්ක නිසි මඟට ෙගෙනන්න කියා
ඉල්ලන අතර සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 5.28]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා විදුලිබල
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදයට එක් ෙවන්න
ලැබීම ගැන පථමෙයන්ම මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 2009 අංක
20 දරන පනෙත් වගන්ති කිහිපයක් අපෙග් පවිතාෙද්වී
වන්නිආරච්චි මැතිනියෙග් ෙම් යුගෙය් සංෙශෝධනය කරන්න
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ලක් කිරීම ගැන; ඒ අවශ තාව ගැන
අපි දැඩි ෙලස සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන්
ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා තමයි ෙබොෙහොම සාධාරණව ෙම්
ගැන බැලුෙව්. ෙම් අමාත ාංශෙය් සිටි ඇමතිවරයකු හැටියට
එතුමා දැන ෙගන සිටියා, විදුලිබල ක්ෙෂේත පරිපාලනෙය් තිෙබන
අමාරුකම. ඒ නිසා කිසිම කුහකත්වයක් නැතුව එතුමා ෙම්
විවාදයට සහෙයෝගය දක්වනවා. ඒක කාෙලෝචිතයි කීම මා
ඇගයීමට ලක් කරනවා. ෙම් විවාදෙය් අරමුණ ෙද්ශපාලන
කර්තව යන් සඳහා පණිවුඩයක් ලබා ගන්න පාවිච්චි කරනවා නම්
ඒක සුදුසු නැහැ කියන එක තමයි එතුමාෙග් පණිවුඩෙයන් විදහා
දැක්වූෙව්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]

අපි ෙමහිදී දකින විෙශේෂම කාරණාව ෙම්කයි. ෙම් පළාත්වල
විදුලිය ලබා දුන් ෙකනකුට පශ්නයක් ඇති වුණාම ඒ අවශ
කටයුතු සඳහා කියාත්මක ෙවන්න අෙප් ගාමීය මට්ටෙම් පාෙද්ශීය
ෙල්කම්තුමාට ෙහෝ දිසාපතිතුමාට මීට කලින් අවස්ථාවක් තිබුෙණ්
නැහැ.
එම නිසා විදුලිබල මණ්ඩලය ෙම් සඳහා අවශ උපෙදස් ලබා
ෙගන මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් එකඟතාවත් සමඟ
ෙමම කියාදාමයට පිවිස තිෙබනවා. නැත්නම් ෙම් කර්තව යට
සෑෙහන කාලයක් යනවා.
විදුලිය සැපයීම සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් දිගටම තිබුණු
ස්ථාවරය තමයි ගල් අඟුරු බලාගාර - coal power - කියාත්මක
කිරීෙම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ෙදන විකල්පය ෙමොකක්ද කියන්න විපක්ෂය දිගටම අෙපොෙහොසත්
ෙවනවා. ගල් අඟුරු බලාගාර එපා, ගල් අඟුරු ෙහොඳ නැහැ, තාප
බලාගාර ෙහොඳ නැහැ, සුළං බලය - wind mills - පාවිච්චි කරන්න
එපා කියලා විපක්ෂෙයන් කියන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් විකල්පයක්
ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ. එකම ෙදයයි කියන්ෙන්. මීට කලින්
කථා කළ ගරු මන්තීතුමාත් කිව්ෙව් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගැනම
තමයි. දවස් ෙදෙක්ම විපක්ෂෙය් කථාවලට මූලික කථාව වුෙණ්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්යි. නමුත් ගල් අඟුරුවලින් අපට අවශ වන
විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය පමණක්
මදි. අපි දැන් සාම්පූර් ගැනත් කල්පනා කරනවා. ඇයි ඒ? අෙනක්
විකල්ප බලශක්ති කම ෙකොපමණ ෙයෝජනා කළත් ලංකාවට
සුදුසුම කමය ඒක නිසා තමයි අපි ෙම් කර්තව ෙය් නියැෙලන්ෙන්.
විදුලිය සැපයීම සම්බන්ධව ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ එකතු
ෙවලා වැඩ කරන්න කියන ගිවිසුමට එළෙඹන්ෙන් 1993 දීයි. 1993
දී පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන ඒක රජය අනුමත කළා. ඒ,
ඩී.බි. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය්දීයි. ඒ අයෙග්
එකඟතාවක් මත විදුලිබල මණ්ඩලය කියාත්මක වුණා. ඊට පස්ෙසේ
වරින් වර ෙපෞද්ගලික ගිවිසුම්වලට එළඹුණා.
විෙශේෂෙයන්ම 1994 සිට බැලුෙවොත් ඒ අවුරුදු 19න් අවුරුදු
16කට වැඩි කාලයක් අපි හිටිෙය් යුද්දයක් එක්කයි. ඒ නිසා අපට
ගල් අඟුරු බලාගාර ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙයොමු ෙනොවී රජෙය්
මුදල්වලින් පමණක් විදුලිය උත්පාදනය කර ගැනීමට; විදුලිය
ජනනය කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අපට සිද්ධ වුණා
ෙපෞද්ගලික අංශයට ආරාධනා කරලා ඒ අයෙග් ආෙයෝජනත්
සමඟ විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ වැඩ සටහනකට
යන්න. නමුත් විදුලිය සම්ෙපේෂණය - transmit - එෙහම නැත්නම්
ෙබදා හැරීම විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් පරිබාහිරව ෙකරුණු ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් ෙබොරෙතල් මිල බැලුවාම අෙප් රෙට් තිබුණු
තත්ත්වයත් එක්ක අපි ෙහොඳ පාලනයක් කළා කියලා මම හිතනවා.
අද අපට මැසිවිල්ලක් තිෙබනවා විදුලි බිල වැඩියි කියලා. ඒක
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කිව්වා. නමුත් ඒ හා සාෙප්ක්ෂව විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් තිෙබන මිලටත් විදුලිය සැපයීමට විශාල ඉල්ලුමක්
තිෙබනවා. දැන් සැපයීම නවත්වන්නත් බැහැ. සැපයීම වැඩි
කරන්නත් සිද්ධ ෙවනවා. ඒක වැඩි කරන්න නම් ආෙයෝජනය
කරන්න ඕනෑ. ආෙයෝජනය කරන්න මුදල් අවශ යි. ඒ නිසා
අනාගතය ගැන කල්පනා කරලා ගරු ඇමතිතුමිය ඉතාමත්
බුද්ධිමත්ව, සැලසුම් සහගතව ෙම් කටයුතු පරිපාලනය කරනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව් අපි ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න ඕනෑ
වර්තමාන අමාත තුමිය; ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනිය
ෙබොෙහෝම කල්පනාෙවන් අෙප් මහ ජනතාව ගැන හිතලා,
විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන හිතලා, මහජන උපෙයෝගිතා
ෙකොමිසෙමන් උපෙදසුත් ලබා ෙගන, ඒ ඒ අයෙග්
කර්මාන්තශාලාවලට අවශ නිෂ්පාදන ධාරිතාව ගැනත් හිතලා
ෙපොදු ජාතික වැඩසටහනක් එක්ක කියාත්මක වනවාය කියන එක.
ෙමහිදී අතිශය වැදගත් වන්ෙන් මිල පාලනය කිරීමයි. මිල පාලනය
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කරන ගමන්ම අනාගත අවශ තාව සඳහා ආෙයෝජනය කරන්නත්
ඕනෑ. ෙම් සඳහා රජෙය් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න බැරි වුණු
නිසා ෙමෙතක් කල් කළ ෙද් තමයි ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක
ගිවිසුම් ඇති කර ෙගන ඒ අයටත් විදුලිය උත්පාදනය කරන්න
අවසරයක් ෙදන එක. කමකමෙයන් ඒ පතිශතය වැඩි වුණා.
විදුලිබල මණ්ඩලයත් නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කර ෙගන යනවා.
යුද්ධය අවසන් වීෙමන් පසු පසු ගිය අවුරුදු තුන තුළ විදුලිය
ඉල්ලුම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
2013 වසෙර් සිට ඉදිරි වසර හතරක් පහක් දිහා බැලුෙවොත්
වසරකට සියයට 3ක, 7ක වාෙග් පමාණයකින් විදුලිබල ඉල්ලුම
වැඩි වන්න පුළුවන්. නමුත් සියයට 30ක් වාෙග් පමාණයකින්
ඊළඟ අවුරුදු හෙත්දී විදුලි බල ඉල්ලුම වැඩි වන බවක් දකින්න
තිෙබනවා නම්, ඒ ඉල්ලුම සපුරන්න රජෙය් මුදල්ම ආෙයෝජනය
කරලා විදුලි බලය උත්පාදනය කරන්න ගිෙයොත් හැම වසරකම
අපට ෙම් සඳහා පමණක් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක මුදලක් ෙවන්
කරන්න සිද්ධ වනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දායකත්වය අඩු කරලා
රජෙයන් පමණක් ෙම් විදුලි බල අවශ තාව සපුරන්න නම්
ආෙයෝජන නවත්වන්න ඕනෑ.
ෙමහිදී අපට ෙත්රුම් කර ගන්න ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා.
සංවර්ධනය වනවා නම්, සංවර්ධනෙය් අවශ තාවට විදුලිය ලබා
ෙදනවා නම්, ඊට සාෙප්ක්ෂව වර්තමානෙය් තිෙබන සැපයුම
කඩාකප්පල් කරන්ෙන් නැතිව අපි ෙම් ගමන යන්න ඕනෑ. කිසිම
දවසක කිසිම ෙමොෙහොතක විදුලිය ඇණ හිටීමක් කරන්ෙන් නැති
ආසියානු කලාපෙය්ම තිෙබන එකම රට අෙප් රටයි. දැනුවත්
කිරීමක් කරලා එක එක පළාත්වල යම් යම් repairs, maintenance
සඳහා විදුලිය අත් හිටුවීම් සිදු කරනවා. ජාතිකමය වශෙයන්
uninterrupted power supply කියන එෙක් ෙගෞරවය අපට
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒක ආෙයෝජකයාෙග් පැත්ෙතන්
බැලුෙවොත් හරිම වැදගත් ෙදයක්. රටකට ආෙයෝජකයින්
එනෙකොට ඒ රෙට් තිෙබන ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය හා යටිතල
පහසුකම් ගැන බලනවා. යටිතල පහසුකම්වල අංක එක තමයි
විදුලිය සම්පූර්ණෙයන් සැපයුම. ඊළඟට බලනවා, අෙප් පළාත්වල
තිෙබන වාහන පහසුකම්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ වරාය ගැන.
ෙමවැනි අත වශ කාරණා පදනම් කර ෙගන තමයි අෙප් රටට
එන්න ආෙයෝජකයින් තීන්දු ගන්ෙන්.
ඊට සමගාමීව විෙද්ශිකයින් ලංකාවට එන එක ගැන අපි කථා
කරනවා නම්, ඒ තුළින් අෙප් ෙහෝටල් කර්මාන්තය වැඩිදියුණු
වනවා. ෙහෝටල් කර්මාන්තෙය් අවශ තා රාශියක් තිෙබනවා. එහිදී
විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ෙකෙරන ෙසේවාව අතිශය වැදගත් වනවා.
ඒ නිසා ෙමම වැඩසටහන ෙබොෙහොම සැලසුම්සහගතව කියාත්මක
කළ යුතුයි.
අපි දන්නවා, අද ලංකාව පුරා දිස්තික්ක හතරක සියයට
100ක්ම විදුලිබල අවශ තාව සපුරන්න පුළුවන් වී තිෙබන බව.
සියයට 95ට වඩා වැඩි දිස්තික්ක තුනක් තිෙබනවා. එෙහම
බැලුවාම සියයට 80ට වඩා අඩුෙවන් විදුලිය සපයා ඇති දිස්තික්ක
කිහිපයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. එය සපුරාලීමට කටයුතු කරන
ගමන් සංවර්ධනෙය් අවශ තාව සහ ඉල්ලුමට සාෙප්ක්ෂව විදුලිය
සැපයීමට ෙම් කියාත්මක කර ෙගන යන වැඩසටහන අතිශය
සාර්ථකයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මම තව එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අඩුම මිලකට, සාධාරණ
මිලකට විදුලිය ලබා දීෙම් කමයක් -අෙප් රජෙයන් ෙනොෙවයි-
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විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රු මහත්වරු
සලැසුම් කරලා
තිෙබනවා. ඒ ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන්ෙග් සැලැස්ෙම් ෙකොටසක්
තමයි ෙම්කත්. එය අපි ඇගැයීමට ලක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ඒ
විෂයය ගැන අවෙබෝධයක් ඇති පුද්ගලයන්ෙගන් සමන්විත
විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ෙයෝජනා කරන ලද, ඊට පස්ෙසේ මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිසම විසින් අනුමත කරන ලද වැඩසටහනක්
අනුව තමයි ෙමය කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ නිසා මම හිතනවා, ෙමය
පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනිය ෙබොෙහෝම කල්පනාෙවන්
කියාත්මක කර ෙගන යන වැඩසටහනක් කියලා. ෙම් සඳහා
එතුමියට අපි සහෙයෝගය දක්වනවා. එතුමියෙග් වැඩ අපි
ඇගැයීමට ලක් කරනවා වාෙග්ම, ෙම් කාෙලෝචිත සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කිරීමත් ඇගැයීමට ලක් කරමින් මෙග් කථාව මම ෙමයින්
නවත්වනවා.

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් සම්බන්ධව ඔබතුමා ඔය කථා කරන
ෙනෝබල් සමාගමට ෙටන්ඩර් එකක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම
කැබිනට් පතිකාවක් අත්සන් කරලා නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙම් කැබිනට් පතිකාෙව් ෙනෝබල් සමාගම ගැන තිෙබනවා.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

ෙනෝබල් සමාගම ගැන තිෙබන එක හරි. ඔබතුමා ෙම්
කියන්ෙන් 2009 එකක් ගැන ෙන්. මම අත්සන් කරලා ෙටන්ඩර්
පදානයක් කරලා නැහැ.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
මීළඟට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා. ඔබතුමාෙග්
කථාවට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ජානක
බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ෆවුසි

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

ගරු ඒ.එච්.එම්.
අමාත තුමා)
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මහතා

(மாண் மிகு ஏ. எச். எம். ெபள
அைமச்சர்)

(නාගරික

කටයුතු

- நகர அ

வல்கள்

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs)

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக
பண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon
THE
HON.
(MRS.
)
SRIYANI
WIJEWICKRAMA left the Chair, and THE HON. JANAKA
BANDARA took the Chair.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මට ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමිය
කිව්ෙව් ඔබතුමිය සම්බන්ධම නැහැ කියලා. ඔබතුමියට අදාළ
නැහැ කියලා. ෙම් කැබිනට් පතිකාව ෙපොඩ්ඩක් බලන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 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)

රීති පශ්නයක්, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් නැඟිටලා ෙමොකක්වත්
table කරන්න කියලා ෙග්න්න බැහැ. කථාෙව්දී ඕනෑ නම් ඒක
කරන්න තිබුණා. ෙම්ක සම්පදායට විරුද්ධයි. ඒ ඉල්ලපු එක
expunge කරන්න. ඒක කරන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එවැනි ෙදයක් කරන්න ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් පතිපාදන
නැහැ.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා.
[අ.භා. 5.39]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙමොෙහොතක් අවසර
ෙදන්න. මෙග් කථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමිය කිව්වා, පුත්තලම coal
power එකට ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමට අදාළව 2013 අවුරුද්ෙද්
කැබිනට් පතිකාවක් දමා නැහැ කියලා. මම ඒ කැබිනට් පතිකාව
දැන් ඉදිරිපත් කරනවා. 2013 මැයි 03 වැනිදා එතුමියමයි අත්සන්
කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ශී ලංකා විදුලිබල
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැනත්, වර්තමාන විදුලි බිල
ගැනත් කථා කරද්දී මට මතක් ෙවනවා, ෙම් ආණ්ඩුව අසාධාරණ
විධියට විදුලි බිල වැඩි කළ ෙවලාෙව් එක්තරා තාප්පයක ලියලා
තිබුණු කවි පද ෙදකක්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

"ෙතල් මිල, විදුලි බිල වැඩි වී කුස ගින්ෙන්
ජනතා පැතුම් උදුරා ෙගන මර නින්ෙද්"
ඒ විධියට එහි සඳහන්ව තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අෙපේල් මාසෙය්දී සිංහල අවුරුද්ද මාසෙය්දී ෙසෞභාග වත් මාසෙය්දී- තමයි විදුලි බිල
වැඩි කිරීෙම් අභාග සම්පන්න තීන්දු, තීරණවලට ෙමතුමන්ලා
එළැඹුෙණ්. ඒ ෙව්ලාෙව් විදුලිබල ඇමතිතුමිය කිව්වා, විදුලි බිල
වැඩි කරන්ෙන් නැහැ කියලා. මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිසම
කිව්වා, එෙහම ඉල්ලීමක් කරලාත් නැහැ, අවශ තාවකුත් නැහැ
කියලා. හැබැයි අපි ජනතාවට කිව්වා, "අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු,
විදුලි බිලට තට්ටු තට්ටු" කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ
කියන එකත් ඒ වාෙග්ම අපට මතකයි. හරියට අර "හිෙසේ අමාරුවට
ෙකොට්ෙට් මාරු කළා වාෙග්" විදුලිබල හා බලශක්ති විෂයය
පිළිබඳව පාෙයෝගික හා න ායික දැනුමක් තිබුණු ඇමතිවරයා
ඉවත් කරලා ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඉතාම දක්ෂ, පළපුරුදු, උගත් ඒ
වාෙග්ම දිස්තික්කෙය් ෙබොෙහොම ඉහළ පතිශතයකින් දිනන අෙප්
පවිතාෙද්වි අමාත තුමියට ෙම් අමාත ාංශය භාර දුන්නා. ඒ ෙදන
ෙකොටම අපි දැන ගත්තා, අලුත් ඇමති මුහුණක් දාලා ආණ්ඩුව ෙම්
විදුලි බිලට තට්ටු කරන්න තමයි ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් කියලා.
ෙම් අලුත් ඇමතිතුමිය යටෙත් ඉතිහාසෙය් ෙපර ෙනොවූ විරූ
විදුලි බිලක් ෙගනාවා. ඒක ෙම් ෙලෝකෙය් කවර රටකවත් ෙගනාපු
ජාතිෙය් විදුලි බිලක් ෙනොෙවයි. ජනතාවට අසූහාර දාෙහන් කරන්ට්
එක වද්දන විදුලි බිලක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාෙව්. "ෙම්
සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් සියලුම පව්, දූෂණ, අකමිකතා සියල්ලම
ජනතාවෙග් කරමත පටවපු විදුලි බිලක් තමයි ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන්" කියලා විද්වතුන් පවා ෙම් වැඩි වීම ගැන අර්ථ
දැක්වූවා. ෙම් විදුලි බිල නිසා ජනතා උද්ෙඝෝෂණ මතු වුණා. විදුලි
බිල දැක්කාම බිල ෙගවන්න ගිය සමහර විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ට
හෘදයාබාධ හැදිලා මැරුණා. එෙහම විදුලි බිලක් තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සිදු වුණු සියලුම දූෂණ,
අකමිකතාවල බර විදුලි බිල මතින් ජනතාව පිට පටවලා
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, අද ෙවද්දී ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් රටක
විදුලි ඒකකයකට ෙගවන්ෙන් නැති තරම් ජනතාවට දරා ගන්න
බැරි විදුලි බිලක් අපට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා කියලා. රුපියල්
53.49ක් වාෙග් අසීමිත මිලක් අද අපට විදුලි ඒකකයකට ෙගවන්න
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් වාර්තා තියලා අෙප් රට
ආශ්චර්යවත් රටක් බවට තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට එෙරහිව ජනතා විෙරෝධතා
දිගින් දිගටම එල්ල ෙවද්දී, ජනතා විෙරෝධතා පළ කරලා මිනිස්සු
වීදි බහිද්දී, රට පුරා පන්දම් පාලි යද්දී, තැනින් තැන කළු ෙකොඩි
එසෙවද්දී ආණ්ඩුව මැයි පළමු වැනි දා නැවතත් "ෙච්තිය" වර්ගෙය්
අසත යක් කියලා පතිශත ගණන් විජ්ජාවක් ෙපන්වලා සුපුරුදු
විධියට ජනතාව ඇන්දවීමට කටයුතු කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මැයි පළමුවැනි දා එෙහම කිව්වාට මිනිස්සු කියනවා,
මනු කියවන්නා ෙගදරට ඇවිල්ලා ගිනි ගණනින් ලයිට් බිල අතට
දීලා යන හැටි ගැන.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ලක්ෂ සංඛ ාත
පිරිසක් දරා ගන්න බැරි ආර්ථික අමාරුකම් මැද්ෙද් ෙම් විදුලි බිල
ෙගවද්දී ආණ්ඩුෙව් සමහර ඇමතිවරු ලයිට් බිලට රුපියල්
ලක්ෂයකට වැඩිය ජනතා මුදල්වලින් ෙගවන හැටි වාර්තා වුණා.
මම දැක්කා, ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන ජනමාධ හා පවෘත්ති
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ඇමතිවරයාෙග් 2013 ජනවාරි මාසෙය් බිල රුපියල් 61,000යි,
ෙගවන්ෙන් මහ ජන මුදලින් කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති විෂයට අදාළව වැඩිම වැඩ
ෙකොටසක් ඉටු කෙළේ, වැඩිම ජලාශ පමාණයක් ඉදි කෙළේ එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් කියන එක අපි අභිමානෙයන් කියනවා.
බලශක්ති උත්පාදනයට ලාභදායිම, ඒ වාෙග්ම පරිසර දූෂණය
අවම ජල විදුලි බලාගාර නිර්මාණය කිරීෙම් පුෙරෝගාමී ෙමෙහවර
ඉටු කෙළේ ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුවයි. ඒවා කෙළේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු සමයන්හිදීයි.
වික්ෙටෝරියා, ෙකොත්මෙල්, රන්ටැෙඹ්, කාසල්රී වැනි ජලාශ හදලා,
ඒ වාෙග්ම පළමුවැනි ජල විදුලි බලාගාරය වන ලක්ෂපාන වැනි
බලාගාර හදලා අෙප් රට නව මඟකට ෙයොමු කරනු ලැබුෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු විසින් කියන එක මම ඔබතුමාට
මතක් කරනවා. ඒ වාෙග් ජල විදුලි බලාගාර හදද්දී අද වාෙග් ගිනි
ෙපොලී ණය අරෙගන නැහැ. විෙද්ශ ආධාර, පදාන හැටියට
අරෙගනයි අපි හුඟක් ඒවා හැදුෙව්. මහා බිතාන ෙයන්,
ජර්මනිෙයන්, ස්වීඩනෙයන් අෙප් ආණ්ඩුවට එදා ආධාර ගලා
ෙගන ආවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොත්මෙල් ජලාශය
හැදුෙව් ගිනි ෙපොලී ණය අරෙගන ෙනොෙවයි. ඒක තනිකරම
ස්වීඩන් රෙටන් අපට ලැබුණු ආධාරයක්. වික්ෙටෝරියා ජලාශය
තනිකරම බිතාන ෙයන් ලැබුණු තෑග්ගක්. ඒ නිසා තමයි මාගට්
තැචර් අගමැතිනිය ඇවිල්ලා ඒක විවෘත කෙළේ. රන්ටැෙඹ් ජලාශය
හැදුෙව් තනිකරම ජර්මනිෙයන් ලැබුණු ආධාරවලින්. ෙම්වාට ශත
පහක්වත් අද වාෙග් ෙගවන්න වුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් ඉදි කළ ජල
විදුලි බලාගාර 15න් ෙදකක් හැරුණු ෙකොට ඉතිරි 13ම හැදුෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් කියන එක අප මතක් කරන්න
කැමැතියි. ෙම්ක තමයි ෙම් ආණ්ඩු ෙදෙක් තිෙබන ෙවනස. ඒ
සියලු විදුලි බලාගාර අද රටට අමිල ෙමෙහවරක් ඉටු කරනවා.
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය ෙකෙසේ ෙවතත්, දූෂණෙය් ආශ්චර්යය බවට
අෙප් රට පත් කළ ෙම් ආණ්ඩුෙව් විදුලි බලාගාර හරියට නිකම්,
පය බරවායට පිටි කර ෙබෙහත් බැන්දා වාෙගයි.
අද
බලන්න,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරය
දිහා.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයයි, සන්ධාන ආණ්ඩුවයි ෙදකම එක
වාෙග් කියලායි මා නම් දකින්ෙන්. සද්ෙද් විතරයි; වැඩ නැහැ.
සතියක් වැඩ කෙළොත් මාසයක් වැඩ නැහැ; ෙකොට උඩ. චීනෙයන්
ෙගන්වන ලද යල් පැන්න ෙකොමිස් ව ාපෘතිවල පව්, ගිනි ෙපොලී
ණය බර අහිංසක ජනතාව පිට පටවලා ඉවරයි. ඒ
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයට රුපියල් ෙකෝටි 17,500ක් වැය
කළා ලු. චීනෙය් එක්සිම් බැංකුෙවන් තමයි ණය ගත්ෙත්. වැඩිම
ෙටන්ඩර් එක ඉදිරිපත් කළ සමාගමට තමයි ඒ ෙටන්ඩර් එක
දුන්ෙන්. ඒ නිසා රජයට වූ පාඩුව විතරක්, රුපියල් ෙකෝටි 200කට
වැඩියි. ඒ බලාගාරය අවුරුද්ෙද් දින කීයක් වැඩද, දින කීයක්
ෙලඩද කියලා ඇහුෙවොත් අපට ෙදෙලෝ රත් ෙවනවා
ඇමතිතුමියනි. ඒ බලාගාරෙය් පළමුවැනි අදියර හදන්න
ඇස්තෙම්න්තු මුදල රුපියල් ෙකෝටි 3,900යි. අන්තිමට වැෙඩ් ඉවර
ෙවන ෙකොට රුපියල් ෙකෝටි 5,900ත් පැන්නා. ෙම් ආණ්ඩුෙව්
බාල වැඩ නිසා
තවත් අමතර ෙකෝටි 2,00කුත් ෙම්කට
ෙයොදවන්න සිද්ධ වුණා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ෙම් ටික
කාලයට විතරක් 24 වතාවක් අකිය වුණා. එය එක දිගට දින හතක්
අකිය වුණාම රුපියල් මිලියන 210කට වැඩි පාඩුවක් සිදු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි කියනවා
'යුගදනවි' කියලා ලස්සණ වචන දාලා හදපු බලාගාරය ගැනත්
කියන්න කියලා. වැඩ කරන අහිංසක ජනතාවෙග් ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල දාලා තමයි ඒවා හැදුෙව්. මඟුල් ෙබර ගහලා
එය විවෘත කරද්දී, ෙමයින් විදුලි ඒකක 100ක් නිෂ්පාදනය කරන
ෙකොට තවත් අමතර ඒකක 100ක් ඉෙබ්ටම ෙනොමිෙල් නිෂ්පාදනය
ෙවනවා කියලා පම්ෙපෝරි ගැහුවා. ඒ ෙමොන කතන්දර කිව්වත් අද
අන්තිමට ඒ දූෂිත ගනුෙදනුවල බරත් විදුලිය බිල මඟින් ජනතාවට
අසාධාරණ විධියට පටවලා තිෙබනවා කියලා අප කියන්න ඕනෑ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට අෙප් රෙට් ජල
විදුලි බලාගාර ආශිත පෙද්ශවලට, ජල ෙපෝෂක පෙද්ශවලට
අෙනෝරා වැසි ලැෙබන කාලයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ජලාශ
සියල්ල සියයට සියයක් පිරිලා ඉතිරිලා ගිහින් තිෙබනවා; වාන්
දමලා තිෙබනවා. ඇමතිතුමියෙගන් මම අහනවා, "ෙකෝ, ඒවාෙය්
පතිලාභ ජනතාවට දුන්නාද?" කියලා. අවාසනාවට ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් පතිලාභ ෙවනුවට පතිපහාරයි
කියන එක තමයි අපට කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජලය
පිරුණු සමහර ජලාශ හිස් කරලා නඩත්තු කරන්න පටන් ෙගන
තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම අද සැකසහිත ෙද්වල් ෙලස රෙට්
ජනතාව දකිනවා. ෙකොත්මෙල් ජලාශය මීට මාස එකහමාරකට
කලින් හිස් කරලා ශුද්ධ කරනවා කිව්වා.

ඇමතිතුමිය ෙම් සභාෙව් ෙනොසිටීම ගැන. ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් අතිරික්ත ෙසේවකයන් ඉන්නවාය කියනවා. ෙමපමණ
අතිරික්ත ෙසේවකයන් ඉන්නවාය කියන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
සමහර පෙද්ශවල විදුලිය විසන්ධි කිරීම් පවා ෙකොන්තාත් දීලා පිට
උදවිය දමලා තමයි කරන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩ වැරැදුණ ගමන් අර පිස්සා
ෙපොල්ල ගත්තා වාෙග් උන්නැෙහේලා ගිහිල්ලා විදුලිය කපන හැටි
හැම පළාතකින්ම අපට වාර්තා වනවා. යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්
විශාල වශෙයන් ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය පත් ෙවලා තිබුණා. අද ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙමම
තත්ත්වය උදා වුෙණ් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි,
දූෂණයයි, වංචාවයි, අකාර්යක්ෂමතාවයි, වැරදි කළමනාකරණයයි
නිසාය කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.

වහින කාලයටම තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්. එම නිසා රෙට්
ජනතාව ෙම් ගැන බලන්ෙන් වපර ඇෙහන්. ෙම්වා ෙම් විධියට සිදු
කරලා, ජල විදුලිය පෙයෝජනයට ෙනොෙගන ෙපෞද්ගලික
සැපයුම්කරුවන්ෙගන් ගිනි ගණනට තාප විදුලිය ගන්න එක ගැන
අද රෙට් ජනතාවට ෙලොකු කුතුහලයක් තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව නිසා
දිනකට සිදු වන පාඩුව රුපියල් මිලියන 110ක්, විතර වනවා. ෙම්
සියලුම පව් බුලත් ෙකොළයට කතිරය ගහපු අයටයි, බුලත්
ෙකොළයට කතිරය ෙනොගහපු අයටයි කියලා ෙභ්දයක් නැතුව
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් අද අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාව මත
පටවා තිෙබන බව අපි දකිනවා.

අවසාන වශෙයන්, මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිසම කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියන එක ගැන මා කියන්න කැමැතියි. ෙමම
ෙකොමිසම, මහ ජනතාවට උපෙයෝගි ෙනොවී, රජයට උපෙයෝගි
වුණු, විදුලි බිල වැඩි කිරීමට රජයට කෙඩ් ගිය, ජනතා අදහස් තඹ
ෙදොයිතුවකට මායිම් කරන්ෙන් නැතුව මිල වැඩි කිරීමට කටයුතු
කරපු ෙකොමිසමක් කියන එක අද ජනතාව අතරට ගිහින් ඉවරයි.
ජලාශවල ජලය පිරී තිබියදී, ඒවා හිස් කරලා නඩත්තු කටයුතු
කරන්න තරම් මන්ද බුද්ධික තත්ත්වයට පත් වීම ගැන අපි
කනගාටු වනවා. අපි ඇමතිතුමියට කියනවා, නව ඇමතිවරිය
හැටියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කල්පනා කර ඉක්මන් තීන්දුවක්
ෙදන්න කියලා.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර
ගැළපුම් ගාස්තු, ෙම් ගැළපුම් ගාස්තු කියලා විදුලි බිෙලන් ජනතාව
ගසා කන හැටි අපට ෙපෙනනවා. ෙමපමණ ජලාශ පිරී ඉතිරී ගිහින්
තිබියදී තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම බැරි වුණා, සියයට පහෙළොෙව්
ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව ඉවත් කර ජනතාවට සහනයක් ෙදන්න.
ආණ්ඩුව කලින් නම් කිව්ෙව්, "ෙම් ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව අපි
දමන්ෙන් නියඟය නිසා. වැස්ස පමාණවත් විධියට ලැබුණු ගමන්
ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව ඉවත් කරනවා" කියලායි. අද ඒ ඉන්ධන
ගැළපුම් ගාස්තුව ඉවත් කරන්ෙන් නැතුව ආණ්ඩුව මුනිවත රකින
එක ගැන අපි කනගාටු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ජනතා මුදල් කාබාසිනියා කරන බහිරවයකු බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. COPE වාර්තාව ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳට සාක්ෂි
දරනවා. මහජන මුදල් ගිල දැමීම ගැන කප් ගහපු ආයතනයක්
බවට අද වන ෙකොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පත් ෙවලා ඉවරයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට ෙමම ආයතනය
සම්පූර්ණෙයන්ම නිලධාරි මාෆියාවට යටත් ෙවලා. ජල විදුලි
බලෙය් අතිරික්තයක් තිබියදීත් හිතාමතාම බලාගාර අකිය කරලා
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලින් ගිනි ගණනට විදුලිය මිලට ගන්න එක
අද අෙප් රෙට් පසිද්ධ රහසක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංෙව්දී යැයි කෑ ෙමොර දුන්
ආණ්ඩුවක්, ෙම් වැරදි නතර කරලා ජනතාවට සංෙව්දී වන්න තරම්
සංෙව්දීකමක් තිබුණු බවක් අපට ෙම් ෙකොයිම අවස්ථාවකදීවත්
දකින්න ෙනොලැබුණු එක ගැනයි අපට තිෙබන කනගාටුව.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

අන්තිම තත්පරෙය් එතුමියෙගන් අහන්න කාරණා ෙදකක්,
තුනක් විතරක් තබා ෙගන සිටියත් එතුමිය ෙම් සභාෙව් නැහැ.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයයි, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාවයි පාඩු ලබද්දී, ඒවා ලාභ ලබන රාජ ආයතන බවට පත්
කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. 2002 යූඑන්පී ආණ්ඩුව ලංකා ඛනිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන්ටයි, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ටයි ඉතිහාසෙය් වැඩිම පතිශතයකින් සියයට 42කින්- වැටුප් වැඩි කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඇස්තෙම්න්තු මුදලට වඩා රුපියල් බිලියන ගණනක ලාභයක්
ලබද්දී, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ෙග් සියයට 8 හිඟ
වැටුප ෙදන්නට කියා කරනවාද කියන එක එතුමියෙග් පිළිතුරු
කථාෙව්දී දැන ගන්න කැමැතියි කියන එක පකාශ කරමින්, මට
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

[අ.භා. 5.51]

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

ෙහොඳයි.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව එක කාරණයක් මතක්
කරන්න ඕනෑ. මා කනගාටු වනවා, අපට ෙම්වා ගැන අහන්න

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ශී ලංකා විදුලිබල
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන ෙමම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

විවාදෙය්දී "බලය"පිළිබඳ ෙකොටස ගැන පමණක් මට තිෙබන ෙම්
ෙකටි කාලය තුළ කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පක්ෂය
අතහැර යන්ෙන් නැතැයි ඊෙය් සපථ කළ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
දිනවන්නට ජීවිත පරිත ාගෙයන් සටන් කරනවාය කියලා ඊෙය්
අප සමඟ කියපු, අෙප් මිත දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ධනය,
බලය සහ වරපසාද ෙවනුෙවන් අෙප් ආදරණීය පක්ෂය පාවා දීපු
දවෙසේ, ඒ කනගාටුවත් එක්ක දීර්ඝව කථා කරන්නට මා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
අද දින කළ ඒ පාවා දීම නරඹන්නට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ගැලරියට පැමිණ, අෙප් මිත නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක මැතිතුමා සහ
නීතිඥ ෛමතී ගුණරත්න මැතිතුමා ඒ ගැන සතුටින් පතිචාර
දක්වමින් ෙම් ගරු සභාෙව් ගැලරිය තුළ කටයුතු කළ ආකාරය ෙද
ඇසින් දුටු ෙකනකු හැටියට මා කියන්නට කැමතියි, පසු ගිය
කාලය පුරා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අඩු පාඩු ෙපන්වා ෙදන බව
කියමින්, නායකත්වෙය් අඩු පාඩු ෙපන්වා ෙදන බව කියමින් ෙම්
පිරිස කර ඇත්ෙත් මහත් වූ රැවටීමක් බව. අද මට ඒ බව සපථ
ෙවනවා; ෙත්රුම් යනවා. අෙප් මිත දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
මා රැවටුවා; මෙග් පක්ෂය රැවටුවා; මෙග් රට රැවටුවා. අද දවස ෙම්
රෙට් පජාතන්තවාදයටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්,
ෙපෞද්ගලිකව දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් ෙද්ශපාලන
ජීවිතයටත් කනගාටුදායක දවසක් බව කියමින් මා නතර ෙවනවා.
[අ.භා. 5.57]

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

, சக்தி

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙම් රෙට් විදුලි ක්ෙෂේතයට
අවශ ඉතාම වැදගත් නීතිමය සංෙශෝධන ගණනාවක් ඉදිරිපත්
කරන්නට ලැබීම ගැන මා පළමුෙවන්ම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම්
ෙමොෙහොත, මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය ෙපරදැරි කර ෙගන ලබන
වසර වන විට සියලු ලක්වාසීන්ට ම - ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන්
සියයට සියයකට ම- විදුලිය ලබා දීලා ඉවර කරන්න කටයුතු කරන
ෙමොෙහොතක්. ඒ වාෙග්ම විදුලි ජනනය, සම්ෙපේෂණය සහ ෙබදා
හැරීම කියන ෙම් කාර්යයන් ඉටු කිරීම ඉතා කාර්යක්ෂමව, රටට
හිතකර විධියට, රෙට් සියලුම ජනතාවට විදුලිය ලබා දීෙම් අරමුණ
මුල් කර ෙගන කටයුතු කරන වකවානුවක්. ෙම් රෙට් ශීඝ
සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ෙම් රට විශාල ආර්ථික
දියුණුවකට ෙගන යන ෙම් ෙමොෙහොෙත් මහින්ද චින්තන වැඩ
පිළිෙවළ යටෙත් විශාල ව ාපෘති සංඛ ාවක් පටන් ගැනීමට අප
කටයුතු කර තිෙබනවා. සංවර්ධනය ශක්තිමත් කරන්න ෙම්
ව ාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී ඇතිවන විදුලි ඉල්ලුමට සරිලන
විදුලිය සැපයීෙම්දී අපට ශක්තිමත් නීති රාමුවක් අවශ යි. නීති
රාමුවක් වාෙග්ම කියාත්මක වැඩ පිළිෙවළකුත් අපට අවශයයි.
ව ාපෘති ගැන කථා කරන විට ෙම් සභාෙව් ෙනොෙයකුත් කතන්දර
කියැවුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සවස 6.20 පමණ වන
විට මෙග් කථාව නතර කරන්නට ඕනෑ නිසා මා දීර්ඝව ඒ ගැන
කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
මට කියන්න තිෙබන්ෙන් 1982 සිට ෙම් රෙට් විදුලි ජනන
සැලැස්ෙම් ගල් අඟුරු බලාගාර සෑදීෙම් සංකල්පය තිබුණු බවයි.
ෙමොකද ඒ වන විට ජලය පාවිච්චි කරලා හැදිය හැකි විශාල
බලාගාර ටික හදලා අවසන් ෙවලා තිබුණා. ඉන් පසු රෙට්
අවශ තාවට ගල් අඟුරු බලාගාර හදන්න ඒ හිටපු කිසිම
ෙද්ශපාලන නායකයකුට ෛධර්යයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අප
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ඒ ගැන පුදුම වන්ෙන් නැහැ. රෙට් NGOs විරුද්ධ ෙවන ෙකොට,
පරිසරෙව්දීන් කියන අය විරුද්ධ ෙවන ෙකොට, පභාකරන්
ඉස්සරහා දණ ගහපු, පභාකරන්ට පන්දම් අල්ලපු එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් නායකයන්ට ෙම්වා හදන්න ෛධර්යයක් ෙනොතිබීම
ගැන අප වැඩිය කලබල වන්ෙනත් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1982 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්මයා තිකුණාමලෙය් ගල් අඟුරු බලාගාරය හදලා 1989 දී එය
අවසන් කරන්නත් සැලසුම් කළා. හැබැයි එය හැදුෙව් නැහැ. ලත්
තැනම ඒවා ෙලොප් වුණා. රණසිංහ ෙපේමදාස මහත්මයා 1992 දී
දකුෙණ් එවැනි බලාගාරයක් හදන්න සියලු කටයුතු කළා. හැබැයි
NGOs විරුද්ධ ෙවන ෙකොට, ෙද්ශපාලන වාසි බලාෙගන එතුමාත්
ඒ කටයුතු නැවැත්තුවා. 1999 දී චන්දිකා මැතිනිය පවා
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදන්න කටයුතු කරන ෙකොට යම්
යම් ආගම් විෙරෝධීන් සහ විවිධ බලපෑම් ආපු නිසා ඒ ෛධර්යය
නැතිව එතුමියත් ඒක නැවැත්තුවා. නමුත් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය කියන වැඩ
පිළිෙවෙළේ තිෙබන පබලත්වය නිසා ෙම් ෛධර්යවන්ත නායකයා
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ, 2006 දී ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරෙය් වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තා.
කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ඉහළ ෙකොත්මෙල් බලාගාරය ගැන
කිව්වා. නමුත් ඒ ඇමතිවරුම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තියාෙගන,
ඒවා පටන් ගන්න ඒ නායකත්වය, ඒ ෛධර්යය තිබුෙණ් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පමණයි. ඒ නිසා තමයි අපට
අද විදුලිබල අර්බුදයට යම් මට්ටමකට විසඳුම් ෙසොයා ගන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපට මතකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය් සාමය තිබුෙණත් නැති බව. 1982න් පස්ෙසේ
බලාගාර හැදුෙවත් නැහැ. විදුලිය තිබුෙණත් නැහැ.
එක්දහස්නවසියඅසූ ගණන්වල ෙම් රට කළුවෙර් තිබුෙණ් නැද්ද?
1989, 1991, 1992 සහ 1993 කාලවල ෙම් රට පැය ගණන්
කළුවෙර් තිබුෙණ් නැද්ද? කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 2002 දී
විදුලිබල ඇමති වුණාම එතුමාට නමක් පට බැඳුෙණ් නැද්ද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් විදුලි ජනන
සැලැස්ෙම් තිෙබන ෙබෝඩ්ලන්ඩ් බලාගාරය බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනයට
පැමිෙණනවා ඇති.

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு
ஜானக பண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අප උමා ඔය බලාගාරෙය්
වැඩ කටයුතු දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙබෝඩ්ලන්ඩ් බලාගාරෙය් වැඩ
කටයුතු ෙම් මාසෙය් ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම ඉතා අඩු වියදමින්
විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා සකස් කළ ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
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බලාගාරෙය් ෙදවැනි අදියෙර් කටයුතු දැන් අවසන් ෙවමින්
පවතිනවා. ෙම් රජයට තිෙබන සැලැස්ම අනුව අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අපට උපෙදස් ලබා දී තිෙබනවා, මඟ
ෙපන්වලා තිෙබනවා ෙපෞද්ගලික ඉන්ධන බලාගාරවලට යන්න
එපාය කියලා. ඒ සංවර්ධන කියා දාමෙය්දී රජයක් විධියට තීන්දු
ගන්න ෙකොට, එතුමා ඉතා නිවැරැදිව තීන්දු, තීරණ අරෙගන
තිෙබනවා. අඩු වියදමකින් විදුලිය නිපදවන ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල්
අඟුරු බලාගාරෙය් ෙදවැනි අදියෙර් වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා
ෙම් අවුරුද්ෙද් අප එය ජාතියට දායාද කරනවා. එයින් තවත් විදුලිය
ෙමගාෙවොට් 300ක් ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් රටට ලබා ෙදනවා. අප ඒ
කටයුතු කරෙගන යන ෙකොට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත්, උත්තර ෙදන්න බැරි මෙග්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් නම සඳහන් කරමින් ඉතාම
සාවද ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන මා ඉතාම කනගාටු
ෙවනවා. මම කිව්වත්, ෙනොකිව්වත් කවුරුත් අවිවාදෙයන් යුතුව
පිළිගන්නවා ෆර්ඩිනැන්ඩු මැතිතුමා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න
ඉතාම දක්ෂ පරිපාලන නිලධාරිෙයක් බව. එතුමා තමන්ෙග් සියලු
කැප කිරීම් කරලා විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය ෙවනුෙවන්
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ඉතාම අවංකව, ෙම් හැම
කටයුත්තකටම අවශ නීත නුකූල පියවර අරෙගන තිෙබනවා.
එතුමා මට ෙචෝදනා කළා, 2009 වර්ෂෙය් ලබා දීපු ෙටන්ඩර්
එකක් ගැන. ෙම් අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් ෙටන්ඩර් එකක් දැම්මා
කිව්වා, ෙනෝබල් සමාගමට ෙදන්න. එෙහම එකක් සිදු වුෙණ්
නැහැ. එතුමා බාෙගට දැනෙගනයි කථා කෙළේ. මම ඒකයි කිව්ෙව්,
"ෙබොරු කියන්න එපා" කියලා. ෙනෝබල් සමාගමට ගල් අඟුරු
ෙටන්ඩර් එක ලබා දුන්ෙන් 2009 අවුරුද්ෙද්යි. ඒ සඳහා අවශ
තාක්ෂණ හා මුල ෙකොන්ෙද්සිවලට අදාළව අඩුම ලන්සුව
ඉදිරිපත් කරපු ෙනෝබල් සමාගමට ඒක ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රෙට්
නීතියට අනුවයි. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා අමාත මණ්ඩලෙය්
අනුමැතියත් ලැබී තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙනොෙයකුත්
කථා කියන්නට පුළුවන්. ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාෙග්
කාලෙය් ඒ ගල් අඟරු බලාගාරය පටන්ගත්තා. ඒ අවශ ෙටන්ඩර්
ලබා දුන්නා. ඒවා ඉතාම නීත නුකුලයි. ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා
උත්තර ෙදන්නට බැරි නිලධාරිෙයකු ගැනයි එතුමා කථා කෙළේ.
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා එවැනි ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක්
ෙම් සභා ගර්භය තුළ නිර්මාණය කිරීම ගැන මා ඉතාම කනගාටු
වනවා. ෙමොකද, එතුමන්ලාටත් අවශ යි, රජය යන ෙම් ගමනට
බාධා පමුණුවන්නට. ෙම් රෙට් අවංක, දක්ෂ නිලධාරින්,
කාර්යක්ෂම නිලධාරින්, රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට කැපවීෙමන්
කටයුතු කරනවා. අමතක කරන්න එපා, රජයක් කියන්ෙන්
ඇමතිවරුන් විතරක් ෙනොවන බව. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු
පක්ෂය විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් සිටින නිලධාරිනුත් එයට විශාල
දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. එම නිලධාරින්ෙග් දායකත්වය අනුව
තමයි අමාත ාංශ සහ අෙනකුත් සියල්ල එකට කැටි ෙවලා
යන්ෙන්. ඇමතිවරෙයකුට තනිෙයන් අමාත ාංශයක් ෙගන
යන්නට බැහැ. මම ෙම් ෙවලාෙව් මෙග් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා කරන ඒ ෙසේවය ඉතා ඉහළින් අගය කරන අතර,
එතුමා ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරින් කරන කැපවීම ගැන මෙග්
ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ගරු සභාපති
ඩබ්ලිව්.බී. ගෙන්ගල මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම සාමාන ාධිකාරී
එෆ්.ෙක්. ෙමොහිඩීන් මැතිතුමා ඇතුළු ඉතාම දක්ෂ, ඉතාම
කාර්යක්ෂම, ඉතාම කැපවීමකින් වැඩ කරන එම නිලධාරින්ට
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.
මම ෙම් කියාෙගන ආෙව්, විදුලි ජනනය ගැනයි. අපි ෙම් විදුලි
ජනන සැලැස්ම හදාෙගන යනවා. ෙමගාෙවොට් 500ක සාම්පූර්
බලාගාරෙය් වැඩ පටන් ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු ආණ්ඩුවත් එක්ක
ගිවිසුම් අත්සන් කරන්නට ෙම් අවස්ථාෙව් දී අමාත ාංශය විධියට
අපි ලහි ලහිෙය් කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම් රටට අවශ විදුලිය
ඉතාම අඩු මුදලකට ජනතාවට ලබා දීම සඳහා විදුලි බලාගාර
ඇතිකර විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා අපි වැඩ පිළිෙවළ සකස්
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කරෙගන යනවා. ෙම් කටයුතු කරෙගන යනෙකොට අපට ෙපනී
ගිය ෙදයක් තමයි, ඒ සඳහා තිෙබන අණපනත්වල නීතිමය රාමුෙව්
යම් කිසි පරතරයක් - gap එකක් - තිෙබන බව. ෙම් කටයුතු
කාර්යක්ෂමව කරෙගන යන්න, ඵලදායීව කරෙගන යන්න, ඒ
තිෙබන නීතිමය රාමුෙව් යම් යම් පශ්න තිෙබනවා. අපි ඒ පශ්න
දැකපු නිසා තමයි විදුලිබල පනතට අද ෙම් සංෙශෝධන
ෙගෙනන්ෙන්. ෙම්වා එකින් එක අරෙගන බැලුෙවොත් ෙම් පනෙත්
සංෙශෝධනවල තිෙබනවා, මින් පසුව ෙම් රෙට් විදුලි ජනන
පද්ධතියට හිෙතන හිෙතන විධියට, හිෙතන හිෙතන ආකාරයට
ෙනොෙයකුත් වැඩි මිල ගණන්වලට, ආෙයෝජන ෙගෙනන්න බැහැ
කියලා. තවදුරටත් ෙම් සංෙශෝධනවල තිෙබනවා, විදුලිබල
මණ්ඩලය විසින් සකස් කරනු ලබන Least Cost Long Term
Generation Expansion Plan එක මහජන උපෙයෝගීතා
ෙකොමිසෙමන් අනුමත වුණාට පසුව ඒ අනුව තමයි ෙම් රටට
ෙගෙනන්ෙන් LNGද, ෙම් රටට ෙගෙනන්ෙන් ගල් අඟුරුද, ෙම්
රටට ෙගෙනන්ෙන් තාප බලාගාරද, ෙමොන ආකාරෙය් රටට
හිතකර බලාගාරද ෙම් රටට ෙගෙනන්ෙන් කියන එක තීරණය
කරන්ෙන්. ඒ සියලු කරුණුත් සමඟ ෙම් රටට අවශ වන
පුනර්ජනනීය බල ශක්ති පමාණය ඉතාම අඩු වියදමකින් ෙම් රෙට්
ජනනය කිරීම සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය අවුරුදු 10කට හදන ඒ
ජනන සැලැස්ම මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිසෙමන් අනුමත
කිරීෙමන් එම සැලැස්ම ෙම් සංෙශෝධනය තුළ නීතිගත වනවා. ඊට
පසුව අර වැඩි ගණනට, ෙම් වැඩි ගණනට කියලා ඕනෑ ඕනෑ
විධියට කතන්දර කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ෙම්වාෙය් අපි දැක්ක අඩු පාඩු කිහිපයක් තිෙබනවා.
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය
ෙමගාෙවොට් 10ක් දක්වා අපි අද ලබා දීලා තිෙබනවා. පුනර්ජනනීය
බල ශක්ති ව ාපෘති අද රෙට් කියාත්මක වනවා. ෙම්වා ෙටන්ඩර්
කැඳවීමකින් ෙතොරවයි හැෙදන්ෙන්. සූර්ය බලාගාර වන්නට
පුළුවන්, එෙහමත් නැත්නම් සුළං බලෙයන් කියාත්මක වන
බලාගාර වන්නට පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ජල විදුලි බලාගාර
වන්නට පුළුවන්.
ෙමෙතක් ෙම් රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ; නීතිමය රාමුව
තුළට ඇතුළු කරලා තිබුෙණ් නැහැ, ෙම් ආයතනවලින් විදුලිය
මිලදී ගැනීම ෙකොෙහොමද නීත නුකූල ෙවන්ෙන් කියලා. මහජන
උෙයෝගිතා ෙකොමිසම හා විදුලිබල මණ්ඩලය එක්ව නියම කරන
මිල ගණන්වලට ආයතනවලින් විදුලිය මිලදී ගත්තත් ඒවාෙය්
නීතිමය තත්ත්වය ශක්තිමත් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අද ඒ
නීතිමය සංෙශෝධන අපි ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
සභාව සතුටු ෙවන්න ඕනෑ, අද විදුලිය ඉල්ලන අයට සියයට
100ක්ම විදුලිය ලබා ෙදන ෙකොට. මෙග් දිස්තික්කෙය් මෙග්
හිතමිත වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා වාෙග් අයත්, අෙප්
ෙම් මැතිතුමන්ලාත් ෙම් ගැන වඩාත් සතුටු ෙවයි. ෙම් රෙට්
මිනිසුන්ට විදුලිය ලබා ගැනීමට connection charge එක නැත්නම්
සම්බන්ධතාව ලබා ගැනීමට ඉස්සර රුපියල් ලක්ෂ ගණන් වැය
වුණා; අද අපි පතිපත්තිමය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා, ෙග්
ඉස්සරහ හිටවන කණුව දක්වාම විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ඒ වියදම
දැරිය යුතුයි කියලා. එතෙකොට රුපියල් ලක්ෂ ගණන් ඒ අයට වැය
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේත් ලබා ෙදන සම්බන්ධතාව
ෙවනුෙවන් අය කරන රුපියල් 30,000ක මුදල තමන්ෙග් විදුලි
බිෙලන් වාර්ෂිකව අවුරුදු පහකින් අය කර ගැනීමටත් සංෙශෝධන
අපි ෙම් පනතට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.
ගාමීය ජල විදුලි ෙයෝජනා කම තිෙබනවා. ආර්ථික වාසි ලබා
ගන්ෙන් නැති, තමන්ෙග් පෙද්ශයට විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන්,
අහිංසක මිනිසුන්ට විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා ගම්වැසියන් විසින්
කියාත්මක කරන කුඩා ජල විදුලි බලාගාර තිෙබනවා. ෙම් අයට
විදුලි උත්පාදනයට, සම්ෙපේෂණයට බලපත ලබා ගන්න ගිෙයොත්
විශාල මුදලක් වැය වනවා. ඒවා නීතිගත කරලා, ෙම් බලපත ලබා
ගැනීම සහ ඊට අදාළ ඉතිරි කටයුතු කිරීෙමන් නිදහස් කිරීමට ෙම්
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[ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය]

පනතට සංෙශෝධන අපි ෙගනැත් තිෙබනවා, පසු ගිය පනත්වල
තිබුණු අඩුපාඩු දැකලා.
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට විදුලි විෙරෝධතා සඳහා තීන්දු
ගැනීෙම් බලය ෙම් සංෙශෝධනවලින් අපි ෙගනැත් තිෙබනවා. රටක්
විධියට අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා, ෙම් ආණ්ඩුව අද ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ
ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් රෙට් සමස්ත ශීඝ ආර්ථික වර්ධනයක් සිද්ධ
ෙවන ෙකොට විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් අපි යන්ෙන් සංයුක්ත
සැලැස්මකට. තමුන්නාන්ෙසේලාට කට තිෙබනවාට ෙම් සභාෙව්
ඕනෑ ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් යම්කිසි
දූෂණයක් තිෙබනවා නම් ඇයි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරන්න බැරි? ඇයි, යන්න
බැරි ෙපොලීසියට? ඇයි, ෙමන්න ෙමතැන ෙම් දූෂණය සිද්ධ
ෙවනවායි කියලා අපට ෙපත්සමකින් ෙහෝ ලිඛිතව දැනුම් ෙදන්න
බැරි? මම කිසි ෙවලාවක භිය ෙවන්ෙන් නැහැ; කිසි ෙවලාවක
පැකිෙළන්ෙන් නැහැ, ඒවාට පරීක්ෂණ කරන්න. නිකම් කට
තිෙබනවාට කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. නීත නුකූලව, ඉතාම
නිවැරදිව, ඉතාම පාරදෘශ ව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශෙය්
කටයුතු කියාත්මක කරනවායි කියන එකට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම
ගරු සභාවට මම පතිඥා ෙදනවා.
මම දීර්ඝව කථා කරන්න ගිෙයොත් කථා කළ හැකි කාරණා
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම LTL සමාගම ගැන
කිව්වා. හැම දාම ෙම් ගැන කියන ෙකොට ෙම්කට දිගටම උත්තර
ෙනොදී හිටිෙයොත් එෙහම හිතනවා, අපි ෙම් හැම ෙදයක්ම අනුමත
කරනවායි කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලයට LTL සමාගෙම් ෙකොටස්
තිෙබන්ෙන් 63යි. රුපියල් මිලියන 97ක් විදුලිබල මණ්ඩලය LTL
සමාගමට ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. හැබැයි ඒ සමාගම
ලාභය වශෙයන් රුපියල් මිලියන 2,858ක් විදුලිබල මණ්ඩලයට
ෙගවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන්
නැහැ.
දීර්ඝව කථා කළ යුතු යැයි මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම නැවත වතාවක් මම මතක් කරන්නට ඕනෑ,
බලශක්ති අර්බුදය මුළු ෙලෝකයම කථා කරන මාතෘකාවක් බව.
ඉන්ධන පිරිමැස්ම, බලශක්ති අර්බුදය වැනි ෙම් මාතෘකාවලට අද
ෙලොකු සමාජ, ෙද්ශපාලනමය වටිනාකමක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම්වාට ආර්ථිකමය වටිනාකමකුත් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, බලශක්ති අර්බුදය අද මුළු ෙලෝකයම අර්බුදයක්
ෙලස සලකනවා.
ෙම්කට විසඳුම් ෙසවීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අපි 225
ෙදනාෙග්ම වගකීමක් කියලා මම හිතනවා. ඒකට ෙද්ශපාලනය
ගාවා ෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය දවස්වල strike එකක් කළා.
සාර්ථක වුණාද? ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ වැඩ වර්ජනයට සම්බන්ධ
වුණාද? නැහැ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙමෝඩ නැහැ. ෙම් රෙට්
මිනිසුන් දන්නවා ෙම් රෙට් තිෙබන අර්බුදය කුමක්ද, ඒකට අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්
ස්ථිරසාර, දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් ෙග්නවා කියලා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් දාපු පැලැස්තර විසඳුම් ෙනොෙවයි
ෙදන්ෙන්. ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් ෙමතැන තිෙබනවා කියන
එක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි
වුණා ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව පාරට බස්සවා ගන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට, මම විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත ාංශෙය් වැඩ භාර ගන්නා විට විදුලිබල මණ්ඩලය බිලියන
362ක් ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙනොෙයකුත් ආයතනවලට ෙදන්න
තිෙබනවා. මාස 2ක් වැස්සා කියලා, අවුරුද්ෙද් ලාභ පාඩු බලන්න
පුළුවන්ද? ඒක ෙකොයි රෙට් ෙකෙරන කටයුත්තක්ද? ෙම් රෙට්
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට අද විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් රුපියල් බිලියන
25ක සහනාධාරයක් ෙදනවා. ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට
50කට විදුලි බිල වැඩි වුෙණ්ම නැහැ. ඒ පිරිස ෙවනුෙවන් රජෙය්

898

විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 23ක් පාඩු විඳිනවා. ඒ
කථාන්තර ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් නැහැ. මාස
2ක් වහින ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා විදුලි බිල අඩු
කරන්න කියලා. ඕනෑම වර්ෂයක ආදායම් වියදම් බැෙලන්ෙන්
අවුරුද්ෙද් අග. ඒ අනුව රජය තීන්දුවක් ගනීවි. ෙම් රජය කැමැතියි,
ෙම් රෙට් ජනතාවට දිය හැකි සියලු සහන ලබා ෙදන්න. එෙහම
කරන්න තමයි අපි ෙම් සියලු සහනාධාර ලබා දී ෙගන යන්ෙන්.
නමුත් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ඒ තත්ත්වයන් ෙත්රුම් ගන්නට
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් බුද්ධිමත් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස
කරනවා.
මම දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම
සංයුක්ත වැඩ පිළිෙවළක්. අඩුම වියදමින් විදුලිය ජනනය කිරීම
සඳහා ඉතා විශාල ව ාපෘති ගණනාවක් අපි පටන් අරෙගන
කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ හරහා ෙම් රෙට්
ජනතාවට ලබා දිය හැකි සහන ලබා ෙදන්නට ඉදිරිෙය්දී අපි
කටයුතු කරනවා කියන කාරණයත් සඳහන් කරනවා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අපි නැවත වතාවක් කියනවා,
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගල් අඟුරු බලාගාරය හදන්නට බැරි වුණාට, 1982, 1992 ඒවා හදන එක කල් දැම්මාට- තමුන්නාන්ෙසේලා
පන්දම් අල්ලා ෙගන ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ළඟට ගිහින්,
එෙහම නැත්නම් ඉහළ ෙකොත්මෙල් බලාගාරය ගාවට ගිහින්,
ෙබෝඩ්ලන්ඩ් ගාවට ගිහින්, උමා ඔය ගාවට ගිහින් ඔය පන්දම් ටික
අරෙගන ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලන්න. අපට ෙම්වා කරන්න බැරි
වුණ නිසා තමයි ෙම් රටට වැඩි මිලට විදුලිය ගන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවෙගන් සමාව ඉල්ලා
සිටින්න. ඒ හැෙරන්නට වැඩ කරන්නට බැරි වුණු
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවනත් උත්තරයක් නැහැ. ෙම් රජය ඉතාම
ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් අඩු මිලට ජනතාවට විදුලිය
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. එහි යම් කිසි නීතිමය අඩු
පාඩු තිෙබනවා නම් ඒ සංෙශෝධන නීතිගත කරමින් ෙම් රජය
ඉදිරියට යනවා කියන කාරණය පකාශ කරමින්, ෙම් සඳහා
ඔබ සියලු ෙදනාම ලබා දුන් සහෙයෝගයට ස්තුති කරමින් මා
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' [ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය]

தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
க்குச்
சாட்டப்ப மாக" [மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி]

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole
Parliament." [The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi.]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.

[නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 සිට 2 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம்,
2
ஆம்
வாசகங்கள்
சட்ட லத்தின்
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill.
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3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 2අ අලුත්
වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.)
வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 2அ
என் ம் திய பிாிைவ உட் குத் தல்.)
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6 සිට 12 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
6ஆம் வாசகத்தி
ந்
12ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 6 to 12 ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 3.- (Insertion of new section 2A in the principal enactment.)

13 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 43 වන
වගන්තිය පතිෙයෝජනය කිරීම.)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
1 වන පිටුෙව්,

(1) "21 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න.
'2අ (1) (අ) ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙම් පනත
මගින්' "
(2) "25 වන සහ 26 වන ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න.
'යම් නිලධරයකුට ෙකොමිෂන් සභාව විසින්'
(3) "29 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න.
'(ආ)
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙම් පනෙත් 1 වන
උපෙල්ඛනෙය් අයිතම 3, 4, 5 හා 6 මගින් ඒ ෙවත
පවරන ලද බලතල කිසිවක් යම් පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරයකු ෙවත පවරනු ලැබිය හැකි ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

CLAUSE 13. - (Replacement of section 43 of the principal enactment.)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1)

"12 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

(2)

"11 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:

(3)

"25 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:

'සඳහා (1) වන උප වගන්තිය යටෙත්' "

'(4) (2) වන උපවගන්තිය යටෙත්' "

'එෙසේ වුවද, ෙම් වගන්තිෙය් (6) වන' "

3වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

வாசகம் 13.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 43ஆம்
பிாிைவ மாற்றீ ெசய்தல்.)

பகுதியாக

4 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4, ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 9 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 5.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 9ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)

CLAUSE 5.- (Amendment of section 9 of the principal enactment.)

(4)

"14 වන පිටුෙව්, 28 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'පරාමිතීන්ට අනුකූලව (4) වන' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

13වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
13ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill.

14 සහ 15 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
14ஆம், 15ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 14 and 15 ordered to stand part of the Bill.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
2 වන පිටුෙව්, 31 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න.
" 'ෙම.ෙවො.25 ඉක්මවා සහ අභිබවා' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

5වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

பகுதியாக

16 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 61 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 16.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 61ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
CLAUSE 16. - (Amendment of section 61 of the principal
enactment.)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව

901

902
මාර්ගයක් ෙහෝ විදුලි පිරියතක් සැපයීෙම් වියදම් නියමිත
කාලසීමාව තුළදී ෙනෙගවුවෙහොත්;

[ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආර-ච්චි මහත්මිය]
"20 වන පිටුෙව්, 22 සිට 25 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
කළ යුතුය"

(ආ)

බලපතලාභියා විසින් ෙවනත් යම් පාරිෙභෝගිකෙයකුට දී
ඇති සැපයුමට අනිසි ෙලස ෙහෝ අනුචිත ෙලස මැදිහත් වන
යම් ෙමවලමක් භාවිත කිරීම නවත්වන ෙලස නියම කරමින්
බලපතලාභියාෙගන් ලත් දැන්වීමක් අනුව කියා කිරීමට
අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්; ෙහෝ

(ඇ)

පනෙත් 27 වන වගන්තිෙය් (1ආ) උපවගන්තිය යටෙත්
ඇතුළත් වූ ගිවිසුමක් යටෙත් නියමිත කාලසීමාවක් සඳහා
අය විය යුතු මාසික වාරික ෙහෝ පාරිෙභෝගිකයා විසින් ෙබදා
හැරීෙම් බලපතලාභියාට ෙගවීමට ෙපොෙරොන්දු වී ඇති
ෙවනත් යම් ගාස්තු ෙගවීම පැහැර හැරියෙහොත්,' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

16 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
16ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill.

17 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 1 වන
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 17.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான 1ஆம்
அட்டவைணையத் தி த் தல்.)
CLAUSE 17. - (Amendment of Schedule I of the principal enactment.)

(2)

'යන වචන දක්වා ඉවත් කර" II වන උපෙල්ඛනෙය් 8(1) (අ)
අයිතමෙය් විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුව ද, නිෙයෝග මගින් නියම
කරන ලද පරිදි ෙබදාහැරීම් බලපතලාභියා' ";
(3)

(4)

"24 වන පිටුෙව්, 12 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

(5)

"20 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:

'සඳහා ෙහෝ ෙප.ව. 8 සිට ප.ව. 5 දක්වා' "; සහ

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"22 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'පතයක් ඉදිරිපත් කර සති හයක් ඇතුළත, පාෙද්ශීය' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

17 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
17ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill.

18 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් II වන
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 18.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான IIஆம்
அட்டவைணையத் தி த் தல்.)
CLAUSE 18. - (Amendment of Schedule II of the principal enactment.)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ඉදිරිපත්

"23 වන පිටුෙව්, 3 සිට 19 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත්
කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
එම උපෙල්ඛණෙය් 1 වන අයිතමෙය් (5) වන ෙඡ්දය ඉවත්
කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අලුත් අනුෙඡ්ද ඇතුළත්
කිරීෙමන්:
'(5) ගාස්තු කම පාරිෙභෝගිකයකු විසින් (අ)

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

18 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
18ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill.

19 සිට 21 දක්වා වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ෙකොටසක්

19ஆம் வாசகத்தி
ந் 21ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 19 to 21, ordered to stand part of the Bill.

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(අ)

'සඳහා ෙහෝ ෙප.ව. 8 සිට ප.ව.5 දක්වා පරිශයට' "

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(1)

"33 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'බලපතලාභියා විසින් ෙප.ව. 8 සිට ප.ව. 5 දක්වා විදුලි' ";

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
කරනවා.

"28 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:

යම් පරිශයකට සපයන ලද විදුලි බලය ෙවනුෙවන් ෙබදා
හැරීෙම් බලපතලාභියකුට අය විය යුතු සියලු ගාස්තු ෙහෝ
සැපයුෙම් කාර්ය සඳහා වූ යම් විදුලි මීටරයක්, විදුලි

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைறயாக
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.
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ADJOURNMENT
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, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා
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වුවත්, මා එම පශ්නය නඟන්ෙන් නැති බව ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ලක් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Adjournment Motion එක අවස්ථාෙව් ගණපූරණයක් අවශ
නැහැ ෙන්ද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නැහැ, නැහැ. ඒ සම්පදාය කඩ කළා. ඒක අපට මතක තිෙබන
බවයි මම කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිතව
තිෙබන කාලය ගත ෙවනවා. ඒ නිසා කථා කරන්න.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු
ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු
මන්තීවරෙයක් ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග්
point of Order එක?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ගණපූරණය කියා සංකල්පයක්
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් පශ්නයක් නැඟිය හැකි

කාසි සංසරණය

நாணயக்குற்றிகளின் ழக்கம்
CIRCULATION OF COINS

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.
"ශී ලංකා මහ බැංකුව මුදල් ෙනෝට්ටු හා කාසි මුදණය කිරීම සඳහා විශාල
පිරිවැයක් දරනු ලබයි. මින් කාසි අච්චු ගැසීම සඳහාද විශාල පිරිවැයක්
දරනු ලබයි. නමුත් ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කරනු ලබන කාසි පමාණයට
සාෙප්ක්ෂව ෙවෙළඳ ෙපොළ සංසරණය වන කාසි පමාණෙය් අඩුවක්
දක්නට ලැෙබ්. මීට විවිධ මහජන කියාකාරකම් බලපා ඇත.
ෙමෙසේ ෙවෙළඳ ෙපොළ සංසරණයට නිකුත් කර ඇති කාසි පමාණවත්
තරම් ෙනොතිබීම ෙහේතුෙවන් ගනුෙදනු කිරීෙම්දී විවිධ අපහසුතා ඇති ෙව්.
එබැවින්, විවිධ ආයතන හා මහ ජනතාව එකතු කර තබා ඇති කාසි නැවත
සංසරණය සඳහා ෙගන්වා ගැනීමට ශී ලංකා මහ බැංකුව මැදිහත් වී නව
වැඩසටහනක් කියාත්මක කළ යුතු යැයි මා ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා
කරමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙමම ෙයෝජනාව ෙගන
ආෙව් අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කාසි අඩුකම ජනතාවට අපහසුතාවක්
දැෙනන ෙදයක් ෙවලා තිෙබන නිසයි. මම ෙගොඩක් ෙවලාවට
දැකලා තිෙබනවා, රුපියල් 20ක් ලබා දී රුපියල් 18ක් වටිනා
යමක් මිලදී ගත්ෙතොත් ඉතිරි රුපියල් ෙදක ආපසු ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඒ ෙවනුවට ෙටොෆියක් ෙහෝ ෙවනත් ෙදයක් ෙදනවා. එතෙකොට
පාරිෙභෝගිකයාට අවශ ෙද් ෙනොෙවයි ලැෙබන්ෙන්. බස්වලදීත්
ඔය විධියට සිද්ධ ෙවනවා කියා පත්තරවලත් පළ වුණා.
ඒ වාෙග්ම දැන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන භාණ්ඩවලත් ඉස්සර
වෙග් රුපියල් 13, 14 වාෙග් මිල ගණන් සඳහන් කරලා නැහැ.
රුපියල් 10, 20, 30 වාෙග් මිල ගණන් තමයි දැන් සඳහන්
කරන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව තමයි කාසිවල හිඟකම. මහ බැංකුව
විසින් කාසි අච්චු ගහලා තිබුණත් ෙගොඩක් ෙවලාවට එම කාසි යම්
ආයතනවල ෙහෝ එෙහම නැත්නම් කැටවල ෙහෝ තිෙබනවා.
ෙගොඩක් ෙවලාවට පිං කැටවලට දමන කාසි ඉක්මනින් නැවත
වරක් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්ෙන් නැති බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා මා
ෙයෝජනා කරන්ෙන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඒ කාසි ඉක්මනින්
නැවත වරක් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙග්න්න කියන එකයි. එෙහම
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[ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා]

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

කෙළොත් ජනතාවට වන අපහසුතා මඟ හරවන්න පුළුවන්කම
ලැෙබනවා.
ඒ එක්කම අපි දන්නවා, පුංචි දරුෙවෝ කාසි එකතු කරනවා
කියලා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, කාසි එකතු කිරීම
සඳහා සිරස මාධ හරහා අලුත් වැඩසටහනකුත් විකාශය ෙවනවා
මම දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පුංචි දරුෙවෝ එකතු කරන සල්ලි බැංකු
හරහා අපට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. බැංකුවට ලබා ෙදන
කාසිවලට තෑග්ගක් ෙදනවා කිව්ෙවොත් පුංචි දරුෙවෝ එකතු කරපු
කාසි නැවත වරක් බැංකු හරහා ෙවෙළඳ ෙපොළට ලැෙබයි. ෙමොකද,
ෙගොඩාක් ෙවලාවට ඒ කාසි එකතු කරන්ෙන් පුංචි දරුෙවෝ. ඒ
වාෙග්ම කාසි එකතු වන ආගමික ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා.
අපිත් යන එන ගමන් ඒවාට කාසි දමා යනවා. ඉක්මනින්ම එම
කාසි ආපසු ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදා ගත්ෙතොත් දැන් තිෙබන
ගැටලුව නිරාකරණය කරන්න පුළුවන් ෙවයි.
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති කාසියක්
නිෂ්පාදනය කරන්න යන පිරිවැය වැඩියි කියා. අෙප් රට තුළ
හැංගිලා තිෙබන කාසි ටික එළියට ගන්න වැඩ පිළිෙවළක්
හැදුෙවොත් මහ බැංකුවට වැය වන ඒ මුදල ඉතිරි වනවා. ඒක නිසා
මම ෙම් ගරු සභාෙවන් සහ ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලා සිටින්ෙන්, කාසි හිඟකම නිසා ජනතාවට ඇති වන
අපහසුතාව මඟ හරවන්න මහ බැංකුව මැදිහත් ෙවලා හැංගිලා
තිෙබන කාසි එළියට ගන්න නව වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කියායි.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජානක වක්කුඹුර
මන්තීතුමා විසින් අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත්
කළ ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම වර්තමානෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයත්
එක්ක ෙමය ඉතාමත් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් විධියටයි මා
දකින්ෙන්. අද කාසියක මූල මය වටිනාකමට වඩා දව මය
වටිනාකම වැඩි වීම මත එක පැත්තකින් ෙම් කාසි ෙවෙළඳ ෙපොළ
ගනුෙදනුවලට ෙයොදා ගැනීම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක්
පැත්ෙතන් ෙම්වා භාණ්ඩ විධියට රැස් කිරීමටත් ජනතාව පුරුදු
ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම්වාෙය් තිෙබන ෙලෝහමය
වටිනාකම් පෙයෝජනයට ගන්නවා. උදාහරණයක් විධියට
සමාජෙය් සමහරු රුපියල් පෙහේ කාසිය පාවිච්චි කරලා ආභරණ
හදා ගන්නවා. රන් භාණ්ඩවලට ආෙද්ශිත භාණ්ඩ තනා ගන්න
පාවිච්චි කරනවා. ෙකෙසේ නමුත්, ෙවෙළඳ ෙපොළ මුදල් ගනුෙදනු
තුළ ෙම් ඉතා කුඩා මුදල් ඒකක -කාසි- පාවිච්චිය අපට අවශ
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාසි නිෂ්පාදනය කරන්නට යන වියදම
ඉතා අධිකයි. මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන මුදල් එක්
තැනක එකතු ෙනොවන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු
ෙවනවා. උදාහරණයක් විධියට ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා
කිව්වා වාෙග් කාලයක් තිස්ෙසේ කැට තුළ කාසි එකතු කරන
අවස්ථා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් අපි පන්සල් ඇතුළු ආගමික
ස්ථානවලට ගිහිල්ලා පිං කැටවලට කාසි දමනවා. ඉතින් ෙම්වා
එක තැනක ගබඩා වීමක් තමයි එයින් සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ නිසා
නැවත නැවත මුදල් නිෂ්පාදනය කර ෙවෙළඳ ෙපොළට සැපයීමට
රටකට සිද්ධ වනවා. එයින් විශාල පාඩුවක් වනවා. ෙම් පාඩුව
නැති කරලා ෙම් මුදල් සංසරණෙය් ෙයොදවන්න වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් විය යුතුයි. ෙම් සඳහා කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළකට යා
යුතුයි කියන එකයි මෙග් අදහස. ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව ඉතාමත් කාෙලෝචිත
ෙයෝජනාවක් බව නැවත වරක් සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වනවා,
ස්තුතියි.

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Mr. Presiding Member, I think it was the Hon. (Dr.)
N.M. Perera, when he was Minister of Finance, who took
out all the black money with a vision in sight. At that
time, a large number of currency notes and coins were
brought back to the Central Bank and deposited.
Now, particularly the collection of coins - as
mentioned by my good Friend, the Hon. Janaka
Wakkumbura - is a matter of concern to the nation as a
whole. When you go to Hospital Street in Fort, you can
find coins, as my Colleague, the Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama said, not only in tills in temples, mosques
and kovils, but also being taken from people, paying a
lesser value of the coins and certain decorations being
made out of those. Like the sale of stamps, they sell those
to foreigners. So, now there is a drain of coins out of the
country. I can remember, Sir, in those days, Europeans
and Australians who came in large ships and yachts,
getting off from the old Harbour jetty and going toYork
Street to purchase not only stamps but even currencies.
As a result of the shortage, coins have been issued for
circulation in the market and the Central Bank spends
large sums of money, more than the value of the
currencies, for printing banknotes and minting of coins.
So, this is the pivotal issue my good Friend, the Hon.
Janaka Wakkumbura, has been raising in this House.
In the Annual Report, 2012 of the Ministry of Finance
and Planning, there is Chapter 2.7 titled "Capital Flows",
which states, I quote:
"The volatility in capital flows to emerging market and developing
economies is a major concern as their macroeconomic management
has become more challenging with an indication of vulnerabilities
in external financial position. As given in World Economic
Situation and Prospects 2013 by the United Nations, this volatility
is fuelled by the fragility in financial markets and quantitative
easing policies of advanced economies."

That is one aspect of this issue.
"The April, 2013 issue of World Economic Outlook of IMF
indicates a 70.7 per cent drop in net private financial flows (which
includes direct investment, portfolio investment and other long and
short-term investment flows) to emerging markets in 2012 mainly
due to changing nature of risk perceptions."

The Minister, Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, works
around-the-clock, not only in this country, but also visits
major financial centres in New York, Geneva,
Washington and other places. Also, I must place on
record the great services rendered by the Governor of the
Central Bank, Mr. Ajith Nivard Cabraal, in order to build
up a strong economy.
Although the Opposition always throws mud at him, the Minister, Hon. (Dr.) Sarath Amunugama contradicted
this morning - it is very unfair. Why they choose to do
that was proved beyond doubt with the resignation of the
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Hon. Dayasiri Jayasekara from Parliament and also from
the United National Party today.
He made a revelation today, Sir, and that must go on
record. That is, the Leader of the UNP - his Leader, he
said - the Hon. Ranil Wickremasinghe, at one point, got
them round and taught how not to win the war. යුද්ධෙයන්
පරාජය වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන එතුමා
පාඨමාලාවක් පවත්වා තිෙබනවා. This is a very dangerous
issue. We have had in history, traitors in this country. But,
I cannot find a more treacherous act than that in the
history and nobody contradicted our good Friend, the
Hon. Dayasiri Jayasekara. Sir, sometimes, these things are
just allowed to go by. During Question Time, one
Member of Parliament, the Hon. Ravi Karunanayake, did
not ask Supplementary Questions according to the
Standing Orders based on the Answer given. When asking
questions, he goes all round the world making speeches.
In fact, every time he speaks to the TV, it is not about the
economy, not to the people, not to bring any salvation to
the people or to reduce their burden. No, he speaks to the
TV.
Therefore, Sir, what the Hon. Dayasiri Jayasekara said
should not be allowed to go unchecked. I even go to the
extent of proposing to the House that a Select Committee
be appointed to find out the veracity, the truth, of what he
said today. That is about summoning generals,
lieutenants, commanders and personnel of the Army, the
Navy and the Air Force. At that time, they had been given
lessons on how we could get ourselves defeated in the
war and why the forces cannot win the war.
Sir, I think these things have got to be revealed much
more. Otherwise, we are lurking in danger. This
conspiracy that has been hatched from the time this
Government came into power under His Excellency
Mahinda Rajapaksa is going beyond a certain limit when
we, as national-minded people, have taken Oaths in
Parliament to protect the sovereignty, the territorial
integrity and the independence of the nation. But, to give
lessons as to how not to win a war is a most treacherous
act than those done by the traitors in the history of Sri
Lanka. Therefore, while commending the Adjournment
Motion, I would earnestly request that a Select Committee
be appointed by the Government in order to find out the
truth.

විෙජ්විකම මන්තීතුමියටත් පළමුෙවන්ම මා ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් විෂය ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම
පිළිබඳව අෙප් හිතවත් ගරු අස්වර් මන්තීතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙයෝජනාවලින්
ඔබතුමන්ලා විශාල ෙසේවයක් කරනවා කියලා මා හිතනවා.
ෙමොකද, ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතු කරන ගමන්, ෙවනත් සාමාජීය
වැඩ කටයුතු කරන ගමන් අෙප් පවතින නීති-රීති, පවතින වැඩ
කටයුතු දියුණු කිරීෙම් අරමුණින් ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන ෙයෝජනා
ඉතාමත් වටිනවා කියා මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම
ෙම් පශ්නය ගැන මම මහ බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කළා.
ෙමොකද, එහි යම් කිසි තාක්ෂණික පැත්තකුත් තිෙබනවා. මා ඒ
අයට කිව්වා, ෙම් විෂයය ගැන මට සටහනක් ෙදන්නය කියලා.
ඔබතුමන්ලාත් ඉතාම කාරුණිකව යම් යම් කියා මාර්ග පිළිබඳ
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඔබතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත වන
අතෙර්, ඒවා ගැනත්, ෙමහි යථා තත්ත්වය, අනාගත සැලැස්ම
සම්බන්ධෙයනුත් වචන ස්වල්පයක් මට කථා කරන්න පුළුවන්.
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2013.07.23 දිනට සංසරණෙය් පැවැති මුළු කාසි සංඛ ාව
බිලියන 4.3ක් වන අතර ෙමම කාසි ෙතොගෙය් මුළු
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 7.2ක් ෙව්. ශී ලංකා මහ
බැංකුව විසින් වාර්ෂිකව නව කාසි මිලියන 125ක් පමණ
සංසරණය සඳහා බැංකු ෙවත නිකුත් කරනු ලබන අතර
එම කාසි ටංකන සඳහා දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 800
-1000 පමණ පිරිවැයක් දරනු ලබයි. ඉහත දත්ත අනුව, දළ
වශෙයන් සංසරණෙය් පවතින කාසි පමාණය එක්
පුද්ගලෙයකු සතුව කාසි 200ක පමණ පමාණයකි. එවැනි
දළ සංඛ ාවක් හැම එක්ෙකනාෙග්ම අෙත් තිෙබනවාය
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ තරම් මුදලක් සංසරණය විය
යුතුයි.

2.

ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින්, බැංකු විසින් ඉල්ලා සිටින පරිදි
කාසි සංසරණයට නිකුත් ෙකොට තිබුණද, මහජනතාව නිසි
පරිදි නිරන්තරෙයක් කාසි පරිහරණයට ෙයොදා ෙනොගැනීම
ෙහේතුෙවන් නිසි පරිදි සංසරණය සඳහා එක් ෙනොවී
කාලයක් පුරා කාසි තැන තැන රැස්ව පැවතීම නිසා කාසි
හිඟයක් පැවතිය හැකිය.
ගරු මන්තීතුමා කියන එක හරියට හරි. බැංකු හරහා කාසි
ෙකොපමණ ෙවෙළඳ ෙපොළට දැම්මත් ඒවා ෙකොෙහේ හරි හිර
ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමාත්, ශියානි විෙජ්විකම
මන්තීතුමියත් ඒක ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා. ඇත්ත
වශෙයන් සංසරණය සඳහා එම කාසි එන්ෙන් නැහැ. එක
එක තැන්වල ඒවා හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ශී ලංකා මහ
බැංකුවත් පිළිගන්නවා.
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ෙම් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුම්වත් කර තැන තැන රැස්ව
ඇති කාසි නැවත සංසරණයට ෙයදවීෙම් අරමුණ
ෙපරදැරිව ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් වරින් වර කාසි
එකතු කිරීෙම් වැඩ සටහන් කියාත්මක කර ඇත. 2007
වසෙර්දී දිවයිෙන් දිස්තික් 22ක් ආවරණය වන පරිදි පාසල්
මූලික කර ගනිමින් කාසි එකතු කිරීෙම් වැඩ සටහනක්
කියාත්මක කරන ලදී.

4.

කාසි එකතු කිරීෙම් නවමු අදියර 2012 වසෙර් ෙදසැම්බර්
මස සිට කියාවට නංවනු ලැබූ අතර, පාසල් සහ හඳුනාගත්
පූජනීය ස්ථාන ෙක්න්ද කර ගනිමින් එක් රැස්වී ඇති කාසි
එකතු කිරීෙම් වැඩසටහන දැනට දීප ව ාප්තව සිදු කරමින්
පවතී. ඒ අනුව 2012 ෙදසැම්බර් සිට ෙම් දක්වා අවස්ථා
78කදී පූජනීය ස්ථාන 18ක් හා පාසල් 32ක් ආවරණ
කරමින් සංසරණය ෙනොවී පැවති කාසි සැලකිය යුතු
පමාණයක් එකතු කර නැවත සංසරණය සඳහා නිකුත්
කිරීමට ශී ලංකා මහ බැංකුවට හැකියාව ලැබී ඇත.

5.

පථම වරට පමුඛතම මාධ ආයතනයක් සම්බන්ධ කර
ගනිමින් පුළුල් මාධ පචාරයක් හරහා ජනතාව දැනුවත්

Thank you very much.
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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම ෙයෝජනාව ෙගනාව ගරු
ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමාටත්, එය ස්ථිර කළ ගරු ශියානි
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

කරමින් මහ බැංකු අධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන්
2013.07.23 දින ජා ඇලදී කාසි එකතු කිරීෙම් දැවැන්ත
වැඩ සටහනක් දියත් කරන ලදී.
ගරු මන්තීතුමා ෙහොඳ අවස්ථාවක තමයි ෙම් පශ්නය
නැඟුෙව්.
ඉදිරි දින 25 පුරා ශී ලංකාෙව් දිස්තික්ක 6ක් ආවරණය වන
පරිදි ගමන් මාර්ග 3ක් ඔස්ෙසේ ගම් නගර 225ක් මූලික
කරෙගන ෙම් කටයුත්ත සාර්ථකව කියාත්මක ෙවමින්
පවතී.

•

වන්දනාකරුවන් විසින් පරිත ාග කරන ලද
ශී ලංකා කාසි විශාල පමාණයක් ඉන්දියාෙව්
බුද්ධගයාෙව් එක් රැස් වී පවතින අතර, එම කාසි
ෙතොගය නැවත ශී ලංකාවට ලබා ගැනීම සඳහා
2013 අෙපේල් මස 23 සිට ශී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් බුද්ධගයාෙව් අදාළ පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡා
ෙකොට ඒ සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී.
ඒ අනුව 2013.07.12 වන දින ශී ලංකා මහ
බැංකුෙව් නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු බුද්ධගයාවට
ෙගොස් අදාළ පාර්ශ්ව හමුවී මූලික එකඟතාවක් ඇති
කරෙගන ඇත. ෙමහි ෙටොන් 10ක පමණ කාසි
පවතින බවට වාර්තා වී ඇත.

•

බැංකු රාශියක් විසින් විශාල වශෙයන් කාසි එකතු
වන පූජනීය ස්ථාන රාශියකින් කාසි අඛණ්ඩව
එකතු කිරීම දැනට කාලයක සිට කරෙගන යනු
ලැෙබ්.

•

දීප ව ාප්ත කාසි එකතු කිරීෙම් වැඩසටහනට
සමගාමීව කාසි පරිහරණෙය් නිවැරැදි පුරුදු හා එහි
පතිඵල පිළිබඳව මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා
අඛණ්ඩව ෙද්ශන සහ සම්මන්තණ පැවැත්වීම
ෙමන්ම, විද ත් හා මුදිත මාධ හරහා පචාරණ
කටයුතු ද ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරනු
ලබයි.

ෙම් ෙතොරතුරු තමයි මහ බැංකුෙවන් මට ලැබුෙණ්. ඒ වැඩ
කටයුතු පශංසනීය වන අතර, ඔබතුමන්ලා අද සඳහන් කරපු
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ෙතොරතුරුවලින් ෙම් කටයුත්ත අප තවත් වර්ධනය
කරන්න ඕනෑ බව මට හිෙතනවා. ෙමහි පශ්නය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] ඔව්, කියන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

රූපවාහිනිෙය් පවෘත්තිවලට කිව්වා, ඔබතුමා කියන ආකාරයට
ෙටොන් 10ක පමණ කාසි එෙහේ තිෙබනවා කියලා. ඒවා ෙගන්වා
ගන්න මාර්ගයක් තිෙබනවාද? එම කාසි ඒ ෙගොල්ලන්ට
පෙයෝජනවත් නැහැලු. දඹදිව වන්දනා ගමන් යන අෙප් අය දමපු
ෙටොන් ගණන් කාසි එහි තිෙබනවා. ඒවා ෙකොෙහේ හරි වළලා දමයි.
ඒ නිසා ෙකෙසේ ෙහෝ ඒවා ෙගන්වා ගන්න ෙමොකක් හරි
උත්සාහයක් දැරුෙවොත් ෙහොඳයි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි නිලධාරින් එෙහේ
යවලා, ඒෙගොල්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ වැඩ ටික කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමහි තිෙබන පධාන පශ්නය තමයි එක
එක තැන්වල ෙම්වා රැස් වීම. එෙහම රැස් වුණාම ඒවා සංසරණයට
මුදා හරින්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අප අනාගතෙය් මීටත් වඩා ඒ ගැන
යුහුසුලුව කටයුතු කරනවා. ෙම් පශ්නය ඔබතුමන්ලා නැඟීම ගැන
ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත වනවා.
මහ බැංකුවත් ෙම් ගැන
ඔබතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.50ට, 2013 ජූලි මස 25
වන බහස්පතින්දා අ.භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப
பி.ப. 6.50 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ைல 25,
வியாழக்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
25th July, 2013.

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 සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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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.
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