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අ.භා.1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැසව්ීය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 
WEERAKKODY] in the Chair. 

 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

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

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2014 

ජනවාරි මස 23වන බහස්පතින්දා,  එනම් අද දින අපර භාග 2.30ට 
ගරු කථානායතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත 
බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස  සියලු සභික ගරු 
මන්තීවරුන්ට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ 

බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 
2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පතිපත්ති අධ්යයන ආයතනෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම්  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 
 

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

 

i)  2012 වර්ෂය සඳහා විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව;      

(ii)  2012 වර්ෂය සඳහා අනුරාධපුර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්; සහ  

(iii)  2012 වර්ෂය සඳහා බදුල්ල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්ය ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  ] 

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

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන්, මම 2011/2012 වර්ෂය සඳහා 
සීමාසහිත මිල්ෙකෝ (පුද්ගලික) සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் 
அ வல்கள்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 
Development and Women’s Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා ජාතික 

ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 

මම 2011 වර්ෂය සඳහා උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ 
කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

2012 වර්ෂය සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්යසාධන 
වාර්තාව .-[අධ්යාපන අමාත්ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන්,  මම 2012 වර්ෂය සඳහා             
ශී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

(460  වැනි අධිකාරය වූ) ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනෙත් 63(2)ඊ වගන්තිය 
යටෙත් ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2013 
ෙනොවැම්බර් 22 දිනැති අංක 1837/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝග - [ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්ය ගරු ජනක 
බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා ෙවනුවට  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මහතා ] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මී ළඟට වාචික පශ්න. පශ්න අංක 1 ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මහතා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Ravi Karunanayake, what is the point of Order? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, it has been agreed that there should be 15 

Questions to be asked and answered in Parliament. That 
has reduced to 9 today. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා සහ ගරු 

ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්න 
ඉල්ලා අස් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව නිසා තමයි අද ෙම් 
තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉල්ලා අස් කර ගත්තා කියලා සඳුදා කිව්වා. සඳුදා කිව්වා නම් 

ඒ ෙවනුවට ෙවනත් පශ්න එකතු කරන්න අද වන විට කාලය 
තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊෙය් දිනෙය් තමයි ඉල්ලා අස් කර ගැනීම සිදු කරලා 

තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙවනත් පශ්න එකතු කිරීමට අවස්ථාවක් 
නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ෙවන්න බැහැෙන්. ඊෙය්ත් කිව්වා "ඊෙය් දවෙසේ" කියලා. 

ඒක පිළිගන්න බැහැෙන්. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අද පස්වරු 2.30ට පක්ෂ නායක රැස්වීම තිෙබනවා. ගරු 

විපක්ෂ නායකතුමනි, එම රැස්වීෙම්දී ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා 
තීරණයකට එළෙඹමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අලුෙතන් කථා 

කරන්න ෙදයක් නැහැ. මීට ෙපර ගරු කථානායකතුමා මුලසුෙන් 
සිටියදී ෙම් සභාව තුළ ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා වුණා. එතැනදී 
පැමිණි එකඟතාව තමයි, පශ්නයක් න්යාය පතෙයන් ඉවත් කර 
ගන්නවා නම් අඩුම තරමින් සතියකට ෙපරවත් දැනුම් දිය යුතුයි 
කියන එක. නිලධාරි මණ්ඩලය කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන් ඒ 
නිෙයෝගයට අනුවයි. එෙහම නැතුව එක් එක් මන්තීවරයාෙග් 
පබලතාව ෙහෝ දුබලතාව මත, දුරකථනෙයන් එන call එෙක් සැර 
මත තීරණ ගන්න නිලධාරි මණ්ඩලයට අයිතියක් නැහැ. ෙම් 
සභාෙව්දී නිශ්චිත ෙලස එකඟතාවකට ආවා, "සතියකට ෙපර 
දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ, එෙහම වුෙණොත් විතරයි ඒක න්යාය පතෙයන් 
ඉවත් කරන්ෙන්, නැත්නම් න්යාය පතෙය් ඒ පශ්නය ඒ විධියට 
තිෙබන්න ඕනෑ" කියලා. අදත් පශ්න 9යි ඇතුළත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ලබා දී ඇති උපෙදස්වලට පටහැනිව යම් ෙකෙනක් කටයුතු 

කළාද කියන එක ගැන අපි ෙසොයා බලන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
Hon. Deputy Speaker, we will take this up at the Party 

Leaders' Meeting.  
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the Opposition, we will take this 

up at the Party Leaders' Meeting. We have fixed a 
Meeting of the Party Leaders at 2.30 p.m. today. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

පිරිෙවන් අධීක්ෂණය : විසත්ර 
பிாிேவனாக்களின் ேமற்பார்ைவ:  விபரம் 

MONITORING OF PIRIVENAS: DETAILS 

 

2704/’12 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   
     අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) දිවයින පුරා පිහිටි පිරිෙවන් කටයුතු අධීක්ෂණය 
සඳහා පත් කර ඇති පිරිෙවන් පරීක්ෂක සව්ාමීන් 
වහන්ෙසේලා සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පරීක්ෂක සව්ාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් නම්, 
ලිපිනයන් හා අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම තනතුර දරන සව්ාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් 
අකාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු අධ්යාපනික සුදුසුකම් 
ෙහේතුෙවන් පිරිෙවන් අධ්යාපනය අකාර්යක්ෂම වී 
ඇති බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එම තත්ත්වය මඟ හැරවීම සඳහා සුදුසුකම් සහිත 
නිලධාරින් එම තනතුරුවලට පත් කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

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

(அ) (i) நா  ரா ம் உள்ள பிாிேவனாக்களின் 
அ வல்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்காக 
நியமிக்கப்பட் ள்ள பிாிேவனா பாிேசாதகர் 
களான ேதரர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாிேசாதகர்களான ேதரர்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் கல்வித் 
தைகைமகள் தனித் தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதவி வகிக்கின்ற ேதரர்களின் 
விைனத்திறனின்ைம மற் ம் குைறந்த கல்வித் 
தைகைமகள் காரணமாக பிாிேவனாக் கல்வி 
விைனத்திறனற்றதாக மாறி ள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிைலைமையத் தவிர்ப்பதற்காக 
தைகைமக ள்ள உத்திேயாகத்தர்கைள ேமற்ப  

பதவிக க்கு நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல்,ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the number of Buddhist monks holding 
the posts of Pirivena Inspectors who have 
been appointed to monitor the affairs of the 
pirivenas situated throughout the island; 

 (ii) separately, of the names, addresses and the 
educational qualifications of the aforesaid 
Buddhist monks holding the posts of 
Pirivena Inspectors; 

 (iii) whether he admits the fact that due to the 
inefficiency and the lack of proper 
educational qualifications of the Buddhist 
monks who hold the aforesaid posts, the 
pirivena education system has become 
inefficient; and 

 (iv) whether action will be taken to appoint 
qualified officials to overcome this 
situation? 

(b) If not, why? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) පිරිෙවන් කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා පිරිෙවන් 
පරීක්ෂක තනතුරු නාමෙයන් සව්ාමීන් 
වහන්ෙසේලා පත් ෙකොට ෙනොමැත. එම කටයුතු සිදු 
කරනු ලබන්ෙන් සහකාර අධ්යක්ෂවරුන් විසිනි. 
ඒ අනුව සහකාර අධ්යක්ෂවරුන් 14 ෙදෙනකු 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් රාජකාරිෙය් ෙයොදවා ඇත. 
පැවිදි 11 ෙදෙනකුෙග් ෙසේවය සථ්ිර ෙකොට ඇති 
අතර,  එක් සව්ාමීන් වහන්ෙසේ නමකෙග් හා ගිහි 
ෙදෙදෙනකුෙග් ෙසේව ය සථ්ිර ෙකොට ෙනොමැත. 

 (ii) ෙසේවය කරන ගිහි/පැවිදි නිලධාරින්ෙග් ෙතොරතුරු 
ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 

  ඇමුණුම  සභාගත* කරමි. 

 (iii)  කිසිෙසේත්ම නැත.  

 (iv)  පත් කර තිෙබන නිලධාරින් පිරිෙවන් පවත්වා 
ෙගන යෑම සඳහා අවශ්ය සුදුසුකම් තිෙබන 
නිලධාරින් බැවින් එවැනි අවශ්යතාවක් මතු 
වන්ෙන් නැහැ.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් කිව්වා, ශී ලංකාෙව් පිරිෙවන් 
පද්ධතිය අධීක්ෂණය කරන්න පත්කර තිෙබන සහකාර 
අධ්යක්ෂවරුන්  ෙගන් එක් ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමකෙග් සහ ගිහි 
නිලධාරින් ෙදෙදනකු ෙග් ෙසේවය ස්ථිර කරලා නැහැයි කියලා. ෙම් 
තිෙදනා ස්ථිර ෙසේවයට පත් කිරීමට ෙනොහැකි තත්ත්වය කුමක්ද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ පිළිබඳව පිරිෙවන් පාලක මණ්ඩලය විසින් මා ෙවත වාර්තා 

කරලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිරිෙවන් 
පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා අතිපූජ්ය ෙගෞරවාර්හ වැලමිටියාෙව් 
කුසලධම්ම  හාමුදුරුෙවෝත්, බලංෙගොඩ ෙසෝභිත නායක 
හාමුදුරුෙවෝත් ඇතුළුව මහාචාර්ය බලල්ලෙග් වැනි විද්වතුන්ෙගන් 
සැදුම්ලත් පාලක සභාවක් තිෙබනවා. එම පාලක සභාෙව් 
සාමාජිකයකු ෙලස මා පාලක සභා රැස්වීමට සහභාගි වනවා.  

තීන්දු, තීරණ ගැනීෙම් කාර්යභාරය කරන්ෙන් පාලක සභාව 
විසින්. ඒ පාලක සභාෙව් උපෙදස් අනුව තමයි  ඇමතිවරයා 
වශෙයන් මම කටයුතු කරන්ෙන්. මම ඒ ගැන අහලා බලන්නම්.  

ස්ථිර ෙනොකළ අය පිළිබඳ විස්තර තිෙබනවා. එක් අෙයක් 
තමයි, ෙක්.එම්. අෙබ්වර්ධන මහතා; ලිපිනය, අංක 118, විජය රජ 
දහන, මීරිගම.  සුදුසුකම් - ශාසත්ෙව්දි උපාධිය, ශාස්තපති උපාධිය 
සහ ගුරු පුහුණුව. තවත් අෙයක් තමයි, චන්දන කුමාර කඩිගමුව 

මහතා; ලිපිනය, අංක 136/ඩී, ඉසුරු මාවත, එල්ලක්කල. සුදුසුකම් 
- රාජකීය පණ්ඩිත උපාධිය, ශාසත්ෙව්දි උපාධිය. ඒ වාෙග්ම, පූජ්ය 
එන්. සුධම්මරතන හිමි, රුවන්ෙබෝධි මහා විහාරය, කුරුණෑගල.  
සුදුසුකම් - ශාසත්ෙව්දි උපාධිය, ශාස්තපති උපාධිය, අධ්යාපන 
ඩිප්ෙලෝමා, පාචීන මධ්යම. මට දැෙනන හැටියට ෙම් අයට 
සුදුසුකම් තිෙබනවා. ෙම් අය ස්ථිර කරලා නැත්ෙත් ෙමොකද කියන 
කාරණය පිළිබඳව පිරිෙවන් මණ්ඩලෙයන් අහලා  මම ඔබතුමාට 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී සඳහන් කරන්නම්.  

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

පශ්නය ෙමයයි.  

අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් පිරිෙවන් ඒකකෙය් සිට පහළ 
පිරිෙවන් අධීක්ෂණෙය් වගකීම් දරන සහකාර අධ්යක්ෂවරයා 
දක්වා, වැඩ බලන පත්වීම් ලැබූ කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද? 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ පශ්නය අහලා  නැහැ. ඒ පශ්නයත් ෙම් විධියට අහන්න. 

එවිට මම ඒ පිළිබඳව විස්තර ෙම් වාෙග්ම සංඛ්යා දත්ත සහිතව 
ලබා ෙදන්නම්.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධ්යාපන අමාත්යවරයා විධියටවත් කියන්න බැරිද? ෙහොඳයි, 

කමක් නැහැ.  
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
 *  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
 * Annex tabled: 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අය වැය විවාදෙය් 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කිව්වා, පිරිෙවන් සඳහා ෙම් වසරට 
වැඩිෙයන් ෙවන් කළ මුදල්  ලබා ෙදනවා කියලා. එය ජනවාරි 
මාසෙය් සිට ලබා ෙදන බවයි ඔබතුමා ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී 
කිව්ෙව්. ඒ අනුව ෙම් මාසෙය් අන්තිම වන විට ඒ මුදල් ඒ 
ආකාරෙයන් පිරිෙවන්වලට ලැෙබනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පාග්ධන වියදම් සඳහා පාග්ධන වියදම් ෙල්ඛනය සකස් 

කරෙගන යනවා.  පාග්ධන මුදල් කුමන කරුණුවලට ෙදනවාද 
කියන එක පිළිබඳව අපි විස්තරාත්මක ෙතොරතුරු ඉල්ලා 
තිෙබනවා. නිකම් රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් ෙබදන්න බැහැ. ඒක 
ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා. වඩා පමුඛතාව දිය යුතු අවශ්යතාව 
පිළිබඳව  පිරිෙවන්වලින්  අසා තිෙබනවා. ඒ අනුව පිරිෙවන් 750න් 
ඒ අවශ්යතාවන් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලැබුණු වහාම ඒ සඳහා අවශ්ය 
මුදල් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. 
වර්ෂයකට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

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

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සියලුම පිරිෙවන්වලට. වඩා පමුඛතාව ලබා දිය යුතු පාග්ධන 

අවශ්යතාව කුමක්ද කියලා සියලුම පිරිෙවන්වලින් අසා තිෙබනවා. 
මක්නිසාද යත්, ඉතිහාසෙය් මීට කලින් ලංකාෙව් පිරිෙවන් 
සියල්ලටම එවැනි පතිපාදනයක් අය වැය ෙල්ඛනයකින් ෙවන් 
කරලා නැහැ. පථම වතාවට තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඒ 
ෙවන් කිරීම කෙළේ. ඒක නිසා මුදල් ෙබදා හරින්න ඒ සඳහා 
ෙතොරතුරු ලබා ගන්න ඕනෑ.  
 

දුරකථන සංවාදවලට රහසිගතව සවන්දීම : විසත්ර  
ெதாைலேபசி உைரயாடைல ஒற் க்ேகட்டல் : 

விபரம் 
TELEPHONE TAPPING: DETAILS 

2823/’12 

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

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) දුරකථන සංවාදවලට රහසිගතව සවන්දීම ෙහෝ එම 
සංවාද රහසිගතව පටිගත කිරීම දැනට ශී ලංකාෙව් 
නීත්යනුකූල කටයුත්තක්ද;  

 (ii) රහසිගතව දුරකථන සංවාද ශවනය කිරීම සහ 
පටිගත කිරීම අතීතෙය්දී කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එ ෙසේ සිදු වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද; 

 (iv) වගකීම් ඉටු කිරීමට බැඳී සිටීම විමර්ශනයට ලක් 
ෙකෙරන විදුලි සංෙද්ශ සමාගම්වල නම් 
ෙමොනවාද; 

 (v) පුද්ගලයකු සතු මූලික අයිතිවාසිකම්වලට 
බලපෑමක් ඇති කරන දුරකථන සංවාද රහසිගතව 

ශවනය කිරීම ෙහෝ පටිගත කිරීම සඳහා අවසර 
දීමට බලය ඇති බලධාරියා කවෙරක්ද;   

 (vi) සිය දුරකථන මාර්ග රහසිගතව ශවනය කිරීමට හා 
පටිගත කිරීමට ලක් වූ ෙද්ශපාලඥයින්ෙග් නම් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

( அ) (i )  இன் ள்ளவாறாக ெதாைலேபசி 
உைரயாடல்கைள இைடமறித் த் தகவல்கைள 
அறிந்  ெகாள்வ  இலங்ைகயில் 
சட்ட ர்வமானதா என்பைத ம்; 

 ( i i )  இவ்வா  ெதாைலேபசி உைரயாடல்கைள 
இைடமறித் த் தகவல்கைளப் ெப வ  கடந்த 
காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 ( i ii )  அவ்வாறாயின், அ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காலப் 
பகுதியிைன ம்; 

 ( i v )  கடப்பா கள் தீவிர ண்ணாய் க்கு 
உட்ப த்தப்பட் ள்ள ெதாைலத்ெதாடர்  
நி வனங்களின் ெபயர்கைள ம்; 

 ( v )  நபெரா வாின் அ ப்பைட உாிைமயில் 
தைலயி கின்றதான ெதாைலேபசி 
உைரயாடைல இைடமறித் த் தகவல்கைளப் 
ெப கின்றைமக்கு அதிகாரமளிக்கக் கூ ய 
ஆைள ம்; 

 ( v i )  ெதாைலேபசி உைரயாடல் இைடமறிக்கப்பட்  
தகவல்கள் அறிந்  ெகாள்ளப்பட்ட 
அரசியல்வாதிகளின் ெபயர்கைள ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

( ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether telephone tapping is legal in Sri 
Lanka as of today; 

 (ii) whether telephone tapping was  done in the 
past; 

 (iii) if so, the period in which it was done;  

 (iv) the names of the telecommunication 
companies whose commitments are subject 
to perusal;  

 (v) the person who can authorize the tapping of  
telephone which is an intrusion to  
fundamental rights of a person; and 

 (vi) the names of the politicians of whom the 
telephone lines had been tapped? 

(b) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් හා සමාන පශ්නයක් මීට 

ෙපරත් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා විසින් අසා තිෙබනවා. ඒ 
වුණත් ගරු රවි කරුණායක මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුෙවන් මා පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)  (i)  නැත. 

 (ii)  නැත. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එය ෙලෙහසි කළා, ෙමොකුත් නැහැ කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් 2011 වර්ෂෙය් සහ 2008 වර්ෂෙය් මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ෙටලිෙෆෝන් tap කරන්න ඕනෑය කියලා මුදල් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ඔබතුමා එදා එෙහම මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා නම්,-  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ෙකොෙහන්ද ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්? 

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

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
එෙහම ෙදයකට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන බව අපි දන්ෙන් 

නැහැ.  

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

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ඔබතුමා කියන්න, ෙමොන පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුෙව්ද 

තිෙබන්ෙන් ෙටලිෙෆෝන් tap කරන්න මුදල් ෙවන් කළා කියලා. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2008 වර්ෂෙය්. තස්තවාදය තිෙබන අවස්ථාෙව් දී පාවිච්චි කළා 

කියලා මුදල් ඉල්ලුවා. ඒක සාධාරණයි. නැහැයි කියලා කියන්ෙන් 
නැහැ. අපි ඒ අවස්ථාෙව් දී මුදල් ෙවන් කළා. ඊට පසුව 
උපකමශීලීව ෙවනත් විධියකට, යුද්ධය අවසන් වූ පසුව 2010 
වර්ෂෙය්ත් - 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
එෙහම ෙදයක් ෙම් පශ්නෙයන්  අහලා නැහැ ෙන්.  ඔබතුමාෙග් 

පශ්නෙය්  "අ (i)"  ෙකොටෙසන් අසා තිෙබන්ෙන්, "දුරකථන 
සංවාදවලට රහසිගතව සවන්දීම ෙහෝ එම සංවාද රහසිගතව 
පටිගත කිරීම දැනට ශී ලංකාෙව් නීත්යනුකූල කටයුත්තක්ද;" 
කියලයි.   දැනට නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරි, ඒක දැනට නැහැ. මම දැන ගත්තා ඒකට උත්තරය  

"නැහැ" කියලා.  එතෙකොට ඊට පසුව මා අසා  තිෙබනවා, එෙසේ සිදු 
වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද කියලා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ඊ ළඟට, "අ (ii)" ෙකොටෙසන් අසා තිෙබනවා, "රහසිගතව 

දුරකථන සංවාද ශවනය කිරීම සහ පටිගත කිරීම අතීතෙය් දී කරනු 
ලැබුෙව්ද;" කියලා. ඒකට පිළිතුර වන්ෙන්, "නැත" යන්නයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am asking whether telephone tapping was done in the 

past. ඔබතුමා කිව්වා, දැන් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒක 
ව්යංගෙයන් කියන්ෙන්, එදා කළාය කියන එක ෙන්.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
නැහැ, නැහැ.  අතීතෙය්දී කරලා නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
හරි. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නයටවත් උත්තර ලැබුෙණ් නැහැ ෙන්. 
අද  දින න්යාය පතෙය් පශ්න නවයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමාට අද හදිසියක් නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා බය ෙවන්න එපා. මම පළමුවැනි 
අතුරු පශ්නෙයන් අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඔබතුමන්ලාෙග් දරදඬු පාලනය තුළින් එදා ඒ ඉල්ලීම කරපු එක 
සාධාරණයි.   එතෙකොට ඒක නැවතුෙණ් නැහැ.  ඊටපසුව 2010 -  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ඒ ඔබතුමාෙග් පකාශයක් පමණයි ෙන්. ඒක නැවතුණා කියන 

එක හරි, ඒක නැවතුෙණ් නැහැ යි කියලා කියන එක හරි 
ඔබතුමාෙග් පකාශයක්. That is merely a statement made by 
you.   

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරි, උපකල්පනයක් කියලා කියමු ෙකෝ. අෙප් නිෙයෝජ්ය මුදල් 

ඇමතිතුමා දැන් කියනවා, ඒක උපකල්පනයක් කියලා. හරි, අපි 
උපකල්පනය කරනවා. ෙම්ක එදා සිදු වුණා. ඒක ඔබතුමා 
පිළිගත්තා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ ෙනොෙවයි. එෙහනම් ෙදවැනි 
අතුරු පශ්නයට උත්තර  ෙදන්න ඕනෑ ෙන්,  එදා ඒක සිදු වුණා 
කියලා.   ඒකට උත්තර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
එෙහම ෙදයක් සිදු වුණු බවට ඒ අදාළ අංශවලින් අපට දන්වලා 

නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අහිංසක ෆවුසි ඇමතිතුමාට එදා නිකරුෙණ් පශ්න ඇති කළා. 

එතුමා ෙටලිෙෆෝන් එෙකන් මාත් එක්ක කථා කළා.  මම ෙම් 
පත්තෙර් තිබු ණු එකක් කියන්ෙන්. එතුමාට නිකරුෙණ් ෙචෝදනා 
කළා. මම ඊට වඩා ෙලොකු අයට කථා කරනවා. ඒවා කියන්ෙන් 
නැහැ. ෆවුසි ඇමතිතුමාට පශ්නයක් දාන්න ඕනෑ වුණාම අපිත් 
එක්ක කථා කළාය කියලා කිව්වා. 

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

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙටලිෙෆෝන් නම්බර් එක්ක පත්තෙර් දැම්මා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
නැහැ. එෙහේ ෙමෙහේ යන කටකථා අනුව හැෙදන පශ්න 

ඔබතුමා පදනම් කර ගන්න එපා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නයක් අහනවාද, විවාදයක් කර ගන්නවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන අයට නැතුව කථා 

ෙනොකරන අයට ෙම් පශ්නය දැම්ෙම් ඇයි?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා එක්ක කථා කරනවා කියලාත් 

පශ්නයක් දමාවිද දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙටලිෙෆෝන් tap කරන එකයි, ෙජෝන් අමරතුංගයි කියන්ෙන්  

කාරණා ෙදකක් ෙන්. අපි ෙමතැන අහන්ෙන්, අද මානව 
අයිතිවාසිකම් යටපත් කරලා- 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
එෙහම ෙටලිෙෆෝන් tap කිරීමක් සිදු වන්ෙන් නැත.   
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාත් පෙව්සම් ෙවන්න ඕනෑ. ඔබතුමාෙග්ත්  ෙටලිෙෆෝන් 

tap කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම අහන්ෙන්, අෙප් ආරක්ෂාව-  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නයද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, එෙහම කරන්ෙන් නැත්නම් දැන් ඒ 

යන්ෙතෝපකරණ ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
එෙහම යන්ෙතෝපකරණ දැනට නැත. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 3. පී හැරිසන් මහතා. 

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

පශ්නය අහන්න තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
එෙහම නම් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ගිය සුමාෙන් ඒ වැඩ කරන අයෙග් හඬ පටිගත කරලා 

තිෙබනවා. ඒක ෙගනැල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කෙළොත්- 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ tape එක උපෙද්ශක කාරක සභාවට 

අරෙගන එන්න. ඒ පිළිබඳව වැඩිපුර විස්තර තිෙබනවා නම්- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම හදන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ආරක්ෂා කරන්න. විපක්ෂෙය් අපට 

හැම දාම ඔය වාෙග් වැඩ කරනවා. ඔබතුමන්ලා වාෙග් 
ෙජ්යෂ්ඨෙයෝ ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
එෙහම පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කථා කිරීම පවා නවත්වනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්නයක් නැත. 

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

දුම්ෙකොළ සහ මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
පනත : ෙරගුලාසි 

ைகயிைல மற் ம் ம பானம் ெதாடர்பான 
ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள் 

NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND ALCOHOL 
ACT: REGULATIONS 

3941/’13 
4. ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1): 

(අ) (i) දුම්ෙකොළ සහ මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
පනත සම්මත කර ගනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම පනතට අනුව ඇමතිවරයා විසින් ෙරගුලාසි 
සකස ්ෙකොට තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) එම ෙරගුලාසිවලට අදාළව ගැසට්  නිෙව්දන නිකුත් 
කර තිෙබ්ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, එම ෙරගුලාසි සකස ්ෙකොට අදාළ 
ගැසට් නිෙව්දන නිකුත් කිරීමට ෙමපමණ කාලයක් 
ගතවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ைகயிைல மற் ம் ம பானம் ெதாடர்பான 
ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டம் நிைறேவற் 
றப்பட்ட திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சட்டத்திற்கு அைமய அைமச்சாினால் 
ஒ ங்குவிதிகள் தயாாிக்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பாக 
வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள் ெவளியிடப் 
பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், ேமற்ப  ஒ ங்குவிதிகள் தயாாிக்கப் 
பட் , உாிய வர்த்தமானி அறிவித்தல்கைள 
ெவளியி வதற்கு இவ்வள  காலம் 
எ த்தைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the date on which the National Authority on 

Tobacco and Alcohol Act was passed; 
 (ii) whether the Minister has formulated 

regulations in accordance with that Act; 
 (iii) if so, when it was done; 
 (iv) whether the Gazette Notification adhering 

to those regulations has been issued; and 
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 (v) if not, the reasons for the delay in issuing 
that Gazette Notification having made those 
regulations? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i)   2006.08.29. 

      (ii)  ඔව්. රූපමය  ෙසෞඛ්ය අවවාද සම්බන්ධව ෙරගුලාසි 
සකස ්කර ඇත. 

     (iii)  2012.08.08, 2012.11.08 සහ 2013.02.15 යන 
දිනයන්හිදී ෙරගුලාසි සකස ්කර ඇත.  

    (iv)  ඔව්. එකී ෙරගුලාසි ඉහත දින දරන ගැසට් නිෙව්දන 
මඟින් පසිද්ධියට පත් කර ඇත.  

 (v)   අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරිය 
පනත අනුව ඒ වාෙග් රූප සටහන් පමණක් ෙනොෙවයි, තවත් 
කරුණු කීපයක් ෙරගුලාසි ෙලස අමාත්යවරයා විසින් ගැසට් කළ 
යුතුව තිබුණා. ඒ සියලු ෙරගුලාසි ගැසට් කළ බවද ඔබතුමා 
කියන්ෙන්?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අදාළ ෙරගුලාසි සම්පූර්ණෙයන් එහි නැහැ. මුදිත රූපමය 

සටහන් සිගරැට් පැකට්ටුව තුළ භාවිතය සම්බන්ධෙයන් ෙරගුලාසි 
සකස් කර තිෙබනවා. මීට කලිනුත් ෙම් දුම් වැටි භාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. බාල 
වයස්කාර දරුවන්ට ෙම්වා විකිණීම තහනම් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම රජය මඟින් පසිද්ධ ස්ථානවල දුම් බීම තහනම් කර 
තිෙබනවා. එවැනි ෙරගුලාසි පනවලා දැනට ඒවා කියාත්මක 
ෙවනවා . නමුත් ෙමම රූපමය අවවාදය සටහන් කිරීම දැනට 
අධිකරණෙය්  විනිශ්චයට භාජන ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුතු 
ගරු ඇමතිතුමා විසින් සිදු කර තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියූ පරිදි ෙම් 

රූපමය අවවාද සිගරැට් පැකැට්ටුෙව් සඳහන් කිරීම පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලා යම් පියවරක් ෙගන තිෙබනවා. නමුත් දැන් යම් 
බලවත් හස්තයන්ෙග් මැදිහත්වීම් මත එම දුම්ෙකොළ සමාගම් 
අධිකරණය ෙවත ෙගොස ්තිෙබනවා. ඒ බව ඉතාම පැහැදිලියි. ෙම් 
පශ්නය අධිකරණෙය්ත් සැලකිය යුතු කාලයක් තිස්ෙසේ ඇෙදමින් 
පවතිනවා. දැන් සිදුවී තිෙබන්ෙන් ෙම් කියාවලිය එක තැනක 
නතර වී තිබීමයි. ඔබතුමන්ලා නීතිපතිවරයාෙගන් විමසලා 
නීතිපතිවරයා හරහා ෙමම අධිකරණ කියා මාර්ගය ඉක්මන්ෙකොට, 
තීරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා  පියවර ෙගන තිෙබ්ද කියා දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය දැනට ගරු 

අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන පශ්නයක් බැවින් ගරු අධිකරණය 
තමයි ඒ තීන්දුව ලබා දිය යුත්ෙත්. අප නීතිපතිතුමා මඟින් කරුණු 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අදාළ සමාගෙමනුත් කරුණු ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන පශ්නයක් 
සම්බන්ධෙයන් අපට මතයක් පකාශ කරන්න බැහැ. 
අධිකරණෙයන් ඒ සඳහා නියම යුක්තිය ඉටු ෙවයි කියලා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඒ පන ත සම්මත කර ගැනීෙම්දී පුවත්පත් විශාල 
උද්ෙයෝගයකින් ඒ සම්බන්ධව වාර්තා කර තිබුණා. ෙම් රෙට් 
දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර නිවාරණය පිළිබඳ වැඩ සටහන්වල නිරත 
වන ස්ෙව්ච්ඡා කණ්ඩායම් ඒ පිළිබඳව විශාල ඇගයීමකින් 
සාකච්ඡා කර තිබුණා. නමුත් ඒක පාණවත් ෙවන්න නම් ඒ පනත 
සම්මත වීම පමණක් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ පනත යටෙත් 
අමාත්යවරයාට ලබා දී තිෙබන බලතල අනුව ඒ සියලු සීමා කිරීම්, 
නීති පැනවීම්, ෙරගුලාසි හැටියට ෙගන ආ යුතුව තිෙබනවා. නමුත් 
ඔබතුමන්ලා දැන් උත්සුක ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක කරුණක් 
පිළිබඳව විතරයි. ෙරගුලාසි ෙලස ඇතුළත් කරලා අමාත්යවරයා 
විසින් ගැසට් කළ යුතු තවත් කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
සියල්ල සිදු ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? ඒ සඳහා ඉදිරි කියා මාර්ගත් 
ඉක්මනින්ම ගන්නවාද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමා විසින් 

පියවර කිහිපයක්ම කියාත්මක කර තිෙබනවා. ජනතාවෙග් සුබ 
සිද්ධිය ෙවනුෙවන් ඉදිරි පියවරයනුත් ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා 
විසින් කියාත්මක කරනවා. දැනට පියවර කිහිපයක් අර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒක ඵලදායී. ෙමම කටයුත්ත සම්බන්ධව අධිකරණ 
තීන්දුෙවන් පස්ෙසේ තමයි අපට ඉදිරි කියා මාර්ගයන් ගන්නට 
පුළුවන් වන්ෙන්.  
 

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

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I would like to be enlightened as to whether the sub 

judice rule applies to this or only for criminal litigation? 
This is a civil matter that has been referred to and it is in 
debate. The Hon. Deputy Minister just mentioned that 
this matter is before courts. That does not prevent an 
answer being given in Parliament. I would like you to 
enlighten me as to whether this has now been enlarged in 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

order to ensure that Questions are not answered here as a 
legal refrain. If it is in courts you cannot answer here. 
That is a very serious situation. - [Interruption.] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The issue is, there is no clear-cut explanation that we 

can give as to what is meant by "sub judice". So, to be 
respectful to the independent judiciary, we refrain from 
interfering in matters that are before courts. So, on that 
basis, we are not in a position to interfere into that area. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
What do you mean by that? Where does this sub 

judice rule been applied in Parliament? Could you tell us 
under what Standing Order? Can you say that if a matter 
is in courts, you cannot answer or talk of that matter here? 
I can imagine a criminal matter, because there has been a 
past practice. It is not under any Standing Order, but has 
been a past practice. What about commercial litigation? 
Why should that be - 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Hon. Deputy Speaker, the sub judice rule has never 
arisen in this case. What the Deputy Minister said was 
that the Government has made representations; the 
Tobacco Company has made representations and the 
matter is before courts.  We cannot pressurize the court 
and say, give a decision tomorrow. It is up to the courts to 
give the decision. So, there is no question of sub judice 
here.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, he said that the matter is before the court and as a 

result - [Interruption.] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
The matter is before the court; it is pending. We are 

not in a position to pressurize the Supreme Court to give a 
decision early. When the matter is before the Supreme 
Court, it is up to them to give a decision.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
What I am saying is - 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I think the Hon. Members would understand. If I may 

read out Standing Order No. 31(6), it states, I quote: 

“A question must not refer to any matter which is under 
adjudication by a court of law or to any matter on which a judicial 
decision is pending.” 

This does not define whether it is criminal or not. 
There is no distinction between a criminal case or a civil 
case. This is a matter which is pending a decision. 
Therefore, we will not be able to penetrate into that area. 
Now, it is very clear. - [Interruption.]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
But, the Hon. Chamal Rajapaksa made an overriding 

rule.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The Standing Orders are very clear. I hope you would 

very clearly understand what I said. We will move on to 
the other Question.  

පශ්න අංක 5 - 2706/'12-(2) - ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

පැවති උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් මා පැහැදිලි කළා, ගරු 
මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පළාත් සභා හා සම්බන්ධ පශ්න 
ඇහුවත්, ඒ ඒ පළාත් සභාවලින් අපි ඉල්ලන තරම් ඉක්මනට 
පිළිතුරු ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක. ඊෙය් මම උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව්දී  කිව්වා, පළාත් සභා හා සම්බන්ධ ෙමවැනි 
පශ්නවලට සෑම පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරෙයක්ම සති ෙදකක් 
ඇතුළතවත් අනිවාර්යෙයන්ම පිළිතුරු එවන්නට ඕනෑය කියන 
එක. මට මාස ෙදකක කාලයක් අවශ්යයි.  පළාත් සභාෙවන් 
පිළිතුර ලැබුණු වහාම  මම  පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය පළමු වරට  

ඉදිරිපත් වුෙණ් 2013.06.21 වන දිනයි. එදිනත් සති ෙදකක් කල් 
ගත්තා.  දැන් බලන්න, එදා  සිට අද  වන ෙකොට මාස හයක් ගත 
ෙවලා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ඇමතිතුමාටයි උත්තර දීෙම් අයිතිය 

තිෙබන්ෙන්. එතුමා දින ඉල්ලුවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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ශී ලංකාෙව්  ෙසේවෙය් නියුක්ත ඉන්දියානු ශමිකයන්: 
පතිලාභ  

இலங்ைகயில் ெதாழில் ாி ம் இந்தியத் 
ெதாழிலாளர்கள்: நன்ைமகள் 

EMPLOYING OF INDIAN WORKERS IN SRI LANKA: 
BENEFITS 

 

2827/’12 

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

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2):  

(අ) (i) 2006 වර්ෂෙය් සිට 2011 වර්ෂය දක්වා වූ කාලය 
තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව්  ෙසේවෙය් 
ෙයදීමට අවසර ලබා දී ඇති ඉන්දියානු ජාතික 
ෙසේවකයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉන්දියානු ජාතිකයන්ෙග් වීසා අවශ්යතාවන්හි 
ෙමතරම් විශාල වැඩි වීමක් ඇති වීමට ෙහේතුව 
කුමක්ද; 

          (iii) ෙමරටට පැමිණීෙම්දී ඉන්දියානු ජාතිකයන්ට ලබා 
ෙදන වීසා සඳහා ගාසත්ුවක් අය කිරීමට ෙහේතුව 
කුමක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් රැකියාවල නිරත වීමට ශමිකයන් 
500ට වඩා වැඩි පිරිසකට අවසර දී ඇති ෙවනත් 
රටවල් තිෙබ්ද; 

 (ii) එම විෙද්ශිකයන්ට ෙමරට රැකියාවල නිරත වීමට 
ඉඩ ලබා දීෙමන් ශී ලංකාව ලැබූ පතිලාභ කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் த்த சாசன மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ)(i ) 2 0 0 6  தல் 2011 வைர இலங்ைகயில் 
ெதாழில் ாிவதற்கு அ மதியளிக்கப்பட்ட 
இந்தியத் ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைகைய 
வ டாந்த அ ப்பைடயி ம்; 

 ( i i )  இந்திய நாட்டவர்க க்கான சா 
ேதைவப்பா களில் மிகுந்த அதிகாிப்  
ஏற்ப வதற்கான காரணத்ைத ம்; 

 ( i ii )  வ ைக தந் ள்ள இந்தியர்க க்கான சா க்கு 
ஏன் கட்டணம் அறவிடப்ப கின்ற  
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  இலங்ைகயில் ேவ  ஏதாவ  நாட் ன் 500க்கும் 
அதிகமான ெதாழிலாளர்கள் ெதாழி ல் 
அமர்த்தப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 ( i i )  ெவளிநாட்டவர்கைள ெதாழில் ாிவதற்கு இங்கு 
அ மதிப்பதால் இலங்ைக ெபற் க்ெகாள் ம் 
நன்ைமகள் யாெதன்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Indian workers who have 
been granted permission to work in Sri 
Lanka from  the year 2006 to 2011on per 
year basis; 

 (ii) the reason attributed to such a huge 
increase in visa requirements of Indians; 
and 

 (iii) as to why a fees are charged for visas from 
Indians on arrival to our country? 

(b) Will he state -  

 (i) whether there are other countries of which  
workers more than 500 have been allowed 
to be employed in Sri Lanka; and 

 (ii) the benefit received by Sri Lanka by 
allowing those foreigners to work here? 

(c) If not, why? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.   

(අ)  (i)  

 

 (ii)  ඉන්දීය රජෙය් ණය හා ආධාර මත ව්යාපෘති 32ක් 
පමණ ෙමරට කියාත්මක වන අතර, ඒවාෙයහි 
ෙසේවය කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු ඉන්දියානු 
ජාතිකයින් පිරිසක් අදාළ ව්යාපෘති මඟින් ෙමරටට 
ෙගන්වා ඇත.  

  ෙපෞද්ගලික අංශයන්හි කර්මාන්තශාලාවල 
(විෙශේෂෙයන් යකඩ නිෂ්පාදනය) ෙසේවය කිරීම 
සඳහා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් නිර්ෙද්ශ සහිත 
ව්යවසායකයින් විසින් සැලකිය යුතු ඉන්දියානු 
ජාතිකයින් පිරිසක් ෙමරටට ෙගන්වා ඇත.  
ෙබොෙහෝ විට ෙමම කර්මාන්ත සඳහා ආෙයෝජනය 
කර ඇත්ෙත්ද ඉන්දියානු ජාතිකයින්ය.  

 (iii)  වීසා ගාසත්ු අය කිරීම අෙන්යෝන්ය එකඟතාව මත 
සිදු වන අතර, ඒ අනුව ඉන්දියානු රජය                       
ශී ලාංකිකයන් ෙවතින් අය කරන මුදලට සමාන 
මුදලක් ඒ ඒ වීසා කාණ්ඩ යටෙත් වීසා ගාසත්ු 
වශෙයන් අය ෙකෙර්.  

(ආ)  (i)   ඉන්දියාවට  අමතරව 2006 වර්ෂෙය් සිට 2011 
වර්ෂය දක්වා වසරකට ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය්  
අනුමත ව්යාපෘතීන්, ෙපෞද්ගලික අංශය හා රාජ්ය 
අංශෙය් ව්යාපෘතීන් සඳහා ශමිකයන් 500ට වඩා                    

වර්ෂය ඉන්දියානු ජාතික ශමිකයින් ගණන 
2006 4996 
2007 5683 
2008 5544 
2009 5338 
2010 5552 
2011 6297 

279 280 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකාෙව් රැකියාවල නිරත වීමට අවසර ලබා දී 
ඇති රටවල් පහත පරිදි ෙව්.  

 

 

 (ii)  වැඩි අත්දැකීම් හා පළපුරුද්ද ඇති හා විෙශේෂ 
තාක්ෂණික පුහුණුව සහිත විෙද්ශීය ශමිකයන් 
ෙමරට තුළ ෙසේවා නියුක්තව සිටීම නිසා අදාළ 
සංවර්ධන ව්යාපෘති වඩාත් කාර්යක්ෂමව සහ 
ඵලදායීව නිම කර ගැනීමට හැකි ෙව්. එෙමන්ම 
විෙද්ශ ණය හා ආධාර යටෙත් විෙද්ශීය ශමිකයන් 
රට තුළ ෙසේවය නියුක්ත වන්ෙන් ෙබොෙහෝ 
විෙද්ශීය ආධාර ගිවිසුම්වල ෙකොන්ෙද්සිවලට 
අනුකූලවයි. එෙසේ විෙද්ශ ශමිකයන් රට තුළ ෙසේවා 
නියුක්ත වීම නිසා විෙද්ශ ණය හා ආධාර රටට 
ලැබීම දිරි ගැන්වීමට ෙහේතුවක් වන අතර එමඟින් 
රටට ලැෙබන පතිලාභ ඉහළ නංවා ගැනීමට 
අවසථ්ාව සැලෙසනු  ඇත.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය මීට වඩා ශීඝෙයන් 
වර්ධනය කිරීමට හැකි වන පරිදියි මා ෙම් කාරණය අහන්ෙන්. 
සාර්ක් කලාප ෙය් රටවල ඉන්න අයට වීසා බලපතයට apply 
කරන්ෙන් නැතිව එන්න බැරි ඇයි? එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් -රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය්- ෙම් 
තත්ත්වය ලිහිල්  කළා.  එයින් ලංකාෙව් සංචාරක කර්මාන්තය 
දියුණු  වන්නට පටන් ගත්තා. එවැනි අවස්ථා වක් සංචාරකයින්ට 
ඇති කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඇයි visa  ඉල්ලන්ෙන්?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
දැනට  බලපවත්නා නීතිරීති හා ෙරගුලාසි අනුව visa  අවශ්යයි, 

ශී ලංකාවට ඇවිත්  වැඩ කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ශමිකයන්.    
සාමාන්යෙයන් පැමිෙණන සංචාරකයින් ෙනොෙවයි. ශමිකයින් 
සදහා visa  අවශ්යයි.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශමිකයන්  ට  ෙනොෙවයි,  ඕනෑ   ෙකෙනකුට මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ඒ අය සම්බන්ධෙයන් දැනට සමහර අවස්ථාවලදී visa ලබා 

දීම ලිහිල් කර තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අදහස අනුව අප ඒ ගැන 
කල්පනා කර බලා තවත්  ලිහිල් කිරීමට අවශ්ය නම්,  ලිහිල් කිරීම 
පිළිබඳව අපට පතිපත්තියක්  සකස් කර ගන්නට පුළුවන්. 

වර්ෂය   රට     
  චීනය එක්සත් 

රාජධානිය 
ජපානය දකුණු 

ෙකොරියාව 
2006 1150 630 500 - 
2007 2100 525 - - 
2008 2590 640 - - 
2009 5100 580 - 690 
2010 6190 560 - 670 
2011 6660 600 - 515 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා දුන් පිළිතුර 

උපෙයෝගි කර ෙගන  ෙදවන අතුරු පශ්නය වශෙයන් මට අහන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් ෙමයයි. සාමාන්යෙයන් visa  අවශ්ය  වන්ෙන් 
පශ්නකාරී අවස්ථාවකදීයි. ස්තී දූෂකෙයෝ, කුඩුකාර ෙයෝ වාෙග් 
කට්ටිය එන්න  තිෙබනවා නම්  ඒ අයට visa ෙදන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්  ඔබතුමන්ලා ඒ අයටත් ෙදනවා. ඒ අය  ඇවිත් රට පුරාම 
කුඩු ෙබදනවා. ඒ අය visa අරෙගන ෙන් ආෙව්. ෙම්වා කරන අයට 
visa ෙදනවා නම් ෙමොකක්ද visa  එෙකන් ෙහොයන්ෙන්? 
     

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යම් පුද්ගලෙයක් ඕනෑම 

රටකට වීසා බලපතයක් ඉල්ලුවාම සාමාන්යෙයන් ඔහු විෙශේෂ 
අපරාධකාරෙයක් ද, නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව යම් ෙසොයා 
බැලීමක් කරනවා මිස  ඔහුෙග්  අෙනකුත් කියාකලාපයන් පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීමක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඕනෑම රටක ෙකෙනකුට 
ඇවිත්  එවැනි වැරදි කියාවක් කරන්න පුළුවන්. වැරදි කියාවක් 
කෙළොත් ඒ අයට දඬුවම් ෙදන එක තමයි තිෙයන්ෙන්. ඒ මිස කිසිම 
රටකට යන සංචාරකයින් filter  කරන වාෙග් කමයක් ෙලෝකෙය් 
කිසිම රටක තිෙයනවාය කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. මූලික 
වශෙයන් ජාත්යන්තර අපරාධවලට සම්බන්ධයි කියනවා නම් -
[බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තහනම් ලැයිස්තුව කියා- 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
තහනම් ලැයිස්තුව කියා ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. ඒක හැම 

රටකම computer  එෙක් තිෙයනවා. එය බලනවා මිසක් යම් 
ෙකෙනකු, පස්ෙසේ අපරාධයක ට හවුල් වුණාය කියා ෙහෝ 
ඉස්ෙසල්ලා  හවුල් ෙවලා තිබුණාය කියා ෙහෝ   දැන ගත්තාම  
ඔහුට  විසා එක ෙදන ෙකොට ෙපර ෙද්වල් දකින ඥානයක් 
immigration officersලාට  නැහැෙන්.  

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

ඔබතුමන්ලා visa එක සල්ලිවලට විකුණන එක විතරක් 
ෙනොෙවයිෙන් කරන්ෙන්. ෙම්ෙකන් අදහස් කරන්ෙන් රජයක් 
වශෙයන් ඔහුව screen කරනවා, ෙහොඳයි කියලා එන්න කියනවා, 
ඊට පස්ෙසේ visa එක ෙදනවා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. He is asking - 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්. පිටිපස්ෙසේ ඉන්න අයෙගන් 

ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. කරුණාකරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විහිළුවකට ලක් කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමතුමා ඉන්න තිබුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙවයි; අංෙගොඩ 
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වාෙග් තැනකයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අගමැති විය යුතු ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයකුෙගන් මම ෙම් පශ්නය 
අහන්ෙන්. රෙට් හැම ෙකොනකම කුඩු තිෙබනවා. වතුර එනවාට 
වැඩිය එතෙනෝල් එනවා. සම්පදායයක් වාෙග් aircraft එෙකන් 
ෙහෙරොයින් එනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he cannot make a statement like that while asking 

a Supplementary Question. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අස්වර් මන්තීතුමාට ෙමොකක්ද කුඩු ගැන තිෙබන පශ්නය? 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා. 

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

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාත් නිකම් වෙටන් එන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආණ්ඩුවත් වෙටන් ගහලාෙන් කුඩුකාරෙයෝ ෙගන්වා ගන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් ආණ්ඩුව අගමැතිතුමාෙගන් නිකරුෙණ් පශ්න කරනවා. 

කුඩු ව්යාපාර කරන්ෙන් නැති අයෙගන් පශ්න කරනවා. නමුත් ඒවා 
කරන අයට ෙමොකුත් කරනවාද? දැන් එතෙනෝල් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ අය පිළිබඳව ගත්,- 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා පශ්නය අහන්න. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් පශ්නය තමයි, ෙම් රෙට් කුඩු අහු වුණාට පස්ෙසේ ෙම් 

රෙට් අය ඒ රටවලට ගිහිල්ලා අල්ලලා ෙගනාවා, visa නැතුව 
ආවා. ඇයි ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත්? නිකරුෙණ් 
එක් අෙයක් ඉලක්ක කරලා පශ්න කරනවා නම්,- 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
පැහැදිලි පශ්නයක් අහන්න. ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි 

පශ්නය? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පැහැදිලි පශ්නය ෙමන්න ෙම්කයි. මම 

වකාකාරවෙන් ගිෙය්. දැන් මම ඍජුව එනවා. ආණ්ඩුව අහිංසක 
එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ඉලක්ක කරනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ඉලක්ක කරලා තිෙබන අහිංසක එක්ෙකනා ෙදන්නා කවුද? 

ඔබතුමා නම් කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ෙමෙතක් ෙවලා කිව්ෙව් නැහැ. අගමැතිතුමා. ෙමෙතක් දුර 

ආරක්ෂා කරපු ෙම් වාෙග් වටිනා මනුස්සෙයක් දැන් එක පාරටම 
එළියට දාන්න ඕනෑ කියලා හැම එක්ෙකනාම කියනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
එතැන visa පශ්නයක් නැහැෙන්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, අතුරු පශ්න අවසානයි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ජනමාධ්යයට කරන කථාවක් විතරයි 

ෙම්ක. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7, ගරු පී. හැරිසන් මහතා. 

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, we have to strictly keep to the Standing Orders when 

raising Supplementary Questions. It is very well explained in 
Standing Order No. 28. ෙම් උසස් පාර්ලිෙම්න්තුව නිකම් 
ෙකෝලම් මඩුවක් කරන්න එපා කියලා මම රවි කරුණානායක 
මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්ක ෙකෝලම් මඩුවක් 
ෙනොෙවයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. පශ්න අංක 8, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
I rise to a point of Order, Sir. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the Opposition. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Sir, the Hon. Azwer said that when you ask a 

Supplementary Question, it should be relevant to the 
Question. So, can he tell us what was not relevant to the 
Hon. Ravi Karunanayake's Question. Otherwise, he 
cannot say that. He must tell us what is not relevant. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Thank you very much. 
පශ්න අංක 8 - 3942/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 

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

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 3225/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න කැමැති ඇති. නමුත් ශීලන්කන් 

ගුවන් සමාගෙම් ඉහළ නිලධාරින් කියලා තිෙබනවා, සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලන්න කියලා. එතෙකොට මම පශ්නය අහන්ෙන් 
ෙමොකටද?  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
 

ෙයෝජිත වගා රක්ෂණ කමය : ආවරණය 
உத்ேதச கமத்ெதாழில் காப் தித் திட்டம்: 

உள்ளடக்கம் 
PROPOSED CULTIVATION INSURANCE SCHEME: COVERAGE 
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3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
ෙවනුවට) 

      (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
சார்பாக) 

      (The Hon.  John Amaratunga  on behalf of the Hon. P. 
Harrison) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) 2013 අය වැෙයන් ෙයෝජිත වගා රක්ෂණ කමයට 
වී වගාව හැර ෙපොෙහොර සහනාධාරය යටෙත් 
අෙනකුත් ෙබෝග වගා කරන ෙගොවීන් ඇතුළත් 
වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම රක්ෂණ කමය යටෙත් සව්භාවික 
ආපදා තත්ත්වයක් ෙහේතුෙවන් හානි සිදුවන 
එළවලු, පලතුරු සහ අෙනකුත් ක්ෙෂේත ෙබෝග 
වගාවන්හි අක්කරයකට ලබා ෙදන රක්ෂණ මුදල 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් වැනි අපනයන ෙබෝග සඳහා 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන්ද; 
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 (ii) එෙසේ නම්, ෙත්, රබර් හා ෙපොල් සඳහා ලබා ෙදන 
කිෙලෝගෑම් 50ක සහනාධාර ෙපොෙහොර මල්ලක 
මිල ෙකොපමණද; 

 (iii) පසු ගිය වර්ෂ තුෙන්දී ඉහත ෙබෝග සඳහා ලබා දී 
ඇති ෙපොෙහොර සහනාධාර පමාණය සහ එහි 
වටිනාකම ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබන ෙත්, රබර් සහ  
ෙපොල් වගාකරුවන් ඉහත (අ)(i)හි සඳහන් වගා 
රක්ෂණ කමය මඟින් ආවරණය ෙව් නම්, ඔවුන්ට 
රක්ෂණ වන්දි හිමි වන ආපදා තත්ත්වයන් 
කවෙර්ද; 

 (v) සව්භාවික ආපදාවකදී හානි වන ඉහත ෙබෝග වගා 
අක්කරයකට හිමිවන රක්ෂණ වන්දි මුදල ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 3  வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் 
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள கமத்ெதாழில் காப் 

தித் திட்டத்தில் ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைக தவிர 
ஏைனய பயிர்ெசய்ைககளில் ஈ ப கின்ற 
விவசாயிகள் உரமானியத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப் 
ப ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், இக்காப் தித் திட்டத்தின்கீழ் 
இயற்ைக அனர்த்தம் காரணமாக ேசதேமற்ப ம் 
மரக்கறி, பழவைககள் மற் ம் ஏைனய களப் 
பயிர்ச்ெசய்ைகக க்கு ஓர் ஏக்க க்கு வழங் 
கப்ப ம் காப் தித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேதயிைல, இறப்பர், ெதங்கு ஆகிய ஏற் மதிப் 
பயிர்ச்ெசய்ைகக க்கு உரமானியம் வழங்கப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின் ேதயிைல, இறப்பர், ெதங்கு 
ஆகியவற் க்கு வழங்கப்ப ம் 50 கிேலாகிராம் 
ெகாண்ட மானிய உரம் உைறெயான்றின் விைல 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த ன்  வ டங்களில் குறிப்பிட்ட பயிர்க 
க்காக வழங்கப்பட் ள்ள உர மானியத்தின் 

அள  மற் ம் அதன் ெப மதி யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) உர மானியம் ெப ம் ேதயிைல, இறப்பர், மற் ம் 
ெதங்கு உற்பத்தியாளர்கள் ேமேல அ(i)இல் 
குறிப்பிடப்பட்ட கமத்ெதாழில் காப் தித் 
திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்ப வார்களாயின் இவர் 
க க்கு காப் தி இழப்பீ  கிைடக்கும் 
அனர்த்த நிைலைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இயற்ைக அனர்த்தத்தினால் ேசத ம் ேமற்ப  
பயிர்ச்ெசய்ைக ஓர் ஏக்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
காப் தி இழப்பீட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state -  

 (i) whether the farmers who cultivate crops 
other than paddy under fertilizer subsidy 
are covered by the cultivation insurance 
scheme proposed in the 2013 Budget; 

 (ii) if so, the amount of insurance coverage 
granted under that  insurance scheme per 
acre of vegetables, fruits and other field 
crops which are damaged by a natural 
disaster, separately ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether fertilizer subsidy is provided for 
export crops such as tea, rubber and 
coconut; 

 (ii) if so , the price of a 50 kilogram bag of 
fertilizer given on subsidy for tea, rubber 
and coconut;  

 (iii) the amount of fertilizer given on subsidy 
for those three crops during the last three 
years and its value; 

 (iv) if the tea, rubber and coconut cultivators 
who receive fertilizer subsidy are covered 
by the cultivation insurance scheme 
mentioned in (a)(i) above, the level of 
disaster situations for which they are 
entitled for compensation under insurance; 
and 

 (v) the amount of insurance coverage granted 
per acre of the aforesaid crops that are 
damage at a natural disaster, separately? 

(c) If not , why? 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

(අ) (i) 2013 අය වැෙයන් ෙයෝජිත වගා රක්ෂණ කමය, සියලුම 
ෙගොවීන් හා කුඩා වතු හිමියන් සඳහා අදාළ කර ගැනීමට 
2014 අය වැය මගින් ෙයෝජනා කර ඇත. 

 (ii) ඉදිරිෙය් දී තීරණය කරනු ඇත. 

 (ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) රු. 1200/- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii)  
 

 

 

 

  (iv) ඉදිරිෙය්දී තීරණය කරනු ඇත. 

 (v) ඉදිරිෙය්දී තීරණය කරනු ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7 -3382/'12-(1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී 
සම්පත් සංරක්ෂණ  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 
of Wildlife Resources Conservation) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මී ළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ෙනොෙරොච්ෙචෝ ෙල් තාප බලාගාරය අකීයවීම 
ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயச் ெசய ழப்  

BREAKDOWN OF NOROCHCHOLAI THERMAL POWER PLANT 

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

යටෙත් ෙමම පශ්නය ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරෙය් කියාකාරිත්වය විටින් විට 
බිඳ වැටීම ෙහේතුෙවන් උද්ගත වී ඇති අර්බුදකාරි තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ජල විදුලිය මත පමණක් රඳා සිටීම අවදානම් බවද ෙපෞද්ගලික 
බලාගාරවලින් විදුලිය මිලට ගැනීම වියදම්කාරි බවද පකාශ 
කරමින් ආණ්ඩුව ආරම්භ කළ මහා පරිමාණ තාප බලාගාරය වූෙය් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරයයි. ආරම්භක නිෂ්පාදන 
ධාරිතාව ෙලස ෙමගාෙවොට් 300ක විදුලියක් නිෂ්පාදනය කිරීමට 
ඉලක්ක කළ ෙමම බලාගාරය ඉදිකිරීම චයිනා නැෂනල් මැෂිනරි 
ඉම්ෙපෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්ෙපෝර්ට් ෙකෝපෙර්ෂන් ආයතනයට පවරා 
ෙදනු ලැබුණා. ෙම් සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය ෙඩොලර් 
මිලියන 450ක් වූ අතර එය චීනෙය් එක්සිම් බැංකුෙවන් ණයක් 
ෙලස ලබාෙගන තිෙබනවා. 

බලාගාරෙය් පළමු අදියර 2012 ජනවාරිෙය් අවසන් කිරීමට 
නියමිතව තිබුණත් එය කඩිනම් ෙකොට 2011 මා ර්තු 22වන  දින 
විවෘත කරනු ලැබුවා. ෙමය කඩිනමින් විවෘත කිරීමට කටයුතු 
කළද ෙමවැනි බලාගාරයක විධිමත් නිෂ්පාදන කටයුතු ඇරඹීමට 
ෙපර සිදු විය යුතු අත් හදා බැලීෙම් පියවර හිතාමතා මඟ හරින ලද 
බව එකල ජනමාධ්ය මඟින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුවා. ෙකෙසේ වුවද 
එකල එම අදහස වග කිව යුත්තන් විසින් බැහැර කර තිබුණා. 

ෙකෙසේ නමුත් සාමාන්යෙයන් පැරණි බලාගාරයක නිතර බිඳ 
වැටීම් අෙප්ක්ෂා කළ හැකි වුවද, අලුතින් ඉදි කරන ලද 
බලාගාරයක නිතර බිඳ වැටීම් සිදු වන්ෙන් නැහැ. එෙහත් 
නිෂ්පාදනය ඇරඹුණු 2011 මාර්තු 22 සිට 2014 ජනවාරි දක්වා 
කාලය තුළ ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය විසිපස් වතාවකට වඩා 
බිඳ වැටී ඇති බව ජනමාධ්ය වාර්තා කර තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මා දන්නා පරිදි ෙම් වන විටත් බිඳ වැටිලායි 
තිෙබන්ෙන්. එබැවින් බලාගාරෙය් නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ 
ෙකොතැනක ෙහෝ ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් ඇති බව පැහැදිලියි. 

ෙම් වන විට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්, කැලණිතිස්ස ෙදක, 
ෙකරවලපිටිය ඇතුළු බලාගාර 3ක් බිඳ වැටී ති ෙබනවා. අද 
මාධ්යවලින් වාර්තා කර තිබුණා, ඉහළ ෙකොත්මෙල් බලාගාරය 
සහ කැනිෙයොන් බලාගාරයත්, ඒ වාෙග්ම ඊෙය් වාර්තා කරලා 
තිබුණා, රන්ෙදණිගල බලාගාරය සහ රන්ටැෙඹ් බලාගාරයත් 
අකිය තත්ත්වයකට සහ අර්ධ අකිය තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට 
ෙමගා ෙවොට් 655ක් -අලුතින් බිඳ වැටුණු බලාගාරත් එක්ක 
පමාණය ෙකොපමණද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.- අහිමි වී ඇති 
බවත්, එම පමාණය ෙපෞද්ගලික බලාගාරවලින් වැඩි මිලකට මිල 
දී ගැනීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට සිදු වී ඇති බවත් වාර්තා 
වනවා. විෙශේෂෙයන් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය විවිධ 
අවස්ථාවල බිඳ වැටීම ෙහේතුෙවන් සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා යැයි 
කියමින් දින ගණනාවක් වසා තැබීම නිසා ආර්ථික වශෙයන් 
ඵලදායීතාවකින් ෙතොරව ණය හා ෙපොලී වාරික ෙගවීමටත්, අමතර 
වශෙයන් විදුලිය මිල දී ගැනීම සඳහාත් අමතර වැය බරක් 
දරන්නටත් සිදු වී තිෙබනවා. ෙමම බර අවසාන වශෙයන් 
පැටෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් මහ ජනතාව මතයි. රුපියල් ෙකෝටි 200ට 
වැඩියි, රුපියල් ෙකෝටි 400ට වැඩියි කියලා විවිධ ගණන් පුවත් 
පත් වාර්තා කරලා තිබුණා. අපි දන්ෙන් නැහැ, මාධ්යවල වාර්තා 
කර තිබුණු ඒවා ගැන. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යතුමිය විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි මා විශ්වාස 
කරනවා. 

1.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සඳහා දරන ලද වියදම් 
රාජ්ය පතිපාදන හා ණය පතිපාදන වශෙයන් ෙවන් ෙවන්ව 
ෙකොපමණද? එහි ණය වාරිකය සහ ෙපොලී අනුපාතිකය 
ෙකොපමණද? 

289 290 

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම  මහතා] 

වර්ෂය ෙබදා දුන් ෙපොෙහොර පමාණය 
(ෙම.ෙටො) 

ව ටිනාකම 
(රු.මිලියන) 

  ෙත් රබර් ෙපොල්   

2011 169,534 14,291 54,194 5,096 
2012 195,593 15,559 45,710 16,290 

2013 195,359 21,372 39,494 12,182 

එකතුව 560,486 51,222 139,398 33,568 
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2.  එම බලාගාරය බිඳ වැටීම නිසා සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා 
ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙකොපමණ දින සංඛ්යාවක් 
නිෂ්පාදනය මුළුමනින්ම ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් අත්හිටවනු 
ලැබ තිෙබ්ද? 

3.  එහි නිෂ්පාදන අත් හිටුවීම ෙහේතුෙවන් අමතර වශෙයන් 
ෙපෞද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය මිල දී ගැනීෙම්දී 
ෙගවන්නට සිදුව ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද? 

4.  බලාගාරය නිතර බිඳ වැටීමට ෙහේතුව ෙලස හඳුනා ෙගන 
ඇත්ෙත් කුමක්ද? ෙම් බිඳ වැටීම්වලින් ඒ බලාගාරෙය් 
කුමන කුමන ෙකොටස්, ෙකොයි ෙකොයි අවස්ථාවන්වලදී 
අකිය වුණාද කියා ගරු ඇමතිතුමියෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

5.  ඉදිරිෙය්දී ෙමෙසේ හදිසි බිඳ වැටීම් වළක්වා ගැනීමට ගනු 
ලැබ ඇති පියවර කවෙර්ද? 

6. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් පළමු අදියර ඉදි කළ සමාගමටම එහි 
ෙදවන අදියර ඉදි කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුවද පිරිනමා ඇත්ද? 
එෙසේ නම් එහි තාක්ෂණ දුබලතා ෙනොමැති බවට ලබා 
ෙගන ඇති සහතිකය කුමක්ද? 

 ෙම් කරුණු පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමිය පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ , சக்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Power and Energy)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)  යටෙත් අසන ලද 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(1) රාජ්ය පතිපාදන වශෙයන් මිලියන 15,739යි. 

 ණය පතිපාදන වශෙයන් මිලියන 135,162යි.  
 

පසුබිම   

* බලාගාරෙය් අදියර i සඳහා වියදම  : 
 මිලියන 58,706  

* බලාගාරෙය් අදියර ii සඳහා වියදම  :
 මිලියන 92,195  

* ණය ලබා දුන් ආයතනය  :
 China Exim Bank 

* ණය සඳහා අනුගාහිත - Grace Period  :
 අවුරුදු 05  

* ණය ෙගවීම සඳහා ලබා දී ඇති කාලය :
 අවුරුදු 15   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොලී අනුපාතිකය ෙකොප මණද? 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
නැහැ, ඔබතුමා පශ්නෙයන් ඒක අහලා තිබුෙණ් නැහැ. 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සඳහා දරන ලද වියදම්, රාජ්ය 
පතිපාදන හා ණය පතිපාදන වශෙයන් ෙවන් ෙවන්ව ෙකොපමණද 
කියලා අහලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් ඔබතුමියට එවපු පශ්නයම තමයි මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මෙග් දැනුවත් භාවෙය් හැටියට ෙපොලී අනුපාතිකය  පළමුෙවනි 

ණය සඳහා සියයට 4කුත්, ෙදවන ණය සඳහා සියයට 2කුත් 
ෙවනවා. මම ඔබතුමාට අවශ්ය නම් තවදුරටත් පසුව තහවුරු 
කරන්නම්. මෙග් දැනුවත්භාවෙය් හැටියටයි සඳහන් කෙළේ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක නිශ්චිතයි ෙන්? 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ඔබතුමාෙග් ෙදෙවනි පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
 

(2) * විදුලි නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කළ දිනය :13.02.2011  

* සාමාන්ය නඩත්තු කටයුතු සඳහා නිෂ්පාදනය අත් හිටවූ 
දින ගණන : 107   

* අදියර ii බලාගාරය හා සමගාමී කිරීම සඳහා නිෂ්පාදනය 
අත් හිටවූ දින ගණන : 05  

* පරිබාහිර ෙහේතූන් නිසා, (උදා. සිසිලන ජල මාර්ගෙය් 
අනෙප්ක්ෂිත මුහුදු ජීවී ගහනය ඉවත් කිරීම) සඳහා 
මුළුමනින්ම/ අර්ධ වශෙයන් අත් හිටවූ දින ගණන  : 14  

* බිඳ වැටීම් ෙහේතුෙවන් නිෂ්පාදනය මුළුමනින්ම අත් හිටවූ 
දින ගණන : 136  

* බිද වැටීම් ෙහේතුෙවන් නිෂ්පාදනය අර්ධ වශෙයන් අත් 
හිටවූ දින ගණන  :  09  

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

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ඔක්ෙකොම - [බාධා කිරීමක්]   මම ෙම් විසත්ර  table කළාට 

පසුව ඔබතුමා එකතු කර ගන්න,  අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි.  
[බාධා කිරීමක්] මට   අ.ෙපො.ස සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් 
ගණන්වලට "ඩී" එකක් තිෙබනවා.  

 පශ්නෙය් තුන්වන ෙකොටසට පිළිතුර ෙම්කයි. 

(3)   ලක්විජය බලාගාරෙය් වාණිජ විදුලිය නිෂ්පාදනය 2011 ජූලි 
24 දින ආරම්භ කරන ලදී. 2011 ජූලි සිට 2013 ෙදසැම්බර් 
අවසානය දක්වා නිෂ්පාදිත විදුලිය ගිගාෙවොට් පැය 3646ක් 
ෙව්. එයින් රටට වූ ලාභය ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 
බිලියන 65ක් පමණ ෙව්.  බිඳවැටීම් හා නඩත්තු ෙහේතුෙවන් 
නිෂ්පාදනය කළ ෙනොහැකි වූ විදුලිය ගිගාෙවොට් පැය 
1391කි. එම පමාණය තාප බලෙයන් නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා වැය වන මුදල ආසන්න වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
25ක් පමණ ෙව්.  

(4)  බලාගාරෙය් ෙබොෙහෝ බිඳවැටීම්වලට ෙහේතු ෙලස හඳුනා 
ෙගන ඇත්ෙත් පධාන උපකරණ ආශිත සහායක 

291 292 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උපකරණවල ඇති වූ යම් යම් ෙදෝෂයන්ය.  

 ඒ ඒ අවසථ්ාවල අකිය වූ ෙකොටස ්මීට අමුණා ඇති වගුෙව් 
දක්වා ඇත. මම එය table* කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙකොටස්, අපි හිතමු සිසිලන යන්තය වැනි ඒ උපකරණ 

ඔක්ෙකෝම- 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
තාප බලාගාරයක් කියන්ෙන් ඉතාම සංකීර්ණ එකක්. එහි යම් 

යම් ෙකොටස්  තිෙබනවා. ඒවා ෙමම වගුෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. 
මා ෙමය table කළාම ඔබතුමාට බලාගන්න පුළුවන්. ඉල්ලපු 
විස්තර ටික ෙමහි තිෙබනවා.  Shutdowns and trippings වාෙග් 
ෙද්වල් ගැන ෙමහි තිෙබනවා.   

පශ්නෙය් පස්වන ෙකොටසට පිළිතුර ෙම්කයි. 

(5)  ෙම් දක්වා සිදු වී ඇති බිඳ වැටීම්  සිදු වූ හැම අවසථ්ාවකම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්, බලාගාරෙය් ඉදිකිරීම් භාරව 
කටයුතු කළ ෙකොන්තාත් සමාගමත් අදාළ උපකරණ 
අවශ්යතා පරිදි අදාළ නිෂ්පාදන සමාගම්වලද සහාය ඇතිව 
එම බිඳවැටීම්වලට ෙහේතු වූ මූලික කරුණු හඳුනාෙගන ඒවා 
යළි ඇති ෙනොවීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.  
එෙසේම අදියර ii බලාගාරවල ඊට සමගාමී ෙකොටසව්ල 
එවැනි බිඳ වැටීම් ඇති ෙනොවීම සඳහා අවශ්ය වැඩි දියුණු 
කිරීම්ද සිදු ෙකෙර්.  

 

 පශන්ෙය් හයවන ෙකොටසට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
 

(6) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ෙදවන අදියර සඳහා පළමු 
ෙකොන්තාත්කරුෙග්ම ෙසේවය ලබා ෙගන ඇත. 

 ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ණය ලබා ගන්නා අවෙබෝධතා ගිවිසුම 
අවසථ්ාෙව් පළමු අදියෙර් ෙකොන්තාත්කරුෙග් ෙසේවය 
ෙදවන අදියර සඳහා ද ලබා ගන්නා බවට අවෙබෝධතාවකට 
පැමිණ ඇත. 

 තවද ෙදවන අදියර සඳහා ගිවිසුම්ගත වන 2009 වසෙර් ජුනි 
29 දින වන විට පළමු අදියර සම්පූර්ණ කර ෙනොතිබුණ 
බැවින්, තාක්ෂණික දුබලතා ගැන සහතිකයක් ලබා 
ගැනීෙම් අවසථ්ාවක් ෙනොතිබිණ. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව දුරටත් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරය ගැන  detail අවශ්ය නම්, රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙව්දී මෙගන් අහපු පශ්නවලට ලබා දීපු පිළිතුර 
තිෙබනවා. මම ඒකත් සභාගත* කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාං ශෙය් ෙල්කම්තුමා ජනාධිපති 
ෙල්කම්තුමාට ෙම් ගැන හදපු වාර්තාවක් තිෙබනවා. ඒ වාර්තාවත් 
මම සභාගත* කරනවා.  

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව 
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට අ.භා. 
6.00 දක්වා විය යුතු ය. අ.භා. 2.00 ට ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5) 
කියාත්මක විය යුතු ය." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
 ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 

කිරීම - පැමිණ නැත. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා  ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
 ජීවන වියදම ඉහළ නැඟීම 

அதிகாிக்கும் வாழ்க்ைகச் ெசல  
RISING COST OF LIVING 

 
[අ.භා. 1.49] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අහස උසට නඟින බඩු මිලත්, ගාස්තු සමඟ දරා ගත ෙනොහැකි ජීවන 
වියදෙම් ගහණයට හසු වී මහ ජනයා නිමක් නැතිව පීඩාවට පත් ෙවමින් 
සිටිති.  

ඊට අනුරූපව රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් වැඩි වීමක් ෙනොමැත. ෙමයද 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ෙකෙරහි බරපතළ ෙලස බලපා ඇත.  

එබැවින් ෙමම පීඩාෙවන් මහජනයා මුදා ගැනීමට සහ සහන සැලසීමට 
ආණ්ඩුව විසින් කඩිනම් පියවර ගත යුතු යැයි ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කරමි." 

293 294 

[ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව වසර 
අටක පාලනෙයන් පස්ෙසේ දැන් නවෙවනි වසරටත් එළඹී 
තිෙබනවා. අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ෙග් ජීවිත පූජාෙවන්, ඒ 
වාෙග්ම මුළුමහත් සමාජෙය්ත්, ආණ්ඩුෙව්ත් කැපවීෙමන්  
තස්තවාදය නැති ෙකොට දශක තුනක සාපලත් කුරිරු යුද්ධය නිමා 
කර අභිමානවත් යුද ජයගහණයක් 2009 වසෙර්දි අෙප් රටට උරුම 
කර දුන්නා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා අෙප් රෙට් 
ජනතාව කිරිබත් කාලා, කැවුම් ෙකොකිස් කාලා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙව් දෑස් දල්වා ගත්තා. ඔවුන් හිතුෙව්, පාර්ථනා 
කෙළේ තත්පරෙයන් තත්පරයට, විනාඩිෙයන් විනාඩියට යුද්ධයට 
වැය කරපු අතිවිශාල ධනස්කන්දය -යුද වියදම්- ඒ ජයගහණෙයන් 
පස්ෙසේ ජනතා සුබ සාධනය සඳහා ෙයොදවයි කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට ෙමෙතක් ඒ 
ෙද් කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි දැක්කා, ඉතිහාසෙය් කිසිම 
ආණ්ඩුවකට ෙනොලැබිච්ච ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් යුද 
ජයගහණයත් සමඟ ආණ්ඩුවට උදා ෙවච්ච හැටි. නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා ඒ ජනතාව තැබූ විශ්වාසෙය් 
බලාෙපොෙරොත්තුව, ඒ ජනතාවෙග් සියලුම  සිහින අද ෙවද්දී 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් මහින්ද චින්තන ආණ්ඩුව විසින් උදුරාෙගන 
අවසානයි.  

අද වන විට ආසියාෙව් වැඩිෙයන්ම අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවලට 
බදු ගහන රට අෙප් රට බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ආසියාෙව් 
වැඩිම විදුලි බිල ෙගවන රට බවට ලංකාව පත් කරලා තිෙබනවා. 
ඉන්ධනවලට වැඩිෙයන්ම බදු අය කරන රට බවට අෙප් ෙම් 
ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාව තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
මහා පරිමාණ මත්කුඩු ජාවාරම් සිදුවන, ලීටර් දස ලක්ෂ ගණනින් 
කන්ෙට්නර් පිටින් එතෙනෝල් ෙගෙනන ආසියාෙව් මත්දව්ය 
ෙක්න්දස්ථානය බවටත් තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රට පත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් යන විධියට අ ෙප් රෙට් පධානම ආනයනික භාණ්ඩ 
බවට මත්දව්ය සහ මත්කුඩු පත්ෙව්ද කියන පශ්නය ෙහට අනිද්දා 
ෙවන ෙකොට අහන්න සිදුෙව්ද කියන සැකය මට මතු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා අද 
ෙවන ෙකොට අෙප් රට තුළ ළදරු කිරි පිටි හිඟයි කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, අද ෙවන ෙකොට සහනාධාර ෙපොෙහොර 
හිඟයි කියලා. ඉන්ධනවලට දුන්නු සහනාධාරත් නවත්වලා. හරියට 
නිකම් යුද සමෙය් එක පිට එක පත්තු වුණු ෙවඩි වාෙග් බදු පිට බදු; 
දඩ පිට දඩ. ෙම් වාෙග් පීඩාකාරී තත්ත්වයකට ජනතාවට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලකට මාසයකට ජීවත් ෙවන්න 
රුපියල් 40,000කට වැඩිය වැය ෙවනවා කියලා රජෙය් සංඛ්යා 
ෙල්ඛනවලින්ම ෙපන්වලා තිෙබනවා. නමුත් ඇත්ත කථාව 
ෙමොකක්ද? "අපි කන හැටි ලිපා දනී" කිව්වා වාෙග් ෙම් මට්ටෙම් 
ආදායමක් ලබන්ෙන් පවුල් කීයද කියලා  අපම කල්පනා කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

ෙම් බලන්න, රජෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව නාගරික පෙද්ශවල 
රුපියල් 45,000ට අඩු ආදායම් ලබන අයෙග් ගෘහ ඒකක පතිශතය 
56.6යි. ගාමීය අංශය තුළ රුපියල් 45,000ට අඩු ආදායම් ලබන 
අයෙග් ගෘහ ඒකක පතිශතය   81.2යි. වතු අංශය තුළ සියයට 
93.5ක්ම රුපියල් 45,000ට වඩා අඩු ආදායම් ලබන අය තමයි 
ජීවත් වන්ෙන්.   ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහම නම් 
අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 99ක් හූල්ලනවා. සියයට 1ක් 
සුර සැප විඳින දාමරික ආර්ථික කමයක් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව අෙප් රෙට් ෙම් ෙවන ෙකොට 
නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්. 

 අද ෙවද්දී අෙප් ජනතාවට ලැෙබන ෙසොච්චම් ආදායෙමන් 
සියයට 62ක්ම වියදම් කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආහාර 
පානවලටයි. ඉතිරි සියයට 38 ෙගවල් කුලියට, ලයිට් බිලට, වතුර 

බිලට, දරුවන්ෙග් අධ්යාපන අවශ්යතා සහ ෙබෙහත් ෙහේත් සඳහා 
වියදම් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් බදු පිට බදු පනවන රටක්  ආසියාෙව් 
ෙනොෙවයි, ෙම් මුළු තුන් ෙලෝකෙය්ම තිෙබනවාද කියන සැකය අද 
අපට මතු ෙවනවා. ආණ්ඩුව තමන්ෙග් ෛදනික වියදම්, 
නාස්තිකාර වියදම් හා ගිනි ෙපොලියට ගත්ත ණය සඳහා ෙගවන 
වියදම් වක බදු හැටියට සාමාන්ය ජනතාවෙග් කර පිට පටවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් තරම් අමාරුකම් ඇති ෙවද්දී, ෙම් ආණ්ඩුව ජීවන බරින් 
මිරිෙකන ජනතාවට සහන ෙදනවා ෙවනුවට ෙමොකක්ද කෙළේ? පසු 
ගිය අය වැෙයන් සහන ලැෙබයි කියලා ජනතාව බලාෙගන හිටියා. 
නමුත් පසු ගිය අය වැෙයනුත් අත්යවශ්ය දව්යවල මිල වක බදු 
මඟින් ඉහළ දැමීම තමයි සිද්ධ කෙළේ. හාල්මැස්ෙසෝ, කරවල, සීනි, 
පරිප්පු, උම්බලකඩ, සැමන්, අල, රට ලුනු, සූදුරු, මාදුරු,  අනික් 
තුනපහ වර්ග සහ සුදු ලූනුවලට විතරක් ෙනොෙවයි, උණට 
ෙහම්බිරිස්සාවට ෙබොන ෙකොත්තමල්ලිවලටත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
අසීමිත විධියට බදු පනවලා ඒවා වක බදු ෙලස අත්යවශ්ය ආහාර 
දව්යවලට පටවපු හැටි අප අය වැෙයන් දැක්කා.  

ඊට අමතරව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ඉන්ධනවලට, 
විදුලියට, දුරකථන ගාස්තුවලටත් දරා ගන්න බැරි විධියට බදු 
පටවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමන්න 
ෙම්ක ෙම් ආණ්ඩුෙව් පැටිකිරිය ෙහොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් 
තැනක්. අද "ෙෆෝන්" එකකට රුපියල් 100ක reload එකක් දමන 
ෙකොට ඒෙකන් රුපියල් 25ක්ම ආණ්ඩුෙව් මකර කටට තමයි 
වැෙටන්ෙන්. ජනතාව හැමදාම ෙම් පීඩාවන් උහුලන්න ලැහැස්ති 
වන එකක් නැහැ. ඒ නිසා ෙහට අනිද්දාට බස්නාහිර, දකුණ වෙග් 
පෙද්ශවල සිටින  බුද්ධිමත් ජනතාවෙග් තීන්දුව ෙම් පශ්නයට 
උත්තරයක් හැටියට දැක ගන්න ලැෙබයි කියලා මම හිතනවා. මම 
එෙහම  පාර්ථනා කරනවා.  

ඊළඟට බලන්න, උද්ධමනය ගණනය කරන ෙකොළඹ 
පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකෙය් දර්ශක අගයට අනුව බැලුවාම රුපියල් 
1,000ක මූර්ත වටිනාකම එන්න එන්නම අඩු ෙවමින් පවතිනවා. 
2002දී රුපියල් 1,000ක මූර්ත වටිනාකම රුපියල් 648ක් වුණා. 
2013 ෙදසැම්බර් මාසය ෙවන ෙකොට රුපියල් 1,000ක  මූර්ත  
වටිනාකම රුපියල් 566 දක්වා පහළ බැහැලා තිෙබනවා. 2002 
වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2013 ෙදසැම්බර් ෙවන ෙකොට රුපියල් 
1,000ක  මූර්ත වටිනාකෙම් අඩු වී ම සියයට 12.5ක් හැටියට අපි 
දකිනවා. එෙහම නම් එන්න එන්නම රුපියල් 1,000 ෙකොළෙය් 
වටිනාකම අඩු ෙවනවා. ඉතින් උද්ධමනය ගැන ෙමොන කථාද 
කියලා අපට අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒක තමයි  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙකොටයි, සමඟි ෙපරමුණු, ෙපොදු 
ෙපරමුණු කියලා ෙම් සන්ධාන අටවා ගත් ආණ්ඩු අතරයි තිෙබන 
ෙවනස. ඒ ගැනයි අද මිනිස්සු කථා කරන්ෙන්. යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් 
තිෙබන ෙකොට ෙදයියෙන් කියලා තුන්ෙව්ල ගැට ගහ ගත්තා. අල්ල 
පිෙරන්න  සල්ලි අර ෙගන ගිහිල්ලා මල්ල පිෙරන්න බඩු ෙගනාවා. 
අද මල්ලක් පිෙරන්න සල්ලි අර ෙගන ගියත් අල්ලක් පිෙරන්න 
බඩු ෙග්න්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද වැටුප 
දිහා බැලුවත්- 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙකොයි කාෙල්ද, ඒක වුෙණ්? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාත් ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න කාලෙය්. ඔබතුමා ෙම් පැත්තට 

කහින කාලෙය්.  
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒ කාලෙය් ජනතාවට රක්ෂා දුන්ෙන් නැහැ. කන්න නැහැ, 

ෙබොන්න නැහැ.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කාලය නාස්ති කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 

මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  උදාහරණයක් හැටියට 

කනිෂ්ඨ ෙසේවකයකුෙග් මාසික වැටුප අරෙගන  බලන්න. රුපියල් 
18,000යි. අය වැෙයන් දුන්න දීමනාව රුපියල් 1,200යි. එතෙකොට 
මාසික වැටුප රුපියල් 19,200ක් ෙවනවා. එෙහත් අද පවතින 
උද්ධමන දර්ශකයන් සමඟ ගැළපුවාම වැටුෙප් ඇත්ත වටිනාකම 
ෙමොකක්ද? මූර්ත වටිනාකම  රුපියල් 10,909යි. රාජ්ය 
ෙසේවකයින්ට දීමනා වැඩිවීම් ගැන ෙකොච්චර පම්ෙපෝරි ගැහුවත් 
උද්ධමන දර්ශකයට අනුව බැලූ විට වැටුපට අය වැෙයන් එල්ලපු 
දීමනා කිසි ෙලසකින්වත් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 
1,200ක් එල්ලලා අෙනක් පැත්ෙතන් දුරකථන ගාස්තු සියයට 
5කින් වැඩි කරනවා. අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවලට බදු පටවනවා. 
විදුලි බිල වැඩි කරනවා. එක පැත්තකින් ෙසොච්චමක් ෙදන ගමන් 
අෙනක් පැත්ෙතන් අසීමිත මුදලක් උදුරා ගන්න එක තමයි අය 
වැයවලින් තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකනතුමනි, ෙම් පීඩා වන්ෙග් වැඩිම 
බර උසුලන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ගෘහිණියන්ට සහ 
දරුවන්ට වීම ඉතාමත්ම ෙඛ්දජනකයි. මට මතකයි, ෙම් ගරු 
සභාෙව් විපක්ෂෙය් අපි විතරක් ෙනොෙවයි ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
පගතිශීලී මන්තීවරුත් ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය ගැන 
කල්පනා කරලා අඩු ගණෙන් පරිප්පු, හාල්මැස්ෙසෝ, මුංඇට  වාෙග් 
ෙද්වලට ගහපු වක බදු අඩු කරන්නය කියන ඉල්ලීම් කළා. 

 

ෙමය  පගතිශීලි මන්තීවරුන්ටවත් කිසිම ඇහුම් කන් දීමක් 
ෙනොකරන උද්ධච්ච ආණ්ඩුවක් බව අද අපට ෙපෙනනවා. 
මන්තීවරුන්ට කන් ෙනොෙදන, තමන්ෙග්ම මන්තීවරුන්ට කන් 
ෙනොෙදන, ඡන්දය දුන් ජනතාවට කන් ෙනොෙදන, නාස්තිෙයන් 
දූෂණෙයන් මත් ෙවලා වියරු වැටුණු තත්ත්වයට දැන් ආණ්ඩුව 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ජීවන වියදම අඩු කරන්න නම් එක්ෙකෝ මහ 
ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි කළ යුතුව තිෙබනවා; එෙහම නැත්නම් 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා මිල ගණන් අඩු කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් 
සන්ධාන ආණ්ඩුව අද වනෙකොට ෙම් ෙදෙකන් එකක් ෙහෝ කරන 
බවක්වත්, කරන්න සූදානමක් තිෙබන බවක්වත්  අපට ෙපෙනන්න 
නැහැ. ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කියුම් ෙක රුම් ෙදස බලන 
විට අද අපට එය පැහැදිලියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අමාරුකම් ගැන 
ෙකොපමණ මැසිවිලි නැඟුවත්, හරියට බීරි අලින්ට වීණා වාදනය 
කරනවා වාෙග් ෙදයක් තමයි මා දකින්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
වැටුප් වැඩිවීම් ෙනොදී ෙසොච්චම් දීමනාවක් විතරක් එල්ලුවා. 
ෛදනිකව ගළපලා මාසිකව ෙදනවා කියපු ජීවන අංක දීමනාව 

සම්පූර්ණෙයන් කප්පාදු කර තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
රුපියල් 40ක දීමනාවක් ෙදනෙකොට ජනාධිපතිෙග් දවසක වියදම 
රුපියල් ලක්ෂ 232 දක්වා වර්ධනය කරෙගන තිෙබනවා. ෙම්වාට 
විරුද්ධව කථා කළාම ජාත්යන්තර කුමන්තණකරුවන්ය කියන 
සුපුරුදු ෙල්බල් එක අලවලා තමුන්නාන්ෙසේලා පශ්නය යට 
ගහන්න හදනවා. ජනතාව ෙමොනවා කළත්- 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම 

කියලා එකක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා යටෙත් පවතින ආයතන 
පිළිබඳ වියදම තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා ඒ ගැන පසුව පැහැදිලි කරන්න.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම කියලා එකක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් වාෙග් තමයි 

ෙමතුමන්ලාෙග් හැසිරීම. මිනිසුන්ෙග් අමාරුකම් ගැන කථා 
කරනෙකොට ගරු මන්තීතුමනි, අඩු ගණෙන් ඇහුම් කන් ෙදන්න 
පුරුදු ෙවන්න. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ආවා කියලා, මහ ජනතාව 
අතරට ෙනොගියාට chit එක හම්බ ෙවනවා කියලා, permit එක 
හම්බ ෙවනවා කියලා, වරදාන වරපසාද  හම්බ ෙවනවා කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේ ඔෙහොම කථා කරන්න එපා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. [බාධා කිරීම්]   
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම් පැත්ෙත් ඉඩ දුන්ෙන් නැති නිසා ඒ පැත්තට ගිහින් 

තමුන්නාන්ෙසේ ෙරදි අපුල්ලනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජනතාව අතරට යන මහජන නිෙයෝජිතයන් සිටිනවා වාෙග් 

ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද 
ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්]  
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
බාධා කරන්න එපා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාට 

කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
"අප ෙමොන ජඩ වැඩ කළත්, අප ෙමොන දහ ජරා වැඩ කළත් 

අෙප් රෙට් ජනතාව අපට තමයි ඡන්දය ෙදන්ෙන්" කියන 
මානසිකත්වෙයන් තමයි අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු 
හැසිෙරන්ෙන්.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අයිෙයෝ ෙමොනවා කරන්නද ඉතින්! අප තමුන්නාන්ෙසේලාට 

අනුකම්පා කරනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජීවන වියදම පාලනය 

කිරීෙම් කම ෙසොයා බලා වාර්තා කරන්න කියා ඇමති කමිටු පත් 
කළා. ඒ පත් කළ ඇමති කමිටුවලට අද වන ෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. වෙග් වගක් 
නැතිව  ඒවා දැන් නිහඬ ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක් තමයි අපට 
දකින්න ලැෙබන්ෙන්. ජීවන වියදම අඩු කරන්න ෙම් සන්ධාන 
චින්තන ආණ්ඩුවට කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ඇත්ෙත් නැහැ, 
වුවමනාවක් ඇත්ෙත් නැහැ කියන එක අපට පැහැදිලියි.  

ෙතල් මිල ෙදස බලන්න. අද ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල 
අසීමිතව බැහැෙගන බැහැෙගන යනවා. හැබැයි එහි සහනය අෙප් 
රෙට් ජනතාවට ෙදන්න අබ මල් ෙර්ණුවක වුවමනාවක් ආණ්ඩුවට 
ඇත්ෙත් නැහැ. 2006 ජූලි මාසෙය් සිට සමෘද්ධි ලාභියාෙග් 
භූමිෙතල් සහනාධාරෙය් ඉඳලා, three-wheeler රියදුරන්ට ෙදනවා 
කියපු සහනාධාරෙය් ඉඳලා සියලු ඉන්ධන සහනාධාර ආණ්ඩුව 
නතර කර තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුවට පිරිපහදුව නවීකරණය කර 
ගන්න බැරි වුණා. 1967 දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක ආණ්ඩුව හදපු 
පිරිපහදුව නැත්නම් අදටත් ෙම් මිලටවත් ෙතල් ෙදන්න පුළුවන්ද 
කියා මා පශ්න කරනවා. අලුත් පිරිපහදුවකට මුල් ගල් තැබුවා 
විතරයි. අද ඒවා එතැනම නතර ෙවලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ගිය අවුරුද්දට විතරක් අෙප් ෙතල් 
පිරිපහදුව නව වතාවක් වසා දැම්මා. ඒ නිසා දිනකට රුපියල් 
ෙකෝටි ගණනක පාඩුවක් ජනතාව පිට පටවන්න සිද්ධ වුණා. පසු 
ගිය කාලෙය් අධික වර්ෂාවක් ලැබුණා; අෙනෝරා වැසි වැස්සා. 
ජලාශ වාන් දමන මට්ටමට ඇවිල්ලාත්, නියඟය ෙපන්නලා 
තාවකාලිකව පනවනවා කියා විදුලිය බිලට එකතු කරපු ඉන්ධන 
ගැළපුම් ගාස්තුව අඩු කරන්නවත් අඩුම ගණෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට අනුකම්පාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
විදුලි බලාගාර හදලා ගහපු කයිවාරු මට මතක් ෙවනවා. විදුලිබල 
හා බලශක්ති ඇමතිතුමිය ෙමහිදී පිළිතුරු ෙදන ෙකොට අපට ඒවා 
මතක් වුණා. "යුගදනවි" බලාගාරය හදලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 
"විදුලි ඒකක 100ක් නිපදවනෙකොට තවත් ඒකක 100ක් ඉෙබ්ටම 
නිපදෙවනවා, ඔන්න අෙප් ආණ්ඩුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විදුලිය 
බිල අඩු කරන්න දැන් කටයුතු කරනවා" කියායි කිව්ෙව්. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  

"ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙව් 
පාන්තවලටත් විදුලිය ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අප පත් 
ෙවනවා" කිව්වා. ජනතාවෙග් විදුලිය බිල අඩු ෙවන  එක ගැන 
සුරංගනා කථා මවා ෙපන්වූ හැටි මට මතක් ෙවනවා. නමුත් අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකුමනි?  
ෙකොමිස් ව්යාපෘතිවල කරුමයට අද  අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාවට 
කර ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. දැන් බලන්න, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්  විදුලි බලාගාරය අද වන ෙකොට කී වතාවක් 
අකිය ෙවලාද කියා.  26 වන වතාවටත් අකිය ෙවලාය කියා පුවත් 

පත්වල පළ ෙවලා තිෙබනවා මම දැක්කා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි 
බලාගාරය කියාත්මක වන දින ගණනට වඩා අකිය ෙවලා තිෙබන 
දින ගණන වැඩි වන තත්ත්වයට පත් ෙවලා  තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  දැන් වනෙකොට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
විදුලි බලාගාරයයි, ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවයි ෙදකම එක වාෙග් 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

දැන් හැම ක්ෙෂේතයකම මිනිස්සුන්ට අමාරුකම් තිෙබනවා. 
ලංගම  ඩිෙපෝ 75කට 80කට වැඩි පමාණයක ෙසේවකයින් 
ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර් මාසවල පඩි ගන්න බැරිව අද ළත 
ෙවනවා. නිදහස් අධ්යාපනය ගැන බැලුවත් එෙහමයි. අද නිදහස් 
අධ්යාපනය ෙබෝඩ් එකකට විතරක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. එදා 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුෙවන් ෙදන්න පටන් ගත්තු ෙපොත් 
ටිකටයි, ෙපේමදාස ආණ්ඩුෙවන් ෙදන්න පටන් ගත්තු   නිල 
ඇඳුමටයි හැරුණුෙකොට ආණ්ඩුව ෙකොච්චර නැහැ කිව්වත් පාසල් 
දරුවන් සිටින ෙගවල්වල  ෙදමව්පියන්ට අද සියලුම ෙද්වල්වලට 
මුදල් වැය කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත කතන්දරය.  

දරු පවුල් සමඟ ජීවත් ෙවන්න බැරිව අද රෙට් ෙමොන තරම් 
ෙද්වල් සිද්ධ ෙවනවාද කියා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා මහ 
ෙලොකුවට රට විරුෙවෝ ගැන පම්ෙපෝරි ගහනවා. මහින්ද චින්තන 
පුස්තකය  වාෙග්  ලස්සණ ආකර්ශනීය වචන දමලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා එක එක  ෙවලාවට එක එක ෙද්වල් කරනවා.  
රට විරුෙවෝ ගැන ෙමොන ලස්සණ වචන දැම්මත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා,  අෙන්කවිධ දුක් ගැහැට විඳිමින් ජීවත් ෙවන්න බැරිව 
තමන්ෙග් අහිංසක දරු පැටවුන් ෙගවල්වල දමලා  විෙද්ශගත වුණු 
පිරිසක් අෙප් රෙට් සිටින බව. වසරකට 275,000ක් විතර 
විෙද්ශගත ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පිරිෙසන් සියයට 49ක්ම 
ගෘහ ෙසේවිකාවන්  හැටියට තමයි විෙද්ශගත ෙවන්ෙන්. ඔවුන් 
මාසයකට ෙකොච්චරද  උපයන්ෙන්?  රුපියල් තිස් හතළිස්දහසක 
උපරිම වැටුපක් තමයි මාසයකට ලබන්ෙන්.  අද ඒ උදවියෙග් 
තත්ත්වය  ෙකොයි තරම් ෙශෝචනීයද කියා බලන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙමතුමන්ලා  ෙචෝගම්, 
ෙචෝගම් කිය කියා පම්ෙපෝරි ගහමින් මාස ගණනක් රට වෙට් ගියා. 
ෙචෝගම් එෙකන් ලැෙබන පතිලාභ ගැන  කියන්නම් කිව්වා. 
ලංකාවට එන ආෙයෝජකයන් ගැන කථා  කරන්නම් කිව්වා. ෙකෝටි 
පෙකෝටි ගණන් මුදල් වැය කර ඒ මඟුල තිබ්බා.  ඒකට ෙවච්ච 
වියදම ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට  අද වනකම් පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් 
කියන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙචෝගම් 
එකට වියදම් කරපු ආකාරය ගැනත් අපට කල්පනා කරන්න 
ෙවනවා. ඒකට ෙගනාපු ෙබන්ස් රථවලට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියා 
අපට අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. විනාඩි 15ක් මල් ෙවඩි පත්තු 
කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 240ක් වියදම් කරපු හැටි අපට අහන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. කුසගින්ෙන් සිටින පවුල් කීයක් ෙම් මුදල්වලින් 
ජීවත් කරවන්න තිබුණාද කියා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
තව විනාඩි ෙදකකින්  කථාව අවසන්  කරන්නම්, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  ජීවන බර දරා  ගන්න බැරිව දරුවන් 
සමඟ පවුල් පිටින් ඇළට ෙදොළට ගඟට පනින හැටි, ෙකෝච්චියට 
ෙබල්ල  තියන  හැටි අද අෙප්  රෙට් සුලභ දර්ශන බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්ෙක් තවත් භයානක පැත්තක් තිෙබනවා. ජීවන බර නිසා 
අවංකකම පිළිබඳව අද  බරපතළ තර්ජනාත්මක තැනකට  මිනිස්සු 
තල්ලු ෙවලා තිෙබනවා. හෘද සාක්ෂියට එකඟව  තමන්ෙග් 
රාජකාරිය කරන්න ෙකොච්චර උත්සාහ කළත් දරුෙවකුට කිරි 
පැකට් එක අරෙගන ෙදන එක මතක් ෙවනෙකොට, ෙහට දවෙසේ 
දරුවාෙග් ඉස්ෙකෝෙලට මුදල් ෙදන පශ්නය විසඳන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා මතක් ෙවනෙකොට  ඕනෑම මනුෂ්යෙයකුට අද 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල්වලට ෙයොමු ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අල්ලස, දූෂණය, ෙහොරකම, ෙකොල්ලකෑම වැඩි වන  තැනට අද 
අෙප් රට   තල්ලු කර තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙම් පීඩාකාරී ආර්ථික වටපිටාව නිසා දුප්පත්කමින්, බඩගින්ෙනන්, 
නූගත්කමින් පිරි සමාජයක් නිර්මාණය ෙවමින් පවතිනවාය කියන 
එක අපට කියන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

මා මීට වඩා තමුන්නාන්ෙසේෙග් කාලය ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. අද නීතිය වල්  වැදිලා. ආගම දහමිනුත් මිනිස්සු  
ඈත් ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් තත්ත්වය බරපතළ ෙලස සැලකිල්ලට 
ගැනීම අද අත්යවශ්ය කාරණයක් නිසායි  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
හැටියට අපි ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න 
කල්පනා කෙළේ. ආර්ථික පීඩාවලින්,  ජීවන බරින් පිරී සිටින 
ජනතාවෙග් ආදායම  වැඩි කරන්න, වැටුප් වැඩි කරන්න කටයුතු 
කිරීම අද අත්යවශ්ය ෙදයක් වී තිෙබනවා. හතලිස්පන් ලක්ෂයක් 
පමණ වන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට අවුරුදු ගණනකින් 
වැටුප් වැඩි කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්වත් අය වැය කථාවලදී හාම්පුතුන් 
ෙවත ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා. ෙම් සියලු ජනතාව ජීවත් වන 
තත්ත්වය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය වහාම ෙයොමු කළ 
යුතු ෙවනවා. ඒ ජනතාව ඒ පීඩාෙවන් ගලවා ගැනීම සඳහා ගත යුතු 
සියලු කියා මාර්ග ගැනීමට රජයක් හැටියට වහාම පියවර ගන්නය 
කියන ෙයෝජනාව සභාව හමුෙව් තබන අතර,  මට අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.   

 
[අ.භා. 2.10] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ජීවන වියදම ඉහළ  යාම 

පිළිබඳවත්, රාජ්ය ෙසේවක වැටුප් පිළිබඳවත් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමා විසින්  ඉදිරිපත්  කරන ලද ෙයෝජනාව 
මා ස්ථිර කරනවා.  

ෙම් රෙට් භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම පිළිබඳව, රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් පමාණවත් ෙනොවීම පිළිබඳව, වතුකරෙය් 
ජීවත් වන  ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් වැටුප් පමාණවත්  ෙනොවීම 
පිළිබඳව, අධ්යාපනයට ෙවන්  ෙවන මුදල් කප්පාදු කිරීම  පිළිබඳව, 
ෙසෞඛ්යය   ෙවනුෙවන් ජනතාවට ෙවනදාට වඩා වැඩි මුදලක් 
වියදම් කිරීමට සිදු වී තිබීම පිළිබඳව, ෙගොවි ජනතාවට  තමන්ෙග් 
අස්වැන්න  විකුණා  ලබා ගන්නා මුදලින් ජීවත් වීමට  ෙනොහැකි වීම 
පිළිබඳව, ධීවර ජනාතාවට තමන් ෙනළා ගන්නා අස්වැන්න අෙළවි 
ෙකොට  ජීවිතය පවත්වා ෙගන යා මට ෙනොහැකි වීම පිළිබඳව 
ආර්ථිකෙය් ඇති වී තිෙබන ගැටලුවලින් විද්යමාන වන කරුණු අප 
විටින් විට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්  ඉන් පිටතත් ෙගනහැර දක්වා 
තිෙබනවා. සැබැවින්ම අප කල්පනා කර බැලිය යුතුව තිෙබන්ෙන් 

ෙම් අර්බුදෙය් පතුෙළේ තිෙබන්ෙන් කුමක්ද  කියන එකයි. ෙම් 
අර්බුදෙය් පතුෙළේ තිෙබන එක  කාරණයක් හැටියට අප විශ්වාස 
කරනවා, ෙම් ආණ්ඩුව අනුගමනය කරමින් තිෙබන ආර්ථික 
පතිපත්ති ෙය් වරද. ෙදවන කාරණය වන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව්  
ආර්ථික පතිපත්තිය කියාවට නැඟීම ෙවනුෙවන් අනුගමනය 
කරමින් තිෙබන කියාමාර්ගයි. ඒ සඳහා ගනු ලබන කළමනාකරණ 
පතිපත්තීන්වල සහ  කළමනාකරණ කියාවලිෙය් දුර්වලතා රැසක් 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් අෙප් රට කවර ආකාරෙය් රටක්ද?  
සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, අෙප් 
රෙට් තිෙබන්ෙන් වර්ග කිෙලෝ මීටර් 65,610යි. ජලාශවලටත් 
වනාන්තරවලටත් හැරුණාම  ඉතා කුඩා භූමි පමාණයක් තමයි 
අපට රටක් හැටියට ඉතිරි වන්ෙන්. ෙලෝකෙය් ජන ඝනත්වය 
අතින් 40වන ස්ථානෙය් තමයි අෙප් රට පවතින්ෙන්.  
ඕස්ෙට්ලියාෙව් වර්ග කිෙලෝමීටරයකට ජනතාව ජීවත් වන්ෙන්  
2.3යි.  ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදෙය් වර්ග කිෙලෝමීටරයකට 
ජනතාව 23ෙදනායි ජීවත් වන්ෙන්. චීනෙය් වර්ග කිෙලෝමීටරයකට 
ජනතාව 147ෙදනායි ජීවත් ෙවන්ෙන්. නමුත් අෙප් ර ෙට් වර්ග 
කිෙලෝමීටරයක ට ජනතාව 323ෙදෙනක් ජීවත් ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් අප දන්නා ෙබොෙහෝ රටවලට වඩා වැඩි ජන 
ඝනත්වයක් තිෙබන රටක් අෙප් රට. කුඩා රටක විශාල ජන 
ඝනත්වයක් තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි අෙප්  රෙට් සංවර්ධන 
උපාය මාර්ග  ෙතෝරන්නට  ඕනෑ ෙකොෙහොම ද? විෙශේෂෙයන් ම 
ෙමවැනි රටක සංවර්ධන උපාය මාර්ග කවර දිසාවකට ෙත්රිය යුතු 
ද කියා අප කල්පනා කර බලන්නට ඕනෑ. අෙප් සංවර්ධන උපාය 
මා ර්ගය මහා දැවැන්ත කෘෂිකාර්මික ෙගොවිෙපොළවල්, සත්ව 
ෙගොවිෙපොළවල්  හරහා ෙගොඩ නැඟිය හැකි ද? බැහැ. ඒක ට ෙතෝරා 
ගත හැකි පමාණෙය් මහා බිම්කඩවල් අපට ඉතිරි ෙවලා නැහැ.  
දැනුත් එළිෙපෙහළි කර තිෙබන ෙබොෙහෝ බිම්කඩවල් නැවත 
වනාන්තර බවට පත් කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා, ස්ථිරසාර 
සමාජ පැවැත්මක් ෙවනුෙවන්; පාරිසරික පැවැත්මක් ෙවනුෙවන්. 
එෙසේ නම් අෙප් රට සංවර්ධනය කළ හැක්ෙක් ෙමොනවායින්ද? 
මැණික්වලින්ද? නැහැ. එය අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට අතුරු 
සාධකයක් පමණයි. මිනිරන්? එයත් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට අතුරු 
සාධකයක් පමණයි. එෙසේ නම් අෙප් රෙට් වටිනාම සම්පත 
ෙමොකක් ද?  අෙප් රට ෙගොඩ නැගීම සඳහා අප ෙතෝරා ගත යුතු 
වටිනාම සම්පත අෙප් ර ෙට් මානව සම්පතයි. අෙප් රට ඉදිරියට 
ෙගොඩ නැඟිය හැකි වන්ෙන් අෙප් රෙට් මානව සම්පත උසස් දියුණු  
මානව සම්පතක්  බවට පත් කිරීෙමන් පමණයි. එෙසේ නැතිව අන් 
මාර්ගයකින් අෙප් රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්ය කියා  
කවෙරකු ෙහෝ කල්පනා කරනවා නම් එය මිථ්යාවක් පමණයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි.   

ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟිය හැක්ෙක් සංචාරක 
ව්යාපාරය ෙක්න්ද කර ෙගනය කියා ආණ්ඩුව කල්පනා කරනවා.  
2005 වර්ෂෙය්දී ආණ්ඩුව බලශක්ති ෙක්න්දය, දැනුෙම් ෙක්න්දය 
ආදී වශෙයන් ෙම් රටට ෙක්න්ද පහක් හඳුන්වා දුන්නා.  ඒ ෙක්න්ද 
පහට ඇතුළත් ෙනොවුණු අලුත් ෙක්න්දයක් හැටියට ආණ්ඩුව 
සංචාරක ව්යාපාරය හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  ඔබතුමාට මතක ඇති, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයට 
අනුරූපව පැවැත්වුණු ව්යාපාරික සමුළුවට ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් 
කළ ෙල්ඛනවල සඳහන් කර තිෙබනවා, ආණ්ඩුව අ ලුෙතන් තවත් 
ෙක්න්දයක් හඳුනා ෙගන තිෙබනවාය කියා. ඒ අලුත් ෙක්න්දය 
තමයි සංචාරක ව්යාපාරය. සංචාරක  ව්යාපාරය මත පදනම්ව ෙම් 
රට ෙගොඩ නැඟිය හැකිය කියා ආණ්ඩුව  විශ්වාස කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගිය අවුරුද්ෙද් ෙලෝකෙය් සංචාරක 
ව්යාපාරය ගැන බැලුෙවත් තායිලන්තයට සංචාරකයින්  මිලියන 
22ක් ඇවිත් තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන්  බැලුෙවොත්  ගිය අවුරුද්ෙද් 
තායිලන්තය ට සංචාරකයින් ලක්ෂ 220ක් පැමිණ තිෙබනවා. 
නමුත් ලංකාවට ඇවිත් තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ10යි. තායිලන්තෙය් 
අගනුවර වන බැංෙකොක් නගරය තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන 
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අසභ්යම නගරය කිව්ෙවොත් ඒක වැරදි නැහැ. සාමාන්යෙයන්  
ඕනෑම විෙද්ශිකෙයක් බැංෙකොක් නගරෙය් සැරිසරනවා නම් එහි 
ලඳුන් ඇවිත්  ඔහුෙග් අතින් අදිනවා; ඔහුෙග් කෙරන් අදිනවා; ඔහු 
බස් එෙක් යනවා නම් කකුල්  ෙදක උඩ වාඩි ෙවනවා.  එවැනි 
තත්ත්වයක් අද තායිලන්තෙය් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. 
ඊළඟට පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙලෝකෙය් සංචාරකයින් වැඩිෙයන්ම 
පැමිණි රට තමයි  පංශය.  පංශයට ගිය අවුරුද්ෙද් සංචාරකයින්  
මිලියන 268ක් පැමිණ තිෙබනවා. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
 ෙකෝටි 26ක් ඇවිත් තිෙබනවා. අෙප් ර ෙට් ජනගහනය වාෙග් 
දහතුන්ගුණයක් ගිය අවුරුද්ෙද් පංශයට සංචාරකයින් ඇවිත් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, පංශය.  පංශ ෙය් ගණිකා වෘත්තීය 
නීතිගත කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම පංශෙය්  පැරිස්  නගරෙය්  රතු 
කලාප - red zones - ෙවන් කර තිෙබනවා. පිරිමි සහ කාන්තා 
ගණිකා වෘත්තිෙය් ෙයෙදන්නන්  ඒවාෙය් නිදැල්ෙල්  සැරිසරමින්  
ඉන්නවා. සමහර වීදි තිෙබනවා, ඒ වීදිවල  ගණිකා වෘත්තිෙය් 
ෙයෙදන්නන්ට  නිදැල්ෙල් තමන්ෙග් business  එක පවත්වා ෙගන 
යන්නට මුළුමනින්ම ඉඩකඩ විවෘත   කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

ෙම් ආණ්ඩුව කල්පනා කරන්ෙන් සංචාරක ව්යාපාරය මත 
පදනම්ව ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න නම්, ආණ්ඩුෙව් මුළු ඉලක්කය 
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක නම් එවැනි පාරාදීසයක් බවට 
අෙප් රට පත් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ 
ෙමොනවාද? කැසිෙනෝවලට විරුද්ධ වනවාද, නැද්ද කියන එක 
ෙනොෙවයි පශ්නය. ආණ්ඩුව සංචාරක ව්යාපාරය තමන්ෙග් 
සංවර්ධන උපාය මාර්ගය බවට ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා නම් 
කැසිෙනෝ ව්යාපාරය පැවැත්විය යුතුව තිෙබනවා. සංචාරක 
ව්යාපාරෙය් සංවර්ධනයක් අත්පත් කර ගන්න බැහැ, කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරයකින් ෙතොරව. මෑතකදී ෙලෝක සංචාරක ව්යාපාරවලින් 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වාර්තාව අනුව ෙලෝක 
සංචාරකයන්ෙගන් සියයට 80ක් සංචාරෙය් ෙයෙදන්ෙන් 
විෙනෝදාස්වාදය සඳහායි. සියයට 20කට ආසන්න කුඩා පමාණයක් 
තමයි ව්යාපාර කටයුතු සඳහා, සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා, 
වෙනෝද්යානයන් නැරඹීම සඳහා, ඓතිහාසික ස්ථාන නැරඹීම 
සඳහා සංචාරෙය් ෙයෙදන්ෙන්. ෙමම සංචාරකයින්ෙගන් බහුතර 
පමාණයක් -සියයට 80ක්, 4/5කට ආසන්න පමාණයක්-  එන්ෙන් 
විෙනෝදාස්වාදය සඳහායි. විෙනෝදාස්වාදය රඳා පවතින්ෙන් ගණිකා 
වෘත්තිය, සූදුව සහ මත් දව්ය මතයි. ෙම් ව්යාපාර තුෙනන් ෙතොරව 
සංචාරක ව්යාපාරයක් ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. එම නිසා තමයි 
ආණ්ඩුව කල්පනා කරන්ෙන් ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙලොකුම කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරිකයා වන ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙකොළඹ අගනගරයට කැඳවා 
ෙගන එන්න. තමන්ෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය සංචාරක 
ව්යාපාරය බවට පත් කර ගත්තාට පස්ෙසේ කැසිෙනෝ තුළින් -
කැසිෙනෝ කියන්ෙන් three in one - ගණිකා වෘත්තිය, සූදුව, මත් 
දව්ය එක තැනකට එකතු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා එය අවශ්යයි.  

ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා ෙමම ගරු සභාවට පැමිණි 
එකත් ෙහොඳයි. එතුමා ඇෙමරිකාවට ගිය ෙවලාවක ලාස්ෙව්ගාස් 
නුවරට ගිහින් කැසිෙනෝ ෙසල්ලම් කළාය කිව්වා. එතුමා ඒක 
විවෘතව කිව්වා. ඒක ෙහොඳයි. සමහර අය කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
කිව්වා, එතුමා කැසිෙනෝ ෙසල්ලම් කළාය කියලා. එතුමා තවත් 
කථාවක් කිව්වා, එතුමා කැසිෙනෝ සූදුෙව් ෙයදී ඉන්න ෙකොට සුරූපී 
ලලනාවන් ඇවිල්ලා එතුමාව අල්ලා ගන්න උත්සාහ කළාය කියා. 
හැබැයි එතුමා අහු වුෙණ් නැහැයි කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. මා දන්නවා, එතුමා අහු වුණත් ඒවා 
ෙනෝනාට ඇෙහන්න කියන්ෙන් නැහැයි කියලා. එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමා අහු වුණාද නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි මට වැදගත් 
වන්ෙන්. එතැන එක සාධකයක් පැහැදිලියි. ඒ ෙමොකක්ද? 
කැසිෙනෝ ව්යාපාරය තුළ යම් ෙකෙනක් සූදුෙව් ෙයදී ඉන්නවා නම් 
ඒ සූදුෙව් ෙයදී ඉන්න ෙකනා අල්ලා ගැනීම සඳහා සුරූපී 
ලලනාවන් කැරෙකනවාය කියන එක. එස්. බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමා ඔවුන්ට අහු වුෙණ් නැහැ. අහු වුණත් කියන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ෙවනම කථාවක්. නමුත් ඉතා පැහැදිලියි, සුරූපී ලලනාවන් 
කැරෙකනවාය කියන එක.   

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කැසිෙනෝ ව්යාපාරයයි. ඒ ආර්ථික උපාය මාර්ගය 
සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩිෙයන්ම ෙවර 
දැරිය යුත්ෙත් ෙමොනවා ෙවනුෙවන්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහෝටල් 
ව්යාපාරය ෙගොඩ නැඟිය යුතුයි. දකු ණු පළාෙත් මාතර ෙව්වා, 
බස්නාහිර පළාෙත් කලුතර ෙව්වා අලුතින් කර්මාන්තශාලා 
හැදුෙණ් නැහැ. සපත්තු හදන කර්මාන්තශාලාවක් කලුතර 
හැදුණාද? නැහැ. බෑග් හදන කර්මාන්තශාලාවක් කලුතර හැදුණාද? 
නැහැ. හැබැයි කලුතර ෙහෝටල් ෙගොඩ නැඟුණා. ඒක හරි. සංචාරක 
ව්යාපාරය රඳා පවතින්න ඒ යටිතල පහසුකම් හදන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැෙයනුත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආෙයෝජන 
සැලසුම්වලිනුත් වැඩි පමුඛතාවක් ෙදමින් තිබුණා, ෙහෝටල් 
ක්ෙෂේතයට. ෙහෝටල් වාෙග්ම පාරවල්වලටත් පමුඛතාවක් ෙදමින් 
තිෙබනවා. ෙමොකද විෙද්ශිකයන් එන්ෙන් නැහැ, පාෙර් ගැසස්ි-
ගැස්සී යන්න. ඔවුන්ට සනීපදායක ෙලස පාෙර් යා යුතුව 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකෙය් මූල්ය උපාය බවට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සංචාරක ව්යාපාරයයි. සංචාරක ව්යාපාරය 
මත පදනම්ව ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
සඳහා වූ යටිතල පහසුකම් වන ෙහෝටල් පද්ධතිය සහ මාර්ග 
පද්ධතිය නවීකරණය කළ යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
වැඩිෙයන් මුදල් ෙවන් කරනවා. ඊළඟට සංචාරක ව්යාපාරයට 
අවශ්ය වන අඩුමකුඩුම ටික සැපයීම ෙවනුෙවන් ගණිකා 
වෘත්තියත්, මත් දව්යයත්, ඒ වාෙග්ම සූදුවත් පවත්වා ගත යුතුයි. 
එම නිසා කුඩු ෙතොග ගණන් ෙගොඩ බාන එක පිළිබඳව අපි 
විස්මයට පත් විය යුතු නැහැ. එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් ගණන් ෙගොඩ 
බාන එක ගැන විස්මයට පත් විය යුතු නැහැ. ඒ ෙමොකද, ඒ 
කුඩුවලින් එතෙනෝල්වලින් කැසිෙනෝවලින් ගණිකා වෘත්තිෙයන් 
පිරුණු රටකට විතරයි සංචාරක ව්යාපාරය හරහා ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නැඟිය හැක්ෙක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය 
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සංචාරක ව්යාපාරයයි. ඒ ආර්ථික 
උපාය මාර්ගයට අවශ්ය වන්ෙන් කවුද? ඒ සඳහා මහා දියුණු මානව 
සම්පතක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට අවශ්ය වී 
තිෙබන්ෙන් ෙහෝටල්වල වැඩ කටයුතු සඳහා නිපුණත්වයක් 
තිෙබන පිරිස්. ඒ වාෙග්ම අනික් වෘත්තීය ෙවනුෙවනුත් ෙලොකු 
පරිචයක් අවශ්ය නැහැ. ඒ දැනුම ජීවීන්ට ස්වාභාවිකවම පිහිටන 
අත් දැකීම් හැටියට තිෙබනවා. ඊළඟට මත් දව්ය. ඒ ෙවනුෙවන් 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්ෙන්.  

ඒ අනුව තමුන්නාන්ෙසේලා අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන 
මුදල් පමාණය අඩු කරන එක ගැන පුදුම විය යුතු නැහැ. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වන ෙකොට 2005 අවුරුද්ෙද් 
අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කර තිබුණා, දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 3.59ක්. හැබැයි 2013 අවුරුද්ෙද් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් 
කෙළේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.4යි. ඒ කියන්ෙන් 
අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන මුදල් හරි අඩකටත් වඩා 
පමාණයකින් කප්පාදු කළා. එය පුදුම විය යුතු කරුණක් 
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික ව්යාපෘතිය බවට 
සංචාරක ව්යාපාරය පත් කර ගත්තාට පස්ෙසේ අධ්යාපනය සඳහා 
ෙවන් කරන මුදල් කපන්න ඕනෑ; ෙසෞඛ්යය සඳහා ෙවන් කරන 
මුදල් කපන්න ඕනෑ. අද ජනතාවට ඇති වී තිෙබන පීඩනෙය් 
පතුෙල්ම පවතින්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරමින් 
තිෙබන ආර්ථික පතිපත්තියයි. ඒක වැරැදි ආර්ථික පතිපත්තියක්. 
එෙහම නම් අෙප් රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙයොමු කළ යුත්ෙත් 
කවර දිශාවකටද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙකොටම 
අෙප් ආර්ථිකෙය් පධාන උපාය මාර්ගය බවට පත් කර ගත යුත්ෙත් 
කුමක්ද? අෙප් රෙට් මහා දැවැන්ත ෙගොවිෙපොළවල් හදන්නට 
බැහැ. එෙහම හිතනවා නම් ඒක මිථ්යාවක්.  මැණික්වලින් අෙප් 
රට හදන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක මිථ්යාවක්.  
මිනිරන්වලින් අෙප් රට හදන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක 
මිථ්යාවක්. ඒවා අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් අතුරු සාධක පමණයි.  
අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් මූෙලෝපාය බවට පත් කර ගත යුතු වන්ෙන් 
දියුණු කරන ලද, උසස් කරන ලද මානව සම්පතයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක ව්යාපාරෙයන් 
අපට ගිය අවුරුද්ෙද් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියනයයි; ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 
100යි. හැබැයි, අපි විෙදස් ශමිකයින් හරහා  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ෙකෝටි 600ක් උපයා ෙගන තිෙබනවා. ඒ විෙදස් ශමිකයින්ෙග් 
පමාණය ගත්ෙතොත් ගිය අවුරුද්ෙද් රැකියා සඳහා  292,578ක් 
විෙදස්ගත ෙවලා තිෙබනවා කියා අපි දන්නවා.  ලක්ෂ 3කට 
ආසන්න පමාණයක් විෙදස්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පමාණෙයන් 
5,113ක් -සියයට 1.7ක්- වාෙග් පමාණයක් තමයි වෘත්තීයමය 
රැකියා සඳහා -වෘත්තීයමය ක්ෙෂේතයට- ෙගොස් තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට අෙප් රෙට් 100 ෙදෙනකු විෙද්ශ රැකියාවල ෙයදුෙණොත් 
1.7කට ආසන්න පමාණයක් තමයි වෘත්තීයමය රැකියා සඳහා 
යන්ෙන්. ඇයි ඒ? අපි මානව සම්පත දියුණු කරලා නැහැ. එම නිසා 
අෙප් ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් පධාන සැලැස්ම බවට පත් කර ගත 
යුතු වන්ෙන් උසස් කරන ලද, දියුණු කරන ලද මානව සම්පතයි. ඒ 
දියුණු කරන ලද මානව සම්පෙත් පධාන සාධක ෙදක ෙමොනවාද? 
අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යයයි. අධ්යාපනෙයන් ෙතොර, ෙසෞඛ්යෙයන් 
ෙතොර දියුණු මානව සම්පතක් ෙගොඩ නැඟිය ෙනොහැකියි කියන 
කාරණය තමයි කවුරුත් විශ්වාස කරන්ෙන්. එම නිසා අපි 
වැඩිපුරම මූල්ය පතිපාදන ෙවන් කළ යුතු වන්ෙන් අධ්යාපනයටයි. 
අපට අවශ්ය වන්ෙන් උසස්, දියුණු පරපුරක්; උසස් මානව 
සම්පතක්. අෙප් ආර්ථිකෙය් පදනම බවට පත් කර ගත යුතු 
වන්ෙන් දියුණු කරන ලද මානව සම්පතක් හරහා ආර්ථික 
සංවර්ධනයයි. ඒ නිසා මානව සම්පත දියුණු කිරීෙම්දී අපි 
වැඩිෙයන්ම මුදල් ෙවන් කළ යුතු වන්ෙන් අධ්යාපනයටයි. හැබැයි, 
අද අෙප් රෙට් අර්බුද ගණනාවක්, ෙදමව්පියන්ෙග් මැසිවිලි 
ගණනාවක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධවයි. අෙප් රෙට් තරම් තමන්ෙග් දරුවන්ට උගන්වන්නට 
මහන්සි ෙවන ෙදමව්පිෙයෝ ඉන්න රටක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් 
නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ලංකාෙව් තමයි තමන්ෙග් 
දරුවන්ට ඉගැන්වීම සඳහා ෙදමව්පියන් ෙම් තරම් මහන්සි 
ෙවන්ෙන්.  

ෙම් ළඟදී ෙකොළඹ ෛවද්යවරෙයක් සමීක්ෂණ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා මම දැක්කා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව කියනවා ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් වැඩිම දරු උපත් සංඛ්යාව සිදු වන්ෙන් ජනවාරි 15ත් 
ජනවාරි 31ත් අතර කියලා. ඒ ෙමොකද, ජනවාරි 31ට කලින් ළමයා 
ඉපදුෙණොත් ජනවාරි 31ට පසුව උපදින ළමයින්ට වඩා අවුරුද්දක් 
කලින් ඉස්ෙකෝෙල් යවන්නට පුළුවන්. ගැෙබ් දින තිෙබන්ෙන් 
ෙපබරවාරි මාසෙය් 14ට. දරුවා ඒ සති ෙදක කුෙසේ හිටිෙයොත් 
දරුවාට පාසල් යන්ෙන් නැතිව අවුරුද්දක් ෙගදර ඉන්න ෙවනවා. 
එම නිසා කරන ෙද් තමයි ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ඇතුළත් ෙවලා, 
කෘතිම කමෙව්දයන් හරහා -සැත්කමක් හරහා- දරුවා  උපද්දවන 
එක. තමන්ෙග් දරුවාට ස්වාභාවික උපතකට ඉඩ ෙනොදී, කෘතිමව 
දරුවා එළියට ගන්නවා. ඒ ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද? තමන්ෙග් 
දරුවාට උගන්වන්නටයි. ෙම් තරම් තමන්ෙග් දරුවන්ට 
උගන්වන්නට ෙවෙහස මහන්සි ෙවන ෙදමව්පියන් ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  ඇයි ඒ? අද 
අෙප් රෙට් අධ්යාපනෙය් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය තමයි 
අධ්යාපනය ෙදමව්පියන්ෙග් වගකීමක් බවට පත් ෙවලා තිබීම. 
අධ්යාපනෙය් වගකීම ෙදමව්පියන්ෙගන් අයින් කරලා අධ්යාපනය 
රජෙය් වගකීමක් බවට පත් කර ගන්න ඕනෑ. අධ්යාපනෙය් මූලික 
වගකීම තිෙබන්ෙන් රජයටයි. ඒ දරුවාට පාසලක් ෙදන එක රජෙය් 
වගකීමක්. ඒ පාසලට ගුරුවරු ෙදන එක රජෙය් වගකීමක්. ඒ 
පාසලට පහසුකම් ෙදන එක රජෙය් වගකීමක්. අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද ඒක ෙදමව්පිය සංගම්වල වගකීම බවට පත් 
කරලා තිෙබනවා; පළමුෙවනි පන්තියට ළමයින් ඇතුළත් කරන 
ෙදමව්පියන්ෙග් වගකීම බවට පත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
පළමුෙකොටම අෙප් රෙට් මානව සම්පත දියුණු කරමින් ආර්ථිකය 

ෙගොඩ නඟන උපාය මාර්ගය බවට එය ෙතෝරා ගත යුතුයි. ඒ 
ෙවනුෙවන් අධ්යාපනයට වැඩි මුදල් කන්දරාවක්, වැඩි මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කළ යුතුයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහෝටල්වලට, 
පාරවල්වලට ෙවන් කරන මුදල්වලින් වැඩි පංගුව  අධ්යාපනයට 
ඇද ගත යුතුයි.  

ඊළඟට ෙසෞඛ්යය ක්ෙෂේතය. විෙශේෂෙයන්ම මානව සම්පතට 
නිෙරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් ඕනෑ. එෙහම නැතිව මානව 
සම්පතක් දියුණු කරන්නට බැහැ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා එය 
කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. ජනතාවෙග් විශාල පීඩාව ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොන ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන්ද කියලා බැලුෙවොත් ඒ 
අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය අවුරුදු පහ 
ඇතුළත මුදල් කප්පාදු කෙළේ ෙකොෙහන්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ණය ෙපොලී වාරික කප්පාදු කරන්නට බැහැ. ඒක එන්න එන්න 
වැඩි ෙවනවා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් සහ විශාම වැටුප් 
කප්පාදු කරන්නට බැහැ. ඒවා වැඩි ෙනොකර ඉන්න පුළුවන්; 
කප්පාදු කරන්නට බැහැ. ඒක එන්න එන්න වැඩි ෙවමින් 
තිෙබනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ 
කප්පාදු කෙළේ ෙමොනවාද කියලා බැලුෙවොත්, අධ්යාපනයට ෙවන් 
කරන ලද මුදල් කප්පාදු කරලා තිෙබනවා; ෙසෞඛ්යයට ෙවන් 
කරන මුදල් කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා අද ෙදමව්පියන්ට 
ෙවනදාට වඩා තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
වියදමක් දරන්නට ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනදාට වඩා තමන්ෙග් 
පවුල ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය වියදමක් දරන්නට ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙගදරට ෙවනදාට වඩා බරක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ බර 
තමයි අද ජනතාව ආර්ථික පීඩනය කියලා ඉදිරිපත් කරමින් 
තිෙබන්ෙන්. 

ඊළඟට,  දියුණු කරපු මානව සම්පත අරන්  යන්න ඕනෑ 
ෙකොතැනටද? අෙප් රට කාර්මීකරණයකට යන්න ඕනෑ. අද අෙප් 
රට ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්? අෙප් රට සහල්වලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි 
කියලා ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම, පුන පුනා කියනවා මම දැක්කා. 
ඒක ඇත්ත. අෙප් රෙට් පරිෙභෝජනයට පමාණවත් සහල් 
පමාණයක් යල සහ මහ ෙදකන්නෙය් වගාව හරහා ලැෙබන එක 
ඇත්ත. හැබැයි, ෙම් සහල් අෙප්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම කුඹුර හාන ටැක්ටරය අෙප් ෙනොෙවයි. ඒ 
ටැක්ටරයට ගහන ෙතල් ටික ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්.  ඒ කුඹුරට 
ගහන කෘමි නාශක ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්. කුඹුරට ගහන වල් 
නාශක ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්. ඒ කුඹුර කපන ෙගොයම් මඩින 
යන්තය ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්. ඒ කුඹුෙර් වී ටික දමන ෙගෝනිය 
ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්. ඒ ෙගෝනිය මහන ෙගෝනි කට්ට 
ෙගෙනන්ෙනත් පිටරටින්. ඒ ෙගෝනි ටික පටවන ටැක්ටරය 
ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්. ඒ වී ටික ෙකොටන ෙමෝල ෙගෙනන්ෙනත් 
පිටරටින්. ඒ සහල් ටික පටවන ෙලොරිය ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්. ඒ 
සහල් ටික කිරන තරාදිය ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්.  ඒ සහල් ටික 
උයන ලිපත් ෙගෙනන්ෙන් පිටරටින්. ඒ ලිපට අවශ්ය  ගෑස ්ටික 
ෙගෙනන්ෙනත් පිටරටින්. ඒ සහල් ටිෙකන් උයන බත් ගිලින 
උදරය පමණක් අෙප් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා ඒ සහල් අෙප්ද? 
සහල් අෙප් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් පළමුෙකොටම  
කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්ය වන කාර්මීකරණයකට අෙප් රට ෙයොමු 
කරන්නට ඕනෑ. අපට අවශ්ය නගුල, කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්ය 
අෙනකුත් අංෙගෝපාංග අපි හදන්නට ඕනෑ.  එෙහම නැතිව සහල් 
අෙප් කියලා කිව්වාට වැඩක් තිෙබනවාද? අද වී නිෂ්පාදනෙය් දී 
සියයට 80කටත් වඩා තිෙබන්ෙන් පිටරට ෙයදවුම්.  අපි දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? අපි දීලා තිෙබන්ෙන් ෙපොෙළොවයි, වතුරයි, 
ශමයයි, උදරයයි විතරයි. අද අපි වී නිෂ්පාදනය කරනවා. අපි 
ෙපොෙළොව දීලා තිෙබනවා;  වතුර දීලා තිෙබනවා; ශමය දීලා 
තිෙබනවා; උදරය දීලා තිෙබනවා. ඉතිරි ඔක්ෙකොම දීලා 
තිෙබන්ෙන් කවුද?  ඉතිරි ඔක්ෙකොම දීලා තිෙබන්ෙන් පිටරටින්. ඒ 
නිසා ෙම් රට සහල්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත නැහැ. සහල්වල 
නිෂ්පාදිත පිරිවැෙයන් සියයට 80කට වඩා වැඩිෙයන් අපි පිටරටින් 
ෙගන්වන ඒවා හරහා තමයි සහල් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්.  
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එෙහම නම් අෙප් රට කාර්මීකරණෙය් ෙකොතැනටද යන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්? අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  උපාධිධාරින් 50,000කට වැඩි පිරිසකට රැකියා ලබා 
දුන්නා. ඒක ෙහොඳයි කියලා කාට හරි කියන්නට පුළුවන්. අලුත් 
තරුණ උපාධිධාරින් 50,000ක් රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු වුණා. 
ෙමොකක්ද රාජ්ය ෙසේවෙය් ඇති වුණු ෙවනස?  සිදු වුණු ගුණාත්මක 
ෙවනස්කම් ෙමොනවාද? කිසි ෙදයක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඇයි ඒ?  
දැනුම සහිත තරුණ ජවය සහිත පිරිස ඇතුළු කෙළේ ෙමොනවාටද?  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ඇට ෙබදන්න, පැළ ෙබදන්න. ෙම් 
උපාධිධාරින් ඇට  ෙබදන්න,  පැළ ෙබදන්න ෙයොදවලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්?  ආර්ථිකය 
මුළුමනින්ම කණපිට ෙපරළලා තිෙබනවා. ෙම් දියුණු මානව 
සම්පත උකහා ගන්නට පුළුවන් තත්ත්වයට ආර්ථිකය 
ෙගොඩනඟලා නැහැ. ඒ නිසා අපි දියුණු කරන ලද මානව සම්පත 
මත පදනම් වුණු නිෂ්පාදන ආයතන ඇති කරන්නට ඕනෑ.  ඒ සඳහා 
ටැක්ටර් හදන කර්මාන්තශාලා ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා 
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලා ෙගොඩනැ ෙඟන්නට 
ඕනෑ. ඒ සඳහා කෘමිනාශක නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලා 
ෙගොඩනැ ෙඟන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා රටට සපත්තු ටික මහන 
කර්මාන්තශාලා ෙගොඩනැ ෙඟන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා රටට බෑග් ටික 
මහන කර්මාන්තශාලා ෙගොඩනැ ෙඟන්නට ඕනෑ. ඒ 
කර්මාන්තශාලා ඇතුෙළේ තමයි දරුවන්ට රක්ෂා හම්බ ෙවන්නට 
ඕනෑ. එතැන තමයි ඉංජිෙන්රුවන්ට රක්ෂා තිෙබන්ෙන්.  එතැන 
තමයි නිර්මාණශීලීත්වයට රක්ෂා තිෙබන්ෙන්. එතැන තමයි වැඩ 
පරීක්ෂකවරුන්ට රක්ෂා තිෙබන්ෙන්. එතැන තමයි පධාන 
ක්ලාක්ට රක්ෂාව තිෙබන්ෙන්. එතැන තමයි කළමනාකරුවන්ට 
රක්ෂා තිෙබන්ෙන්. එතැන තමයි මුරකරුවන්ට රක්ෂා තිෙබන්ෙන්. 
එතැන තමයි රියදුරන්ට රක්ෂා තිෙබන්ෙන්. රක්ෂා උත්පාදනය 
වන්ෙන්  එතැනෙන්. රැකියා උත්පාදනය විය යුත්ෙත් රෙට් 
නිෂ්පාදනයත් එක්ක සම්බන්ධ වීෙමනුයි. හැබැයි අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා රැකියා උත්පාදනය කරන්ෙන් ෙකොතැනද? 
උපාධිධාරින් 50,000ක් ගත්තායි කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පම්ෙපෝරි ගැහුවා.  හැබැයි ෙම් උපාධිධාරින් 50,000 දායක ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් රෙට් ෙමොන නිෂ්පාදනයටද? ඒ අය රටට ෙගනාපු 
නිෂ්පාදනය ෙමොකක්ද?  අර සුද්දාෙග් කාලෙය් ඉඳලා හදලා 
තිෙබන  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ටිකයි, දිසාපති කාර්යාල 
ටිකයි පුරවන එක හැරුණු ෙකොට  තමුන්නාන්ෙසේලාට  ෙවන කිසි 
ෙදයක් නැහැ.  ඒ ටික තමයි පුරවන්ෙන්. ඊට වඩා දැක්මක් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ.  

අන්තිමට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  රෙට් ආර්ථිකය 
වර්ධනය වන්ෙන් නැති වනෙකොට,  රෙට් ආර්ථිකය චලනය 
වන්ෙන් නැතිෙකොට,  ආණ්ඩුෙව් ආදායම් අඩු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙග් 
ආදායම් උපයා ගැනීෙම් එකම මාර්ගය බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආදායම් උපයා 
ගැනීෙම් එකම මාර්ගය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, සාමාන්ය 
ජනතාව පාවිච්චි කරන අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලට බදු අය කිරීමයි. 
ෙම් රට ආහාර පානවලට බදු ගහන රටක්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් රටවල්වල ආහාර පානවලට බදු 
ගහන්ෙන්  හරිම අඩුෙවන්. එෙහම නැත්නම් ආහාර සඳහා බද්දක් 
අය කරන්ෙන්ම නැති තරම්. යුෙරෝපයට ගිෙයොත් යුෙරෝපෙය් අඩුම 
මිල තිෙබන්ෙන් මස්, එළවලු, පලතුරු සහ පිටි ආශිත 
නිෂ්පාදනවලටයි. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් පධාන ආහාර වන්ෙන් ඒවායි. 
ඒ නිසා ඔවුන් ඒවාට බදු පනවන්ෙන් නැහැ.  මැද ෙපරදිගට 
ගිෙයොත් ඔවුන්ෙග් පධාන ආහාර වර්ග තමයි  අඩුම මිල 
ගණන්වලට තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් ඒවාට බදු පනවන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් 
නායකෙයෝ ලජ්ජා වන්නට ඕනෑ; ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ ලජ්ජා 
වන්නට ඕනෑ. ජනතාව පාවිච්චි කරන ෙකොත්තමල්ලි කිෙලෝවකට 
රුපියල් 202ක බද්දක් ගහනවා. ෙකොත්තමල්ලි ගෑම් 250ක් මිල දී 
ගත්ෙතොත් රුපියල් 50.50ක් ආණ්ඩුවට ෙදන්නට ඕනෑ. සූදුරු 

කිෙලෝවකට රුපියල් 180ක බද්දක් ගහනවා. සූදුරු ගෑම් 100ක් 
මිල දී ගත්ෙතොත් රුපියල් 18ක් ආණ්ඩුවට ෙදන්නට ඕනෑ. සීනි 
කිෙලෝවකට රුපියල් 30ක බද්දක් ගහනවා. සීනි ගෑම් 500ක් මිලදී 
ගත්ෙතොත් රුපියල් 15ක් ආණ්ඩුවට ෙදන්නට ඕනෑ. පරිප්පු කිෙලෝ 
එකකට රුපියල් 22ක බද්දක් ගහනවා.  පරිප්පු ගෑම් 500ක් මිල දී 
ගත්ෙතොත් රුපියල් 11ක් ආණ්ඩුවට ෙදන්නට ඕනෑ. සුදු ලූනු 
කිෙලෝ එකකට රුපියල් 40ක බද්දක් අය කරනවා.  සුදු ලූනු 500ක් 
මිලදී ගත්ෙතොත් රුපියල් 20ක් ආණ්ඩුවට ෙදන්නට ඕනෑ. ෙලොකු 
සැමන් ටින් එකට රුපියල් 105ක බද්දක් ගහනවා. බැරි ෙවලාවත් 
කවුරු හරි ෙගදර කෑමට ඇවිල්ලා ෙලොකු සැමන් ටින් එකක් ගන්න 
වුෙණොත් රුපියල් 105ක් ආණ්ඩුවට ෙදන්නට ඕනෑ. අද ෙපටල් 
ලීටරයක් ෙව ෙළඳ ෙපොෙළන් ෙගනල්ලා ෙතල් සංස්ථාෙව් ලාභය, 
ෙපටල් ෙෂඩ්වල ලාභය ඔක්ෙකොම එකතු කරලා රුපියල් 92කට 
ෙදන්න පුළුවන්.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්ෙන් රුපියල් 162කටයි.  
ඒ ඇයි? අද ෙපටල් ලීටරයක් ගත්ෙතොත්, තමුන්නාන්ෙසේලා එයින් 
රුපියල් 70ක් අය කර ගන්නවා. ෙම් ෙපටල්වලට බදු ගහලා, 
සූදුරුවලට බදු ගහලා, මහදුරුවලට බදු ගහලා, ෙකොත්තමල්ලිවලට 
බදු ගහලා, කහවලට බදු ගහලා, සීනිවලට බදු ගහලා, සැමන්වලට 
බදු ගහලා, පරිප්පුවලට බදු ගහලා ආණ් ඩුවක් කරනවා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන පාලකෙයෝද? ජනතාවෙග් ආහාරවලට 
බදු ගහලා තමයි රට  පාලනය කරන්ෙන්. ඇයි ඒ? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවන ආර්ථික උපාය මාර්ග නැහැ. ආර්ථික 
උපයා ගැනීම් සඳහා ෙවන උපාය මාර්ග සකස් කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙන් අද තිෙබන 
තත්ත්වය.  

තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩිපුරම විශ්වාසය තබන්ෙන් සංචාරක 
ව්යාපාරය මත. සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ගිය අවුරුද්ෙද් ලැබුෙණ් 
ෙඩොලර් ෙකෝටි 100යි. ඒ ෙඩොලර් ෙකෝටි 100 උපයා ගන්නත් 
ෙකොපමණ වියදම් කරලා තිෙබනවාද? සංචාරක ව්යාපාරෙය් 
පවර්ධනය ෙවනුෙවන් අවශ්ය වන විස්කි, බැන්ඩි ෙග්න්න ෙඩොලර් 
යනවා. ඔවුන් යන වාහනය ෙගන්වන්න ෙඩොලර් යනවා. ඔවුන් 
සිටින කාමර A/C කරන්න ෙඩොලර් යනවා. ඔවුන් පාවිච්චි කරන 
ඇඳ ඇතිරිලි මිලදී ගන්න ෙඩොලර් යනවා. ඔවුන් පානය කරන බීම 
වර්ග සඳහා ෙඩොලර් යනවා. ඔවුන් ආහාරයට ගන්නා බාස්මතී හාල් 
ගන්න ෙඩොලර් යනවා. ඔවුන් ආහාරපාන ගන්නා හැඳි ගෑරුප්පු 
ගන්න ෙඩොලර් යනවා. ඒ නිසා සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ෙඩොලර් 
ෙකෝටි 100ක් ෙහොයනෙකොට, ෙඩොලර් ෙකෝටි 50කට වඩා වැඩි 
පමාණයක් සංචාරකයන් ෙගන්වා ගැනීම ෙවනුෙවන් අපි වියදම් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන් මිථ්යා ආර්ථික පතිපත්තියක. ඒෙකන් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට පතිලාභ හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන ආර්ථික වර්ධනය, 
උද්ධමන අනුපාතය පට්ටපල් ෙබොරු. ඒ දත්ත විකෘති කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය  ගණනය කරනු ලබන ජන ෙල්ඛන හා 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ජාතික ගිණුම් අංශ ෙය් 
අධ්යක්ෂවරයා විසින්, ඔවුන් විසින්ම තබන ලද සටහන් විකෘති 
කිරීම සම්බන්ධ ෙතොරතුරු පසු ගිය දිනක පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. උද්ධමනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා, 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතය තුලනය ෙවලා තිෙබනවා, ෙවළඳ ෙශේෂෙය් අගය හීන 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙගවුම් ෙශේෂෙය් අගය තුලනය ෙවලා තිෙබනවා, 
උණ්ඩුකපුච්චය ෙහොඳ ෙවලා තිෙබනවා, බහිස්සාවී කටයුතු ෙහොඳයි 
ආදී බරපතළ වචන දමා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම් ආර්ථිකය 
හැටට හැෙට් නැගලා යනවා කියලා. ආර්ථිකයක් හැටට හැෙට් 
නැගලා යනවා නම් ෙමොකක්ද ෙවන්න ඕනෑ? ඒෙක් පතිඵල 
ජනතාවට හම්බ වන්න ඕනෑ. අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකෙය් 
හරි අපූරු නැගිල්ලක් තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා 
ආර්ථිකය හැටට හැෙට් වර්ධනය ෙවනවා ලු. නමුත් රාජ්ය 
ෙසේවකයාට ෙවනදාට වැඩිය අද ජීවත් වන්න අමාරු ෙවලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. ෙගොවියාට ෙවනදාට වැඩිය අද ජීවත් වන්න අමාරු 
ෙවලා තිෙබනවා. තරුණ තරුණියන්ට ෙවනදාට වඩා අද 
රස්සාවක් ෙහොයා ගන්න අමාරු ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනදාට වඩා 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් දරුවන් ට වියදම් කරන්න අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙවනදාට වඩා වැඩිෙයන් දරුවන්ෙග් ෙබ ෙහත්වලට 
සහ ෙවනත් ෙද්වල්වලට වියදම් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
පවුලකට ෙවනදාට වඩා වැඩිෙයන් අද වියදම් කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙවනදාට වඩා අද ධීවරයන්ට අමාරුෙවන් ජීවත් වන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක හරි අපූරු නැගිල්ලක්ෙන්. ෙම් 
ආර්ථිකය නැගලා ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් ආර්ථිකය 
ඉතා බංෙකොෙලොත් තත්ත්වයකට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒෙක් 
පතිඵල හැටියට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම ඒ කරුණු කියන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2011 අවුරුද්ෙද් රජෙය් මුළු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 934යි. රුපියල් බිලියන 934ක් උපයන 
ෙකොට රුපියල් බිලියන 895ක් ආණ්ඩුව ණය ෙපොලී වාරිකය 
ෙවනුෙවන් ෙගව්වා. එතෙකොට රෙට් ඉතිරි වුෙණ් රුපියල් බිලියන 
39යි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා තව විනාඩියකින් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2012 අවුරුද්ෙද් රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,051යි. 

රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,051ක් වන ෙකොට, අරෙගන 
තිෙබන ණයවලට ෙපොලී වාරිකය වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
1,074ක් ෙගව්වා. ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ආණ්ඩුව 
උපයා ගන්නා මුළු මුදල් පමාණය මදි, අරෙගන තිෙබන ණයවලට 
ඒ අවුරුද්ෙද් ණය ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්න. ෙම්ක හාස්කමක්ද? 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙම්ක වුෙණොත්? තමන් උපයන මාසික 
වැටුපින් තමන්ෙග් බැංකු ණය වාරිකය ෙගවන්න බැරි වුෙණොත් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ රාජ්ය ෙසේවකයාට ඒ මාසය ජීවත් වන්න 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් ණයට. අද ෙම් රට එතැනට ෙන් ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුව උපයා ගන්නා මුළු මුදල් පමාණය මදි ණය  
ෙපොලී වාරික ෙගවන්න. 2012 අවුරුද්ෙද් ආණ්ඩුව උපයා ගන්නා 
ලද මුළු මුදල් පමාණය රුපියල් බිලියන 1,051යි. ණය  ෙපොලී 
වාරිකය ෙගවන්න රුපියල් බිලියන 1,074ක් ඕනෑ. උපයා ගන්න 
සල්ලි කන්දරාවම ෙගව්වත්, ණය ෙපොලී වාරිකය ෙගවා ගන්න 
හම්බ වන්ෙන් නැහැ. 2013 අවුරුද්ෙද් ආණ්ඩුව උපයා ගන්නා ලද 
මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 1,183යි. ආණ්ඩුෙව් ණය ෙපොලී වාරිකය 
ෙගවීමට රුපියල් බිලියන 1,191යි. ආණ්ඩුෙව් මුළු මුදල් 
පමාණයත් මදි, ණය ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්න. ඒ හරහා 
බංෙකොෙලොත් වුණු රටක් බවට තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රට පත් 
කළා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරමින් තිෙබන 
ආර්ථික උපාය මාර්ගය වැරදියි, ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය වැරදියි, 
ෙමහි කළමනාකරණ ෙදෝෂ විශාල ෙලස පිරී තිෙබනවා.  අද ඉතා 
කුඩා කණ්ඩායමක් අතට ආර්ථිකෙය් පතිලාභ ගලා ෙගන ගිහිල්ලා  
එක තැනක එක් රැස් ෙවමින් තිෙබනවා. සියයට එකක් වැනි ඉතා 
කුඩා පංගුවක් ෙවත රෙට් සියලු ධනය ෙක්න්දගත ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනතාවෙගන් ඉතා කුඩා පංගුවක් මත රෙට් ධනය 
සංෙක්න්දණය වනවා නම්, බහුතර ජනතාවට ධනෙයන් ඉතා කුඩා 
පංගුවක් නම් ලැෙබන්ෙන්, ඒක ෙමොන ආර්ථික සංවර්ධනයක්ද? 
ෙම් ආණ්ඩුව ඉතා කුඩා පවුල් පමාණයකට පමණක් ජීවිතය 
සකසන ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නගා තිෙබනවා. ඔවුන්ට night races 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට 450cc ෙමෝටර් බයිසිකල්වලට licence ෙදන්න 

ලෑස්ති කරනවා. ඉතා කුඩා පවුල් සංඛ්යාවකට පමණක් 
ආර්ථිකෙය් පතිලාභ ලැෙබන පතිපත්තියක් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා හැදුෙව්. ෙම් පතිපත්තිය ඇතුෙළේ බඩු මිල වැඩි 
වන එක, දරුවන්ට රස්සා නැති එක, අධ්යාපනයට මුදල් කපන 
එක, ෙසෞඛ්යයට මුදල් කපන එක හැරුණු ෙකොට ෙවන 
කියාමාර්ගයක් නැති බව තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු පහක් 
පුරා ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අද දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පක්ෂ නායක රැස්වීම ෙහට 

පස් වරු 2.30ට ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී 
පැවැත්ෙවන බව දැනුම් දීමට කැමැතියි. 

මීළඟට ගරු අගාමාත්ය දි.මු. ජයරත්න මහතා. 

   
[අ.භා. 2.36] 
 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த 
சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවමත් ෙම් සභාෙව්දී අපි 

කථා කරන්ෙන් අවුරුදු 65ක කාල සීමාවක් තුළ කථා කරෙගන 
ආපු ෙද්වල්මයි. ආරම්භෙය්දීම රජය ජනතාවට ෙනොමිෙල් හාල් 
දුන්නා. ඊට පසේසේ හාල් ෙසේරුවක් සත 25ට දුන්නා. ෙම් වාෙග් 
 ජනතාවට දී ෙගන, දී ෙගන ආවා. ෙනොමිෙල් කන්න, මහන්සියක් 
නැතුව ජීවත් ෙවන්න අවුරුදු 65ක් තිස්ෙසේ ජනතාවට පුරුදු 
කරෙගන ආවා. අවුරුදු 65කට ඉස්ෙසල්ලා ඉංගීසීන්ෙගන් බලය 
ලබා ගත්තු රටවල් අද විශාල දියුණුවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
අද ඒ රටවල් අෙනක් රටවලට අධාර කරන්න පුළුවන් තරමට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් අදටත් අෙප් මන්තීවරු කථා කරන්ෙන් 
එදිෙනදා ජීවිතය ගැන පමණයි.  

ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනනෙකොට මම හිතුවා, මෙග් මිත ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමා ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා කථා කරනවා 
කියලා. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායතුමාත් එෙහම තමයි ඉතින්. 
මම හිතුෙව් ෙම් පැත්ෙත් වාඩි ෙවලා ඉන්නවා කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් 
එෙහමයි කියලා මම හිතුවා. කමක් නැහැ, ඔෙහොම හිටියාට. අපි 
ඉතින් යාළුෙවෝ හැටියට එෙහම ඉඳිමු.  

ෙම් ෙයෝජනාව ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් 
කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන්. ෙජ්වීපී එක ෙවනුෙවන් 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කළා. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම පාලකෙයෝ ෙම් පශ්නවලට වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
පාලකෙයෝ ෙසේරම ෙම් පශ්නවලට වග කියන්න ඕනෑ. අපි හැම 
දාම කථා කරන්ෙන් අද කන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අපි ෙහට 
ගැන හිතන්ෙන් නැහැ. ෙහට කන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා තමයි 
වැඩිෙයන්ම බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් 
රටවල් එෙහමයි කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොමියුනිස්ට් 
අදහස් දරන ඒ මන්තීතුමා එෙහම කථා කළාට, මාඕ ෙසේතුං, 
ෙලනින් වැනි උතුමන්ලා කිව්ෙව්, අද කන එක ගැන විතරක් 
ෙනොෙවයි, ජනතාව ෙසේරම එකතු ෙවලා සාධාරණව ඒ ෙද්වල් 
ෙබදා ගනිමින් අනාගතය ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ආර්ථික 
සංවර්ධනය ඇති කර ගන්න කියා කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ 
අදහස අෙප් ෙජ්වීපී එකටත්  පුරුදු කරන්න ඕනෑය කියලා මම 
කල්පනා කරනවා.  
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අද තිෙබන තත්ත්වය අරෙගන බැලුෙවොත්, අෙප් භාණ්ඩවල 
මිල වැඩි වීමක් ෙවලා තිෙබනවා කියන එෙක් ඒ තරම් සත්යයක් 
නැහැ. අෙළවි, ආහාර, පතිපත්ති හා කෘෂි ව්යාපාර අංශය නිකුත් 
කළ වාර්තාව කියන හැටියට හාල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙබෝංචි මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රතු ලූනු මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. තක්කාලි මිල ෙහොඳටම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
අර්තාපල් මිල  සාමාන්ය ගණනක  තිෙබනවා. මාළු මිල අඩු  ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට අපට වුවමනා කරන බඩුවල මිල අඩු 
වීමකුත් තිෙබනවා. ෙම් මිල අඩු වීම ගැන එදිෙනදා කථා කරලා 
අපට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අපි ළමයි හදනවා. ෙමොකටද ඔච්චර මහන්සිෙයන් ළමයින්ට 
උගන්වන්න යන්ෙන්? අම්මලා පනහක්, හැටක් පාසල් ෙදොරකඩට 
ෙවලා ඉන්නවා. ඇයි? දරුවා එක්ක ෙගන යන්න. කන්න දීලා, 
අඳින්න දීලා ෙසේරම කරලා තමන් කන්ෙන් නැතුව අම්මලා දරුවන් 
පාසලට යවනවා. ඒ අය ඇයි එෙහම කල්පනා කරන්ෙන්? ෙහටක් 
වුවමනා කරන නිසා; අනාගතයක් වුවමනා කරන නිසා. අපි ෙම් 
සභාෙව්දී කල්පනාවට ගන්න ඕනෑ, අද පමණක් ෙනොෙවයි 
අනාගතෙය් අපි ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් ජනතාව ජීවත් කරවන්ෙන් 
කියලා. ඒකයි ආණ් ඩුවක පරමාර්ථය ෙවන්න ඕනෑ. අද බඩු  මිල 
ටිකක් වැඩියි, ඒෙකන් ජීවත් ෙවන්න අමාරු වුණා  කියනවා. 
නමුත් ඒවා එච්චර කල්පනා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒවා ඡන්දය 
ෙවලාවට කියන ෙද්වල්. ඡන්දයක් ළං ෙවනෙකොට බඩු මිල අඩු 
කරන්න, ෙරදි මිල අඩු කරන්න, ෙබෙහත් මිල අඩු කරන්න, 
ෙගවල්වලට බඩු ෙදන්න, හාල් නිකම් ෙදන්න කියනවා. එෙහම 
ඒවා කථාවට ෙහොඳයි. Elections ෙවලාවට ඒවා කථා කරන එක 
කමක් නැහැ කියමු ෙකෝ. ඒත් හැම දාම ඒ විධියට කථා කරලා 
ෙකොෙහොමද කටයුතු කරන්ෙන්? හැම දාම ෙකොෙහොමද අපි එෙහම 
ජීවත් ෙවන්ෙන්?  

ෙම් රජය පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී රෙට් සංවර්ධනයට දීර්ඝ 
වශෙයන් කියා කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා දිළිඳුකම 
අඩු කරන්න. 1991 ෙවන ෙකොට දිළිඳු කුටුම්භ පතිශතය සියයට 
21.8ක් ෙවලා තිෙබනවා. 1995-1996 ෙවනෙකොට සියයට 24.3යි. 
2002 දී සියයට 19.2යි. 2007 දී සියයට 15.2යි. 2009-2010 
වනෙකොට සියයට 8.9යි. 2012-2013 වනෙකොට සියයට 6.5 දක්වා 
දුප්පත්කම අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

අද දුප්පත්කම අඩු ෙවලා මිනිසුන් සෑෙහන තත්ත්වයකට 
ඇවිත් තිෙබනවා. ගරු මන්තීවරුනි, අද ඔබතුමන්ලාෙග් ගම්වලට 
ගිහින් ෙසෝදිසි කරලා බලන්න, ඒ ගම්වල පිදුරු ෙසවිලි කළ 
ෙගවල් කීයක් තිෙබනවාද කියලා. ෙපොල් අතු ෙසවිලි කළ ෙගවල් 
කීයක් තිෙබනවාද කියලා ගිහින් බලන්න. ඉලුක් ෙසවිලි කළ 
ෙගවල් කීයක් තිෙබනවාද බලන්න. මෙග් ආසනය වන ගම්ෙපොළ 
එෙහම එක ෙගයක්වත් නැහැ. එතෙකොට ඒ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒක දියුණුවක් ෙනොෙවයිද? ඒක ඒ ගම්වල  මිනිසුන් 
ලබාපු දියුණුවක් ෙන්ද? හැම දාමත් සතුටින් ජීවත් වීම සඳහා 
යහපත් අනාගතයක් සඳහා අද ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක 
කර තිෙබන බව අප පිළිගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පිට රටවලින් බඩු ෙගනැත් 
ඒවා අඩු මිලකට මිනිසුන්ට ෙදනවාට මම නම් කැමැති නැහැ. 
මිනිසුන් දුක් විඳින්න ඕනෑ. දුක් වින්ෙදොත් තමයි සැප විඳින්න 
පුළුවන්  වන්ෙන්. එෙහම නැතිව දියුණු ෙවන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. කුරුණෑගල අයට වුණත් එෙහමයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාලෙය් හුඟක් 
වැඩ කළා. ඒ වුණත් අප ෙපොදු වශෙයන් සමාජය ගැන කල්පනා 
කරන  ෙකොට ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට එන්න වුවමනා කරනවා.  
එදිෙනදා ජීවත් වීම ගැන අප තාවකාලිකව කෑ ගසමින් ඉන්නවාට 
වැඩිය ෙහොඳයි ෙම්වා කරන්න බලන එක. අද ටිකක් බඩගින්ෙන් 
හිටියාට කමක් නැහැ. ෙහට බඩගින්න නැති කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලායි බලන්න ඕනෑ.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ජනාධිපති වුණාම කියාත්මක 

කරන පතිපත්ති ෙන්ද ඔය කියන්ෙන්?  

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔබතුමා කියනවා නම් ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ.  

අද අඩුෙවන් කාලා ෙහට වැඩිෙයන් කනවා කියන එක තමයි 
ෙපොෙහොසත් වුණු මිනිහාෙග් හැඟීම.  තමන් දියුණු ෙවලා ඉදිරි 
අනාගතය සකස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දරුවන් ජීවත් 
කරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවායි ඔවුන් කල්පනා කරන්ෙන්. අප 
ෙමතැන බණ කියනවා. බණ කියලා දුප්පත් මනුස්සයා පල්ෙලහාට 
දමලා එයාෙග් හිත ෙව්දනාවට පත් කරලා කියනවා, "අෙන්, 
ආණ්ඩුෙවන් කන්න ෙදන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුව ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්" 
කියලා. අපට එවැනි මතයක් ගාවා ගන්න වුවමනා නැහැ. අප ඒ 
අයට කියන්න ඕනෑ මහන්සි ෙවලා වැඩ කරන්න කියලා; මහන්සි 
ෙවලා වැඩ කරලා කන්න හම්බ කර ගන්නය කියලා; දරුෙවොත් 
එක්ක මහන්සි ෙවලා වැඩ කරලා කන්න කියලා.  

අද අෙප් ර ෙට් කුඹුරු දහනව ලක්ෂයක් තිෙබනවා. එයින් 
ෙදොෙළොස් ලක්ෂයයි අස්වද්දන්ෙන්.  ගමක දැන් වැඩ කරන්න 
ෙකෙනක් ෙහොයා ගන්න නැහැ. එතෙකොට අප ෙකොෙහොමද ගම් 
දියුණු කරන්ෙන්? ආණ්ඩුව කන්න ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? යූඑන්පී 
ආණ්ඩුව ආෙවොත් මීට වඩා හපන් ෙවනවා. ජනතාව ඔබතුමන්ලාට 
පුදුම විධියට බණීවි. දැන් අපට ෙම් ගණනටවත් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා අනාගතය සඳහා මීට වඩා දියුණු 
සමාජයක් ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් අප 
කළ සංවර්ධන වැඩසටහන් කීපයක් මා දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
රෙට් අනාගතය සඳහා ෙම් රජය කටයුතු කර  තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මා ඒවා එකින් එක කියන්නම්. 

අපි රෙට් මාර්ග සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. දැන් ගම්වල 
තිෙබන මාර්ගත් කාපට් කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආසනවලට ගියාම ෙම් බව ෙපෙන්වි. කවුද ඇහුවා, ෙම් පාරවල් 
කාපට් කරන්ෙන් නිදා ගන්නද කියලා. නැහැ, වාහනවලට යන්න; 
ඇවිදින්න. ඊළඟට ලංකාෙව් මුහුදුබඩ ධීවර වරායන් හදලා 
තිෙබනවා. මාගම්පුර වරාය, මාගම්පුර ගුවන් ෙතොටුපළ, 
හම්බන්ෙතොට උද්භිද උද්යානය හදලා තිෙබනවා. පාරවල් 
ඒකාබද්ධ කිරීමට පාලම් 1,000ක් හදලා තිෙබනවා. කළු ග ෙඟ් 
ජලය කෘෂිකර්මය සඳහා පෙයෝජනයට ගැනීමට කම සකස් කර 
තිෙබනවා. දැයට කිරුළ මඟින් මහනුවර, අනුරාධපුරය සහ 
කෑගල්ල යන  දිස්තික්ක සංවර්ධනය කර තිෙබනවා.  කුඩා 
වාරිමාර්ග රාශියක් සාදා තිෙබනවා. ෙකොළඹ නගරය ඉතා 
අලංකාර ෙලස සකසා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ජලය ගැලීම 
වැළැක්වීම සඳහා ජලාශ ඉදි කර තිෙබනවා.  පාර්ලිෙම්න්තුව අවට 
අංලංකාර කර තිෙබනවා. ලක්ෂ ගණනකට රජෙය් රැකියා ලබා දී 
තිෙබනවා.  විෙද්ශීය රැකියා ලක්ෂ ගණනක් ලබා දී තිෙබනවා. වී 
නිෂ්පාදනය දියුණු ෙකොට සහල් ආනයනය නතර කර තිෙබනවා. 
කෘෂි කර්මාන්තය ඉහළ මට්ටමකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  දුම්රිය 
මාර්ග දීර්ඝ කර තිෙබනවා. විදුලිය සැපයීම වැඩිදියුණු කර 
තිෙබනවා.  විශාල නිවාස ෙයෝජනා කම ආරම්භ ෙකොට නිවාස 
ලබා දී තිෙබනවා. උතුර, නැ ෙඟනහිර සෑම අතින්ම සංවර්ධනය 
කර තිෙබනවා. ආගම් හතරටම අයත් සියලු ආගමික ස්ථාන 
වැඩිදියුණු කර තිෙබනවා. වතුකරෙය් පාරවල් සංවර්ධනය කර 
තිෙබනවා. ෙරෝහල් වැඩිදියුණු කර තිෙබනවා. සුළු කර්මාන්ත 
වැඩිදියුණු කර තිෙබනවා. කීඩා සඳහා ජාතික කීඩා භූමි, ගාමීය 
කීඩා භූමි සකස් කර තිෙබනවා.  කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා ගැමියන්ට කිරි හරකුන් ලබා දී තිෙබනවා. රජෙය්  කාර්යාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාදා තිෙබනවා. දැන් ෙකොළඹටත් ෙවනම දිසාපති කාර්යාලයක් 
හැෙදනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ වරාය විශාල කර තිෙබනවා. 
ගාලු වරාය වැඩිදියුණු කර තිෙබනවා. සංචාරක පෙද්ශ දියුණු කර 
තිෙබනවා. දහම් පාසල් සඳහා අවශ්ය ෙපොත්පත් ලබා දී තිෙබනවා. 
දහම් පාසල්වල උගවන්වන ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට සිවුරු ලබා දී 
තිෙබනවා. දහම් පාසල්වල උගන්වන ගුරුවරුන්ට නිල ඇඳුම් ලබා 
දී තිෙබනවා. පාසල් දරුවන්ට නිල ඇඳුම් ලබා දී තිෙබනවා;  
ෙපොත්පත් ලබා දී තිෙබනවා. සීනි නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් කාරණා ගැන බැලුවාම 
ෙම්වායින් අදට ෙමොනවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙගයක් හැදුවාට 
ෙමොනවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒවායින් පෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් 
ඉදිරි අනාගතය සඳහායි. ඒ නිසා අපි ඔක්ෙකොම ෙමෙහම කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. විපක්ෂය වුණත් හිතන්න ෙහොඳ නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුව 
මිනිස්සුන්ට කන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, අඳින්න ෙදන්ෙන් නැහැ, 
ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් නැහැ, මිනිස්සුන්ට දුකයි, මිනිස්සුන්ට හරි 
අමාරුයි කියලා. ෙම්වා කියන්න එපා. මිනිස්සු දුප්පත් කියන්න 
ඕනෑ නැහැ. කවුද දුප්පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අත් ෙදකයි, කකුල් 
ෙදකයි, එක කටකුයි දීලා තිෙබන්ෙන් දුප්පත්කම නැති කරලා, 
කාලා බීලා ජීවත් ෙවන්නයි. එෙහම බැරි ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ. 
අත් කකුල් නැති අයට, ඇස ්නැති අයට නම් උදවු කරන්න ඕනෑ. 
ඒවා අපි ෙවනම කියාත්මක කරනවා. මිනිස්සුන්ට ඒකට ශක්තිය  
ෙදන්න ඕනෑ. දුප්පත්කම කියලා එකක් නැහැ. මහන්සි ෙවන්න 
ඕනෑ. වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් තමන්ෙග් ජීවිතය සාර්ථක කර 
ගන්න ඕනෑ. ඒකට support  එකක් ආණ්ඩුෙවන් ෙදනවා. ආණ්ඩුව 
පස්ෙසන් ඉඳ ෙගන ඒකට උදව්වක් කරනවා. එෙහමයි අපි කරන්න 
ඕනෑ. වැඩ කරන එක්ෙකනාට වැඩ කරන්න උදැල්ලක් නැත්නම් 
අපි උදැල්ලක් අර ෙගන ෙදනවා. දැනටත් එෙහම කරනවා. 
ෙපොෙහොර ටික අඩු මිලට ෙදනවා. බිත්තර වී ටික අඩු මිලට 
ෙදනවා. ඒවා ෙහොඳයි. නමුත් දුප්පත්, දුප්පත්, දුප්පත් කියනවා. 
ෙමොකද ෙම් දුප්පත් කියන්ෙන්? මනුෂ්යයා දුප්පත් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මනුෂ්යයාත් සෙතක්. හැම සතාම කාලා බීලා 
තමන්ෙග් ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්නවා. මනුෂ්යයාත් එෙහමයි 
කර ගන්න ඕනෑ. ඒකට support එකක් ෙදන්නයි ආණ්ඩුව 
තිෙබන්ෙන්. මනුෂ්යයාට සාධාරණව කාලා බීලා ජීවත් ෙවන්න 
උදව් කරන්නයි ආණ්ඩුව තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව ආණ්ඩුවකට 
පුළුවන්කමක් නැහැ, උයලා ඔක්ෙකොම කරලා කටට තියලා 
ගිලින්න කියන්න. ඒවා පිඟානට දමන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් "ෙම් අය දුප්පත් මිනිස්සු, 
ඒෙගොල්ලන්ට උයලා කරලා, ඒවා හරිගස්සලා කටට දමන්න, 
ගිල්ලවන්න" කියලායි. එෙහම ෙකොෙහොමද ජාතියක් දියුණු 
කරන්ෙන්? එෙහම ෙකොෙහොමද අපි රටක් නඟා සිටුවන්ෙන්? 
දුප්පත් කියනවාට මම කැමැති නැහැ. ඒ මනුෂ්යයාට පුළුවන්කම 
තිෙයන්න ඕනෑ තමන්ෙග් ජීවිතය සකස් කර ගැනීම සඳහා 
ෛධර්යෙයන් යුතුව කියා කරන්න. ඒකට වුවමනා කරන 
සහෙයෝගය, උදව් උපකාර සම්පූර්ණෙයන්ම දීම ආණ්ඩුවක පරම 
යුතුකමක්. ඒක ආණ්ඩුව කර ෙගන යනවා.  

දැන් කිසිම වැඩක් කරන්න ගමක මනුෂ්යෙයක් ෙසොයා ගන්න 
බැහැ. අෙප් ආසනෙය් මන්තීවරුන් ඔක්ෙකොටම මම කිව්වා "අෙන් 
මට වැඩ කර ගන්න මිනිස්සු දහ ෙදෙනක් විතර එවන්න" කියලා. 
එක සිංහල මිනිෙහක් ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා. වතුවල ඉන්න 
ෙදමළ අය ෙගන්වා ෙගන තමයි වැඩ කරවා ගත්ෙත්. මිනිස්සු ඒ 
තරමටම කම්මැලි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  මිනිස්සු වැඩ 
කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වයට 
පත් වීම සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදි කියාවක් කියලා මම කියනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරනවා ඇති ෙමෙහම කියලා 
හරියන්ෙන් නැහැ, අෙන් දුප්පත් මිනිස්සු, ඒ ෙගොල්ලන්ට කන්න 
නැහැ, අ ඳින්න නැහැ, ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ, ආණ්ඩුෙවන් 
ෙමොනවා හරි ෙදන්න ඕනෑ, ඒ අයට එෙහම ෙනොෙදන එක ෙහොඳ 

නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම නරකයි කියලා. එෙහම කිව්වාම 
අපට කන්න ටික ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා ඇති. ෙහොඳයි, 
ඡන්ද කාලයටවත් ඒක කියන්නෙකෝ. හැබැයි, ඡන්දය ඉවර 
වුණාම අර විධියට කථා කරන්න. ෙකළින්ම කථා කරන්න. ගරු 
ගාමිණී ජයවිකම  ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එෙහම කථා 
කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එෙහම නැත්නම්  ෙම් පැත්තට 
එන්න. ඇවිල්ලා කථා කරමු. [බාධා කිරීමක්] ෙදෙපොළම ෙහොඳයි. 
අපි ෙමතැන කථා කරනවා වාෙග් හැඟීමකින් යුක්තව කියා 
කරන්නත් ඕනෑ කියලා තමයි මම කල්පනා කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දුප්පත් මිනිස්සුන්ට කන්න 
ෙදන්ෙන් නැතිව දුක් විඳින්න අරිනවා කියන එක ෙනොෙවයි මම 
කියන්ෙන්. මිනිසා ෛධර්යවත් කරන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න 
පුළුවන්. මන්තීවරුන්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඒ හයිය තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒෙගොල්ලන්ට ෛධර්යයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙම්ක කරන්න බැහැ. කුඹුරු ටික වැඩ 
කරන්න,  වත්ෙත් වැඩ කරන්න, ෙපොල් ගස් ටිකක් හිටුවන්න 
කියන්න. ෙමන්න ඒකට අෙපන් සහෙයෝගය. "මම පුළුවන් තරම් 
උදවු කරන්නම්. ෙම් වැඩ ටික කරන්න" කියලා කියාකාරී ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් වාෙග් වුෙණොත් තමයි ඉදිරියක් තිෙබන්ෙන්; 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් අවුරුදු 65ක් 
ෙනොෙවයි, අවුරුදු 450ක් ගියත් අපි ෙමයින් පහළට බහිනවා මිසක් 
අපට කවදාවත් ඉදිරියට යන්න බැහැ.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂෙයන් වැඩ පිළිෙවළවල් 
කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන් අනාගතතය සඳහායි. දැන් ඕනෑම 
පාරක යන ෙකොට බලන්න, ෙකොන්කීට්වලින් හදන ෙගවල් 
ෙකොච්චර තිෙබනවාද කියලා. ෙකොච්චර ෙගවල් හදනවාද කියලා 
බලන්න. ෙවෙළඳ මධ්යස්ථාන ෙකොච්චර හදනවාද කියලා 
බලන්න. ඇයි ඒ? ඒ ෙගොල්ලන්ට ආදායමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
ෙගොල්ලන් ඒවා හදනවා. සුළු පිරිසක් ෙමොනවත් කරන්ෙන් නැතිව 
රස්තියාදු ෙවලා, ෙසොරකම් කරලා, ෙවන ෙමොකක් ෙහෝ වැඩක් 
කරලා, එක්ෙකෝ කුඩු විකුණලා- [බාධා කිරීම්] ඒ ගැන අෙප් ගරු 
මන්තීතුමාෙගන් අහන්න. එතුමා දන්නවා. සමහරු ඒ වාෙග් 
කටයුතු කරලා ජීවත් ෙවන්න උත්සාහ කරනවා. [බාධා කිරීම්] මා 
හිතන්ෙන්, කුරුණෑගල එෙහම නැහැ. [බාධා කිරීම්] මා කියන්ෙන් 
සමහර පුද්ගලයන් ගැනයි. [බාධා කිරීම්] ෙපොලිසිය සමහරුන් 
අල්ලලා ෙන් තිෙබන්ෙන්? ෙපොලිසිය ඒ අය අල්ලලා ඒ අයට 
විරුද්ධව කියා කරනවා ෙන්. ඒ විධියට ජීවත් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න 
ෙහොඳ නැහැ. සාධාරණ විධියට, යුක්තිසහගත විධියට හරියාකාරව 
කියා කිරීමට ජනතාව ෙයොමු කිරීම රජෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් පරම 
යුතුකමයි. විෙශේෂෙයන් විපක්ෂය කථා කරනෙකොටත්, වැඩ 
කරනෙකොටත් ජනතාව ශක්තිමත් කරන්න කථා කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම වුෙණොත්, තමුන්නාන්ෙසේලා බලය ලබා ගත්තත්  
සන්ෙතෝෂෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට පාලන බලය ෙගන යන්න 
පුළුවන්. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව දැන් කියනවා, "අපට බලය 
ෙදන්න" කියලා. බලය දුන්ෙනොත්, ෙකොෙහොමද කන්න ෙදන්ෙන්? 
බලය ලබා ෙගන ඔය කියන කථාව නැති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
[බාධා කිරීමක්] තිෙබනවාද ෙදන්න? ෙකොෙහන්ද ෙදන්ෙන්? 
ෙමොකකින්ද ෙදන්ෙන්? ෙදන්න බැහැ.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මට තත්පරයක් ෙදන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, මට ෙපෙනන්ෙන් රට හදන්න මහින්ද 
චින්තනයට වඩා ජයරත්න චින්තනය ෙහොඳයි කියලායි.  
 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය ආවා කියා 

හිතමු ෙකෝ. අප ෙහට බලය දුන්නා කියමු ෙකෝ. අනිද්දා මිනිසුන් 
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ෙපළපාළිෙයන් ඇවිල්ලා, "බඩු මිල අඩු කරන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොමිෙල් ෙදනවා කිව්වා. අඩුවට ෙදනවා 
කිව්වා. ෙකොෙහේද ෙදනවා කියපු ඒවා" කියලා කෑ ගහලා ඇහුෙවොත් 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? එතෙකොට ෙකොෙහොමද ඒ සහන ෙදන්න 
යන්ෙන්? එෙහම ෙදන්න බැහැ. සංවර්ධනය කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ අප ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලායි. ඊට පස්ෙසේ ආණ්ඩු මාරු 
වුණත් පශ්නයක් නැහැ. සාධාරණව පාලනය ෙගන යන්න පුළුවන්. 
ජනතාවත් සාධාරණව සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවනවා. ෙමන්න 
ෙම් තත්ත්වයට අෙප් ජාතිය ෙගෙනන්න, අෙප් රට ෙගෙනන්න 
උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇෙමරිකාව 
බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් වුණා. යුෙරෝපය බංෙකොෙලොත්භාවයට 
පත් වුණා. ඇෙමරිකාෙව් බැංකුවලට ආණ්ඩුෙවනුයි මුදල් දුන්ෙන්. 
ඒ අයටත් එෙහම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයත් සදාකාලික 
ෙවලා නැහැ. ෙම් රට දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න අප උත්සාහ කරන්න ඕනෑ, ඒ ෙවනුෙවන් මහන්සි 
ෙවන්න ඕනෑ කියන එක මා පකාශ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙගෙනන ලද ෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන අප ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අප 
ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා චින්තනයක් ඇති කරෙගන සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය සාර්ථක කරමු. එෙසේ සාර්ථක කරලා ඒ 
තුළින් අපි සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවමු. අවුරුදු 65කට පස්ෙසේ අෙප්          
ශී ලංකාව නිදහස්, දියුණු තත්ත්වයකට පත් කරලා ජනතාව 
සන්ෙතෝෂෙයන් තබන්න අපට කියා කරන්න පුළුවන් වුණා කියන 
චින්තනයක් ඇති කරෙගන ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය ඉතිහාසයට එක් 
කරන්න කියා කරමු. අප ෙදෙගොල්ලන්ම ඒ  විධිෙය් කියා මාර්ගයක් 
අනුගමනය කරලා ෙම් රට ෙලෝකෙය් දියුණු ආශ්චර්යවත් රටක් 
හැටියට පත් කරමු, ඒ ෙවනුෙවන් කියා කරමු කියා පකාශ කරමින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  සියලු 
ෙදනාටම සැප ෙව්වා! ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු අගමැතිතුමා. මීළඟට ගරු ඉරාන් 

විකමරත්න මහතා. Order, please! Will an Hon. Member 
propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

 
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා (සමාජ සුබසාධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்  - ச க நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 

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

 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

[අ.භා. 2.54] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අහස උසට නඟින බඩු මිල 

සහ ගාස්තු සමඟ දරා ගත ෙනොහැකි ජීවන වියදෙම් ගහණයට හසු 
වී මහ ජනයා නිමක් නැතිව පීඩාවට පත් ෙවමින් සිටිනවා කියන 
එක තමයි අද අප සාකච්ඡා කරන ෙයෝජනාව. නමුත් 
ෙමොෙහොතකට පථමෙයන් අද අපට අහන්න ලැබුෙණ් අෙප් රෙට් 
අගමැතිතුමා ආර්ථිකය පිළිබඳව කළ විගහයයි. අගමැතිතුමා 
එතුමාෙග් කථාව තුළ සඳහන් කළා, දුප්පත්කමක් නැහැ, සියලුම 
ෙදනා මහන්සි වුෙණොත් ෙහොඳට ජීවත් වන්න පුළුවන් කියා. 
එෙහමයි එතුමා සඳහන් කෙළේ. මා හිතන්ෙන් අගමැතිතුමා 
හිතාෙගන ඉන්නවා ඇති මිනිසුන් මහන්සි ෙවලා වැඩ කෙළොත්-  

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, මා කිව්ෙව් ෙම්කයි. මනුෂ්යයාත් සෙතක්. එක 

කටයි, අත් ෙදකයි, කකුල් ෙදකයි තමයි මිනිහාට තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්වා මිනිහාට දීලා තිෙබන්ෙන් ජීවත් වීමටයි. රජයක් තිෙබන්ෙන් 
මිනිහාට ජීවත් ෙවන්න උදවු උපකාර කරන්න -support එක 
ෙදන්න- කියන එකයි මා කිව්ෙව්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා කියපු එකම තමයි මා ෙම් 

කියන්ෙන්. ඒකමයි මමත් කියන්ෙන්. මිනිසුන් දුක් ෙවන්න ඕනෑ 
කියා කිව්වා. ෙහට කන්න තිෙබනවා නම් අද බඩ ගින්ෙන් සිටියාට 
කමක් නැහැ කියාත් සඳහන් කළා. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා 
කියපු ෙද්ම තමයි මාත් නැවත නැවත කියන්ෙන්. ඔය ජයරත්න 
චින්තනය අපට අද අහන්න ලැබීම ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මහින්ද 
චින්තනයයි, ජයරත්න චින්තනයයි අතර තිෙබන ෙවනස අප දැන 
ගන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනස දැන ගන්න එකත් ෙහොඳයි. අපට 
අගමැතිතුමාෙග් කථාෙවන් ෙපෙනනවා 1950 ගණන්වල, 1960 
ගණන්වල  තිබුණු ආර්ථික චින්තනවලට, ආර්ථික න්යාය පතයට 
අනුව තමයි අදත් එතුමා කථා කරන්ෙන් කියන එක. ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි. යුද්ධෙයන් පසුව 2010, 2011 කාලය 
තුළදී දළ ෙද්ශීය  නිෂ්පාදනය සියයට  8කින් වැඩි වුණාය කියා අප 
දන්නවා. 2012 දී දළ ෙද්ශීය  නිෂ්පාදනෙය් සියයට 6.4ක වැටීමක් 
ඇති වුණා. 2010-2012  කාලෙය් සාමාන්ය වර්ධනෙය් පතිශතයත් 
ඒ තරම් පමාණයක් ෙවනවා. 2012 දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
වර්ධනෙය් පතිශතය ඒ දශකෙය් සාමාන්ය වර්ධනෙය්  පමාණයට 
වැටුණා.  2010 -2011 කාලය තුළදී  ෙකොෙහොමද ෙම් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය වැඩි වු ෙණ්? වැඩි ෙවන්න එක ෙහේතුවක් තමයි, 
ඉදිකිරීම්  ක්ෙෂේතෙය්  - construction sector - වැඩි වීම. ඒ වාෙග්ම 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අඩු ෙවනෙකොට, රුපියෙල් අගය කෘතිමව 
තබා ෙගන ෙම් රටට ආනයනය කිරීම් කළා. ෙමොනවාද ආනයනය 
කෙළේ? කාර්, ෙවනත් වාහන වැනි ෙද්වල් ආනයනය කළා. ඒ නිසා 
දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය වැඩි මට්ටමක තියාෙගන 
යන්න පුළුවන් වුණා. 2012 දී දළ  ෙද්ශීය  නිෂ්පාදනෙය් ෙවනසක් 
ඇති වුණා.  

පළමු වරට අපි  දැක්කා, ෙසේවාවන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 55කට  වැඩි පමාණයකට වැටුණාය කියන එක. ඒ වාෙග්ම 
කාර්මික නිෂ්පාදනය දිගින් දිගටම වැඩි ෙවලා නැහැ කියන එක 
සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි. ඒක විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
අපනයනයට බලපානවා. යම් ක්ෙෂේතයක නිෂ්පාදනය අඩු නම් 
ඒක අපනයනයට බලපානවා. අවුරුදු 15කට උඩදී දළ ෙද්ශීය 
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නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට අපනයනය සියයට 30ක් වැනි 
ගණනක තිබුණත්, අද ඒක සියයට 15ක්, 16ක් දක්වා 
කමකමෙයන්  අඩු ෙවලා තිෙබනවා.   

අප ෙම් රෙට්  ආර්ථික  පතිපත්තිය ගැන ෙමොෙහොතක් කථා 
කරන්න ඕනෑ. රෙට් පැවැති යුද්ධය අවසන් වුණත්  රජයට 
පැහැදිලි ආර්ථික පතිපත්තියක් නැහැ  කියන එක අපට 
ෙපෙනනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය   ෙකොෙහොම හරි කෘතිමව තබා 
ගන්න එක එක  ෙද්වල් කළත් ඒවා දීර්ඝකාලීන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
රුපියල කෘතිමව තියාෙගන ආනයනය කිරීම ගැනත්, ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩි වීම ගැනත් මම කිව්වා. ඇත්ත වශෙයන්ම  දැන් 
රජයට  ෙම් ගැන තීරණයක් ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
පතිපත්ති අනුගමනය කරෙගන යනෙකොට අප ෙකොයි පැත්තටද 
යන්ෙන්? ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය මුල් කරෙගන ආර්ථික වර්ධනයට 
ගිෙයොත් ඒකට සීමාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අය වැය පරතරය  
වැඩි ෙවනවා; ඒ ආයතනය  තුළින් ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැති 
නිසා ඒෙකන් අය වැය පරතරයට  පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.  
ආනයනය  වැඩි කිරීෙමන්  ඇති  කරන්න  හදන ආර්ථික  වර්ධනය 
නිසා  අපනයන - ආනයන පරතරය වැඩි ෙවන්න යනවා. ෙම්  
තීරණ ෙදක  තුළ තමයි රජය හිර ෙවලා ඉන්ෙන්. අප දන්නවා, 
රුපියෙල් අගය කෘතිමව පවත්වාෙගන යනෙකොට  විෙද්ශීය 
භාණ්ඩ පරිෙභෝජනය ඉහළ ගියාය කියන එක. දළ ෙද්ශීය  
නිෂ්පාදනය ඉහළට ගියාට  ෙම් රෙට් නිෂ්පාදකයාට ෙහෝ ෙම් රෙට්  
පුරවැසියාට  ඒෙකන්  දීර්ඝකාලීන ලාභයක් ලැෙබන්ෙන් නැති බව 
අපට ෙපෙනනවා.  

2010 දී ආනයන-අපනයන පරතරය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන්  සියයට 9.7යි. අවුරුද්දක්  තුළදී -2011 වනෙකොට- 
ඒක සියයට 16.4 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.   යුද්ධෙයන් පසුව   
සිදු වුණු ෙම් වර්ධනය රාජ්ය ආෙයෝජනය  මුල් කරෙගන සිදු වුණු 
ආර්ථික වර්ධනයක්. ඒ කියන්ෙන් රජය හැම අවුරුද්ෙද්ම දළ  
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් විතර ආෙයෝජනය කර  
තිෙබනවා.  දැන් ඒකට සීමාවක් තිෙබනවා. ඒ ආෙයෝජනය ඊට 
වැඩිය තවත්  වැඩි කරන්න විධියක් නැහැ. අද රජෙය් පුනරාවර්තන 
වියදම් රජෙය් මුළු ආදායමටත් වඩා වැඩියි. ඉතිරියක් කියලා එකක් 
නැහැ, ආෙයෝජනය කරන්න. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
විෙද්ශිකයන් ෙම් රටට ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය කරයි කියලා. ඔය 
පීඩනය තුළ තමයි ෙම් රජය හිරෙවලා ඉන්ෙන්. නමුත් ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනය කරන්න ෙකොයි වාෙග් විෙද්ශිකයන්ද එන්ෙන්? ඒ 
සාකච්ඡාව තමයි ෙම් මාස ෙදක තුෙන්දී ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
කැසිෙනෝ ගැන කථා කරන්ෙන් ඔය ආෙයෝජනය ගැන කියන්න 
තමයි. ඒවා ෙම් රටට සුදුසු ආෙයෝජනද? ෙම් ආෙයෝජන ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය, කාර්මික නිෂ්පාදනය ඇත්තටම වැඩි කරනවාද? ෙම් 
ආෙයෝජන ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙග් ස්ථීර ආදායම් දිගින් 
දිගටම තබා ගන්නට පුළුවන් ආෙයෝජනද? ෙම් ආෙයෝජන හරහා 
එන එතෙනෝල්, කුඩු, ගණිකා වෘත්තිය වැනි ෙද්වල් ගැන මම 
විස්තරාත්මකව කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, මට 
පථමෙයන් කථා කරපු අය ඒවා ගැන කථා කරපු නිසා. ෙම් 
ආෙයෝජන ෙම් රටට සුදුසු ආෙයෝජන ෙනොෙවයි. දැන් අපි පත් 
ෙවලා ඉන්න තත්ත්වය ෙමොකක්ද? තවතවත් ණය අරෙගන අපට 
ආෙයෝජනය කරන්න බැහැ. අපි  ණය ගන්නවා, ඒ ණය ෙගවන්න 
තවතවත් දිගින් දිගටම ණය ගන්නවා.  

අගමැතිතුමා දැන් කිව්ව කථාෙවන් ෙම් රෙට් දුප්පත් අය 
නැහැයි කියන මතය තමයි මතු වුෙණ්. ෙව්ගෙයන් වැඩ කෙළොත් 
ඕනෑ ෙකෙනකුට දියුණු ෙවන්න පුළුවන් කියන මතය එතුමා 
ඉදිරිපත් කළා. අගමැතිතුමා කථා කරන ෙකොට මට ෙපොඩි කථාවක් 
මතක් වුණා. එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභා ගර්භෙය් සිටියා නම් 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ෙම් කථාව අහ ගන්න. මීට දවස් කීපයකට 
ඉහතදී වලපෙන්, වෑවතැන්න පෙද්ශෙය් වයස අවුරුදු ෙදොළහක් 

වන සඳුනි ශානිකා කියන දැරියක් පාසල් යෑමට  සපත්තු කුට්ටමක් 
නැති නිසා, සපත්තු කුට්ටමක් මිලදී ගැනීමට බැරිකම නිසා ඇති 
වුණු සිත් ෙව්දනාෙවන් තම නිවෙසේ බාල්කයක එල්ලිලා මිය 
ෙගොස්  තිබුණා. ෙම්ක ෙවනත් රටක ඇති වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට්ම  මීට දවස් ෙදක තුනකට ඉහත වුණු සිද්ධියක්. ඇයි 
ෙමෙසේ සිදු වන්නට ෙහේතුව? ඇයෙග් පියා මිය ගිහින්. ඇය 
ද්විතීයික පාසලකට ඇතුළු කළා. ඇයට රුපියල් 250ක ඇතුළත් 
වීෙම් ගාස්තුවක් ෙගවන්නට වුණා. ඊට පසුව රුපියල් 500ක 
පාසල් ගාස්තුවක් ෙගවන්නට වුණා.  අම්මාෙගන් අමාරුෙවන් 
ඉල්ලා ෙගන ඒ ගාස්තුවත් ෙගව්වා. ඊට පසුව ෙම් පුංචි සඳුනිට 
පාසෙලන් දැන්නුවා, ෙසෙරප්පු ෙදක ෙවනුවට සපත්තු ෙදකක් 
දාෙගන එන්න කියලා. සඳුනි ෙසෙරප්පු ෙදකක් දාෙගන 
ඉස්ෙකෝෙලට ගියාම ඇයව පශ්න කළා. ඇය නිවසට ගිහින් 
කිව්වා, සපත්තු ෙදකක් ඕනෑ කියලා. නමුත් සඳුනිට සපත්තු 
ෙදකක් අරෙගන ෙදන්න ඇයෙග් අම්මාට කිසිම කමයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. රුපියල් 600කට, 700කට ෙබොෙහොම ලාභ, එච්චර ෙහොඳ 
නැති සපත්තු කුට්ටමක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකවත් කරන්න 
ඇයෙග් අම්මාට බැරි වුණා. ඒ සිද්ධියට ෙහේතුව ෙම්කයි. අම්මා 
විතරයි ඒ නිවෙසේ සිටිෙය්. ඒ මව කුලී වැඩ කළත් ජීවත් වන්න 
පුළුවන් තරෙම්, දැරිය බලා ගන්න පුළුවන් විධිෙය් නිසි ආදායමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. සපත්තු කුට්ටමක්වත් ගන්න බැරි ආදායමක් 
තමයි ඒ මවට තිබුෙණ්. අධ්යාපනයයි ෙසෞඛ්යයයි සඳහා වැය වන 
වියදම හා ආෙයෝජනය ගැන අපි ඇත්තටම කථා කරන්ෙන් ෙම් 
රෙට් අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් ආදායම ගැන සිතලායි. අද රජය 
නිතරම කථා කරනවා, යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම ගැන. නමුත් 
අපි හැම තිස්ෙසේම කියන්ෙන් පමුඛත්වය ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියන එකයි. ෙමොකද, ෙම් ආදායම් පිරමිඩෙය් යට 
ඉන්ෙන් අඩු ආදායම්ලාභීන් නම්, රජෙයන් ෙසෞඛ්යයට වියදම් 
කරන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනයට වියදම් කරන ෙකොට 
හරියටම එය අඩු ආදායම්ලාභින්ෙග් ආදායම ඉහළ යාමක් 
වාෙගයි.   

අද සංවර්ධන කථිකාවට අනුව ගුවන් යානා ෙනොතිබුණත් අපට 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් තිෙබනවා. නැව් ෙනොතිබුණත් අපට 
වරායවල් තිෙබනවා. පවාහනය ෙනොතිබුණත් මහා මාර්ග 
තිෙබනවා.  වාහන අයිතිය ෙනොතිබුණත් අපට කියනවා අධිෙව්ගී 
මාර්ග තිෙබනවා කියලා. මම ඊෙය් ෙපෙර්දා පන්සලකට ගියාම 
එක පුද්ගලෙයක් ඇවිල්ලා මට කිව්වා, "මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 
පවාහන ඇමතිවරු 11 ෙදෙනක් ඉන්නවා. නමුත් රෑ අට හමාෙරන් 
පස්ෙසේ ජනතාවට පාෙර් යන්න බස් එකක්වත් නැහැ" කියලා. 
ෙම්ක තමයි අද ෙම් රෙට් සංවර්ධන කථිකාව. ෙම් රෙට් පාසල් 
යන  දරුවන්ට ෙබෝල්ෙපොයින්ට් පෑනයි අවශ්ය. නමුත්  අෙප් අය 
වැෙයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? Branded පෑනට බදු පහසුකම් 
ෙදනවා. එවැනි රටක් ෙම්ක.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රුපියල් 600ක සපත්තු කුට්ටම ගන්න 
බැරි වුණත් branded සපත්තු කුට්ටම අඳින්න, බටහිර branded 
ටයි එක අඳින්න අෙප්ම අය වැෙයන් සහන ෙදන රටක් ෙම්ක. 

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

ගැහුවාට ඔබතුමා මට කියන්න, සියයට 25ක් පමණ වන දුප්පත් 
අයට මාස් පතා, සති පතා සමෘද්ධිය වෙග් සහනාධාරයක් 
ෙදන්ෙන් ෙම් ෙලෝකෙය් ෙකොයි රෙට්ද කියලා. 
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මට ඔබතුමාට ඒකට ෙහොඳට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. දුප්පත් 

රටවල්වල විතරක් ෙනොෙවයි, සංවර්ධනය වූ රටවලත්, 
එංගලන්තය වෙග් රටවලත් සමාජ ආරක්ෂාව - social security - 
කියලා සංකල්පයක් තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. සංවර්ධිත 
රටවලත් එෙහම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ස්කැන්ඩිෙන්වියාව වෙග් 
ෙපොෙහොසත් රටවලත් සමාජෙය් ඉන්න දුප්පත් අයට සමාජ 
ආරක්ෂාව කියලා පදනමක් තිෙබනවා. ඒක රජය  පිළිගත් 
පදනමක්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක අෙප් රෙට්ත් තිෙබනවාෙන්. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලජ්ජා ෙවන්නට ඕනෑ. ඔබතුමා ඔය 

කථා කරන සමෘද්ධියම 2006 ඉඳලා 2013 ෙවන ෙකොට ෙකොච්චර 
අඩු ෙවලා තිෙබනවාද? එදා ෙම් රෙට් පවුල් ලක්ෂ 19කට 
සමෘද්ධිය දුන්නා. අද පවුල් ලක්ෂ 14කට පමණයි සමෘද්ධිය 
ලැෙබන්ෙන්. මම ඒක කිව්ෙව් ඔබතුමාට පිළිතුරක් හැටියටයි. 

අෙප් අධ්යාපනයට ෙම් රෙට් මුල් තැනක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
අධ්යාපනයට අවශ්ය මුදල් ෙවන් ෙනොකිරීෙමන් දුගී දුප්පත් 
දරුවන්ට තිෙබන නිදහස් අධ්යාපනයට පහරක් ගැසීම තමයි 
කරන්ෙන්. රජය ෙම්ක දිගින් දිගටම කරනවා. ඊට පස්ෙසේ හැමදාම 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙදමව්පියන් වියදම් කරන පමාණය ගැන කථා 
කරලා ෙම්ක සාධාරණීකරණය කරනවා. වාසනාවකට නිදහස් 
අධ්යාපනෙයන් ෙනොමිෙල් අධ්යාපනයක් ලැබිලා මට ෙහොඳ 
ඉස්ෙකෝෙලකට යන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ නිසා මම දන්නවා 
ඒෙක් වටිනාකම. 

අද නාස්තිය තිෙබනවා. අපි ෙමොනවා කිව්වත් නාස්තිය 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ නගරය දිහා බැලුෙවොත් නාස්තිය තිෙබනවා. 
සමහර ෙද්වල් කරන්න ඕනෑ බව අපි පිළිගන්නවා. පාරවල්වලට 
තාර දාන්න එපා කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. පාලම් හදන්න එපා 
කියලා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් සමහර නාස්තිකාර ෙද්වලුත් 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ අපි ඇවිදින පදික ෙව්දිකාවට පාට පාටින් ගල් 
අල්ලන්න ඕනෑ නැහැ. පාලමක් ෙදතුන් වරක් නිර්මාණය කරලා 
එතැනටම දාන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ පාරට යටින් මධ්යම 
පාන්තිකයන්ට exercises කරන්න  තැන් හදන්න ඕනෑ නැහැ. ඕක 
තමයි නාස්තිය කියලා කියන්ෙන්. අපි කරන්ෙන් සාධාරණ 
විෙව්චනයක්. යටිතල පහසුකම් අවශ්යයි. නමුත් ෙම්වා අවශ්ය 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. අර වෙග් දුප්පත් මිනිස්සු ෙම් රෙට් ඉන්න කල් 
ඒ අයට මූලිකත්වය ෙදන්න ඕනෑ.  ෙනොමිලෙය් පාසල් ඇඳුම ෙදන 
එකටත් ෙකොච්චර පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවාද? මම අද ෙයෝජනා 
කරන්ෙන් ෙනොමිලෙය් පාසල් ඇඳුම විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙනොමිලෙය් සපත්තු කුට්ටමත් ෙදන්න කියායි. ෙසෙරප්පු ඇඳෙගන 
එන දරුවාට සපත්තු  ඇඳෙගන එන්න කියලා පීඩනයට ලක් 
කරන්න එපා. ඒ දුප්පත් මිනිස්සු ලජ්ජා ෙවන්ෙන් නැහැ ඒ අයෙග් 
දුප්පත්කම ගැන. ඒ නිසා තමයි ඒ දරුවා ආඩම්බරෙයන් ෙසෙරප්පු 
ෙදක ඇඳෙගන පාසලට යන්ෙන්. දුප්පත් මිනිස්සු දුප්පත්කම ගැන 
කවදාවත් ලජ්ජා ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම විනාඩි ෙදකකින් කථාව අවසන් කරනවා. අෙනක් අය 

අඳින විධියට ඇඳෙගන එන්න කියලා අපි දුප්පත් දරුවන්ට බල 
කරනවා නම් එක්ෙකෝ අපි ඒ නිල ඇඳුම ෙහෝ නිල සපත්තු කුට්ටම 
ඒ අයට සපයන්න ඕනෑ. නැත්නම් අපි  ඒ අයට අසාධාරණයක් 
කරන්ෙන්. 

මට කථා කරන්න කාලය අඩු නිසා ආදායම ගැන මම 
ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. අද අපි දන්නවා, ආදායම 
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් මාසික 
දීමනාව වැඩි කළා. නමුත් ඔවුන්ෙග් මූලික වැටුප 2006 ඉඳලා වැඩි 
කරලා නැහැ. ෙබොෙහොම සුළු පමාණයක් තමයි දීමනාව විධියට 
දුන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා 
කරන්නට කැමැතියි. ඒ අයත් බටහිර ෛවද්ය කමය හැදෑරූ 
ෙදොස්තරලාත් අතර  ආදායෙම් ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. අපි 
කියනවා ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ෛවද්ය කමයට මුල් තැනක් ෙදනවා 
කියලා. ෙද්ශීය ෛවද්ය කමයට මුල් තැන දුන්නාට ෙද්ශීය 
ෛවද්යවරයාට මුල් තැන දීලා නැහැ. අපි දන්නවා බටහිර 
ෛවද්යවරුන්ට දීමනාවන් ෙදන බව. අවදානම් දීමනාව, ඉන්ධන 
දීමනාව, telephone දීමනාව, disturbance allowance එක, on-
call allowance එක බටහිර ෛවද්යවරුන්ට ෙදනවා. නමුත් අෙප් 
ෙද්ශීය ෛවද්යවරුන්ට ෙම් දීමනා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෛවද්යවරුන්ට ලැෙබන ආදායෙමන් ඔවුන්ට ෙගෞරවෙයන් ජීවත් 
වන්නට බැහැ. ෙම් ගැන ෙහොයලා බලලා ෙද්ශීය 
ෛවද්යවරුන්ෙග්ත් ආදායම වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. මට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 

අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 3.12] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள், 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 
Highways,  Ports and Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ඉරාන් 
විකමරත්න මන්තීතුමා කළ කථාවට අපි ඇහුම් කන් දුන්නා. ඒ 
කථාව අහ ෙගන ඉන්න ෙකොට මට දැනුෙණ්  සාමාන්යෙයන් උෙද් 
වරුෙව් රූපවාහිනි නාලිකාවල කෑම උයන්න උගන්වනවා 
වාෙගයි. සූපෙව්දී මහත්වරු, මහත්මීන් ඇවිල්ලා අපිට කෑම හදන 
හැටි ගැන උගන්වනවා. පුඩිං හදන හැටි උගන්වනවා; වටලප්පන් 
හදන හැටි උගන්වනවා; ෙහොඳ බුරියානි එකක් හදන හැටි 
උගන්වනවා. අපට කියනවා ලුනු හැන්දයි, බටර් අවුන්ස ෙදකයි 
ආදී වශෙයන් දාලා හදන්න කියලා. හැබැයි, ඒක අහෙගන ඉඳලා 
ඒ විධියට කෑම හැදුෙවොත් ඒ කෑම කිසි ෙකෙනකුට කන්න බැහැ. 
ඒවා කන්න පුළුවන් ඒවා ෙනොෙවයි. ඒවා ෙහොඳයි සන්දර්ශනවලට. 
ඒ කෑම හදන්න උගන්වනවා හා සමානව තමයි එතුමා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ගැන, ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් පශ්න ගැන කථා  කෙළේ. 
එතුමා ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා නැහැ. ෙපොත ඇතුෙළේ විතරයි ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන්. සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් තමයි මිනිසුන්ට කන්න දීලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන්. සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් තමයි මිනිසුන් ගැන හිතලා 
තිෙබන්ෙන්. ඡන්දයක් ගැන ෙහොයන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. 
මිනිසුන්ෙග් පශ්න ගැන අහන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. මිනිසුන්ෙග්  
පශ්න අහන්න යන්ෙන් ෙමොකටද?  කවදාද මිනිසුන් හමු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම 
ෙබොෙහොම වැදගත් විධියට ඔබතුමාෙග් කථාව අහෙගන හිටියා. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා වැදගත් මන්තීවරෙයකු හැටියට ඇහුම් 
කන් ෙදන්න ඉෙගන ගන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
පැහැදිලි කිරීම් අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසාෙන් ඔබතුමාට පැය 

කාලක් -විනාඩි 15ක්- ලබා දුන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මන්තීතුමා, ඇමතිතුමාට බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔබතුමා ගල් පැෙළන ෙබොරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන 

ෙකොට අපි වැදගත් විධියට අහෙගන හිටියාෙන්.  ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධ 
දර්ශනය තුළ, කෙතෝලික ආගම තුළ තිෙබනවා අන් අයට ඇහුම් 
කන් ෙදන්න කියලා. පින්සිද්ධ ෙවයි, ඔබතුමා ඇහුම් කන් ෙදන්න 
ඉෙගන ගන්න. අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න. 
අහෙගන ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඔබතුමාට 
මතක් කරනවා, ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා ජීවත් වන මිනිසුන්ෙග් හද 
ගැස්ම ෙත්රුම් ගන්න කියලා.  

ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්ව විධියට රෙට් දරිදතාව 
වැඩි ෙවලා නම්, රෙට් පශ්න වැඩි ෙවලා නම්,   රෙට් සමස්ත 
දරුෙවෝම පාසල් යන්න බැහැ කියන සමාජයක්   ෙගොඩ නැඟිලා 
තිෙබනවා නම්, මිනිසුන්ට ෙම් ආණ්ඩුව එපා ෙවලා නම් හැම 
මැතිවරණයකදීම ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව දිනවන්ෙන් ඇයි? මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට මිනිසුන් තමන්ෙග් කැමැත්ත පකාශ 
කරන්ෙන් ඇයි? ෙමොකක්ද ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයට ෙගනාපු කාරණය ෙමොකක්ද? ෙම් 
විවාදය තුළ තිෙබන්ෙන් ඊර්ෂ්යාව, ෛවරය.  ෙම්ක තමයි අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන න්යාය පතය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
දන්නවා, ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න බැරි බව.  2005 ෙනොවැම්ර් 
මාසෙය් 19වැනි දා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
පමුඛ ආණ්ඩුව ෙම් රට බාර ගත්තා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට 
භාර ගන්න ෙකොට ෙදපැත්ත පත්තු වන විලක්කුවක් වාෙගයි 
තිබුෙණ්. ඒ ෙකොන පත්තු වනවා, ෙම් ෙකොන පත්තු වනවා. 
සංවර්ධනය සහමුලින්ම අඩාළ වුණු රටක් තමයි එතුමා භාර 
ගත්ෙත්. රටක් ෙනොෙවයි, භාර ගත්ෙත්. රටක ෙකොටසක් විතරයි 
භාර ගත්ෙත්. රෙට් එක  ෙකොටසක තිබුෙණ් ෙවනම ආණ්ඩුවක්. 
එෙහම තිබුණු රටක්  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා භාර ෙගන 
අද වන ෙකොට අවුරුදු 8කට ආසන්න කාලයක් පාලනය කරලා 
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිර්මාණය කරපු එල්ටීටීඊ 

සංවිධානය තමයි යුද්ධ කෙළේ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ අද අපි 
භය නැතුව කියනවා, ෙම් පක්ෂ තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
නිර්මාතෘවරුන් කියලා. ෙම් පක්ෂවල හිටපු අය, යුද්ධයට උඩ 
ෙගඩි දීලා යුද්ධය වවා ෙගන කෑවා. යුද්ධය කරපු මිනිසුන්ට 
ෙදන්න තිෙබන සියලු උඩ ෙගඩි  දීලා රට අවුරුදු 30ක යුද්ධයකට 
ෙගන ගියා.  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පමුඛ වීෙරෝදාර රණ 
විරුෙවෝ ඒ යුද්ධෙයන් ෙම් රට ෙබ්රා ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා අද ෙම් සභාෙව් වාඩි ෙවලා කල්පනා කළා, ඉරාන් 
විකමරත්න මන්තීතුමා ෙබොෙහොම බුද්ධිමත් විධියට කථා කරන 
මන්තීවරෙයක් ෙන්ද කියලා. නමුත් අද එතුමා කථා කරමින් 
කියනවා, ෙම් ෙකොළඹ නගරයට කරන නාස්තිය බලන්නය 
කියලා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
හිනා යනවා, හිනා යනවා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මිනිසුන්ට උෙද්ට ව්යායාම කරන්න මාර්ග සකස් කර 

තිෙබනවා. මා එතුමාෙගන් අහනවා, "පභූ පන්තියට පමණයි ෙම් 
මාර්ගෙය් ඇවිදින්න පුළුවන්" කියලා ව්යායාම කරන මාර්ගෙය් 
දැන්වීමක් දමලා තිෙබනවාද කියලා.  

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

හුඟක් දුප්පත් මිනිසස්ු තමයි ෙම්වාෙය් ඇවිදින්ෙන්. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
පභූ පන්තියට විතරයි ෙම් මාර්ගවල ඇවිදින්න පුළුවන් කියලා 

කියා තිෙබනවාද? පපුෙව් අමාරුව හැෙදන ෙකොට පභූ පන්තියට 
විතරද හැෙදන්ෙන්, මූලාසනාරඪ ගරු මන්තීතුමනි? දියවැඩියාව 
ෙරෝගය හැෙදන ෙකොට පභූ පන්තියට විතරද හැෙදන්ෙන්? ෙම් 
රෙට් ෙහොඳට කනෙබොන මිනිසුන්ට විතරද ඒ ෙරෝග හැෙදන්ෙන්? 
ෙම් රෙට් දුගී දුප්පතුන්ට ඒ ෙරෝග හැෙදන්ෙන් නැද්ද? ෙම් රෙට් දුගී 
දුප්පත් මිනිසුන්ට සමාජගත ෙවන්න බැරි, තමන්ෙග් යහ පැවැත්ම 
ෙසෞඛ්යය ගැන හිතන්න බැරි මානසිකත්වයක් ඇති කරන්න 
හදන්ෙන් ඇයි? ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? ෙම් ෙදන්න හදන 
පණිවුඩය ෙමොකක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ෙම් වාෙග් 
කරුණු එකතු කර ගත්තා වූ ලස්සන කථාන්දරයකින්ෙම් රෙට් 
නැඟිටින්න හදන මිනිසුන්ට ආණ්ඩුවත් එක්ක ෛවරයක් ඇති 
කරන්න පුළුවන්. ඒකයි බලන්ෙන්. ෙකොළඹ නගරය ලස්සන වන 
එක ගැන අද පාට, පක්ෂ, ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව මිනිස්සු කථා 
කරනවා. අද මිනිස්සු හදවතින් කථා කරනවා. ඒක තමයි ෙවන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙද්ශ රටකට පිවිසුණාම, 
අප ඒ රට තුළට යන ෙකොට දකින්න තිෙබන්ෙන් ෙහොඳ පරිසරයක් 
නම් අපි ෙමොනවාද කියන්ෙන්? අපි කියනවා, "ෙම් රට ලස්සනයි. 
අෙප් රට ෙම් තත්ත්වයට ෙගෙනන්ෙන් කවදාද" කියලා. ඒ 
රටවලදී අපි එෙහම කියනවා. ෙවනත් රටවලට සමානව අෙප් රට 
ලස්සන වන ෙකොට යම් ෙකනකුට ඒකට ෛවර කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, ඔහු ෙම් රෙට් පුරවැසි යකුද කියන 
එක ඔහුෙගන් අහන්න සිද්ධ වනවා. 

ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරමින්,  "ඊට අනුරූපව රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් වැඩිවීමක් ෙනොමැත. 
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ෙමයද ජනතාවෙග් ජීවන තත්වය ෙකෙරහි බරපතළ ෙලස බලපා 
ඇත" යනුෙවන් කියා තිෙබනවා.  

මෙග් මිත ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා රාජ්ය ෙසේවය 
ගැන කථා කළා. මා ෙපරළා ඒ මන්තීතුමාෙගන් අහනවා, අපි 
ආණ්ඩුව නැවත භාර ගන්න කල් 2001 සිට 2004 දක්වා තිබුණු  
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන්, එදා අගාමාත්යතුමා හැටියට පක්ෂෙය් 
නායකයා හැටියට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා රාජ්ය ෙසේවය 
සම්බන්ධෙයන් ගත්ත තීන්දුව ෙමොකක්ද කියලා. එදා "යළි පුබුදමු 
ශී ලංකා" - "Regaining Sri Lanka" - වැඩසටහන ඇතුෙළේ රාජ්ය 
ෙසේවකයා ගැන ෙමොනවාද තිබුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? රාජ්ය ෙසේවය සහමුලින්ම අකර්මණ්ය කරමින් රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ව විශාම ගන්වන වැඩ පිළිෙවළක් ඒ වැඩසටහන තුළ 
තිබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා ලක්ෂ හයයි රාජ්ය ෙසේවෙය් 
සිටිෙය්. ඒ ලක්ෂ හය රාජ්ය ෙසේවෙයන් ඉවත් කරන්න තමයි එදා 
පිඹුරුපත් හැදුෙව්. එදා එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ඒ ලක්ෂ හය 
ඉවත් කරන්න පිඹුරුපත් හදලා රාජ්ය ෙසේවය ෙවනස් කරන්න 
තීන්දු අරෙගන තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අද රාජ්ය 
ෙසේවය ලක්ෂ දහතුනක් දක්වා ශක්තිමත් කිරීම තුළින් රාජ්ය 
ෙසේවය ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවාය 
කියන එක ෙබො ෙහොම වග කීමකින් කියනවා.  

රාජ්ය ෙසේවය ගැන මෙග් මිත මන්තීතුමාට ෙහොඳ පණිවුඩයක් 
හම්බ ෙවනවා. ෙකළින් වැඩ කරන මන්තීවරයකු හැටියට එතුමාට 
මා  ආදරය කරනවා. රාජ්ය ෙසේවකයන් ඉතාම ෙහොඳ මානසික 
මට්ටමින් ඉන්නවාද, එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් මානසික මට්ටම 
අඩු ෙවලාද කියලා ෙම් සිංහල අවුරුද්දට ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමාට 
පණිවුඩයක් හම්බ ෙවනවා. ෙම් සිංහල අවුරුද්දට ඉස්ෙසල්ලා 
ඔබතුමාට ඒ පණිවුඩය හම්බ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ඔබතුමා 
ජීවත් වන, ඔබතුමා ඡන්දය ඉල්ලන, ඔබතුමා ඡන්ද පතිශතය හදා 
ෙගන තිෙබන ගාලු දිස්තික්කෙයන් , දකුණු පළාෙතන් තමයි ඒ 
පණිවුඩය හම්බ ෙවන්ෙන්. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී මම වග කීමකින් ඔබතුමාට 
ෙම් ටික කියනවා. ෙම් දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණෙය් සහ 
බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙය් අපට මුලින්ම අහන්න 
ලැෙබන්ෙන් තැපැල් ඡන්ද පතිඵලයයි.  කිසිම සැකයක් නැහැ, 
රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ තුෙනන් ෙදකකට වැඩි  පමාණයක් ඡන්දය 
ෙදන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට; මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයට.  මෙගන් පසුව කථා කරනවා ගරු රංජිත් 
මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා. ඔබතුමා පුළුවන් නම් ෙම් අභිෙයෝගය 
බාර ගන්න. ෙම් අභිෙයෝගය බාරෙගන, "නැහැ, ඒක එෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය ෙසේවකයන් අපි දිනා ගන්නවා. ආණ්ඩුව 
රාජ්ය ෙසේවය කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවකයා ගැන 
හිතලා නැහැ. ඔවුන්ෙග් පඩි වැඩි කරලා නැහැ" කියලා කියන්න. 
පුළුවන් නම් ඒ අභිෙයෝගය බාර ගන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි රාජ්ය ෙසේවකයා ළඟට ගිහින් තුවක්කුවක් කටට 
දාලා ඡන්දය ඉල්ලා ගන්නවාද? ඔවුන්ට බලපෑම් කරලා ඡන්දය 
ඉල්ලා ගන්නවාද? නැහැ, එෙහම ෙදයක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. 
ඇත්ත කථාව තමයි, අද රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙහොඳ මානසික  
තත්ත්වයක් තිෙබන එක. අද රාජ්ය ෙසේවයට සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරියා ඇතුළත් කරනවා. කාලයක් තිස්ෙසේ ඔවුන් සිටිෙය් 
රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙනොෙවයි. අද ඔවුන්ෙග් අනාගතය ගැන 
සුරක්ෂිතභාවයක් තිෙබනවා. පඩි වැඩි කෙළේ නැහැ කියලා  ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාෙව් කියනවා. අපි 
පඩි වැඩි කළා. මම ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාට 
කියනවා 2005 සිට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කළ පඩි වැඩි 
කිරීම් බලන්න කියලා. නමුත් ආණ්ඩුවක් හැටියට 
කළමනාකාරිත්වයක් නැතිව කටයුතු කරන්නට බැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා එක සැරයක් කිව්වා, ෙමන්න අපි 
ජනාධිපතිවරණයට ෙහොඳ ෙකෙනකු ෙග්නවා,  "එස්" අකුෙරන් 
ෙග්න්ෙන් කියලා. එෙහම  හංගලා තියලා සැඟවුණු අමුත්තා වාෙග් 

ෙකෙනක් ෙගනාවා. ෙක්ක් ෙගඩිය වාෙග් කවුද ෙගනාෙව්? 
 ෙගනාෙව් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා. එතුමා කිව්වා  රාජ්ය 
ෙසේවකයන්  ට රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කරනවා කියලා. ඒ 
අම්මා  තාත්තාෙග් බූදලෙයන්ද? එෙහම නැත්නම් ඒකට ෙවනම 
අරන් තියපු බූදලයක් ෙකොෙහේ ෙහෝ තිෙබනවාද? බලයට එන්න 
බැරි  බව දන්නා පුද්ගලයකුට ඕනෑම ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදන්න 
පුළුවන්. නමුත් බලය අරෙගන බලන්න ඕනෑ,  බලය අරෙගන 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ,  තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද කියලා දැන 
ගන්න. 

අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහත්මයා තවත් කාරණයක් 
කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කියනවා ෙම් වාෙග් 
බදු ගහන රටක් තුන් ෙලෝකෙය්ම නැහැ ලු. මෙග් මිත ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, අපි යුෙරෝපෙය් රටවල් දිහා බලන්න 
ඕනෑ නැහැ. අපි, අපට ආසන්න අෙප් කලාපෙය් රටවල් දිහා බලමු. 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, අපි සිංගප්පූරුව ගනිමු. 
අෙප් රෙට් සහ සිංගප්පූරුෙව් බදු කමය ෙකොෙහොමද කියාත්මක 
වන්ෙන් කියලා සංසන්දනාත්මකව බලමු. ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, සිංගප්පූරුෙව් ජීවත් වන 
පුරවැසිෙයකුට තමන්ෙග් ෙගදර ෙමෙහකාරකමට ගන්න 
කම්කරුෙවකුට සිංගප්පූරු මුදල්වලින් ෙඩොලර් 500ක් ෙගවන්න 
ඕනෑ. ඒක තමයි ඔවුන්ෙග් වැටුප. ඔවුන් අසල්වැසි 
ඉන්දුනීසියාෙවන් ඒ ෙසේවකයන් ෙගන්වා ගන්නවා; පිලිපීනෙයන් 
ෙගන්වා ගන්නවා.  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, 
ෙමෙසේ ෙගන්වා ගන්නා ෙකෙනකුට ඔවුන්  සිංගප්පූරු ෙඩොලර් 
500ක් ෙගවිය යුතු වාෙග්ම ෙම් වර්ෂෙය් සිට අනිවාර්යෙයන්ම 
ඔවුන් ආණ්ඩුවටත් ෙඩොලර් 350ක් ෙගවන්න  ඕනෑ. අෙප් 
නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමති ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ෙම් සභාෙව් 
 ඉන්නවා. එතුමා දන්නවා අද ජාත්යන්තරෙය්, ඒ රටවල බදු බර 
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එතෙකොට අපි 
අහනවා, අෙප් ලංකාෙව් තමන්ෙග් ෙගදරට ගන්න ෙමෙහකාරිය, 
ෙමෙහකාරයා ෙවනුෙවනුත් බදු ගන්නවාද කියලා. ෙම් එක 
උදාහරණයක් විතරයි ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි. 
ෙම් විධියට බැලුවාම, අෙප් අසල්වැසි මැෙල්සියාව, ඉන්දුනීසියාව 
වාෙග් රටවල මිනිසුන්ට ෙකොපමණ බදු බරක් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවාද? අපි කියන්ෙන් නැහැ ඒ රටවලට සමානව අපිත් බදු 
ගහන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් රටක ආදායම් උපයන අයෙගන් බදු 
ගන්ෙන් නැතිව රටක් ෙගන යන්න පුළුවන්ද? එෙහම රටක් 
තිෙබනවාද? එෙහම නම් දිව්ය ෙලෝකය ෙවන්න ඕනෑ. දිව්ය 
ෙලෝකෙය් නම් බදු ගහන්ෙන් නැහැ ලු. එෙහේට බදු අවශ්ය නැහැ 
ෙන්.  සියල්ලම මවා ගන්න  පුළුවන් ෙන්. බදු ගහන්ෙන් නැතිව 
රටක් ෙගනයන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියලා අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් කාල වකවානුවල 
ෙමොන බද්දක්වත් අය කෙළේ නැති විධියට තමයි අද කථා කෙළේ. ඒ 
වාෙග්ම අද බඩු මිල අහස උසට නැඟලාය කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා අපට ෙම් ෙවලාෙව් දී 
මතක් කර දුන්නා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සංචාරක ව්යාපාරය ගැන. 
රටක  මිනිසුන් ආර්ථික වශෙයන් දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද,  
මිනිසුන්ෙග් අතට යමක් හරි හම්බ කර ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
හදලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක අපි බලන්න  ඕනෑ.  ඒක 
තමයි අපි  කරන්න ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් පාරවල් හදලා තිෙබනවා. 
රට ආර්ථික වශෙයන් දියුණු කරලා තිෙබනවා.  ධීවර කර්මාන්තය, 
කෘෂි කර්මාන්තය, විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක කර්මාන්තය යන ෙම් 
සියල්ල ඒකරාශි කර ෙගන ආර්ථික වශෙයන් නැඟිටින්න පුළුවන් 
පවුලක් අපට හදන්න  පුළුවන් නම්,  ඒ මිනිසුන් ආර්ථික වශෙයන් 
ෙගොඩනඟන්නට අපට පුළුවන් ෙවනවා. අෙප් ෙගදර  රැකියාවක් 
කරන්ෙන් තාත්තා විතරක් නම්, අම්මෙග්යි, දරුවන්ෙග්යි 
ඔක්ෙකො ම බර  තාත්තාෙග් අ ත් ෙදකට එනවා නම්, ඒ තාත්තා 
දරන්න ඕනෑ බර වැඩි ෙවනවා මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
හැබැයි, ෙගදර ඉන්න අම්මාට  ෙග් ඇතුෙළේම ඉඳෙගන සංචාරක 
ව්යාපාරය ෙහෝ ෙවනත් ව්යාපාරයකට සම්බන්ධ ෙවලා වකාකාරව 

323 324 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යමක් හම්බ කරන්න පුළුවන් නම් ෙගදර තිෙබන ආර්ථික මට්ටම 
ඉහළ තත්ත්වයකට ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

පවුෙල් ඉෙගන ගන්නා දරුවා, ඒ  ඉෙගනීම අවසන් කරලා 
උපාධියක් අරෙගන  රජෙයන්  රැකියාවක් ඉල්ලනෙකොට ඒ 
උපාධිධාරියාට ෙදෙක් ෙදෙක් ෙපොලුවලින් ගහනවා නම්, ඒ රටක 
පැවැත්මක් තිෙබයිද?  ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්  තිබුෙණ් එෙහමයි.  
නමුත් අද 2012 වර්ෂෙය් මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දා වනතුරු උපාධි 
ලබාෙගන රැකියාවක් ෙනොකරන එක උපාධිධාරිෙයක්වත් 
ලංකාෙව් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ඒ උපාධිධාරින් 
සියලු ෙදනාම අද රැකියා කරන අය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2013 මාර්තු මාසෙයන් පසුව උපාධි ලබා 
ගත්ත අය විතරයි.  ඉතින් ෙම් කමෙව්ද තමයි අපි කියාත්මක 
කරන්ෙන්.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කථා කරපු ගයන්ත කරුණාතිලක, 
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමන්ලාෙග්  කථා අහෙගන ඉන්නෙකොට  
මා කල්පනා කෙළේ, එතුමන්ලා තුළ තිෙබන පුදුම සැලසුම් ගැනයි. 
අද  ආර්ථිකය ෙමෙහයවන හැටි,  රට ෙගන යන හැටි,  ආර්ථිකය 
වරද්දා ගත්තු හැටි  ආදි වශෙයන් එතුමන්ලා කථා කරනෙකොට මට 
හිතුණු ෙද් තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙහොඳ කළමනාකරණයක්, ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන ෙම් වාෙග් බුද්ධිමත් ඔළුවලට ෙම් කළමනාකරණයම, ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළම සිරිෙකොත තුළත් පාවිච්චි කරන්න බැරි ඇයි? 
ෙම්වාම තමන්ෙග් පක්ෂය තුළත් ෙයෝජනා කරලා,  "අපි යමු, 
ෙමන්න  ෙම් විධියට" කියලා ඒක කරලා, මුලින් තමන්ෙග් පක්ෂය 
හදාෙගන ඊට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලාට විපක්ෂෙය් වගකීම 
කරන්න තිබුණා. නමුත් ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! ඒක කර ගන්න බැහැ.  
ෙම් බුද්ධිමත් ඔළුවලට පුළුවන්කමක් නැහැ,  තමන්ෙග් නායකයා 
ළඟට ගිහිල්ලා, "ෙමන්න, යන්න ඕනෑ ගමන. සර්, අපි ෙම් විධියට 
කරමු"  කියන්න. එෙහම කියන්න ගිෙයොත් ෙවන වැෙඩ් එතුමන්ලා 
දන්නවා. කියන්න ගිෙයොත් ෙවන ෙද්වල් ෙම් තිෙබන්ෙන්.  
2014.01.22 වැනිදා "ලක්බිම" පතෙය් තිෙබනවා,  "ජනපති සමඟ 
විෙද්ශ සවාරි එජාප මන්තීන්ට තහනම්" කියලා. ඇයි ෙම්?  
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ගියාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක යනෙකොට ෙකොළපාට එක්ෙකනා 
එනෙකොට නිල්පාට ෙවලා එනවාද? එෙහම ෙවනවාද? ඇයි ෙම් 
බය?  එෙහනම් තමන්ෙග් නායකයාට වැඩිය  ජනාධිපතිතුමා 
මනුස්සකම තිෙබන, ෙසෙනෙහවන්තකම තිෙබන ෙකෙනක් 
කියන එක එතුමන්ලාට දැනිලා ඇති.  ඒ නිසා ෙවන්න ඇති  එතුමා 
සමඟ යන්න තහනම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා අපි එතුමන්ලාට 
කියනවා, ඔය කළමනාකාරිත්වය එතුමන්ලාෙග් පක්ෂයට ඇතුළත් 
කරන්න කියලා.  

සංචාරක ව්යාපාරය ගැන ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කථා කළා.  
අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා තායිලන්තය ගැන කථා කළා. 
තායිලන්තෙය් ගණිකා වෘත්තිය තුළ එහි ගිය සංචාරකයන් 
පමාණය මිලියන ගණන්වලින් කිව්වා. 2013 වර්ෂෙය්දී ලංකාවට 
සංචාරකයන් මිලියන 10ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
තායිලන්තෙය් සංචාරක ව්යාපාරය ෙනොෙවයි ලංකාෙව් 
තිෙබන්ෙන්. තායිලන්තෙය් තිෙබන ගණිකා ව්යාපාරය ෙනොෙවයි, 
අෙප් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය කියලා කියන්ෙන්. ෙම් රටට 
සංචාරකයන් එන්ෙන්  මුහුෙදන් වට වුණු  ෙම් දූපෙත් තිෙබන 
ස්වාභාවික පරිසරය, නිදහස යන ෙම් සියල්ල නිසායි. අවුරුදු 30ක 
කාලයක් තිස්ෙසේ සංචාරක ව්යාපාරය අෙපන් ගිලිහිලා තිබුණා. 
අෙප් කලාපෙය් රටවල් එක්ක අෙප් සංචාරක ව්යාපාරය ගළපා 
ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් කියන විධියට නම්, මා එතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, මාලදිවයින ගණිකා වෘත්තිය ෙයොදවාෙගන  සංචාරක 
ව්යාපාරය කරෙගන යන රටක්ද කියලා. ෙම් පුංචි රටට අද 
සංචාරකෙයෝ මිලියන ගණනක් එනවා. ගණිකා වෘත්තිය ෙක්න්ද 

කර ගත්තා වූ සංචාරක ව්යාපාරයක් අපට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. 
සංචාරක ව්යාපාරෙය් නියැෙළන මිනිසුන් සිටින පෙද්ශයක් 
නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරයකු හැටියට මම ඒ ගැන කථා 
කරනවා. අද අෙප් පෙද්ශවල සිටින මිනිසුන් තමන්ෙග් ජීවිතය 
ශක්තිමත් කර ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් ව්යාපාරය තුළින්. අද 
සංචාරක ව්යාපාරය ඉදිරියට ගිහිල්ලා රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කිරීමට වකාකාරව දායක වන මිනිසුන් බවට ඔවුන් පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද අපට එල්ල කරන්ෙන් තනිකරම මඩ පහාරයි. මම 
කිව්ව විධියට විපක්ෂෙය් වුවමනාවට ආණ්ඩුව ෙපරළන්න 
ඡන්දයකින් බැහැ; මිනිසුන් ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් කරන්න බැහැ. 
ඒකට ෙහොඳම ෙද් තමයි ජනතාව අතර ආණ්ඩුව ෙකෙරහි 
ෛවරයක් ඇති කරවන එක. ආණ්ඩුවට ෛවර කරවන එක තමයි 
ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන න්යාය පතය. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා, කථාව  අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩියක් 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ෙම් න්යාය පතෙය් අපි එක ෙදයක් 
දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම 
තව එක කරුණක් මතක් කරනවා. මෙග් මිත අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙගන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙය් මන්තීතුමන්ලාෙගන් 
මම ෙදයක් අහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා ෙබොෙහොම 
සද්භාවෙයන් යුතුව ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙතෝරා ගත්තා. 
ඒෙක් පශන්යක් නැහැ. අපිත් හමුදාපති හැටියට ඔහුට ගරු කළා. 
නමුත් ඔහු ඊෙය් ෙපෙර්දා පසිද්ධිෙය් කියා තිෙබනවා, ෙම් 
පාලකයා පභාකරන්ෙග් මයිල් ගහක් තරම්වත් වටින්ෙන් නැහැයි 
කියලා. ෙමෙහම කියන්ෙන් කවුද? සරත් ෙෆොන්ෙසේකා.  ෙම් රෙට් 
සිටින දවිඩ ජාතිකෙයකුට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
දවිඩ මන්තීවරෙයකුට ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන ෙම්ක 
කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙව්ලුපිල්ෙල් පභාකරන් කියලා 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් මිනිස් ජීවිත විනාශ කරපු මහා තිරිසෙනක්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව,  ඒ තිරිසනා ෙහොඳයි 
කියලා අද කියනවා. ෙද්ශපාලන න්යාය පතෙය් තිෙබන්ෙන් ෙවන 
ෙදයක්. ෙමවැනි ෙද්වල් කියන අය ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
නන්නත්තාර වනවාය කියන එක පකාශ කරමින්, මට ෙවලාව 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 3.34] 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිතවත් ෙරෝහිත 

අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කථා කරද්දී එතුමා කල්පනා කරනවා 
ඇති, ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන සියලු ෙද් නිත්යයි කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 17ක් බලෙය් ඉන්න ෙකොට අපිත් ඔෙහොම 
කල්පනා කළා. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මැතිවරණ 
පිට මැතිවරණ පරදිද්දී, ෙරෝද පුටුෙවන් යද්දී අපි හිතුවා අපි හැම 
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දාම බලෙය් ඉඳීවි කියලා. තව ටික කාලයක් තමුන්නාන්ෙසේලාටත් 
ඔෙහොම හිතන්න පුළුවන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා රෙට් ආර්ථිකය ගැන, රෙට් ජනතාවෙග් 
ආර්ථිකය ගැන, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් ආර්ථිකය  ගැන කථා කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකය ගැන හිතලා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකය 
ගැන ෙනොෙවයි, අද ෙම් රෙට් ජනතාව ජීවත් ෙවද්දී තිෙබන 
ආර්ථිකය ගැන, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් ආර්ථිකය ගැන හිතලා 
බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා, ෙම් රෙට් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8යි, අද ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිස්සු නැහැයි 
කියලා. ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි,  
තමුන්නාන්ෙසේට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු අගමැතිතුමා කිව්වා, 
"මිනිස්සුන්ට අනලා කවන්න අපට බැහැ" කියලා. ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් ර ෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම 
ෙඩොලර් 3,000යි කිව්වා. අපි අහනවා, ෙම් ෙඩොලර් 3,000 කාටද 
යන්ෙන් කියලා. ෙම් රෙට් දුප්පත්ම සියයට 20ට ෙම් රෙට් ජාතික 
ආදායෙමන් හම්බ වන්ෙන් සියයට 4.2යි.  ෙම් රෙට් ෙපොෙහොසත්ම 
සියයට 20ට හම්බ වනවා, ෙම් රෙට් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 
40ක් පමණ. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් අර ෙපොෙහොසත්ම 
සියයට 20 ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව 
යටෙත් ෙබොෙහොම ෙහොඳට හම්බ කර ෙගන ඉන්න කට්ටිය ගැන. 
ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් දූෂණය, වංචාව, ෙහොරකම රජ 
කරලා තිෙබන බව ෙම් රෙට්ම ජනතාව දන්නවා. අද ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනඥයින්ටයි. කුඩු ෙහොරකම ගැන, පිට රටින් එතෙනෝල් 
ෙගන්වන එක ගැන ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුෙව් සිටින මැති ඇමතිවරුන්ටයි. 
තමුන්නාන්ෙසේ රජෙය් ෙසේවකයාෙග් වැටුප ගැන, රජෙය් ෙසේවකයා 
ජීවත් වන ආකාරය ගැන කථා කළා. අද හතර ෙදෙනකු සිටින 
පවුලකට යන්තම් තමන්ෙග් අවශ්යතාව ඉෂ්ට කර ගන්න 
මාසයකට රුපියල් 47,000ක් ඕනෑ.  

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
කියන ඔය උපාධිධාරියා අද ගන්ෙන් රුපියල් 10,000යි. 
උපාධිධාරියාට ෙම් තරම් අවමන් කරපු යුගයක් අප දැක්ෙක් නැහැ. 
උපාධිධාරියාෙගන් දවස් 26ක් වැඩ අරෙගන ඔහුට ෙදන්ෙන් 
රුපියල් 10,000යි.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔවුන් මාස හෙයන් ස්ථිර කර තිෙබනවා.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මාස හය ෙනොෙවයි,  අවුරුද්දත් පහු ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්ය 

කළමනාකරණ ෙසේවෙය් ඉන්න ලිපිකරුෙවකුට  සියලු දීමනාත් 
සමඟ රුපියල් 22,000ක් ෙහෝ 23,000ක් තමයි මාසයකට පඩිය 
වශෙයන් ලැෙබන්ෙන්. ෙකටි කාලීන ණයට, නිවාස ණයට 
කැ ෙපන මුදල් සියල්ල අඩු කළාම, අද රජෙය් ලිපිකරුෙවකුට 
රුපියල් 15,000ක් ෙහෝ රුපියල් 14,000ක් තමයි  පඩිය වශෙයන් 
ලැෙබන්ෙන්.  නමුත් ඔහුට මාසයකට රුපියල් 47,000ක වියදමක් 
යනවා. ඒ නිසා තමයි අද බැංකුවට ගියාම අපට ෙප්න්ෙන්, සල්ලි 
දමන ෙපෝලිමට වඩා රත්රන් බඩු උගස් කරන ෙපෝලිම වැඩි ෙවලා 
තිෙබන බව. රත්තරන් බඩු වැඩිෙයන්ම උගස ්තියපු යුගය හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබනවා. 
ජනතාව වැඩිෙයන්ම රත්තරන් බඩු උගස් තියපු යුගය විධියට 
රාජපක්ෂ යුගය ඉතිහාසගත ෙවනවා.  

බදු පනවන එක ගැනත් තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. 2005 දී 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට, බදු ආදායම 
රුපියල් බිලියන 300යි. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඒක බිලියන 
1,200ක් කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ජනතාවෙගන් හතර 
ගුණයක් බදු අය කර ගන්නවා. 2013ට වඩා 2014 දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවෙගන් රුපියල් බිලියන 222ක් බදු ගන්න 
යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැය ෙල්ඛනය අනුව ෙම් 
අවුරුද්ෙද් එක පුද්ගලෙයක් ආණ්ඩුවට වැඩිපුර රුපියල් 22,000ක් 
බදු වශෙයන් ෙගවන්න ඕනෑ. හතර ෙදෙනකුෙගන් යුතු පවුලක් 
රුපියල් 88,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් අවුරුද්ෙද් එක පවුලක් 
මාසයකට වැඩිපුර රුපියල් 7,000ක් ආණ්ඩුවට බදු වශෙයන් 
ෙගවන්න ඕනෑ.  

ෙමවර අය වැෙයන් රජෙය් ෙසේවකයාට කීයද දුන්ෙන්? රුපියල් 
1,200යි. රුපියල් 1,200ක් දීලා ඔහුෙගන් 7,000ක් ආපසු ගන්නවා. 
රජෙය් ෙසේවකයා මාසෙය් 25වැනි දා පඩිය ගන්නවා. නමුත් 
26වැනි දා වන ෙකොට සත පහක්වත් ඔහු අෙත් නැහැ. පඩිය ගත්ත 
ගමන් කෙඩ් ණය ෙගවන්න ඕනෑ; බස ්එකට ෙදන මුදල  ෙදන්න 
ඕනෑ; ඉස්ෙකෝෙලට ළමයාෙග් මුදල් ටික ෙගවන්න ඕනෑ. ආපසු 
26වැනි දා ඔහු කෙඩ්ට ගිහින්  ණයට බඩු ගන්න පටන් ගන්නවා. 
එවැනි යුගයක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඇති කර තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, 2005 වසෙර් සිට අද වන 
ෙකොට බඩු මිල හතර ගුණයකින් වැඩි ෙවලා  තිෙබනවා. මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ දත්ත ඉදිරිපත් කරන්නම්. 2005 දී ෙම් රෙට් 
පිටි කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 30යි. දැන් පිටි කිෙලෝ එකක් 
රුපියල් 100යි. 2005 දී සීනි කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 30යි. අද 
සීනි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 110යි.  ෙම් විධියට බඩුවල මිල හතර 
ගුණයකින් වැඩි ෙවද්දී, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩිය වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කීයකින්ද කියලා මම අහනවා.  2006 සිට අද වන තුරු 
රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩිය සත පහකින්වත් වැඩි ෙවලා               
නැහැ. දීමනා විතරයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙගන් සියයට 70ක් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය ෙදනවා 
නම් රාජපක්ෂ යුගෙය්දී -2006න් පසුව- ඒ අයෙග් පඩිය වැඩි 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි වුෙණ් ඇයි කියලා. අඩු තරෙම් 
ඡන්දය ෙදන ෙම් කට්ටියටවත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සැලකීමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්ද? නමුත් පඩිය වැඩි කරන්ෙන් නැහැ.  
ෙමොකක් හරි දීමනාවක් පඩියට ගැට ගහනවා. ඔවුන්ෙග් පඩි වැඩි 
කරන්න ෙකෝ. පඩි වැඩි කරන්න පුළුවන් ෙන්. රෙට් ආර්ථිකය 
ෙහොඳ නම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් නම් පඩි වැඩි කරන්න බැරි 
ඇයි?  2006 සිට 2014 ෙවන තුරු -අවුරුදු 8කින්- ඔවුන්ෙග් පඩිය 
සත පහකින්වත් වැඩි කරලා නැහැ.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
අප රජෙය් ෙසේවකයන්ට දීමනා දීලා තිෙබනවා. 

  
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඇයි, ෙම් දීමනාවන් ගැට ගහන්ෙන්? පඩි වැඩි කරන්නෙකෝ. 

නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බැරිකම කියන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න බැරි වුණාම කියනවා ෙමෙහමයි 
කියලා.  

රෙට් ආර්ථිකය ගැන, ෙසේවාවන් ගැන අෙප් ඉරාන් විකමරත්න 
මන්තීතුමා කිව්වා. රජය ණය අරෙගන  පාරවල් හදලා ඒ ෙසේවාවන් 
එකතු කරලායි ආර්ථිකය වැඩිදියුණු ෙවලා තිෙබනවාය කියන්ෙන්. 
මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමති ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2012ට වඩා 2013 දී අපනයන ආදායම වැඩි වී තිෙබන බව කලින් 
කථා කළ මන්තීවරු කිව්වාය කියලා.  

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, 2011ට වඩා 2012 දී 
අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2011 අපනයන 
ආදායමවත් 2013 දී තමුන්නාන්ෙසේලාට ලැබිලා නැහැ. මම  
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙපන්වන්නම්. 2013 දී අපනයන ආදායම ෙඩොලර් 
මිලියන 9,400යි. නමුත් 2011 දී අපනයන ආදායම ෙඩොලර් 
මිලියන 10,599යි. මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් විස්තර ෙදන්නම්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Section එෙකන් ගත්ත විස්තර මා ළඟ 
තිෙබනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, ආර්ථිකය දියුණු 
ෙවන ෙකොට අපනයන වැඩි ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි. රටක 
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. පසුගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ ෙම් 
රෙට් අලුතින් පටන් ගත් කර්මාන්තශාලාවක් මට කියන්න. මෙග් 
දිස්තික්කෙය් නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් පටන් 
ගත් කර්මාන්තශාලාත් වැහීෙගන යනවා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව කාලෙය් කටුනායක නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපෙය්, තිබුණු 
කර්මාන්තශාලාවලට වඩා අද එකක්වත් වැඩි ෙවලා නැහැ. 
ෙකොග්ගල නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපෙය්ත් එෙහමයි. බියගමත් 
එෙහමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අද පිටරටින් මුදල් ණයට ගන්නවා. 
යුද්ධය ඉවර ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් ණය තිබුෙණ් ටිලියන 3.8යි. 
අද ඒක 6.5ක් ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා හරියට 
ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරනවා නම් ෙම් ණය කන්දරාව 
අරෙගන ෙමොන ෙද් නිෂ්පාදනය කරන්නද  වැඩිෙයන් වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්? යූඑන්පී එෙක් අපට කියන්න පුළුවන් අප ණය 
අරෙගන මහවැලිය හැදුවා කියලා. අපි ණය අරෙගන ෙම් රටට 
ලාෙභට විදුලිය ෙදන්න ජල විදුලි බලාගාර හැදුවා. අපි ඒවා හැදුෙව් 
නැත්නම් විදුලි ගාස්තු තවත් වැඩි ෙවයි. අප ණය අරෙගන ෙරෝහල් 
හැදුවා. අප ණය අරෙගන ගම් උදාව හැදුවා. අප ගත්තා වාෙග් තුන් 
ගුණයක් ණය අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියා අප අහනවා.  

අපනයන ආදායම අඩු ෙවනවා නම්, ෙම් රෙට් ෙගොවියා දුප්පත් 
ෙවනවා නම්, ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනෙය් වරම දවසින් දවස අඩු 
ෙවනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථිකය හදලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අද ෙගදර ගිහින් ෙදමව්පියන්ෙගන් ෙම් ගැන 
අහන්න. අප ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් නම් සියල්ලම අපට නිදහස් 
අධ්යාපනෙයන් නිකම් ලැබුණා. ඒක වර්ණවත් කරන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා, රණසිංහ 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා   ෙපොත් ටික, ඇඳුම් ටික, කෑම ටික නිකම් 
දුන්නා. අද කෑම ටික නිකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද ෙදමව්පි යන් 
ඉස්ෙකෝෙල් යන ළමයකුට අඩු තරමින් මාසයකට රුපියල් 
හාරපන්දහසක් වියදම් කරනවා. ඇයි ෙහේතුව?  2000 දශකෙය් මුල් 
භාගය වන ෙතක් ෙම් රෙට්  දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3ක් 
4ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කළා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවන් කරන්ෙන් 
සියයට 1.89යි. ෙදමව්පිෙයෝ තමයි ඉස්ෙකෝෙල් තීන්ත ගාන්න 
මුදල් ෙදන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ඉස්ෙකෝෙල් ඉගැන්වීමට අමතරව 
ටියුෂන්වලට ෙදමව්පිෙයෝ මුදල් ෙදන්න ඕනෑ. අද එක ළමෙයක් 
ඉස්ෙකෝෙල් යනවා නම් ෙදමව්පිෙයෝ ඒ ළමයා ෙවනුෙවන් අඩු 
තරමින් රුපියල් තුන්හාරදහසක් වියදම් කරන්න ඕනෑ. ෙම්කයි අද 
තත්ත්වය.  

ෙම් ආර්ථිකය හසුරුවද්දී තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් වැඩි 
ෙපොලියට ණය ගන්න විතරයි. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් අප ණය ගත්ෙත් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්නයි. 
මහවැලියට ණය ගත්තා. අපට ෙගොඩක් ඒවා ආධාර හැටියට 
ලැබුණා. වික්ෙටෝරියා ජලාශය හැදුෙව් සියයට 100ක්ම බිතාන්ය 
ආධාරවලින්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකොෙහන්ද ආධාර? [බාධා 
කිරීම්] එදා ආධාර ලැබුණු විධිය මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙපන්වන්නම් . [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නාන්ෙසේලා 2012 වර්ෂෙය් චීනෙයන් ඇෙමරිකන් 

ෙඩොලර් මිලියන 1,056ක් ණය ගන්න ෙකොට චීනෙයන් ආධාර 
හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන දශම 16යි. 
මිලියනයකටත් අඩුයි. ඔන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට ආධාර හම්බ 
ෙවන හැටි. 2012 දී චීනෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
1,056ක් ණය ගන්න ෙකොට ආධාර හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන දශම 16යි. ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ණයයි ආධාරයි ගැන  නැවතත් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒ කාලෙය් චීනෙයන් තමයි හාල් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ චීනෙයන් ගත්තු ඒවාෙයන් තමයි- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
චීනෙයන් හාල් ගත්තා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගත්තු ණය ෙගවන්න ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමාට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙම්වා මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. එදා චීනෙය් හාල් නැත්නම් 

ඉවරයි. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ෙම්වා ෙගවන්න ෙවනවා අනාගත පරම්පරාවට. බෙඩ් ඉන්න 

දරුවාට විතරක් ෙනොෙවයි, මතු ඉපෙදන්න ඉන්න දරුවාටත් 
ෙගවන්න ෙවනවා. ෙඩොලර් ටිලියන 6.5ක් ණයයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්නා ණය බෙඩ් ඉන්න දරුවාට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අනාගතෙය් ඉපෙදන්න ඉන්න දරුවාටත් ෙගවන්න 
ෙවනවා. තවත් අවුරුදු 100ක් ෙගවන්න ෙවනවා. ෙම් රට උකස් 
තියලා ලැෙබන මුදල් ෙබදා ගන්න, ෙකොමිස් ගහන යුගයක් තමයි 
අද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  
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[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමාට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. එතුමාට බාධා කරන්න එපා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේලා ගත්තු ණය අප තවම 

ෙගවනවා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නාන්ෙසේට  ටිකක්වත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැති විත්තිය අප 

දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේ කෑ ගහනවාට අද තමුන්නාන්ෙසේට 
ඇමතිකමකුත් නැතිව මන්තීකමක් විතරක් දීලා තිෙබනවා.  

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

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔබතුමා අෙප් යාළුවා. යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් 

තමුන්නාන්ෙසේට අඩුම තරමින් ඇමතිකමක්වත් දීලා තිබුණා. 
[බාධා කිරීම්] අද ෙම් රෙට් ජනතාව ජීවත් වන්න බැරි 
තත්ත්වයකටයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් පෙද්ශෙය් ෙගොවීන්ට 

අඩුම තරමින් වී ටික වපුරලා ගහන්න ෙපොෙහොර නැහැ. රුපියල් 
500ට ෙපොෙහොර ෙනොෙවයි, 2,500ට ෙනොෙවයි කීයකටවත් ගන්න 
අද ෙපොෙහොර නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකය බලන්න. 
පසුගිය කාලය කිරි පිටි පැකට් එකක් කෙඩන් ගන්න බැරි යුගයක් 
බවට පත් වුණා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඕකයි. කෙඩ් කිරි පිටි ටික 
නැහැ. ෙගොවියාට ෙපොෙහොර ටික නැහැ. එවැනි තත්ත්වයකට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට පත් කර තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට ගරු එස්.එම්. 

චන්දෙසේන අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් 
තිෙබනවා.  

[අ.භා. 3.48] 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව්යාපෘති අමාත්ය 
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள் 
அைமச்ச ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்ச ம்)  
(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects 
and Deputy Minister of Economic Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව 

විශ්ෙල්ෂණය කරන්න විපක්ෂය පැත්ෙතන් ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන 
ඒම පිළිබඳව අප විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව කථා 
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා කිසිම 
ෙදයක් ෙකරුෙණ් නැහැ, ආර්ථිකයත් කඩා වැටිලා, සංවර්ධනය 
වුෙණ්ත් නැහැ කියලා. ෙමොනවත්ම කරපු නැති ආණ්ඩුවක් හැටියට 
තමයි සඳහන් කරන්ෙන්. අප කවුරුවත් මැරිලා ඉපදුෙණ් නැහැ. මා 
ඒ කාරණෙයන් එහාට යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගත්තාට පස්ෙසේ 2005 ඉඳලා අවුරුදු 
8ක කාලය තුළ, එනම් 2005 ඉඳලා 2013 දක්වා ෙම් රෙට් ඇති 
ෙවලා තිෙබන ෙවනස ඕනෑම ෙකනකුට ෙපෙනනවා. තවම 2014 
ලැබුවා විතරයි ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005 ඉඳලා 
2013 දක්වා වූ අවුරුදු 8ක කාලය තුළ ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා 
තිෙබන ෙවනස ෙපෙනන්ෙන් නැත්නම් ඒක පුදුමයක්. අෙප් 
කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා ෙන් ඕනෑම ෙගොෙනකුට යුද්ධ 
කරන්න පුළුවන් කියලා. එතුමා කිව්වා වාෙග් මමත් කියන්න ඕනෑ, 
2005 ඉඳලා 2013 දක්වා ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනස 
ඕනෑම ෙගොෙනකුට ෙපෙනන්න ඕනෑ කියලා. ෙපෙනන්ෙන් 
නැත්නම් තමයි පුදුෙම්.   

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

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
නැහැ, නැහැ. ෙනොෙපෙනනවා නම් තමයි පුදුෙම්. කිරිඇල්ල 

මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා ඒ කාලෙය් කිව්වා ෙන් ඕනෑම ෙගොෙනකුට 
යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. මා කිව්ෙව් ඒ වාෙග් උදාහරණයක්. 
ෙම් රෙට් අවුරුදු 30ක් තිබුණු කුරිරු යුද්ධය -තස්තවාදි යුද්ධය- 
අවසන් කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයිද? මා ඒකයි අහන්ෙන්? ඒ 
යුද්ධය අවසන් කරන්න පුළුවන්  වුෙණ් කාටද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා- [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් ඉතින්, 

ෙපේමදාස මහත්මයාටත් කරන්න තිබුණා ෙන්. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
කියන්ෙන් හමුදාෙව් එක නිලධාරියකු පමණයි. තමුන්නාන්ෙසේ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව දන්නවාද? [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
රාජ්ය නායකයා තමයි ෙසේනාධිනායකයා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එතුමාට සම්මානයක් දුන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන්.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ෙසේනාධිනායකයා තමයි යුද්ධ පකාශ කරන්ෙන්ත්, යුද්ධ 

නවත්වන්ෙන්ත්. ඒක දන්ෙන් නැද්ද තමුන්නාන්ෙසේලා?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
යුද පිටිය ගැන දැනුමක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
එදා ඉන්දියාව ගුවනින් යාපනයට පරිප්පු දමන ෙකොට ෙජ්.ආර්. 

ජයවර්ධන මහත්මයා යුද්ධය හකුළාෙගන තමයි ආෙව්. ඒක 
දැක්කා ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා. එදාත් රාජ්ය නායකයා තමයි 
එෙහම කෙළේ. යුද්ධය නවත්වන්ෙන්ත් හකුළා ගන්ෙන්ත්, යුද්ධ 
කරන්ෙන්ත් දිනන්ෙන්ත් රාජ්ය නායකයායි. හමුදාපති ෙනොෙවයි. 
අෙප් ව්යවස්ථාෙව් හැටියට නිෙයෝගය ෙදන්ෙන් 
ෙසේනාධිනායකයායි. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා විතරක් 
ෙනොෙවයි  යුද්ධ කෙළේ. යුද හමුදාපති, නාවික හමුදාපති, ගුවන් 
හමුදාපති, ෙපොලිස්පති - [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක 
අවතක්ෙසේරුවට ලක්  කරන්න එපා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණය 
අවතක්ෙසේරුවට ලක් කරන්න එපා. අපට නම් ඉන්ෙන් එක 
නායකයායි. තමුන්නාන්ෙසේලාට නායකත්ව මණ්ඩලයක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා යුද්ධයක් දිනුවාය කියමුෙකෝ. 
එතෙකොට  නායකෙයක් නැහැ. නායකත්ව මණ්ඩලය තමයි 
ජයගහණය කරලා තිෙබන්ෙන්. අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
නායකෙයක් හදා ගන්නවත් බැහැ.  එක නායකෙයක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා නායකත්ව මණ්ඩලයක් තියා ෙගන කථා කරලා 
වැඩක් නැහැ.  අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් එක එක ආණ්ඩුවල 
රාජ්ය නායකෙයෝ හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයොත් 
හිටියා. ඒ  කාටවත් බැරි වුණා යුද්ධය අවසන් කරන්න. යුද්ධය 
අවසන් කරලා, රටට සාමය උදා කර දීලා ෙදවුන්දරතුඩුෙව් ඉඳන් 
ෙප්දුරුතුඩුව  දක්වා ඕනෑම ෙකෙනකුට යන්න එන්න පුළුවන් 
විධියට අද රට හැදිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2005 - 2013  ෙතක් 
අවුරුදු  8ක  කාල සීමාව තුළ තමයි යුද්ධය අවසන් කෙළේ.    

ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ගුවන් ෙතොටුපළවල් 
හැදුවාය, නමුත් ගුවන්  යානා එන්ෙන් නැහැ, මිනිස්සු නැහැ  කියා. 
ගුවන් ෙතොටුපළවල් හදනෙකොටම ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ.  
ඕනෑ ෙවලාවට ගුවන් යානා ඒවි. ගුවන් ෙතොටුපළක් හදා ගන්න 
එක තමයි අමාරු. ගුවන් යානා ෙවලාවට ඒවි. ගුවන් ෙතොටුපළ 
හදනෙකොටම ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ. ඒ ඒ රටවල ගුවන් 
සමාගම් අපි ගුවන්   ෙතොටුපළවල් හදනකම්  බලාෙගන ඉන්ෙන් 
නැහැ ගුවන් යානා බස්සන්න.  

වයඹ මහ ඇමති දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් ඉද්දී  කිව්වා, හම්බන්ෙතොට වරායට 
නැව් එන්ෙන් නැහැ, ගලක් තිෙබනවාය කියා. ඉතින් එතුමා ෙම් 
පැත්තට ආවා ෙන්. විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ඔය ෙමොනවා හරි 

කියනවා. නමුත් ඇත්ත ෙවන එකක්. ඇත්ත දැන ගත් නිසා තමයි 
එතුමා ෙම්  පැත්තට ආෙව්.  තමුන්නාන්ෙසේලාත් එෙහම තමයි. 
ඔෙහොම කථා කර කර ඉඳලා ෙම් පැත්තාට ඒවි. වරාෙය් ගල් 
තිෙබනවාය, මුල් තිෙබනවාය කියා දැන් කියාවි.  කුරුල්ෙලෝ 
ඉන්න නිසා ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ කියාවි. ෙම් පැත්තට 
ආවාම කියන්ෙන් ගුවන් යානා එනවා, නැව් එනවා කියායි. එෙහම 
තමයි තත්ත්වය.  එදා අෙප් රෙට් තිබුෙණ්  එක වරායයි. ඒකත්  
සුද්දන්ෙග කාලෙය් හදපු වරාය. සුද්ෙදො හදාපු ගුවන් ෙතොටුපළක් 
තමයි තිබුෙණ්. 2005-2013 ෙතක් අවුරුදු අට තුළ තමයි අපට  
අලුතින් ගුවන් ෙතොටුපළක් හදා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්; අලුතින්  
වරායක් හදා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්; අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදා ගන්න 
පුළුවන් වුෙණ්. අෙප් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාලය  තුළ තමයි අපට ඒවා  කර ගන්න 
පුළුවන් වුෙණ්.  ඒ වාෙග්ම  ෙම් වනෙකොට රෙට් සියයට 98කට 
විදුලි බලය දීලා ඉවරයි. ඒ වාෙග්ම ෙමොරගහකන්ද ව්යාපාරය 
ඇතුළු වාරිමාර්ග- [බාධා කිරීම්] දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න 
ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමාට  බාධා කරන්න එපා. එතුමාට කථාව 

කරෙගන යන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා 
මූලාසනය අමතන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2001-2004 දක්වා 

ෙමතුමන්ලා "යළි පුබුදුමු ශී ලංකා" කියා වැඩසටහනක් ෙගනාවා. 
අපි දැක්කා පුබුදවපු හැටි. ඊළඟට මැතිවරණයක්  තියනෙකොට  
ඔක්ෙකොම ෙහෝදා ෙගන ගියා. ඒක තමයි අවුරුදු තුනක ෙකරුවාව. 
එෙහම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකරුවාව. 2001-2004 
ආණ්ඩුෙව් තුෙනන් ෙදකකට  ආසන්න පමාණයක් -මන්තීවරු  
එකසිය තිස් ගණනක්-  සිටියා.  අන්තිෙම්දී  2004දී මැතිවරණයක්  
තිබ්බාම සුද්ධ ෙවලාම ගියා. එෙහම තමයි අවුරුදු තුෙන් 
ෙකරුවාව. ඒ වාෙග්ම දඟලලා, දඟලලා ආණ්ඩුව ගන්න උත්සාහ  
කරනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව  තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කිව්වා වා ෙග් 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා හැටියට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා ඉදිරිපත් 
කළා. ඔක්ෙකොම පක්ෂ 10ක්ද, 12ක්ද එකතු ෙවලා තමයි දැම්ෙම්. 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා  වැඩි ඡන්ද දහඅට ලක්ෂයකින් පරාදයි. දැනුත්  
ෙකළින් කවුරුවත් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකෙයකු දමන්න උත්සාහ කරනවා. එෙහම දැම්මාමත් 
ලක්ෂ 20කින් 25කින් පරාද වන එක තමයි ෙවන්ෙන්. එන්න 
ෙකෙනක් නැහැ. ඇත්ත කතන්දෙර් ඒක ෙන්.  ෙමොනවා කථා 
කළත්  තමුන්නාන්ෙසේලාට නායකෙයක් නැහැ.   

මහ බැංකුෙව්  සංඛ්යා ෙල්ඛන වැරදියි කියා දැන් කියනවා. මහ  
බැංකුෙව්  සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙකොෙහොමද වරදින්ෙන්? 2001 - 2004 
වනකම් තමුන්නාන්ෙසේලා  පාරකට ෙබොරළු ටිකක් දැම්ෙම් නැහැ.  
කාපට් දැම්ෙම් නැහැ.  ෙමොනවත්  කෙළේ නැහැ. පිටරටින් හාල් 
ෙගනාෙව්. එළවලු ටිකත් පිටරටින් ෙගනාෙව්. ඒත් සියයට 6ක, 
7ක, 8ක වර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබනවායි කියලා ෙපන්නුවා. අද 
එෙහම ෙනොෙවයි. අද මාර්ග පද්ධති හැදිලා තිෙබනවා; විදුලි බලය 
ලැබිලා තිෙබනවා. අද අපි හාල් පිටරටින් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ; 
කෘෂි නිෂ්පාදන වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද මම දැක්කා, පත්තරෙය් 
තිෙබනවා, දඹුල්ල ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානෙය් එළවලු විකුණා 
ගන්නටත් බැරිව තිෙබනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් නිෂ්පාදනෙය් 
වැඩිකම. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි, ඇයි, ඒ? නිෂ්පාදනෙය් වැඩිකම 
ඒ. [බාධා කිරීම්] ඒවාට අපි පිළියම් ෙයොදන්න ඕනෑ.  
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අද රෙට් ජනතාවට කියනවා, කැසිෙනෝශාලා දමන්න - [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඊෙය් "මව්බිම" පත්තරය බලන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 

සම්බන්ධ මාධ්යෙව්දිෙයක් ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  
මම ටිරාන් අලස් මහත්තයාටත් කිව්වා, ෙහණ ගහන අපරාධයක්, 
ෙමෙහම දාලා තිෙබනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ ඒ පවෘත්තිය නිවැරදි 
කරලා පහු ෙවනිදා "මව්බිම" පත්තරෙය් දාලා තිෙබනවා. 
මන්තීතුමා ඔය පත්තර පිටුව උස්සාෙගන දැඟලුවාට වැඩක් නැහැ. 
ඒක ඒ වාර්තාකාරයාෙග් වැරැද්දක්. මම තමයි ෙදොෙළොස් මෙහේ 
දන්සැල කරන්ෙන්, ෙදොෙළොස් මෙහේ පිරිත් කියවන්ෙන්.  
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ෙන්, අනුරාධපු රෙය් ෙදොෙළොස් මෙහේ 
පිරිතක් කියන බව.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙබොරු කියලා, වාර්තා ෙවනස් කරවලා.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 

මීටරය දැන් ඉස්සර තිබුණ මීටරය වාෙග් ෙනොෙවයි. මීටරය දැන් 
ෙවනස් ෙවලා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔය මීටරය බැහැලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා කථා කරන්න.  ඔබතුමාෙග් ෙවලාව යනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, කැසිෙනෝ ඕනෑයි කියලා 

මම කිව්වා කියලා. කැසිෙනෝ ආෙව් ෙකොයි අවුරුද්ෙද්ද? 1988 දී 
තමයි ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත සම්මත කෙළේ.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙජෝසිම්ව එෙළව්වා.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ෙජෝසිම්ව එෙළව්ෙව්  නැහැ. ෙජෝසිම් සථ්ාන පහක කැසිෙනෝ 

දාලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ කාලෙය් ජැක්ෙපොට් තිබුෙණ් නැද්ද? 
අෙප් ගම්වලත් තිබුණා, ෙබෝල ෙම්ස කියලා. ඒවා ඒ කාලෙය්ත් 

තිබුණා. කැසිෙනෝ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් තමයි ෙගනාෙව්.  
අෙප් කාලෙය් ෙගන්වලා නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගැහුවාට.  
ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත යටෙත් කැසිෙනෝ කීඩාව 
කරන්නත් පුළුවන්,  ජැක්ෙපොට් කීඩාව කරන්නත් පුළුවන්. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම් අණපනත් සම්මත 
කරලා තිෙයන්ෙන්. අලුතින් ආෙයත් කැසිෙනෝ සම්බන්ධ පනතක් 
සම්මත කරන්න ඕනෑ නැහැ.  ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත  
සම්මත ෙවලා තිෙබනවා නම් ජැක්ෙපොට් ගහන්න පුළුවන්, 
කැසිෙනෝ ගහන්නත් පුළුවන්. ඒ පනත් සම්මත කරලා තිෙබන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්යි. තමුන්නාන්ෙසේ  
බලන්න.  1988 අංක 40 දරන පනත යටෙත් අනුමත කරලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර ගරු ඇමතිතුමාට  බාධා 

කරන්න එපා.  ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 
කාලයක් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමන්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විනය රැෙකන ආකාරෙයන් හැසිෙරන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත කියන ෙකොට ලාම්පු 

ෙතල් ගෑවුණු ගැරඬිෙයෝ වාෙග් දඟලනවා. ඒකට  අපට කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පින් 
සිද්ධ ෙවන්න අද තමුන්නාන්ෙසේලා පාෙරත් යනවා.  
අනුරාධපුරෙයන්,  වවුනියාෙවන් එහාට  අපට යන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. යන්න පුළුවන් ෙවලා තිබුණාද කියලා 
කියන්නෙකෝ.  අද  යාපනයටත් යනවා;  නැ ෙඟනහිරටත් යනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ කට්ටියත් යනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
එක් ෙකනකුට, ෙදෙදනකුට තමයි ඉස්සර යන්න පුළුවන් 

වුෙණ්. ඔක්ෙකෝටම යන්න බැරි වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් ගරු කරන්න ඕනෑ, අෙප් ආර්ථිකය 
දියුණු කරන්න ෙපර තස්තවාදය අවසන් කරලා ෙම් රට ශුද්ධ 
කරලා දීම ගැන.  

අද ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කියනවා, පාරට පාට ගල් 
අල්ලලා තිෙබනවාලු.  අද  ෙකොළඹ නගරෙය් ඉන්ෙන් පභූවරු  
ෙනොෙවයි ෙන්. ඕනෑ ෙවලාවක තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න, ෙම් 
ඇවිදින මං තීරුවල ඇවිදින්ෙන් - 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
කුඩු. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
කුඩු ෙනොෙවයි. කුඩු ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එතෙනෝල්, එතෙනෝල්.  

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝග දීලා තමයි ෙම් රටට ෙගෙනන 

එතෙනෝල්, කුඩු අල්ලන්ෙන්. එෙහම නම් ආණ්ඩුව ඒවා 
හංගාෙගන ඉන්න එපායැ. ආණ්ඩුව ඒවාට සහෙයෝගය ෙදනවා නම් 
ඒවා හංගලා ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙන්. එෙහම ෙනොෙවයි. 
ජනාධිපතිතුමා ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාට -ජගත් විෙජ්වීර 
මහත්මයාට- උපෙදස් දීලා දැන් ෙගෙනන, ෙගෙනන කුඩු 
අල්ලනවා. අද සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් රටින් කුඩු ඉවත් කිරීෙම් 
ෙමෙහයුම කියාත්මක කරන ෙකොට ඒකත් ෙහොඳ නැති එකක් 
කියලා කියනවා. කුඩු අල්ලන ෙකොට ඒකත් ආණ් ඩුව පැත්තට 
දමන්න හදනවා. ආණ්ඩුෙවන් කරන්ෙන් කුඩු නැති කිරීමයි. ෙම්වා 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිදු වුණු ඒවායි. ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඉවත් කරන්න ෙලොකු ෙමෙහයුමක් ෙයොදන ෙකොට ඒවා අහු 
ෙවනවා. ඒවා අහුෙවන ෙකොට ඒ අල්ලන එක සම්බන්ධෙයන් 
සත්ුති කිරීමයි කළ යුත්ෙත්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා රජයට පහර 
ගහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙනොදැනුවත්කම කියන්ෙන් ඒකයි. 
ඒක ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා හැම දාම විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන් ෙහොඳ, නරක කියන ෙද් 
හඳුනා ගන්න බැරි නිසායි. ෙහොඳ ෙද්ට සහෙයෝගය ෙදන්න. කුඩු 
ෙගෙනන එක නවත්වන ෙකොට ඒකට පහර ගහන්ෙන් නැතුව 
සහෙයෝගය ෙදන්න.  

රනිල් විකමසිංහ මහතා -තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා- 
කියනවා, ෙම් රට කුඩු රාජ්යයක් ලු. කුඩු රාජ්යයක් වුෙණ් ෙකොයි 
කාලෙය්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය විවෘත ආර්ථිකය ෙගනාපු 
කාලෙය් තමයි කුඩුයි, අෙනකුත් ජරාව ඔක්ෙකෝමයි ෙම් රටට 
ගලාෙගන ආෙව්. ඒ ජරාව ඉවත් කිරීම තමයි අද අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 
කරන්ෙන්. ඒක විෙශේෂෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න. 
මට මීට වඩා කාලය නැති නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2005 ඉඳන් 2013 දක්වා අවුරුදු අටක කාලය තුළ 
ඉතිහාසෙය් කවරදාකවත් නැති විධියට නිදහස, සාමය, 
සංවර්ධනය, සංස්කෘතිය ෙම් සියල්ල අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යටෙත් ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන බව මම 
ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට, ගරු අකිල විරාජ් 

කාරියවසම් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් 
තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.03] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විෙශේෂ ව්යාපෘති 

අමාත්යතුමා කථා කරන ඒවා අහෙගන ඉන්න ෙකොට මට නම් 
හිනා යනවා. ෙමොකද ෙහේතුව එතුමා සමහර ෙද්වල් කියන්ෙන් 
විකෘති කරමිනුයි. දැන් එතුමා කිව්වා, කැසිෙනෝ පනත ෙගනාෙව් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කියලා. ඉස්සර තිබුණු අණපනත් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරලා   මීට අවුරුදු තුනකට ඉස්ෙසල්ලා 
අමාත්යවරයාට බලය දුන්නා ගමක් ගමක් ගාෙණ් වුණත් 
අමාත්යවරයාෙග් අභිමතය පරිදි කැසිෙනෝ ව්යාපාරය ආරම්භ 

කරන්න. මමත් මීට අවුරුදු තුනකට ඉස්ෙසල්ලා පැවතුණු ඒ 
විවාදෙය්දී කථා කළා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාත් කථා 
කළා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ඉන්න කාලෙය් -1988- කරපු කථාවක්  හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් 
අරෙගන මම එදා කිෙයව්වා. එතුමා එදා ඒ පනතට විරුද්ධ ෙවලා 
මීට අවුරුදු තුනකට ඉස්ෙසල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු 
කාලෙය් ආපහු ෙගෙනන ෙකොට එතුමා ෙවන මතයක් කිව්වා. 
ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකෝම විකෘති කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් පුදුම වැඩක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. යුද්ධයට මුවා ෙවලා ඔක්ෙකෝම ෙසල්ලම් ටික 
දමන්නයි හදන්ෙන්. කුඩු ෙග්න්න පුළුවන්. එතෙනෝල් ෙග්න්න 
පුළුවන්. ෙහොරකම්  කරන්න පුළුවන්. යුද්ධයට මුවා ෙවලා 
ජඩකම්, බලුකම්, ෙකොමිස් ගැහිලි, පගා ගැහිලි, කප්පම් ගැනිලි ෙම් 
ඔක්ෙකෝම කරන්න පුළුවන්. යුද්ධය ඉස්සරහට දමාෙගන, 
යුද්ධයට මුවා ෙවලා, යුද්ධයට හැංගිලා ඔක්ෙකෝම ෙසල්ලම් ටික 
දමන්නයි හදන්ෙන්. ජනතාවෙග් ෙද්වල් සූරා ගන්න, ෙසොරකම් 
කරන්නයි හදන්ෙන්. ලජ්ජයි, ලජ්ජයි. ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා, 
යුද්ධය දිනපු එක ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිකට් 
මැච් එකක දී   ආරම්භක පිතිකරුෙවෝ ඉන්නවා. ඊට පස්ෙසේ මැද 
ෙපළ පිතිකරුෙවෝ ඉන්නවා. ෙමතුමා කියන විධියට  කිසිම හමුදා 
ෙසොල්දාදුෙවක් යුද්ධ කරලා නැහැ; හමුදාපතිවරු යුද්ධය කරලාත් 
නැහැ; ෙමතුමන්ලා තමයි ෙම් සියලු ජයගහණ ලබා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ ගැන 
දන්නවා. එහි ආරම්භය ගැන කියනවා නම් 1987 දී වඩමාරච්චි 
කියන ගාම ෙසේවා වසමට පමණක් පභාකරන්ලා සීමා කළා. එදා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්දියාව එක්ක යටිකූට්ටු වැඩ කරන්ෙන් 
නැතුව හිටියා නම්, ඉන්දියාව මැදිහත් ෙනොවූණා නම් එදා 
වඩමාරච්චි සටෙන්දී ඒ ගාම ෙසේවා වසමට පමණක් සීමා වුණු 
පභාකරන් ඇතුළු ඔක්ෙකෝම ටික විනාශ ෙවනවා. නමුත් එදා ඒක 
කර ගන්න බැරි වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  යුද්ධය 
ජයගහණය කරන්නට ෙපර වසරවල් ගත්ෙතොත් ඒ කාලවලදී 
යුද්ධයට දායකත්වය දුන්නු ෙබොෙහෝ පිරිස් හිටියා. එදා යුද්ධය 
ඉවර කරන්න අපහසු වුෙණ් ඇයි? අෙප් යුද හමුදාමය ශක්තිෙය් - 
strength එෙක්-  මදිකමක් තිබුණා. එදා  උතුෙර් ගහන ෙකොට 
තස්තවාදීන් නැ ෙඟනහිරට පැන්නා. නැ ෙඟනහිරින් ගහන ෙකොට 
උතුරට පැන්නා. නමුත් 2001 - 2004 කාලෙය් සාම වැඩ පිළිෙවළ 
නිසා නැ ෙඟනහිර පළාත සම්පූර්ණෙයන්ම සුද්ද ෙවලා කරුණා 
අම්මාන්ලා, පිල්ෙලයාන්ලා එල්ටීටීඊ එෙකන් කඩලා අපි මානුෂික 
විප්ලවයක් ඇති කළා. ඒ ඇති කරපු පදනම නිසා තමයි ඊට පස්ෙසේ 
යාපනය අල්ලාෙගන තිෙබද්දී නැ ෙඟනහිර ආරක්ෂා කරන්න ගාම 
ආරක්ෂකෙයෝ පමණක් දාලා ෙම් යුද්ධයට දායකත්වය ෙදන්න 
හමුදා නායකෙයෝ ඇතුළු ඔක්ෙකෝම දායක වුෙණ්. ඒෙක්දී 
ජනාධිපතිවරයා නායකත්වය දුන්නා. අපි ඒක "නැහැ" කියන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් යුද්ධෙය් හිටපු ෙසොල්දාදුවන්ට, හමුදාපතිවරුන්ට නිගහ 
කරමින් තමුන්නාන්ෙසේලා යුද්ධයට මුවා ෙවලා  ඔය වාෙග් ෙහොර 
වැඩ කරන්න  එපා, ගරු අමාත්යතුමනි.  ඒක ඉතාමත්ම වැරැදියි. 
ලජ්ජයි! 

ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේ "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" ගැන කිව්වා. 
ඕනෑ නම් යළි පුබුදමු ශී ලංකා ගැන ඔක්ෙකෝම ටික 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්. ගිහිල්ලා ඒ ෙපොත බලන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් සියයට 9ට, සියයට 10ට ණය අරගන්න 
යළි පුබුදමු ශී ලංකා වැඩ පිළිෙව ළින් ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ජපන් ආධාර ෙදන සමුළුෙවන් ෙකෝටි 45,000ක් ගත්තා. ඒ 
සඳහා grace period එකක් තිබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි දශම 
ගණන්වලින් තමයි ෙපොලිය තිබුෙණ්. අන්න එෙහමයි යළි පුබුදමු 
ශී ලංකා වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න සැලසුම් කරලා 
තිබුෙණ්. ඒෙක් තිබුණු වැඩසටහන් තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් 
කියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි duplicate ඒවා. 
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දැන් බලන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙදවැනි ජාත්යන්තර 
airport එක දිහා. විහිළුවක්ෙන්. ඇත්තටම කියන්ෙන්, දැන් ඒ 
පාළුවට යන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වහලා දාලා ඉදිරිෙය්දී 
ෙකෞතුකාගාරවලට දාන්න පුළුවන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අෙප් යළි පුබුදමු ශී ලංකා වැඩසටහන මඟින් ෙදවැනි ජාත්යන්තර 
airport එක හදන්න ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ් මන්නාරෙම්යි. 
2001-2005 කාලෙය් මන්නාරම හා තමිල්නාඩුව land එෙකන් යා 
කරන්න bridge එකක් හදන්න -ෙගොඩ බිම් මාර්ගෙයන් 
තමිල්නාඩුවට යන්න පුළුවන් වන විධියට පාලමක් හදන්න- 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සැලසුම් කරලා තිබුණා. එවකට 
තමිල්නාඩුෙව් හිටපු මහ ඇමති ජයලලිතා මහත්මිය පළමුවැනි 
අවස්ථාෙව්දී ඒකට විරුද්ධ වුණා. පස්ෙසේ එවකට ඉන්දීය 
අගාමාත්ය වජ්පායි මැතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා ජයලලිතා 
මහත්මියත් එකඟ කර ෙගන ඒකට අනුමැතිය ගන්න අෙප් 
ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණා. එතෙකොට තමයි අෙප් ආණ්ඩුව 
විසිෙරව්ෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් "ආදම්ෙග් පාලම" 
කියලා තිබුණු පාලම උඩින් පාලමක් හදලා තමයි අෙප් ආර්ථිකයයි 
ඉන්දියාෙව් ආර්ථිකයයි එකට සම්බන්ධ කරන්න යළි පුබුදමු              
ශී ලංකා වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න තිබුෙණ්. එෙහම යා 
කළා නම් අපට මන්නාරමට ගිහිල්ලා ගමන් බලපතය ෙපන්නලා 
ෙගොඩ බිම් මාර්ගෙයන් රටවල් 47කට යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. 
එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ඒෙක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙදවැනි 
ජාත්යන්තර airport එක මන්නාරෙම් හදන්න ෙයෝජනා කරලා 
තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක හැදුෙව් ෙකොෙහේද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ගමට ෙගනගියා. 
ෙකළින්ම ගිහිල්ලා ෙග් ළඟින් බහින්න ගමට ෙගනගියා. අපි 
ෙයෝජනා කෙළේ එෙහම ෙනෙමයි. අපි ශක්යතා වාර්තා කැඳවලා, 
සියලු ෙද්වල් හරියට ගළපලා ෙදවැනි ජාත්යන්තර airport එක 
මන්නාරෙම් හදන්න සැලසුම් කරලා තිබුණු එෙකන් අෙප් රටට 
තිෙබන ආර්ථික වාසිය ෙමොකක්ද කියලා දන්නවාද? අෙප් රටට 
තිෙබන ආර්ථික වාසිය තමයි ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩුව පෙද්ශෙය් 
ඉන්න ජනතාව කිෙලෝමීටර් 26ක් ෙගවාෙගන මගී පාලම දිෙග් 
මන්නාරමට ඇවිල්ලා විෙද්ශගත ෙවන්න සැලසුම් කිරීම. ෙමොකද, 
ඉන්දියාව විශාල ජනගහනයක් ඉන්න රටක්. ඔවුන්ෙග් රට ඇතුළට 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙහොයාෙගන යනවාට වැඩිය ඒ කිෙලෝමීටර් 
26 ලංකාවට ඇවිල්ලා විෙද්ශගත ෙවන්න ඔවුන් සැලසුම් කරලා 
තිබුණා. එතෙකොට  ෙඩොලර්වලින්, යූෙරෝවලින්, ඉන්දියානු 
රුපියල්වලින් අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවනවා. අන්න එෙහමයි 
අපි සැලසුම් කරලා තිබුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලා වැරදි ආර්ථික 
න්යායවල් ගැන කථා කරන එක ගැන මට හරි කනගාටුයි. 
ෙනොදන්නාකම ගැන තමයි ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්. 

රෙට් ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්න නම් ආර්ථිකයට සල්ලි ෙපොම්ප 
ෙවන්න ඕනෑ; රැකියා බිහි ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිවරෙයක් මීට 
ෙපර කිව්වා යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් රක්ෂා දුන්ෙන් නැහැ 
කියලා. ෙමතුමන්ලා ආණ්ඩුව බංෙකොෙලොත් කර ෙගන රාජ්ය 
අංශෙය් රැකියා ෙදන එක ගැන මහා උජාරුෙවන් කථා කරනවා. 
ලජ්ජයි. අද ආණ්ඩුෙව් බස් ඩිෙපෝවල ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවා 
ගන්න බැහැ. රජෙය් රැකියාවලට සිය දහස ් ගණන් පටවලා 
තිෙබනවා. ඔන්න රාජ්ය ආයතනවල රැකියා ෙදන හැටි. 
උපාධිධාරින් බලු කරලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල පුටුවක් 
ෙම්සයක් නැතුව රස්සාව කරනවා. ෙම් රෙට් ඉෙගන ගත් බුද්ධිමත් 
ෙකොටස් ගිහිල්ලා රුපියල් 10,000ට වැඩ කරනවා. ඒ අයට peon 
ෙකෙනකුට තිෙබන වටිනාකමක්වත් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්කයි යථාර්ථය. ෙම්ක විහිළුවක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් යන වැඩ පිළිෙවළ ගැන කියන්න 
කනගාටුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අලුත්ම ෙසල්ලමක් 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙසල්ලෙම් තිෙබන්ෙන්                 
සංඛ්යා ෙල්ඛන විජ්ජාවක්. අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 

ෙමච්චරයි, උද්ධමනය අඩු ෙවලා, ඒ වාෙග්ම රැකියා වියුක්තිය අඩු 
ෙවලා කියලා දැන් ෙපන්වනවා. ආර්ථික විද්යාඥෙයෝ ඇවිල්ලා පසු 
ගිය කාලෙය් ෙමෙහම ලස්සනට කිව්වා. හැබැයි අපිත් බැලුවා, 
ගණන් හදලා තිෙබනවා වැරැදියි. ඊට පස්ෙසේ දැන් ඔන්න බළලා 
මල්ෙලන් එළියට එනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තිබුණා. 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ හිටපු 
නිලධාරියා කියලා තිෙබනවා "රජෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන විකෘති 
කරන ෙලස තමන්ට කරන ලද බලපෑම්වලට යට ෙනොවීම නිසා 
තමා ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙනරපා 
දැමීමට පියවර ෙගන තිෙබනවා" කියලා. ඒ inquiry එෙක්දී -
පරීක්ෂණෙය්දී- කියනවා, ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා තමන්ට බලපෑම් කරනවාලු සියයට 
5.4ක්ව තිෙබන වාර්ෂික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6ක් කරන්න 
කියලා.  Telephone calls දීලා කියනවාලු. ෙම්කයි යථාර්ථය. 

ඒ වාෙග්ම උද්ධමනයට අදාළ සංඛ්යාෙල්ඛන ගළපද්දී බලපෑම් 
කරලා කියනවාලු, "ඒවා රජයට වාසි වන විධියට හදන්න" කියලා. 
ඉතින් ෙමොකක්ද ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛන ගැන තිෙබන 
විශ්වසනීයත්වය? මහ බැංකු වාර්තාව කියන්ෙන් ආර්ථිකෙය් 
අත්ෙපොත වාෙග් එකක්. එහි වග කීම් සම්භාරයක් ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් සරත් අමුණුගම මැතිතුමා පැහැදිලිවම දන්නවා, 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක මහ බැංකුව කියන්ෙන්, මුදල් අමාත්යාංශය 
කියන්ෙන්, ඒවා නිකුත් කරන සංඛ්යාෙල්ඛන පිළිබඳව පුදුම 
විශ්වාසයක් තිෙබන්න ඕනෑ ආයතන බව. නමුත් අද ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ඒවා විහිළු බවට පත් ෙවලා. ඒවාත් 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ අද ඒවාටත් අත 
ෙපොවනවා.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනාධිපතිතුමා යටතට පවරා 
ගත්තා. අද ඒවාෙය් පවත්වන විභාග සම්බන්ධවත් පශ්න 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අද වැරැදි උපෙදස් දීලා, වැරැදි ෙල්ඛන 
ඉදිරිපත් කරලා සංඛ්යාෙල්ඛන විජ්ජාවක් දමන්න හදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා කියන්ෙන් කාටද? 
ෙවනත් ෙද්වල්වලට ජනතාවෙග් අවධානය ෙයොමු කරමින් 
එතුමන්ලාෙග් ෙසල්ලම් ටික දානවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන 
තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳ ෙවලා 
තිෙබනවා නම් අෙප් මිනිසුන්ෙග් අත මිට ෙහොඳට සරු ෙවන්න 
ඕනෑ. ගන්න වැටුෙපන් ෙහොඳට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ෙවන්න 
ඕනෑ. දරුෙවෝ නඩත්තු කරන්න, විදුලි බිල ෙගවන්න, බස් ගාස්තු 
වාෙග් තවතවත් වියදම් දරන්න පුළුවන්  ෙවලා මිනිසුන්ට සැනසුම් 
සුසුම් ෙහළන්න පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් අද  ගන්න ෙම් 
තුට්ටු ෙදෙකන් ඒවා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවාද?  

අදත් වැටුප් ගැන කථා වුණා. අද පුංචි වැටුපක් තිෙබද්දී ඒ 
වැටුපට දීමනා  එල්ලනවා. රජය පවත්වා ෙගන යන්න බැරි 
නිසාත්, අය වැෙයන් ෙමොනවා හරි ෙදන්න ඕනෑ නිසාත් දීමනා 
එල්ලනවා. අද වැටුපට වැඩිය දීමනා එල්ලා තිෙබන්ෙන්. අද 
මිනිසුන් විශාම යන්න බයයි. ෙමොකද? විශාම ගිෙයොත් එෙහම 
රුපියල් 20,000ක් ගත්ත මනුස්සයාෙග්  වැටුප රුපියල් 11,000ට 
අඩු ෙවනවා. මූලික වැටුෙපනුත් සියයට ගණනයි විශාම වැටුප 
වශෙයන් ලැෙබන්ෙන්. දීමනා සමඟ එක මට්ටමකින් ජීවත් ෙවලා 
හිටියාට,  දීමනා ටික නැති වුණාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
මූලික වැටුප අනුව විශාම වැටුප වශෙයන් ලැෙබන්ෙන් ඊට වඩා 
අඩු ගණනක්. බලන්න, ෙම් කරන අපරාධය. විශාම ගියාම ජීවත් 
ෙවන්න වන්ෙන් මීට අවුරුදු 20කට විතර කලින් තිබුණු 
ආර්ථිකයක් එක්කයි. බලන්න, විශාම යන අයට කරන ෙද්? 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ෙපොලීසිය සෑෙහන කාර්ය 
භාරයක් කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කරන 
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අය ඉන්නවා. පාරවල්  ගාෙන් දූවිලි කාෙගන ඔවුන් දුක් විඳිනවා. 
හමුදාෙව් අය විශාම යද්දී ඒෙගොල්ලන්ෙග් දීමනා ඔක්ෙකොම මූලික 
වැටුපට එකතු කරලා තමයි විශාම වැටුප හදන්ෙන්. හැබැයි, 
ෙපොලීසිෙය් අයට එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ආරක්ෂක අංශයට 
අයිති ෙපොලීසිෙය් අය කරන්ෙන්ත් ෙසේවාවක්. ෙපොලීසිෙය් අය 
විශාම යද්දී ෙදන්ෙන් මූලික වැටුප විතරයි. අර දීමනා ෙමොනවාවත් 
එකතු කරන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් අයට ෙවනස් ෙකොට 
සලකන්ෙන්. There is a discrimination.   හමුදාෙව් අයට එකක්, 
ෙපොලීසිෙය් අයට එකක්. ඒවා පිළිබඳව කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන් මිනිසුන්  ෙනොෙවයිද? ඒෙගොල්ලන් ආරක්ෂක 
ෙසේවයක් ෙනොෙවයිද කරන්ෙන් කියලා මම අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බලන්න අධ්යාපනයට 
කරලා තිෙබන ෙද්. අධ්යාපනයට  ෙවන් කරන මුදල් පමාණය වැඩි 
කරන්න කියලා ෙකොපමණ කිව්වත් වැඩි කරන්ෙන් නැහැ. හැම 
දාම අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල් පමාණය කපා හරිනවා. 
අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල් පමාණය සියයට 1.82යි. ඊළඟට 
සියයට 1.52යි. ඒ වාෙග් එන්න එන්නම අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කරන මුදල් පමාණය අඩු කරනවා. අධ්යාපනයට ෙවන් 
කරන මුදල් පමාණය අඩු කරලා ෙම්ෙගොල්ලන් කියනවා,  ''නැහැ, 
ෙවන ෙවන අංශවලින් ඒවා cover ෙවනවා''  කියලා. මම බැලුවා, 
ඇත්ත වශෙයන් ෙම් කියන සියයට එකයි දශම ගණනවත් 
අධ්යාපනය සඳහා දීලා තිෙබනවාද කියලා. මුදල් ඇමතිවරයා 
රජෙය් අය වැය ෙම් සභාෙව්දී පකාශයට පත් කළා. එතුමා එදා 
සංඛ්යාෙල්ඛනවලින් ඉදිරිපත් කරපු මුදල් පමාණය තවත් සියයට 
තිහ හතළිහකින් කපා හැරලා. මම අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කථා කරලා ඇහුවා, "ඔබතුමන්ලා ෙම් මුදල් පාවිච්චි කරලා නැද්ද, 
ෙම්ක ඌන උපෙයෝජනයද, ෙම් ෙවන් කරපු මුදල්වලිනුත් සියයට 
තිහක්, හතළිහක් ඔබතුමන්ලා පාවිච්චි කරලා නැත්ෙත් ඇයි" 
කියලා. එෙහම අහන ෙකොට ඒ ෙදපාර්ත  ෙම්න්තු පධානීන් මා 
එක්ක කියනවා, "නැහැ, මන්තීතුමා. අපට සල්ලි තිෙබනවා නම් 
වියදම් කරන්න ඕනෑ තරම් කාරණා තිෙබනවා. නමුත්   
භාණ්ඩාගාරෙයන් අපට සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. එෙහම 
බැලුවාම ෙම් අය වැෙයන් ෙපන්වන ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛනත් වැරැදියි. 
උසස් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල් පමාණෙයන් සියයට 40ක් 
විතර කපා හැරලා. සංඛ්යාෙල්ඛනවල තිෙබනවා, නමුත් සල්ලි 
නැහැ කියලායි කියන්ෙන්. මමත් හිතාෙගන හිටිෙය් ෙම් ඌන 
උපෙයෝජනය කියලායි. නැහැ, ෙම්ක ඌන උපෙයෝජනය 
ෙනොෙවයි. අමාත්යාංශ මුදල් අමාත්යාංෙයන් මුදල් ඉල්ලුවාට,  
මුදල් release කරන්ෙන් නැහැ .  ෙමොකක්ද ෙම් කරන විහිළුව?  

දිවා ආහාරය සපයපු සැපයුම්කරුවන්ට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙයන් මුදල් ෙගවලා නැහැ. ඒ මිනිස්සු හූල්ලනවා. ගුරු 
වැටුප් විෂමතාව නිසා ඇති වුණු හිඟ වැටුප තවම ෙගවලා නැහැ. 
දිගින් දිගට පසු ගිය කාලෙය් කිව්වා,  ෙම්වා ෙගවනවා  කියලා. 
ගුරුවරුන්ට ලැබිය යුතු වැටුප් පමාණයවත් තවමත් ෙගවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්කයි ඇත්ත.  

අද පෙහේ ශිෂ්යත්වලාභින්ට රුපියල් 500ක් වැනි ෙසොච්චම් 
මුදලක් ෙදන්ෙන්. ඒ මුදල් පමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙගනාපු මහ ෙපොළ දීමනාෙව් 
වටිනාකම රුපියල් 2,500යි. ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඒකවත් වැඩි 
කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. එක පුද්ගලෙයකුට රුපියල් 
2,500කින් මාසයක් ජීවත් වන්න පුළුවන් කියන බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් සිහින ෙලෝකෙය් තමයි අෙප් මිනිසුන්ට 
අද ජීවත් ෙවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කනගාටුයි ෙම්වා කියන්න; 
ලජ්ජයි කියන්න.  

ෙම් රෙට් පමුඛතා හඳුනා ෙගන නැහැ. පමුඛතා අනුව 
ෙනොෙවයි වියදම් කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් පමුඛතා හඳුනා ගන්ෙන් 

නැතුව ෙකොමිස් ගහන්න පුළුවන්, ෙහොරකම් කරන්න පුළුවන්, පගා 
ගහන්න පුළුවන්, කුට්ටිය හම්බ වන ඒවාට තමයි වැඩිපුර සල්ලි 
දමන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා, ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කෑ ගැහුවාට  අෙප් රෙට් 
ෙරෝහල්වල ෙකොපමණ අඩු පාඩු තිෙබනවාද කියලා. ෙරෝහල්වලට 
ගියාම ෙකොපමණ පරීක්ෂණ පිටතින් කර ෙගන එන්න කියනවාද, 
ඒවා කර ගන්න ෙපෞද්ගලික අංශයට යන්න කියනවාද? ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඖෂධ මාෆියාව නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක් ෙහොරකම් කරනවා. අද වන කල් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. ෙම් රෙට් මුදල් කාබාසිනියා 
කරන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි ෙම් රෙට් මුදල් හැසිරවීම පිළිබඳව තීරණ 
ගන්නා මූල්ය ආයතනය. නමුත් අද අපට බලයක් නැහැ. අපි 
නිකම්ම නිකම් පඹයන් ෙවලා. ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් න්යාය පත 
අනුව මූල්ය පාලනය කරලා, තමන්ට ඕනෑ  ඕනෑ විධියට වැඩ 
කරලා අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග් අනාගතය විනාශ කරලා තිෙබනවා. 
වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ජනතාව  ෙම්වාට පාඩමක් 
උගන්වනවාය කියන එක පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.17] 

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ வல்கள் 
அைமச்சர் ) 
(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 
මූලාසනෙයන් අවසරයි. අෙප් රට දියුණු වන දියුණු වන 

හැටියට තමයි, දියුණු කරන පමාණයට අනුව තමයි ධනය වැඩි 
වන්ෙන්. ධනය වැඩි ෙවන්න - වැඩි ෙවන්න අලුත්-අලුත් ව්යාපාර 
ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. එම නිසා කළ යුතු පළමුවන කටයුත්ත 
තමයි රට සංවර්ධනය කිරීම. දුප්පත්කම නැති කරන්න තිෙබන 
කමය රට සංවර්ධනය කිරීමයි. අෙප් රට සංවර්ධනය කිරීමට හැම 
දාම පත් වුණු ෙනොෙයකුත් ආණ් ඩු යම් යම් වැඩ කළා; වැඩ 
කරනවා;   ෙනොකරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් කාලෙය් කරන 
වැඩවලට සමාන වැඩ ෙකොටසක් කවදාවත් ෙකරිලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාව, ෙලෝකයම මහා 
ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින ෙවලාවක්. අවුරුදු 
කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා ඇෙමරිකාව මහා ආර්ථික අර්බුදයකට 
මුහුණ පෑවා. එහිදී බැංකු වැහුණා, රැකී රක්ෂා නැති වුණා, ශුභ 
සාධනය කැපුවා,  නිෂ්පාදන ෙව්ගය ඉතාම පහළට බැස්සා, තව 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් සිද්ධ වුණා.   අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ ඒක 
යුෙරෝපයටත් ගමන් කළා. ඒ අනුව යුෙරෝපෙය්ත් ෙම් ආර්ථිකය 
අර්බුදය තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ රටවල සංවර්ධන ෙව්ගය ඉතාම 
පහළ තත්ත්වයක තිෙබන ෙවලාවක් ෙම්. ෙලෝකය හැටියට 
ගත්තාම දියුණු රටවල ආර්ථිකෙය් අර්බුද ඇති වන ෙකොට එය 
අෙප් රටටත් බලපානවා. අපි පිටරටට ෙත් යවලා, ෙපොල් යවලා, 
රබර් යවලා,  ඇඟලුම් වැනි ෙනොෙයක් නිෂ්පාදන පිට රට යවලා 
මුදල් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒ රටවල ජනතාව දුප්පත් වුණාම, 
ඔවුන්ෙග් ආදායම අඩු වුණාම,  ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ පෑවාම, 
සමහර විට අෙප් භාණ්ඩ ෙවෙළඳාමටත් අපහසුතාවන් ඇති වනවා.  

අපි ඒ සියල්ලම මැද්ෙද්, ඒ අමාරුකම් මැද්ෙද් අවුරුදු 30ක 
යුද්ධයක් අවසන් කළා. ඒ වාෙග්ම ඉන්ධන මිල ඉහළ ගියා. අෙප් 
රටට මුහුද ගලලා අපහසුතාවන් සිදු වුණා. එෙසේ වුවත්, ෙම් රෙට් 
නිපදවන ෙද්වල්වලට අමතරව ෙලෝකෙය් තිෙබන ඕනෑ 
භාණ්ඩයක් කිසිම හිඟයක් නැතුව ගන්න වැඩ පිළිෙවළ ෙම් 
ආණ්ඩුව සලසා දීලා තිෙබනවා. භාණ්ඩවල හිඟයක් නැහැ. ඕනෑ 
තරම් භාණ්ඩ තිෙබනවා, ඕනෑ තරම් කන ෙබොන ජාති තිෙබනවා. 
ඒවා සියල්ලම ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයක් 
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මැද්ෙද්යි. ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයක් මැද්ෙද් තමයි අපි ෙම් 
පහසුකම් දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පහසුකම් ෙදන්න ශක්තිය ලැබී 
තිෙබන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් ආරම්භ කරපු සංවර්ධන කටයුතු 
නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අෙප් රෙට් ජනතාව සතුව 
පනස්ලක්ෂයකට වැඩි වාහන පමාණයක්  තිෙබනවා. ජනතාවට 
සල්ලි නැත්නම් ෙම් වාහන ගන්ෙන් නැහැ. වාහන ගැනීම රෙට් 
දියුණුෙව් ලක්ෂණයක්; ආර්ථික වර්ධනෙය් ලක්ෂණයක්. එෙහම 
නැත්නම් මිනිස්සු ෙමපමණ වාහන ගන්ෙන් නැහැ. ඊළඟට 
cellular phones ෙකෝටි ෙදකකට වැඩි පමාණයක් ෙම් රෙට් 
තිෙබනවා. විෙද්ශික ෙකොම්පැනි ගණනාවක් ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
දුරකථන ෙකොම්පැනි ඇති කරලා cellular phones අපට විකුණා 
තිෙබනවා.  සමහර විට එක ෙගදරකට  cellular phones ෙදකක්, 
තුනක් තිෙබනවා. එකක්වත් නැති ෙගවල් තිෙබන එක ඇත්ත. 
නමුත් ෙගවල් වැඩි පමාණයක් ඒවා පාවිච්චි කරන තත්ත්වයට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඇති වුණු ආර්ථික දියුණුව නිසා 
තමයි ෙම් cellular phones භාවිත වන්ෙන්.  

අද රෙට් හැම ගම්මානයකම three-wheelers ෙකොපමණ 
තිෙබනවාද? ෙපොඩි ෙපොඩි කඩ මණ්ඩිවලත් තී වීලර් ගහලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, වෑන් තිෙබනවා, ෙලොරි තිෙබනවා, කාර් 
තිෙබනවා, motorcycles තිෙබනවා. අද ලංකාෙව් පැයකට 
motorcycles 7,000ක් පමණ ලියා පදිංචි ෙවනවා. ෙම් තත්ත්වයන් 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් දියුණුවක් තිෙබන නිසායි. 
දියුණුවක් නැති නිසා ෙනොෙවයි. අද අපට ඕනෑම භාණ්ඩයක් මිල දී 
ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඕනෑම භාණ්ඩයක් විෙද්ශවලින් 
ෙගන්වන්න  පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබන නිසායි. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
ෙවලා නැත්නම් ඒ විධියට භාණ්ඩ ෙගන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඊළඟට,  අෙප් ගම්බද පාරවල් දියුණු කිරීම ගැන කල්පනා 
කරලා බලමු. මුළු රෙට්ම පාරවල් දියුණු කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ඇස් ෙදකට ෙනොෙපෙනන්න  විධියක් නැහැ. සංවර්ධනය කනටත් 
දැෙනනවා. Cellular phones රූං, රූං ගාන විට ඕනෑම ෙවලාවක, 
කෙන් ගහෙගන යනවා. පාෙර් යන විටත් කෙන් ගහෙගන යනවා. 
ෙනොෙයක් අය එෙහම කරනවා. එතෙකොට සංවර්ධනය කනටත් 
දැෙනනවා, ඇසටත් ෙපෙනනවා. දැන් ෙම් රෙට් TV සහ radio 
ෙමොන තරම් තිෙබනවාද? ඒවා සඳහාම ෙවනම ෙකොම්පැනි හදලා, 
ෙම්වා ෙගන්වන්න සැලසුම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම්වා විකිෙණන 
නිසායි. ෙම්වා විකිෙණන්ෙන් නැත්නම් ෙගන්වන්ෙන් නැහැ.  

අද හැම කුඩා  නගරයකටම ගිහින් බලන්න බැංකු කීයක් 
තිෙබනවාද කියලා. ආණ්ඩුෙව් බැංකු කිහිපය විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙපෞද්ගලික බැංකු රාශියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
බැංකු පවත්වාෙගන යන්න බැහැ රෙට් මුදල් ගනුෙදනුවක් සිදු 
වන්ෙන් නැත්නම්. ඒ වාෙග්ම ෙම් බැංකුවලට මුදල් ගනුෙදනු 
කරන්නට යන්ෙන් නැත්නම්, ණය ගන්ෙන් නැත්නම්, තැන්පත් 
මුදල් දාන්ෙන් නැත්නම් ෙම් බැංකු පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. ෙම් 
තරම් බැංකු පමාණයක් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සංවර්ධනයක් තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මාර්ග සම්බන්ධ 
ශබ්දෙකෝෂෙය් ෙකොන්කීට් පාරවල් ගැන කියලා තිබුෙණ් නැහැ. 
තාර පාරවල් ගැන විතරයි තිබුෙණ්. අද ගෙම් පාරවල්වලට  
ෙකොන්කීට් දානවා. බස ් යන පාරවලට කාපට් දානවා. "කාපට්" 
කියන වචනය ෙම් රෙට් පාරවල් සම්බන්ධෙයන් මීට ෙපර භාවිත 
වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ගුවන් පාලම් හදනවා. 
ෙනොෙයකුත් ආකාරයට railway crossingsවල, හතර මං හන්දි 
වාෙග් බහුලව රථවාහන තදබදයන් ඇති වන තැන්වල ගුවන් 

පාලම් හදලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා 
තිෙබනවා. "අධිෙව්ගී මාර්ග" කියලා වචනයක් ෙම් රෙට් මීට ෙපර 
භාවිත වුෙණ් නැහැ. දැන් අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
ගමන් කරන අය ෙකොපමණ ෙහොඳට යනවාද?  ඒ අයට ෙකොපමණ 
ෙහොඳට ගමන් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ විධියට මාර්ග සකස් 
කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් රෙට් දියුණුවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන නිසායි. එය රටට ෙප්න්න තිෙබනවා. ඒ මම සඳහන් කෙළේ 
මාර්ග පැත්ෙතනුයි. මාර්ග පැත්ෙතන් පමණක් ෙනොෙවයි, පණිවුඩ 
හුවමාරුව පැත්ෙතන් ගත්තත් ෙකොපමණ දියුණුවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවාද?  

 අපි අධ්යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා පාථමික පාසල් හැටියට 
පාසල් 6,000ක් දියුණු කරන්නට වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ද්විතීයික පාසල් - secondary schools - 
තිබුෙණ් 700ක පමණ සංඛ්යාවක්. ඒ 700ට අමතරව තවත් පාසල් 
1,000ක් ද්විතීයික පාසල් ෙලස දියුණු කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරලා තිෙබනවා. අධ්යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා විද්යාව, 
තාක්ෂණය වාෙග් ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් විෂයයන් 
උගන්වන්නට, -දරුවන්ට ඉෙගන ගන්නට- ෙම් විධියට පාසල් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අධ්යාපනය සඳහා 
මුදල් වැඩි කෙළේ නැහැ කියලා කිව්වාට, අය වැය ෙල්ඛනෙයන්ම 
ෙනොෙවයි, කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා ඒ කටයුතු සඳහා මුදල් ෙවන් 
කරෙගන විෙශේෂ වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන යනවා. ඒ විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරලා තිෙබනවා. එම නිසා, ෙමොනවාද අඩු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? නිල ඇඳුම් සඳහා ෙරදි ෙදන එක අඩු ෙවලා 
තිෙබනවාද, ෙපොත් ෙදන එක අඩු ෙවලා තිෙබනවාද, පාසල් හදන 
එක අඩු ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම් විධියට වැඩ පිළිෙවළ ඇති කර 
තිෙබනවා. ෙම් සෑම අංශයකම දියුණුවක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 
වැව් රාශියක් ඇති කරලා, අලුෙතන් ජලාශ හදලා ෙගොවීන්ට ඉඩම් 
දීලා රට සංවර්ධනය කරන්නට වැඩ පිළෙවළවල් සකස් කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දැනට දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත්, - 2014 සිට 2016 දක්වා- ගෙම් දුප්පත් පවුල් ෙතෝරලා 
ෙගවතු වගාවට උදවු කරන්නට කටයුතු කරෙගන යනවා. අෙප් 
රට ෙකොපමණ සංවර්ධනය වුණත්, ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි 
වුණත්, අෙප් සංවර්ධනය වැඩි වුණත් වසමක දුප්පත් පවුල් 10ක් 
12ක් සිටිනවා. ඒ පවුල් සඳහා කුඩා කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්නට, 
සතුන් ඇති කරන්නට සහ කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්නට උදවු 
කරන වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
දුප්පත්කම නැති කරන්නට වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. දුප්පත්කම කියන්ෙන් ආදායම මදිකම. ආදායම වැඩි 
කරලා ෙදන්නට ''දිවි නැඟුම'' වැඩ පිළිෙවළ ඇති කරලා, කටයුතු 
කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  හැමදාම ෙකොළඹ නගරය 
පාලනය කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පැල්පත් ඉවත් කළා. ඒ ෙවනුවට එක නිවසක්වත් 
හදලා දුන්නාද?  එක නිවසක්වත් හැදුෙව් නැහැ. ෙමවර අය 
වැෙයන් නිවාස 50,000ක් හදා ෙදන්න  මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වතුකරෙය් නිවාස 50,000ක් හදන්න මුදල් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ නගරෙයන් පැල්පත් ඉවත් කර 
ඒ ෙවනුවට ඒ අයට නිවාස ඉදිකර ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කර තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවයි.    

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක්  තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ෙහොඳයි. ෙමතුමන්ලා ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන කථා 

කරනවා. එක එක්ෙකකනාට ඕනෑ විධියට සංඛ්යා ෙල්ඛන හදන්න 
බැහැ. ෙලෝකෙය් තිෙබන සියලුම මහ බැංකු -Central Banks- ෙම් 
ගණන් හිලවු ගැන දන්නවා. ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරනවා; ඒවා 
පරීක්ෂා කරනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මණ්ඩලෙය් තිෙබන 
පමිතියකට අනුව තමයි ෙම්වා සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එම 
පමිතියට අනුව තිබුෙණ් නැත්නම් ෙලෝකයම ඒවා ගැන කථා 
කරනවා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හරි,  ෙවනත් පක්ෂයක හරි ෙම් 
කිහිප ෙදෙනක්  කියන විධියට ඒවා කරන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.  එෙහම නම් 
අපට ෙලෝකෙය් රටවල් ෙමෙහම ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහනම් 
අපට ණය ලබා ගන්න බැහැ. ෙලෝකය සමඟ මුදල් ගනුෙදනු 
පිළිබඳව රහසක් නැහැ. මහ බැංකුෙව් රහසක් තියා ගන්න බැහැ. 
එක පැත්තකින් මහ බැංකුව තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා. සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනම කටයුතු කරනවා; මහ බැංකුව ෙවනම 
කටයුතු කරනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම පකාශයට පත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමහි රහසිගත ෙදයක් නැහැ. ජාත්යන්තර වශෙයන් 
ෙම්වා ඉදිරිපත් ෙවනවා. ෙම්වා හැම තැනම සාකච්ඡා වනවා. 
ෙලෝකෙය් සියලු රටවල්වල ආර්ථික තත්ත්වය ගැන ෙතොරතුරු ෙම් 
අනුව ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනකින් දැන ගන්නට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  ෙම් අය එක්ෙකෝ ආර්ථිකය ගැන දන්ෙන් නැතිව, 
නැත්නම් ආණ්ඩුව කරන ෙම් වැඩ ගැන ඊර්ෂ්යාෙවන් මඩ 
ගහන්නට කරන පකාශයක් මිස, ෙමහි ඇත්තක් නැහැ. සම්පූර්ණ 
පචයක්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, අමාත්යතුමනි.  දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
 ණය ගන්ෙන් නැතිව සංවර්ධනය කරපු  රටක් ෙලෝකෙය් 

ෙකොෙහේවත් නැහැයි කියන එක මා මතක් කරන්න කැමැතියි. අපි 
ණය අරෙගන කෑමට වියදම් කෙළේ නැහැ. ඒ කාලෙය් පිටරටින් 
තිරිඟු පිටි වර්ගයක් ෙගනාවා. ඒවා ආධාර විධියට නිකම් ෙබදා 
 දුන්නා. එෙහම ෙබදා දීලා ජනතාව පාන් කන්න හුරු කළා. දැන් 
අපි කටයුතු කරන්ෙන් ජනතාවට ඒ වාෙග් ඒවා හුරු කරන්නට 
ෙනොෙවයි, ෙම් රට තුළ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නයි.  ඒවා කාලා 
තමයි දැන් ''පාන්'' කියා ගන්නත් බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.    

කිරි හරක් 20,000ක් ෙගන්වන්නට ෙම් අය වැෙයන් මුදල් 
ෙවන් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් අද 
විශාල ෙවනසක් ඇති කරෙගන යනවා. මහා පරිවර්තනයක් ඇති 
ෙව් ෙගන යනවා.  ආශ්චර්යයක් ඇති කරෙගන යනවා.  

මා ඊෙය් මාලදිවයිෙන් ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවකට 
සහභාගි වුණා. එතුමා කිව්වා, ඒ අයත් ෙමහි ඇවිල්ලා ෙහෝටල් 
හදන්න සාකච්ඡා කරනවා කියලා. කල්පිටිෙය් දූපත් කිහිපයක 
ෙහෝටල් හදන්න සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්ව සිටිනවා. 
නැෙඟනහිර පළාෙත් ඒවා හදලා  මහා සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න 
දැන් කටයුතු කරමින් තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු අමාත්යතුමනි.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
[අ.භා. 4.30] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මෙග් මිත ගරු ඇමතිතුමා 

කිව්වා,  පිටරටින් කිරි හරක් 20,000ක් ෙගන්වන්න කටයුතු 
කරනවා කියලා. ෙනදර්ලන්තෙයන් තමයි  හරක් 20,000ක් 
ෙගන්වන්ෙන්.  ෙනදර්ලන්තෙය් හරක් කියලා කියන්ෙන් ශීතල 
ෙද්ශගුණයකට හුරුවුණු හරක් වර්ගයක්. ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ජර්සි 
හරක් ටිකක් ෙගන්වුවා. ඒවා දැන් අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක විශාල ගසා කෑමක් එතැන සිදු වුණා. 
ඒවා ගැන ෙවනම පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි. ඒ ගැන මා තවදුරටත් 
කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මට ෙපෙනනවා අෙප් 
දි.මු. ජයරත්න  අගමැතිතුමා අලුත් දර්ශනයක් අනුව කථා කරමින් 
එතුමා නව නැම්මක් සහිත වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා.  මාඕ 
ෙසේතුං වැනි අය ගැන කථා කරමින්, ස්ව ශක්තිෙයන්  නැඟී සිටීම 
යන ගැඹුරු  සමාජ දර්ශනයක් ගැන කථා කරනවා. එතුමාෙග් 
කථා ගැන මෙගත් ෙබොෙහොම ගැඹුරු ෙලස අගය කිරීමක් තිබුණා. 
ඒ එක්කම මා කල්පනා කෙළේ, අගමැතිතුමා කථා කරන්ෙන් 
ජයරත්න චින්තනය ගැනද, එ ෙහම නැත්නම් රාජපක්ෂ චින්තනය 
ගැනද කියලායි.  එතුමාෙග් දර්ශනය ගැන අද ෙපෞද්ගලිකව පකාශ 
කළා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහාමාන්ය ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් දර්ශනය අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය  
ආරම්භ කළ දවෙසේ ඉඳලා අපි ජනතාව නැඟිටුවන්නයි කියා කෙළේ. 
ජනතාව තුළින්ම ජනතාව නැඟිටුවන්නයි කියා කෙළේ. චීනෙය් 
කියමනක් තිෙබනවා ෙන්. මාළුවා ෙදන්ෙන් නැහැ, කන්න.  බිලි 
පිත්ත දීලා කියනවා, “අල්ලපන් මාළු”  කියලා. ඔන්න ඕකයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ය හා ෙපොදු ෙපරමුණ කියන පක්ෂ ෙදෙක් 
ෙවනස. ෙමතැනදී කියනවා, ඉහළ ෙපොලියකට විශාල ෙලස ණය 
අරෙගන කියා. ජනතාවෙග් ආර්ථික දියුණුව ගැන කථා කළාට මට 
නම් එෙහම ෙදයක් ෙපෙනන්න නැහැ. රජෙය් දත්ත,                  
සංඛ්යා ෙල්ඛන හා ෙතොරතුරු සම්බන්ධව දැන් අභ්යන්තර 
ගට්ටනයක් ඇති ෙවලා. ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන හදපු නිලධාරියා 
කියනවා, "මම ඇත්ත ෙහළි කරද්දි මාව එලවන්න හදනවා" 
කියලා. ඒ ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ෙමෙහම ෙද්වල් කරනවා. ෙම් 
කාවද රවටන්න හදන්ෙන්? 

ඊෙය් - ෙපෙර්දා අෙන්, අම්මා ෙක ෙනකු දරුවන් හතර ෙදනාට 
කිරි ටික ෙදන්ෙන් නැතුව, කන්න ටිකවත් ෙදන්ෙන් නැතුව 
කාමරයක හිර කර දමා යන්න ගිහින්. අන්තිමට ෙපොලීසිෙයන් 
ඇවිල්ලා කාමරය කඩලා දරුෙවෝ ටික ෙබ්රා ගත්තා. එවන් 
තත්ත්වයකට අද රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

අද රාජ්ය බැංකු වැඩි ෙපොලියකට විෙද්ශ ණය ගන්නවා. රජෙය් 
බැංකුවල තිෙබන මුදල් කාෙගද? ඒවා මහ ජනතාවෙග් මුදල්. 
2001 වසෙර්දී චන්දිකා රජය රාජ්ය බැංකු ෙදෙක්  රුපියල් ෙකෝටි 
5,000ක මුදල් අරෙගන ඔය game එකම ගහලා අන්තිමට එස්.බී. 
දිසානායක, ජී.එල්. පීරිස්, බන්දුල ගුණවර්ධන කියන ෙම් 
ෙරොත්තම ඡන්දෙයන් අප සමඟ ඇවිත් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණක් 
හදද්දි ඒ මුදල් ගත්තු ඒවා ෙහළි වුණා. රුපියල් ෙකෝටි 5,000ක් 
ෙම් බැංකු ෙදෙකන් අරෙගන තිෙබන බව කවුරුවත් දැන ෙගන 
හිටිෙය් නැහැ. ෙම් බැංකු ෙදක බංෙකොෙලොත් ෙවද්දි අන්තිමට ඒ 
ණය ෙගවා අවසන් කරලා ෙම් බැංකු ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ 
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තත්ත්වයක් ඇති වුණා. රාජ්ය බැංකුවලත් ඒ තත්ත්වයම ඇති වී 
ෙගන එනවා.  

2013 වර්ෂෙය්දී දිගු කාලීන විෙද්ශ ණය යටෙත් ජාතික 
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 750ක් ලබා 
ෙගන ඇත්ෙත් සියයට 8.72ක ෙපොලියකට. ලංකා බැංකුව විසින් 
නිකුත් කර ඇති රුපියල් මිලියන 1,000ක ජාතික බැඳුම්කර ෙපොලී 
අනුපාතය සියයට 8.87යි. ෙම් විෙද්ශ ණය ෙකොෙහන්ද අවසන් 
වන්ෙන්? අප විනාශයකට යනවා. ෙම් විෙද්ශ ණය ෙමොනවාටද 
ගන්ෙන්? කාපට් පාරවල් හදන එකට, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදන 
එකට, පාලම් හදන එකට ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධනයට. 
අගමැතිතුමාට ෙත්රිලාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ, ජනතාව 
නැඟි ට්ටවන දර්ශනයක් ගැන කථා කරන්ෙන්. එතුමාටත් ෙම්ක 
ෙපනිලා ෙවන්න ඇති. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හුඟාක් මැතිඇමතිවරු අද 
ඔය තත්ත්වෙය් සිටිනවා කියා මට හිෙතනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට එය කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

කාපට් පාරවල්, ෙකොන්කීට් පාරවල් හදනවා. ඒ පාරවල් කඩලා 
නැවත  හදනවා. ෙම්ක ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි, තිත්ත ඇත්තක්. හැම 
පාරක්ම හදනවා. මාස හයකින් නැවතත් කාපට් දමනවා. ෙමන්න 
ගැහිල්ල බලන්න. ෙම් මුදල් ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? පාරවල් 
හදන්න estimate එක හදන්ෙන් NEM Construction වැනි අය. 
ඔය සම්බන්ධව බැංකුවලට estimates ඉදිරිපත් කරනවා. බැංකුව 
අනුමත කරලා ණය දුන්නාම රජය ඒ estimate එකට මුදල් 
ෙගවනවා. ඒ ෙකොන්තාත්කරුවන් බාල තත්ත්වෙය් වැඩ කරනවා. 
සියයට 30ක් ෙකොමිස් ෙගවද්දි බාල වැඩ කරලා අද ෙම් තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්කයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ෙමවර "දැයට කිරුළ" පදර්ශනය තිෙබන්ෙන් කුලියාපිටිය 
පෙද්ශෙය්. ඒ පෙද්ශය වෙට්ට ෙලොකු ලයිට් එකක් දමා තිෙබනවා, 
වැහි වලාකුළු එන එක වළක්වන්න. හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස 
මැතිතුමා "ගම්උදාව" වැඩ සටහන ඇති කර  ෙගවල් හැදුවා, 
ෙසෞඛ්යය දියුණු කළා, අධ්යාපනය දියුණු කළා. ඒවා සමඟ 
සංසන්දනය කර බලද්දි ෙබොරු, මායාකාරී වැඩ කරන බව 
ෙපෙනනවා.  

අද ජනතාව ෙකොපමණ අසීරු තත්ත්වයකට පත් කර 
තිෙබනවාද කියනවා නම්, ඒ ගැන කියන්න හරිම කනගාටුයි. අද 
ජනතාවෙග් ආදායම ගැන කථා කරද්දි සියයට 30ක් ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් 2,900ක ෙහෝ 3,000ක ඒක පුද්ගල ආදායමක් ලබන බව 
කියන්න ඕනෑ. ෙමයයි ඇත්ත. ෙමෙහම ආදායම වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? සියයට 30ක් වූ වරපසාද ලත් පන්තියක් 
තමයි ෙම් මුදල හම්බ කරන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයා බැලුවත්, ගැමි 
ජනතාව බැලුවත්, නාගරික ජනතාව බැලුවත් ඔවුන් ජීවන බෙරන් 
මිරිකිලා තමයි ඉන්ෙන්. අද ෙම් තත්ත්වයට ජනතාව පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් කවුද? අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා කිව්වා, අද 
වාහන ලක්ෂ 50ක් පමණ තිෙබනවා කියලා. ඇත්ත. Finance 
කරලා මිනිසුන් වාහන ගන්නවා. අද finance companiesවල three
-wheelers ෙකොපමණ පිරිලා තිෙබනවාද කියා ගිහින් බලන්න. 
ඩිෙමෝ බට්ටා ෙකොපමණ තිෙබනවාද කියලා බලන්න. ඔවුන් ඒ 
ණය ෙගවන්න බැරිව හිර  ෙවලා සිටිනවා. හිරවිල්ලත් තමන්ට නිසි 
ආදායමක් නැතිකමත් නිසා අද ඔවුන් උසුලන්න බැරි තත්ත්වයකට 
පත් වී සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය 
ගැන කථා කරද්දි අෙප් මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කිව්වා, "හැළි අරක්කුවලිනුත් බද්දක් ගන්න ඕනෑ. හැම 
ෙදයින්ම බද්දක් ගන්න ඕනෑ" කියා.  

අෙන් ෙමෙහම ෙවද්දි ෙමොනවාද මතක් වන්ෙන්? අපට ෙශේෂ්ඨ 
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
පතිපත්තිගරුක ෙද්ශපාලකෙයක්; අධිකරණෙය් සිටි විනයගරුක 
පුද්ගලෙයක්. ඒ නිසා ඔබතුමාටත් මම ගරු කරනවා.  

ෙම් රෙට්  ඌව - ෙවල්ලස්ස ඇතුළු එදා රජරට පෙද්ශෙය්   
ජීවත් වුණු සිංහල ජාතිය ෙවන්න පුළුවන්, ෙදමළ ජාතිය ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙහොඳ සංස්කෘතියක් ඇතුව ජීවත් වුණා. 
ලන්ෙද්සිකාරයින්ෙග්, පෘතුගීසිකාරයින්ෙග් ඉඳලා සුද්දාත් 
ෙකරුෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් සංස්කෘතිය, සදාචාරය ඔවුන්ට කඩන්න 
ඕනෑ වුණා. ඔවුන් ෙමොකක්ද ෙකරුෙව්?  හරක් මස් කන්න පුරුදු 
ෙකරුවා. එදා ෙද්වත්වෙයන් පිදුව හරකා අද ෙනදර්ලන්තෙයන් 
ෙගෙනන්න කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අරක්කු ඇතුළු මත් දව්ය 
ගන්න පුරුදු ෙකරුවා. එෙහම ෙකරුෙව් ෙමොකද? ගමයි, 
පන්සලයි, ෙකෝවිලයි, පල්ලියයි අතර තිබුණු සම්බන්ධය නැති කර 
විනාශ කරන්නයි. ජනතාව මත් දව්යවලින් මත් වුණාම ෙභ්දභින්න 
ෙවලා, අසහනකාරී තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. කියන්න 
කනගාටුයි. ෙම් රජෙය්  පතිපත්තියත් ඔන්න ඔය පතිපත්තියමයි 
කියලා මා කියනවා.  ඇයි එෙහම කියන්ෙන්?  

එස්.එම්.චන්දෙසේන ඇමතිතුමා කිව්වා, එතුමා "මව්බිම" පුවත් 
පතට පකාශයක්  කර තිෙබනවා කියා. "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් 
තිෙබන පකාශයක් ගැනයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්.  එතුමා 
"ලංකාදීප" පුවත් පතට කිව්වා, "ෙගොවිතැන් කරලා අද ලාභ ගන්න 
බැහැ" කියා. අෙන්! බලන්නෙකෝ, රජ රට ඉපදුණු, රජ රට හැදුණු, 
අමුඩය  ගහෙගන හිටපු ෙම් ඇමතිවරයා අද කියන ෙද්. ෙහෝටල් 
සංගමය විසින් විෙශේෂ ව්යාපෘති ඇමතිතුමාට අනුරාධපුරෙය්දී 
උත්සවයක් පවත්වා තිෙබනවා. ඒ ෙවලාෙව්දී ඇමතිතුමා ''චූන්'' 
වුණා. ෙමොකද, ෙහෝටල් කාරෙයෝ සියලුම ෙදනා ඇවිත් හිටියා. 
ෙමතුමා කිව්වා, "ෙගොවිතැන් කරලා අද ලාභ ගන්න බැහැ" කියා. 
"හාමුදුරුවරු ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් අප කැසිෙනෝ ෙගෙනනවා 
ෙගෙනනවාමයි" කියා එතුමා කියනවා. අෙන්! ෙදයියෙන්, ෙවනත් 
පබල ඇමතිවරෙයක් වැදගත් විධියට ෙම්ක කිව්වා නම් කමක් 
නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙකෙනකු ෙම් වාෙග් නීච, නින්දිත පකාශයක් 
කිරීම ගැන අපට කනගාටුයි. රජරට ජනතාවට කිව්වා, "උඹලා 
ෙගොවිතැන් කරන්න එපා" කියා. ෙගොවි විශාම වැටුපට ෙකළිෙය් 
කවුද? එතුමාෙගන් තමයි ආරම්භය ඇති වුෙණ්. අද ෙගොවි ජනතාව 
වකුගඩු ෙරෝගය ඇතුළු ෙම් සෑම ෙදයකින්ම දුක් විඳින ෙවලාවක 
තමන්ෙග් අතීතය අමතක ෙවලා ෙම් වාෙග් පකාශ කිරීම තුළින් 
මට ෙපෙනනවා අද රජෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියා. අද රජයට 
ජනතාවට කන්න ෙදන්න විධියක් නැහැ.  ජීවන වියදම වැඩියි.             
ඒ නිසා ජනතාව ''සූර්'' කරන්න, ''චූන්'' කරන්න කටයුතු කරනවා.  
ඒ සඳහා කැසිෙනෝ ෙගෙනනවා, මත්දව්ය ෙගෙනනවා. මත් බීම 
පුරුදු කරනවා. ඉස්ෙකෝෙල් ළමයින්ට ඒවා ෙදනවා. එතෙකොට 
ජනතාවට අර පශ්න ඔක්ෙකෝම අමතක ෙවනවා. විෙද්ශ 
අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් සංකල්පයම කියාත්මක කර අෙප් රෙට් හැම 
ජාතියක්ම -වර්ගයක්ම- සංස්කෘතියක් නැති, ආගමක් නැති තිරිසන් 
පිරිසක් කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙම් තත්ත්වය ගැන අප ෙද්ශපාලනඥයින් වශෙයන් කනගාටු 
ෙවනවා. බලය සදාකල් නැහැ. බලෙය් සදාකල් ඉන්න ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාත් හිතුවා. දැන් අයත් ඒ විධියට කටයුතු කරන්න 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. මිනිස්සු කියනවා, "අරුන් හැම එකාම 
දැන් හම්බ කරන්න පටන් ෙගන. ගෙම් ඉන්න පන්දම්කාරෙයෝත් 
එෙහමයි. ආණ්ඩුව වැඩි කල් පවතින්ෙන් නැහැ" කියා. ගම්වල අය 
එෙහම කියන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. අෙන්! ෙදයියෙන්? ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉන්ෙන් කතරගම ෙදවියන්ෙග් අඩවිෙය්. 
කතරගම ෙදවියන්ෙග් අඩවිෙය් ඉන්න ෙමොනරා මරණවා ද? 
මැරුෙවොත් ෙවන සාපය දන්නවාෙන්? ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්ත් ඒ වාෙග් අසුභ ෙපර නිමිති මා දැක්කා. මා ඒවා ගැන 
ෙමතැන කියන්ෙන් නැහැ.  ඒවා බලය තිබු ණු ෙවලාෙව් වුණු 
විනාශයන්. බලය කියන එක සදාකල් නැහැ. එක පාරටම විනාශ 
ෙවනවා. අප දන්ෙන් නැති ෙවලාවක ඒක ෙවනවා. අසහනය බුර 
බුරා එනවා. ම ට ෙපෙනනවා, අගමැතිතුමා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඇතුෙළේ තිෙබන පිපිරීම් තුළ තව තිහහතළිහකට ගැටලු ඇති වී 
තිෙබන බව. ජනාධිපතිතුමාට අෙප් අය ගන්න එක තහනම් 
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කරන්න වුණා. ඒත් අෙප් අය තවත් බිලී බා ගන්න හදනවා. ඇයි? 
විශ්වාස නැහැ. කැෙඩන කණ්ඩායමට අෙප් අය ගන්න හදනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි අද  ආර්ථිකෙය් 

පවතින  විනාශය. බාහිර ආෙටෝප ආර්ථිකයක් තුළ මට ෙමම 
කනගාටුදායක තත්ත්වය -ෙකොමිස් ගැසීම්, කප්පම් ගැනීම්- 
කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් රටට දකුණු  ෙකොරියානු ව්යාපාරිකයකු ආවා. මම 
ෙකොරියාවට ගිය ෙවලාෙව් එතුමා මට හම්බ වුණා.  එතුමා කවුද? 
එතුමා තමයි හාල්වලින් පිටි හදලා, American G.I. basesවලට 
පාන් ෙදන්ෙන්. එතුමා ෙමෙහේ ආවා. හාල් ෙමෝල් දමා ඒ විධියට 
ආෙයෝජන කරන්න ආවා. BOI Project එකක් විධියට ආෙව්. ගිය 
ගිය තැන ඇමතිවරුනුයි,  නිලධාරිනුයි  මහා පරිමාණෙයන් කප්පම් 
ඉල්ලුවා. ෙම් ෙකොරියන් කාරයා මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?    

“Why should I come and invest in your country? Your 
country is corrupt. Your politicians, your officers are asking 
for commissions. I decided not to come”. I asked him, “Why 
do you not come and invest here?” Then, he said, “You, 
being an Opposition Member, why are you asking me to 
come?”  I replied, “To help the poor farmers. We import 
flour. Billions of rupees are going out".  I said, “You start 
this project; then, you will be helping our producers: the 
farmers and others. We can save foreign exchange". He 
replied saying, “We will think of it later, not now”. 
ෙකටිෙයන් කියනවා නම්, ෙමන්න ෙම්කයි රෙට් තත්ත්වය. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු ෙජොන්ස්ටන් 

පනාන්දු අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.42] 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ්යන්තර 
ෙවළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்  - கூட் ற , உள்நாட்  
வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Johnston Fernando -  Minister of Co-operatives 
and Internal Trade) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමායි. නමුත් එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු ෙදන්ෙනක් දැනට 
ෙම් සභා ගර්භෙය් සිටිනවා. ෙම්ක තමයි එතුමන්ලාෙග් කමය. වැඩ 
නැහැ. ෙමොකක් හරි ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් ඉදිරිපත් කරලා ඒ 
ගැන කථා කරලා මාරු ෙවලා යනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම 
තමයි ඔබතුමන්ලා. ඒක පිළිගත්ත එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ගරු 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එය පිළිගත්ත 
එක ගැන මා ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අන්න එතුමාත් යනවා.  
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
එතුමාත් සභා ගැෙබන් පිටව යන්නයි හදන්ෙන්.   
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමායි, අපයි එකට ෙන් හිටිෙය්. ඒ ගැන කථා කරලා 

වැඩක් නැහැ.  
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමා අන්තිමට  දූෂණය ගැන කිව්වා. ඔබතුමා වයඹ පළාත් 

සභාෙව් ඉන්න කාලෙය් - 1993ට ෙපර- තිබුණු දූෂණය ගැන 
පළාෙත් ජනතාව ෙහොඳට දන්නවා. ඒක තමයි ඔබතුමාට අද ෙම් 
ඉරණම අත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඉරණම අත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ කරපු ෙකළි නිසායි. ඒක මතක තියා 
ගන්න. එතුමාත් සභා ගැෙබන් පිටව ගියා. ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔන්න අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
ෙවලා තිෙබන ෙද්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් 
මුලින්ම තිෙබනවා, "අහස උසට නගින බඩු මිලත් ගාස්තුත් සමඟ 
දරා ගත ෙනොහැකි  ජීවන වියදෙම්  ගහණයට හසු වී මහජනයා 
නිමක් නැතිව පීඩාවට පත් ෙවමින් සිටිති" කියලා. අප ෙම් 
ෙයෝජනාවට විරුද්ධ නැහැ. විපක්ෂයට ඕනෑම ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළාම 
දත්ත මඟින් ඒවා ඔප්පු කරන්න ඕනෑ. ජීවන වියදම වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව ෙම් 
අවුරුද්ෙද් භාණ්ඩ මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද, 2011දී තිබුණු 
ගණන් ෙකොෙහොමද, 2012දී තිබුණු ගණන් ෙකොෙහොමද, 2013දී 
තිබුණු ගණන් ෙකොෙහොමද ආදී වශෙයන් දත්ත ඉදිරිපත් කරලා 
කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් උත්තරීතර සභාවක  මන්තීවරු 
නිකම් කථා පවත්වමින්, මඩ ගහමින් හැසිෙරනවා නම් එය ෙලොකු 
වැරැද්දක්. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමෙහම පවත්වා ෙගන යන්ෙන් 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් වියදම් කරලායි. එතුමන්ලා ඒ ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරනවා නම් ඒ ආකාරයට දත්ත ඉදිරිපත් කරමින් 
කථා කරන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය අවුරුදු තුෙන් භාණ්ඩ මිල පිළිබඳ දත්ත මම 
ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. වී කිෙලෝවක සහතික මිල 
රුපියල් 28ට, 30ට තිෙයද්දි, සහල් සඳහා රුපියල් 60ක,70ක මිල 
පාලනයක් ෙගනැල්ලා අප සහල් මිල රුපියල් 70න්, 60න් පහළ 
පවත්වාෙගන ගියා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා එක දිගටම -ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයනුත්-  වීවල 
සහතික මිල වැඩි කළා. එතුමා වීවලට තිබුණු රුපියල් 28ක 
සහතික මිල රුපියල් 32ක් කළා. රුපියල් 32ට තිබුණු මිල 35ක් 
කළා. ඒ නිසා අප වැටලීම් කරන්න ගිෙය් නැහැ. රුපියල් 32ට වී 
කිෙලෝ එකක් මිලදී ගත්තාම, සහල් කිෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය 
කරන්න යන වියදම බැලුවාම අපට ෙප්නවා ඔවුන්ට රුපියල් 60ට 
විකුණන්න අමාරු බව. රුපියල් 32 මට්ටමට මිල සථ්ාවර 
කරෙගන 33ට, 34ට වී මිල නගිනවා නම්  ෙම්  ආණ්ඩුව කැමැතියි. 
ෙහේතුව, ෙම් රජය ෙගොවියා රකින රජයක්. ඒක අප පිළිගන්න 
ඕනෑ. ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා අවුරුදු 8ක් එක දිගට 
ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරපු නායකෙයක් යටෙත් තිෙබන රජයක් 
ෙම්ක.   

349 350 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005දී 
පාලන බලයට එද්දි අප සිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්යි. එදා 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් මහින්ද චින්තනෙයන් කිව්ෙව් රුපියල් 
350ට ෙපොෙහොර මිටියක් ලබා ෙදනවා කියලායි. එදා  -අප 
විපක්ෂෙය් ඉන්ෙදද්දි- ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපොෙහොර මිටියක 
මිල රුපියල් 7,000ට 8,000ට 9,000ට ගියා. නමුත් ෙම් රජය 
යුද්ධයක් කරන ගමන් ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350 ගණෙන් 
එක දිගට -අවුරුදු අටක් තිස්ෙසේ අඛණ්ඩව- ෙගොවියාට  ලබා දුන්නා. 
අද ෙම් රට සහල්වලින් ස්වයං ෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
වී සහ සහල්වල අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ෙම්ක රටක් හැටියට අප 
ලද විශාල ජයගහණයක්. එදා අප වීවලට රුපියල් 32ක් 35ක් වැනි 
සහතික මිලක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අද  සම්බා හාල් කිෙලෝවක් 
රුපියල් 70, 72, 73 දක්වා මිලකටත්,  සුදු කැකුළු, නාඩු වෙග් 
අෙනක් සහල් වර්ග කිෙලෝව රුපියල් 55 ඉඳලා රුපියල් 65 දක්වා 
මිලකටත් ගන්න පුළුවන්. එක පැත්තකින් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ 
ෙපොළට එද්දී විපක්ෂය ෙගොවියා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ෙම් 
රජය ෙගොවියාට සහතික මිලක් ෙදන්ෙන් නැහැයි කියනවා.  වී මිල 
බැහැලා, වී කිෙලෝවක් රුපියල් 22යි, 23යි, 24යි, 25යි කියලා ඒ 
කාලයට සටන් කරනවා. නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළට එද්දී ඒ 
ෙද්ශපාලකෙයෝ ෙගොවීන්ට සල්ලි නැහැයි කියලා  වී ෙගනැල්ලා 
ගිනි තියනවා. ආණ්ඩුව පුළුවන් තරම් මහන්සි ෙවලා ෙගොවීන්ෙග් 
වී ටික මිල දී අරෙගන මිල ස්ථාවර කරනවා.  ඊට පස්ෙසේ මිල 
ස්ථාවර ෙවලා  ෙගොවීන්ට ෙහොඳ මිලක් එනෙකොට කියනවා,  
ආණ්ඩුව සහල් මිල වැඩි කරලා කියලා.  ෙම්ක තමයි ෙම් අයෙග් 
ෙදබිඩි පිළිෙවත.  

අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමායි මමයි ෙහොඳ මිතෙයෝ. අපි කවදත් 
මිතෙයෝ.  ෙම් ෙයෝජනා එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම දන්නවා. 
ෙයෝජනා ෙදන්ෙන් කවුද, ෙයෝජනා දමන්න නිෙයෝග කරන්ෙන් 
කවුද කියලා දන්නවා.  කියන්ෙන් නැතිව නායකතුමා ගමට එනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙවනත් අය පත් කරනවා. 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
එතුමා දක්ෂෙයක්. අපට එතුමාත් එක්ක ගැටලුවක් නැහැ. 

අපිත් ඔය පක්ෂෙය් හිටියා. ෙයෝජනාව ලියලා රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයා කියනවා, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් එන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක අලුත් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් ඔත්තුකාරෙයෝ ඉන්නවා, කවුද ෙම්කට 
හිටිෙය්, කවුද කථා කෙළේ, කවුද සහෙයෝගය දුන්ෙන් කියලා 
වාර්තාවක් ෙදන්න. එෙහම අය ෙදන්ෙනක් තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
ඒෙගොල්ෙලෝ කවදාවත් ආණ්ඩුවට එන්ෙන් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයා ආෙවොත් ඒ අයත් එයි. 

ඊළඟට, අපි ටින් මාළු ගනිමු. රුපියල් 150 ඉඳලා රුපියල් 240 
දක්වා  විවිධ වර්ගවල ටින් මාළු තිෙබනවා. ඒවා  එක දිගට අවුරුදු 
තුනක් රුපියල් 165ක සාමාන්ය මිලක  තියා ගන්න අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි. කිසිම 
ෙකනකුට ඒක කරන්න බැරි වුණා; කිසිම ආණ්ඩුවකට බැරි          
වුණා. ඊළඟට අපි පරිප්පු ගනිමු. කවුරුත් කන්ෙන් පරිප්පු. 
ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් පරිප්පු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 190ක් 
200ක් වුණා.  අද වන විට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා,  රුපියල් 
135ක් 140ක් වැනි සාමාන්ය මිලක පවත්වාෙගන යන්න. ෙකොයි 
ආණ්ඩුවටද පුළුවන් වුෙණ්? ඔබතුමන්ලා කියනවා ෙම්වා  මිල වැඩි 
ෙවලා කියලා. සීනි ගත්ෙතොත් 2011 දී සීනි කිෙලෝවක සාමාන්ය 
මිල - average price එක - රුපියල් 96.24යි. 2012 රුපියල් 94යි. 

දැන් රුපියල් 99යි Average price එක; සාමාන්ය මිල. ඉතින් 
ඔබතුමන්ලා කියනවා ගිය වර අය වැෙයන් සීනිවලට බදු දමලා 
සීනි මිල වැඩි කළා කියලා. අපි සීනිවලට බදු දමලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් 27 සිට 30 දක්වා, රුපියල් 3යි. සීනිවලට එෙහම බද්දක් 
දැම්ෙම් ඇයි කියන එක අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. ෙම් 
කර්මාන්තය පවරා ගත් සමාගම් හරහා අපි සීනි නිෂ්පාදනය 
ෙදගුණයකින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙමටික් ෙටොන් 30,000 
ඉඳලා, 55,000ක් 60,000ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
ෙද්ශීය ෙගොවීන් ඉන්නවා. අපි තරග කරන්න ඕනෑ ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ මිලත් එක්කයි. එතෙකොට  ෙලෝක ෙවෙළ ඳ ෙපොෙළේ මිල 
අඩු වුණාම අෙප් නිෂ්පාදන වියදමත් එක්ක බැලුවාම අපට තරග 
කරන්න අමාරුයි. එතෙකොට ආණ්ඩුව ෙමොනවාද කරන්ෙන්? මහා 
භාණ්ඩාගාරය ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒ ෙවලාව බලා බදු දමනවා. 
එෙහම කරන්ෙන් සීනි ෙගොවියායි ෙම් කර්මාන්තයයි ආරක්ෂා 
කරන්න. ෙම්වා ගැන ෙපොඩ්ඩක් කරුණු ෙසොයලා බලන්න. ෙම් 
කර්මාන්තෙයන් විතරක් රුපියල් බිලියන 1.5ක ලාභයක් ලබලා 
තිෙබනවා. ෙගොවීන්ට නිසි ෙවලාවට මුදල් ෙගවනවා. අපි 
ලංකාවට සීනි ආනයනය කරන්න ෙඩොලර් මිලියන ගණනාවක් 
වියදම්  කළා.  ඉතින් ෙම්වා ෙහොඳ ෙද්වල්. ෙම්වා දිහා ෙහොඳ 
ඇහින් බලන්න ඕනෑ. ෙහොඳ ඇෙහන් බැලුෙවොත් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තව අවුරුදු ගණනාවකින් හරි, ශත වර්ෂ 
භාගයකින් හරි බලයට එන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙමෙහම 
කාලකණ්ණි විධියට බලා තමුන්නාන්ෙසේලාට කවදාවත් 
ජයගහණය කරන්න බැහැ.  

මම ෙම් කථා කෙළේ භාණ්ඩ කිහිපයක මිල ගණන් ගැන 
විතරයි. කුකුළු මස් මිල රුපියල් 350 - 390 අතෙර්  පවත්වාෙගන 
යන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු 
3ක් එක දිගට සාමාන්ය මිල - average එක- රුපියල් 340 මට්ටෙම්  
තියා ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. සිංහල  අලුත් අවුරුද්ද 
ෙව්වා, නත්තල් උත්සවය ෙව්වා,  හින්දු උත්සව සමයක් ෙව්වා 
හැම උත්සව සමයකදීම  බඩු මිල අඩු මට්ටමක තියා ගන්න 
පුළුවන් වුණු එකම ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුවය කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය අවුරුදු 17ක් එක දිගට බලෙය් හිටියා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කවදාවත් උත්සව සමෙය්දී භාණ්ඩ මිල අඩු 
කරන්න බැරි වුණා.  හැබැයි ෙම් ආණ්ඩුවට ඒක කරන්න  පුළුවන් 
වුණා. 2005 දී මිල ෙමෙහමයි, 2013 ෙවද්දි මිල වැඩි ෙවලාය  
කියලා  රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා කියනවා මම අහෙගන 
හිටියා. අවුරුදු 8ක් එක දිගට මිල ස්ථාවරව තියාෙගන යන්න  ෙම් 
මුළු ෙලෝකෙය්  කිසි රටක ආණ්ඩුවකට බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම්වා ෙපොඩ්ඩක් කියා ෙදන්නෙකෝ. කවදාවත් 
බැහැ. වී මිල දිගටම රුපියල් 13 මට්ටෙම් තියා ගන්න අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවාද? 2003 - 2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ  
රජය කාලෙය්දී වී කිෙලෝවක් වික්ෙක් රුපියල් 9ටයි. එෙහම 
තියාෙගන ගියා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නිෂ්පාදන  වියදම, ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙල් ඉල්ලුම ආදී ෙම් හැම ෙදයක්ම දිහා බලා තමයි 
මිල තීරණය ෙවන්ෙන්. ඒ වුණාට ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් අෙප් යම් 
යම් වැඩ පිළිෙවළ හරහා මිල ස්ථාවරව තියාෙගන යන්න අපට  
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් අපි සෙතොස නිර්මාණය 
කළා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමායි මායි ෙදෙදනාම පිළිගන්න  ඕනෑ, 
සෙතොස වැහුෙව් අපිත් එවකට හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවයි කියන එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂ  ආණ්ඩුව කාලෙය්දී 
සෙතොස වික්කා. අද සෙතොස ආයතන 287ක් ඇරලා තිෙබනවා. 
අෙප් පිරිවැටුම බිලියන 1.1 ඉඳලා බිලියන 2.5 දක්වා මාසයකට 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. නිකම්ම ෙනොෙවයි, සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරග කරමින් ලක්ෂ 9,000, 10,000, 
11,000ට තිබුණු මාසික පිරිවැටුම ලක්ෂ 25,000 දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එක්තරා 
සම්මන්තණයකට ගියා. එහිදී  ඔවුන් ඇහුවා,  ලංකාව ෙම් විධියට 

351 352 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිල ස්ථාවර තත්ත්වයක තියාෙගන යන්ෙන්  ෙකොෙහොමද කියා.  
ෙම් ආණ්ඩුව ගන්ෙන් ජනතාවට හිතවාදී තීන්දු තීරණ මිසක් 
ජනතාවට විරුද්ධ තීන්දු තීරණ ෙනොෙවයි.  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
අවුරුදු 2ක් පාලන බලෙය් හිටියා. නමුත් ඒ අය ජනතාවට හිතවාදී 
තීන්දු තීරණ ගත්ෙත් නැහැ.    

රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා අද උපාධිධා රින් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටිනවා. උපාධිධාරිෙයකුට තියා සනීපාරක්ෂක 
කම්කරුෙවකුටවත් රැකියාවක් ෙදන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැති  
ආණ්ඩුවක් තමයි ඒ අවුරුදු ෙදෙක්දී තිබුෙණ්. එදා චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග ආණ්ඩුෙව්දී කඳුළු ගෑස් ගහලා 
මරණයට පත් වුණු, වරකාෙපොල, මෙනෝ විෙජ්රත්න මහත්මයාෙග් 
ආධාරකරුවන්ෙග් පවුල්වලටවත් රක්ෂාවක් ෙදන්න ඉඩ  දුන්ෙන් 
නැහැ. මම තමයි ගාමිණී අෙබ්රත්න මහත්මයාත් එක්ක කථා 
කරලා ''එයාර්ෙපෝට්'' එෙක් රක්ෂාවක් ෙසොයා දුන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන් ගැන, උපාධිධාරින් ගැන කථා කරන්න 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අයිතියක් නැහැ.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලා පඩි වැඩි කරන්නය කියා කථා කරනවා. 
දීමනාවක් එල්ලලා තිෙබනවාය, පඩි වැඩි කරලා  නැහැ කියා 
කියනවා. අවුරුදු ෙදකක් තමුන්නාන්ෙසේලා පාලන බලෙය් හිටියා. 
ෙමොකක්ද එදා හිටපු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් පතිපත්තිය?  
එදා එතුමාෙග් පතිපත්තිය තමයි 12 ලක්ෂයක් හිටපු රාජ්ය 
ෙසේවක යන් ගණන ලක්ෂ 6ක්  දක්වා අඩු කිරීම. හැම කණ්ඩායම් 
රැස්වීමකදීම, හැම  කැබිනට් රැස්වීමකදීම එතුමා පකාශ කෙළේ 
''රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ වැඩියි, රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් ගණන අඩු 
කරන්න ඕනෑ''ය කියලායි. ඒ වනෙකොට මම තමයි  තරුණ කටයුතු 
හා කීඩා අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටිෙය්. මට කිව්ෙව් තරුණ ෙසේවා 
සභාෙව් ෙසේවක සංඛ්යාව සියයට 75කින් අඩු කරන්න, එෙතක් 
සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ කියායි. ඒ අවුරුදු ෙදකටම තරුණ ෙසේවා 
සභාෙව් සංවර්ධනයට සල්ලි දුන්ෙනත් නැහැ. එතුමාම  නිර්මාණය 
කරපු තරුණ ෙසේවා සභා මහ ෙගොඩනැගිල්ෙල් paint ටික ගාන්න 
ලක්ෂ 100ක් ඉල්ලා ගත්ෙත්  ෙබොෙහොම අමාරුෙවනුයි. ෙම්වා ෙම් 
රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට අමතක ෙවලා නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් ෙමොන තරම් ෙපනී හිටියත් 
අන්තිමට, ජනාධිපතිතුමා ගැන විශ්වාසය  තියලා සියයට 70ක්ම 
ෙම් ආණ්ඩුවට තමයි ඡන්දය ෙදන්ෙන්. තැපැල් ඡන්ද පතිඵල 
කියනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට සුද්ධ පරාජයක් තමයි 
ලැෙබන්ෙන්. එදා අපි හිටපු  ආණ්ඩුෙව් සිටි තමුන්නාන්ෙසේලා 
රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් ගණන හාර ලක්ෂයකට අඩු කරන්නය 
කිව්වත්,  අද රාජ්ය ෙසේවකයන් සංඛ්යාව 14 ලක්ෂයක් දක්වා වැඩි 
කර තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන දුක තමයි උපාධිධාරින් ලවා 
ෙපෝස්ටර් ගස්සවන්න, උපාධිධාරින් පාරට බස්සවන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අද බැරි වී තිබීම. අද ලිප්ටන් වට රවුම පාළුවට 
ගිහිල්ලා. ලිප්ටන් වට රවුම අද කාපට් දමලා, ලස්සණට හදලා 
ඉතාම දියුණු තැනක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කාලෙය් ලිප්ටන් වට රවුම අල්ලන්ෙන්  1,000 ක් ආවත්, 2 ,000 ක් 
ආවත් හිර කරලා වාහන ටික block කරගන්න පුළුවන් හින්දායි .
අද  1,000 ක් ෙගනැල්ලාවත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ලිප්ටන් වට  රවුම 
හිර කරගන්න බැහැ .ෙම්ක තමයි ඇත්ත. අද සාමාජිකෙයෝ නැහැ. 
සාමාජිකෙයෝ ගිහිල්ලා. හුඟක් අය පක්ෂය අත හැරලා ගිහිල්ලා. 
පක්ෂය අත හරින්න තවත් හුඟක් අය බලාෙගන ඉන්නවා. ඒෙකන් 
ඈත් ෙවන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිෙබන්ෙන් ෛවරයයි, 
ෙකෝධයයි විතරයි. අද අධිෙව්ගී මාර්ග නිර්මාණය ෙවනවා. එදා 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? එතුමා එදා කිව්ෙව්, 
රටක් දියුණු ෙවන්න නම් මං මාවත් ටික දියුණු ෙවන්න ඕනෑ 
කියලායි. ඒක තමයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 

මහාමාර්ග ඇමතිවරයා හැටියට කිසිම ආණ්ඩුවකට කරගන්න බැරි 
විධියට ඉතාම ෙහොඳට ඒ කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. වල්වලට 
කාපට් ටික දමද්දී රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අහනවා, කාපට් ටික 
දමන්ෙන් බුදියගන්නද කියලා. එතුමා ඒ දිහා බලන්ෙන් 
ඊර්ෂ්යාෙවනුයි, ෛවරෙයනුයි, ෙකෝධෙයනුයි. එතුමාට ආණ්ඩුවක් 
ලැබුණා. ඒක අවුරුදු ෙදකක ආණ්ඩුවක්. ඒ ආණ්ඩුව 
පවත්වාෙගන යන්න බැරි වූ නායකයකු තමයි අද තවමත් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා ෙවලා ඉන්ෙන්. අද ආණ්ඩුවක් හදන්න 
කියලා නායකත්ව මණ්ඩල දමාෙගන කටයුතු කරන්ෙන් කවුද? 
එෙහම කටයුතු කරන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව ඉතාම ෙහොඳයි, ෙම් 
ආණ්ඩුව කරන වැඩ කටයුතු ඉතාම ෙහොඳයි කියලා එදා මහා බර 
ගණනක් අරෙගන ගිය කරු ජයසූරිය මහත්මයායි. යුද්ධය දිනන්න 
ඉස්සර ෙවලා එතුමා ෙහමින් පැන්නා. මම ෙරෝහල ඇතුළට 
ගිහිල්ලා එදා  කිව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යන්න එපා, 
ඔබතුමා විනාශ ෙවනවා කියලා. ඔබතුමා ඉන්ෙන් හරි තැන, ඒ 
නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යන්න එපා කියලා එදා ෙරෝහලට 
ගිහිල්ලා කරු ජයසූරිය මහත්මයාට කිව්ෙව් මමයි. නමුත් ෙම්ක 
ඇතුෙළේ ඉන්න සමහර මන්තීවරු එදා එතුමාට කිව්වා ෙම් 
ආර්ථිකය වැෙටනවා කියලා. මාධ්ය ආයතනයක ෙලොක්ෙකක් එදා 
ගිහිල්ලා කිව්වා ෙම් ආණ්ඩුව, ආර්ථිකය වැෙටනවා, පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනට ෙමෙහේට එන්න කියලා. මම කියන්ෙන් නැහැ එෙහම 
කියපු අය කවුද කියලා. කරු ජයසූරිය මහත්මයා ආපහු ඒ පැත්තට 
ගිහිල්ලා අද අනාථ ෙවලා. අද එතුමා ආණ්ඩුෙව් සිටියා නම් 
එතුමාට ෙලොකු ෙගෞරවයක් හම්බ ෙවනවා. ඒකට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? අපි විපක්ෂෙය් සිටිද්දී එදා එතුමා ආණ්ඩුවට එකතු 
වුෙණ් යුද්ධයට උදවු කරන්න කියලායි. හැබැයි එතුමා 
සද්භාවෙයන් ෙනොෙවයි ඇවිල්ලා තිබුෙණ්. අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජනය ගන්නයි ඇවිල්ලා තිබුෙණ්. අද එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට අත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ඉරණමයි. අධිෙව්ගී මාර්ගය 
හදන ෙකොට බණිනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගමන් කරලා රුපියල් 
300 දීලා පිට ෙවලා ගිහිල්ලා අධිෙව්ගී මාර්ගයට බණිනවා. අද අපි 
කවුරුත් පිළිගන්නා ෙදයක් තමයි ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය 
සම්පූර්ණෙයන් දියුණු ෙවලා කියන එක. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 
මහත්මයා දැයට කිරුළ ගැන කථා කළා. එතුමා කිව්වා 
 කුලියාපිටිෙය් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

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

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR ] took the Chair. 

 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Johnston Fernando, you may carry on.   
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ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගාමිණී ජයවිකම 

ෙපෙර්රා මහත්මයා දැයට කිරුළ ගැන කිව්වා. කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් මාර්ග පද්ධතිෙය් කිෙලෝමීටර 500ක් සම්පූර්ණෙයන් 
කාපට් කරනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් කිෙලෝමීටර 495ක් කාපට් කළා. 
දැන් මහා මාර්ග පද්ධතිය දියුණු ෙවලා. වන්නිෙය් මිනිසුන් 
ඉන්ෙන් සතුටින්. ෙමෙහේ ඉඳන් යාපනයට ගියත්, මඩකලපුවට 
ගියත්, තිකුණාමලයට ගියත් ෙමොන තරම් දියුණුවක් ෙම් රෙට් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවාද කියලා ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාෙග් 
හදවත දන්නවා. එතුමා කුහක මන්තීවරෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමාට 
තිෙබන පශ්නය, එතුමා පක්ෂෙය් ඉන්න ඕනෑ එකයි. රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ෙයෝජනා ලියලා දුන්නාම ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. අපිත් ඒවා කළා ඒ කාලෙය්. එෙහම ෙන්ද අෙප් ගරු 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි? 

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

ඔව්. ඔව්.  
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ෙම්වා අපි දන්නා ෙද්වල්. ෙනොදන්නා ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 

එෙහම කරන්න බැරි වුෙණොත් සංවිධායකකමට ෙකළෙවනවා; 
ඡන්දය ඉල්ලන්න අෙප්ක්ෂකකම හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. කියන 
කියන ෙවලාවට හිටෙගන ඒ වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වා 
ෙම්  ආණ්ඩුව   ඒකාධිපතියි කියලා.  වැඩිෙයන්ම    ඒකාධිපතිකම  
තිෙබන්ෙන්  අපි  හිටපු  එක්සත් ජාතික  පක්ෂෙය්යි.  ඒක   මතක  
තියාගන්න. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
තිෙබන ෙම් නිදහස කිසිම ආණ්ඩුවකින් දීලා නැහැ. අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා කිසිම අමාත්යාංශයකට ඇවිල්ලා අත ෙපොවන්ෙන් 
නැහැ. වැරැද්දක් කෙළොත් එතුමා ඒක ගැන ෙසොයා බලා            
ඒක   නිවැරැදි   කරනවා   විතරයි.   ස්වාධීනව    කටයුතු   කරන්න  
ඇමතිවරුන්ට, අමාත්යාංශවලට එතුමා ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් මඩ ගහන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කැසිෙනෝ ගැන අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් මහත්මයා කිව්වා. අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මහත්මයාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, 2005 රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ඡන්දෙය්දී පාවිච්චි කළ බස් එකයි, රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ගිය කයිස්ලර් ජීප් එකයි ෙදකම දුන්ෙන් කැසිෙනෝ 
මහත්මෙයකු බව. ඒ බස් එෙක් තමයි ''ෙෆොෙටෝ'' ගහෙගන රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ඡන්දය කෙළේ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 
මතකයි ෙන් ඒ බස් එක? එහි අයිතියත් කාෙග්ද කියලා ඔබතුමා 
දන්නවා. මම ඒ නම් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් සභාෙව් නැති 
අයෙග් නම් අපි කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා කැසිෙනෝ නිර්මාණය 
කරන්න හැදුවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙබ්රුවල පෙද්ශෙයන් අක්කර 
500ක්  ෙවන් කරලා අශ්ව ෙර්ස් පවා පටන් ගන්න හැදුවා. ඒ නිසා 
කැසිෙනෝ පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකරුවාවල්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ශී ලංකාවට අශ්ව ෙර්ස් ෙග්න්න හැදුෙව් 
ෙකොෙහොමද කියන එක අපි ෙහොඳට දන්නවා. 

 
 ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙබ්රුවල ෙනොෙවයි, ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් 

ආසනෙය්. 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔව්, ඒ ආසනෙය්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ජීවන වියදම අඩු 
ෙවලාද නැද්ද කියලා බලන්න ගණන් හිලව් එක්කම අපි වාඩි 
ෙවලා කථා කරමු. මම අන්න ඒ අභිෙයෝගය කරනවා. එෙහම 
නැතුව නිකම් ෙබොරුවට ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා ආණ්ඩුවට මඩ 
ගහන්න ලැහැස්ති ෙවන්න එපා කියලා මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
කරනවා. 

 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ajith Mannapperuma. 

 
[අ.භා. 5.03] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් 

ෙගදරට ගිහිල්ලා බැලුවාම, ගමට ගිහිල්ලා ජනතාව එක්ක කථා 
කළාම ෙත්ෙරනවා ෙම් ආර්ථිකය ෙකොච්චර වැටිලාද කියලා. ෙම් 
සභාව ඇතුෙළේ ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් අද ඒ තත්ත්වය උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා ඉඳන් හැම දාම කියන්ෙන්, "එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය එෙහම කළා, ඒ හන්දා අපිත් කළා" කියන එකයි. 
ජනතාව බලය ෙවනස් කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාට දුන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය වැරදි කළා නම් ඒවා නිවැරදි කරන්නයි. නමුත්, "ඒ 
අය කළා, දැන් අපිත් කරනවා"  කියලා අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා. ඒක තමයි දැන් කියන ෙද්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව -ෙම් රජය- 
දැන් වැටිලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් රට ෙමෙහම පපාතයකට වැටිලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් රට සංවර්ධනය කරනවා කියලා කෑ ගහලා 
චීනෙය් Exim Bank  වාෙග් බැංකුවලින් අධික ෙපොලියට ණය 
අරෙගන තිෙබන නිසායි. ඒ ණය සඳහා වාරිකයයි, ෙපොලියයි 
ෙගවන ෙකොට ෙවන ෙදයක් කරන්න විධියක් නැහැ, ජනතාවට 
ජීවත් ෙවන්න යමක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. 1993 දී ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට රට භාර ෙදන ෙකොට අපි ණය හා ෙපොලිය විධියට 
ෙගව්ෙව් රුපියල් මිලියන 57,286යි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, 2013 වර්ෂෙය්, ඒ කියන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් 
ආණ්ඩුව ණය වාරිකය හා ෙපොලිය විධියට රුපියල් මිලියන 
747,053ක් ෙගවලා තිෙබනවා. අන්න ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
අපි හරියට ණය ෙගවනවා. ඒක තමයි නිවැරදි 

කළමනාකරණය කියන්ෙන්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ණය අරෙගන කෙළේ සංවර්ධනය 

ෙනොෙවයි. නමුත් එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ණය ගත්තා; 
සංවර්ධනයට ෙයෙදව්වා. ෙම් ආණ්ඩුව ගත්ත ණය ෙයෙදව්ෙව් 
සංවර්ධනයට ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා විදුලි බලාගාරයක් 

355 356 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැදුවා, ඒක වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒෙක් පාඩුව අවුරුද්දකට 
රුපියල් ෙකෝටි 300යි. ඒ වුණාට ඒකට ගත්ත ණය සඳහා Exim 
Bank එකට රුපියල් ෙකෝටි 17,500ක් ෙගවනවා. ෙමන්න ණය 
අරෙගන සංවර්ධනය කරනවාය කියලා කරපු ව්යාපෘති. ඒ 
ව්යාපෘතිය කරලා, අද අධික මිලට ෙපෞද්ගලික තාප විදුලි 
බලාගාරවලින් විදුලිය මිලදී ගන්නවා. කාෙග් සල්ලිද ෙම් නාස්ති 
කරන්ෙන්? 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සංවර්ධනය කියලා කෑ ගහලා ගුවන් 
ෙතොටුපළක් හැදුවා. ඒකට ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ. එන ගුවන් 
යානාවල කුරුල්ෙලෝ හැප්ෙපනවා. මාෙසකට ගුවන් යානා 30ක් 
ඒකට ෙගන්වා ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා ලබා ගත් ණය ෙගවන්ෙන් 
කාෙග් සල්ලිවලින්ද? අන්න එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 
සංවර්ධනය කරනවාය කියන මුවාෙවන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒ 
වාෙග්ම "හම්බන්ෙතොට වරාය" කියලා වරායක් හැදුවා. ඒ වරාය 
ෙවනුෙවන් ගිය අවුරුද්ෙද් ෙගවපු ෙපොලිය විතරක් -ණය වාරිකය 
ෙනොෙවයි- රුපියල් මිලියන 2,000කට ආසන්න ෙවනවා. කාෙග් 
සල්ලිද ෙම් ෙගවන්ෙන්? CHOGM කියලා එකකට ණය අරෙගන 
රෙට් මඟුල් කෑවා. අන්තිමට ණය අරෙගන කරපු ඒ 
සන්දර්ශනවලින් රටට හම්බ වුෙණ් ෙමොනවාද? ජනාධිපතිතුමාට 
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සභාපතිකම විතරයි හම්බ වුෙණ්. ඉතින් 
ෙකො ෙහොමද රෙට් සංවර්ධනයක් ෙවන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංවර්ධනය කියලා 
සුරංගනා කථා කියලා ණය ගන්නවා වාෙග්ම, ජනතාව ෙගොනාට 
අන්දවලා ෙම් ආණ්ඩුව ඒ සල්ලිවලිනුත් ගසා කෑම් කරනවා. එක 
පැත්තකින් පාඩු ලබන ව්යාපාරවලට සල්ලි වියදම් කරනවා 
වෙග්ම, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙකෝටි ගණන්වලින් ඒ සල්ලි ගසා 
කනවා. 

ගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. ඒෙක් 
කියනවා විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්න ළමයි 15,000කට ෙන්වාසිකාගාර 
හදන්න රුපියල් මිලියන 15,000ක් ෙවන් කළා කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය කියවන්නත් 
ඉස්ෙසල්ලා ඒ සල්ලි වියදම් කරලා ඉවරයි; ඒ සල්ලි වියදම් 
කරන්න ගිවිසුම් සකස් කරලා ඉවරයි. රුපියල් මිලියන 11,760ක් 
අනුමත කර ෙගන, ළමයි 12,000කට ෙන්වාසිකාගාර හදන්නට 
ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් නැතුව ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඉවරයි. එෙහම 
නම් ඒ සල්ලි ෙවන් කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒවා හදන්න ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමක් කෙළේ නැහැ. ඒ තුළින් ගසා කාපු පමාණය රුපියල් 
මිලියන 8,000කට අධිකයි. උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය මීට 
ඉස්ෙසල්ලා -ගිය අවුරුද්ෙද්- ළමයි 400කට ෙන්වාසිකාගාරයක් 
හදන්න පටන් ගත්තා, දැනුත් හදමින් ඉන්නවා. ඒක හැදුෙව් 
ෙටන්ඩර් කැඳවලා. ළමයි 400ක් සඳහා හදන ෙන්වාසිකාගාරයට 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය වියදම් කෙළේ රුපියල් මිලියන 100යි. 
නමුත් අද ළමයි 1,200ක් සඳහා හදන ෙන්වාසිකාගාරයට රුපියල් 
මිලියන 11,760ක් වියදම් කරනවා. ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කරන්ෙන් 
නැතුවයි ඒක හදන්ෙන්. ලංකාෙව් ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ නැතුව 
ෙනොෙවයි. C1 ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. නමුත් 
තමුන් කැමති, තමුන්ට ෙකොමිස් මුදල් ෙදන, ආපහු සල්ලි ටික 
ගන්න පුළුවන් ආයතනයක් ෙතෝරා ගත්තා. ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වා 
නම් රුපියල් මිලියන 3,000කින් ඒ ළමයි 1,200 සඳහා 
ෙන්වාසිකාගාරය හදන්න තිබුණා. රුපියල් මිලියන 15,000ක මුදල 
අය වැෙයන් ෙවන් ෙවන්නත් ඉස්සර ඒෙකන් රුපියල් මිලියන 
8,760ක් ගසා කාලා ඉවරයි.  ෙම් ගසා කන්ෙන් කාෙග් සල්ලිද? 
කවුද ෙම්වාට වන්දි ෙගවන්ෙන්? වන්දි ෙගවන්ෙන් අහිංසක 
ජනතාව ෙන්ද? ''සංවර්ධනය'' කියලා ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ගෙම් 
ඉන්න ජනතාවට ඒ කාරණය ෙත්ෙරනවා කියලා මම විෙශේෂෙයන් 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත් රට  සංවර්ධනය කළා. ඒ රජය ෙමච්චර බදු අය 
ෙනොකළාට යම් බද්දක් අය කළා.  එදා ඒ සංවර්ධන ව්යාපෘති තුළ, 
මහවැලි ව්යාපාරය ඇති වන ෙකොට, උදාගම් ව්යාපාර ඇති වන 
ෙකොට ඒවාට ෙයොදපු වාහනය, බුල්ෙඩෝසරය, කැටපිලර් එක 
අයිතිකරුට විතරක් ෙනොෙවයි ඒ සංවර්ධනය දැනුෙණ්. ගෙම්              
තී වීලර් හිමියාටත් ඒ සංවර්ධනය දැනුණා; ඒ පතිලාභ ලැබුණා; 
සහනය ලැබුණා. එදා ඒ ව්යාපෘතිවල වැඩ කළ ඉංජිෙන්රුවන්ට 
විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් ෙපොල් කඩන කම්කරුවාට පවා ඒ 
සහනය, ඒ පහසුකම දැනුණා.  ඒ ව්යාපෘතිවලට භාණ්ඩ සැපයූ 
සැපයුම්කරුවාට විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් තිබුණු ෙත් කඩයටත්  ඒ 
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ලැබුණා.  නමුත්  වර්තමානෙය් ෙම් 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමෙහම මුදල් ගසා කන්ෙන්, ෙමෙහම ණය 
ගන්ෙන්, අසාර්ථක ව්යාපාරවලට මුදල් ෙයදවීම කරන්ෙන් දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලිවලින්. නමුත් සල්ලි තිෙබන ෙපොෙහොසත් 
මිනිසුන්ෙගන්, ෙජ්ම්ස් පැකර් වාෙග් ෙම්  රෙට් සල්ලි ගසා කන්න 
එන ව්යාපාරිකයන්ෙගන් බදු අය කරන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 
පහෙළොවක විස්සක බදු සහන ඒ අයට ලබා ෙදනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමෙතක් කල් සාමාන්ය මිනිසුන් 
අධ්යාපනය ලැබූ අෙප් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය කඩාකප්පල් කරන්න 
ෙසන්ටල් ලැන්කැෂර් වාෙග් විශ්වවිද්යාල ෙම් රටට ෙගනැල්ලා, 
අධ්යාපන කඩ ඇති කරන්න ඉඩ දීලා, ඒ මිනිසුන්ෙගන් අවුරුදු 
පහෙළොවක් විස්සක් බදු අය කරන්ෙන් නැතුව රෙට් සල්ලි ගසා 
කන්න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ෙමෙහම ගිෙයොත් අහිංසක 
මිනිසුන්ෙගන් බදු අය කරලා ගසා කන රට විධියට ෙම් රට 
ඉතිහාසගත වනවා; ගිනස් වාර්තා ෙපොතට ඇතුළත් ෙවනවා කියන 
එක මම විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඇඳුමට, කෑම ටිකට, 
වතුර ටිකට, දුරකථනයට, වැසිකිළියට යන එකට පවා - ෙකොළඹ 
නගරෙය් වැසිකිළියකට ගිෙයොත් ඒකට පවා- බද්දක් අය කරනවා. 
ෙම් හැම එකටම අෙපන් බදු අය කරනවා. ෙහට අනිද්දා වන 
ෙකොට ෙම් බදු අය කිරීම තවත් වැඩි කරනවා. එෙහම වැඩි කරන 
ෙකොට අපට ඉතිරි ෙවන්ෙන්  නිදහෙසේ හුස්ම ගන්න එක විතරයි. 
නහයට මීටර් හයි කරලා ඒකටත් ගණනක් හදයි, දවසට 
ෙමච්චරක් හුස්ම ගත්තා, ෙමච්චර බද්දක් ෙගවන්න කියලා. ඒ 
තත්ත්වයක් ෙම් රටට උදා ෙවනවාය කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.  

දැන් බලන්න, ජනාධිපතිතුමා බබාලා ඉඹිනවා; වඩා ගන්නවා. 
නමුත් වර්තමානෙය් කිරිපිටි කිෙලෝ එකකින් රුපියල් 125ක් 
ආණ්ඩුව බදු ගන්නවා. ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට ඒකත් වැඩි 
කරන්න යනවා.  

Credit card එකට අපි බඩු ගන්ෙන් අපට සල්ලි නැති නිසායි. 
මාෙසේ අන්තිමට අපට සල්ලි නැති නිසා, අපි Credit card එකක් 
අරෙගන ඒෙකන් බඩු ගන්නවා. Credit card එෙකන් රුපියල් 
10,000ක බඩු ගත්ෙතොත්, ආණ්ඩුව ඒෙකනුත් රුපියල් 150ක් බදු 
අය කරනවා. සල්ලි තිෙබන මිනිහාෙගන් ෙනොෙවයි, නැති 
මිනිහාෙගන් තමයි බදු අය කරන්ෙන්.  

අපි SMS එකක් ගහන්ෙන් call කරන්න බැරි නිසා; මුදල් 
වැඩිපුර යන නිසා. රුපියල් 1,000ක දුරකථන බිලක් ෙගවන 
ෙකොට රුපියල් 275ක් බදු අය කරලා තිෙබන්ෙන්, Telecom එක 
ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුවයි. Telecom එක අපට ෙසේවය සපයලා අෙපන් 
සල්ලි ගත්තා නම් අපට දුක නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුව රුපියල් 
1,000ක ගාස්තුවකින්  රුපියල් 275ක් බදු ගන්නවා. අපි රුපියල් 
1,000ක දුරකථන ඇමතුමක් ගත්ෙතොත් ඒෙකන් රුපියල් 
122.40ක් ආණ්ඩුව බදු වශෙයන් අය කර ගන්නවා. ඒකයි  
තත්ත්වය.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා 1994 දී එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙපොදු ෙපරමුණට රට භාර දුන්නා. 1993 දී අපි ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙගන් බදු හැටියට අය කෙළේ රුපියල් මිලියන 
85,891යි. ඊට පස්ෙසේ  චන්දිකා ෙනෝනා ෙම් රට පාලනය කළා. 
ෙම් වාෙග්ම පාලනයක් කළා. එෙහම පාලනය කරලා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙම් රට භාර ෙදන ෙකොට රුපියල් මිලියන 
281,552ක බදු මුදලක් ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් අය කළා. එදා 
මිනිස්සු හරි අමාරුයි කියලා කෑ ගැහුවා. අපට ජීවත් වන්න විධියක් 
නැහැ  කියලා කෑ ගැහුවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
ආණ්ඩුව අරෙගන ෙමොකක්ද කෙළේ? 2009 දී යුද්ධය ඉවර කළා. 
යුද වියදම් කියලා 2008 දී බදු අය කළා, රුපියල් මිලියන 
585,000ක්. එය එදා  චන්දිකා ෙනෝනා අය කළාට වඩා වැඩි 
ගණනක්.  ඒ වාෙග් ෙදගුණයක බදු පමාණයක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
රජය අය කරද්දීත් මිනිස්සු කෑ ගැහුෙව් නැහැ; කථා කෙළේ නැහැ; 
ලිප්ටන් වටරවුමට ගිෙය් නැහැ. ෙමොකද ඒ? "යුද්ධයක් කරනවා, 
ෙම් රෙටන් ෙකොටි ඉවත් කරනවා" කියන සංකල්පය තුළ  
අමාරුෙවන්, ෙව්දනාෙවන් ජනතාව ෙම් බදු බර කර තියා ෙගන 
හිටියා.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up  now.  Your time is 

over. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විනාඩි කීයක්ද? 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
විනාඩි දහයයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විනාඩි 10ක් ගිෙය් නැහැ ෙන්. තව ෙවලාව තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
විනාඩි 10ක් විතරයි  ඔබතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
කමක් නැහැ. ෙවලාව තිෙබනවා නම් ගන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියෙග් ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
But, there are many speakers.  There is no  time, I am 

sorry.  ඔබතුමාට විනාඩියක් ෙදන්නම්.  

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
අෙප් පක්ෂෙය් ෙවලාව තව තිෙබනවා ෙන්ද? 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්. ෙරෝසි  ෙසේනානායක මන්තීතුමිය 

නැහැෙන්.  
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
We have to adjourn the House at 6 o’clock. 
   
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
විනාඩියක් ෙදන්නම්. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙමොනවා කථා 
කළත් ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය ආරම්භ කරපු නැකත වැරැදියි. ෙම් ආණ්ඩුෙවන් -ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙයන්- ආපු හැම නායකයාෙගන්ම ෙම් රටට 
 අෙහේනියි. බණ්ඩාරනායක  මහත්තයා ෙම්ක අත්සන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් හිඟන නැකතකින්. හිඟන නැකතකින් අත්සන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. “අනුර” කියන නැකතින් තමයි ෙම්ක අත්සන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. එදා ඉඳලාම රටට අඟ හිඟයි. ෙම්ක ෙසනසුරු 
නැකතක්. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මහත්මයා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැදුෙව් ෙසෞභාග්ය නැකතකින්. 
ඒ නිසා මම කියනවා, ෙමොන නායකයා ආවාත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් ඇෙරන්න ෙවන පක්ෂයකින් ෙම් රට සංවර්ධනය 
ෙවන්ෙන්  නැහැ, මිනිසුන්ට කාලා බීලා ඉන්න පුළුවන් සමාජයක් 
නිර්මාණය ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ කාරණයත් සඳහන් කරමින් 
මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 5.13] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය 
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉතාමත්ම 

සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අෙප් හිතවත් ගයන්ත කරුණාතිලක 
මන්තීතුමා අද ඉදිරිපත් කරපු කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව. 
ඇත්ත වශෙයන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දිහා සංඛ්යාත්මකව බලලා, 

359 360 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශාස්තානුකූලව බලලා අද අෙප් ආර්ථිකය තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද 
කියලා හරි විගහයක් කරන්න ඒ තුළින් අපිට අවස්ථාව ලැෙබනවා. 
ඒ අවස්ථාව සලසා දීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2013 වර්ෂය තමයි               
ශී ලංකාෙව් මුළු ඉතිහාසයම ගත්ෙතොත්  ඉතාමත්ම සාර්ථක 
ආර්ථිකයකට අඩිය තියාපු වර්ෂය.  මම එය සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 
ෙපන්වන්නම්. අපි දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට - GDP එකට - සරලව 
කියනවා, "රෙට් වත්කම" කියලා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්නම්, අෙප්  රෙට් වත්කම වර්ධනය ෙවලා තිෙබන හැටි. එක 
අවුරුද්දක අතැන ෙපොඩි වැරැද්දක් වුණා, ෙමතැන ෙපොඩි වැරැද්දක් 
වුණා, ළමෙයකුට සපත්තු ෙදකක් ගන්න බැරි වුණා , එක් 
ෙකෙනකු එල්ලිලා මැරුණා කියලා  විසඳන්න පුළුවන් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි ෙමය. සමස්ත ආර්ථිකය ගැනම කල්පනා කරලා අපි 
යම්කිසි නිගමනයකට එන්න ඕනෑ. බලන්න, ෙම් සංඛ්යා   
ෙල්ඛනය. 2007 වනෙකොට ෙම් රෙට් සම්පූර්ණ වත්කම 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 32.4යි. මිලියන ෙනොෙවයි, 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 32.4යි. 2010 වනෙකොට ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් බිලියන 49.6යි. 2011 වනෙකොට රෙට් සම්පූර්ණ වත්කම 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 59.2යි. 2013 වනෙකොට ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් බිලියන 67.4යි. අ ෙප් මුළු ඉතිහාසයම ගත්ෙතොත් 2013 
වර්ෂෙය් තමයි විශාලතම වත්කම ෙම් රට හිමි කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. දුටුගැමුණු යුගය ෙවන්න පුළුවන්, පරාකමබාහු යුගය 
ෙවන්න පුළුවන්, ඩී.එස්. ෙසේනානායක යුගය ෙවන්න පුළුවන්, 
බණ්ඩාරනායක යුගය ෙවන්න පුළුවන්. එක එක යුග ගැන අපි 
කථා කරනවා. රෙට් වත්කම -දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය- උච්චතම 
ස්ථානයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 2013 වර්ෂෙය් බව අපි 
අවිවාදෙයන් පිළිගන්න ඕනෑ. 2013 වර්ෂෙය් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියන 67.4ක් අපිට ලැබිලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපො ෙරොත්තු 
වනවා, ෙම් අවුරුද්ෙද් රෙට් වත්කම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
77 දක්වා නග්ගන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් ඉලක්කය 2016 වන ෙකොට 
රෙට් වත්කම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 100 දක්වා 
නග්ගන්නයි. ඒ මාර්ගෙය් අපි ඉතාම සාර්ථකව යනවා; පැහැදිලිවම 
යනවා. දැනටමත් අපි මධ්යම ගණෙය් රටක්. ඌන සංවර්ධන රටක් 
ෙනොෙවයි. මධ්යම ගණෙය් රටක් වුණත්  උසස් මට්ටමට යන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක වාද විවාද කරන්න 
කරුණක් ෙනොවන බව මම කියන්න කැමැතියි. අෙප් හැම ආර්ථික 
ඉලක්කයක්ම සාර්ථක කර ගනිමින් අපි ඒ ගමන යනවා. 
කරුණාකරලා බලන්න, අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය - GDP - 
වාර්ෂිකව  වැඩි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 2012 දී අෙප් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය බලමු. මම එය විස්තර ඇතිව කියන්නම්. 

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 2008 වනෙකොට සියයට 6කින් 
වර්ධනය වුණා; 2010 වනෙකොට සියයට 8 දක්වා වර්ධනය වුණා. 
අද අපි සාකච්ඡා කරපු විධියට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 2011 දී 
සියයට 8.2 දක්වා වර්ධනය වුණා; 2012 දී සියයට 6.4 දක්වා අඩු 
වුණා. 2013 දී අෙප්ක්ෂිත දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පමාණය 
සියයට 7.2යි. අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ, අපි ෙම් විධියට ඒ 
සංවර්ධන මාවතට ගිෙය් මුළු ෙලෝකෙය්ම ආර්ථිකය කඩා 
වැෙටමින් තිබුණු අවස්ථාවකයි කියලා.  

අපි ඉන්දියාව සමඟ සංසන්දනය කරලා බලමු. විෙශේෂෙයන්ම 
අද සාකච්ඡා වුණා, අපනයනය -අෙප් රෙට් භාණ්ඩ පිට රටට 
විකුණන එක- ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ගන්න ඕනෑ 
ඉන්දියාව, චීනය, වියට්නාමය වැනි මුළු කලාපෙය්ම රටවල් 
තමන්ෙග් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ පිට රටට යවන ෙවෙළඳ 
ෙපොළ කඩා ෙගන වැටීම නිසා ඒ රටවල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
විශාල පහළ බැස්මක් ඇති වුණාය කියලා. චීනෙය්, ඉන්දියාෙව් 

double-digit growth එකක් තිබුණා. GDP growth එක සියයට 
10කට තිබුණු රටවල එය සියයට 5 දක්වා පහළට වැටුණා. චීනෙය් 
සියයට 8 දක්වා පහළට වැටුණා. ඉන්දියාෙව් සියයට 5 දක්වා 
පහළට වැටුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඊෙය් රූපවාහිනිය බැලුවා නම් 
දකින්න ඇති, ඉන්දියාෙව් මුදල් ඇමති පී. චිදම්බරම් මැතිතුමා 
කියනවා, "ඉදිරි අවුරුදු 3ට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සියයට 
6ක සංවර්ධන ෙව්ගයක්. ඒ අවුරුදු 3 පැන්නාට පස්ෙසේ අපි සියයට 
7ක සංවර්ධන ෙව්ගයකට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා" කියලා. 
ආසියාව තමයි ෙලෝක සංවර්ධනයටම උත්ෙත්ජනයක් ෙදන්ෙන්. 
ආසියාෙව් කඩා වැටීමක් තිෙබන අවස්ථාෙව් අෙප් රට ෙම් විධියට 
ඉදිරියට යෑම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. අපි බලන්න ඕනෑ 
sustainability එක ගැන,  එක් අවුරුද්දක් ඉහළට ගියාද, එක් 
අවුරුද්දක් පහළට බැස්සාද කියන එක ෙනොෙවයි. අපි දීර්ඝ 
කාලීනව ෙම් මාවෙත්, ෙම් trajectory එෙක් යනවාද කියන එක 
තමයි බලන්න ඕනෑ. එයට අවශ්ය පසු බිම අපි සකස් කරලා 
තිෙබනවා.  

මා තමුන්නාන්ෙසේලාට වැදගත් සංඛ්යා ෙල්ඛන ටිකක් 
කියන්නම්. අෙප් අපනයන ගත්ෙතොත්, අෙප් අපනයන 
ක්ෙෂේතෙය්ත් වර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අපි 
සියලුෙදනාටම පිළිගන්න පුළුවන්, ෙමය තවත් දියුණු වනවා නම් 
ෙහොඳයි කියලා. අෙප් තවත් භාණ්ඩ පිට රටවලට විකුණන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා අපි හිතනවා. නමුත් අද ඉල්ලුම හුඟක් 
අඩු ෙවලා. අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ රටවල ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන පිට රටට යවන ෙකොට, ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ තිෙබන ෙවනස්කම් නිසා ෙබොෙහෝ දුරට අපට අවාසිදායක 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒෙකන් එළියට එන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය ගැන බලන්න. ඔබතුමන්ලාත් හඳුනන 
අය ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියනවා ෙන්ද, 
"ඉස්සරට වඩා තරගකාරීව අෙප් භාණ්ඩ විකුණන්න සිද්ධ ෙවලා 
ති  ෙබනවා. මිල ගැන ඉස්සරට වඩා ෙතරපීමක් කරනවා"යි කියලා. 
ඒ විධිෙය් පශ්නයක් තිබියදීත් ෙම් වාෙග් වර්ධනයක් තිෙබන නිසා 
අපි ඉතාම සාර්ථක විධියට ඒ කටයුතු කරනවාය කියලා අපට 
කියන්න පුළුවන්.  

රාජ්ය ණය ගැන නිතරම කිව්වා. රාජ්ය ණය ගැන 
හුඟක්ෙදනකුෙග් යම් යම් වැරැදි මත තිෙබනවා. ඒවායින් එකක් 
ෙදකක් ගැන මා පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. මා ඉස්ෙසල්ලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපන්නුවා, වර්ෂෙයන් වර්ෂය අෙප් වත්කම 
වැඩි වන බව. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වත්කම වැඩි 
වන එක ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුව වියදම ගැන විතරක් කථා 
කළාම මැෙවන්ෙන් වැරැදි චිතයක්. අෙප් රෙට් ධනය වැඩි වනවා 
නම්, මා දැන් පැහැදිලි කළ විධියට අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අෙප් 
වත්කම වැඩි වනවා නම්, එතෙකොට අෙප් ණය අනුපාතය 
අනිවාර්යෙයන්ම පහළට වැෙටනවා. ඒක තමයි ආර්ථික වශෙයන් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් බලන්න, අෙප් ණය අනුපාතය. ණය 
අනුපාතය 2012 දී සියයට 79.1යි; 2013 දී සියයට 78යි. 2014 දී 
අෙප් ණය අනුපාතය සියයට 74 දක්වා බස්සන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 2015 දී ණය අනුපාතය සියයට 70 දක්වා බස්සන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 2016 දී ණය අනුපාතය විවිධ විධියට 
සියයට 65 දක්වා අඩු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එක 
අතකින් අෙප් වත්කම වැඩි කරනවා. ඒ කියන්ෙන් අෙප් ආදායම 
වැඩි ෙවනවා. අෙනක් අතට අප ආෙයෝජනය කළ ෙද්වල්වල 
පතිඵල දැන් අපට ලැෙබන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. අෙප් ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් 
සංචාරක කර්මාන්තය ෙකෙරනවා. ෙම්ක ඉතාමත්ම වැදගත් 
කාරණයක්. ෙම් කාරණය මම අලුෙතන් කියන්ෙන්. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා අහගන්න. අප පසු ගිය සතිෙය් Touristik Union 
International - TUI - ෙකොම්පැනියට කථා කළා. Touristik 
Union International කියන්ෙන් සංචාරකයින් ෙගන එන 
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ෙලෝකෙය් තිෙබන විශාලම ෙකොම්පැනිය. ඒකට කියන්ෙන් 
"charter traffic" කියලායි. ෙලෝකෙය් ඉහළම charter traffic 
එෙක් ෙලොක්කත් සමඟ අප පසු ගිය සතිෙය් කථා කළා. දැන් ෙම්ක 
අහගන්න. සතියකට  "Dreamliners" කියන අලුත්ම වර්ගෙය් අහස් 
යානා 6ක් මත්තලට ෙගොඩ බාන්නට ඒ අය ලැහැස්තියි. සතියකට 
Dreamliners 6ක් මත්තලට ෙගොඩ බාන්නට දැන් අප සාකච්ඡා 
කරනවා. අද අහුන්ගල්ලට ගිහින් බලන්න. එයිට්කන් ස්ෙපන්ස් 
සමාගම කාමර 500ක ෙහෝටලයක් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
TUIත් සමඟ එකතු ෙවලා - [බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා ෙම් 
කියන එක අහගන්න. එන අවුරුද්ද වන විට මත්තල දකුණු 
පළාෙත් විශිෂ්ටතම charter traffic ෙගෙනන සංචාරක අහස ්
යාතාංගණය බවට පත් කරනවා කියලා ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වගකීෙමන් කියනවා. දැන් අප සාකච්ඡා 
කරෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්]  "නැහැ" කියලා හරියන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. තව මාසෙයන් ෙදෙකන් ෙම්ක ෙහළිදරව් ෙවනවා ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] මම ඒක ස්ථිර වශෙයන් කියනවා. ෙමොකද, 
දන්නවාද? ඒ අය අපට කියපු ෙහේතු මම කියන්නම්. ඒ අය 
කියනවා, TUI එක සියයට 10ක් සංචාරක ව්යාපාරය කරන්ෙන් 
ඊජිප්තුවට කියා. අද ඒ අයෙග් සියයට 10ක ආදායෙමන් සියයට 2 
ගණෙන් වැටිලා. අද  තායිලන්තෙය් ඒ අයෙග් ආදායම වැටිලා. අප 
ස්ථිර වශෙයන් කියනවා, වර්ෂයක් ඇතුළත ලංකාව Touristik 
Union International එෙක් පධාන මධ්යස්ථානයක් බවට 
පරිවර්තනය කරනවා කියා.  

අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාෙගන් අහන්න, අද 
ෙබන්ෙතොට සිට ගාල්ල දක්වා, සමහර විට ඊටත් එහා තංගල්ල, 
හම්බන්ෙතොට දක්වා අලුත් ෙහෝටල් කීයක් හැදීෙගන එනවාද 
කියලා. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. සංචාරක ෙහෝටල් ෙකොපමණ 
හදනවාද? මම ඔබතුමාට එකින් එක කියන්නද? දැනට සුමාන 
ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා මමත් බලපිටියට ගිහින්  Shinagawa Beach 
Hotel කියා අලුත් සංචාරක ෙහෝටලයක් විවෘත කළා. ඒ විධියට 
විශාල වශෙයන් ෙවනසක් සිදු වීෙගන යනවා. අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන- 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංචාරක ව්යාපාරය කරනෙකොට 

තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධ වුණා? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ, ඉතිහාස කථා. පුරාවිද්යාව ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ 

ගරු මන්තීතුමා. වර්තමානෙය් ෙද්වල් - current affairs - ගැන 
කථා කරන්න, archaeology  ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] අනුරාධපුර යුගෙය්ද?  සංචාරක අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා මම. ඔබතුමාට මතක ඇති. [බාධා කිරීමක්] ෙකොයි 
ආණ්ඩුෙව් වුණත්. [බාධා කිරීමක්]  මම කියන්නම්. සංචාරක 
ව්යාපාරය පටන් ගත්ෙත් මැතිනිය. ඒත් සමඟම ආණ්ඩුව ෙවනස් 
වුණාම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ඒක විශාල වශෙයන් දියුණු 
කළා.  Tourist Board එක වාෙග් ඒවා ඒ කාලෙය් ඇති කළ ඒවා. 
මම නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. ෙබන්ෙතොට සංචාරක කලාපෙයන් 
තමයි පටන් ගත්ෙත්.  ඉන් පසුව ඉෙබ්ම වාෙග් හික්කඩුව හැදුණා. 
අද සංචාරක ව්යාපාරය ගැන හිනා ෙවලා වැඩක් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ඇවිදලා බලන්න. මෙග්  හිතවත් මන්තීවරෙයක් වන ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මන්තීතුමා ෙම් රට වෙට් යනවා ෙන්. අද පුංචි කඩ, 
cafes, ෙහෝටල් ෙකොපමණ තිෙබනවාද? ෙලොකු මිනිසුන්ෙග් ඒවා 
පමණක් ෙනොෙවයි. මම හිතන විධියට කාමර 10, කාමර 15 
තිෙබන ෙහෝටල් ලක්ෂ ගණනක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
restaurants  ලක්ෂ ගණනක් තිෙබනවා. සංචාරක ව්යාපාරය 
ලංකාවට සුදුසු ෙදයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 

පිළිගන්නවා ඇති, අෙප් ළමයිනුත් ඒකට කැමැතියි කියලා. ඒ 
අයට කුඹුරු ෙකොටන්න කියලා කිව්වාට කරන්න කැමැති නැහැ 
ෙන්. අද අෙප් ස්වභාවෙය් හැටියට, අෙප් අධ්යාපන කමෙය් 
හැටියට හුඟක් අය ෙසේවා අංශයට යන්නට කැමැතියි. Computer 
වැඩ කරන්නට කැමැතියි. බැංකුවල වැඩ කරන්නට කැමැතියි. 
ෙහෝටල්වල වැඩ කරන්නට කැමැතියි. අප ඒකට අනුගත වන්නට 
ඕනෑ. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙහොඳින් හිෙත් තියා ගන්න,  අපි භය 
වන්නට ඕනෑ, අපි පසුගාමියි කියන දර්ශනය අෙප් නම් 
ෙකොෙහත්ම නැහැයි කියන එක. ෙම් විරුද්ධ පක්ෂය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කථා කරනවා, නමුත් පිට 
තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස්. ෙම් ණය ගැන මම  
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නට ඕනෑ.   

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු ඉරා න් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා, ජනවාරි, 

ෙපබරවාරි, මාර්තු මාසවල පැමිණි සංචාරකයින් ගණන.  
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙයන් පසුව ෙම් අයෙග් target එක තිබුෙණ් 1.25 
million  කියා. ඒෙක් ෙවනස් වීමක් සිදු වුණාද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ. ඒවා ඔබතුමාට විසත්රාත්මකව ෙදන්නම්. අෙප් සංඛ්යා 

ෙල්ඛන අනුව 2013 අවුරුද්ෙද් දසලක්ස පන්දහස් හයසියපහක 
සංචාරකයන් පැමිණ සිටිනවා. ඒ පසුගිය අවුරුද්දට පැමිණි 
සම්පූර්ණ පමාණය.[බාධා කිරීමක්]    නැහැ, නැහැ. අෙප් ඉලක්කය  
මිලියනයයි. ඒ පමාණය පන්දහසකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපට 
දළ වශෙයන් කියන්න පුළුවන් ඒ ඉලක්කයට ආවා කියලා.  ඒ 
වාෙග්ම -  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙයන් පසුව අඩු වුණාද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ, අඩු වුෙණ් නැහැ. ඒ season එක අනුව  එන 

සංචාරකයන් පමාණය ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. සංචාරක 
ව්යාපාරය පටන් ගන්නෙකොට අෙප් ඉලක්කය වුෙණ් සංචාරකයන් 
මිලියනයයි.  ඒ මිලියනය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඉන්න ෙකෝ, මා 
ඔබතුමාට තවත් විස්තර කියන්නම් අෙප් tourist earnings 
තිෙබනවා. අෙප් tourist earnings බිලියනය ඉක්මවා ගිහින් 
තිෙබනවා. බිලියනයයි දශම තුනක් ෙවලා තිෙබනවා.  මීට ෙපර  
කවදාවත්  අපට ඒ විධිෙය් ආදායමක් ලැබිලා නැහැ. එහි වැරැදි 
කිය කියා ඉඳලා වැඩක් නැහැ.  එතැනින් මා ඒ ගැන කථා කිරීම 
නවත්වනවා.  

ඊළඟට, ණය පශ්නය ගැන කථා කරන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ණය සහ ආධාර කියා ෙවනස්  කර ෙගන 
දැන් කථා කරනවා. ආධාර කියන්ෙන් grants. Grants තිෙබන්ෙන් 
හැම රෙට්ම ඉතාම ස්වල්ප පමාණයයි.  මහවැලිය සඳහාත් grants 
දුන්ෙන් නැහැ. මහවැලිය සඳහාත් ණය තමයි දුන්ෙන්. නමුත් අඩු 
ෙපොලියකට දුන්ෙන්. අප ඌන සංවර්ධිත රටක් ෙනොෙවයි. අපි 
මධ්යම ගණෙය් රටක්. අද  ෙගෝලීය import-export banks හදන 
කාලයක් තිෙබන්ෙන්.   ඒ නිසා අපි ණය ගන්නට ඕනෑ.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට මා එක ෙදයක් 
කියන්නට ඕනෑ. හුඟාක් ෙදෙනක් ෙම් ගැන දන්ෙන් නැහැ, ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමනි.  ඒ කියන්ෙන් රටක් හැටියට අෙප් උපාය මාර්ගය - 
strategy එක- ෙමොකක්ද?  රජය හැම තැනම ගිහිල්ලා නිකම්ම 
ණය ලබා ගන්ෙන් නැතිව  විවිධ කමවලින්  ෙපෞද්ගලික අංශය 
හරහා, බැංකු හරහා ඒ මුදල් ලබා ගන්නා  වාතාවරණයක් තමයි 
අප හදන්ෙන්. ආණ්ඩුව ෙමච්චර ගත්තා,  ෙමච්චර ණය ෙගවන්න 
තිෙබනවා කියා ෙම් පරණ ෙද්වල් තමයි කියන්ෙන්. දැන් එෙහම 
ෙනොෙවයි. බැඳුම්කර ති ෙබනවා.  අප බැංකුවලට කියා තිෙබනවා, 
ඔයෙගොල්ලන් ෙකළින්ම විෙද්ශ ණය ලබා ගන්න කියා.  
ෙපෞද්ගලික ව්යවසායකයින්ට අප කියා තිෙබනවා,  ඔයෙගොල්ලන් 
ෙකළින්ම ණය ගන්න; ෙඩොලර්වලින් මුදල් උපයනවා නම්  
ෙඩොලර්වලින් ණය අරෙගන, ෙඩොලර්වලින් ෙගවන්න කියා.  ඒකට 
ඉතාමත්ම වැදගත් ෙද් ෙමොකක්ද? වැදගත්ම ෙද් තමයි රුපියෙල් 
අනුපාතය;  රුපියල ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්ෙන් කීයටද කියන එක.  
ඒක මාස හයක්, හතක් තිස්ෙසේ පුදුමාකාර විධියට ඉතාම ස්ථාවර 
ගණනකට දීලා තිෙබනවා. රුපියල් 130යි, 135යි අතර ස්ථාවර 
මට්ටමක තබාෙගන ඉන්නවා. එතෙකොට මුදල් ගලාෙගන එනවා. 
ඒ නිසා ෙම් ගැන අප සංකීර්ණ විධියට කල්පනා කරලා ඒ කරුණු 
දිහා බලන්නට ඕනෑ.  

Sir, how many minutes more have I got? 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have three minutes.. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මා අවසාන වශෙයන්  තව එක කාරණයක් ගැන කියන්න 

කැමැතියි. ෙම් GDP  සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන විශාල වැරැදි මතයක් 
ෙගොඩනඟන්නට හදනවා. විරුද්ධ පක්ෂයට ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්න බැරි වුණාම ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන වැරැදියි කියනවා.   සංඛ්යා 
ෙල්ඛන අනුව නම් ෙමොකක් හරි ෙවන බවක් අපට ෙපෙනන්නට 
තිෙබනවා. These are impressive statistics.  ෙම්ක වැරැදියි 
කියලා තර්කයක් ෙගොඩනඟන්නට හදනවා. ෙමොකක් මතද 
තර්කයක් ෙගොඩනඟලා තිෙබන්ෙන්? ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයක් එයාෙග් 
වෘත්තීය  මට්ටම අතර ෙමොකක්ෙදෝ ගැටුමක් ඇති කර ගත් 
ෙවලාෙව් එයා මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිහින් කට උත්තරයක් 
දීලා තිෙබනවා.  ඒ කට උත්තරය අරෙගන තමයි දැන් ෙම් ෙලොකු 
විස්තරයක් හදලා තිෙබන්ෙන්.  ෙවන කිසිම ශාස්තීය විෙව්චනයක් 
සිදු ෙවලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙමතැන අපි කථා 
කරන්ෙන් වර්ෂයක GDP එක ගැනයි. අප ඒක  මාස තුෙනන් 
තුනට හදනවා. ඒ කියන්ෙන්  Quarter 1,  Quarter 2, Quarter 3,  
Quarter 4  කියා.  ෙම් Quarter එකක් හදනෙකොට  දවස් 72ක් 
ඇතුළත අංශ 200කින් විතර සංඛ්යා ෙල්ඛන එවන්නට 
ඕනෑ.තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ නම්, ඒ ෙමොනවාද කියලා දළ 
වශෙයන් reference එකක් මට ෙදන්න පුළුවන්. කරුණාකරලා 
Fiscal Management Report 2014 හි 89වැනි පිටුව බලන්න. අපි 
ෙම් GDP එක හදන්ෙන් ෙමොන විධියටද කියලා   එහි තිෙබනවා.  
ෙම්ක රහසක් ෙනොෙවයි. ෙමහි තිෙබනවා agriculture, livestock 
and forestry. ඊළඟට, fishing, industry, mining and quarrying, 
manufacturing, electricity, gas and water, and construction. 
ඊට පස්ෙසේ servicesවලට යනවා. Wholesale and retail trade, 
hotels and restaurants, transport and communication, 
banking, insurance and real estate, ownership of dwellings, 
government services, private services යන ෙම්වා සලකා බලා 

තමයි අෙප් GDP එක හදන්ෙන්. ෙම් එක එක මාතෘකාව යටෙත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින්, මහ බැංකුෙවන්, එක එක ආයතනවලින් 
විස්තර එනවා. දවස් 72ක් ඇතුළත ඒවා සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒවා 
සකස් කරන අතර එක එක ක්ෙෂේතවලින් එන විස්තර  computer 
එෙක් වැෙටනවා. ඒත් එක්කම තවත් විස්තර එනවා. එතෙකොට ඒ 
සංඛ්යාව ෙවනස් වනවා. පහළ මට්ටමින් කියන එක තවත් 
මට්ටමකදී සංෙශෝධනය වන්න ඕනෑ. වනසිංහ මහත්මයා 5.4 
කියන එක 5.5 කියලා ෙවනස් කර තිෙබනවා. ඒක වැරැද්දක් 
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ඒක එතුමාට ලැෙබන දත්ත අනුව කරන 
ෙදයක්. ෙම් එක quarter එකක  6 දක්වා සංෙශෝධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකට සාධාරණ ෙහේතු තිෙබනවා.  

ෙම්ක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් ෙද්. 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Give me one minute,  please.  

Internal consistency ෙවනස් වුණාම ඒකත් එක්ක බද්ධ 
ෙද්වලුත් ෙවනස් වුෙණ් නැත්නම් එතැන වැරැද්දක් තිෙබනවාය 
කියලා ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම්ක හිෙතන හිෙතන විධියට ෙවනස් 
කරන්න බැහැ. ඇත්ත වශෙයන් ෙම් quarterly figures කියන එක 
හුඟාක් දුරට එෙහේ - ෙමෙහේ වන්න පුළුවන්. අවසානෙය්දී වර්ෂෙය් 
annual GDP කියන එක තමයි අපි විෙශේෂෙයන් සලකන්ෙන්. 
ෙම්ක first quarter එෙක් තිබුණු ෙපොඩි සංෙශෝධනයක්. මම 
හිතන්ෙන් ෙම් ගැන මහ බැංකුවත් විස්තර කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඊෙය් පුවත් පත් සාකච්ඡාවකදීත් ඒෙගොල්ලන් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එක එක ආයතන එක එක විධියට 
ෙම්වා විනිශ්චය කරනවා.  

ගිය සැෙර් ෙවොෂින්ටන් නුවරට මමයි, දිගාම්බරම් මහත්මයායි 
ගියා. දිගාම්බරම් මහත්මයාෙග් සංෙශෝධන IMF එක ෙවනස් 
කළාය කියලා එහිදී විශාල ෙගෝරියක් දැම්මා, ඇයි ඔයෙගොල්ලන් 
අපිට කියන්ෙන් නැතිව ෙම් වාෙග් ගණන් හදන්ෙන් කියලා. 
200කට පමණ spread sheet එකක් තිෙබනවා. ඒ කරුණු බලා 
තමයි ඉහළ එකට යන්ෙන්. මට මතකයට ආෙව් ෙම්ක හරියට 
මනාප ගණන් කරනවා වාෙග්යි කියලා. ෙමොකද, ඒ එක එක 
මධ්යස්ථානෙයන් පතිඵල ලැෙබන විට computer එෙක් ලකුණු 
ෙවනස් වනවා. එතෙකොට අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
වාෙග් අය හිතනවා, ෙමතැන ජිල්මාට් එකක් තිෙබනවාය කියලා. 
දැන් ෙම්ක ජිල්මාට් එකක් ෙනොෙවයි. ඡන්ද එන විධියට ඒක 
computer එෙක් සංෙශෝධනය වන විධිෙය් කමයක් තමයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. අපි කියන්නට ඕනෑ, 2013 වර්ෂය කියන්ෙන් අෙප් 
ආර්ථිකෙය් ඉතාම සාර්ථක වර්ෂයක් කියලා. අප පැමිණි ඒ ගමන 
ඉතාම සාර්ථක ගමනක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මට තව 
විනාඩියක් ෙදනවා නම්, මම තව එක කරුණක් පමණක් කියන්න 
ඕනෑ. ඇයි ෙම් බදු ගහන්ෙන්? ඉතාම ෙකටිෙයන් කියනවා නම්, 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල් රැක ගන්න අපි බදු ගහන්න 
ඕනෑ. අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා ඒක සනාථ කරයි. 
ඉස්සර අපි දකු ණු පළාත පසු කර ෙගන එනෙකොට අද වාෙග් 
කරවල කඩ තිබුණාද? අද ෙකොච්චර උම්බලකඩ තිෙබනවාද? අද 
ෙකොච්චර ජාඩි තිෙබනවාද? අද හික්කඩුෙව් ඉඳලා ඒ පාර දිගටම 
ෙවළඳාම් ෙකෙරනවා. ඉස්සර ෙම් ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම 
මාලදිවයිෙනන් ෙගනාවා, නැත්නම් ඉන්දියාෙවන් ෙගනාවා. 
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ඒවාට බදු දැම්මාට පස්ෙසේ අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙද්ශීය 
වශෙයන් නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්න. රන්ජන් රාමනායක 
මන්තීතුමා ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාෙගන් අහන්න, මම 
කියන්ෙන් ෙබොරුද කියලා. අද කරවල, ජාඩි, උම්බලකඩ ඕනෑ 
තරම් ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අපි ඒවාට බද්දක් ගහපු නිසා. මුළු 
ලංකාවටම අවශ්ය "කහ" මම නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය් 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වී තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවාද, Elephant House එෙක් නිෂ්පාදනවලට ගන්නා හැම 
ඉඟුරු කෑල්ලක්ම මම නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය්යි නිෂ්පාදනය 
වන්ෙන් කියලා. අද ඉඟුරුවලින් අපි ස්වයංෙපෝෂිතයි. අපට ෙද්ශීය 
වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඒවාට ටික කාලයකට ෙහෝ 
බද්දක් ගහන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් ටික කාලයකට ෙපොඩි පශ්නයක් 
ඇති වනවා. නමුත් අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඒක අවශ්යයි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ranjan Ramanayake, you have 10 minutes. 
 

[අ.භා. 5.36] 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රෙට් ආර්ථිකය ගැන 

කථා කිරීෙම්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු, ඇමතිවරු ෙබොෙහෝ 
ෙදනා කියන්න උත්සාහ කළා ඉතාම ෙහොඳ ආර්ථිකයක් 
තිෙබනවාය, රට ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලාය, ඉතාම දියුණුය කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] මම කාටවත් බාධා කෙළේ නැහැ. බලන්න, කථා 
කරන්න පටන් ගනිද්දීම  ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
බාධා කරනවා ෙන්. පුදුම කරදරයක්.  

රට දියුණු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා රජෙය් මැති ඇමතිවරු 
අප සමඟ වාද කරනවා.  ඒ අය එෙහම වාද කරන්න බැඳිලා 
ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම බැඳිලා 
ඉන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසෙමන් 111කට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා නඩු දාලා 
තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් 
සභාපතිතුමාටත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ  ෙචෝදනා නඩුවක් තිෙබනවා. 
ඉතින් ෙම් තත්ත්වය අනුව සියලු ෙදනාම බයයි. නමුත් අපට නම් 
සල්ලිවලට ෙබොරු කියන්න බැහැ. ඇත්ත තත්ත්වය ඇත්ත 
සැටිෙයන් කියන්න සිදු ෙවනවා. කරුණාකරලා බාධා කරන්න 
එපා කියා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා -අෙප් ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා- 
ඉතා බරපතළ පකාශයක් කළා. එතුමා කිව්වා, එක්තරා 
නිලධාරිෙයක් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙවනස ්කළා කියලා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙබොරු කියන්න එපා. එතුමා මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමති. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සත්ුතියි, නිවැරැදි කළාට.  ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධනෙය් සංඛ්යා 

ෙල්ඛන, දත්ත ආණ්ඩුෙවන් ෙවනස් කරනවාය කියා ඒ නිලධාරියා 
බරපතල පකාශයක් කෙළේ. මම අහනවා, ෙම් වාෙග් තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් තිෙබන ආණ්ඩුවක් ඒ වාෙග් බරපතළ පකාශයක් 
කරපු නිලධාරිෙයක් අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැත්ෙත්  ඇයි කියලා.      

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙදපාර්තෙම්න්තු මට්ටෙමන් පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
පරීක්ෂණයක් ෙනොෙවයි, අත්අඩංගුවට ගන්න බැරි ඇයි? ඔහු 

කරලා තිෙබන්ෙන් බරපතල පකාශයක් ෙන්. මුළු රෙට්ම ආර්ථික 
දත්ත ෙවනස් කරන ෙලොකු වංචාවක් කරලා තිෙබනවා කියලා ඔහු 
කියනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නීතිෙය් පතිපාදන නැතුව එෙහම මිනිස්සු අත් අඩංගුවට ගන්න 

බැහැ. ෙමොකක් යටෙත්ද ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්න කියන්ෙන්? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අෙන්, ෙදයියෙන්! එෙහම නම් ශිරාණි බණ්ඩාරනායක 

මහත්මියව අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාව 
අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. ඇයි ෙම් වාෙග් ෙද්කට ෙකෙනක්ව අත් 
අඩංගුවට ගන්න බැරි? අර binocular එකක් විකුණුවා කියලා 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාව අත් අඩංගුවට ගත්තා ෙන්. ඒවාට 
පතිපාදන හදලා ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් කටයුතු කළා ෙන්. ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල්වලට කියනවා, පතිපාදන නැහැයි කියා. පුදුම 
කථාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධය ඉවර ෙවලා 
දැනට අවුරුදු පහක් ෙවනවා. මම ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක් 
ෙනොෙවයි. මම දන්නා විධියට ෙම් ගැන කථා කරන්නම්. ආර්ථිකය 
දියුණු ෙවලා කියන නිර්ණායකය ෙමොකක්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි? රටක ආර්ථිකය දියුණුයි, ස්වයං ෙපෝෂිතයි 
කියලා අපට කියන්න පුළුවන්; වාද කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අද අෙප් රෙට් අම්මලා, අක්කලා, නංගිලා 
ලක්ෂ 20කට ආසන්න පමාණයක් පිට රට ගිහිල්ලා බැල 
ෙමෙහවරකම් කරනවා. හැබැයි රට ස්වයං ෙපෝෂිතයි. අෙප් රෙට් 
පවුල්වල තිෙබන ෙලොකුම සතුට ෙමොකක්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි? තමන්ෙග් ආගම අදහා ෙගන තමන්ෙග්ම දරුවන් 
එක්ක එකට ජීවත් ෙවන සංස්කෘතියකුයි අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්. 
අෙප් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් සතුට තමයි අෙප් රෙට් භාෂාව කථා 
කරමින්, තම ආගම අදහමින් දරු මල්ලන් -දුවා දරුවන්- එක්ක 
ඉන්න එක. අද රට ෙමච්චර ස්වයං ෙපෝෂිත නම්  අෙප් අම්මලා, 
අක්කලා, නංගිලා ලක්ෂ 20ක් මැද ෙපරදිග වහල් ෙසේවයට 
යවන්ෙන් ඇයි? ඉතින් ඔය කියන ස්වයං ෙපෝෂිත යුෙරෝපෙය් 
රටවල කවුරුවත් එෙහම පිට රටවලට ගිහිල්ලා ඒ ෙගවල්වල 
වැසිකිළි ෙහෝදනවාද, වහල් ෙසේවෙය් ෙයෙදනවාද? ලිංගික 
අතවරවලට ලක් ෙවමින්, කස පහර කමින්, ෙබලි කපා ගනිමින් 
ෙම් සියලු දුක් විඳිමින් අෙප් අම්මලා, අක්කලා, නංගිලා ඒ රටවල 
වහල් ෙසේවය කරනවා. රට ෙමච්චර ස්වයං ෙපෝෂිත නම්, ෙමච්චර 
ආර්ථිකයක් තිෙබනවා නම්, ෙමච්චර පඩිනඩි හම්බ ෙවනවා නම්, 
උද්ධමනයක් නැත්නම් ඇයි, ෙදයියෙන්! අෙප් රෙට් අම්මලා, 
අක්කලා, නංගිලාව අෙප් රෙට් පිරිමින්ව නපුංසකයන් කරමින්, 
පිම්පියන් කරමින් ෙමෙහම විකුණන්ෙන්? ඉතින් ෙම්ෙකන්ම 
ෙත්ෙරනවා, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙබොරුයි කියලා.  

මම මන්තීවරෙයක් හැටියට මෙග් ෙගදර මට සල්ලි තිෙබනවා 
නම්, මට ෙහොඳ ෙගයක් තිෙබනවා නම්, මට ෙහොඳ පඩියක් හම්බ 
ෙවනවා නම්, මට ආදායම් එන වතු පිටි ඉඩකඩම් තිෙබනවා නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙග් අම්මා, අක්කලා, නංගිලා පිට රට වහල් ෙසේවයට 
විකුණනවාද? එෙහම ආදායමක් තිෙබනවා නම් මම කවදාවත් 
මෙග් අම්මව, අක්කව පිට රට ෙගදරක වැඩ කරන්න යවනවාද? 
ෙම්ක ෙබොෙහොම සුළු තර්කයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙම්වාට 
උත්තර නැහැ. ෙමොකද  ලක්ෂ හයක් සවුදි අරාබිෙය් විතරක් 
ෙසේවය කරනවා. අද ඒ ෙගෙනන ෙඩොලර් බිලියන 7න් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙජෝගි නටන්ෙන්. නමුත් කියන්ෙන් ෙලොකු 
ආර්ථිකයක් තිෙබනවා, ෙලොකු සංවර්ධනයක් තිෙබනවා, ස්වයං 
ෙපෝෂිතයි කියලායි. ෙමන්න ෙම්ක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ෙම්  
සංඛ්යා ෙල්ඛන කාටවත් ෙවනස් කරන්න බැහැ. සවුදි අරාබි, 
ෙදෝහා කටාර්, අබුඩාබි, ඩුබායි, ෙජෝර්දාන්, කුෙව්ට්වල ඉන්න 
ගණන කවුරුත් දන්නවා. රට දියුණුයි ලු. නමුත් වහල් ෙසේවයට 
වැඩිම පිරිසක් විකුණන රට හැටියට ෙලෝකය හඳුනා ෙගන 
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාවයි. දැන් ෙම් රෙට් අභිමානය නැති කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, සපත්තුවක් නැති 
කාරණයක් උදාරහණයට අරෙගන රෙට් තිෙබන සංවර්ධනය ගැන 
කියන්න බැහැ කියලා. සපත්තු ෙදකක් නැති ශිෂ්යාවක් දිවි 
නසාෙගන කියලා අද මාධ්යවල පළ ෙවලා තිෙබන හැටි අප 
දැක්කා. නමුත් අද රෙට් නායකයන්ෙග් දරුවන්  දමන්ෙන් රුපියල් 
150,000ක් වටිනා  "ලුවී විෙතෝන්" සපත්තු. ඒ රැකියාවක් 
කරන්ෙන් නැති, රෙට් නායකයන්ෙග් දරුවන්. ඒකයි තත්ත්වය. ඒ 
කියන්ෙන් සුපිරි පැළැන්තියක් බිහි ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එකයි. ෙම් ආර්ථිකය තුළ ඉතාම ධනවත්, සුපිරි පැළැන්තියක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා බිහි කර තිෙබනවා.  

අද අප කවුරුත් දන්නවා 1948 සිට 2005 දක්වා ගත්ත ණය 
පමාණයට වඩා වැඩි ණය පමාණයක් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
2005 සිට 2013 දක්වා අරෙගන තිෙබන බව. ෙම් ණය ගැනීම 
ෙලොකු වීරකමක් හැටියට හුවා දක්වන්න හදනවා. තමුන් ණය 
ගන්න එක වීරකමක්ද? ෙම් ණය ගන්ෙන් ෙමොනවා උගස ්කරලාද?  
ෙම් ණය ගන්ෙන් අෙප් රට උගස් කරලායි. ෙම්ක වීරකමක් 
ෙනොෙවයි. සමහරු කියනවා අපට ණය ෙදන්ෙන් ණය ෙගවන්න 
පුළුවන් නිසා ලු. ෙදවියෙන්! ණය ගන්න ෙකොයි තරම් ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 මහවැලිය හැදුෙව් ෙකොෙහොමද?  එෙහම නම් මහවැලිය හදපු 

එකත් වැරැදියි ෙන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒකට ඔෙහොම ණය ගත්තාද? ෙම්වාෙය් ෙපොලිය සියයට 8යි, 

9යි, 10යි. ගරු ඇමතිතුමනි, soft loans තිෙබනවා; aid තිෙබනවා; 
grants තිෙබනවා. ඔබතුමාම කියනවා,- 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
එත ෙකොට BMICH එක?  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අප ෙම් රැස් ෙවලා කථා කරන පාර්ලිෙම්න්තුව හදා 

තිෙබන්ෙන් ණය අරෙගනද? ෙම්ක ජපානෙයන් ෙජ්.ආර්. 

ජයවර්ධන මැතිතුමාට ලැබුණු  ආධාරයක්. ඒක ෙන් ඇත්ත. ඒක 
ණයක් ෙනොෙවයි ෙන්. එතෙකොට ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල හැදුෙව් 
ෙකොෙහොමද? අන්න ආණ්ඩු කරන කම. දැන් කරන්ෙන් ෙමෙහම 
ෙන්. ඉස්සර ෙවලාම එන commission  එක බලනවා. මන්දනා 
ස්මයිල් යන්තම් ෙබ්රිලා පැන්නා.  Hongkong and Shanghai 
Bank එෙක් deposit slip එකක් සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ෙහළි 
කළා  කියලා  ෙන්, "The Sunday Leader"  පුවත් පෙත් සම 
කර්තෘෙග් ෙගදරට පැන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙන් ෙම් 
තිත්ත ඇත්ත. ඒක කථා කරන්න බැරි තමුන්නාන්ෙසේලාත් අද හිර 
ෙවලා ඉන්න නිසා ෙන්. ෙමොකද, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව තිෙබනවා. මරන්න බලා ෙගන 
ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය ටිෙක් SLCTB 
එෙක් ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවලා නැහැය කියලා මාධ්යවල පළ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කයි තත්ත්වය. රටක අවංක නායකත්වයක් 
තිබිය යුතුයි. බුදුහාමුදුරුෙවෝ පවා ෙද්ශනා කර තිෙබනවා රජ 
අධාර්මික වුණාම ඇමති මණ්ඩලය අධාර්මික වන බව. ඇමති 
මණ්ඩලය අධාර්මික වුණාම නිලෙමලා අධාර්මික ෙවනවා. 
නිලෙමලා අධාර්මික වුණාම රට වැසියා අධාර්මික ෙවනවා. 
ෙහොෙරකුට ඕනෑම ජඩ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ෙහොෙරකුට 
ෙබොරු කියන්න පුළුවන්; ඕනෑම සල්ලාල වැඩක් කරන්න පුළුවන්;  
කුපාඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්; වනචර වැඩක් කරන්න පුළුවන්. 
ඒ වාෙග් තත්ත්වයක අද ඉන්ෙන්. ෙමොකද 'නායකයා හිටෙගන 
කරන ෙද්  ෙගෝලෙයෝ දුව දුව කරනවා කියලා කථාවක් තිෙබනවා 
ෙන්.   

පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණු ෙද්වල් දිහා බලන්න. අෙප් ඇමති 
මණ්ඩලෙය් ඉන්න ඇමතිවරුන්ෙග් බිරින්දෑවරු ෙමොකක්ද කෙළේ? 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ අයෙග් නම් කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඒ කවුද කියලා.  ෙසොයා ගත්ත ෙකෝටි 
ගණනක වත්කම් ගැන list එකක් දමලා තිබුණා. ෙම්කයි 
තත්ත්වය. අද තවත් ඇමතිවරු ඉන්නවා, එතුමන්ලාට රුපියල් 
ෙකෝටි 45,000ක අල්ලස් හා දූෂණ නඩු තිෙබනවා. ඒවා වහලා 
තිෙබනවා. මීට ෙපරත් ඔය ගැන කථා කළා.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව පිළිගන්න ඕනෑ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එද්දි පාපැදියක් තිබුෙණ් නැති සමහර මන්තීවරුන්ට අද ෙචොපර් 
හතරක් පමණ තිෙබන බව.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඒ කවුද කියලා කියන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඉතින් ඔබතුමාම දන්නවා ෙන්. ඒ සජින්  වාස ් 

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

 
කියලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ෙව්දිකාෙව්දීම කිව්වා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
එතුමාෙග් තාත්තාත් ව්යාපාරිකෙයක් ෙන්.  
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නැහැ ෙන්.  ''එදා ඩුබායිවල ටැක්සි එකක ගිය පුද්ගලෙයක්; 

අන්න අද ෙචොපර් හතරක් තිෙයනවා'' කියලා අෙප් හිටපු හමුදාපති 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා කියලා තිෙබනවා.   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. What is it, Hon. 
Azwer? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
හැම තිස්ෙසේම අශීලාචාර වචන පාවිච්චි කරන ෙම් මන්තීතුමා 

දැන් ෙම් සභාෙව් කිව්ව එක ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ.  ඒක 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders in the 

Hon. Ranjan Ramanayake's speech, that will be 
expunged. Hon. Ramanayake, you carry on.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් මට අභිෙයෝගයක් කළා,  නම කියන්න 
කියලා. නම කිව්වාම කියනවා වැරැදියි කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් 
කියන්ෙන්? මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] දැන් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කිව්වා එතුමාෙග් නම කියන්න කියලා.  [බාධා 
කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අස්වර් මන්තීතුමා මෙග් කාලය කනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ෙලබ්ෙබතුමා පල්ලිෙය්දී හරියට ඔබතුමාෙග් වැෙඩ් කරලා නැහැ. ඒක තමයි ඔය කෑ ගහන්ෙන්. ෙලබ්ෙබතුමා සුන්නත් කිරීම 
හරියට කරලා නැහැ. නැවත කපන්න ෙවනවා ඕක. හැම දාම pointless. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you cannot say such things. - 

[Interruption.] I order that to be expunged.  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙම්කයි තත්ත්වය.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අද රටකට, - [බාධා කිරීමක්] දැන් ඔබතුමාෙග් ඔක්ෙකොම 

කපන්න ෙවනවා, full pointless. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, I will expunge those words. Hon. 

Member, you carry on.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමාෙග් ෙකොන විතරක් ෙනොෙවයි, ෙසේරම කපන්න ෙවනවා. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, what is your point of Order? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා නම අහනවා. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, this is very important. My point of Order is, as 

usual, he is insulting the Islamic religion, the Lebbe in the 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Palli. I am properly done. So, he has no business to 
question me.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, I have ordered those words to be 

expunged. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
That is, insulting Islam; he is insulting Islam. Is that 

the policy of the UNP? [Interruption.]  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා පල්ලි ගිනි තිබ්ෙබ් නැහැ ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 

පල්ලිත් ගිනි තිබ්බා.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ranjan Ramanayake, please wind up now.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, can you give me one more minute? 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Yes. Then, you carry on. - [Interruption.] Hon. Azwer, 

please sit down.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Hon. Azwer, did you not hear what the Hon. Deputy 

Chairman of Committees said? He said "sit down". - 
[Interruption.] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් බලන්න ෙම් රටට 
ආෙයෝජකයන් එයිද කියලා. අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමනි, ලංකාවට ආෙයෝජකයන් එයිද? ළඟදී ලංකාෙව් 
භයානක විනාශයක් ෙවන්න තිෙබනවාලු. ඒ ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාපු ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි 
බලාගාරය විසිපස් වතාවක් කැඩිලා. තවත් බලාගාර හයකිනුත් අද 
විදුලිය ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් ආෙයෝජකයන්ට ඇෙහද්දී ආෙයෝජකෙයෝ ලංකාවට 
එයිද?  

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

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 එනවාද? ඒ කියන්ෙන් electricity නැති රටකට වුණත් 

ආෙයෝජකෙයෝ එනවා කියන එකද?  විදුලිය නැති රටකට 
ආෙයෝජකෙයෝ එනවා?  පළාත් සභා මැතිවරණයක් තිෙබන ෙම් 
කාලෙය්  නම් තමුන්නාන්ෙසේලා electricity  කපන්ෙන් නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ranjan Ramanayake, please wind up now.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතියි. මම හිතන 

හැටියට  ආෙයෝජකයන්ට එන්න පුළුවන් විධිෙය් රටක් අද 
නිර්මාණය කරලා නැහැ.  ඇත්ත තත්ත්වය එයයි. අද ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාෙව් ඇත්ත තත්ත්වය  කියන්න ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ට 
විධියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ අයට අනුකම්පා කරනවා. නමුත් 
රටට, ගමට ගියාම ඇත්ත තත්ත්වය අපි දන්නවා. වැඩිෙයන්ම 
කෑගහන්ෙන් කැපිලා ෙපෙනන්නයි. ෙමොකද, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට අහු ෙවයි කියලා. මම එතුමාටත් 
අනුකම්පා කරනවා. එතුමාට නැවත වරක් ෙද්වස්ථානයට ගිෙයොත් 
හරියට ඒ වැෙඩ් කරන්න මම ෙගවලා හරි ෙලබ්ෙබ ෙකෙනක්ව 
ගන්නවා කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lalith Dissanayake. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බලන්න යූඑන්පී 

එෙකන් ෙම් සභාවට ෙගනැල්ලා තිෙබන්න අයෙග හැටි.  

ෙකල්ෙලෝ පහක් අනාථ කරලා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඔක්ෙකොම උසාවි ඇවිත් තිෙබනවා. අනාචාර මිනිෙහක්. එතුමාට ෙකොෙහේද අද character 
එකක් තිෙබන්ෙන්. බයිස්ෙකෝප්කාරයා. 

මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
[අ.භා.5.48] 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය්  ෙම් 
රෙට් උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් -ඔබතුමා ජීවත් වන පෙද්ශෙය් 
යාපනයත් ඇතුළත්ව- ජනතාව විශාල වශෙයන් අතුරුදහන් 
වුණාය කියලා කිව්වා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සමීක්ෂණයක් පටන් ගත්තා. 
දැන් ඒක කර ෙගන යනවා. කිලිෙනොච්චි පෙද්ශෙය්ත් ඒ 
සමීක්ෂණය ඉතාම නියමානුකූලව කළාය කියා ඊෙය් ෙපෙර්දා 
පත්තරවල දමලා තිෙබනවා මම දැක්කා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ගැන බය වුණා. ෙම්කට බය වුණාම යූඇන්පී එකත් ෙජ්වීපී එකත් 
ෙදකම එකතු ෙවලා ෙමොකක්ද කෙළේ? දැන් ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශ්වසනීයභාවයට ගහන්න 
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හදනවා. ඔන්න මන්තීතුෙමක් පක්ෂ නායකෙයක් හැටියට එතුමාට 
තිෙබන වරපසාද අනුව ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා පත්තර පිටුවක් කියවලා, ෙම් පත්තර 
පිටුෙව් තිබුණ නිලධාරිෙයක් විනය පරීක්ෂණයකදී දුන්න කට 
උත්තරයක් තමයි ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාව වැරදියි කියන්න උපෙයෝගී කර 
ගත්ෙත්. ෙම් ජාතික ගිණුම සකස් කිරීෙම් කියාවලියක් තිෙබනවා. 
ඒක එක පුද්ගලෙයක් තනිවම කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
පැහැදිලිවම ගත්ෙතොත් එහි අංශ දහයක් ෙදොළහක්  තිෙබනවා. 
ජාතික ගිණුමක ඇස්තෙම්න්තු සකස් කිරීම ගත්තාම බාහිර 
ආයතනවල ෙතොරතුරු ඉල්ලා සිටීෙම් ලිපි ෙයොමු කිරීම, දත්ත 
පදනම සකස් කිරීම, ෙතොරතුරු සංසන්දනය කිරීම සහ පුවත් පත් 
වාර්තා සමඟ ගැළපීම, ෙතොරතුරු පරිගණක ගත කිරීම, 
ඇස්තෙම්න්තු කළ ජාතික ගිණුම පළමුවරට සාකච්ඡාවට ගැනීම, 
ඇස්තෙම්න්තු කළ ජාතික ගිණුම ෙදවනවරට සාකච්ඡාවට ගැනීම, 
ෙතොරතුරු නැවත යාවත්කාලීන කිරීම, ජාතික ගිණුම් අංශෙය් 
පධානියා විසින් කැඳවන පළමු සාකච්ඡාව, ජාතික ගිණුම් අංශෙය් 
පධානියා විසින් කැඳවන ෙදවන සාකච්ඡාව, අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා ෙවත ඇස්තෙම්න්තු භාර දීම හා සාකච්ඡා කිරීම, 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් ජාතික ගිණුම් ඇස්තෙම්න්තු පරීක්ෂාවට 
ලක් කිරීම සහ ශී ලංකාෙව් ජාතික ගිණුම් ඇසත්ෙම්න්තු කිරීම. 
ෙමවැනි කරුණු කාරණා ඇතුළත් සාමුහික කියාවලියක 
පතිඵලයක් තමයි ෙම් ගිණුම ලබා දීම. එක මන්තීවරෙයක් පත්තර 
ෙකොළයක් ෙගනැල්ලා නිලධාරිෙයකුෙග් විනය පරීක්ෂණයකදී 
නිදහසට කරුණු කියමින් කළ පකාශයක් කියවලා මුළු සමස්ත 
කියාවලියම වැරදියි කියනවා නම් ඒක අමූලික ෙබොරුවක්.  අපි 
රෙට් ජනතාවට කියන්ෙන් අද විපක්ෂයට කියන්න ෙදයක් නැහැ, 
එෙහම කියන්න ෙදයක් නැති නිසා ෙම් ෙද්වල් වැරදියි කියලා 
ෙපන්වනවා කියන එකයි. කුඩු ෙගන්වනවා කියනවා.  

ෙම් රටට කුඩු ෙගනාෙව් ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙනොෙවයි, ඉතිහාසෙය් 
සිට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අද කුඩු ගැන කථා කරන්ෙන් කුඩු 
අල්ලන නිසායි. ෙර්ගු නිලධාරින්, ෙපොලිස් නිලධාරින් අද කුඩු 
අල්ලනවා. හැම පැත්ෙතන්ම කුඩු අල්ලනවා. ඒවා ව්යාප්ත ෙවලා 
තිෙබන තැන්වලට ගිහිල්ලා අල්ලනවා. එෙහම අල්ලන ෙකොට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අද මාධ්ය නාලිකා විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා; පුවත් පත් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා; ෙවබ් අඩවි 
තිෙබනවා. ඒවා හරහා ෙම් පවෘත්ති ෙහළිදරව් ෙවනවා. එතෙකොට 
හිතනවා ෙම්ක ෙලොකු සිද්ධියක් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් තිබුණු 
ෙලොකුම මිනී මැරුම නැවැත්තුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමායි. ඒ තමයි පභාකරන් කියන ෙලොකුම මිනී මරුවා 
කළ යුද්ධය නිසා සිදු ෙවච්ච මිනී මැරුම. නමුත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා කියන්ෙන් ඔහු ෙහොඳම ෙකනා කියලායි. ඒ යුද්ධය 
නැවැත්වූවාට පස්ෙසේ අද මැෙරන සංඛ්යාව නතර ෙවලා තිෙබනවා.  
යුද්ධය සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කිරීම ගැන අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. අද ෙකොෙහේ හරි සිද්ධ වුණ දූෂණයක් ගැන, 
කරපු මිනී මැරුමක් ගැන කථා කරනවා. මාධ්ය නාලිකා විශාල 
ගණනක් ඒවා පචාරය කරනවා. එතෙකොට හිතන්ෙන් ෙම් රෙට් 
මිනී මැරුම් විශාල සංඛ්යාවක් සිදු වනවා කියලායි. නමුත් එෙහම 
ෙදයක් නැහැ. ෙම් රෙට් ඔය කියන ආකාරයට විශාල වශෙයන් සිදු 
වන ෙදයක් නැහැ. ඒක පැහැදිලියි. අද ෙම් රෙට් සිදු වන ෙද් අපි 
විවෘතව ෙහළි කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාෙද්ශීය සභා 
සභාපතිවරුන් ගැනත් අද කිව්වා. ජනාධිපතිතුමාෙග්  ගෙම්, 
තංගල්ෙල් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමාට මහාධිකරණෙයන් 
වෙරන්තුවක් නිකුත් කළා. අන්න ඔහු  අල්ලපු බව අද පුවත් 
පත්වල තිබුණා. එෙහම නම් අද ජනාධිපතිතුමාෙග් ගෙම් ෙකෙනක් 
කියලා පශ්නයක් නැතිව, පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති කියලා 
පශ්නයක් නැතිව නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් එෙහම ෙනොෙවයි කෙළේ. දැරියක 

දූෂණය කරලා දඬුවම් ලබපු පුද්ගලයාට සාමදාන 
විනිශ්චයකාරකමක් දීපු කාලයක් තිබුණා. නමුත් එවැනි 
තත්ත්වයක් අද නැහැ. ඒ බව අපි කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ආෙයෝජනය 
ගැන කියන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීතුෙමක් කිව්වා, රටට 
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ කියලා. අද ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය 
කරන්න අපි විශාල වශෙයන් විවිධ ක්ෙෂේත ෙතෝරාෙගන 
තිෙබනවා. සංචාරක හා විෙනෝදාත්මක කටයුතු, විශ්වවිද්යාල හා 
පුහුණු ආයතන, කෘෂිකර්ම හා ධීවර, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, 
ව්යාපාර බාහිරකරණය හා දැනුම් ආශිත කියාකාරකම්, වරාය 
ආශිත ෙසේවා, ෙසෞඛ්ය, ඇසුරුම් හා සන්නාම කර්මාන්තය ආදි අංශ 
ෙවනුෙවන් තමයි අපි විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට එන්න කියන්ෙන්. 
ෙම් අංශවල තමයි ඒ ආෙයෝජන සිද්ධ වන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලය ගත්තාම අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා. 2013 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කාලය 
තුළ ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරලා 
තිෙබනවා, ව්යාපෘති 118ක්. ඒවාෙයන් ව්යාපෘති 105ක් අදාළ කාල 
සීමාව තුළ ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආෙයෝජනය දළ 
වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ක් ෙවනවා. 
ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් කාලය තුළ වාණිජ ෙමෙහයුම් ආරම්භ 
කළ ව්යාපෘති සංඛ්යාව 55යි. ඒ ව්යාපෘති 55 තුළින් අෙප් රැකියා 
උත්පාදනෙය් පමාණය 9,500 ඉක්මවනවා. නමුත් විපක්ෂෙය් අය 
කියනවා ආෙයෝජන නැහැ කියලා. ෙම් ෙතොරතුරු වැරැදියි  
කියනවා. එෙහම නම් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා 
බලන්න. ෙම් ෙතොරතුරු ගන්ෙන් ඒ ආයතනවලින්. එෙහම 
අරෙගන තමයි පුවත් පත්වලට වාර්තා හදන්න අපි ෙයොදාගන්ෙන්.  

1978 ඉඳන් 2013 තුන්වන කාර්තුව දක්වා ෙම් රටට ලැබී ඇති 
මුළු ආෙයෝජනය වන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 9,397න් 
සියයට 70ක් ෙහවත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 6,619ක් 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 2006 සිට 2013 ෙතවැනි කාර්තුව දක්වායි. 
එෙහම නම්, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙම් රට පාලනය කරන කාලය තුළ, එනම් 2006 
ඉඳන් 2013 දක්වා කාලය තුළ තමයි සමස්ත ආෙයෝජන පමාණය 
වන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 9,397න් සියයට 70ක් ෙහවත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 6,619ක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් කියන 
එක අපට ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්.  

අපි ඒක කියන්ෙන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කියන විධියට 
ෙහොර සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙනොෙවයි. ෙම් ෙතොරතුරු පරීක්ෂා 
කරන්න එන්න ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට. ඇවිල්ලා 
බලන්න. අපි අභිෙයෝග කරනවා, ෙම්වා ෙබොරු නම්, අෙප් 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙබොරුවක් නම්, ඕනෑම ෙවලාවක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් දත්ත ෙබොරු බව ඔප්පු කරන්න 
කියලා. සියයට 70ක් ආෙයෝජන ආෙව් නැහැ කියලා පුළුවන් නම් 
කියන්න. ඒ ගැන අපට අභිෙයෝග කරන්න ෙතොරතුරුත් එක්ක. 
නමුත් එෙහම ෙදයක් කියන්න විපක්ෂයට බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සැබෑ සංවර්ධනයකුයි, 
සැබෑ දියුණුවකුයි අද තිෙබන්ෙන්. නමුත් විපක්ෂය කියනවා 
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ කියලා. ආෙයෝජකෙයෝ එනවා ඕනෑ 
තරම්. ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කිව්වා පිට රටට 
වහලුන් විකුණනවා කියලා. එදා යූඑන්පී ආණ්ඩුව තිෙයද්දී ඒක 
නවත්වන්න තිබුණා ෙන්.  රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුවකුත් තිබුණා ෙන්. එදා යුද්ධය පැවැති ෙවලාෙව් විෙද්ශ 
රැකියාවල නියුක්ත අය ෙම් රටට වැඩිම ආදායමක් ලබා දුන්නා. 
අපි අද ඒක ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. අපි අද විශාල මුදල් 
පමාණයක් වෘත්තීය අංශෙය් දියුණුවට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 
ෙහදියන් වාෙග් පුහුණු අංශෙය් අය පිට රට යවලා ආදායම් 
ලබාගන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි ඒකට ෙයොමු 
ෙවන්න ඕනෑ. අපට ෙවළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා නම්, ඒ ෙවළඳ 
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ෙපොළට ෙත්, රබර්, ෙපොල් විතරක් ෙනොෙවයි අෙප් පුහුණු 
ශමිකයන් ෙයොදවලා ආදායමක් ගන්න ඕනෑ. ගෘහ ෙසේවිකාවන් - 
housemaids - හැටියට ෙනොව, අලුත් ශමිකයන් හැටියට, 
වෘත්තියක් දන්නා පුද්ගලයන් හැටියට ඔවුන් පිට රට යවලා 
ආදායම ලබන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙබොරුවට කෑ ගහන එක 
ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. අපි සැබෑ තත්ත්වය ෙත්රුම් 
අරෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංචාරක 
ව්යාපාරය ගැන ෙමතුමා කථා කළා. ඒ නිසා මම  ඒ ගැන වැඩිය  
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 2012 වර්ෂය  
සමඟ සංසන්දනය කරනෙකොට 2013දී සියයට 17කින් 
සංචාරකයන්ෙග් පමාණය  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්  මිලියනයකටත් වැඩි 
සංචාරකයන් පමාණයක් ෙම් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. චීනය 
වාෙග් රටවල් තමයි අපි ෙමහිදීත් ඉලක්ක  කරෙගන තිෙබන්ෙන්.   

එක්සිම් බැංකුව  ගැන ඔබතුමන්ලා කිව්වා. චීනෙයන් වැඩිපුර 
ණය ගත්තා කියලා කිව්වා. අද වැඩි පමුඛත්වයක් දීලා තිෙබන්ෙන් 
චීනයටයි කියලා කිව්වා. අද ෙලෝක සංචාරක ක්ෙෂේතය ගත්තාම, 
ෙලෝකෙය්  රටවල් අතරින් සංචාරෙය් ෙයෙදන වැඩි පිරිසක් 
ඉන්ෙන් චීනෙය් බව කියන්න ඕනෑ. ෙලෝක සංචාරකයන් අතරින් 
මිලියන 83ක්ම චීන ජාතිකෙයෝයි. ඒ පමාණය වාර්ෂිකව මිලියන 
83ක් පමණ ෙවනවා. 2013දී   50,000ක් තරම් වැඩිම  චීන 
සංචාරකයන් පිරිසක් අෙප් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 2015 
වනෙකොට චීන සංචාරකයන් 125,000ක් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න 
අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සංචාරක මණ්ඩලය, ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය පෙයෝගිකව ඒ ඉලක්කයට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් වැඩිම සංචාරය කරන පුද්ගලයන් ඉලක්ක  
කර ෙගන, ඒ රටවලට ගිහිල්ලා, ඒ  මාධ්ය තුළින් අෙප් සංචාරක 
ව්යාපාරය පචලිත කර තිෙබනවා. 2012 ඉලක්කය ඉක්මවා  - 
දසලක්ෂය-  2013දී ෙම් රටට පැමිණි පළමු  සංචාරකයා පිළිගත් 
අවස්ථාෙව්  ඒ සංචාරකයා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  "පවර්ධන ව්යාපෘති 
දැන්වීම් දැකලා තමයි මම ෙම් රටට ආෙව්" කිව්වා. ෙම් සංචාරක 
පවර්ධන ව්යාපෘති දැකලා තමයි එතුමා  ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
සංචාරකයන් පැමිණීෙම් එවැනි වර්ධනයක් අද ෙම් රෙට් 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛන අසත්යයක්ද?  එතරම් 
සංචාරකයන් පමාණයක් ආවා කියලා ජන හා සංඛ්යා  ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාර්තා කරනවා නම් ඒක අසත්යයක්ද? ඒක 
අසත්යයක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද?  එක නිලධාරිෙයක් ඒ 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙවනස් කළා කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. අද  
ෙම්  විධියට රට  සංවර්ධනය වනෙකොට  විපක්ෂයට කියන්න 
ෙදයක් නැති නිසා  එතුමන්ලා  ඒ සංඛ්යාෙල්ඛන අසත්යයි කියලා 
ෙම් රටට කියනවා.  

ඒ වාෙග්ම සංචාරකයන් ෙම් රටට ඇවිල්ලා  වියදම් කරන 
පමාණය ගැන බලනවා නම්, එදා 2009දී සංචාරකෙයක් වියදම් 
කෙළේ  ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 65යි.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අද වනෙකොට සංචාරකෙයක් ෙමරටට ඇවිල්ලා 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්  109ක තරම් මුදලක් වියදම් කරන 
තත්ත්වයක්  තිෙබනවා.                                           

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

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අද එවැනි සැබෑ තත්ත්වයක්  ෙම් රට තුළ  තිෙබනවා.  මම තව  

වැඩි ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක  
සභාපතිතුමනි.  

ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් මත්ස්ය නිෂ්පාදන ගැනත්  
කථා කරන්න  ඕනෑ. මම ෙම් කාරණය  කථා කරලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 2012දී අෙප් රෙට් මුළු මත්ස්ය නිෂ්පාදනය 
ෙමටික් ෙටොන් 486,170යි. ඒක කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා 
සියයට 9.3ක වැඩි වීමක්. ෙවරළබඩ මත්ස්ය  නිෂ්පාදනය ෙමටික් 
ෙටොන් 257,540යි.  ඒක සියයට 15.8ක  වැඩි වීමක්.  යුද්ධය 
පැවති උතුරු පළාතත් ෙම් නිෂ්පාදනයට  දායක ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය  කරන 
උතුරු  පෙද්ශෙය් මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ෙමටික්  ෙටොන් 59,340ක් 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් උතුෙරන් තමයි මත්ස්ය 
නිෂ්පාදනෙය්දී ඉහළම දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.   

ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පැවති යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් රටට 
සාමය  ෙගනාෙව්  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය කියන මම 
ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මට තව විනාඩියක්  ෙදන්න.  

ඒ වාෙග්ම  ෙම්  කර්මාන්තෙය් ෙයදී  සිටින පවුල් සංඛ්යාව  
188,480ක් වුණා.  ඒ සංඛ්යාව 192,100 දක්වා  වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ අනුව ෙම් රෙට්  ෙම් ක්ෙෂේතවල  වර්ධනයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා  අසත්ය සංඛ්යාෙල්ඛන ෙනොෙවයි. ෙම් 
රෙට්  සැබෑ සංවර්ධනයක්  තිෙබනවා.    

විපක්ෂයට අපි  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම 
සම්බන්ධව.  ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්කට 
කියන්ෙන්, ''ඉල්ලාෙගන කනවා''  කියලායි. ඉල්ලාෙගන කෑමක් 
තමයි අද විපක්ෂය කරලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම්   රෙට් ෙකෙරන 
සංවර්ධනය ගැන   මුළු රටටම කියන්න එතුමන්ලා අපට  අවස්ථාව 
ලබා දුන්නා. ඒ නිසා  විපක්ෂය   ෙම් ෙයෝජනාව  ෙගනාපු එක 
ගැන  අපි විපක්ෂයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  රෙට් සංවර්ධනය ගැන 
සැබෑ ෙලසම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මුළු රටටම  කියන්න අපට 
එමඟින්  අවස්ථාවක් ලැබුණා.  

ස්තුතියි. 
 
 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා. 6.00 වුෙයන්  නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව 2014  ජනවාරි 24 වන සිකුරාදා    
අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப. 6.00 மணியாகிவிடேவ,  கு க்களின் பிரதித் 

தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2014 சனவாி 24, ெவள்ளிக்கிழைம 
பி.ப. 1.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 6.00 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  adjourned Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until  1.30 p.m   on Friday, 24th January, 

2014. 
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[ගරු ලලිත් දිසානායක  මහතා] 



සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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