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අ.භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.30 p.m.
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

2014 ෙදසැම්බර් මස 02 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

පතිඥාව: ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා

உ திப்பிரமாணம்: மாண் மிகு அமீர் அ
சிஹாப்தீன்

AFFIRMATION: HON. AMEER ALI SHIHABDEEN

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා නීති පකාර පතිඥාව දී
ෙම්සය මත තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය.
மாண் மிகு
அமீர்
அ
சிஹாப்தீன்
சட்டத்தினால்
ேவண்டப்பட்டவா
உ திப்பிரமாணம்
ெசய்
சபாபீடத்தி
ந்த த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிட்டார்.

The Hon. Ameer Ali Shihabdeen made and subscribed the
Affirmation required by Law; and signed the Book at the
Table.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

I

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

ඉල්ලා අස්වීම : පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (අල්හාජ්)
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

இராஜினாமா: பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு
(அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்

RESIGNATION: HON. (ALHAJ) A.H.M. AZWER, MEMBER OF
PARLIAMENT

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

නිෙයෝජ කථානායකතුමා
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ගරු
කථානායකතුමා ෙවත ලැබී ඇත.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා
සිය මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ
ෙල්කම්වරයා ෙවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු
කැමැත්ෙතමි. එම ලිපිය දැන් කියවනු ලැෙබ්.
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අනතුරුව පහත සඳහන් ලිපිය මහ ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී:

அதன்பிறகு, ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம் க தத்ைத வாசித்தார்:
Whereupon the Secretary-General read the following letter:

III

"ඒ" ස්ථාවර කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් කිරීම
நிைலக்கு

"ஏ": உ ப்பினர்கள் நியமனம்

STANDING COMMITTEE "A" : NOMINATION OF MEMBERS

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

“මඩහෙපොල ශී රත්නපාලාරාම විහාරස්ථ සාසන හා ෙබෞද්ධ
අධ ාපන සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)” පනත්
ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස “ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාෙව්
සභාපති වශෙයන් නිෙයෝජ කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු
චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, 139 වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කරන ලද බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.
තව ද, එම පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස “ඒ” ස්ථාවර
කාරක සභාවට මතු පළ වන මන්තීන් අතිෙර්ක සාමාජිකයන්
වශෙයන් ගරු කථානායකතුමා විසින් නම් කරන ලද බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි:
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා
ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා
ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු පී. පියෙසේන මහතා
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා
ගරු විදුර විකමනායක මහතා
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කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
சபாநாயகர

சான் ைர

SPEAKER'S CERTIFICATE

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

AUDITOR-GENERAL’S REPORT

(The Deputy Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 79 වන ව වස්ථාව අනුව,
2014 ෙනොවැම්බර් මස 24 වන දින විසර්ජන;
කල්පවෘක්ෂ සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්);
සිව්මුනි සෑ ෙවෙහර ෙබෞද්ධ පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්);
පී. හැරිසන් පජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්);
මානසික උපපකෘති ළමා පාසෙල් ශුභ සාධක සමිතිය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) (සංෙශෝධන);
ශී ලංකාෙව් සමාජ
(සංස්ථාගත කිරීෙම්)

වැඩ

அறிக்ைக

වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග්

සංගමය

නමැති පනත් ෙකටුම්පත්හි ද;
2014 ෙනොවැම්බර් මස 25 වන දින විසර්ජන (සංෙශෝධන)
නමැති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ද ගරු කථානායකතුමා විසින්
සහතික සටහන් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් VI වැනි
ෙකොටස සහ ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XVIII වැනි ෙකොටස; සහ 2013
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි
කාණ්ඩෙය් I වැනි ෙකොටස සහ හතරවැනි කාණ්ඩෙය් II වැනි
ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි.

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

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන්
මම "එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය" යි ෙයෝජනා කරමි.
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පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ෙමම වාර්තාව රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම
ෙයෝජනා කරමි.

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

වාර්තා මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered that the Report be printed.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත තුමා)

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சர்)

PAPERS PRESENTED
(i)

(ii)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු
2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි
වගන්තිය යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2014 සැප්තැම්බර් 30 දිනැති අංක
1882/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය;
2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන
වාර්තා. - [ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

2013 වර්ෂය සඳහා අධ ාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

ෙමම වාර්තාව සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම, 2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව පවාහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

2011 වර්ෂය සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ෙමම වාර්තාව ආෙයෝජන පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ශීඝෙයන් ඉහළ යන රථවාහන අනතුරු
පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන
විෙශේෂ කාරක සභාෙව් අතුරු වාර්තාව
ேவகமாக அதிகாித் வ ம் வாகன
விபத் க்கைளப் பற்றி ஆராய்வதற்கான
ெதாிகு வின் இைடக்கால அறிக்ைக
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சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

2013 වර්ෂය සඳහා ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

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

සම්පත් හා ව වසාය
அரச

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(மாண் மிகு
தயாசிறித
திேசரா
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

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

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (රාජ
සංවර්ධන අමාත තුමා)
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வளங்கள்,

(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State Resources
and Enterprise Development)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා
රාජ වැවිලි සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன - உண ப் பா காப் அைமச்சர்)

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ශීඝෙයන් ඉහළ යන
රථවාහන අනතුරු පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා ගරු
කථානායකතුමා විසින් 2010 වසෙර් ෙනොවැම්බර් 23වන දින පත්
කළ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ෙම් ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.
එතුමා විසින් පත් කළ කමිටුව 2010 ෙනොවැම්බර් මස 29වන
දින සිට රැස්වීම් පැවැත්වීම ආරම්භ කරන ලදුව, අදාළ කාලය තුළ
මූලික රැස්වීම් 11ක් පවත්වා ඇත. ෙමම දීර්ඝ රැස්වීම් වාරයන්හිදී
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් මාර්ග සුරක්ෂිතතාව
පිළිබඳව විවිධ හා වැදගත් කරුණු රාශියක් සාකච්ඡාවට බඳුන්
කරන ලදී. ෙමම කමිටුව පතිපත්ති සම්පාදකයින්ෙග් දීර්ඝ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පී. දයාරත්න මහතා]

ෙද්ශනවලට සවන් දී ඇත. අදාළ පරිදි අමාත ාංශ හා
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් විසින් ඉදිරිපත් කළ වැදගත්
කරුණුවලට සවන් ෙයොමු කර ඇත. ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ ෙද්ශීය
හා ජාත න්තර වෘත්තිකයින් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු
විෙශේෂ සැලකිල්ලට ෙගන ඇත. සිවිල් සමාජ නිෙයෝජිත සංවිධාන
රැසක් මඟින් ඉදිරිපත් කළ කරුණු පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාෙව් රැස්වීම්වලදී විෙශේෂ අවධානයට භාජනය කර ඇත.
ඉහත දැක්වූ කියාකාරකම්වලට අමතරව කමිටුව විසින් මාර්ග
සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ වැදගත් ලිපි ෙල්ඛන රාශියක් අධ යනය කර
ඇත. ෙමම කරුණට අදාළව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින්
අනුමත කරන ලද ෙල්ඛන රාශියක්ද, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ
ෙල්කම් විසින් මහ සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තා රැසක්ද
කමිටුව විසින් ගැඹුරින් අධ යනය කර ඇත. එෙමන්ම ෙලෝක
බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, යුෙරෝපීය ෙකොමිසම, එක්සත්
ජනපද ජාතික මහා මාර්ග සුරැකීෙම් පරිපාලනය විසින් සම්පාදිත
වාර්තා රැසක්ද කමිටුව විසින් පරිශීලනය කර ඇත.
මා විසින් ඉදිරිපත් කරන ෙමම වාර්තාව සකස් කිරීෙම්දී ඉහත
දැක්වූ ලිපි ෙල්ඛන, වාර්තා, ෙද්ශන හා ඉදිරිපත් වූ කරුණු මනා
ෙලස අධ යනය කිරීෙමන් ලබා ගත් දැනුම් සම්භාරයත්, ඉන් ලැබූ
පන්නරයත් පසුබිම් කර ගනිමින් මහා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ
කරුණු විශ්ෙල්ෂණයට භාජනය කර ඇත.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දිනපතා ෙමම රට තුළ මහ
මඟ අනතුරු 150කට වඩා සිදු ෙව්. ෙමම අනතුරු ෙහේතුෙවන්
දිනකට පස් ෙදෙනකුට ෙහෝ හය ෙදෙනකුට ජීවිතෙයන් සමු
ගැනීමට සිදු ෙව්.
මහා මාර්ග අනතුරු නිසා දිනපතා 50ක් පමණ වූ පිරිසක්
තුවාලකරුවන් බවට පත් ෙව්. පසු ගිය තිස්පස් වසර තුළ මහා
මාර්ග අනතුරු නිසා හතළිස්දහසකට අධික පිරිසක් මියැදී ඇත;
හැටඅටදහස් හාරසිය හතළිහකට අධික පිරිසක් දරුණු ෙලස තුවාල
ලබා ෙහෝ අංග විකල තත්ත්වයට ෙහෝ පත් වී ඇත. ෙමම
අනතුරුවල ෙඛ්දනීය ලක්ෂණය වන්ෙන් මහ මඟ මියැෙදන
අයෙගන් සියයට 75ක් පමණ වයස අවුරුදු 21ත් - 45ත් අතර
තරුණ ජීවිත වීමය. ජාතිෙය් ශම බල කායට අගනා දායකත්වයක්
දිය හැකි ස්වකීය පවුල් බර ඉසිලීමට උර දිය හැකි අයට ෙමබඳු
ඉරණමක් අත් වීෙමන් ජාතියට ඇති වන අහිතකර බලපෑම මිල
කළ ෙනොහැකි තරම්ය.
මහ මඟ අනතුරු පිටුදැකීෙම් ෙලෝක වාර්තාව අනුව අනතුරු
මඟින් සිදු වන අලාභ හා හානි අඩු හා මධ ම ආදායම් ලබන
රටවල දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1ක් ෙහෝ සියයට 1.5ක්
පමණ ෙව් යැයි ගණන් බලා ඇත. ෙම් ගණනය කිරීම අනුව මාර්ග
අනතුරුවලින් ෙමරටට සිදු වන වාර්ෂික පාඩුව රුපියල් බිලියන
130ක් පමණ ඉක්මවයි. මහ මඟ අනතුරුවලින් ආපදාවට ලක් වන
එක් අයකු ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 1ත් - 10ත් අතර මුදලක්
ෙසෞඛ අමාත ාංශයට වැය වන බව ෙසෞඛ අමාත ාංශෙය්
අතිෙර්ක ෙල්කම් විසින් වාර්තා කර ඇත. එෙමන්ම මහ මඟ
අනතුරුවලින් පීඩාවට පත්ව ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් පතිකාර
ලබන ෙරෝගීන්ෙගන් සියයට 70ක් පමණ අවුරුදු 15ත් - 45ත් අතර
වයස් කාණ්ඩවල පසුවන තරුණ අය ෙව්.
ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කළ ශීඝෙයන් ඉහළ යන
රථවාහන අනතුරු පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන
විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් මනා අධ යනයකින් පසුව ඉදිරිපත් වූ
සියලු කරුණු විශ්ෙල්ෂණය කර සකස් කර ඇති ෙමම වාර්තාෙවන්
මාර්ග සුරක්ෂිතතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාත් මහ මඟ සිදු වන
අනතුරු අවම කිරීම සඳහාත් ෙයෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
එම කර්තව
ඉටු කරලීම සඳහා විවිධ අමාත ාංශ,
ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ආයතන විසින් කළ යුතු කාර්යයන් කවෙර්ද
යන්නත්, දැරිය යුතු වගකීම් කුමක්ද යන්නත් ෙමම වාර්තාෙවන්
පැහැදිලිව හඳුනා ෙගන ඇත.
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මහ මඟ සිදු වන අනතුරු සඳහා ඉදිරිෙය්දී සිවිල් සමාජ
සංවිධානවලින් ඉටු විය යුතු කරුණු ද ෙම් මඟින් අවධාරණය කර
ඇත. ශී ලංකාෙව් මහ මඟ අනතුරු අවම කිරීම සහ පාලනය කිරීම
සඳහා සකස් කළ ෙමම වාර්තාවට කාරක සභාෙව් සාමාජිකයින්
සියලු ෙදනා අත්සන් තබා නිර්ෙද්ශ කිරීම පිළිබඳව එම
සාමාජිකයින්ට ස්තුතිවන්ත වන අතර, එම වාර්තාව මම ෙම් ගරු
සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කරමි. ස්තුතියි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ගරු පී. දයාරත්න
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාම වැදගත් වාර්තාවක්. ගරු
ඇමතිතුමා එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගාල්ල සිට මාතර
දක්වා ෙකොටස නියම පමිතියට සකස් කර ෙනොමැති නිසා මාර්ග
අනතුරු කිහිපයක් සිදු වුණ බව තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවාද කියා
මම අහන්න කැමැතියි. ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු වුණාද? ඒක ඔය
කමිටුවට වැදගත්ෙන්. මාර්ග තැනීෙම්දී එම මාර්ග නියම පමිතියට
තනන්ෙන් නැත්නම් ඔය පශ්නය ඔතනින් හමාර ෙවන්ෙන් නැහැ;
අවසාන ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

ඒ අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ පාෙර් අඩු පාඩු ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒෙක් ගමන් කරන අය
ඒ ගැන දන්නවා.

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

හදිසියට එෙහම ෙවනසක් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මං තීරු ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. මං තීරු තුනක් තිෙබන්න ඕනෑ.
නමුත් මං තීරු ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

කවුරු ෙහෝ කමිටු සාමාජිකෙයක් ඒ අඩු පාඩු හැම එකක්
ගැනම ෙම් කමිටුෙව්දී කියා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු මන්තීතුමන්ලාට ෙම් පිළිබඳව
ෙමතැන විවාදයක් පවත්වන්න බැහැ.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ
දන්නවා.

කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මමත් දන්නවා, ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාත් දන්නවා
පාර ෙහොඳටම තිෙබන බව. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙදෙදනාම
කරදරයක් නැතුව හැමදාම ඒෙක් තමයි එන්ෙන්.
ගරු සභානායකතුමා.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුදණය කළ
යුතු යැයි" මා ෙයෝජනා කරනවා.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන්
ෙපත්සම් ෙදක පිළිගන්වමි.
(1)

ඇහැලියෙගොඩ, කලවිටිෙගොඩ, අංක සී 79/2 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එස්.එම්. ජාබීර් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
ගම්පහ, ෙපතියාෙගොඩ, "ෙසව්වන්දි", අංක 457දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.එල්.එම්.පී. පීරිස් මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

(2)

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered that the Report be printed.

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

அறிக்ைககள்

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)

Sir, I present the Report of the Consultative
Committee on Industry and Commerce on the Annual
Report of the (i)

Kahatagaha Graphite Lanka Limited for the year
2012/2013;

(ii)

Lanka Leyland Limited for the year ended by 31st
March, 2011;

(iii)

Lanka Leyland Limited for the year ended by 31st
March, 2012;

(iv)

Sri Lanka Export Development Board for the year
2011; and

(v)

Sri Lanka Institute of Textiles and Apparels for the
year 2012.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ෙපත්සම්

க்கள்

PETITIONS
ෆවුසි

මහතා

(மாண் மிகு ஏ. எச். எம். ெபள
அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) අම්බලන්ෙතොට, රුහුණු රිදියගම, දියවර ගම්මානය, අංක
63 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.එච්. බන්දුල මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) ෙදහිවල, අත්තිඩිය, නාවින්න පාර, ෙල්ක් ෙකසන්ට්, අංක
71බී/14 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.ඩී. ගුණෙසේකර
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
ப் விேஜேசகர - அனர்த்த
பிரதி அைமச்சர்)

காைமத் வ

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster
Management)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) මාෙකොළ, මාෙකොළ උතුර, අංක 282/1 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි එස්.ඒ.ඩී. සිරිපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) ෙගොඩගම, හයිෙලවල් පාර, අංක 6/2 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි එන්.එල් පරණමාන්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි
අමාත තුමා)

මහතා

(කෘෂිකර්ම

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු ඒ.එච්.එම්.
අමාත තුමා)

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

ம

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

(නාගරික

කටයුතු

- நகர அ

வல்கள்

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

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received
from Mr. W.D. Perera of No. 242/8, Navodya Mawatha,
Jalthara, Ranala.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
තුන පිළිගන්වමි.
(1) රාගම, වල්ෙපොල, වීරරත්න මාවත, "වාසනා" අංක 167
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී. විශාකා රණතුංග
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
(2) මාදම්ෙප්, තනිවැල්ලගම, අංක 161 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ඒ. සුසිල් ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ
(3) ෙමොරටුව, එෙගොඩඋයන, දිනසිරි මාවත, අංක 12 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.බී. මල්ලිකා ජයවතී පනාන්දු
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා

ෙපත්සම; සහ

(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ )

(2)

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

Hon. Deputy Speaker, I present the following four
petitions:
1.
A petition from Mr. M.A. Mohideen of No.146,
Beach Road, Akkaraipattu - 01.
2.
A petition from Mr. A.L.M. Kamurudeen of Old
Post Office Road, Oluvil - 2.
3.
A petition from Mr. A.L. Mubashieer, President Farmers' Organization of Thonikkal South,
Kokkuluwa Kandam, Akkaraipattu; and
4.
A petition from Mr. K. Mohamed Faizal of No.
213, Almarjan, 7th Lane, Samanthurai.

ජා - ඇල, උදම්මිට, අංක 363 එෆ් දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
පී.එච්.එච්.ඩී.සී. සිල්වා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මම අඹෙකොෙට්,
දැදුරුනදීගම, අංක 127 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඊ.ඩී. පුන වතී
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) උඩලමත්ත, බණ්ඩාරනායකපුර, කිෂාන් ෙට්ලර්ස් යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ජී.ජී. මහින්ද මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
(2) අම්බලන්ෙගොඩ, පටබැඳිමුල්ල, මුහුදු ෙවරළ පාර, අංක 57
දරන
ස්ථානෙයහි
පදිංචි
කුසුමා
මන්තීවිතාන
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
(மாண் மிகு பா

Hon. Deputy Speaker, I present a petition from Mr.
W.Douglas M. Fernando of No. 1048, Galkiramawaththa,
Ragama.
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

த ெதவரப்ெப ம)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙබ්රුවල, මරදාන,
අබුබක්කර් හාජියාර් මාවත, අංක 155/65 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එම්.සී.එම්. සාලි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 2-3310/'12-(2), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගාල්ල, කුඹුරුෙහේන උප
තැපැල් කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන පී. සමරසිංහ මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) `මතුගම, යටෙදොලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එස්.ඒ.
චන්දලතා යසවර්ධන මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ
(2) පිළියන්දල, සුවාරෙපොල, හැඩිගම, අලුත්පාර අංක 10 එච්
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ටී.එච්. ලයනල් ගුණතිලක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබසාධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ තැපැල්පති ෙක්. ඒ. එස්. ෙසේනාධීර මහතා:
විනය පරීක්ෂණය
பிரதித் தபால் மாஅதிபர் தி . ேக.ஏ.எஸ். ேசனாதீர :
ஒ க்காற் விசாரைண
DEPUTY POSTMASTER GENERAL MR. K.A.S. SENADHEERA :
DISCIPLINARY INQUIRY

4086/’13

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1)

බඩල්ගම, නැෙඟනහිර ෙගොඩිගමුව, අංක 84/ඒ දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.එස්.පී. පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු

4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
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(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(ආ)

තැපැල් කාර්යාල ජාලගත කිරීෙම් ව ාපෘතිෙය්
අධ ක්ෂවරයා ෙලස පත් කර ඇති නිෙයෝජ
තැපැල්පති ෙක්. ඒ. එස්. ෙසේනාධීර මහතාට
එෙරහිව ආයතන සංගහෙය් XLVIII පරිච්ෙඡ්දෙය්
Iවැනි උපෙල්ඛනය යටෙත් ෙචෝදනා පත ෙදකක්
ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;
ඉන් එක් ෙචෝදනා පතයක සඳහන් වූ
ෙචෝදනාවකට වැරදිකරු වූ බැවින් ඔහුට දඬුවම්
ලබා දී ඇති බවත්;
අෙනක් ෙචෝදනා පතය සම්බන්ධෙයන් ෙම් දක්වා
විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙනොමැති
බවත්;
ෙමම ව ාපෘතිෙය් අධ ක්ෂ ෙලස කටයුතු කිරීමට
නිෙයෝජ තැපැල්පති ෙසේනාධීර මහතාට සුදුසුකම්
ෙනොමැති බවට විගණකාධිපතිවරයා විසින් දන්වා
ඇති බවත්;
ෙසේනාධීර මහතා ව ාපෘති අධ ක්ෂ ෙලස අයථා
ෙලස ලබාෙගන ඇති මුදල් ආපසු අය කර ගන්නා
ෙලස විගණකාධිපතිවරයා විසින් නියම කර ඇති
බවත්;

நடத்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
க த்திட்டப் பணிப்பாளர் என்ற வைகயில் இவர்
ைறேகடான விதத்தில் ெபற் க்ெகாண் ள்ள
பணத்ைத
அறவி வதற்கு
நடவ க்ைக
எ ப்பாரா

(ii)

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Postal Services:
(a)

Is he aware that (i) two charge sheets have been served under
Schedule I of Chapter XLVIII of the
Establishments Code against the Deputy
Postmaster General, Mr. K.A.S.
Senadheera who has been appointed as the
Director of the Project for Networking Post
Offices;
(ii) Mr. Senadheera has been subjected to
punishment as he was found guilty of an
allegation mentioned in one of the charge
sheets;
(iii) a formal disciplinary inquiry has not been
conducted regarding the other charge sheet
yet;
(iv) the Auditor General has informed that the
Deputy Postmaster General, Mr.
Senadheera, is not qualified to act as the
Director of the aforementioned project; and
(v) the Auditor General has ordered that the
money obtained by Mr. Senadheera
through undue means as the Director of the
project, be recovered?

(b)

Will he inform this House -

එතුමා දන්ෙනහිද?
(i) ෙසේනාධීර මහතා සම්බන්ධෙයන් ඉතිරිව ඇති
අෙනක් ෙචෝදනා පතය පිළිබඳව විධිමත් විනය
පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) ව ාපෘති අධ ක්ෂ වශෙයන් ඔහු අයථා අන්දමින්
ලබාෙගන ඇති මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා
විනයානුකූලව කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i ) அஞ்சல் அ வலக வைலயைமப் க் க த்
திட்டத்தின் பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட் ள்ள
பிரதித் தபால் மாஅதிபர் தி . ேக.ஏ.எஸ்.
ேசனாதீர க்கு எதிராக தாபனவிதிக் ேகாைவ
யின் XLVIII அத்தியாயத்தின் Iவ அட்ட வைண
யின் கீழ் இரண்
குற்றச்சாட் ப் பத்திரங்கள்
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன ெவன்பைத ம்;
(ii) இதில் ஒ
குற்றச்சாட் ப் பத்திரத்தில் குறிப்
பிடப்பட்ட குற்றச்சாட் க்கு தவறாளியானைம
யால் இவ க்குத் தண்டைன வழங்கப்பட் ள்ள
ெதன்பைத ம்;
(iii) மற்ைறய குற்றச்சாட் ப் பத்திரம் சம்பந்தமாக
இற்ைறவைர
ைறசார்ந்த
ஒ க்காற்
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல
ெயன்பைத ம்;
(iv) இக்க த்திட்டத்தின் பணிப்பாளராகச் ெசயலாற்
வதற்கு பிரதித் தபால் மாஅதிபர் தி .
ேக.ஏ.எஸ். ேசனாதீர க்கு தைகைமகள் கிைட
யாெதன கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதி
யினால் அறிவிக்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(v)
தி . ேசனாதீர க த்திட்டப் பணிப்பாளெரன்ற
வைகயில்
ைறேகடான விதத்தில் ெபற் க்
ெகாண் ள்ள
பணத்ைத
மீளஅறவி மா
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதி
கட்டைளயிட் ள்ளார் என்பைத ம்
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(c)

(i)

whether action will be taken to conduct a
formal disciplinary inquiry on the
remaining charge sheet against Mr.
Senadheera; and

(ii)

whether disciplinary action will be taken to
recover the money that has been obtained
by him as the Project Director in undue
manner?

If not, why?

ගරු ජීවන්
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

කුමාරණතුංග
ஜீவன்

குமாரண ங்க

தி .ேசனாதீர ெதாடர்பில் எஞ்சி ள்ள மற்ைறய
குற்றச்சாட் ப் பத்திரம் சம்பந்தமாக
ைற
சார்ந்த ஒ க்காற்
விசாரைணெயான்றிைன

-

(තැපැල්
தபால்

ෙසේවා

ேசைவகள்

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal
Services)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, එම පශ්නයට දීර්ඝ
පිළිතුරකුයි තිෙබන්ෙන්. මා එය සභාගත කරන්නද?

அவர்அறிவாரா?

(ஆ) (i)

මහතා

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා
සභාගත* කරනවා.
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තිෙබනවා. ෙම් සඳහා මීට වඩා විධිමත් සහ කාර්යක්ෂම
විකල්පයකට යන්න පුළුවන්කමක් ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවාද?

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(iii)

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඇත.

(iv)

ඔව්.
විගණන විමසුෙමහි සඳහන් ෙතොරතුරු නිවැරදි ෙනොෙව්.
ව ාපෘති අධ ක්ෂ ෙලස කටයුතු කරන නිෙයෝජ
තැපැල්පති ෙක්.ඒ.එස්. ෙසේනාධීර මහතා කළමනාකරණ
ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 33 පකාරව අවශ අධ ාපන සුදුසුකම්
සපුරා ඇති බව දන්වා, 2012.01.30 දින විගණන අධිකාරි
ෙවත ලිපියක් ෙයොමු කර ඇත.
ෙක්.ඒ.එස්. ෙසේනාධීර මහතා ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය්
භූෙගෝල විද ාව පිළිබඳ (විෙශේෂ) උපාධිධාරිෙයකි. ඊට
අමතරව ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය
පිළිබඳව ව ාපාර පරිපාලනපති උපාධියද (MBA in IT)
ලබා ඇත.

(v)

ඔව්.
විගණන විමසුෙමහි සඳහන් ෙතොරතුරු නිවැරදි ෙනොෙව්.
ව ාපෘති අධ ක්ෂ ෙක්.ඒ.එස්. ෙසේනාධීර මහතා අයථා ෙලස
මුදල් ලබා ගැනීමක් සිදු කර ෙනොමැත.
තැපැල් ජාල ව ාපෘතිය ආරම්භක දින සිට, 2007.04.05
දිනැති අංක 33 දරන කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛය
පකාරව කියාත්මක කළ යුතු ව ාපෘතියක් ෙලස
හඳුනාෙගන තිබූ නිසා, එම චකෙල්ඛය පදනම් කරෙගන
ෙක්.ඒ.එස්. ෙසේනාධීර මහතාට 2009.10.01 දින සිට ෙගවීම්
කර තිබුණි. එෙසේ වුවත් 2012.03.28 දින අමාත මණ්ඩල
තීරණය අනුව ෙමම ව ාපෘතිය 2011.09.14 දිනට පථම,
2007.04.05 දිනැති අංක 33 දරන කළමනාකරණ ෙසේවා
චකෙල්ඛය පකාරව කියාත්මක කළ යුතු ව ාපෘතියක්
වශෙයන් සැලකිය ෙනොහැකි බැව් තීරණය කර තිබූ නිසා,
ෙක්.ඒ.එස්. ෙසේනාධීර මහතාට 2009.10.01 දින සිට
2011.09.13 දින දක්වා වැරැදි ෙලස ගණනය කර ෙගවන ලද
සියලුම ෙගවීම් 2011.09.13 දිනට පසුව ඔහුට ෙගවීමට තිබූ
දීමනාවලින් හිලව් කර ගැනීමට කියා කර ඇත.
ඒ අනුව ව ාපෘති අධ ක්ෂ ෙක්.ඒ.එස්. ෙසේනාධීර මහතා
අයථා ෙලස මුදල් ලබාෙගන ෙනොමැති අතර, අංක 33 දරණ
කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛය නිවැරදිව හඳුනා
ෙනොගැනීම නිසා, වැරැදි ෙලස ගණනය කර ෙගවන ලද
මුදල් පසුව හිලව් කරෙගන ඇති බැව් දන්වමි.

(ආ)

(ඇ)

(i)

2013.12.30 දින විධිමත් විනය පරීක්ෂණය අවසන් කර ඇත.

(ii)

ඉහත (අ) (v)ට දී ඇති පිළිතුර අනුව මුදල හිලව් කර ඇති
ෙහයින් අය කර ගැනීමට කටයුතු කර නැත.

අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම
දැන ගන්න කැමැතියි, "ෙටලිෙම්ල්" ෙසේවාව ගැන. අර කලින්
telegram එකක තිබුණු තත්ත්වය ඒ ෙසේවාෙවන් ඇති කර ගන්න
තවමත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වියදමත් වැඩි ෙවලා

"ෙටලිෙම්ල්" ෙසේවාෙව් ෛනතික තත්ත්වයක් ඇති කර ගන්න
දැනටමත් අප රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ කටයුතු සිද්ධ කර තිෙබනවා. ඒ
පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබනවා. නමුත්, ඒ පවතින මිලටම තමයි
අපට එය කරන්න වන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

දැන් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, "රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරනවා" කියලා. ඉස්සර
telegram එකකින් පුළුවන් රාජ ෙසේවකෙයකුට නිවාඩුවක් ලබා
ගන්නට. නමුත්, අද වන විට telemail ෙසේවාව හරහා නිවාඩු
ඉල්ලුම් කිරීම සම්බන්ධෙයන් සමහර ආයතන පධානීන් ඉතා පහත්
සැලකිල්ලක් තමයි දක්වන්ෙන්. එය පිළිගන්නට ෙනොහැකියි
කියන තත්ත්වයක් තමයි පවතින්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය තුළ රාජ
ෙසේවකෙයෝ මුහුණ දීලා තිෙබන අර්බුදයට තැපැල් ෙසේවා
අමාත ාංශය දරන වගකීම ෙමොකක්ද? ෙමම telemail ෙසේවාව
හඳුන්වා ෙදන ෙමොෙහොෙත්දීම අවශ නිල තත්ත්වය ලබා ෙදන්න
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්කම තිබුණා.

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු මන්තීතුමනි, අපි කෙළේ telegram ෙබදා හැරීම පමණයි. ඒ
නිසා එය විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමාෙගන්
ඇසිය යුතු පශ්නයක්.
අපි ඒ වන විටත් telemail ෙසේවාව පවත්වා ෙගන යමින් තමයි
සිටිෙය්. ෙම් වන විට අපි එය විධිමත් කරලා, කාර්යක්ෂම කරලා
අඩු පාඩුවක් ඇති ෙනොවන ආකාරයට ෙසේවාව සපයන්නට අවශ
කටයුතු කර තිෙබනවා. විදුලි පුවත් සම්බන්ධව මට පිළිතුරක් ලබා
දීමට ෙනොහැකියි. ෙමොකද, එම ෙසේවාව නැවැත්වූෙය් අපි ෙනොවන
නිසා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වන අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද? ඇති ෙන්ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔව්, තිෙබනවා. ෙම්ක පුදුම වැඩක් ෙන්, ඔබතුමා හරිම
කලබලයි ෙන්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අහන්න, අහන්න. ඔබතුමා ආසයි ෙන් පශ්න අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා තැපැල් කාර්යාලවලට
පරිගණක ලබා දීලා තිෙබනවා. එය සාධනීය පියවරක්. ෙම්
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පරිගණක යන්තවල යම් යම් ෙකොටස්වල කල් ඉකුත් වී තිෙබනවා.
ඒවා නිතර නිතර upgrade කරන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට
කැෙඩන ෙකොටසට අලුත් ෙකොටසක් replace කරන්න ඕනෑ. ඒ
සඳහා තැපැල් කාර්යාලවලට ලැෙබන මුදල් පතිපාදනවල
පශ්නයක් තිෙබනවා වාෙග්ම, upgrade කිරීෙම් පශ්නත් තිෙබනවා.
ඒ සඳහා ඇයි විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න බැරි?

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පරිගණක දැනුම තිෙබන තරුණ තරුණියන්
1,080ක් බඳවා ගත්තා. ෙම් වන විටත් ඒ අය සඳහා ෙවනම
පරිගණක තාක්ෂණික අංශයක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු ඒ
තරුණ පිරිස තමයි සම්පූර්ණෙයන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැන
පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. කිසිම පශ්නයක් නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 10 - 5072/'14 - (2) දරන පශ්නය ගරු තිස්ස
අත්තනායක මහතා ඉල්ලා අස් කර ෙගන ඇත.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 12 - 5181/'14-(2), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා,
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙමොකක්ද ඉල්ලා අස්කර ෙගන තිෙබන්ෙන්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 14-5271/'14-(2), ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Mohamed Aslam)

එතුමා පශ්නය අල්ලා අස්කර ෙගන තිෙබනවා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

ඒ කියන්ෙන්, ෙමොන පශ්නයද? එතුමා සෑෙහන පශ්න ෙගොඩක
හිරෙවලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන
හා සුබසාධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දිම
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

ඒක නම් මම දන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

පශ්න අංක 11 - 5174/'14-(2), ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා මහතා.

(The Deputy Speaker)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙදවන වටය.

ආගමික සිද්ධස්ථානවල යටිතල පහසුකම් : රජෙය්
ආධාර
சமய வணக்க ஸ்தலங்களின் உட்கட்டைமப்
வசதிகள்: அரச உதவித் திட்டங்கள்

INFRASTRUCTURE FACILITIES IN RELIGIOUS PLACES :
GOVERNMENT ASSISTANCE

2665/'12

1. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ෙවනුවට)

(மாண் மிகு ேஜான்
பிேரமதாஸ சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

சஜித்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Sajith
Premadasa)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(අ)

(i)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් වන පරිදි
පන්සල්, ෙකෝවිල්, පල්ලි හා මුස්ලිම් ෙද්වස්ථාන
ඇතුළු ආගමික සිද්ධස්ථානවල යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනය සඳහා සකස් කර ඇති රජෙය් ආධාර
වැඩසටහන් කවෙර්ද;
(ii) එම ආධාර වැඩසටහන්වලට අදාළ විස්තර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெபௗத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

வல்கள்

மஹிந்த
சிந்தைன
எதிர்காலத்திற்கான
ெதாைலேநாக்கில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன்
பிரகாரம்
பன்சாைலகள்,
ேகாவில்கள்,
ேதவாலயங்கள்
மற் ம்
பள்ளிவாசல்கள்
உள்ளிட்ட
சமய
வணக்கஸ்தலங்களின்
உட்கட்டைமப்
வசதிகைள
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்காக
தயாாிக்கப்பட் ள்ள
அரசாங்கத்தின்
உதவித்
திட்டங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
ேமற்ப
உதவித்திட்டங்கள்
விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

சமபந்தமான

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

Will he inform this House of (i) the assistance programmes of the State
designed to develop infrastructure facilities
in places of religious worship including
temples, kovils, churches and mosques as
mentioned in the "Mahinda Chintana Vision for the Future"; and
(ii) the details of such assistance programmes?

(b)

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට
පිළිතුර මා සභාගත *කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
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அவர் குறிப்பி வாரா?

එන්ජින් සහ මැදිරි මිල දී ගැනීම: විස්තර
ைகயிரத என்ஜின்கள் மற் ம் ெபட் கள்
ெகாள்வன : விபரம்

(ஆ) (i)

இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேமற்ப
என்ஜின்
மற் ம்
ெபட் களில்
ேதைவயான
ெதாழில் ட்பங்கள்
இல்ைல
என்ப
ெதாியவந் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ெதாழில் ட்பக்
ேகாளா கள்
ஏற்ப வதற்கான
காரணங்கள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ைகயிரதப்
ெபட் கள்
மற் ம்
என்ஜின்கைளக்
ெகாள்வன
ெசய்தைம
ெதாடர்பாக
விசாரைண
ெயான்
நடத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனில், ேமற்ப விசாரைணக்கைமய குறித்த
ெகாள்வன
ெதாடர்பில்
ெபா ப் க்கூற
ேவண் யவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;

PURCHASE OF TRAIN ENGINES AND COMPARTMENTS :
DETAILS

3720/’13

3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ
திஸாநாயக்க சார்பாக)

-

மாண் மிகு

அ ர

The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake)

පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)
(i) පසු ගිය වර්ෂ පහ තුළ ශී ලංකා දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා ආනයනය කරන ලද
දුම්රිය එන්ජින් හා මැදිරි සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඒවා මිලදී ගනු ලැබූ රට ෙහෝ රටවල් කවෙර්ද;
(iii) මිලදී ගැනීෙම්දී අනුගමනය කරන ලද පටිපාටිය
කවෙර්ද;
(iv) ඒවා මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් සම්පාදනය කරගත්
ආකාරය කවෙර්ද;
(v) මුදල් සම්පාදනය ෙවනුෙවන් ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය
ණය ලබාෙගන තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම ණය පමාණය, ෙපොලී අනුපාතික
සහ අදාළ ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;
(ආ)

( v ) இவர்க க்கு
பட் ள்ள
என்பைத ம்
(இ)

(a)

Will he state (i) the number of train engines and
compartments imported to the Department
of Sri Lanka Railways during the past five
years;
(ii) the names of the countries from which
these engines and compartments were
imported;
(iii) the procedure followed in purchasing the
above;
(iv) the method that was adopted to find money
to purchase them;
(v) whether local or foreign loans have been
obtained to find money; and
(vi) if so, such amounts of loans, interest rates
and conditions related to that?

(b)

Will he inform this House -

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

கடந்த
ஐந்
வ டங்களில்
இலங்ைகப்
ைகயிரதத் திைணக்களத் க்காக இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட ைகயிரத என்ஜின்கள் மற் ம்
ெபட் களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள
என்பைத ம்;

(ii)

அைவ ெகாள்வன ெசய்யப்பட்ட நா
நா கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

ெகாள்வன
ெசய் ம்ேபா
பின்பற்றப்பட்ட
நைட ைறகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv)

அவற்ைறக் ெகாள்வன
ெசய்வதற்காக நிதி
ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட
ைற
யா
என்பைத ம்;

(v)

நிதி ெபற் க் ெகாள்வதற்காக உள்நாட்
அல்ல ெவளிநாட் க் கடன் ெபறப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(vi)

ஆெமனில், ேமற்ப
கடனின் அள , வட்
தங்கள் மற் ம் ஏற் ைடய நிபந்தைனகள்
யாைவ என்பைத ம்

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Transport:

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(அ) (i)

எதிராக
ேமற்ெகாள்ளப்
நடவ க்ைககள்
யாைவ

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) ආනයනය කරන ලද ඉහත සඳහන් එන්ජින් හා
මැදිරිවල අවශ තාක්ෂණය ෙනොමැති බව ෙහළිවී
තිෙබ්ද;
(ii) ඒ සඳහා බලපා ඇති ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) එම තාක්ෂණික ෙදෝෂ සහිත දුම්රිය මැදිරි හා
එන්ජින්
මිලදී
ගැනීම
සම්බන්ධෙයන්
පරීක්ෂණයක් පවත්වා තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පරීක්ෂණය අනුව ඉහත මිලදී
ගැනීම් සඳහා වගකිව යුතු අය කවුරුන්ද;
(v) ඔවුන්ට එෙරහිව ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;

ேபாக்குவரத்

3466

அல்ல

(c)

(i)

whether it has been revealed that the
aforesaid imported engines and
compartments lack the required
technology;

(ii)

the reasons for such technical faults;

(iii)

whether an investigation has been
conducted with regard to the purchasing of
compartments and engines with technical
faults;

(iv)

if so, according to the above investigation,
the persons responsible for the above
transaction; and

(v)

the courses of action that have been taken
against them?

If not, why?

3467

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
පවාහන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
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(iv)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 5-4671/'13-(2), ගරු පී.හැරිසන් මහතා.

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු පී.හැරිසන් මහතා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක්
කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

වී මිලදී ගැනීම : කුරුණෑගල දිස්තික්කය
: கு நாகல் மாவட்டம்

(b)

PADDY PURCHASE : KURUNEGALA DISTRICT

4766/’14

6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
அேபசிங்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

அேசாக்

The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ashok
Abeysinghe)

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය- (3):
(අ)

(i)

වී මිලදී ගැනීම සඳහා ස්ථාපිත කර ඇති
මධ ස්ථාන සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

වී ගබඩා කිරීම සඳහා ගබඩා පහසුකම් ෙකොපමණ
පමාණයක් තිෙබ්ද;

(iii)

වී අස්වැන්ෙනන් රජය මිල දී ගන්නා වී පමාණෙය්
පතිශතය ෙකොපමණද;

(iv)

වී අස්වැන්න එම දිස්තක්
ි කය තුළදීම සහල් බවට
පත් කර ෙබදා හැරීෙම් කමෙව්දයක් සකස්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ)

உள்நாட்

வர்த்தக

அைமச்சைரக்

ேகட்ட

கு நாகல் மாவட்டத்தில்,
(i)

Will he inform this House in respect of the
Kurunegala District (i) the number of centres established to
purchase paddy;
(ii) the number of storage facilities available
for storing paddy;
(iii) of the paddy harvest, the percentage of the
amount of paddy purchased by the
Government; and
(iv) whether a system will be drawn up for
converting paddy into rice and distributing
in the District itself?
If not, why?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා
සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

කුරුණෑගල දිස්තක්
ි කෙය්,

கூட் ற ,
வினா:

ெநல் விைளச்சைல அேத மாவட்டத்தி ள்
அாிசியாக்கி
விநிேயாகிப்ப
தற்கான
திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ெநல் ெகாள்வன
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ெநல் ெகாள்வன
ெசய்வதற்காக தாபிக்கப்
பட் ள்ள
நிைலயங்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ெநல்
களஞ்சியப்ப த் வதற்காக களஞ்சிய
வசதிகள் எவ்வள உள்ளன என்பைத ம்;

(iii)

ெநல் விைளச்ச ல் அரசாங்கம் ெகாள்வன
ெசய் ம்
ெநல் ன்
அள
எத்தைன
சத தெமன்பைத ம்;

* Answer tabled:
(අ)
(i) 15 කි.
(ii) ගබඩා 17ක් පවතින අතර ධාරිතාව ෙමටික් ෙටොන්
26,945කි.
(iii) 10% පමණ ෙව්.
(iv) සහතික මිලට මිලදී ගන්නා ලද වී පෙද්ශෙය් වී ෙමෝල්වලට
ලබා දී ලංකා සෙතොස ආයතනය මගින් සහල් කර ෙබදා
හැරීමට කටයුතු කර ඇත.
(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් අමාත ාංශය: නිවාස වැඩසටහන්

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் ,
ெபா வசதிகள் அைமச்சு : டைமப்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
MINISTRY OF CONSTRUCTION, ENGINEERING SERVICES,
HOUSING AND COMMON AMENITIES: HOUSING
PROGRAMMES
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7. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

මහත්මිය ෙවනුවට)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
அேனாமா கமேக சார்பாக)

(ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
-

மாண் மிகு

(தி மதி)

The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2):

පාර්ලිෙම්න්තුව

3471
[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(අ)

(i)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් අමාත ාංශය යටෙත් කියාත්මක වන
නිවාස වැඩසටහන් කවෙර්ද;

(ii)

ෙම් වන විට එම වැඩසටහන් යටෙත් ෙගොඩ නගා,
ජනතාවට ලබා දී ඇති නිවාස ව ාපෘති කවෙර්ද;

(iii)

එම නිවාස ව ාපෘති යටෙත් නිවාසලාභීන් ෙතෝරා
ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ කියා පිළිෙවත
කවෙර්ද;
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(ii)

the housing projects that have been
completed and commissioned at present;
and

(iii)

the procedure followed in selecting the
recipients of houses under those housing
projects?

(b)

Will he table a list of names of the recipients of
houses under the above housing projects?

(c)

Will he inform this House -

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(i)

whether arrangements have been made to
provide the houses of the Maligawatta
housing scheme to its original residents;
and

(ii)

the objectives of the housing programmes
of the Ministry for 2014?

(ආ) ඉහත සඳහන් නිවාස ව ාපෘති යටෙත් නිවාස ලබා දුන්
අයෙග් නාම ෙල්ඛනයක් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

(ii)

මෑතක දී ජනතාවට පවරා දී ඇති මාළිගාවත්ත
නිවාස සංකීර්ණය එහි මුල් පදිංචිකරුවන්ට
ලබාදීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;
2014 වර්ෂය සඳහා අමාත ාංශෙය්
වැඩසටහන්වල ඉලක්ක කවෙර්ද;

නිවාස

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் ,
ெபா
வசதிகள் அைமச்சின்கீழ் இயங்கும்
டைமப்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

தற்ேபா
ேமற்ப
க த்திட்டங்களின் கீழ்
கட்டப்பட்
மக்க க்கு ைகயளிக்கப்பட் ள்ள
டைமப் க்
க த்திட்டங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
டைமப் க் க த்திட்டங்களின்கீ்ழ்
ெப நர்கைளத்
ெதாி ெசய் ம்ேபா
பின்பற்றப்பட்ட நைட ைற யாெதன்பைத ம்

(ஆ) ேமேல
குறிப்பிடப்பட்ட
டைமப் க்
க த்திட்டங்களின்கீழ்
வழங்கப்பட்டவர்களின்
ெபயர்ப் பட் யைல அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?
(இ) (i)

அண்ைமயில் மக்க க்கு ைகயளிக்கப்பட்ட
மாளிகாவத்ைத டைமப் த் ெதாகுதிைய அதன்
தல் கு யி ப்பாளர்க க்ேக வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii)

2014ஆம் ஆண் ற்கான அைமச்சின் டைமப்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
இலக்குகள்
யாைவெயன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a)

Will he state (i)

If not, why?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
டைமப் , ெபா

அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஈ)

(d)

the housing programmes operational under
the Ministry of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities;

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා,
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට
පිළිතුර මා සභාගත කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
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[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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වයඹ පළාත් සභාව මඟින් පාලනය වන ෙරෝහල් :
පුත්තලම දිස්තික්කය
வடேமல் மாகாண சைபயினால் நி வகிக்கப்ப ம்
ைவத்தியசாைலகள்: த்தளம் மாவட்டம்
HOSPITALS ADMINISTERED BY NORTH WESTERN
PROVINCIAL COUNCIL : PUTTALAM DISTRICT

4958/’14

8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு நிேராஷன்
ெபேரரா சார்பாக )

The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Niroshan
Perera)

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2):
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව මගින් පාලනය කරන
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ඇති ෙරෝහල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම ෙරෝහල් ෙවතින් 2012 සහ 2013 වර්ෂවල දී
පතිකාර ලබා ෙගන ඇති බාහිර ෙරෝගීන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන ඉහත අ
(i) හි සඳහන් එක් එක් ෙරෝහල සඳහා අනුමත
ෛවද වරුන්,
ෙහදියන්,
ෙසෞඛ
උපස්ථායකයන්, ෙරෝහල් කම්කරුවන් හා
අෙනකුත් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සංඛ ාව;

(ii)

එම ෙරෝහල්වල ඉහත තනතුරුවලට අදාළව ෙම්
වන විට පවතින පුරප්පාඩු සංඛ ාව;

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සභාගත
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත ආ (ii) හි සඳහන්වන පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ෙගන
ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

வடேமல் மாகாண சைபயினால் நி வகிக்
கப்ப ம் த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள ைவத்திய
சாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(ii)

இந்த ைவத்தியசாைலகளில் 2012 மற் ம்
2013ஆம் ஆண் களில் சிகிச்ைச ெபற் ள்ள
ெவளிேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

வடேமல்
மாகாண
சைபயின்கீழ்
நிர்வகிக்கப்ப ம்
ேமேல
அ(i )
இல்
குறிப்பிடப்பட்ட
ஒவ்ெவா
ைவத்திய
சாைலக்கும் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள ம த்
வர்கள், தாதிமார், சுகாதார கவனிப்பாளர்கள்
ைவத்தியசாைலத்
ெதாழிலாளர்கள்
மற் ம்
ஏைனய பணியாட்ெதாகுதி உ ப்பினர்களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
இவ்ைவத்தியசாைலகளில்
இப்பதவிக க்கான

தற்ேபா
ெவற்றிடங்களின்
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எண்ணிக்ைககள்
என்பைத ம்

ெவவ்ேவறாக
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யாைவ

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?
(இ)

ேமேல
ஆ(i i )
இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:
(a) Will he state (i) the number of hospitals in the Puttalam
District administered by the North Western
Provincial Council; and
(ii) the number of out patients who received
treatments from these hospitals during the
years 2012 and 2013;
(b) Will he table separately (i) the number of doctors, nurses, attendants,
hospital labourers and members of other
staff approved for each of the said hospitals
indicated in (a)(i) above administered under
the North Western Provincial Council; and
(ii) the number of vacancies exists by now in
the said hospitals in respect of the above
positions?
(c) Will he inform this House of the measures taken to
fill the vacancies in the posts indicated in (b) (ii)
above?
(d) If not, why?
ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ
අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත*කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:

ශක්තිජනක පාන සම්බන්ධව ලැබී ඇති පැමිණිලි :
පියවර
ெதம் ட் ம் பானங்கள் ெதாடர்பிலான
ைறப்பா கள் : நடவ க்ைக

COMPLAINTS REGARDING ENERGY DRINKS : STEPS
TAKEN

5027/’14

9. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அகில விராஜ்
காாியவசம் சார்பாக)

The Hon. John Amaratung on behalf of the Hon. Akila
Viraj Kariyawasam)

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

ෙම් වන විට ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි අෙළවි
කරනු ලබන ශක්තිජනක පාන (Energy Drinks)
වර්ග සංඛ ාව ෙකොපමණද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

එම පාන අතර ඇති ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරනු
ලබන පාන වර්ග සංඛ ාව ෙකොපමණද;
ශක්තිජනක පානයන්හි ගුණාත්මකභාවය හා
ෙසෞඛ ාරක්ෂිතභාවය තීරණය කරනු ලබන
නිර්ණායක කවෙර්ද;
2014 වර්ෂ තුළදී ශක්තිජනක පාන සම්බන්ධෙයන්
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ෙවත ලැබී
ඇති පැමිණිලි සංඛ ාව ෙකොපමණද;
එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( அ) (i)

உள்நாட்

வர்த்தக

அைமச்சைரக்

ேகட்ட

தற்ேபா
உள்நாட் ச்
சந்ைதயில்
சந்ைதப்ப த்தப்ப ம் ெதம் ட் ம் பானங்கள்
(Energy Drinks)வைககளின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

( i i ) ேமற்ப
பானங்களிைடேய காணப்ப கின்ற
உள்நாட் ல்
உற்பத்தி
ெசய்யப்ப கின்ற
பானங்கள்
வைககளின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
( i ii ) ெதம் ட் ம்
பானங்களின்
தரம்
மற் ம்
சுகாதாரப்
பா காப்பிைனத்
தீர்மானிக்கும்
பிரமாணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
( i v ) 2014ஆம் ஆண்
ள் ெதம் ட் ம் பானங்கள்
ெதாடர்பில்
கர்ேவார்
அ வல்கள்
அதிகாரசைபக்கு கிைடத் ள்ள
ைறப்பா
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
( v ) குறித்த
ைறப்பா கள்
ெதாடர்பில்
எ க்கப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள்
யாைவ
என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
( ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a) Will he inform this House of (i) the number of energy drinks that are
sold in the local market at present;.
(ii)

the number of drinks produced locally
out of the aforesaid energy drinks;

(iii) the criteria that determines the quality
and hygienic levels of energy drinks;
(iv) the number of complaints received
regarding energy drinks by the
Consumer Affairs Authority in the
year 2014; and
(v)

the steps taken regarding those
complaints?

(b) If not, why?

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා
සභාගත කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

கூட் ற ,
வினா:

(The Hon. Johnston Fernando)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ඇමුණුම් අංක 1හි දක්වා ඇත.
01යි.
ඇමුණුම් අංක II හි දක්වා ඇත.
පැමිණිලි ලැබී ෙනොමැත.
ඉහත අ (iv) අනුව පැන ෙනොනගී.

අදාළ ෙනොෙව්.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා
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විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 13-5192//'14-(3), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා.

விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டம் : கட்டைள

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT : ORDER

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

[අ.භා. 2.02]

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
பாரா

மன்ற அ

வல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"අද දින ආණ්ඩුෙව් කටයුතු මුඛ ස්ථානය ගත යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
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 නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා
ඉදිරිපත් කරනවා:
"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2015 ජනවාරි මස 20 වැනි
අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 161 සිට 163 දක්වා ෙයෝජනා
අනුමත කිරීම, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත තුමා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා අගාමාත තුමා සහ
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් පහත
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2014 අෙගෝස්තු 14 දිනැති අංක 1875/30 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද දින න ාය පතෙය් විෂය
අංක 161 සිට 163 දක්වා 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ
භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් වූ නියමයන් අනුමැතිය සඳහා ෙමම ගරු
සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමම 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නිකුත් කරන ලද ගැසට්
නිෙව්දන තුනක් තිෙබනවා. ෙමරටට ආනයනය කරන, හඳුනා ගත්
අත වශ භාණ්ඩ මත අය කරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද,
අෙනකුත් සියලු බදු හා ගාස්තු ෙවනුවට අය කරනු ලබන සංයුක්ත
බද්ද සංෙශෝධනය කරමින් 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ
භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් 2014 වර්ෂෙය්දී නිකුත් කරන ලද, අද
දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 161 සිට 163 දක්වා වූ එම ගැසට්
නිෙව්දන මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් ගැසට්
නිෙව්දනයන් මඟින් ෙද්ශීය කෘෂිකර්මාන්තෙය් සුරක්ෂිතභාවය
ෙමන්ම මෑතකදී ඇති වූ කාලගුණික විපර්යාස ෙහේතුෙවන් සිදු විය
හැකිව තිබූ අත වශ භාණ්ඩ සැපයීෙම් ඌනතාවන්ට මුහුණ දීම
සඳහා අවශ වන්නා වූ බදු සංෙශෝධනයන් සිදු කර තිෙබනවා. ඒ
අනුව ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අත වශ භාණ්ඩ හිඟයකින්
ෙතොරව පාරිෙභෝගික ජනතාවට ලබා ගැනීමට හැකි වූ අතර,
ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල ගණන් ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීමටත් සමත්
වුණා.
2014 වර්ෂෙය් මුල් මාස 10 තුළ විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු
මඟින් රුපියල් බිලියන 40ක පමණ රාජ ආදායමක් උපයා ෙගන
ඇති අතර, අදාළ ගැසට් පත ෙවෙළඳ ෙපොළ සාමාන මිල හා
ආයතනික මිල පමාණයන් පිළිබඳව දත්ත ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ෙකෙසේ වුවද පහත සඳහන් ගැසට් නිෙව්දනයන් නිකුත්
කර කියාත්මක කළ ද, වරින් වර ඇති වු ෙද්ශීය හා අන්තර්
ජාතික ෙවෙළඳෙපොළ තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ෙගන, එම ගැසට්
නිෙයෝගයන්ද නැවත සංෙශෝධනය කිරීමට සිදු වුණා. ඒ අනුව
2014 ෙදසැම්බර් මස 8 වන දින වන විට විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ
බද්ද කියාත්මක වූ භාණ්ඩ 37ක් සහ ඒවාෙය් බදු අනු පමාණයන් ද
ෙම් වන විටත් 2014 වර්ෂෙය් නිකුත් කළ ගැසට් නිෙව්දනෙය්
සඳහන් ෙවනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

(1)

2014.08.14 දිනැති අංක 1875/30
නිෙව්දනය.

දරණ

ගැසට්

සෑම වසරකම අෙගෝස්තු මස අවසාන කාලෙය් පටන්
ෙද්ශීය අර්තාපල් නිෂ්පාදනය වැඩි වශෙයන් ෙවෙළඳ
ෙපොළට ලැබීම සැලකිල්ලට ෙගන ආනයනික අර්තාපල්
සඳහා වන බදු ඉහළ දැමීම සාමාන ෙයන් සිදු ෙකෙර්. ඒ
අනුව ෙද්ශීය අර්තාපල් අස්වනු ලැබීම සැලකිල්ලට ෙගන
පාරිෙභෝගිකයාට මිල වැඩි වීමක් ෙනොවන අයුරින්
ආනයනික අර්තාපල් කිෙලෝ ගෑමයක රුපියල් 5ක් වූ බද්ද,
රුපියල් 15 දක්වා ඉහළ දැමීම ද ෙමම ගැසට් නිෙව්දනය
මඟින් සිදු කරන ලදි.
(2)

2014.08.22 වන
නිෙව්දනය.

දින අංක 1876/ 42 දරන ගැසට්

ආනයනික අර්තාපල් සඳහා පැවති බදු අනුපාතය ඉහළ
දැමුව ද, ෙද්ශීය වශෙයන් එක වර ලැබුණු අධික
අස්වැන්න නිසා ෙද්ශීය ෙගොවියාට සාධාරණ මිලක් ලබා
ගැනීමට වූ අපහසුව සලකා, ආනයනික අර්තාපල් කිෙලෝ
ගෑමයක රුපියල් 15ක් වූ බද්ද රුපියල් 40 දක්වා ඉහළ
දැමීමට ද, ෙබොම්බයි ලූණු කිෙලෝ ගෑමයක රුපියල් 25ක්
වූ බද්ද රුපියල් 35ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ද එම ගැසට්
නිෙව්දනය නිකුත් කරන ලදි.
(3)

2014.09.04 දිනැති අංක 1878/42 දරන ගැසට් නිෙව්දනය.
ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් මිල ඉහළ යාම පාලනය
සඳහා 2014.04.09 වන දින කිෙලෝ ගෑමයකට රුපියල්
5.00ක්වූ සහනදායී විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද
කියාත්මක කළ අතර, එය තවදුරටත් පහළ දැමීමට, එනම්
කිෙලෝ ගෑමයකට රුපියල් 1.00ක් ෙසේ සංෙශෝධනය කිරීම
ෙමම ගැසට් නිෙව්දනෙයන් සිදු විය.
එයට අමතරව අන්තර් ජාතික ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සීනි මිල
අඩු වීම නිසාත් සාෙප්ක්ෂිතව ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සීනි
මිල පහළ දැමීමක් සිදු ෙනොවූ නිසාත් ආනයනික සීනි
කිෙලෝ ගෑමයකට රුපියල් 28 .00 දක්වා වූ බද්ද රුපියල්
33.00 දක්වා ඉහළ දැමීමද ෙමම ගැසට් නිෙව්දනෙයන් සිදු
විය.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම නිසා ෙමම ගැසට්
නිෙව්දනයන් අනුමත කරන ෙලස මා ෙම් ගරු සභාෙවන්
ඉල්ලා සිටිනවා.

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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මැතිවරණය ජය ගන්න. එෙහම හරි මැතිවරණය ජයගන්න
පුළුවන්ද කියලා තමයි ෙමතුමන්ලා බලන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව ෙම් රෙට් සියලු
ෙදනාම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙම් රජය තමන්ෙග් ජීවන
තත්ත්වය උසස් මට්ටමකට ෙගන එයි කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙගොඩක් ඇමතිවරු ෙම්
රෙට් සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා මම දැක්කා. හැබැයි, මහ
බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබන දත්ත බලන විට අපට ෙම් සංවර්ධනය
ෙපෙනන්නට නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ආදායෙම් වැඩි වීම රෙට්
සංවර්ධනෙය් ඉහළ යාමක් වශෙයන් ෙමතුමන්ලා සඳහන්
කරනවා. හැබැයි, වියදම මීට වැඩිය තුන් ගුණයකින්, හතර
ගුණයකින්
වැඩි
ෙවලා
තිෙබනවා,
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. ජනාධිපතිතුමා අන්තිමට ඉදිරිපත් කරපු අය
වැෙයන් රජෙය් ෙසේවකයින් ඇතුළු අෙනකුත් ෙසේවකයන්ෙග්
ආදායම අවම වශෙයන් රුපියල් 25,000කට ෙගෙනන්නට විශාල
පයත්නයක් දැරුවා. නමුත් අවම ආදායම රුපියල් 25,000ක්
කරනවා කියලා ෙමතුමන්ලා සඳහන් කළත්, මහ බැංකු වාර්තාවල
සඳහන් වන්ෙන් රෙට් ඒකපුද්ගල ආදායම රුපියල් 35,000ක්
කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒකපුද්ගල ආදායම රුපියල්
35,000ක් කියලා සඳහන් වුණත් ඔබතුමාෙග් පවුෙල් හතර
ෙදෙනකු නැත්නම් පස් ෙදෙනකු ඉන්නවා නම් ඔබතුමාෙග්
පවුෙල් ආදායම විය යුත්ෙත් කීයද? රුපියල් 35,000ක මුදල
හතර ගුණයකින් වැඩි කෙළොත් පවුෙල් ආදායම රුපියල්
140,000යි. නමුත් එෙහම ආදායමක් අද පස් ෙදෙනකුෙගන් යුක්ත
පවුලකට ලැෙබනවාද? තමන්ෙග් වැටුපත්, තමන්ෙග් ෙනෝනාෙග්
වැටුපත් එක්ක බැලුවාම අඩුම වශෙයන් දරුවන් ෙදෙදෙනකු
ඉන්න පවුලක් නම් ඒ අනුව රුපියල් 140,000ක ආදායමක්
ලබන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන
කාර්ය මණ්ඩලෙයන්, අෙප් රෙට් ජීවත් වන සාමාන
ජනතාවෙගන් ෙම් කාරණය ගැන අහලා බලන්න. ඒකපුද්ගල
ආදායම රුපියල් 35,000ක් කියලා තමයි මහ බැංකු වාර්තාවල
සඳහන් වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් කරන දූෂණයත්,
ව ාපෘතිවලට යට කරන මුදල් පමාණයත් එක්ක දළ ජාතික
නිෂ්පාදනය ජනගහනෙයන් ෙබදුවාම තමයි ඒකපුද්ගල ආදායම
හැෙදන්ෙන්. හැබැයි, එෙහම ආදායමක් රෙට් ජනතාවට
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මම අද උෙද් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ෙසේවකයන් පිරිසක් අමතන්නට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් දී මම
සාමාන ෙසේවකයකුෙගන් ඇහුවා, ඒ අයෙග් මාසික වැටුප කීයද
කියලා. ඒ අයෙග් මාසික වැටුප රුපියල් 20,000යි, නැත්නම්
රුපියල් 21,000යි. අඩු කිරීම්වලින් පසුව අතට ලැෙබන්ෙන්
රුපියල් 20,000යි, නැත්නම් රුපියල් 19,000යි කියලා ඔවුන්
කිව්වා.

(The Deputy Speaker)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා.
[අ.භා. 2.06]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් විෙශේෂ අවස්ථාවක් වන ජනාධිපතිවරණයක්
පකාශයට පත් කර තිෙබන ෙවලාවක ගරු ඇමතිතුමන්ලා යම්
උත්සාහයක් ගන්නවා, අවසාන ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ භාණ්ඩ
කිහිපයක මිල එහාට ෙමහාට කරමින්, ෙම් ජීවන වියදම
පැත්ෙතන් ජනතාව මුලාවට පත් කරලා ෙකොෙහොම හරි ෙම්

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, රුපියල් 2,000ක විදුලි
බිලක් ෙගව්ෙවොත් වැටුෙපන් ඉතිරි වන්ෙන් රුපියල් 17,000යි.
සමහර පවුල්වල ෙනෝනා රැකියාවක් කරන්ෙන් නැහැ, දරුවන්
ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා. වතුර බිල ෙගව්වාම පඩිය රුපියල් 16,000ට
බහිනවා. ගමන් ගාස්තුවලට රුපියල් පන්දහසක්, හයදහසක්
වියදම් කළාම පඩිය රුපියල් 10,000ට බහිනවා. ඒ ඉතිරි වන
රුපියල් 10,000ක මුදල තමයි ෙම් රෙට් හතර ෙදෙනක් ඉන්නා
පවුලකට කන්න ෙබොන්න, තමන්ෙග් දරුවන් ඉස්ෙකෝෙල්
යවන්න, ෙම් ෙද්වල්වලට වියදම් කරන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරුන් කියනවා, මිනිස්සු ළඟ telephones තිෙබනවාලු;
cellular phones තිෙබනවාලු; ෙනෝනා ගෙම් තිෙබන salon එකට
යනවාලු; ජනතාව ඉතා ෙහොඳින් ජීවත් ෙවනවාලු. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, නමුත් ෙම් රෙට් සියයට 50කට අධික පිරිසක්
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එදා ෙව්ල ෙසොයා ගන්න බැරිව ඉතා අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවන
යුගයක් ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් ෙලෝකය දිහා බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 20කට
කලින් සියයට 80ක් ෙලෝකෙය් රටවල් දුප්පත්. හැබැයි, දැන්
බැලුෙවොත් ෙලෝකෙය් දුප්පත් රටවල් තිෙබන්ෙන් සියයට 20යි.
තව අවුරුදු 20කින් ෙලෝකෙය් දුප්පත් රටවල් නැත්තටම නැති
ෙවන ආකාරෙය් සංවර්ධනයක් මුළු ෙලෝකය පුරාම ඇති ෙවනවා.
ඒ අනුව කියන්න බැහැ, අෙප් ලංකාව ෙහොඳ මට්ටමකට ආවා
කියලා. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අපිකාව වාෙග්
ෙනොදියුණු රටවල් ගැන කථා කරද්දී මට මතක් ෙවනවා, ගරු
කථානායකතුමා සහ අපි කැමරූන් රටට ගිය අවස්ථාව. අපිකාව
ෙනොදියුණු රටක්. හැබැයි ඒ රෙට් මීට වඩා ව ාපෘති, මීට වඩා
ෙහොඳින් ජීවත් වන ජනතාවක් අපට දකින්න පුළුවන් වුණා. ඉතින්
ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අවුරුදු හතකින් අටකින් මූර්ත
ආදායෙම් වැඩි වීමක් සිදු ෙවලා නැහැ.
ෙමම කාරණය පිළිබඳවත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කරවන්න කැමැතියි. දැන් ෙමතුමන්ලා කියනවා, ෙමම පනත
යටෙත් නියමයන් මඟින් ෙද්ශීය ෙගොවියා ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා
භාණ්ඩ බද්ද එහාට ෙමහාට කරනවා කියලා. එතෙකොට අෙප්
පාරිෙභෝගිකයාට
ෙමොකද
ෙවන්ෙන්?
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආනයනික ෙලොකු ලූනුවල
සිල්ලර මිල - කිෙලෝ ග්රෑම් එකක retail price එක- මාර්තු මාසෙය්
රුපියල් 88යි, අෙපේල් මාසෙය් රුපියල් 78යි, මැයි මාසෙය් රුපියල්
76යි. ජුනි මාසෙය් රුපියල් 82යි. ජූලි මාසෙය් රුපියල් 106යි.
එන්න එන්නම මිල වැඩි ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අර්තාපල් කිෙලෝවක මිල මාර්තු
මාසෙය් රුපියල් 51යි, අෙපේල් මාසෙය් රුපියල් 52යි, මැයි
මාසෙය් රුපියල් 58යි, ජූනි මාසෙය් රුපියල් 66යි, ජූලි මාසෙය්
රුපියල් 68යි. තවත් වැඩි ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවට
කරපු ෙද්වල් හරිද කියලා ඉතා පරීක්ෂාෙවන් බලන්න කියන
කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 2009 වාෙග් කාලය වන විට රුපියල්
18,000ක් නැත්නම් රුපියල් 19,000ක් වාෙග් සාමාන වැටුපක්
තමයි ෙසේවකයකු ලැබුෙව්. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවට විශාල
සහන මල්ලක් ෙදනවා කියලා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් ෙසේවක
වැටුප් රුපියල් 24,000ක, 25,000ක මට්ටමට ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, අවුරුදු 5ක වාෙග් කාලයකට
රුපියල් 19,000 සිට
රුපියල් 24,000ක, 25,000ක වැටුප්
වැඩිවීමක් තිෙබනවා.
රෙට් ෙදවන තනතුර දරන්නා ෙලස, වග කීමක් දරන පුද්ගලයා
ෙලස ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරනවා,
අගමැතිතුමනි. දැන් බලන්න. 2005 දී බලයට පත් වුණු චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි වාෙග් ෙන් ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්. එම
නිසා අපි කියන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව
ගැනයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, රතු සහල් කිෙලෝගෑමයක
මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය 185යි. 2005 දී රතු සහල් කිෙලෝගෑමයක
මිල රුපියල් 31යි. 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් රතු සහල්
කිෙලෝගෑමයක මිල රුපියල් 90යි. නාඩු සහල් කිෙලෝගෑමයක මිල
වැඩි වීෙම් පතිශතය 153යි. සම්බා කිෙලෝගෑමයක මිල වැඩි වීෙම්
පතිශතය 128යි. පාන් පිටි කිෙලෝගෑමයක මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය
239යි. පරිප්පු කිෙලෝගෑමයක මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය 127යි.
කවුපි කිෙලෝගෑමයක මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය 225යි. සීනි
කිෙලෝගෑමයක මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය 143යි. ෙකළවල්ලා
ෙකළෙවලාම ගිහින් කිෙලෝගෑමයක මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය
171යි.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙමොකද වුෙණ්?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙමොකද වුෙණ්? 14ෙදෙනක් ෙමහාට ආවා. ෙවන ෙමොනවත්
වුෙණ් නැහැ. අපට එළියට දමා ගන්න බැරිව සිටි පුද්ගලයා එහාට
ගියා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම් සභාෙව් කවුරුත් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කවුරුත් නැහැයි කියන්ෙන්, ඔක්ෙකොමලා වැඩ කරනවා
දිනන්න, ජයගහණය කරන්න. ඔක්ෙකොමලා ගිහිල්ලා රැස්වීම්වල
වැඩ කරනවා. මමත් අමාරුෙවන් ආෙව්. පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්
ඉවර වුණු ගමන් මමත් යනවා, ආනමඩුෙව් රැස්වීමට. 14ෙදෙනක්
ෙමහාට ඇවිල්ලා. ෙවන ෙමොනවත් ෙවලා නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
පධාන සංවිධායකතුමනි, වැඩි පැත්තට ෙන් තරාදිය බර ෙවන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා ජයගහණය කරන්න ෙම් පැත්ෙතන් ගිහින් බැෙඳන්න
එපා යැ. ඒක ෙන් කලින් සිද්ධ වුෙණ්. බලන්න, නායකතුමා නිකම්
සෆාන් එෙක් ඉන්න හැටි. ජනවාරි 09වන දා වන ෙකොට එතුමා
අගමැති.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සතුටුද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

සතුටුයි ෙන්න්නම්. අගමැති වන ෙකොට කවුද සතුටු
ෙනොෙවන්ෙන්? ඔබතුමා බලා ෙගන සිටියා ෙන් අගමැති ෙවයි
කියලා. ඔබතුමා උත්තර ෙදන්ෙන් නැද්ද? නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මහත්මයා එෙහන් ෙමෙහන් සයිඩ් එෙකන් ඉඳලා ඒකට ඇරියා.
ඔබතුමා තමයි ළඟින්ම සිටිෙය්. ඔබතුමාට අගමැති ධුරය දුන්නා
නම් අපට සන්ෙතෝෂයි. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්මයා එෙහන්
ෙමෙහන් tackle කරලා ෙබෝලය ගත්තා. ඔබතුමාට දුන්ෙන් නැහැ.
අපි සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ඔබතුමාටයි. ඔබතුමා තමයි අෙප්
යාළුවා. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්මයා ඒ chance එක දුන්ෙන්
නැහැ. අන්තිම දවස් කිහිපයට ෙහෝ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මහත්මයා ෙබෝලය ගත්තා. එම නිසා රෙට් ජනතාවෙගන් මා
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙකළෙවලා තිෙබන ආණ්ඩුවට තවත්
ෙකළෙනොෙවන්න 08වන දා සුදුසු තීන්දුවක් ගන්න කියලා. ගන්න
ඕනෑ තීන්දුවකට අපි හිස නවනවා.
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමන්ලා ඒ කාලෙය් ෙම්වාට විරුද්ධ
වුණා. අද රාජ යන්තණය දිහා බලන්න. රජෙය් ෙසේවකෙයෝ
බුරුතු පිටින් මැතිවරණ ව ාපාරෙය් ෙයදිලා ඉන්නවා. Posters
ගහන්ෙන් නිල ඇඳුම ඇඳෙගනයි. රජෙය් ෙසේවකයන් වැඩට යන
ෙකොට ඔවුන්ට පාප්ප බාල්දියක් දීලා යවනවා, ඇමතිතුමනි.
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාලා ඒ කාලෙය් ෙම්වාට විරුද්ධ වුණු
කට්ටිය. බස් 2,500ක්. ඔක්ෙකෝම ආණ්ඩුෙව් බස් ටික දුවන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙකොන්ෙදොස්තරවරු එයාලෙය් කිට් එක ගහෙගන ටිකට් කඩන
ගමන් බස් එෙකන් බැහැලා posters ගහනවා. පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරුන් posters ගහනවා. පාෙද්ශීය සභා නිලධාරින් posters
ගහනවා; cut-outs ගහනවා. බලන්නෙකෝ, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා රෙට් නිදහස ෙවනුෙවන්, නීතිය
ෙවනුෙවන් ෙකොපමණ සටන් කරපු වැදගත් නායකෙයෝද කියලා.
අද ඔබතුමන්ලාට බලා ෙගන ඉන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවාෙන් ෙම්
වාෙග් ෙද්වල් ෙවන ෙකොට. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාත්,
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් ෙදෙදනාම අපි අගය කරන
නායකෙයෝ. ඒ වාෙග්ම, මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහත්මයා නම් ෙම් ඡන්දය ඉවර ෙවන්න
කලින් සුදුසු තීන්දුවක් ගනියි කියලා. අපි දන්නවා, එතුමාෙග්
හදවත තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. කවුරු දින්නත්
කමක් නැහැ, නීතිය කියාත්මක කරන්න. රාජ බලය එෙහන්
ෙමෙහන් පාවිච්චි කරයි. රූපවාහිනිය, ITN එක වාෙග් ආයතන
පාවිච්චි කරයි. ෙම් ආකාරෙයන් රාජ බලය පාවිච්චි කිරීම අපිට
සියයට සියයක් නතර කරන්න බැහැ. හැබැයි, ෙම් ඡන්ද ව ාපාරය
කරන හැටි නම් ඉතාම අශික්ෂිතයි, ඇමතිතුමනි. අහිංසක
කම්කරුෙවක් කියනවා, "සර් අපි posters ගැහුෙව් නැත්නම්
රක්ෂාෙවන් එළිෙය්" කියලා. ෙම් රෙට් නීතිය ෙමොකක්ද? ජනතාව
ෙම් තරම් ජනාධිපතිතුමාට ආදරය කරනවා නම්, ඔබතුමන්ලා
ජනතාවට ඒක තීන්දු කරන්න ෙදන්න. Cut-outs ඔය තරම්
ගහන්ෙන් ෙමොකටද? මම දැක්කා, පාෙර් යන ගමන්
වැසිකිළියකින් කාන්තාවක් එළියට දුව ෙගන ආවා, "බුදු අම්ෙමෝ"
කියා ෙගන. මම ඇහුවා, "ඇයි?" කියලා. එතෙකොට කිව්වා,
ඇතුෙළේ මිනිෙහක් ඉන්නවා කියලා. ඇරලා බලන ෙකොට
ජනාධිපතිතුමාෙග් poster එකක් ඇතුෙළේ. අපි කිව්වා, "බය ෙවන්න
එපා, ඒක poster එකක්. Poster එක ගලවලා යන්න" කියලා. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද රෙට් බල්ෙලකුට බුදියා ගන්න
බැහැ, බල්ලාෙග් පිෙට්ත් poster අලවනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා. What is your point of Order?

(The Deputy Speaker)

එතුමා කිව්ෙව්, වැසිකිළි ගැන.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දැන් භාණ්ඩ මිල ගත්තාම, සියයට එකසිය ගණනින් ඉහළ
ගිහිල්ලා, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි. මම
දන්නවා ඔබතුමා හිෙත් අමාරුෙවන් ඉන්ෙන් කියලා. ඔබතුමා
දන්නවා, ෙම් යන මාර්ගය වැරදියි කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
දූෂණය නිසා ඔබතුමාටත් කර ගන්න ෙදයක් නැතුවයි ඉන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා ෙපන්වන ආර්ථික වර්ධනය සියයට හයයි දශම
ගණනක්. ඒකත් බහිනවා. සියයට අටට තිබුණු එක දැන් සියයට
හයයි ගණනකට බැහැලා. ඒ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයත් එන්ෙන්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය නිසා, චීනයට දුන්නු නගරය
නිසා. කවදා ෙහෝ Colombo Port City එෙක් නගරාධිපති පත්
කරන්ෙන්ත් චීනෙයන්. ෙමොකද, ඇතුෙළන් චීනයට අක්කර 30ක්
සින්නක්කර දීලා තිෙබනවා. අක්කර 150ක් බදු දීලා තිෙබනවා.
චීනෙයන් ඇවිල්ලා පදිංචි ෙව්වි. ඒක චීනෙය් නගරයක් බවට පත්
ෙවනවා. "යැංසිකියෑං" කියලා ෙකෙනක් අනිවාර්යෙයන්ම
නගරාධිපති බවට පත් ෙවනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අසත . සම්පූර්ණ අසත . අසත කියන්න එපා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපිට තරග කරන්න බැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග් පවුෙල් කවුරු
හරි තරග කරාවි, look එක තිෙබන නිසා. අපිට ඒකට තරග
කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
ෙම් රට උගස් කරනවා චීනයට. ඉදිරි අනාගතෙය්දී චීනෙය් වම්
ඇටය බවට ෙම් රට පත් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම බිලියන 4,500ක
ව ාපෘති ෙගනැල්ලත්, ෙම් ඔක්ෙකෝම වියදම් කරලාත් ලංකාෙව්ම
රැකියා උත්පාදනය 450යි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සංවර්ධනය කියන්ෙන් රෙට්
රැකියා උත්පාදනය, විෙද්ශ ආෙයෝජන රට තුළට ගලා ෙගන ඒම,
විෙද්ශ දියුණු තාක්ෂණය රට තුළට ගලා ෙගන ඒම හා රෙට්
ආදායම වැඩි වීමයි. කාෙගද ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ආදායම වැඩි ෙවලාද කියලා අහන්න ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්ය
මණ්ලෙයන්; අහන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ආරක්ෂක භටයන්ෙගන්. ඒ
අයෙගන් අහන්න, ෙහොඳින් ජීවත් වනවාද කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙමතුමා ගැහැණු අයෙග් වැසිකිළි අස්ෙසේ රිංගන්න ගිහිල්ලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. මන්තීතුමා, කථා කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ
දැක්ෙක්.

කථානායකතුමනි, පාෙර් අයිෙන් යන ෙකොට

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද මිල ගණන් වැඩි වීම
බලන්න. ලක්ස්ෙපේ සියයට 162කින්, ටින් මාළු සියයට 173කින්,
ඇන්කර් සියයට 146කින්, ෙපොඩි එකාට ෙදන ලැක්ෙටෝජන්
සියයට 175කින්, පාන් සියයට 277කින්, වියළි මිරිස් සියයට
82කින්, සුදු ලූනු සියයට 158කින්, උම්බලකඩ සියයට 282කින්
මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. උම්බලකඩ දාපු සම්ෙබෝලයක් අවුරුදු
10කින් 15කින් දැකලාවත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හිනා වුණාට එච්චරට අමාරුෙවන් ජීවත්
ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි තරෙහන්
ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. අපි කියන්ෙන්, ෙම් රට යන මාර්ගය
වැරදියි; විෙද්ශ පතිපත්තිය වැරදියි; ආර්ථික පතිපත්තිය වැරදියි
කියලායි. ඔබතුමන්ලා ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් අනුගමනය
කරන්ෙන් නැහැ. ෙසේවා සැපයුමක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කර්මාන්ත
ඇති කරන්ෙන් නැහැ. මට එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාව හමු
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වුණා ස්වර්ණවාහිනි නාළිකාෙව් විවාදයකදී. අපි එතුමාෙගන්
ඇහුවා, ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 20ක් ආණ්ඩු කළා, අඩුම ගණෙන්
හිරමනයක්වත් ෙම් රෙට් දී නිෂ්පාදනය කළා ද කියලා. උත්තර
ෙදන්න බැහැ ෙන්. එතුමා කියනවා, හිරමන හදන්න ඕනෑ නැහැ ලු;
කර්මාන්ත ඕනෑ නැහැ ලු; ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය
කර්මාන්තවලින් හදන්න බැහැ ලු; ෙම් රට දියුණු කරන්න ඕනෑ
ෙසේවා හා සංචාරක ව ාපාරවලින් ලු. වැරදියි ඇමතිතුමනි. අපට
ෙම් රෙට් three-wheelers හදන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් "මහින්ද
තීවිලර්" කියලා නම දාන්න. තව හදන්න ෙමෝටර් බයිසිකල්.
ඒකටත් දාන්න "මහින්ද ෙමෝටර් බයිසිකලය" කියලා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

මහින්ද කියලා එකක් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

හරි නම, මෙහේන්දා. ඒක දාන්න ෙකෝ. මෙහේන්දා කියන්ෙන්
ඉන්දියාෙව් සමාගමක් ෙනොෙවයි ෙන්. ජනාධිපතිතුමාෙග් නම දාලා
ෙහෝ හදන්න. ෙම් රෙට් කර්මාන්ත පටන් ගන්න. එතෙකොට අෙප්
රෙට් කාර්මිකයන්ට, ඒ වාෙග්ම පිට රට ෙමෙහකාර ෙසේවයට යන
අෙප් නංගිලාට, අක්කලාට ලජ්ජා නැතුව ෙම් රෙට් වැඩ කරන්න
පුළුවන්. රුපියල් 25,000ක පඩියට ඩුබායි යන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ
රටවල මිනිසුන් අෙප් අයට ගහනවා, ගහලා බිම දානවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඒක 1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාට කිව්ෙව් නැත්ෙත්
ඇයි?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

1977 දී ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] "අස්වර්
මන්තීතුමනි", ඉඳ ගන්න. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව
අෙප් අපනයන පතිශතය බලන්න. ඔබතුමන්ලා කියන
ආකාරෙයන් අපනයනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද? ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, වර්ෂ කීපයක අපනයන පතිශතයන් පිළිබඳව
මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 2000 දී අෙප්
අපනයනය සියයට 35යි. 2003 දී සියයට 30යි. ඒ අෙප් ආණ්ඩුව
කාලෙය්. ෙමතැන ඉන්න ඇමතිවරු කීප ෙදෙනකුම හිටියා එදා
අෙප් ආණ්ඩුෙව්. ඒ කාලෙය් ඍණ 1.5ක්ව තිබූ ආර්ථිකය අපි
අවුරුදු ෙදෙකන් සියයට 6.8ට ෙගනාවා. එෙහමයි එක්සත් ජාතික
පක්ෂය වැඩ කෙළේ. 2006 දී අපනයනය සියයට 25යි. ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් සංවිධායකතුමනි, ෙම්වා බලා ගන්න. 2008 දී සියයට
20යි. 2009 දී සියයට 16යි. 2010 දී සියයට 17යි. 2011 දී සියයට
18යි. 2012 දී සියයට 16යි. 2013 දී සියයට 15යි. අපනයන එන්න
එන්නම අඩු වනවා. චීනෙයන් ෙකොන්කීට් ටික ෙගන්වනවා. වැඩි
ෙපොලියට ණය ගන්නවා. ෙඩොලර්වලින් නම් 7.2යි ෙපොලිය.
සියයට 30ක් වාෙග් පමාණයක්, ෙපොලී අනුපාතය. Grace period
එකක් නැහැ. චීන්නු ෙම් රට ඔවුන්ෙග් කුණු බක්කිය බවට පත්
කරලා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)

ගණෙන්ම තිෙබන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට පතිශතය කුඩා වුණත්
volume එක වැඩියි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා ෙහොඳ උත්තරයක් දුන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා ඕක කියන්ෙන් නැහැ ෙන්, ණය ගැන කථා කරද්දී.
ඔබතුමන්ලා ණය ගැන කථා කරද්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්
ණය පමාණය සියයට 2ක් අඩු ෙවලා, සියයට 1ක් අඩු ෙවලා
කියලා ෙපන්වනවා. ඇයි, ඔබතුමාට ජනාධිපතිතුමා ළඟට ගිහිල්ලා
කියන්න බැරි, "ජනාධිපතිතුමනි, ෙබොරු කරන්න එපා, දළ ජාතික
නිෂ්පාදිතය ඕනෑම රටක වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට ණය පතිශතය
ඒකත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න එපා" කියලා? ඇයි ඔබතුමා
එෙහම කියන්ෙන් නැත්ෙත්?
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඔබතුමා ෙකළින් වැඩ කරන
මනුස්සෙයක් ෙන්. ඔන්න ඕක තමයි කියන්ෙන්, "කට ෙබොරු
කිව්වත් දිව ෙබොරු කියන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඕක ඇමති
ෙකෙනක් කියන තුරුයි මම හිටිෙය්. වාසුෙද්ව නානායක්කාර
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දක්ෂෙයක්; ඔබතුමා ෙහොඳ කථිකෙයක්. අපි
ඒක පිළිගන්නවා. ඔබතුමාට ෙහොඳ පපුවක් තිෙබනවා. අපි ඒක
දන්නවා. ඔබතුමාට ෙකොන්දකුත් තිෙබනවා. ඒ ෙකොන්ද ෙම්
දවස්වල වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි
ඔබතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒ විධියට
වැඩ කරයි කියලා. බලන්න, සියයට 35කට තිබුණු අපනයනය
දැන් අඩු ෙවලා තිෙබන ආකාරය. අපනයන ආදායම දළ ජාතික
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට තමයි ගණනය කරන්ෙන්. දළ
ජාතික නිෂ්පාදිතය වැඩි ෙවන ෙකොට අපනයනත් වැඩි ෙවනවා.
රටවල් දියුණු ෙවන්ෙන් එෙහමයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් රට
එෙහම දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොනවාද දැන් තිෙබන අපනයන?
ඔබතුමන්ලා ඒ දවස්වල කථා කෙළේ, පිට රටින් ෙගන්වන්න එපා
කියලා ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ණය පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

හරි. 2000 වර්ෂෙය් ණය පමාණය දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් ෙලස සියයට 92ක් විතර තිබුණා. දැන් ඒක සියයට
88ක් ෙවලා. ඔබතුමන්ලා මහ ෙලොකු ෙදයක් විධියට කියනවා,
ණය පමාණය අඩු ෙවලා කියලා. සියයට 35ට තිබුණු අපනයන
පමාණය සියයට 15ට බැහැලා. දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය ඉහළ
යනවිට අපනයනත් ඉහළ යන්න ඕනෑ ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක
තමයි සංවර්ධනය කියන්ෙන්. අපනයනය පහළ බහින ෙකොට
ෙකොෙහේද, දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය ඉහළ යන්ෙන්? අපනයනය,
සාෙප්ක්ෂව එෙහම තමයි බලන්ෙන්. ෙලෝකෙය් සදාචාරය
එෙහමයි, ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමාෙග් තර්කනෙය් ෙලොකු වරදක් තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතය එන්න එන්නම වැඩි ෙවන ෙකොට අර පතිශතය ඒ
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(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

එෙහම නැති ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලාෙග් වාසියට
ඔක්ෙකෝම ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, රෙට්

3491

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

සංවර්ධනය ගණනය කරන්ෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් ෙලස. ඔබතුමා ආර්ථිකය ගැන දන්ෙන් නැත්නම්
ඉෙගන ගන්න. ඔබතුමාට වැඩිය මම බාලයි. ආර්ථිකය ගණනය
කරන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපනය ගණනය කරන්ෙන්,
කෘෂිකර්මය ගණනය කරන්ෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් හැටියටයි. ඔක්ෙකෝම පහළ බහින ෙකොට ෙකොෙහේද,
රටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? කෘෂිකර්මය බැහැලා නම්,
අධ ාපනය බැහැලා නම්, ආර්ථිකය බැහැලා නම්, ෙසෞඛ බැහැලා
නම්, හැම අංශයක්ම බැහැලා නම් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය විතරක්
උඩට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය උඩට යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා මම කියන්නද, ගරු ඇමතිතුමනි?
චීනෙයන් ගන්න මුදල් පමාණය හම්බන්ෙතොට වරායට
රුපියල් බිලියන 250යි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරයට, සාම්පූර් විදුලි
බලාගාරයට, තිකුණාමල ජැටියට, වට රවුම් පාරට, ෙනළුම්
ෙපොකුණට, ෙනළුම් කුලුනට - "Lotus Tower" එකට-, ගන්න
ණය මුදල් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. ෙමොනවාද "Lotus Tower"
එෙකන් කරන්ෙන්? රෙට් ආර්ථිකයට ෙමොකක්ද, ඇති ෙද්? ඒකට
නැඟලා බැලුවාම මැෙල්සියාව ෙප්නවාලු; බංග්ලාෙද්ශය
ෙප්නවාලු. ෙනළුම් කුලුන උඩට නැඟලා ඔබතුමාට වෙට්ම බල
බලා ඉන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද, ඒෙකන් රෙට් දුප්පත් ජනතාවට
ලැෙබන පතිලාභය? ඔබතුමන්ලා රෙට් දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන්
කථා කරපු ඇමතිවරු ෙන්.
රෙට් දුප්පෙතකුෙග් පඩිය රුපියල් 25,000යි. රෙට් ඒකපුද්ගල
ආදායම රුපියල් 35,000යි. ඒකපුද්ගල ආදායම රුපියල් 35,000
නම්, පවුෙල් 4 ෙදෙනකු ජීවත් ෙවනවා නම්, ඒ පවුල රුපියල්
1,40,000ක ආදායමක් ලබන්න ඕනෑ. ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඒ පවුල රුපියල් 25,000ක ආදායමක්
ලබලා ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අහිංසකයා තමන්ෙග්
දරුෙවෝ ඉස්ෙකෝෙල් අරින්න ඕනෑ; ළමයින්ට බෑග් ගන්න ඕනෑ;
ෙපොත් ගන්න ඕනෑ; සපත්තු ගන්න ඕනෑ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

සපත්තු නැතුව -[බාධා කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙකොෙහොමද ඒවා අරන් ෙදන්ෙන්? ගරු වාසුෙද්ව ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාට දැන් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 60ක්, 65ක් ෙවන
ෙකොට අපිත් ෙවනස් ෙවයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපට
තවම ෙත්ෙරනවා. ගරු වාසුෙද්ව ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයක් නැහැ. මම ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ඉතුරුම්- [බාධා
කිරීමක්] ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අෙන් අස්වර්
මහත්මයා වාෙග් ෙනොවී ෙපොඩ්ඩක් නවත්වන්න.
ජාතික ඉතුරුම් අනුපාතය වර්ධනය වනුෙය් සුළු වශෙයන් වන
අතර, -ෙමන්න ෙම්ක අහගන්න වාසුෙද්ව ඇමතිතුමනි. මම ෙම්
කාරණය විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.ආෙයෝජන අතුරින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනවලට
සාෙප්ක්ෂව රාජ අංශෙය් ආෙයෝජන අඩු අගයක් ගනී. 2013
වර්ෂෙය් ඉතුරුම් ආෙයෝජන පරතරය ඍණ 3.9කි. "ඍණ"!
ෙමන්න ආණ්ඩුෙව් කාර්ය භාරය ඇමතිතුමනි. එම ආෙයෝජන
පරතරය පියවීමට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජන තවදුරටත්
දිරිමත් කිරීම හා විෙද්ශීය ආෙයෝජන ෙකෙරහි දැඩි අවධානය
ෙයොමු කරලීම අත වශ ෙව්.
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නමුත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන් විෙද්ශීය ආෙයෝජන
එන්ෙන් නැහැ කියලා. පුළුවන් විධියට ෙම් රෙට් කර්මාන්ත පටන්
ගන්න; සපත්තු හදන්න පටන් ගන්න; ෙමෝටර් බයිසිකල් හදන්න
පටන් ගන්න; ටැක්ටර් හදන්න පටන් ගන්න. අෙප් කාර්මිකයාට,
අෙප් ෙසේවකයාට රුපියල් 60,000ක 75,000ක මාසික ආදායමක්
ලබා ගන්න පුළුවන් කර්මාන්ත ෙම් රෙට් ඇති කරන්න. වාසුෙද්ව
නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, සාම්පූර් විදුලි බලාගාරයට වියදම් කළ
පමාණය වැඩියි ෙන්.
දැන් අෙප් පී. දයාරත්න ඇමතිතුමා කථා කළා. පාර ගැන කථා
කළාට පසුව එතුමාට නින්දත් ගිහින්. එතුමා කියා හිටියා, අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් lanes 6ක් තියන්න ඕනෑ, නමුත් lanes 4යි තිෙබන්ෙන්
කියලා. ඒ කාරණය ගැන ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු
කරනවා වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, මම වැස්ෙසේ ඒ පාෙර් ගියා,
එක පාරටම පාෙර් වතුර වළවල් අහුෙවනවා. වාහනය එහාට
ෙමහාට විසි ෙවනවා, වතුර වළවල්වලට අහු වුණාම. වහින
ෙවලාවට කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වතුර වළවල් ඇති
ෙවනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ ෙකොෙහේද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්. මම රට යනවා ෙන්. ඒ යන විට
මම ඔය පාෙර්ත් යනවා. ෙම් මාස 4ට තුන් පාරක් ගියා. එෙහම
යන විට එක පාරටම වතුර වළවල් හම්බ ෙවනවා. වතුරට අහු
වුණාම වාහනය විසි ෙවනවා. අනිවාර්යෙයන්ම ෙලොකු accident
එකක් ෙවන්න පුළුවන්. පැයට කිෙලෝමීටර් 100ක ෙව්ගෙයන් යන
විට දන්ෙන්ම නැතිව වතුර වළකට අහු ෙවනවා. එක පාරටම වතුර
වළ ෙප්න්ෙන් නැහැ. වතුර වළවල් 4ක් තිබුණා. ඕනෑ නම් මම
ඔබතුමන්ලා එක්කරෙගන ගිහින් ෙපන්වන්නම්. ෙම්වා ගැන තමයි
අපි කියන්ෙන්. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් එකක් හදන්න
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4යි යන්ෙන්.
නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා එක කිෙලෝමීටරයකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 14ක් වියදම් කළා. වගුරු බිමක් නිසා තව ෙඩොලර් මිලියන
2ක් දැම්මත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 6යි වැය වන්ෙන්.
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 14ක්
වියදම් කළා. කෙට් ෙකළ ෙබ්ෙරනවා, ෙම් ව ාපෘති දැක්කාම.
[බාධා කිරීමක්] ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න කාලෙය් ගැහුව කයිවාරු
අපි දැක්කා ෙන්. ඔබතුමා එහාට ෙමහාට පැනලා, දැන් ඔබතුමා
ඉන්න තැන දන්ෙනත් නැහැ. ඔබතුමාත් ෙම් පැත්තට එන්න ෙන්
හිටිෙය්. ඔබතුමාත් සාකච්ඡා කළා ෙන්. ඔබතුමාත් රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයාව හම්බ වුණා ෙන්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

File එක නිසා ආෙව් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔව්. File එක අපි බලා ගන්නම්, ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා. එනවා නම් එන්න, files අපි බලා ගන්නම්.
[බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි එතුමාෙග්
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file එක බලා ගන්නවා. ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා භය නැතිව එන්න.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ පරිපාලන
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා)

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்)

நி வாக,

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

ෙසෞඛ ඇමති කවුද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූර්ත අගය-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! බාධා කරන්න එපා, මන්තීතුමාට. [බාධා
කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක්
මන්තීතුමාව අපි ෙගෞරවෙයන් පිළිගන්නවා. එතුමාට ෙහොඳ
අත්පුඩියක් ෙදන්න. එතුමා රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙහොඳ
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. එතුමන්ලාට ෙත්ෙරනවා;
එතුමන්ලාෙග් ඇඟට දැෙනනවා, ෙකොෙහටද ෙවනස එන්ෙන්
කියලා. නැත්නම් 14ෙදනකු එන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
එතුමාත් එන්න ඇහුවා. අපි කිව්වා, "එපා" කියලා. ගරු මහින්ද
අමරවීර ඇමතිතුමන්ලාට දැන්වත් තැනක් ෙදන්න. එතුමන්ලා
ෙහොඳ දක්ෂෙයෝ. තව ඒ වාෙග් අයින් කරලා ඉන්න විශාල පිරිසක්
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයින්ට තැනක් ෙදන්න. ආණ්ඩුෙවන්
සියයට 50ක් තමන්ෙග් සෙහෝදරයින් තුන් හතර ෙදනකුට ෙවන්
කරගන්ෙන් නැතිව අඩුම ගාෙන් ඇමතිවරු ෙදොෙළොස්ෙදනකුට,
දහතුන්ෙදනකුටවත් ඔය ටික ෙදන්න පුළුවන් ෙන්.
ඇයි,
ෙනොෙදන්ෙන්? නියම වැඩකාරෙයෝ ලු. හැබැයි, එක
විවාදයකටවත් එන්ෙන් නැහැ. වැඩකාරයින් නම් එන්න
කියන්නෙකෝ විවාදයකට. බලය විතරක් ෙදනවා. තණ්හාව වපුරා
ගන්න ෙදනවා. ෙම් වාෙග් දක්ෂයින් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා.
එතුමන්ලා පතිපත්තිගරුක නිසා පක්ෂ මාරු කරන්ෙන් නැහැ.
අමාරුෙවන් ෙහෝ අල්ලාෙගන ඉන්නවා. හැබැයි, ඉන්ෙන්
අමාරුෙවන්. එතුමන්ලා දන්නවා, ෙම් රට යන මාර්ගය වැරදියි
කියලා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් දූෂණය ඉහ වහා ගිහිල්ලා. How many
more minutes have I got, Sir?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

He has been allotted 25 minutes.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes. Out of 25 minutes, he has completed 22 minutes.

ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ඔබතුමාෙග්
අවධානය සහ අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා, මූර්ත අගය ෙකෙරහි. ඔබතුමන්ලා ෙකළින් වැඩ
කරන පිරිසක් නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙමය ෙයොමු
කරනවා. බලන්න, 2002 රුපියල් 1,000 මූර්ත අගය එෙහම
නැත්නම් වටිනාකම රුපියල් 647යි; 2005 දී රුපියල් 528යි; 2010
දී රුපියල් 456යි. 2014 දී රුපියල් 1,000 මූර්ත අගය රුපියල්
549ට පහත වැටිලා තිෙබනවා ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
ඇමතිතුමනි.
ඊළඟට 2009 - 2010 සහ 2012- 2013 සමීක්ෂණ කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ගෘහයක මූර්ත ආදායෙම් ෙවනස් වීම සියයට
2.6යි. එනම්, 2009 - 2010ට සාෙප්ක්ෂව 2012 - 2013දී සියයට
2.5කින් පමණ සුළු වශෙයන් ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. තවද,
ගෘහයක ආදායමින් ආහාරපාන සඳහා වියදෙම් වැඩි වීම 2009 2010ට සාෙප්ක්ෂව 2012 වන විට සියයට 17.9කින් වැඩි වී
තිෙබනවා. එෙමන්ම ආහාර ෙනොවන වියදම සියයට 42.7කින්
පමණ වර්ධනය වී තිෙබනවා. 2002ට සාෙප්ක්ෂව 2012 - 2013
ගෘහයක ආදායම සියයට 258කින් පමණ වැඩි වූ අතර, මූර්ත
ආදායම වැඩි වූෙය් 2002ට සාෙප්ක්ෂව සියයට 111කිනුයි.
ෙමන්න ෙම්ක තමයි රෙට් තත්ත්වය. උද්ධමනය ඉහළ යනවා.
නමුත් අෙප් ආදායම ඉහළ යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපි මුදල් යට
කරන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය වන ව ාපෘතිවලට
ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට වරායට නැව් එන්ෙන් නැහැ. ඒක තව
අවුරුදු 10කින් හැදුවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි දැන් නැව් එන්ෙන්
නැහැ. ෙකොළඹ වරායට එන නැව් ටික හම්බන්ෙතොට වරායට
හැෙරව්වා. ඒ ආදායම තමයි තිෙබන්ෙන්. නැත්නම් පසු ගිය අවුරුදු
හතරහමාරටම ආදායම රුපියල් මිලියන 20යි ඇමතිතුමනි. වාහන
ෙගෙනන නැව් ටික හම්බන්ෙතොට වරායට හැෙරව්වාට පස්ෙසේ ඒ
වාහනවලින් රුපියල් මිලියන 1,200ක ආදායමක් ආවා. ඒ වාහන
ටික නැත්නම් පසු ගිය අවුරුදු හතරහමාරටම හම්බන්ෙතොට
වරාෙය් ආදායම රුපියල් මිලියන 20යි. අවුරුද්ද ඉවර ෙවන ෙකොට
ෙපට්ටි කෙඩ්ක ආදායමත් රුපියල් මිලියන 10ක්, 15ක් ෙවනවා.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
2002ට සාෙප්ක්ෂව 2012 වර්ෂෙය් ආහාර පාන සඳහා වියදම
සියයට 167කින් පමණ වැඩි වී ඇත. එෙමන්ම ආහාර පාන
ෙනොවන වියදම් සියයට 268කින් පමණ ඉහළ ෙගොස් ඇත. ෙකෙසේ
ෙවතත් ගෘහයක වියදමින් ආහාර පාන සඳහා දරන වියදම 2002
වර්ෂෙය්දී සියයට 47.5ක් වූ අතර, 2012, 2013 වන විට සියයට 37
දක්වා අඩු වී ඇත. ෙපොඩි ෙවනසකුත් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග්
වාසිය සඳහා අපි ඒ ගැනත් සඳහන් කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මූර්ත ආදායම ෙකොෙහොමද
කියලා මම ඔබතුමාට පහදලා ෙදන්නම්. ෙම් රෙට් ජීවත්වන
සමහර අය බයිලා කථා කළාට ජීවත්වන විධිය ගැන ෙම්
ආයතනෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් ඇහුෙවොත් ඔබතුමන්ලාට කියලා
ෙදයි. ඉන්ෙන් අමාරුෙවන්. පඩිය ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ පඩිය දවස්
20න් ඉවරයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පඩිය දවස් 20න් ඉවර ෙවන්ෙන්
ඇයි කියලා මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්නම්.
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරවනවා. 2009 දී ගෘහයක මූර්ත ආදායම රුපියල්
26,433යි. මූර්ත ආදායම කියන්ෙන් වියදම් කිරීෙම් හැකියාව
අගයන ආදායමයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 2012 දී ඒක රුපියල්
27,000යි. ගෘහයක මූර්ත ආදායම රුපියල් 500කින් ෙවනස් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ආහාර පාන සඳහා වන වියදම ගැන
බලන්න. 2009 දී රුපියල් 13,267යි. 2012 ෙවන ෙකොට රුපියල්
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

15,651යි. මූර්ත ආදායම රුපියල් 500කින් ෙවනස් ෙවන ෙකොට
කෑම සඳහා පමණක් වියදම් කළ යුතු මුදල රුපියල් 2,000කට වඩා
වැඩි පමාණයකින් වැඩි ෙවනවා. ෙම්ක තමයි රෙට් ඇත්ත
තත්ත්වය. අෙප් දුප්පතාෙග් තත්ත්වය ෙම්කයි ඇමතිතුමනි.
ආහාර පාන සඳහා ෙනොවන වියදම් 2009 දී රුපියල් 18,000යි.
2012 ෙවන ෙකොට ඒ පමාණය රුපියල් 25,793 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ඔබතුමන්ලාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා,-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැන් අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විදුලි බිල අඩු ෙවලා. ගෑස් මිල අඩු
ෙවලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අඩු ෙවලා තමයි, 2014 දත්ත මම ෙම් කියන්ෙන්.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

යම් යම් අඩු කිරීම් කර තිෙබන නමුත් එෙහම කෙළේ ඡන්දයට
කියලා ෙන්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැහැ, ඡන්දයට ෙනොෙවයි. අප කියන ෙද් ගැන ෙමෙහේ වැඩ
කරන ෙසේවකයන්ෙගන් අහගන්න. ෙමෙහම කියන්ෙන් ඡන්දයටයි
කියලා ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙසේවකයකුෙග් මාසික
ආදායම රුපියල් 25,000යි නම්? ඔබතුමා ඊට වඩා ආදායමක්
ලබනවා. ඔබතුමා ෙපොෙහොසත් පවුලක පුද්ගලෙයක් ෙන්. ඒ නිසා
ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් දරුවන් එෙහම
ජීවත් වන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් දරුවකුට රුපියල්
25,000ක් දීලා කියන්න ඒෙකන් ජීවත් ෙවන්න කියලා. ඒෙකන්
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ෙකෝ. ජීවත් ෙවන්න
බැහැ. රුපියල් 25,000න් ජීවත් ෙවන්න බැහැ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔය ගණන් වැරදියි. අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කියන
ගණන් වැරදියි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙම් ඔක්ෙකෝම ගණන් හරි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමනි, ඔබතුමා ගණන් අහගන්න. ඔබතුමා දන්නවා ෙම්
ගණන් හරි කියලා. ඒ වුණාට ඔබතුමා ඉස්සරහ පුටුෙව් ඉන්න නිසා
-[බාධා කිරීමක්] 2014 ෙවනකල්. 2014 මුල් භාගය වන ෙතක්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

රුපියල් 25,000න් බැහැ. රුපියල් 30,000ක් ඕනෑ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙම් ෙසේවකයන්ෙගන් අහන්න. ෙපොලීසිෙය් මහත්මයකු
ගන්ෙන් රුපියල් 25,000යි. IP ෙකනකු ගන්ෙන් රුපියල්
25,000යි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අවම මාසික ආදායම රුපියල් 30,000යි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

2014 මුල් භාගය?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විපක්ෂෙය් සිටි
කාලෙය් ෙම් ගැන දන්නවා ෙන්. අවුරුදු 20ක් බඩගාලා, බඩගාලා
ඡන්දයක් ළංෙවන ෙකොට ඔබතුමා මාසයක් ගැන අපට කියනවා.
2014 එෙහමලු, ෙමච්චර කල් එෙහමලු. ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුදු 20ක්
රට පාලනය කළා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, රුපියල් 25,000යි. ෙමෙහේ ෙකනකුෙගන් අහන්න.
ෙමහි සිටින, කාර්ය මණ්ඩලෙය් පුද්ගලයකුට අත ඔසවලා ඒ ගැන
කියන්න කියන්න. ඔය ඔක්ෙකෝම මම අහලායි ආෙව්. ගරු
ඇමතිතුමනි, වැටුප් පිළිබඳ විස්තරය මම ඔබතුමාට කියන්නම්.
ගුරුවරයකුට මාසයකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 25,000යි.
ෙපොලීසිෙය් IP ෙකනකුට මාසයකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල්
25,000යි. කාර්ය මණ්ඩලෙය් අයකුට ලැෙබන්ෙන් රුපියල්
25,000යි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පවුෙල් ආදායම.

2014 අග භාගෙය්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

2014 අග භාගෙය් ෙනොෙවයි, 2014 මුල් භාගය ගැන ෙන් මම
ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා මාසයක් ගැන කථා කරනවා. [බාධා
කිරීමක්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය යන පැත්ත වැරැදියි. ඔබතුමා ඒක දන්නවා. කර්මාන්ත
බිහි වන්ෙන් නැහැ.

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

පවුෙල් ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලාට ලැෙබන ආදායම ගැනයි
කියන්ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පවුෙල් ආදායම ගන්න ෙකෝ.

3497
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

3498

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

හතරෙදනකු සිටින පවුලක ආදායම තිෙබන්න ඕනෑ කීයද
ඇමතිතුමනි? රුපියල් 35,000යි ඒක පුද්ගල ආදායම. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

වැරැදියි. පවුෙල් ආදායම -[බාධා කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඇමතිතුමනි, ෙසේවක
මහතකුෙග් ෙගදර හතරෙදෙනකු සිටිනවා කියමු ෙකෝ. එතුමාෙග්
පඩිය රුපියල් 30,000යි කියමු ෙකෝ. ඔබතුමා කියන නිසා
එතුමාෙග් පවුෙල් ආදායම රුපියල් 30,000යි කියන්න ෙකෝ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉඳගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඉඳගඤ්ඤ
ෙකෝ ෙපොඩ්ඩක්. පවුෙල් ආදායම රුපියල් 60,000යි කියලා කියමු
ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඉඤ්ඤ ෙපොඩ්ඩක්. ඉඳගන්න ෙකෝ. පවුෙල්
ආදායම රුපියල් 60,000යි කියලා කියමු ෙකෝ. එෙහම ගන්න
ෙකෝ. මහ බැංකු වාර්තා අනුව ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම
රුපියල් 35,000යි. ඒක පුද්ගල ආදායම කියන්ෙන්, එක
පුද්ගලයකු ලබන්න ඕනෑ ආදායමයි. එතෙකොට හතරෙදනකුෙගන්
යුත් පවුලක් රුපියල් 140,000ක් ලබන්න ඕනෑ. ඇත්තටම
ඇමතිතුමනි, රුපියල් 140,000ක ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් නම්
-[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් ආදායම කීයද කියන්න ෙකෝ.
ඔබතුමන්ලාෙග් සාමාන ආදායම කියන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමන්ලාට ආදායම නැත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලාෙග්
ෙගවල් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා බලන්න ෙකෝ.
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගයක් රුපියල් ලක්ෂ 800ක්, 900ක් වටිනවා.
ඔබතුමන්ලාෙග් මිදුල වටිනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් bathroom එක
රුපියල් ලක්ෂ 85ක්, 95ක් වටිනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙනෝනාෙග් ආදායම?

ඔබතුමාෙග් වාහනය?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමන්ලා එතුමාෙග් ෙනෝනාත් ගෘහ ෙසේවයට බෙලන් හරි
පිට රට යැව්වා කියමු ෙකෝ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔව්. වටිනවා තමයි. ඒක තමයි අප කියන්ෙන්. ඒවා වටිනවා.
[බාධා කිරීමක්]

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

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

හා

පිට රට ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට්.

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

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

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

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ඔබතුමා පාෙර්ද ඉන්ෙන්?

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එෙහම ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා කියන විධියට රස්සා නැහැ.
ඔබතුමා අහලා බලන්න. එෙහම රස්සා තිෙබන අය නැහැ. රජෙය්
ෙසේවකයන් ඉන්ෙන් ලක්ෂ 13ක්, 14ක්. ඕනෑ නම් ඔබතුමන්ලා පිට
රට ගෘහ ෙසේවයට යවා ඇති. [බාධා කිරීමක්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි විපක්ෂෙය්.

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)

පවුෙල් ආදායම රුපියල් 50,000ට වැඩියි.

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ඔබතුමා විපක්ෂෙය් තමයි. නමුත් ඔබතුමා පාෙර්ද ඉන්ෙන්?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කමක් නැහැ, ඔබතුමන්ලාෙග් වාසියට ඒකත් තීන්දු කරන්න
ෙකෝ. රුපියල් 60,000ක් නැහැ.

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා (පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.
த் குமாரண சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

(The Hon. S.C. Mutukumarana - Deputy Minister of
Rehabilitation and Prison Reforms)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

පාෙර් ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. අපි විපක්ෂෙය්. අපි ඔබතුමා වාෙග්
පක්ෂෙය් ඉන්න බැරිව පක්ෂය අත ඇරලා ගිෙය් නැහැ ෙන්.
ඔබතුමාට පක්ෂෙය් ඉන්න බැරිව ගියා ෙන්. විරුද්ධ පක්ෂෙය්
ඉන්න ෙකොට
ඔබතුමාෙග් ආදායම අඩු වුණා. ඔබතුමාට
විපක්ෂෙය් ඉන්න බැරි වුණා. ඔබතුමා ගණනක් එෙහන් ෙමෙහන්
ෙෂේප් කර ගත්තා; මාරු වුණා. දැන් ඔබතුමාට අහිංසකයන්ෙග්,
දුප්පත් අයෙග් දුක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. දැන් වටයා වාෙග්
පිටිපස්සට ගිහිල්ලා කෑ ගහනවා. දැන් අල්ලනවා. දැන් අල්ලන
එකයි කරන්ෙන්. හැබැයි ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්
රෙට් ජනතාව ඉදිරි අනාගතෙය්දී -[බාධා කිරීමක්] ඒකනායක
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

නිෙයෝජ ඇමතිතුමා සරම උස්සලා ඉඳගත්තාට හරි යන්ෙන්
නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාව ජීවත් වන්ෙන් අමාරුෙවන්. ඔබතුමන්ලා
පතිපත්ති පාවා දීලා පක්ෂය මාරු කරපු අය. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට
කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ. ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] ගම්වල
ෙකොෙහේද? ෙවලාව හම්බ වුණාම ගම්වල ජනතාව ඔබතුමන්ලාව
ගහලා පන්නයි. ඔබතුමන්ලා ලජ්ජා නැතිව පක්ෂ මාරු කළා. ගරු
ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කළ ජරා,
කැත වැෙඩ් ෙමොකක්ද? ඔබතුමා දැන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා කතා
කරලා සරම උස්සලා ඉඳගන්නවා. එෙහම හරි යන්ෙන් නැහැ,
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා පතිපත්තියක් ඇතුව කියා
කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ෙකෝ නායකයා?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තරහා ගන්න එපා.
ඔබතුමා සරම ඔය තරම් උස්සන්න එපා, උඩටම ඉස්ෙසයි. ඒ නිසා
සරම ෙපොඩ්ඩක් උස්සා ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්] දැන් ඉඳගන්න
සරම උස්සන්ෙන් නැතිව.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පාප් වහන්ෙසේ ගැන මම
සඳහනක් කරන්නම්. පාප් වහන්ෙසේ අනිවාර්යෙයන්ම ලංකාවට
එනවා. කවුරු නැහැ කිව්වත්, පාප් වහන්ෙසේ අනිවාර්යෙයන්ම
ලංකාවට එනවා. මම එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? පාප් වහන්ෙසේෙග්
file එකක් ජනාධිපතිතුමා ළඟ තිෙබනවාය කියලා අපට ආරංචියක්
ලැබී තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] පාප් වහන්ෙසේ ෙම්ක දැනෙගන
තිෙබනවා ලු. ඒ නිසා පාප් වහන්ෙසේ ඉතාමත් බිෙයන් ලු ඉන්ෙන්.
ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ පයත්නය ඉතා සාර්ථකයි කියලා අපි
කියනවා. ඒ නිසා පාප් වහන්ෙසේෙග් file එකත් -[බාධා කිරීමක්]

3500

නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලාෙග් ඔළුව වැඩ
කරන්ෙන්ම වමට. අපි කියන්ෙන් පාප් වහන්ෙසේෙග් ෙහොඳ කල්
කියාව සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමා ළඟ file එකක් තිෙබනවාය
කියන එකයි. පාප් වහන්ෙසේ දැක්කාම ජනාධිපතිතුමා කියන්න
එපායැ, "ඔබවහන්ෙසේ අවුරුදු හතළිස් ගණෙන්දී ෙම්ක කළා,
අවුරුදු 35දී ෙම්ක කළා, අපි ඔබවහන්ෙසේ අගය කරනවා" කියලා.
එතෙකොට ෙම් ෙද්වල් ජනාධිපතිතුමා දැනෙගන ඉන්න එපා යැ.
පාප් වහන්ෙසේ පිළිබඳව විස්තර දන්ෙන් නැතිව එතුමාව එක පාරට
ලංකාවට ෙගන්වන එක ෙහොඳ නැහැ. නරක ෙදයක් තිෙබනවා
නම්, ඒක ඉවත් කරන්න. අපි ඒ වාෙග් ෙද්වල් ඉවත් කරන්න
කියලා කියනවා. ඒවා තියාෙගන පාප් වහන්ෙසේ ෙම් රටට
ෙගන්වන්න එපා. පාප් වහන්ෙසේට අපි සියලු ෙදනා ආදරය
කරනවා. ජාති, පක්ෂ, පාට, ආගම් ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි පාප්
වහන්ෙසේ පිළිගන්නවා. ඒ නිසා 9ෙවනි දායින් පස්ෙසේ පාප්
වහන්ෙසේ පිළිගන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු සන්ධානෙය්
ජනාධිපතිවරෙයක් යටෙත්ය කියන එක අපි ආඩම්බරෙයන්
කියනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් කමය ෙවනස්
කරන්න, ෙම් ෙහොර පාලනය ෙවනස් කරන්න, ෙම් දුර්දාන්න
පාලනය ෙවනස් කරන්න, ෙම් ඒකාධිපති පාලනය ෙවනස්
කරන්න, රෙට් පජාතන්තවාදය ඇති කරන්න, යහ පාලනය ඇති
කරන්න, ෙහොඳ අධිකරණ කමයක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න,
කියාත්මක වන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභාවක් ඇති කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් වටිනා
ඡන්දය ලබා ෙදන්න කියලා විෙශේෂෙයන්ම දුප්පත් ජනතාවෙගන්
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙකළින් වැඩ කරන වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමා වාෙග් අය, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා,
ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ෙහොෙරන් හරි අපට ෙදනවා වාෙග්
සහෙයෝගයක් ඉදිරි අනාගතෙය්දීත් ෙදයි කියලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ
නිසා ජනවාරි 9ෙවනි දාට පැහැදිලි තීන්දුවක් ගන්න කියලා රෙට්
ජනතාවෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ෙවනස් කරමු; රට හදමු; ඉදිරි
අනාගතෙය් අෙප් දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි රට හරි මාර්ගයට ෙයොමු
කරමු කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

[අ.භා. 2.40]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පාප් වහන්ෙසේ ගැන සඳහන්
කරපු වචන හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා මා
ඉල්ලනවා. ඒ ෙද්වල් ෙම් සභාවට උචිත නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නීතිවල ෙකොෙහේවත් එෙසේ සඳහන්ව නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු මන්තීතුමන්ලා ආගමික නායකයින්ට ෙගෞරවාන්විත වන
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

File එක කියන්ෙන් නරක ෙදයක්ද? ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,file එක කියන්ෙන් උන්වහන්ෙසේ ඉස්ෙකෝලයට
ගිය දවස, උන්වහන්ෙසේ ෙපොත් ගත්ත දවස, උන්වහන්ෙසේෙග්
උපන් දිනය, උන්වහන්ෙසේ පතිපාදන දුන් දවස් ආදිය සඳහන් වන
ෙදයක්. File එක කියලා ඔබතුමන්ලා හිතුෙව් ෙමොකක්ද? ගරු

(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 නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙයන්
ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් අර්තාපල්, ෙබොම්බයි ලූනු, ෙපොතු සහිත සහල්,
දුඹුරු සහල්, සීනි වැනි විෙද්ශවලින් ආනයනය කරන දව වල මිල
වැඩි කරන්න කියලායි. මීට ඉස්ෙසල්ලා කථා කළ මන්තීතුමා අල
ෙවනුවට ෙවනත් ෙද්වල් ගැන කථා කළා. එතුමන්ලා දැන් පිට
රටින් ෙගෙනන -ආනයනික- ෙද්වල් වැඩි වශෙයන් කන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒකයි ඒ කථාෙවන් ෙපෙනන්ෙන්. ඒවා
කාලා නතර වුෙණොත් කමක් නැහැ. හැම ආකාරයකින්ම රටත්
කනවා වාෙග්යි මට ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් රටවත් ඉතුරු කරන්න
කියලා මම ඉල්ලනවා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් ලංකාෙව් ෙගොවි ජනතාවෙග් ආර්ථිකය දියුණු කිරීමයි.
ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන ජනතාවෙගන් විශාල පිරිසක් ෙගොවි
ජනතාවයි. ඒ ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය දියුණු කරලා, ෙගොවියා
සංවර්ධනය කරලා, ඒ තුළින් ඒ ෙගොවීන්ෙග් දරුවන් ද, ෙගොවි
පවුල් ද සංවර්ධනය ෙවනවා කියන්ෙන් මුළු ශී ලංකාවම දියුණු
තත්ත්වයකට පත්ෙවනවා කියන එකයි. මම කෘෂිකර්ම
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් ඉන්දියාෙවන් අල ෙගන්වලා
ඒවා ලංකාෙව් රුපියල් 12ට විකිණුණා. අෙප් ෙගොවිෙයකුට අල

3501

2014 ෙදසැම්බර් 12

කිෙලෝ එකක් හදන්න රුපියල් 20ක් යනවා. මම ෙම් ගණන ගණන්
බැලුවා. ලංකාවට පිටින් ෙගෙනන අල, විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාෙවන්
ෙගන්වන අල ලංකාෙව් අලවලට වඩා මිල අඩුයි.
මම
ඉන්දියාෙවන් ෙගන්වන අලවල මිල රුපියල් 30 දක්වා වැඩි කළා.
එතෙකොට පිට රටින් ෙගෙනන අල කිෙලෝව රුපියල් 30යි. අෙප්
අල කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 20ක් යනවා.
එතෙකොට රුපියල් 20 සිට රුපියල් 30 අතර ගණනකට ලංකාෙව්
අල අෙළවි කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ තුළින් ෙගොවි ජනතාවට
විෙශේෂ ආදායමක් ලැබීම නිසා ඒ ෙගොල්ෙලෝ වගා කරන්න හුඟක්
උනන්දු ෙවනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ අපට වුවමනා කරන අනිත්
දව යත් අපි සම්පාදනය කර ගැනීම අවශ කාරණයක්. එෙහම
නැතිව, පිට රටින් ෙගෙනන ෙද්වල් කන්න බලාෙගන හිටිෙයොත්,
කවදාවත් ෙම් රෙට් දියුණුවක් ඇති කරන්න පුළුවන්කමක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා කියන්ෙන් ෙම් වර්ග
හතර ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන
සියලුම ෙද්වල්වල මිල, ඒවා නිෂ්පාදනයට යන ගණන්වලට අනුව
සුළු ලාභයක් ලැෙබන පරිදි තියලා, විෙද්ශවලින් ෙගෙනන සියලුම
ෙද්වල්වල මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ. පිට රටින් ෙගෙනන සෑම
ෙදයකම මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ මිල වැඩි කිරීම තුළින් ෙම්
රෙට් නිෂ්පාදකයා ඒ ෙද්වල් නිෂ්පාදනයට උනන්දු ෙවනවා. ඒ
ෙද්වල්වලින් එයාටත් ලාභයක් ලැෙබනවා. පිට රටවල හුඟක්
ෙද්වල් අපට ලාභයට ෙගෙනන්න පුළුවන්. ලාභයට ෙගනැල්ලා
කන්න ෙදන්න පුළුවන්. නමුත්, අපි ෙකොපමණ කාලයක් එෙහම
කනවාද කියන එකයි සිතා බැලිය යුතු වන්ෙන්. ඒවා කකා අපට
දියුණු ෙවන්න පුළුවන්ද? එෙහම බැහැ. අෙප් නිෂ්පාදන තුළයි අපට
දියුණු ෙවන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. දැන් ෙවලා තිෙබන
ෙදයක් තමයි, සියලු ෙද්වල් නිකම් කන්න, ලාෙබට කන්න
ජනතාව පුරුදු ෙවලා සිටින එක. ජනතාව ඒකට පුරුදු කරන්ෙන්
ෙම් සභාව තුළිනුයි. ෙම් සභාෙව් හැම දාම කථා කරන්ෙන් අෙප්
ආර්ථිකය දියුණු කිරීම සම්බන්ධව ෙනොෙවයි. මනුෂ යා සන්ෙතෝෂ
කරලා, ඒ තුළින් තමන්ට ලාභයක්, පෙයෝජනයක් ලබා ගැනීෙම්
ෙච්තනාෙවන් තමයි හුඟක් දුරට කියා කරන්ෙන්. එෙහම කියා
කිරීම තුළින් රට සම්පූර්ණෙයන්ම පපාතයට වැෙටනවා මිසක්
ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලා ෙමන්න ෙම් කාරණය කල්පනා කර බලන්න.
ඉස්සර ලංකාෙව් ඕනෑ තරම් ෙදොඩම් තිබුණා. ඒ කාලෙය් පිට
රටවලට යවන්නත් ඕනෑ තරම් ෙදොඩම් තිබුණා. නමුත්, අද ෙමොකද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දැන් අපි ෙදොඩම් පිට රටින් ෙගෙනනවා.
ඉස්සර ජමනාරං ඕනෑ තරම් තිබුණා. හැම ෙගදරකම වාෙග්
ජමනාරං ගහක් ෙදකක් තිබුණා. අපි ඒවා කෑවා; අෙළවි කළා.
නමුත් අද ඒවා ෙකෝ? අද ඒ ෙසේරම පිට රටින් ෙගෙනන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා.
එළවලු වර්ගත් එදා තමන්ට අවශ පමාණය වගා කර ගත්තා.
ඒවාත් දැන් පිට රටින් ෙගෙනනවා. කලින් අපි ඒවාත් පිට රටවලට
යැව්වා. අද එළවලුත් රටින් ෙගන්වා ෙගන කන්න ෙවලා
තිෙබනවා. ජනතාව ඒ විධියට පුරුදු කරන්න උත්සාහ කිරීම
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදි කියා මාර්ගයක් ෙන්ද කියලා විපක්ෂෙය්
ගරු මන්තීතුමන්ලාත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ජනතාවෙග්
ඡන්දෙයන් ෙම් සභාවට අප පත් කර තිෙබන්ෙන් අපට ඕනෑ
විධියට ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරලා ජනතාවට තාවකාලික
සතුටක් ලබා දීමට ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට සදාකාලික සතුටක් ලබා
දීමටයි; සදාකාලික ජීවන මාර්ගයක් සලසා දීමටයි. ඒ කමය ඇති
කරන්ෙන් නැත්නම් අපි සම්පූර්ණෙයන්ම අපරාධකරුවන් බවට
පත් ෙවනවා; ජනතාවෙග් සිත් සතන්වලට විරුද්ධව කියා කරපු
වැරැදිකාරයන් බවට පත් ෙවනවා. ඒකයි, ෙම් රෙට් හුඟක් දුරට
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය්දී තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික
පෙයෝජනය තකා කථා කරලා ජනතාව රැවටීමට කියා කරනවාට
වඩා, ආහාරවලින්, අනික් සියලු ෙද්වල්වලින් රට ස්ථාවර කිරීමට
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උත්සාහ කිරීමයි ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අප කළ යුතුව
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරලා,
ජනතාව සතුටු කරවන්න කථා කරලා ආණ්ඩුෙව් වැඩ කඩාකප්පල්
කරන්න යනවා නම් ඒක විපක්ෂයට අයිති කාරණයක් ෙනොෙවයි.
විපක්ෂයට අයිති ෙද් තමයි, රජෙය් කටයුතු ගැන සාකච්ඡා කරලා,
ඒ සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා, තමන්ෙග් කාරණාත්
ඉදිරිපත් කරලා ඒවා කියාත්මක කරන එක ෙහොඳයි කියලා
ෙපන්වා දීලා කටයුතු කිරීම. නමුත් දැන් ෙමොකද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්?
විපක්ෂය සෑම ෙව්ලාවකදීම සෑම ෙදයක්ම
විෙව්චනය කරනවා. ආණ්ඩුව කරන ඔක්ෙකෝම වැරැදියි කියනවා.
කිසිම ෙහොඳ ෙදයක් නැහැ. එෙහම කටයුතු කිරීම ආර්ථිකෙය්
දියුණුවට පමණක් ෙනොෙවයි, සාමාන ජන ජීවිතයටත් හානියක්
බවයි කියන්න තිෙබන්ෙන්.
එදා මම නීතියක් ෙගනාවා, ඉඩමක පස පරික්ෂා කරලා,
තත්ත්වය පරීක්ෂා කරලා වගා කරන ෙද්වල් කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නියම කරන්න ඕනෑ කියලා. එතෙකොට
ෙගොවියා ඒවා වගා කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට වුවමනා පමාණයයි
වගා කරන්ෙන්. ලංකාවට වුවමනා පමාණය ෙමච්චරයි, තව
ෙමච්චර පමාණයක් වුවමනා කරනවා, ඒ පමාණය සුදුසු භූමිෙය්
සුදුසු ස්ථානවල වගා කරනවා. අපට ඊට වඩා වැඩිපුර පමාණයක්
වගා කිරීමට වුවමනා නම් ඒකට ෙමොන විධිෙය් වියදමක්ද යන්ෙන්,
ඒ වියදම අපට ෙහොයා ගන්න පුළුවන්ද, අපි ඒවා ෙකොෙහේටද
අපනයනය කරන්ෙන්, ඒවා අපනයනය කරන්න රටවල්
තිෙබනවාද, ෙකොයි රටවලටද අපි ඒවා අපනයනය කරන්ෙන් ආදී
වශෙයන් පරීක්ෂා කර බලලා කටයුතු කළ යුතුයි. වඩා වැඩි
පමාණයක් වගා කර ගන්න ඕනෑය කියන චින්තනයට අපි ඒ
විධියට නීති පනවලා තිෙබනවා. අදත් ඒ නීතිය ෙම් රෙට්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් කියාමාර්ගයක් තුළින් අපිට වුවමනා පමාණය
නිෂ්පාදනය කර ගන්න ඕනෑ. වැඩිෙයන් නිෂ්පාදනය කරන ෙටොන්
එකක් පිටරටට යවන්න බැහැ; ෙටොන් ෙදකක් පිට රට යවන්න
බැහැ. ඒ සඳහා ඊට වඩා වැඩි පමාණයක් ඕනෑ. ඒ වුවමනා
පමාණය නිෂ්පාදනය කරලා ඒවා අපනයනය කරන්න සූදානම්
කරන්න ඕනෑ. ඒ නීතිය අදත් අෙප් ෙපොත්වල තිෙබනවා. ෙපොෙත්
තිබුණාට ඒවා කියාත්මක කරනවා අඩුයි. ෙමන්න ෙම් වාෙග්
තත්ත්වයක් තුළ කටයුතු කිරීම තුළින් තමයි අෙප් ආර්ථිකය
සංවර්ධනය කරනවා වාෙග්ම, අනාගතය සංවර්ධනය කර ගන්නත්
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් කුඹුරු අක්කර දහඅට ලක්ෂයක්
තිෙබනවා. ෙමම කුඹුරු දහඅට ලක්ෂෙයන්ම ෙදොෙළොස් ලක්ෂයයි
වගා කරන්ෙන්. එතෙකොට හාල් පිටින් ෙගෙනන්න ෙවනවා.
ඇයි ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන කථා කරලා, ඒ ආධාර උපකාර
කරන්න ඕනෑ, ඒකට අවශ කටයුතු සකස් කරන්න ඕනෑ කියලා
කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙකොච්චරවත් කියන්ෙන් ෙකොෙහන් හරි
හාල් ෙගනැල්ලා ෙදන්න කියලායි.
ෙකොෙහන් හරි හාල්
ෙගෙනන්න මුදල් ෙකෝ? රෙට් තිෙබන මුදල් ටික කෑමට වියදම්
කළාම, අෙනක් සංවර්ධන කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ
නිසා ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම තමයි අපි කළ යුතුව
තිෙබන්ෙන්. ඒක ආණ්ඩුවට විතරක් කරන්න පුළුවන් වැඩක්
ෙනොෙවයි. ඒක විපක්ෂයටත් අයිති ෙදයක්. විපක්ෂෙය් සෑම
මන්තීවරෙයකුටම අයිතියක් තිෙබනවා ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා
කරන්න. ඒ ගැන කථා කරලා ජනතාව රැවටීෙම් කියා මාර්ගය
විතරක් ෙනොෙවයි ගන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා, අපි එකතු ෙවලා
අෙප් ආර්ථික සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන සෑම කාර්යයක්
ෙවනුෙවන්ම කියා කරන්න ඕනෑ.
අෙප් ෙගොවිතැන සම්බන්ධෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක්
කර්මාන්ත ගැනත් කියන්න ඕනෑ. සීනි නිෂ්පාදනය කරන්න අෙප්
කර්මාන්තශාලා තුනක් තිබුණා. පසු ගිය කාලවල ඒවා වහලා
දැම්මා. ඒ නිෂ්පාදනය නතර කරලා තිෙබනවා. දැන් පුළුවන් තරම්
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[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

පිට රටින් සීනි ෙගෙනනවා. සීනිවලට තමයි විශාල මුදලක් අෙප්
රටින් පිටරටට යන්ෙන්. ඒවා ගැන කවදාවත් අපි ෙම් සභාෙව්දී
කථා කෙළේ නැහැ. ඒ ගැන ෙම් සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ
නැහැ, "ඇයි ෙම් සීනි කර්මාන්තශාලා වහලා තිෙබන්ෙන්, ඒ
දුර්වලකම් ෙමොනවාද කියා ෙසොයා බලලා අපි ඒකට සුදුසු වැඩ
පිළිෙවළක් කරමු.'' කියලා කථා කෙළේ නැහැ. සීනි පිටරටින්
ෙගනැල්ලා -ෙකොෙහන් හරි ෙගනැල්ලා- කවන්න කියලායි කථා
කරන්ෙන්. ඒ නිෂ්පාදනය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද
අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සීනි නිෂ්පාදනය
කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබන එක ගැන. ඒ නිසා,
ලංකාවට වුවමනා කරන සම්පූර්ණ සීනි පමාණයම ලංකාෙව්
නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහම වුණාම, සීනි
පිට රටින් ෙගෙනන්න වුවමනා කරන්ෙන් නැහැ.
අෙප් කිතුල් ගස් තිෙබනවා. කිතුල්වලිනුත් සීනිවලින් කරන
නිෂ්පාදනයම කරන්න පුළුවන්. කිතුල් හකුරු හදන්න පුළුවන්. ඒ
කිතුල් මල් ටික හරියාකාරව මැද්ෙදොත්, රුපියල් ෙදොෙළොස්
ලක්ෂයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒෙකන් අපට ෙකොච්චර ආදායමක්
ලැෙබනවාද? අද හුඟක් තැන්වල තිෙබන්ෙන් හකුරු. හුඟක්
තැන්වලට ගිහින් බැලුවාම ඔබතුමන්ලාටත් ෙපෙනනවා ඇති,
සීනි ෙනොෙවයි වැඩිෙයන් තිෙබන්ෙන් හකුරු බව. මිනිස්සු ඒකට
කැමැතියි. එෙහම නම් අපි ඒවා ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මම
සන්ෙතෝෂ වනවා ඒ අමාත ාංශෙයන් දැන් ඒ ගැන වැඩ පිළිෙවළක්
දැන් සකස් කරලා තිෙබන එක ගැන. ඒ අවශ ආධාර උපකාර
කරලා කිතුල් නිෂ්පාදන දියුණු කරලා තිෙබනවා. ෙම්වාෙග් වැඩ
පිළිෙවළක් තමයි අෙප් අනාගතය සඳහා කියාත්මක කරන්න ඕනෑ
ෙවන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් කර්මාන්ත ගැනත් අපි කල්පනා
කරලා කියා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලවල සෑම ගමකම ෙරදි
කර්මාන්තශාලා තිබුණා. හුඟක් ෙදෙනක් ඇන්ෙද් ලංකාෙව් ෙරදි.
අපි එක්දහස් නවසිය හැත්තෑ ගණන්වල පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිල්ලා, "මම ඇඳෙගන ඉන්ෙන් ලංකාෙව් ෙරදි" කියලා, ඒ ෙරදි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපන්නුවා. දැන් ඒවා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ඔව්. දැන් ඒවා නැහැ. ෙම් ඇඳුමත් එෙහම එකක් ෙනොෙවයි. ෙම්
ඇඳුමත් පිටින් ෙගනාපු ෙරදිවලින් මැසූ එකක්. ෙමොකක්ද
කාරණාව? අෙප් ගම්වල අද ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක්වත් ෙප්ශ
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන් නැහැ. ඉස්සර 25ක් 30ක්, 50ක් 60ක්
වැඩ කළා. සෑම ගම්මානයකම වාෙග් ඒ කර්මාන්තශාලා තිබුණා.
එතෙකොට අපට ඕනෑ කරන ෙරදි එතැනින් නිෂ්පාදනය කර ගන්න
පුළුවන් වුණා. කපු කර්මාන්තය තිබුණා. කපු වගා කළා. කපු වගා
කරලා ඒවායින් නූල් හැදුවා. ඒවා කමකමෙයන් නැතිෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින් ෙමන්න ෙම්වා ගැන අපි හුඟාක් හිතලා බලන්න
ඕනෑ.
අපි විශාල වශෙයන් අන්නාසි පිට රට යැව්වා. පලතුරු වර්ග
හුඟාක් පිට රට යැව්වා. දැන් පලතුරු පිට රටින් ෙගන්වනවා.
අන්නාසිත් ෙගන්වන්න ෙවයිද කියලායි මම කල්පනා කරන්ෙන්.
ඉතින් එතෙකොට ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපට කවදාවත් ඉදිරියට
එන්න පුළුවන්කමක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.
ෙම් රට - ලංකාව - ෙලෝකෙය් තිෙබන රටවල් අතුෙරන්
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ස්වාභාවික පරිසරයක් තිෙබන රටක්. ෙබොෙහොම
ෙහොඳ ස්වාභාවික පිහිටීමක් තිෙබන රටක්. අෙප් ෙද්ශගුණය
ෙහොඳයි. අපට වැසි ලැෙබනවා; ජලය තිෙබනවා. උෂ්ණත්වය
ෙහොඳයි. ෙනොෙයක් ෙද්වල් වගා කරන්න ෙහොඳ භූමියක් අපට
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. යාපනෙය් ජනතාව
ෙබොෙහොම ලස්සනට හුඟාක් ඉඩම්වල ෙභෝග වගා කරලා
තිෙබනවා. මම ගියාම දැක්කා, අෙනක් පෙද්ශවලට වඩා ඒ
ෙගොල්ලන් ෙබොෙහොම ෙහොඳින් වගා කරලා තිෙබන බව. අපි
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සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ, යාපනෙය් ජනතාව ඒ භූමිෙයන් ලබා
ගන්නා පෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන්. ඇත්තටම අෙනක් පෙද්ශවල
අයත් ඒක ඉෙගන ගන්න ඕනෑ කියලා මම කල්පනා කරනවා.
අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. වගා කරන ෙකනාට වගාව කර
ෙගන යන්න බැහැ. ඇයි? ඌෙරෝ, ඉත්තෑෙවෝ වාෙග් වන සතුන්
පනිනවා. පැනලා ඒවා විනාශ කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. රිලවුන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග්
ෙද්වල් ගැනයි අපි ෙම් සභාෙව් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් සභාෙව්දී
ඒවා ගැන කථා කරලා, ෙකොෙහොමද ඒ තත්ත්වය නැති කරන්ෙන්
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා උපෙදස් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම්
කමය ෙහොඳයි, ෙමන්න ෙම් විධියට ඒවා නතර කරන්න කියා
කරන්න ඕනෑ කියලා උපෙදස් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා ආණ්ඩුවට
විතරක් අයිති වැඩ කියලා කියන්න බැහැ. ෙම්වා විපක්ෂයටත්
අයිතියි. ෙම්වා ඔබතුමන්ලාටත් අයිතියි. ෙම් ඔක්ෙකෝටම ෙම්
කාර්යයන් අයිතියි. ඒ නිසා ඒ අනුව කියා කිරීම තුළින් තමයි අපට
සංවර්ධනය ඇති කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.
ෙදපාර්ශ්වෙය්ම එකතුෙවන් අපි කියා කරන්න ඕනෑ. එෙහම
නැතුව මැතිවරණයක් තිෙබන කාලෙය් මැතිවරණය සඳහා
ජනතාව රැවටීමට කථා කරලා පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි ෙම් රෙට් ජනතාව එෙහම රැවෙටන්ෙන්ත් නැහැ.
රවට්ටන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඊට වඩා ෙහොඳ
ස්ථාවරයක ඉඳෙගන අෙප් අනාගත දියුණුව සඳහා කියා කරන්න
ඕනෑ කියන එක ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් මා පකාශ කරනවා.
එෙසේම, මහින්ද චින්තනය අනුව අනාගතෙය්දී අෙප් රජය තුළින්
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කිරීමට
ලබන
ජනවාරි
8
වැනිදායින්
පස්ෙසේත්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා ෙබොෙහොම
ඕනෑකමින් මා ඉල්ලා සිටිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාටත්, ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමාටත් ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.54]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු
පනත යටෙත් නියමයන් පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම
සම්බන්ධව මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය
දිනවල අපි දැක්කා, දඹුල්ල පෙද්ශෙය් ලූනු ෙගොවීන් විශාල
විෙරෝධතාවක් එල්ල කළා. ඉතින් අපට ෙපෙනන විධියට නම් එක
එක විෙරෝධතා තිෙබන ෙකොට, එක එක ඡන්ද තිෙබන ෙකොට
තමයි ෙම් රෙට් බදු පතිපත්ති හා අෙනකුත් පතිපත්ති කියාත්මක
ෙවන්ෙන්. අපි දැක්කා, මෑතකදී ඉන්ධන මිල අඩු වුණා; ගෑස් මිල
අඩු වුණා. ඒකට ෙහේතුව, මැතිවරණයක් කියාත්මක වීම. 2005
වසෙර් ඉඳලා ගත්තාම ෙම් ආණ්ඩුව වසර 10ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට
පාලනය කරනවා. හැබැයි මිනිසුන්ට බදු සහන ෙදන්න හදන්ෙන්
මැතිවරණයක් කිට්ටු ෙවද්දී විතරයි. එෙහම නැත්නම් ෙගොවීන්
උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී තමයි බදු සහන ලබා ෙදන්ෙන්. ඉතින් මම
හිතන විධියට ෙම් තත්ත්වයට පත් වුණු ආණ්ඩුවක් සාර්ථක
ආණ්ඩුවක් විධියට හඳුන්වන්න අපට බැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි
දන්නවා, අද වන විට ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් රට පාලනය කිරීම
පැත්තක තියලා තමන්ෙග් ඇමැති මණ්ඩලය, තමන්ෙග් මන්තී
මණ්ඩලය රැක බලා ගැනීමට, මුර කිරීමට, ආරක්ෂා කිරීමට
කටයුතු කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන බව. අපි දන්නවා, රෑට රෑට එක
කණ්ඩායමක් ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වලට, මන්තීවරුන්ෙග්
ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා "යන්න එපා, අරක ෙදන්නම්, ෙම්ක
ෙදන්නම්" කියලා සාකච්ඡා පවත්වමින් ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් යන්න
හදන අය වළක්වන ෙමෙහයුමක් කියාත්මක කරන බව. ෙමොකද,
එක එක දවසට එක එක් ෙකනා යනවා කියලා කියනවා.
අද ෙම්ක ආණ්ඩුවටත් බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.
අද එක් ෙකෙනක් ආණ්ඩුෙවන් යනවාය කියද්දි ෙහට තව එක්
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ෙකෙනක් යනවාය කියනවා. ඒ නිසා හත් අට ෙදෙනකුෙගන් යුත්
කණ්ඩායමකට- ඒ ඇමති මන්තී කණ්ඩායමට- දවස ගාෙන්
ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා, ඒ අයට පින්ෙසණ්ඩු ෙවන්න ෙවලා
තිෙබනවා, "අෙන් යන්න එපා, අරක ෙදන්නම්, ෙම්ක ෙදන්නම්,
සල්ලි ෙදන්නම්" කියලා. එෙහම ෙවන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා.
ජනාධිපතිවරණය පකාශයට පත් කිරීමත් එක්කම දවසින් දවස අද
වන විට ඇති ෙවලා තිෙබන මතය නිසා, ෙම් ජන රැල්ල නිසා
අද ෙපොදු විපක්ෂය පැත්තට එන්න හිෙතන්ෙන් නැති එක්ෙකනාට
ෙහට එන්න හිෙතනවා; ෙහට එන්න හිෙතන්ෙන් නැති
එක්ෙකනාට අනිද්දා එන්න හිෙතනවා. අදත් ෙම් සභාෙව්
මන්තීවරු අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙවලාෙව්ත් ෙනොෙයක්
ෙමෙහයුම් කරනවා ඇති, යන්න හදන අයෙග් ගමන වළක්වන්න.
අය වැය ෙවලාෙව්දී රජය ෙනොෙයක් ෙපොෙරොන්දු දුන්නා.
ෙපොලීසියට, රුපියල් පනස් දාහකට යතුරු පැදි ෙදනවාය කිව්වා.
නමුත් ෙමොකක් හරි වරදක් තිෙබන අයට - charge sheet එකක්
තිෙබන අයට - ඒ යතුරු පැදි ෙදන්ෙන් නැහැ කියනවා. ෙපොලිස්
නිලධාරින් බහුතරයකට රාජකාරි කරනෙකොට ෙනොෙයක් පශ්න
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. හුඟාක්ම වැඩ කරන අයට පශ්න ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. සාධාරණව වැඩ කරන අයට පශ්න ඇති ෙවලා
ෙහේතූන් මතත් පශ්න ඇති ෙවලා
තිෙබනවා; ෙද්ශපාලන
තිෙබනවා. එෙහම බලනෙකොට සියයට අසූවකටම ෙම් යතුරු
පැදි හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊට අමතරව ෙහට අනිද්දා විශාම
යන්න ඉන්න අයෙගන් ෙම් යතුරු පැදියකට රුපියල් අනූ දාහක්
අය කරනවාය කියනවා. මට නම් ෙපෙනන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව
සංදර්ශනවලදී පසිද්ධියට, කරුණු කාරණා කිව්වත් ෙම් ආණ්ඩුව
දුන්නු ෙපොෙරොන්දු ටික ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත්
ෙවලා තිෙබන බවයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරනවා,
ඒ ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයටම ෙපොලීසිෙය් සියලු ෙදනාටම
යතුරු පැදි ලබා ෙදන්නය කියා. ඊට අමතරව යුද්ධෙය්දී විශාල
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරපු රණ විරුවන්ටත්
යතුරු පැදි ලබා
ෙදන්නය කියා අපි ඉල්ලනවා. එෙහම නැත්නම් ලබන 8
වැනිදායින් පසුව අපි ඒ කටයුතු කරනවාය කියන එකත් මතක්
කරනවා.
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලෙය් manpower ෙසේවකයන් 4,802ක්
ඉන්නවා. ගිය මාසෙය්දී මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් පශ්න කළා; අය
වැය විවාදෙය්දී කථා කළා. විවාදයක් ඉල්ලුවාම ඇමතිතුමිය මග
හැරියා. එදා පකාශ කරලා තිබුණා, ෙදසැම්බර් 01 වැනි දා ඉඳලා
ඒ අය ස්ථිර කරනවාය කියා. හැබැයි එෙහම ස්ථිර කරනවාය
කියා ෙබොරුවට සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට කැඳවලා අද වනෙකොට
ඒක අකුළාෙගන තිෙබනවා. අද වනෙකොට ඒ සියලු ෙදනාම
විශාල කලකිරීමකිනුයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් ඒ ෙසේවකයන්ට කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් වැඩ
ටික කර ගන්න බැහැ; ෙම් ආණ්ඩුවට ඒක කරන්න වුවමනාවකුත්
නැහැ; ෙම් ආණ්ඩුව ෙම්ක කරන්ෙනත් නැහැ කියා. අනික්
කාරණය තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව 8 වැනි දා නියත වශෙයන්ම ෙගදර
ගියාම අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකතුමා පමුඛ ජාතික ආණ්ඩුවකින් අපි
ඒක කරනවාය කියන එක ඉතා ආදරෙයන් මතක් කරනවා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා සමෘද්ධිලාභීන්ට රුපියල් 2,500 ගණෙන්
දුන්නා. ලංකාෙව් මිනිස්සු ෙමෝඩෙයෝය කියා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව
හිතාෙගන ඉන්ෙන්. ඒ රුපියල් 2,500 දුන්ෙන් අනිවාර්ය ඉතිරි
කිරීම්වලිනුයි. හැබැයි, ඒක ආණ්ඩුෙවන් ෙනොමිෙල් දුන්නු එකක්
විධියට තමයි ෙපන්නුෙව්. නිලධාරින්, ෙද්ශපාලනඥයන්, රෙට්
මිනිස්සු ෙමෝඩයන්ය කියා හිතා ෙගන, රෙට් මිනිස්සුන්ට දැනුමක්
නැහැ, අවෙබෝධයක් නැහැ කියා හිතා ෙගන ෙම් කරන විජ්ජා
නිසා 8 වැනි දාට ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුවට ෙහොඳ පාඩමක්
උගන්වාවි. ෙමොකද, ලංකාෙව් ඉන්ෙන් එච්චර ෙමෝඩ මිනිස්සු
ෙනොෙවයි. සියයට 99ක්ම ඉන්ෙන් සාක්ෂරතාවක් තිෙබන උගත්
පිරිස. ඒ නිසා ''අධිරාජ වාදී කුමන්තණ'', ''ඩයස්ෙපෝරාව'' වැනි
වචන ටිකක් ෙයොදාෙගන හැමදාම මිනිස්සු ෙමෝඩයන්ට අන්දවන්න
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බැහැ. ෙම් කරන ෙබොරුව හැමදාම කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන්
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මැතිවරණෙය්දී ෙපොලීසිෙය් ෙව්වා,
රාජ ෙසේවෙය් ෙව්වා, යම්කිසි නිලධාරිෙයක් යම් අකමිකතාවක්
කෙළොත් ඒ බව සඳහන් කිරීමට අපි කලු ෙපොතක් - Black Book
එකක් - හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිලධාරින්ෙගන් යම්
ෙකෙනක් යම්කිසි අකමිකතාවක් කෙළොත්, එෙහම නැත්නම්
තමන්ෙග් බලය අයුතු ෙලස භාවිතා කෙළොත් අනිවාර්යෙයන්ම
අෙප් රජයක් යටෙත් ඒ අයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න Black
Book එෙක් සඳහන් කරනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කරන්න ඕනෑ.
පළාත් සභාවල ඇති වුණ පශ්නත් අපි දන්නවා. සීතලයි කියා
ඌව පළාත් සභාව කල් දැම්මා. බස්නාහිර පළාත් සභාවත්
ජනවාරිවලට කල් දැම්මා. නැෙඟනහිර පළාත් සභාවත් කල්
දැම්මා. උතුරු මැද පළාත් සභාවත් කල් දැම්මා. ආණ්ඩුවට ඕනෑ
වුණා, ෙම් පළාත් සභා ටික ෙපරෙළන එක නවත්වන්න. ඒක
තමයි ඒකට ෙහේතුව වුෙණ් ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
ෙම් පළාත් සභා හතරම ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී ෙපරෙළන්නයි
තිබුෙණ්; බලය හුවමාරු ෙවන්නයි තිබුෙණ්.
අර මන්තීවරුන් කිහිප ෙදනාට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් රැක
ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන නිසා, පළාත් සභා මන්තීවරුන් රැක
ගන්න යන්න ෙවලාවක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි ෙම් පළාත් සභා
හතරම කල් දැමුෙව්. එෙහම නැත්නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒවා
ෙපරෙළනවා. මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙම් පළාත් සභා
හතර විතරක් ෙනොෙවයි, අටවැනිදා ජයගහණෙයන් පසුව ඉතිරි
පළාත් සභාවල ඇමතිවරුන්ටත් තම බලය අහිමි ෙවන්න ඉඩකඩ
තිෙබන බව. ඒ නිසා ඒ අයට බලය රැක ගන්න ඕනෑ නම් ෙම්
ෙවලාෙව් බුද්ධිමත්ව වැඩ කටයුතු කරලා, විපක්ෂයත් එක්ක
එකතු ෙවලා ෙපොදු අෙප්ක්ෂක ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට
උදව් කරන්නය කියලා ආරාධනා කරනවා.
දැනටමත් පළාත් සභා මහ ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනක්
සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව අපි දන්නවා. ඒ අයටත් ෙම් පරාජය
දැනිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙනොබියව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ෙම්
ජයගහණයට එකතු ෙවන්න, එෙහම නැත්නම් ෆයිල් නැති මැති
ඇමතිවරුන් ඉන්නවා නම් ෙම් ජයගහණයට එකතු ෙවන්න කියලා
අපි ඉල්ලනවා. ජනාධිපතිතුමා කියන විධියට දැන් ඔය පැත්ෙත්
සිටින සියලු ෙදනාම ෆයිල් තිෙබන අය. මම හිතන විධියට ඒක
නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ. තමන්ට ෆයිල් එකක් නැත්නම්
ෙනොබියව ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.
ෆයිල් එකක් තිෙබනවා කියලා ඔබතුමන්ලාව බය කර ෙගන
ඉන්නවා නම් ඒෙකන් මිෙදන්න කටයුතු කෙළොත් තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලන සුජාතභාවය රැක ගන්න පුළුවන්; තමන්ෙග්
පිරිසිදුභාවය රැක ගන්න පුළුවන්ය කියන එක මතක් කරන්න
ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් ඔබතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන
අනාගතයට ඒක හරි නැහැ. ෙමොකද, අපි දන්නවා ෆයිල් නැති අය
ඔය පැත්ෙත් ඉන්න බව. නමුත් ජනාධිපතිතුමා කියනවා අපි ළඟ
ෆයිල් තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා ඒක තමන්ෙග් පිරිසිදුභාවයටත්
කැළලක්; කිළුටක්. ෙහොරකම් ෙනොකළ මැති ඇමතිවරුන්ට ෙම්ක
කැළලක්. ඒ කැළෙලන් ෙබ්ෙරන්න කටයුතු කෙළොත්
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලනයට, ඔබතුමන්ලාෙග් අනාගතයට
ෙහොඳයි.
ඊෙය් ජනාධිපතිතුමා අනුරාධපුරෙය් දී කළ පකාශයක් පුවත්
පතක පළ ෙවලා තිෙබනවා අපි දැක්කා. "අපට රනිල්වත් ගන්න
පුළුවන්. එක ෙකෝපි ෙකෝප්පයයි, රනිල් ෙමතැන." කියලා එතුමා
කියා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙකෝපි ෙකෝප්පයක් දීලා රනිල්
මහත්තයාව ගන්න පුළුවන් ලු. තිස්ස මාත් එක්ක ෙකෝපි
ෙකෝප්පයක් බිව්වා විතරයි, ආවා ලු. ෙම්ක මාර කථාවක්. එතුමා
ෙකෝපිවලට ෙමොනවා හරි වශීයක්වත් දමලාද කියලා අපි දන්ෙන්
නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාව ගන්න එතුමා හිතාෙගන
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ඉන්නවා නම්, ඒක විහිළුවක්. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට මඩ
ගහන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණනක ෆිල්ම් හදලා, මඩ ෙපෝස්ටර්
හදලා, රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාත් එක්ක හැප්ෙපන්න තමයි
ෙමච්චර කාලයක් තිස්ෙසේ එතුමා බලා ෙගන හිටිෙය්. අන්තිමට
ෙමොකද වුෙණ්? අන්තිමට එතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ, රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා සූක්ෂමව කටයුතු කරලා , සියලු ෙදනාටම
එකඟ ෙවන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම ෙහොඳ අෙප්ක්ෂකෙයක් ඉදිරිපත්
කළා. ඒ නිසා අද එතුමා අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. එක සැරයක්
කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ඉදිරිපත් වනවා
කියලා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එතුමාට සුබ පැතුවා. ඊළඟට
රනිල් විංකමසිංහ මැතිතුමාට සුබ පැතුවා. ෙම් විධියට එක එක
අයට සුබ පතමින් හිටියා. හැබැයි, එතුමා එක වරක්වත් එතුමාෙග්
මහ ෙල්කම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට සුබ පැතුෙව් නැහැ.
ඒකට ෙහේතුව
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එතුමාට
අභිෙයෝගයක් කියන එක එතුමා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.
"තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා මාත් එක්ක ෙකෝපි
ෙකෝප්පයක් බිව්වා විතරයි, ෙවන මුකුත්ම ගත්ෙත් නැහැ" කියලා
එතුමා කිව්වා. හැබැයි, තිස්ස අත්තනායක මහත්මයාම කිව්වා,
"මට රුපියල් ෙකෝටි 50ක් ෙදන්න හැදුවා, මම ඒත් යන්ෙන් නැහැ"
කියලා. "ෙම්ක මෙග් පක්ෂය, මම සල්ලිවලට විකිෙණන්ෙන්
නැහැ" කියලා කිව්වා. එෙහම කියලා සතියකට පසුව එතුමා
ආණ්ඩු පක්ෂයට ගියා. මම හිතන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 50කට වඩා
වැඩි මුදලකට තමයි එතුමා ලන්සු ෙවලා - ෙවන්ෙද්සි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 50ක් ෙදන්න හදපුවාම
ගිෙය් නැති මනුෂ යා ෙකෝපි ෙකෝප්පයකට ආණ්ඩු පක්ෂයට
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක තනිකර අසත යක්. අපි දන්නා
විධියට තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ඉතිහාසෙය් හිටපු අසාර්ථකම මහ ෙල්කම්තුමා.
ඔබතුමන්ලාම කියනවා, විපක්ෂය හැම දාම මැතිවරණ පරාජය
වනවා කියලා. ඒ මැතිවරණ පරාජය වුණු කාල වකවානුෙව්ම මහ
ෙල්කම්තුමා හැටියට හිටිෙය් තිස්ස අත්තනායක මහත්මයායි.
ඉස්සර අෙප් ගාමිණී අතුෙකෝරල මැතිතුමා පක්ෂෙය්
මහෙල්කම්වරයා විධියට හිටපු කාලෙය් පක්ෂෙය් දැවැන්ත
සංවිධානයක් තිබුණා. පාක්ෂිකයින් පක්ෂයත් එක්ක එකතු ෙවලා
හිටියා. සිරිෙකොත මූලස්ථානය ඉතාම සාර්ථකව කියාත්මක වුණා.
සිරිෙකොත මූලස්ථානය විනාශ ෙවන්න ගත්ෙත්; අකිය ෙවන්න
ගත්ෙත්, තිස්ස අත්තනායක මහ ෙල්කම්තුමා පත් වුණාට පසුවයි.
තිස්ස අත්තනායක කියන්ෙන්, 1989 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න
කලින් ෙම් සිරිෙකොෙත්ම හිටපු ෙකෙනක්. සිරිෙකොෙත් desk එකක්
බාරව හිටපු ෙකෙනක්. එතුමා එතැනින් ඉස්සරහට ආපු එක ගැන
අපි සතුටු ෙවනවා. එතුමා ගියාට පසුව අද සිරිෙකොත මළ ෙගයක්
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා එතුමා කියලා තිෙබනවා. මළ මිනිත්
ෙඩොලර්වලට දිව දිගු කරනවා කියලා කථාවක් තිෙබනවා. මළ
මිනියක් ෙඩොලර්වලට දිව දිගු කළා, එෙහම නැත්නම් චීන
සල්ලිවලට දිව දිගු කළාය කියන එක තමයි අපිට තිස්ස
අත්තනායක මහත්මයා සම්බන්ධෙයනුත් කියන්න තිෙබන්ෙන්.
එතුමා හිතාෙගන සිටිනවා නම් අද සිරිෙකොත අකියයි කියලා,
ෙවනදාටත් වඩා ලස්සණට අද සිරිෙකොෙත් කටයුතු කියාත්මක
ෙවනවා කියලා මා එතුමාට කියන්න කැමැතියි.
පසු ගිය කාලෙය් සිරිෙකොතට ආපු සල්ලි සම්බන්ධව බරපතළ
පශ්න තිෙබනවා. මැතිවරණවලදී ලැබුණු සල්ලි පිළිබඳව බරපතළ
පශ්න තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙම් මහ ෙල්කම්තුමා
ෙමපමණ කාලයක් ආණ්ඩුෙව් ෙකොන්තාත්තුවක් තමයි කරලා
තිෙබන්ෙන්. එතුමා ඒ ෙකොන්තාත්තුව කරෙගන ඇවිල්ලා, නිසි
ෙවලාෙව් දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් එළියට ගිහිල්ලා, ෙම්
ආණ්ඩුව පරදින්න ඔන්න ෙමන්න කියා තිෙබද්දී අද එයට මුක්කු
ගහලා තිෙබනවා. අෙප් පක්ෂයට ෙමච්චර කාලයක් තිබුණු පිළිලය
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ෙම් තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා කියලා තමයි අපි හිතන්ෙන්.
අෙප් පක්ෂයට ෙමච්චර කාලයක් ෙහනහුරා ලබලා තිබුෙණ් ෙම්
තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා නිසාය කියලා තමයි අපි හිතන්ෙන්.
එතුමා සල්ලි අරෙගන ගියාද, නැද්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.
නමුත් එතුමාම කිව්වා, "රුපියල් ෙකෝටි 50ක් ෙදන්න හැදුවා. ඒත්
මම යන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ඒ නිසා අපි හිතන විධියට නම්
රුපියල් ෙකෝටි 50කට වැඩි මුදලකට තමයි එතුමා ෙම් විධියට
පක්ෂය හැර දමා ගිහින් තිෙබන්ෙන්. එතුමාට තව මාසයයි
කැබිනට් ඇමති ෙකෙනකු වශෙයන් ඉන්න ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි,
එතුමා ගැන අපට කියන්න සිදු ෙවන්ෙන්,
"ඉඳ ඉඳ එක
විඳ විඳ දහම්
සිඳ බිඳ දුක්
අෙහෝ! තිස්ස ෙනොදිටි

ෙවෙහර
මනහර
සසර
ෙමොක්පුර" කියලායි.

මාසයකින් එතුමාෙග් කැබිනට් ඇමතිකම එතුමාට අහිමි
වනවා. මාසයයි එතුමාට කැබිනට් ඇමතිකම කරන්න
ලැෙබන්ෙන්. මාසයක් කැබිනට් ඇමතිවරයකු හැටියට සැප
විඳින්න ලැෙබයි. එතැනින් පසුව එතුමාට එළියට එන්න සිදු
ෙවනවා. ෙමොකද, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනිදා අපි ජයගහණය
කළාට පසුව ජනවාරි 9 වැනිදා අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා. ඒ
ජාතික ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මණ්ඩලය ෙලස පත් වන්ෙන්, ඒ
ජයගහණය කරන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විසින් නම්
කරන ලද කැබිනට් මණ්ඩලයයි. එතෙකොට තිස්ස අත්තනායක
මහත්මයාට මාසයක් වැනි ෙකටි කාලයකින් තමන්ෙග් කැබිනට්
ඇමති ධුරය අෙහෝසි ෙවලා, නැවත වතාවක් ෙද්ශපාලන කුණු
බක්කියට වැෙටන්නට සිදු ෙවනවා.
අද සිරිෙකොත අවුල් ෙවලා තිෙබනවා; සිරිෙකොත අකියයි;
සිරිෙකොෙත් යතුර මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට දුන්නා කියලා
එතුමා කියනවා නම්, සිරිෙකොෙත් යතුර මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයාට ෙනොෙවයි, කාට දුන්නත් සිරිෙකොත සහ එක්සත්
ජාතික පක්ෂය අද ෙවනදාටත් වඩා ජීවයකින් යුතුව කටයුතු
කරනවා කියන එක ගැන මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු සභාව දැනුවත්
කරන්න කැමතියි. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා ෙම් රජය මැතිවරණ
නීති උල්ලංඝනය කරන ආකාරය; මැතිවරණ සඳහා ෙකෝටි ගණන්
මුදල් වියදම් කරන ආකාරය. ඊෙය් අනුරාධපුරෙය් පැවැති රැස්වීම
අපි දැක්කා. ඊෙය් දවසත් අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගය
පැවැත්වුණු දවසක්. එම රැස්වීමට පැමිණ තිබූ CTB බස් පමාණය
අපි දැක්කා. බස් හත් අට සියයක් පමණ ඇවිත් තිබුණා. එතැන
තිබුණා යටිනුවර බස්, -

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

නැහැ, නැහැ, ෙකොෙහන්වත් එෙහම බස් ෙගනැල්ලා නැහැ.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔබතුමාට මම ෙපන්වන්නම්. යටිනුවර ඩිෙපෝෙව් බස් තිබුණා;
මහියංගණය
ඩිෙපෝෙව්
බස්
තිබුණා.
අනුරාධපුරය
දිස්තික්කයටවත් අදාළ නැති බස් තිබුණා. නුවර දිස්තික්කෙය්,
යටිනුවර; බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, මහියංගණය ඩිෙපෝවල බස්
ෙයොදාෙගන තමයි ෙම් රැස්වීමට ෙසනඟ ඇදලා තිබුෙණ්. ෙම් නිසා
සීගිරිය, හබරණ වාෙග් පෙද්ශවල දරුෙවෝ කිෙලෝමීටර් 10ක්,
12ක්, දුර පයින්, බයිසිකල්වල, ලෑන්ඩ් මාස්ටර්වල ගිහිල්ලා තමයි
එදා දවෙසේ සාමාන ෙපළ විභාගයට ලිව්ෙව් කියලා අපට ආරංචියි.
සමහර පෙද්ශවල CTB බස් එකක් පමණක් වැඩ කරන පාරවල්
තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ CTB බස්
එෙක් ගිහිල්ලා විභාගය ලියන ළමයි ඉන්නවා. මාෙග් මිත
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මන්තීතුමනි, ඒ ළමයින්ට තමන්ෙග් සාමාන ෙපළ විභාගයට
ලියන්න යන්න තිෙබන පවාහන ෙසේවය අෙහෝසි කරලා, CTB
බස් හත්සියයකින්, අටසියයකින් ඒ විධියට ෙසනඟ ඇදලා ෙන්ද
අනුරාධපුර සල්ගාදු කීඩාංගණය පිෙරව්ෙව්? [බාධා කිරීමක්] මා
ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්, ඒ ඡායාරූප තිෙබනවා. ඒ විධියට
ෙසනඟ ඇදලා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම්
මැතිවරණෙය් දී කීඩා පිටි පුරවන්න උත්සාහ කරන්ෙන්; ජනමතය
ෙපන්වන්න හදන්ෙන්. අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රැස්වීම්වලට සහභාගී
ෙවන්න ඕනෑ කියලා සමෘද්ධි ලාභීන්ට ලියුම් යවලා තිෙබනවා.
එෙහම නැත්නම් සමෘද්ධි මුද්දරය කපනවා කියලා ගාම
නිලධාරින්, සමෘද්ධි නිලධාරින් හරහා තර්ජනය කරලා තමයි ෙම්
ෙසනඟ අදින්ෙන්. බත් පැකට් එකට, එෙහම නැත්නම් ෙවනත්
ෙද්වල්වලට මිනිස්සු ෙගන්වා ගත්තාට,
මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයාෙග් රැස්වීම්වල ඉන්න ඒ ෙසනඟ තමන්ෙග් සිෙත්
කැමැත්ෙතන් ආපු අය ෙනොෙවයි. CTB බස් එෙක් නැඟලා,
රුපියල් සියෙය්, ෙදසීෙය් බත් පැකට් එක, එෙහම නැත්නම්
අරක්කු කාලක්, එෙහම නැත්නම් සවසට බස් එෙකන් බහිද්දි
රුපියල් 1,000ක් ලබා දීලා, එෙහම ඇදපු ෙසනඟක් තමයි ඒ
රැස්වීම්වල සිටින්ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු
මන්තීවරයකු ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතාෙග් නම
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා (විෙද්ශ කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
ெவளிநாட்ட

(ேபராசிாியர்)
வல்கள் அைமச்சர்)

ஜீ.எல்.

பீாிஸ்

-

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද
සිල්වා මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்
பிறகு,
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன
த சில்வா அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කීඩාංගන ඔෙහොම ෙනොෙවයි,
ඔයිට වඩා පිෙරව්වත් අපි දන්නවා පිෙරව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියලා.
සමෘද්ධි නිලධාරින් හරහා සමෘද්ධිය ලබන අහිංසක ජනතාවට
තර්ජනය කරලා, CTB බස්වලින් ෙසනඟ ඇදලා තමයි තමන්ෙග්
රැස්වීම්වලට ෙසනඟ පුරවන්ෙන් කියන එක ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ
වාෙග්ම අපි දන්නවා එතුමාෙග් cut-outs සෑම තැනකම තිෙබනවා.
නාම ෙයෝජනා භාර දීලා ඉවරයි. නමුත් ඕනෑ තරම් cut-outs
තිෙබනවා. තවමත් පසිද්ධ තැන්වල, ලයිට් කණුවල සෑම තැනම
ඕනෑ තරම් cut-outs තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවම නීතිය
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා නිවැරදි කරන්න කියලා
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් කියනවා.
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ජාතික ෙහළ උරුමය පක්ෂයක් විධියට ෙම් මැතිවරණෙය් දී
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයාට උදව් කරන්න ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් ෙගන
තිෙබන බව අපි දන්නවා. පක්ෂයක් විධියට සියලු ෙදනාම එකඟ
ෙවලා තමයි ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්. නමුත් ඊෙය් වනෙකොට උදය
ගම්මන්පිල මහත්මයා ආපසු ගියා. එතුමා මුලින්ම කිව්වා ෙම් බස්
එක හරි පාෙර් යන්ෙන් නැහැ; එම නිසා අපි ෙවන බස් එකකට
නැගලා හරි පාෙර් ෙම්ක ෙගනියනවා කියලා. එතුමා ෙබොෙහොම
වීරෙයක් වාෙග් කිව්වා ගල්ෙලන බිඳෙගන ආවා කියලා. හැබැයි
ගල්ෙලන බිඳෙගන ඇවිල්ලා අද ආපහු ගල්ෙලනටම රිංගලා.
එතුමා රුපියල් සියය ගණෙන් එකතු කරලා ෙමපමණ කාලයක්
තනිකර ෙබොරුෙවන් කටයුතු කරපු ෙකෙනක්. අපි එදත් කිව්වා,
උදය ගම්මන්පිල මහත්මයා ෙම් ෙබොරුවක් කරන්ෙන් කියලා.
රුපියල් සියය ගණෙන් එකතු කරලා ලක්ෂ 48ක් එකතු වුණා
කිව්වා. අරක කිව්වා; ෙම්ක කිව්වා. සිංහල ෙබෞද්ධ ෙතොප්පිය
දමාෙගන, සිංහල ෙබෞද්ධකම ඉස්සරහට දමාෙගන, සිංහල
ෙබෞද්ධයන්ෙග් ඡන්දය අරෙගන, එතුමා අද කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව රැවටීමක් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙහළ උරුමයටත් අද ෙකොටි label එක ගහනවා; පාඨලී චම්පික
මහත්මයාටත් අද ෙකොටි label එක ගහනවා; අතුරලිෙය් රතන
ස්වාමීන් වහන්ෙසේටත් අද ෙකොටි label එක ගහනවා. ෙමොකක්ද
ෙම්ෙක් ඇත්ත?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපිට මතකයි මාවිල් ආරු ෙසොෙරොව්ව එල්ටීටීඊ සංවිධානය
විසින් වහපු ෙවලාෙව් ෙහළ උරුමය තමයි මුලින්ම ෙම් යුද්ධයට
මුහුණ ෙදන්න ඉස්සරහට ගිෙය්. පාඨලී චම්පික රණවක මහත්මයා,
උදය ගම්මන්පිල මහත්මයා, අෙප් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ,
ඕමල්ෙප් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු ෙම් කණ්ඩායම තමයි
මුලින්ම ඉස්සරහට ගිෙය්. ඉතින් උදය ගම්මන්පිල මහත්මයා ෙම්
කණ්ඩායමට ෙකොටි label එක ගහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම
කියන්න හදවතක් තිෙබනවාද? එතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, පාඨලී
චම්පික රණවක මැතිතුමා, අෙප් රතන හාමුදුරුෙවෝ රට ෙදකඩ
කරන්න, ෙකොටින්ට උදවු කරන්න, ඊනියා ඊළමක් පිහිටුවන්න
වැඩ කරනවාය කියා. උදය ගම්මන්පිල මහත්මයාත් රුපියල්
ෙකෝටි ගණන් මුදලකට යට වුණාය කියන එක තමයි අපට
කියන්න තිෙබන්ෙන්. මුදල් දැක්කාම මළ මිනියත් දිව දික්
කරනවා වාෙග් එතුමාත් මළ මිනියක් ෙවලා දිව දික් කළාය කියන
එක තමයි උදය ගම්මන්පිල මහත්මයා ගැන අපට කියන්න
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනයත් ෙමතැනින්
ඉවරයි. එතුමාෙග් ඇමති තනතුර මාසයක්, මාස ෙදකක් තිෙබ්වි.
එතැනින් පස්ෙසේ උදය ගම්මන්පිල මහත්මයාටත් ෙද්ශපාලනය
අවසන් කරලා, ෙවනත් රක්ෂාවක් කර ෙගන ඉන්න වනවාය
කියන එක තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් විමල්
වීරවංශ මහත්මයා ගැන කියනවා නම්, අද ෙම් ආණ්ඩුවට කෑ
ගහන්න, කෙඩ් යන්න, දර පලන්න, ෙරදි ෙසෝදන්න, වැඩ
සියල්ලම කරලා ෙදන්න ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන් එතුමා පමණයි.
අපිත් දන්නවා, ෙම් සභාෙව් සිටින ඇමතිවරුනුත් එක ෙහළාම
දන්නවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා තමයි දිනන්ෙන් කියා.
එම නිසා එතුමන්ලා ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ෙම් සභාෙව්
ඉන්නවා. එතුමන්ලා දන්නවා, ජනාධිපතිවරණෙය් ජයගහණය
කාටද ලැෙබන්ෙන් කියා. ෙම් රෙට් ෛමතී පාලනයක් ඇති
ෙවනවා. නියත වශෙයන්ම ෙම් රෙට්-

පාර්ලිෙම්න්තුව

3511

3512

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Shehan Semasinghe)

(The Presiding Member)

අද ඔබතුමාෙග් සැර බාල ෙවලා ෙන්.

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

ෙම් රෙට් ෛමතී පාලනයක් ඇති වනවාය කියන එක අද
බහුතරයක් මැති ඇමතිවරු පිළිෙගනයි තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා,
ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරුන්ට කිසි වැඩක් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැයි
කියා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

මා කිව්ෙව්, මන්තීවරුන් ඇමතිවරුන් ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක්
ෙවලා කියායි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, that is not a point of Order.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ අයට කිසි වැඩක් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එයට ෙහේතුව,
ෙම් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරුන් පඹයන් ගණනට දමලායි තිෙබන්ෙන්.
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් ගිය මන්තීතුමාට ඊෙය් ෙසෞඛ ඇමති ධුරය
දුන්නා. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව යූඑන්පීකාරයන්ටයි සලකන්ෙන්. අපි
අහනවා, අෙප් යූඑන්පී එෙක් මහ ෙල්කම්තුමා රුපියල් ෙකෝටි
65ට, රුපියල් ෙකෝටි 70ට මිල කරද්දී, අෙප් මන්තීවරුන් රුපියල්
ෙකෝටි 25ට, රුපියල් ෙකෝටි 30ට මිල දී ගන්න උත්සාහ කරද්දී
ගෙම් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ට ෙම් ආණ්ඩුව
ෙමොනවාද දීලා තිෙබන්ෙන් කියා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වැඩ
කරපු ගෙම් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ට ෙම් ආණ්ඩුව
ෙමොනවාද දීලා තිෙබන්ෙන්? දුන්නු ෙකංෙගඩියක් නැහැ. හැබැයි,
අෙප් යූඑන්පී එෙක් මන්තීවරුන් රුපියල් ෙකෝටි ගණන්වලට මිල
දී ගන්න ෙම් ආණ්ඩුව කැස කවනවා, දඟලනවා. එක
මන්තීවරෙයක් ෙඩොලර්වලට දිව දික් කළාට අනික් කිසි ෙකෙනක්
ඒ ෙඩොලර්වලට දිව දික් කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක මතක්
කරමින්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ජය ෙව්වා! කියා
පාර්ථනා කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාෙව් නැති, ෙම්
සභාෙව් පිළිතුරු දිය ෙනොහැකි මැති ඇමතිවරුන් ගැන සඳහන්
කරමින් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් වන ආකාරයට කථා කළ
නිසා අද පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත් කියා මා හිතනවා. සුජීව
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා සඳහන් කළා, කවදාවත් ලංකාෙව් ජාතික
ආදායම, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ අගයක් ගන්ෙන් නැහැයි
කියා. එතුමාට කියන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් එකම
එක වර්ෂයක හැර ෙවනත් කිසිම දවසක රට පස්සට යාමක් තීන්දු
ෙවලා නැහැයි කියා. තස්තවාදී උවදුරු තිබුණත්, සුනාමි ව සනය
වැනි මහා ව සනයන්ට ෙම් රට මුහුණ දුන්නත් ලංකා ඉතිහාසෙය්
එකම දවසකවත් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ අගයක් ගත්ෙත්
නැහැ. ඍණ අගයක් ගත්ෙත් ෙම් රාජ විෙරෝධි දැවැන්ත
ෙමෙහයුම කරන චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග
මැතිනියෙග් ආණ්ඩු කාලය තුළදී පමණයි. ඒ පිළිබඳ රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා "Regaining Sri Lanka" වැඩසටහෙන් ලියා
තිෙබන සටහනක් මා කියවන්න කැමැතියි. "යළි පුබුදමු ශී ලංකා"
ෙපොෙත් 3වන පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"2001 ජාතික ආදායෙමහි පහත වැටීම
2001 වසෙර්දී ජාතික ආදායම (ද.ජා.නි.) සියයට 1.3 කින් පහත වැටුණි.
ෙමය මහජනතාවට බලපෑෙව් ෙකෙසේද?

[අ.භා. 3.15]

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම මෑතකදී අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණු ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මන්තීතුමා අද දින පැවැත්ෙවන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත
යටෙත් නියමයන් පිළිබඳව වචනයක්වත් සඳහන් ෙනොෙකොට, ඊට
හාත් පසින්ම ෙවනස්ව රජයටත්, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාටත්, ජාතික ෙහළ උරුමය පක්ෂෙය්
උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමාටත් යනාදී ෙම් සභාෙව් උත්තර ෙදන්න
බැරි විශාල පිරිසක් සම්බන්ධෙයන් කිසිදු බාධාවකින් ෙතොරව කථා
කළා. මා හිතනවා, රජය ෙවනුෙවන් -

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, point of Order එකක්
ඉදිරිපත් කරනවා.

මූර්ත වශෙයන් ෙමය ඒකපුද්ගල ජාතික ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
881 සිට 823 දක්වා අඩු වීමකි. නැතෙහොත් සියයට 7ක පමණ අඩුවීමකි.
සෑම පිරිමියකු, ගැහැණියක හා ළමෙයකු සඳහා ජාතික ආදායම
ඇ.ෙඩොලර් 61 කින් ෙහෝ අද විනිමය අනුපාතය අනුව රු.5829 කින් ෙහෝ
සතියකට සැම පුද්ගලෙයකුටම රු. 100/-ක අඩුවීමකි."

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" නැමැති
ෙපොෙත් 3 වන පිටුෙව් ඒක පුද්ගල ජාතික ආදායම ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර්වලින් සඳහන් කර තිෙබනවා.
ඒ අනුව ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
සම්පූර්ණෙයන් කාබාසිනියා කළා නම්, රට ආපස්සට ෙගන ගියා
නම් හා ඒක පුද්ගල ආදායම ඍණ කළා නම් ඒ අද පධාන
උපෙද්ශිකාව
සහ
ඉදිරි
රජයක්
ෙමෙහයවන
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙමෙහයවන චන්දිකා
යුගෙය්දී පමණයි කියන එක මම පථමෙයන් සුජීව ෙසේනසිංහ
මැතිතුමාට සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ෙදවනුව, අෙප් රෙට් ඉතිහාසය පුරාම ෙමවැනි ෙකොන්තාත්තු
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් ගමන් මඟ ෙවනස් කිරීම
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සඳහාත්, ෙම් රෙට් මහා සමාජ, ෙද්ශපාලන හා ආර්ථික
පරිවර්තනයක් කිරීම සඳහාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් පළමු
පියවර තැබුෙව්, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පියා වන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මැතිතුමා
සමඟයි. 1956 දී බණ්ඩාරනායක ශීමතාණන් මහජන එක්සත්
ෙපරමුණු රජයක් පිහිටුවා ෙම් රට අධිරාජ වාදි ගහණෙයන් මුදවා
ගැනීම සඳහා වරාය ජනසතු කර, බස් ජනසතු කර ෙම් රෙට්
මහජනයාෙග් ෙද්පළ පමාණය වර්ධනය කර, ස්වභාෂාෙවන් ෙම්
රෙට් දරුවන්ට අධ ාපනය ලබා ගන්න අයිතිය ලබා දීලා, සමාජ
විප්ලවෙය් ආරම්භක ෙවඩි මුරය පත්තු කළා. ඒ යුගය මාර්ටින්
විකමසිංහ ශූරින් වැනි අය හැඳින්වූෙය්, "බමුණු කුලය බිඳ වැටීම"
කියායි. එදා, අනගාරික ධර්මපාලතුමා කිව්වා, සුද්ෙදෝ ෙම් රට
දමලා යන විට ඒ පතිපත්තියම ලංකාෙව් ෙගන යෑම සඳහා කළු
සුද්දන් පිරිසක් ඇති කරන බව. එදා එතුමා ඒ ගැන පැහැදිලිව
කිව්වා. ඒ කළු සුද්දන්ෙග් යුගය ෙවනස් කර ෙම් රෙට් සම්පත් හා
ෙම් රෙට් මිනිස්සු ගැන වැඩි විශ්වාසය තබා ෙම් රෙට් ෙපොදු
ජනතාවෙග් පැත්තට සමාජ පරිවර්තනය හා යුග ෙමෙහවර කෙළේ,
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නිර්මාතෘ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමායි. එතුමා ෙම් ඇති කරපු ෙවනස දරා ගත
ෙනොහැකි වුණු අධිරාජ වාදින් හා කුමන්තණකරුවන් එතුමාව
ෙගන ඒම සඳහා ඇති කරපු බලෙව්ගය වන ෙම් රෙට් මහා සංඝ
රත්නෙය් බලෙව්ගයට පහාරයක් එල්ල කිරීම සඳහා ලංකාෙව්
පළමුවැනි ෙද්ශපාලන ඝාතනය වන බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා
ඝාතනය කරවීම කෙළේ, සිවුරු ඇඳගත් පුද්ගලෙයක් ලවායි. එෙසේ
තමයි එම ඝාතනය කරවූෙය්. ඒක තමයි, ලංකාෙව් පළමුවැනි
ෙද්ශපාලන ඝාතනය. ඒ සංස්කෘතිකමය විප්ලවය, සදාචාරාත්මක
විප්ලවය, මනුස්සකෙම් විප්ලවය, ෙද්ශීය ආර්ථිකෙය් ගමන් මඟ
ෙවනස් කිරීෙම් මහා දැවැන්ත පවාහයට තමයි, ඒ පළමුවැනි ෙවඩි
පහර එල්ල කර බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා මරා දැම්ෙම්.
ඊට පසුව ෙදවනුව, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නායකත්වය
දුන්ෙන් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය. ෙම් විශ්වය තුළ බිහි
වුණු පථම අගාමාත තුමිය ෙලස එතුමිය විවිධ දුෂ්කරතා මැද්ෙද්,
පීඑල් 480 ගිවිසුම නතර කරනවා කියා ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදය ඇතුළු රටවල් තර්ජනය කරද්දී, ඛනිජ ෙතල් සම්පත
ෙබදා හැරීෙම් ඒකාධිකාරිය ජනසතු කිරීෙම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට
කළා. වරපසාද ලත් සුළු පිරිසකට පමණක් පාසල්වල විෙශේෂ
වරපසාද හිමි ෙවනෙකොට, විවිධ උද්ෙඝෝෂණ යටෙත් ෙම් රෙට්
සමස්ත පාසල් පද්ධතිය රජය සතු කිරීෙම් මහා ජාතික වගකීම
ඉෂ්ට කෙළේ, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි. ෙකොබ්බෑකඩුව
ඇමතිතුමා, ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා වැනි විද්වතුන්
සමඟ එකතු ෙවලා රන් පවුම් වතු සමාගම් ජනසතු කරලා, ෙම්
රෙට් අවසාන විෙද්ශීය බැමි ගැලවීම සඳහා රාජකීය විද ාලය
ව වස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් බවට පත් කර, ෙම් රටට ජනරජ
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙගන ඒෙම් පරිවර්තනයත් එතුමිය විසින්
කළා. එතෙකොට ෙම් බටහිර බලෙව්ග ෙත්රුම් ගත්තා, ෙම්
බණ්ඩාරනායකවරු - සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය,
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා - ආරම්භක
රාජපක්ෂවරු සමඟ ඇති කරපු ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා
කැෙල් ගසක් නසන්නට කැෙල් ගසක්ම ඕනෑය කියන න ාය
පාවිච්චි කළ යුතු බව. ඒ අනුව විෙද්ශීය අධ ාපනය ලබපු චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තමයි, ෙම් සමාජ පගමනය, ෙපොදුජන
යුගය ෙවනස් කිරීම සඳහා, හැරවීම සඳහා ෙයොදා ගත්ත ආයුධය.
එම නිසා එතුමිය කවදාවත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සිටිෙය්
නැහැ. 1989දී අපි ළදරු මන්තීවරුන් ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
එනෙකොට අපට -විපක්ෂයට- නායකත්වය දුන්ෙන් සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි.
එදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
ඇමතිතුමා, ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා හා මම විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් ෙලස තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එකතු වුෙණ්. අපට
කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා

3514

වැනි අය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටියත් 1980 කණ්ඩායම ෙලස අපට
නායකත්වය සැපයුෙව් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි. එදා
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට විරුද්ධව පාද යාතා යන ෙකොට, ජන
ෙඝෝෂා පැවැත් ෙවන ෙකොට, මිනිස් දම්වැල් ෙගෙතන ෙකොට ඒ
එකම තැනකවත් චන්දිකා කුමාරතුංග කියන නම කියැවුෙණ්
නැහැ. ඈ විසින් විශාල ජාතික ෙමෙහවරක නිරත වූ ටී.බී.
ඉලංගරත්න මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස කඩලා, ෙම් පක්ෂය බිඳ ෙහළීම
සඳහා ශී ලංකා මහජන පක්ෂය පිහිෙටව්වා. එතුමියෙග් ගමන්
මාවත වැටී තිබුෙණ් එල්ටීටීඊ හිතවාදී ගමන් මාවතකයි. ඒ ගැන
ෙම් රෙට් ජනතාවට කිසිම සැකයක් නැහැ. එතුමියෙග් ආදරණීය
ස්වාමි පුරුෂයා වූ ෙම් රෙට් ජනතාව ආදරය කළ මහා රංගධරෙයක්
වූ විජය කුමාරතුංගයන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් ආණ්ඩුව යටෙත්
ෙකොටි සමඟ සාකච්ඡා කරන්න යාපනයට යැවීම ආරම්භ කෙළේ
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියයි. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය
තමන්ෙග් අරමුණ ෙවනුෙවන් විජය කුමාරතුංගව බිල්ලට දුන්නා.
ෙබදුම්වාදී තස්තවාදින් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න එතුමාව උතුරට
යැවුවා. ඒෙක් පතිඵලයක් ෙලස විවිධ බලෙව්ග විසින් එතුමාට
පහාර එල්ල කරලා මරා දමනු ලැබුවා.
ඊට පස්ෙසේ ඈ ෙම් රටින් පැනලා ගිහින් සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ජනාධිපතිවරණයට එන ෙකොට ආපසු
ඇවිත් ඒ මැතිවරණ ව ාපාරය සඳහා අබමල් ෙර්ණුවකවත්
උදවුවක් කරන්ෙන් නැතුව ෙවනත් -විවිධ- පක්ෂ ගණනාවක්
ආරම්භ කළා. අවසානෙය්දී 1994 වන ෙකොට ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය hijack කළා. ඊට පස්ෙසේ එතුමිය තීන්දු කළා, විජය
කුමාරතුංගයන් සමඟ එදා ආරම්භ කළ බලෙව්ගය කියාත්මක
කරන්න නම් පථමෙයන්ම ජාතිවාදී බලෙව්ගවලට එළව එළවා
ගහන්න ඕනෑ කියලා. ඒකට මංගල සමරවීර එකතු වුණා. එදා
විපක්ෂෙය් සිටියදී මංගල සමරවීර, ෙදොස්තර ගුණදාස අමරෙසේකර,
මහාචාර්ය නලින් සිල්වා වැනි අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ
හිටිය එස්.එල්. ගුණෙසේකර, තිලක් කරුණාරත්න වැනි අයට එළව
එළවා පහර දුන්නා. ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතුව, ෙබදන්ෙන් නැතුව
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් කියන සියලු මිනිසුන්ට නිදහෙසේ
ජීවත් ෙවන්න තස්තවාදය ඉවර කරන්න ඕනෑ කියන ස්ථාවරෙය්
සිටි මහජන එක්සත් ෙපරමුණට කිව්ෙව් ජාතිවාදීන් කියලායි. එදා
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්, මාත්, ගීතාංජන ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළවා දමලා ඈ කාලකණ්ණි
සතුටක් ලැබුවා. ජාතිවාදය ඉවරයි කියලා ඈ "සුදු ෙනළුම",
"තවලම" වැනි වැඩසටහන් පටන් ගත්තා. ඒවා පටන් අරෙගන ඈ
එදා ෙෆඩරල් විසඳුමක් සඳහා වන ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙම්
ගරු සභාවට ෙගනාවා. විවිධ විෙරෝධතා යටෙත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී
ඒක pass කර ගන්න ෙකොච්චර උත්සාහ දැරුවත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය්ත් විෙරෝධතා යටෙත් ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු
සභාෙව්දී පිච්චුවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ පනත් ෙකටුම්පතක්
ගිනිබත් කළා නම් ඒ ගිනිබත් කෙළේ චන්දිකාෙග් ෙෆඩරල්
විසඳුමයි කියන එක අපි නැවත මතක් කර ගත යුතු වනවා.
2001 දී ෙනොර්ෙව් සාම මැදිහත්කරුවන් ලංකාවට පථමෙයන්
ෙගනාෙව් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියයි. ෙම් රෙට් ජාතික
පශ්නය විජාතීකරණය කිරීෙම් මහා කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කෙළේ
චන්දිකායි. ඒක කිසි ෙකෙනකුට නැහැයි කියන්න බැහැ. චන්දිකා
විසින් ෙනොර්ෙව් සාම මැදිහත්කරුවන් ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය ඍණ කරන ෙකොට මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා,
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ඇතුළු අපි ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස්
කළා. ඒ, ෙම් රට අහිතකර මාවතක ගමන් කළ නිසායි. ඒ
අවස්ථාෙව්දී රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු ආණ්ඩුවක් හැදුණත්, රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වන්ෙන් නැතුව, කැබිනට්
මණ්ඩලයට දන්වන්ෙන් නැතුව සටන් විරාම ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ
එතුමාෙග් තනි වුවමනාවට ෙනොෙවයි. චන්දිකා කුමාරතුංග
මැතිනියෙග් සම්පූර්ණ මඟ ෙපන්වීම හා උපෙද්ශකත්වය යටෙත්
තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහොෙරන් සටන් විරාම ගිවිසුම අත්සන්
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කෙළේ. එෙහම එකක් කරන්ෙන් නැහැ කියලා, වි.ජ.මු.
ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිවුරලා
ෙපොෙරොන්දු ෙවද්දී චන්දිකා කුමාරතුංග, රනිල් විකමසිංහ යන
ෙදෙදනා එකතු ෙවලා තමයි සටන් විරාම ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ.
සටන් විරාම ගිවිසුම ෙම් ජාතිෙය් පාවා දීමක් නම්, ඒ පිළිබඳව -

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නැඟී සිටිෙය්ය.

எ ந்தார்.
rose.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානය බලයට පත් ෙවලා 2005 දී සුනාමිය ඇවිල්ලා "සුනාමි
සහන මණ්ඩල" පනත ෙගෙනන ෙකොට ෙම් රටට හිතවත්
අතිමහත් බහුතරයක් මිනිස්සු කිව්වා, "ෙම්ෙකන් මිනීමරු
පභාකරන්ට අවුරුදු 10කට ෙම් රෙට් උතුරු, නැෙඟනහිර පළාත
භාර ෙදන්නයි යන්ෙන්. ඒක නිසා මිනීමරු ෙකොටින්ට සුනාමි
සහන මණ්ඩලය ෙදන්න එපා" කියලා. එෙහම කියද්දී ඈ
තනිෙයන් සුනාමි සහන මණ්ඩලය ෙදන්න හදන ෙකොට එදා දවිඩ
එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුණ, සිවාජිලිංගම්ලා තමයි -අද ෙසංෙකෝලය
උස්සාෙගන යන අය තමයි- චන්දිකා කුමාරතුංගට උදවු කරන්න
ඉදිරිපත් වුෙණ්. එදා මහා සංඝරත්නය, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන
මාර්ගය අහුරලා උද්ෙඝෝෂණය කරන ෙකොට ෙම් ගරු සභාෙව්
හිටපු අගාමාත වරයා ෙලස මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගිහිල්ලා
තමයි, ජාතියට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්, "ෙම් රට ෙකොටින්ට භාර ෙදන
සුනාමි සහන මණ්ඩලයට මම ඉන්න කල් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ"
කියලා. ඒ ස්ථාවරය එතුමා ලබා දීලා තමයි එදා සුනාමි සහන
මණ්ඩලෙයන් ෙම් රට ෙබ්රා ගත්ෙත්.

(The Hon. Bandula Gunawardane)

කරුණාකර ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. මමයි දැන් කථා කරන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේ කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. මමයි දැන් කථා
කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේට සිංහල ෙත්ෙරනවාද?

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, that is your point of Order?
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට දැනගන්න අවශ යි, අද
දින විවාද කරන්ෙන් චන්දිකා කුමාරතුංගෙග් චරිතයද, නැත්නම්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් පිළිබඳවද
කියලා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒක තමුන්නාන්ෙසේට දැනගන්න ඕනෑ නම්, ෙම් පනෙත්
නියමයන් ගැන මීට ඉස්ෙසල්ලා එක වචනයක්වත් කථා ෙනොකළ
තමුන්ෙග් පක්ෂෙය් අයෙගන් ඒ පශ්නය එළියට ගිහිල්ලා අහන්න.
ඒක ෙම් සභාව ඇතුෙළේ කථා කරන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට
ඉස්ෙසල්ලා 1989 ඉඳන් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳලා
තිෙබන්ෙන්. ඒක මතක තියා ගන්න.
එදා අගමැතිතුමා වශෙයන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙද්ශ
ෙදෝහී සටන් විරාම ගිවිසුමට අත්සන් කළා. අගමැතිතුමා වශෙයන්
අද දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමාට බැහැ, ජනාධිපතිවරයා දන්ෙන්
නැතුව ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න.
චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමිය සෑම නිදහස් දින කථාවකදීම
පසිද්ධිෙය් කිව්වා, "සටන් විරාම ගිවිසුම දිවි හිමිෙයන් ආරක්ෂා
කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ලංකාෙව් පශ්න විසඳන්න තිෙබන
එකම කමය" කියලා. එදා ඒ සටන් විරාම ගිවිසුම කියාත්මක ෙවන
ෙකොට, ෙකොටියා ඊට වඩා බලවත් වීම ෙහේතුෙකොටෙගන නැවත
ඈට අණ කළා, ෙම් රජය කඩාකප්පල් කරලා ආපහු ගන්න කියලා.
ඒ අවස්ථාෙව්දී ඈ ෙම් ආණ්ඩුෙව් අමාත ාංශ පවරාෙගන එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ සමඟ ෙගවපු කාලය නිම
කරන්න තීන්දු කළා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා 2005 දී ෙම් රට භාර අරෙගන, ෙම් රෙට් කිසිම
රාජ නායකෙයක් මුහුණ ෙනොදුන් අභිෙයෝග පහකට මුහුණ
දුන්නා. එකක් මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් ෙදකක්, මහ
ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක් ෙවනම රටක් ෙලස කඩලා ගන්න
එක. සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල් දහඅටක් ෙවනම රටක් ෙලස
කඩලා ගැනීම සඳහා වන මහා තීරණාත්මක යුද්ධෙය්
තීරණාත්මක පැයට පැමිණිලා තිබුණා. උඩින් ඇවිල්ලා ෙකොළඹට
ගහලා, බස් ෙබෝම්බවලින් ෙසනඟ දහස් ගණන් මරලා, පාෙර් යන
මිනිස්සු දහස් ගණන් මරලා, ජාතික ගීය ෙම් රෙට් අවුරුදු 30ක් එක
පළාතක ගයන්න බැරි ෙවලා, ජාතික ෙකොඩිය අවුරුදු 30ක් එක
පළාතක උස්සන්න බැරුව තිබිලා, ෙම් රට ෙදකඩ ෙවලා, ෙදකඩ
වීම නීත නුකූල වීෙම් උච්චතම අවස්ථාව පැමිණිලා තිබුණා.
එතුමා සාකච්ඡා කළා; විසඳා ගන්න බැරි වුණා. කිසිම රාජ
නායකෙයකුට විසඳා ගන්න බැරි වුණු යුද්ධය විසඳීෙම් අභිෙයෝගය
එතුමාට තිබුණා. සුනාමිෙයන් විනාශ වුණු මනුස්ස ජීවිත හැර
අෙනක් සියල්ල ෙගොඩ නැඟීෙම් අභිෙයෝගය එතුමාට තිබුණා. එදා
ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදය තිබුණා; ෙලෝක ආහාර අර්බුදය
තිබුණා; ෙලෝක ආර්ථිකය කඩා වැටීෙම් අර්බුදය තිබුණා. ෙම් පංච
මහා අර්බුදයන්ට මුහුණ දීලා, එල්ටීටීඊ එක ඉවර කරලා, අද ෙවන
කල් ටාන්ස්ෙෆෝමර් එකක්වත් තස්තවාදීන්ට පුපුරුවා හරින්න බැරි
ෙවන ෙලස ෙම් ජාතිෙය් ජීවිත හා ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කිරීෙම් මහා
ජාතික යුතුකම හා වග කීම ඉෂ්ට කළ ජාතික වීරවරයා මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි කියන ටික අපි මතක් කර ගත යුතු
ෙවනවා.
ඒ අඳුරු යුග ඔක්ෙකෝම ඉවර කරමින් ජනාධිපතිතුමා ආයුධ
සන්නද්ධ එල්ටීටීඊ එක ඉවර කළත්, ඩයස්ෙපෝරාව ඉවර වුෙණ්
නැහැ. එල්ටීටීඊය ෙම් රෙට් පරාජය වුණත් බටහිර රටවල
එල්ටීටීඊය ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවත්, ආරක්ෂක ෙල්කම්
ඇතුළු රාජපක්ෂ ෙරජිමයත් ෙපරළා දැමීම සඳහා ෙඩොලර් ෙකෝටි
ගණනක් හරි ෙවන් කරන්න සූදානම් වුණාය කියන එක ෙම් රෙට්
ජනතාවට රහසක් ෙනොෙවයි. ඕනෑම රාජ නායකෙයකුට චන්දිකාට, අෙනක් අපි ඕනෑම ෙකෙනකුට- පුළුවන්,
එංගලන්තයට ගිහිල්ලා නිදහෙසේ ඕනෑම ෙද්කට සම්බන්ධ
ෙවන්න. එෙහම බැරි එක පුද්ගලයායි ලංකාෙව් ඉන්ෙන්. ඒ තමයි
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. එතුමා ෙහෝටලයක ඉන්න විට
ෙලෝකෙය්ම ඉන්න එල්ටීටීඊ හිතවාදීන් සියලු ෙදනා, ඊළාම්
හිතවාදීන් සියලු ෙදනා ඒ ෙහෝටලය වටලනවා, "මිනීමරු
රාජපක්ෂ එළියට බැහැපන්" කියලා. එෙහම අත්දැකීමක් ලබපු
ෙවන නායකෙයක් හිටියාද ලංකාෙව්?
ජයලලිතා හිෙර්ට වැෙටන්න ඉස්ෙසල්ලා හැම දාම කිව්ෙව්,
ලංකාෙව් ඊළම හදන්න කරන්න පුළුවන් හැම උදව්වක්ම
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තමිල්නාඩුව කරනවා කියලායි. හිෙර්ට වැෙටනකම්ම ඈ කිව්ෙව් ඒ
ටික තමයි. ඈ ඒකට උදව් කළා.
ෙපොදු රාජ මණ්ඩලෙය් රාජ නායක සමුළුව ලංකාෙව්
පවත්වන විට සමහර රාජ නායකෙයෝ ලංකාවට ආෙව් නැහැ,
අපට රිද්දන්න. සමහර නායකෙයෝ රාජ පතිපත්ති උල්ලංඝනය
කරලා ෙම් රට ඇතුෙළේදී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
විෙව්චනය කරලා ගියා. ෙම්ක තමයි ජාත න්තර අභිෙයෝගය.
ජාත න්තරය ෙත්රුම් ගත්තා, මහින්ද රාජපක්ෂ රජය කවදාවත්
මහජන ඡන්දෙයන් ෙපරළන්න බැහැ, මහ ජනතාව
ජනාධිපතිතුමාට ආදෙරයි, උතුෙර් වැසියාත් එතුමාට ආදෙරයි
කියලා. මම ඒක දන්නවා. මම ජනාධිපතිතුමා සමඟ කයිට්ස්
දූපතට, ෙනල්ලිඅඩි ජාතික පාසලට, කිලිෙනොච්චියට ගිය
අවස්ථාෙව්, -බස් දාලා ෙගන්වලා ෙනොෙවයි- ලක්ෂ ගණන් දවිඩ
දරුවන්, ෙදමව්පියන් හඬ හඬා එතුමා දැක ගන්න ආවා. එතුමා
දැක ගන්න මහා ජන ගඟක් ගලපු හැටි අපි දැස් ෙදෙකන් දැකලා
ඉන්දිය ෙගෝචර පත ක්ෂ අවෙබෝධයක් ලැබුවා. එෙහම
වාතාවරණයක් තිෙබන විට ඒ රටවල් ෙත්රුම් ගත්තා කවදාවත්
ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා, ජන මූල නායකයා මහජන
බලෙව්ගයකින් පරද්දවන්න බැහැ කියලා. එතුමාට ආදරය කරන
මිනිසුන් එතුමාව රකිනවා කියලා දැනෙගන ඒ සඳහා
ෙකොන්තාත්තුව ලබා දුන්ෙන් කාටද? රනිල් විකමසිංහටද? නැහැ.
සිරිෙසේන මැතිතුමාටද? නැහැ. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය තමයි
ඒකට ෙතෝරා ගත්ෙත්. ඈ බණ්ඩාරනායක පවුෙලන් පැවතෙගන
ආවා. ඈ ෙදවරක් ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණා. ඇෙග් ආදරනීය
ස්වාමි පුරුෂයා, විජය කුමාරණතුංග ෙකොටි සමඟ සාකච්ඡා
කරන්න යැව්වා. ඈ සුනාමි සහන මණ්ඩලය ෙගනාවා. ඈ සාමය
සඳහා පැෙක්ජය ෙගනාවා; ''සුදු ෙනළුම'' ෙගනාවා; ''තවලම''
ෙගනාවා. ෙම් රෙට් ෙකොටසක් දීලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑය
කියන ස්ථාවරෙය් පැහැදිලිව හිටපු ළඳ තමයි ෙම් ෙකොන්තාත්තුවට
ෙහොඳ කියලා ෙතෝරා ගත්තාම, ඇය ඒකට එකඟ වුණා. අහන්න
රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමාෙගන්. මම එතුමාට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තරප්පු ෙප්ළිෙය්දී අද ඒ ගැන කිව්වා. අද මම
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට කිව්ව ඔක්ෙකෝම ටික ෙම් සභාෙව්දී
කියන්ෙන් නැහැ. එතුමාට ෙපොෙරොන්දු වුණා 64 ෙදෙනකු ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් කඩලා ෙගෙනනවා කියලා. පස්ෙසේ, 64 ෙදනා 51ට
බැස්සා. 51, 25ට බැස්සා. මහින්ද රාජපක්ෂට විරුද්ධව 25
ෙදෙනක් ෙගනාෙව් නැත්නම් මම බණ්ඩාරනායක ෙනොෙවයි
කියන ෙපොෙරොන්දුව තුළ, ඇයට තිෙබන ෙබොරු කීෙම් අපූරු
හැකියාව තුළ, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු එක්සත් ජාතික
පක්ෂය සහ විපක්ෂය hijack කිරීෙම් කාර්ය භාරය ඇය කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මට තව විනාඩි 10ක් පක්ෂෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ
කාලය තුළ මා අවසන් කරනවා.
ෙම් අශුද්ධ සන්ධානය ඇති කරලා, සිරිෙසේන මැතිතුමා
අරෙගන, එතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස දමලා ෙම් සම්පූර්ණ
ෙමෙහයවීම කෙළේ කවුද? එදා පවෘත්ති සාකච්ඡාෙව්දී ෙම් රට
දැක්කා, මාධ ෙව්දින්ට ඇඟිල්ල දික් කරලා නතර ෙවන්න කියපු
හැටි; පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න කියපු හැටි. හිරුණිකා වාෙග්
අත්දැකීම් අඩු පුංචි දරුෙවක් ගත්තා වාෙග්ම, අත්තනගල්ල
පැත්ෙත් ගමින් ගමට ගිහින් රැස්වීම් පවත්වලා මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව ඇෙග් ෛවරය මුදා හරින විට ෙම් රට
දැක්කා, ෙම් ජනාධිපති ධුරය ඉල්ලා සිටින්ෙන් සිරිෙසේන
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මැතිතුමාවත්, රනිල් විකමසිංහ මහතාවත් ෙනොෙවයි කියලා.
බටහිර ෙවනුෙවන් ෙම් පළි ගැනීෙම් කියාවලිය ඉෂ්ට කරන්නට
බලය ඉල්ලා සිටින්ෙන් චන්දිකා කුමාරතුංග කියන එක දැන
ගත්තා. ඒක නිසා තමයි, එක්ෙකෙනක් පැය 24න් බලය අත්
හරිනවා කියන්ෙන්, තව ෙකෙනක් දවස් 100කින් බලය අත්
හරිනවා කියන්ෙන්, තව ෙකෙනක් අවුරුදු 6ක් යනතුරු බලය අත්
හරින්ෙන් නැහැ කියන්ෙන්. ඒ පැත්තට ගිය අයටත් දැන් තමයි
ෙත්රිලා තිෙබන්ෙන්, ෙමොකක්ද ෙම් අශුද්ධ සන්ධානය, කාෙග්ද
ෙම් ෙකොන්තාත්තුව කියලා. ඒ නිසා ඇෙග් ඉතිහාසය තුළ ඇය ෙම්
රටට කළ ෙද් පිළිබඳව අපි ෙමොකුත් කියන්න අවශ ෙවන්ෙන්
නැහැ.
මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළුවීම සඳහා, ෙම් රෙට් පසිද්ධ
මාධ ෙව්දිෙයකු -එතුමාෙග් සියලු මතවලට අපි එකඟ වුෙණ්
නැතත්- සඳහන් කරලා තිෙබන ෙද්, මුදණය කරලා තිෙබන ෙද්,
2013 දී නැවත අලුතින් මුදණය කරලා තිෙබන ෙද් කියවන්න
කැමැතියි, ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් කුමන්තණෙය්
ස්වභාවය පැහැදිලි කිරීම සඳහා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ඇය බලයට ආෙව් දිගින් දිගටම ගලා යන උණු ෙල්වලින්
ෙතත් බරිත වූ භූමියක් ඔස්ෙසේය. ඇෙග් ගමෙන් ඉන්ධන ෙලස
කියා කෙළේද අතුරුදන් වූ දරුවන් හා සැමියන් ෙවනුෙවන්
මව්වරුන්ෙග්ද, වැන්දඹුවන්ෙග්ද ඇස්වලින් ගලා ගිය උණු
කඳුළුය.
ඇය බලයට පත් කිරීමට ෙහේතු වූ ෙද්ශපාලන කථිකාෙව්
පධාන මාතෘකාව වී තිබුෙණ් පජාතන්තවාදයයි. එය 1977දී
ෙමන් ෙපෝලිම් යුගයක් ගැන ෙකරුණු කථිකාවක් ෙනොවීය.
අල, බතල, මඤ්ෙඤොක්කා, හාල් ෙපොලු ගැන ෙකරුණු
කථිකාවක් ෙනොවීය. පජාතන්තවාදී නිදහස දිනා ගැනීම සහ
පජාතන්තවාදය පතිෂ්ඨාපනය කිරීම අරබයා ෙකරුණු තියුණු
කථිකාවක් විය.
ඇෙග් ෙද්ශපාලන ෙපෙරොන්දු පතෙය් පධාන ෙත්මාව වී
තිබුෙණ්ද පජාතන්තවාදයයි. පජාතන්තවාදය පතිෂ්ඨාපනය
කරන බවට හා නව පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලන සදාචාරය
තහවුරු කරන බවට ඇය මහජනයා ෙවනුෙවන් සිය පියාෙග්
සමාධිය ඉදිරිෙය් දිවුරා ෙපොෙරොන්දු වූවා ය.
මෙග් මතය අනුව ඇය ෙරෝහණ කුමාර ඝාතනයටත්, කුමාර්
ෙපොන්නම්බලම් ඝාතනයටත් වගකිව යුතු ය. රූකාන්ත,
චන්දෙල්ඛා ගායක යුවළ හිංසනයට ලක් කිරීම, සිනමා නිළි
අෙනෝජා වීරසිංහෙග් නිවස ගිනිබත් කිරීෙම් සාහසික සිද්ධියට
ද වගකිව යුතු ය. මෙග් නිරීක්ෂණය අනුව ටවුන්ෙහෝල්
ෙබෝම්බ සිද්ධියද මහජන අනුකම්පාව දිනා ගනිමින් යළි
බලයට පත් වීෙම් අරමුණින් ඇෙග් අනුදැනුම ඇතිව ඇෙග්
මාෆියාව විසින් කියාවට නඟන ලද වැඩ සටහනකි. ඇයට
තුවාලයක් සිදු ෙනොවන ආකාරෙයන් පිපිරවීමක් ඇති කිරීම
වැඩ සටහෙන් අභිලාෂය වන්නට ඇතත්, ඊට ෙවනස්ව ඒ නිසා
ඇයට එක් ඇසක් අහිමි විය. එෙහත් ඒ අහිමි වූ ඇස
ෙවනුෙවන් ඇයට තවත් ධුර කාලයක් රජ කිරීෙම් අවස්ථාව
ලැබුණි.
මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් නායක ඒ.එච්.එම්. අෂ්ෙරොෆ් මහතාෙග්
මරණය දැන් රෙට් ජනතාවට අමතකය. මුස්ලිම් ජනතාවට
ෙසේම මුස්ලිම් ෙකොංගසයට ද අමතකය. එම මරණය අර්ථ
ගැන්වූෙය් හදිසි ගුවන් අනතුරක් නිසා සිදු වූ මරණයක් ෙලසය.
එයද චන්දිකා පාලන කාලය තුළ සිදු වූ අභිරහස් මරණයකි.
අෂ්ෙරොෆ් මහතා මම 1987 කාලෙය් සිටම හඳුනමි. තමා
චන්දිකා පිළිබඳව ඉවසාෙගන සිටින්ෙන් මැතිවරණ පතිඵලය
ලැෙබන ෙතක් පමණක් බවත්, ඉන් පසු ඒ බැල්ලිට කදිම
පාඩමක් උගන්වන බවත් ඔහු ෙකෝපෙයන් අප සමඟ කියා
සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් පකාශය අපෙග් විශ්මයට ෙහේතු විය.
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මැතිවරණ පතිඵලවලින් පසුව තමන් අනුගමනය කරන්නට
යන පතිපත්තිය හා ජනාධිපති චන්දිකා පිළිබඳව තමන් දරන
මතය විස්තර කරන රහස
ලිපියක් තමන් පක්ෂෙය්
උත්තරීතර මණ්ඩලයට දැන ගැනීම සඳහා භාර දී ඇති බව ද
ඔහු පකාශ කෙළේය.
එෙහත් එම පකාශෙයන් පසුව මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය්
නායකයාට ජීවත් වීමට ඉඩ ලැබුෙණ්, පැය 48කටත් අඩු
කාලයකි. ඔහුෙග් ෙද්ශපාලන කැරැල්ල කරලියට එන්නට
ෙපර ඔහු අභිරහස් ෙලස මරණයට පත් විය. ඔහුෙග්
මරණෙයන් පසුව ඔහුෙග් බිරිඳට කැබිනට් ඇමති පදවියක්
පිරිනමන ලද අතර, සැමියාෙග් මරණය ෙහේතුෙවන් විශාල
වන්දියක් ෙගවනු ලැබීය. මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් නායකයාට
ඇත්තටම සිදු වූෙය් කුමක්ද? එය දන්ෙන් අල්ලා ෙදවියන්
පමණක්ද?"
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අවසානෙය් වික්ටර්
අයිවන් ශූරීන් වංචා, දූෂණ ගැන ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
"ඇයෙග් අයථා ඉඩම් ගනු ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් මා ඇයට
එෙරහිව නඩු පවරන ලද්ෙද්ත්, නැවත පාලන බලෙය් සිටියදී
ඇය කරන ලද සාහසිකකම් පශ්න කරන ෙමවැනි ෙපොතක් පළ
කරන ලද්ෙද්ත් එවැනි සම්පදායක් ඇති ෙකොට තහවුරු කිරීෙම්
අභිලාෂෙයනි."
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහළිදරවු කරන්න තවත්
කාරණා ටිකක් තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා වැඩිෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න, ෙම් ගැන කථා කරන්න. ෙම්
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාවට ෙතෝරන්න ෙවන්ෙන් ෙදවරක් ෙම්
රෙට් ජනාධිපති ධුරය දරා රට කඩන්ෙන් නැතිව, ෙබදන්ෙන්
නැතිව සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් සියලු මිනිසුන්ට නිදහෙසේ
හුස්ම ගන්න පුළුවන් රටක් හදලා, සමස්ත ලාංකීය ජනතාවට අභය
දානය දීලා, ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් කරන්න
අවශ සියලු පියවර අරෙගන, ෙම් රෙට් දරුවන්ට ආදරණීය
පිෙයකු වුණු, ෙම් මව්බිමට සැබවින්ම ආදරය කරලා මහෙපොෙළොව
අල්ලා දිවුරන්න පුළුවන් වුණු රාජ නායකයාද, තමන්ෙග්
මාෆියාව කියාත්මක කරලා ෙම් රටට කරන්න පුළුවන් උපරිම
ෙදෝහිකම් කරලා රට පස්සට ෙගන ගිය, ආර්ථිකය සෘණ කරපු
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියද කියන එකයි. ඒ පිළිබඳ තීන්දුවක්
තමයි ගන්න තිෙබන්ෙන්.
ෙම් රට ෙබ්රා ගත් රණ විරුෙවෝ ෙවනුෙවන්, අපට හිටෙගන
ඉන්න තමන්ෙග් ෙදපා අහිමි කරගත් රණ විරුෙවෝ ෙවනුෙවන්,
අපට ඇස් ෙප්න්න ඇස් ඉතුරු කරලා තමන්ෙග් ඇස් අහිමි කරගත්
රණ විරුෙවෝ ෙවනුෙවන්, අපට කන් ඇෙහන්න තමන්ෙග් කන්
අහිමි කරගත් රණ විරුෙවෝ ෙවනුෙවන්, අපට ජීවත් ෙවන්න
තමන්ෙග් ජීවිතය මව් බිමට පූජා කළ රණ විරුෙවෝ ෙවනුෙවන්,
එල්ටීටීඊ ඩයස්ෙපෝරාෙව් කුමන්තණය පරදවලා ෙම් ජාතික
වීරවරයා ෙහේග් නුවර යුද අධිකරණයට ෙගනිහිල්ලා යුද
අපරාධකරුෙවක් ෙලස විදුලි පුටුෙව් ඉන්දවනවාට විරුද්ධව
සමස්ත ලාංකීය ජනතාව ෙද්ශපාලන පක්ෂ, පාට, ෙභ්දයකින්
ෙතොරව පවුරක් ෙලස කටයුතු කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිවරයා ගිය වර්ෂයට වඩා වැඩි ඡන්ද පමාණයකින් ෙමවර
ජනාධිපති ධුරයට පත් කර ෙගන ෙම් රෙට් අනාගතය එතුමාට භාර
ෙදනවාය කියන එක සපත කරමින් මෙග් වචන කිහිපය ෙමයින්
සමාප්ත කරනවා.
[අ.භා. 3.43]

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා (පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.
த் குமாரண சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

(The Hon. S.C. Mutukumarana - Deputy Minister of
Rehabilitation and Prison Reforms)

එක්තරා කාලයකට අල, ලූනු නිෂ්පාදනය වැඩිවීම තුළින්
ඒවාෙය් මිල පහත වැටීම තුළ ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් නිෂ්පාදිත
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වියදම ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම විශාල ගැටලුවක් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් අනුව ඒ ෙගොවීන්ෙග් පැත්තත්, පාරිෙභෝගිකයාෙග්
පැත්තත් අරෙගන ෙමවැනි බදු අය කර ගැනීම තුළ එම තත්ත්වය
සමථයකට පත් කර ගැනීම ඉතාමත් උචිත කාරණයක් ෙවනවා.
අෙගෝස්තු මාසය අවසාන වන විට නුවරඑළිය වැනි
පෙද්ශවලින් අල වගාෙව් අස්වැන්න ෙනළීම ෙකටි දිනකින් සිදු
වන නිසා ඒවාෙය් මිල ඉතා ශීඝ ෙලස පහත වැටීම තුළ එම
ෙගොවීන් ආර්ථික වශෙයන් විශාල ගරා වැටීමකට ලක් වන බව
එදා අපි දැක්කා. ෙම් රෙට් හිටපු නායකයින් අතරින් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් අවධානය ෙයොමු
කර ඔවුන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා කැප
වීමකින්, වුවමනාවකින් යුතුව කටයුතු කළ නායකෙයක්. 2003,
2004 වර්ෂ වන විට ෙගොවීන්, -විෙශේෂෙයන් වී ෙගොවීන්ෙගොවිතැෙනන් ඈත් ෙවන්න උත්සාහ ගත් බව අපට මතකයි.
ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 3,000, රුපියල් 4,500 වාෙග් මිලකට
තිෙබන ෙකොට තමයි එතුමා 2005 දී දුන් මැතිවරණ
ෙපොෙරොන්දුවක් අනුව ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථිකය නැංවීම සඳහා
ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350ක මිලකට ලබා ෙදන්න කටයුතු
කෙළේ. ඇත්ත වශෙයන්ම රුපියල් 3,000ක, රුපියල් 4,500ක
ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350ට ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා සමහරු ඒ කටයුත්ත හාස යට ලක් කළා. නමුත් ඒ
ෙපොෙරොන්දුව අද ෙවන ෙතක් ඉටු කරමින් ෙම් රෙට් සහල්
නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක් ඇති කරලා අෙප් රට සහලින්
ස්වයංෙපෝෂිත රටක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට හැකියාව හා ශක්තිය ලැබුණා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපට තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි,
ලූනු වගාෙව් සහ අල වගාෙව්, ඒ වාෙග්ම බඩඉරිඟුවල අස්වැන්න
ෙනළන කාලෙය් වර්ෂාව ඇති වුණාම ඒවා ෙව්ළා ගැනීමට, එෙහම
නැත්නම් ගබඩා කර ගැනීමට විශාල ගැටලු ඇති වීම.
විෙශේෂෙයන්ම ලූනු වෙග් ෙද්වල් ෙකටි කාලයක් තුළ නරක් වීෙම්
පවණතාව වැඩියි. ඒ නිසා ඒ සඳහා කම කිහිපයක් අනුගමනය
කරනවා. එකක් තමයි, ඉක්මනින් නරක් ෙනොවන කමයට බී ලූනු
බීජ ෙමෙහේ නිෂ්පාදනය කරලා -ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය
කරලා- ඒ අනුව නරක් වීෙම් කාලය, නැත්නම් ඒවා අපෙත් යෑෙම්
කාලය අඩු කිරීම සඳහා උත්සාහ ගැනීම. ඒ එක්කම කාබනික
ෙපොෙහොර ෙයොදලා ඒ තුළින් නිවැරදි, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ
සම්පන්න අස්වැන්නක් ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා අතර, එතුමා
රුපියල් ෙකෝටි 18ක පමණ මුදලක් වියදම් කරලා අනුරාධපුරය
දිස්තික්කෙය් ඒ සඳහා අද විෙශේෂ ගබඩාවක් සකස් කර ෙගන
යනවා. එමඟින් ඒ පෙද්ශෙය් ෙගොවීන්ට වැසි කාලයට තමන්ෙග්
නිෂ්පාදන ඒ ගබඩාවලට භාර දීලා ෙව්ළා ගැනීමට පුළුවන්
ෙවනවා. එෙසේ ෙව්ළාගන්න පුළුවන් වීම තුළ හැකි ෙවනවා,
තමන්ෙග් නිෂ්පාදනය එහි ගබඩා කරලා, නිෂ්පාදනය අඩු
කාලෙය්දී ෙවෙළඳ ෙපොළට දාලා තම ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීම
සඳහා කටයුතු කරන්න.
ෙම් බදු අය කර ගැනීම විෙශේෂෙයන් පාරිෙභෝගිකයාට
අවාසියක් ෙනොවන ආකාරයටත්, ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය සමතුලිත
කර ගැනීමට හැකි ආකාරයටත් සිදු කර තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට
ෙම් බදු අය කර ගැනීම පිළිබඳව අපි ෙගොවීන්ෙග් පැත්ෙතන් ඇත්ත
වශෙයන් සතුටු විය යුතු ෙවනවා. එෙහම ෙනොකළා නම්
ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය ඉතාම පහළ බසිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදය යන අවස්ථාෙව්
කථා කළ සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, රෙට් ජනතාව
පිළිබඳව. විපක්ෂය අද හැම ෙවලාෙව්ම ජනතාවෙග් පැත්ත ගැන
තමයි කථා කරන්ෙන්. ජනතාව ගැන, ජනතාවෙග් හිෙත් තිෙබන
ෙව්දනාව ගැන කථා කරමින් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින
පක්ෂයක් වශෙයන් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කෙළේ. නමුත්, ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා
කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, ජනතාව ෙවනුෙවන් හැම
ෙවලාෙව්ම සමාජෙය් කෑ ගහන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නායකයා ෙම් රෙට් නායකත්වය ගන්න බිය ෙවලා තිෙබනවා
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කියා කනගාටුෙවන් වුණත් අපට පකාශ කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.
එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්ත් කෙළේ ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් නායකත්වය
ගන්න ඉදිරිපත් විය හැකි අවස්ථා කීපයක්ම එතුමා මඟ හැර
තිෙබනවා. 2010 දී මඟ හැරියා. 2010 දී මඟ හැරලා, හිටපු
හමුදාපති සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ෙගනැල්ලා ඒ තුළින් වකව බලයට
එන්න එතුමා උත්සාහ ගත්තා. නමුත් ඒක සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඊට
අවුරුදු පහකට පස්ෙසේ, එනම් 2015 දී ආපු ෙම් අවස්ථාෙව් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා, ජනතාවෙග් පශ්න ෙවනුෙවන්
ඉදිරිපත් වන නායකයකු වශෙයන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්
ෙවලා තමන්ෙග් නායකත්වය, ජනතාව ෙවනුෙවන් වනවාය කියන
කැප කිරීම ඔප්පු කරන්න ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට හැකියාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි එෙහම
ෙනොකර ෙකොෙහේවත් යන කවුරුන් ෙහෝ නායකෙයකු ෙගනැවිත්
දාලා, රවටලා ඊට පස්ෙසේ ෙමොනවා හරි කමයක් හදනවා, ඒ තුළින්
තමාට වකව නායකත්වයට එන්න. එම නිසා අපි ඉල්ලීමක්
කරනවා, එෙහම කරන්න එපා කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, පාර්ලිෙම්න්තුව පිටත් ජනතාව ෙවනුෙවන්
ෙකොතරම් කෑ ගැහුවත් ඔවුන්ට හැකියාවක් නැහැ, ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න. එය පැවැති සහ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ
ෙදෙකහිදීම මැනවින් පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි එය
අවෙබෝධ කරෙගන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා එම
පක්ෂෙයන් ඉවත් ෙවලා අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සහෙයෝගය
ෙදන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමා පකාශ කළා, අධිෙව්ගී මාර්ගය පිළිබඳව. එතුමා කිව්වා
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් තවත් මං තීරුවක් හදන්න ඕනෑ කියලා. අපි
එතුමාෙග් කථාව ගැන කනගාටු ෙවනවා. 2001 ඉඳලා බලෙය්
හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය අෙප් පෙද්ශවල ගාමීය මාර්ගවල
කිසිම තැනක අඩු තරමින් කිෙලෝ මීටරයක්වත් හැදුවා කියා ඔප්පු
කරන්න පුළුවන්කමක්, හැකියාවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නිෙයෝජිතයන්ට නැහැ. නමුත් අද ෙහොෙරොව්පතාන, තන්තිරිමෙල්,
මැදවච්චිය වාෙග් පෙද්ශ දිහා බැලුවාම ඒ පෙද්ශවලත් ගාමීය,
අතිගාමීය පෙද්ශ, ඉතාම දුෂ්කර ගම්මාන යා කිරීම සඳහා කාපට්
දැමූ මාර්ග පද්ධතියක් හදලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට කියන්න කිසි ෙදයක් නැහැ. අද ඒ අය ෙවනත් ෙමොනවා
හරි කියනවා. "පාෙර් හයිෙයන් යන ෙකොට වතුර ඉෙහනවා, වතුර
ඉහීම තුළ ගමනට බාධායි" ආදි වැඩකට නැති පකාශ තමයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අද කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියනවා, ෙම් රජය
ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් හැම පියවරක්ම ගන්ෙන් දුර දිග බලා වාෙග්ම
ඒ පිළිබඳව අධ යනය කරලාය කියා. අපි දකිනවා, ෙගොවීන්ෙග්
කඩා වැෙටන්නට ගිය ආර්ථිකය එක්තරා ඉහළ මට්ටමක
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා ෙම් රජය ඉතා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන
බව. සමහර පෙද්ශවල බී ලූනු ෙගොවිෙයෝ, අල ෙගොවිෙයෝ සමහර
අවස්ථාවල පාරට බහිනවා අපි දැක්කා. රජය ඒ උද්ෙඝෝෂණ
සමථයට පත් කරලා, ඒ ඒ අවස්ථාෙව් හැටියට ගත යුතු කියා මාර්ග
ගත්තා. මා මීට කලිනුත් කිව්වා වාෙග් ගාමීය මට්ටෙම්, අතිගාමීය
මට්ටෙම් පෙද්ශවල ෙගොවීන්ට තිබුණු පශ්න විසඳමින්, තමන්ෙග්
නිෂ්පාදනය වැඩි කාලෙය් ඒවා ගබඩා කරගැනීම සඳහා, අෙප්
ෙහොෙරොව්පතාන ආසනෙය් උපුල්ෙදනිය ගාමෙය් රුපියල් ෙකෝටි
දහඅටක් වැනි මුදලක් වියදම් කර ගබඩාවක් සකස් කර ෙගොවීන්ට
ගබඩා පහසුකම් සලසා දීම තුළින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දුර
දක්නා නුවණ ෙපන්නුම් ෙකෙරනවා.
තන්තිරිමෙල් වී ගබඩාව වාෙග්ම බඩඉරිඟු ගබඩා කිරීමට ඒ
පෙද්ශයට අවශ කරන පහසුකම් සපයා ෙදමින් රජයක් තුළින්
රෙට් නායකයා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගන්නා වූ ෙම්
කියාමාර්ගය ෙගොවීන් වශෙයන් අපි ඉතා පැසසුමට ලක් කරනවා.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ.
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ෙගොවීන්ෙග් පැත්ෙතන් බලන ෙකොට ෙම් ගත්තා වූ කියා මාර්ගය
අතිවිශාල ෙසේවාවක් වනවා. ගාමීය මට්ටමින් සෙතොස ආයතන
විවෘත කරලා සෙතොස ගබඩා තුළින් ඒ නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න
අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා. සමහර අවස්ථාවලදී ආනයනය කළ
බී ලූනු ඉතා ඉක්මනින් කුණු වී විනාශ වන තත්ත්වයක තිබුණු බව
අපි දැක්කා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැනුවත්
කළා. ආනයනය කළ බී ලූනු තිබියදී ෙගොවීන්ෙග් බී ලූනු ගන්න
එෙකන් පාඩුවක් වන බව දැන ෙගනත්, ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථිකය
කඩා වට්ටන්ෙන් නැතිව පවත්වා ෙගන යාම සඳහා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉතා විශාල කැප කිරීමක් කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් ෙගෙනන ලද ෙම්
නියමයන් සම්මත කිරීෙම්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ විපක්ෂය
විෙරෝධය පළ කළත්, ෙම් අරෙගන තිෙබන කියාවලිය අෙප්
ෙගොවීන්ෙග් යහපත සඳහා ගත් කියාමාර්ගයක් බව පකාශ කරමින්
මම නිහඬ වනවා.
[අ.භා. 3.54]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් දුප්පත්
ජනතාවට; ෙම් රෙට් මධ ම පාන්තික ජනතාවට ඉතාමත්ම
වැදගත් නියමයන් කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් ෙම් රටට
ආදර්ශයක් වන දරුවන්ෙග් නායකයා වශෙයන් අද කටයුතු කරන
අධ ාපන ඇමතිවරයා ඒ වැදගත් අවස්ථාව පාවිච්චි කරමින් කථා
කෙළේ චන්දිකා චරිතය ගැනයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අත වශ
ආහාර දව වලට බදු එකතු කරලා ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග්,
අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවෙග් ආර්ථිකය කබෙලන් ළිපට යවන
තත්ත්වයක් තමයි අද ෙම් රෙට් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී
සම්මත කර ගන්න අපි එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම්
නියමවලින් සම්මත වන්ෙන් අලවලට, සීනිවලට, ෙබොම්බයි
ලූනුවලට බද්දක් ගහන එකයි. ෙම් රෙට්දී ගන්නා දුරකථන
ඇමතුම්වලට දැනටමත් බද්දක් අය කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග්
විවිධ බදු අය කරලා ෙම් රෙට් සාමාන ජනතාවෙගන් සල්ලි හූරා
කන ආර්ථිකයක් නංවන්න තමයි අද ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්.
නමුත් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපි කනගාටු වනවා. එතුමා කථා කෙළේ චන්දිකා
චරිතය ගැන. එතුමා පක්ෂෙය් නිර්මාතෘවරයාෙග් දුව ගැන කථා
කළා මිසක් ෙම් නියමයන් ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ෙමෙහම බදු
වැඩි කරමින් ෙම් රජය කියන්ෙන් ෙම් බදු වැඩි කරන්ෙන්
ෙගොවියාව ශක්තිමත් කරන්න කියලායි. ෙගොවියා ෙවනුෙවන්
කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. ඒ නියමෙය්ම පහළින් තිෙබනවා
"ෙමමඟින් ෙපරදී හාල් කිෙලෝගෑමයකට රුපියල් පහක් ෙලස
පනවා තිබූ විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් එකක් දක්වා අඩු
කරනු ලැෙබ්" කියලා. එෙහම නම් හාල් කිෙලෝ එකකට රුපියල්
පහක් ෙලස තිබුණු විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල දක්වා
පහළට බස්සවා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අද ඕනෑ තරම් හාල්
ෙගන්වන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා කියන එකයි. අනික් පැත්ෙතන්
ෙගොවියාව රකින්න කියලා අලවල බදු වැඩි කරනවා, ෙබොම්බයි
ලූනුවල බදු වැඩි කරනවා.
හාල් ආනයනය කරන්න බදු සහන දීලා ෙමොකක්ද ෙම්
කරන්ෙන්? අද ෙම් රෙට් ඉන්න ෙගොවිෙයක් ලබන ජනවාරි
අටෙවනිදාට ජනාධිපතිවරයා ෙවන්න ලෑස්ති වනවා. ෙම් රෙට්
පධාන ෙගොවි මහත්මෙයක් ලබන ජනවාරි අටෙවනි දා වන ෙකොට
ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වනවා. එතුමා ෙගොවි පවුලක
පුද්ගලෙයක්. මහවැලි ඉඩම්වල පදිංචි වූ පුද්ගලයකු ෙම් රෙට්
ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වනවා. දැන් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්

3523

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

3524

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

ෙමොකක්ද? සහල් ආනයනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා
සම්පූර්ණෙයන්ම වී ෙගොවීන්ෙගන් පළි ගැනීමට තමයි අද ආණ්ඩුව
කටයුතු කරන්ෙන්. බදු වැඩි කරලා අල ෙගොවිෙයෝ රකිනවා
කියනවා, බදු වැඩි කරලා ලූනු ෙගොවිෙයෝ රකිනවා කියනවා.
එෙහම නම්, බදු අඩු කරලා පිට රටින් හාල් ෙගන්වන්න ලෑස්ති
කරලා ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනයට ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? ෙම්
තුළින් සමස්ත වී ෙගොවිෙයෝම අතර මං කරනවා ෙන්ද? සමස්ත වී
ෙගොවිෙයෝත් එක්ක තිෙබන ෛවරය ෙමොකක්ද? ෙම් තරම්
ෛවරයක්, ෙගොවි මහත්තෙයක් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා වන
හින්දා ෙන්ද? ෙම් සමාජෙය් අකමිකතා බිඳ ෙහළන්න, ෙම් රෙට්
දූෂණය නැති කරන්න, ෙම් රෙට් තිෙබන වංචාව නැති කරන්න,
කැසිෙනෝ වාෙග් ව ාපාර නැති කරන්න, ෙම් රෙට් සිටින
හැෙමෝටම සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව
හැෙමෝවම එකතු කර ෙගන වී ෙගොවිෙයක්; ෙගොවි මහත්තෙයක්
ඉදිරියට එනවාය කියන එක අපි කියනවා. පක්ෂ ෙභ්දයකින්
ෙතොරව අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා රට දියුණු කරන්න ඕනෑය
කියලා අගමැතිතුමා කිව්වා. අගමැතිතුමා කියපු විධියට ලබන
ජනවාරි අටවැනිදායින් පස්ෙසේ පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු
පක්ෂ එකතු කර ෙගන ෙම් ෙගොවි මහත්තයාෙග් නායකත්වය
යටෙත් අපි කටයුතු කරනවා. ෙම් ෙගොවි මහත්තයාෙග් මඩ ෙසෝදා
ජනාධිපති පුටුෙව් හිඳුවා එතුමා යටෙත් අපි ෙම් රට සංවර්ධනය
කරනවා. අන්න ඒකට තිෙබන ෛවරය, ඒකට තිෙබන කුහකකම,
ඒකට තිෙබන ඊර්ෂ ාව නිසා තමයි අද වී විකුණා ගන්න බැරි
තත්ත්වයකට වී ෙගොවියා පත් කරලා සහල් පිට රටින් ෙගන්වන්න
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක විෙශේෂෙයන් මම සඳහන්
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සීනි කිෙලෝ එකක් කීයද
කියලා බලන්න. සෙතොෙසේ අද සීනි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 99යි. අද
සීනි කිෙලෝ එකකට රුපියල් 33ක බද්දක් අය කරනවා. එෙලස බදු
අය කරන එෙකන් ජනතාව ෙබ්රා ගන්නයි අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. චන්දිකා චරිතය
පිළිබඳව ෙනොෙවයි. එෙහම නැත්නම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
ජනාධිපතිවරයකු ඉදිරිපත් ෙනොවීම පිළිබඳව ෙනොෙවයි. ජනතාව
ෙම් ව සනෙයන් ෙබ්රා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
පිළිබඳවයි අපි කථා කළ යුත්ෙත්. අද සීනි කිෙලෝ එකකට රුපියල්
33ක බද්දක් අය කරනවා. ෙම් බද්ද අය කෙළේ නැත්නම් අද සීනි
කිෙලෝ එකක් රුපියල් 66කට විකුණන්න තිබුණා. ෙම් බද්ද අය
කරන්ෙන් ෙමොනවාටද? රට සංවර්ධනය කරන්නද? කරපු
සංවර්ධනය ෙමොකක්ද? අල කිෙලෝ එකක් සෙතොෙසේ රුපියල්
125යි. අද අල කිෙලෝ එකකට රුපියල් 40ක බද්දක් අය කරන්න
අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ඒ නියමය සම්මත කරනවා. අපි
විරුද්ධ වුණත්, ආණ්ඩුවට තිෙබන ඒකාධිපති බලය නිසා; බහුතරය
නිසා අද ඒක සම්මත කර ගන්නවා.
එතෙකොට බලන්න, අල කිෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන
නිෂ්පාදකයාට කීයද ලැෙබන්ෙන්? ආනයනකරුවාට ඒ සඳහා යන
නැව් ගාස්තු, පවාහන ගාස්තු ඔක්ෙකෝම දැරුවාට පසුව එම අල
කිෙලෝවක මිල වන්ෙන් රුපියල් 85යි. රුපියල් 85ක මිලකට අල
කිෙලෝවක් ෙවෙළඳෙපොළට එනෙකොට එයින් රුපියල් 40ක් බදු
වශෙයන් රජය අය කර ගන්නවා. රජය ෙම් බද්ද අය කර ගන්ෙන්
ව ාපාරිකයන්ෙගන්ද, එෙහම නැත්නම් අල ෙහොද්දක් සමඟ
ඉඳිආප්ප කන අහිංසක ජනතාවෙගන්ද?
සෙතොෙසේ ෙබොම්බයි ලූනු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 105යි.
නමුත් ෙම් රුපියල් 105න් රුපියල් 35ක් රජය pickpocket
ගහනවා. ෙම් pickpocket ගහන්ෙන් ඇයි? ෙම් pickpocket
ගැහිල්ල ෙනොකෙළොත් ෙබොම්බයි ලූනු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 80ට
ෙදන්න පුළුවන් ෙන්ද?

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

එතෙකොට ෙගොවියාට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

එතෙකොට ඔබතුමා වී ෙගොවියා ගැන හිතුවාද? වී ෙගොවියාෙගන්
පළි ගන්න හදන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙගොවි රෙජක්
හින්දාද? ඔබතුමන්ලා වී ෙගොවියා අතහැරලා දාලා අල ෙගොවිෙයෝ
රකින්නද යන්ෙන්? අල ෙගොවියාද රකින්න යන්ෙන්? [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමන්ලාට කන්න හිෙතන ෙකොට කබරෙගොයා
තලෙගොයා කර ගන්නවා. චන්දිකා එදා ෙහොඳයි.
අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට චන්දිකා ෙම් රෙට් ඉන්න හැතිරිය; ෙම් රෙට්
සිටින පාවා ෙදන තැනැත්තිය. නමුත් ඇය එදා ඔබතුමන්ලාෙග්
නායිකාව. එදා පස්ෙසන් ගියා. අද ෙමෙහමයි. එදා වී ෙගොවියා
ආරක්ෂා කරනවා කියලා කථා කළා.
අද රජ පුටුෙව් වී
ෙගොවිෙයක් ඉඳ ගන්න යනෙකොට සමස්ත වී ෙගොවියාෙගන්ම පළි
ගන්න හදනවා. සහල් පිට රටින් ෙගන්වලා ෙම් වී ෙගොවියාව අතර
මං කරනවා.

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති
පශ්නය?

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

අද බදු අය කරන්ෙන් ආනයනය කරන ඒවායින්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

[බාධා කිරීම්] ආනයනය කරන ඒවා තමයි. බදු අඩු කරලා
තිෙබන්ෙනත් ආනයනය කරන ඒවාෙයන් තමයි.

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමා දැන් ෙම් අලවලට බද්ද දාන එෙකන්
ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන එක ගැන කියන්ෙන් නැද්ද?

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඉෙගන ෙගන
එන්න.
විෙශේෂෙයන්ම අපි දකිනවා රටක අහිංසක දුප්පත් ජනතාව
ෙවනුෙවන් යම් සලාකයක් ඇෙරන්න ඕනෑ කියලා. ආර්ථික
ශක්තිය නැති ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ අයෙග් ආහාර ෙව්ලට අඩුම
ගණෙන් යම් සලාකයක් ඇෙරන්න ඕනෑ. නමුත් අද සලාක ඇරලා
තිෙබන්ෙන්, සහන දීලා තිෙබන්ෙන් අහිංසක ජනතාවට
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව ාපාර කරන පුද්ගලයන්ට
අවුරුදු 25ක බදු සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් කුඩු
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ව ාපාර කරන පුද්ගලෙයකුෙග් කුඩු කිෙලෝ 40ක් ඇල්ලුවාම එයින්
අධිකරණයට යන්ෙන් කුඩු කිෙලෝ 5යි. ඒ තත්ත්වයට ඔවුන්ට
සහන දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරු,
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතයන් අද ස්තී දූෂකෙයෝ බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. කාන්තාවන්ට අඩන්ෙත්ට්ටම් කරන පුද්ගලෙයෝ බවට
ඔවුන් පත් ෙවලා තිෙබනවා. නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග් බඩුත්
හාමුදුරුවන්ෙග් තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා.
එදා සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා
බලෙව්ග, සාමාන
ජනතාවෙගන් හැදුණු බලෙව්ග තුළින්
බණ්ඩාරනායක මහත්මයා පක්ෂය නිර්මාණය කළා. අද ඒ පක්ෂය
රකින්ෙන් සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන ඒ පංච මහා
බලෙව්ගයද? ෙම් රෙට් නීති විෙරෝධී ව ාපාර කරන පුද්ගලයන්ද,
ෙම් ඒකාධිපති පාලනය පාවිච්චි කරන්ෙන් කියලා අපි අහනවා.
ඔබතුමන්ලා දැන් හැමදාම බණින චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය
එදා රුපියල් 3.50ට පාන් දුන්නා. ඔබතුමන්ලා එදා කෑ ගැහුවා. අද
පාන් කීයද? අපි 3.50ට පාන් දුන්නු එක ගැන කථා කරනවා.
අහිංසක ජනතාවෙග් බත් ෙව්ලට ගහන්න එපා. අහිංසක
ජනතාවෙග් බඩ වියතට, කෑම පැකට් එකට ගහන්න එපා.
ඔබතුමන්ලා අඩු කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ලැම්ෙබෝගිනි කාර්වල මිල
තමයි ඔබතුමන්ලා අඩු කරන්ෙන්. ෙගවල්වල හුරතල් කරන
බල්ලන්ෙග් කෑම ෙව්ල තමයි ඔබතුමන්ලා අඩු කරන්ෙන්. නමුත්
අහිංසක ජනතාවෙග් කෑම ෙව්ලට බදු අය කරලා ඒ ජනතාව සූරා
කනවා. ෙම් ෙමොනවාටද? ෙම් බදු අය කරලා රටට ෙමොනවාද
කෙළේ? අල කිෙලෝවකට එකකට එකක් බදු අය කරනවා. දැන්
කථා කළා නිෂ්පාදකයා රකින්න ඕනෑ කියලා. ෙමෙහම බදු අය
කරලා නිෂ්පාදකයා රැක්කාද?
2012 දී ෙම් රෙට් ෙබොම්බයි ලූනු නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන්
83,561යි. නමුත් 2013 දී ෙම් රෙට් ෙබොම්බයි ලූනු නිෂ්පාදනය
ෙමටික් ෙටොන් 64,701යි. එෙහම නම් නිෂ්පාදකයා රැකලා
තිෙබනවාද? අවුරුද්දක් තුළ ෙමටික් ෙටොන් කීයක් අඩු ෙවලාද?
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 20,000කට ආසන්න සංඛ ාවක්
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් බදු අය කරලා නිෂ්පාදකයා
රැක්කාද;
නැහැ. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ෙවන ව ාපාරයක්.
ජනතාවෙග් සල්ලි සූරා කෑෙම් ව ාපාරයක් තමයි ෙම්ෙක්
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 2012 දී ෙම් රෙට් අර්තාපල් නිෂ්පාදනය
ෙමටික් ෙටොන් 72,186යි. නමුත්, වර්තමානෙය්ත් අර්තාපල්
නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද? ෙමටික් ෙටොන් 72,040යි. ඒ පමාණයත්
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් බදු අය කරලා ඔබතුමන්ලා
ෙද්ශීය ෙගොවියා රැකලා තිෙබනවාද, ෙද්ශීය ෙගොවියාෙග්
නිෂ්පාදනය වැඩි කර තිෙබනවාද කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම
අහනවා. ෙම් බදු අය කිරීම තුළ කවුද ශක්තිමත් වුෙණ්? ෙද්ශීය
ෙගොවියා ශක්තිමත් ෙවලාත් නැහැ.
අප දකිනවා අද රෙට් නිෂ්පාදනය පහළට බැහැලා තිෙබන
ආකාරය. රෙට් ජීවත් වන අහිංසක ජනතාව ශක්තිමත් ෙවලා
නැහැ. තමන් ආහාරයට ගන්නා පරිප්පු ටිෙකන්, තමන්
පරිෙභෝජනය කරන සීනි ටිෙකන්, තමන් කන අර්තාපල්
ෙගඩිෙයන්, තමන් කන ෙබොම්බයි ලූනු ෙගඩිෙයන් ඒ ජනතාවට අද
එකකට එකක් රජයට බදු ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. තමන්ට
රුපියල් 750ක දුරකථන බිලක් එන ෙකොට, ඒකට තවත් රුපියල්
250ක් එකතු ෙවලා -ආණ්ඩුවටත් එක්ක- රුපියල් 1,000ක්
ෙගවන්න අද ජනතාවට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් කාවද
අද ශක්තිමත් කර තිෙබන්ෙන්?
2013 දී ෙම් රෙට් ෙබොම්බයි ලූනුවල අවශ තාව ෙමටික් ෙටොන්
235,599යි. නමුත් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කර තිෙබන්ෙන් ෙමටික්
ෙටොන් 64,000යි. අඩුම ගණෙන් ෙගොවිතැන රැක්කා කියන ඔය
කට්ටිය රෙට් ෙබොම්බයි ලූනු අවශ තාෙවන් තුෙනන් එකක්
නිෂ්පාදනය කර ගන්න සමත් ෙවලා නැහැ ෙන්. රෙට් අර්තාපල්
අවශ තාව ෙමටික් ෙටොන් 195,938යි. නමුත් නිෂ්පාදනය කර
තිෙබන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 72,000යි. අර්තාපල් අවශ තාෙවන්
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තුෙනන් එකක් නිෂ්පාදනය කර ගන්න බැහැ. නමුත් බද්ද වැඩි
කරන්ෙන් ෙගොවියා රකින්න කියලායි කෑ ගහන්ෙන්. කවුරු
රකින්නද ෙම් බදු වැඩි කරන්ෙන් කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම
අහනවා. අද ෙමොකටද ෙම් බදු අය කරන්ෙන්? සංවර්ධන
වැඩසටහන් ෙවනුෙවන් කියලා ගිනි ෙපොලියට සල්ලි අරෙගන,
ජනතාවට කිසිම ෙසතක් නැති සංවර්ධන ව ාපාර ඇති කරලා,
ඒවා තුළින් රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් යටි මඩි ගහනවා. ඒ
බැංකු ණය ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත්ෙවලා; ෙපොලිය
ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
කාල්ටන් සමාජයක් නිර්මාණය කරලා, බදු ෙගවන්ෙන් නැති ධන
කුෙව්රෙයෝ හදලා, ෙම් රෙට් ඉන්න අහිංසක, දුප්පත් ජනතාව -එදා
ෙව්ල යන්තම් ෙහොයා ෙගන කන ජනතාව- තවත් පහළට ඇද
දමලා තිෙබනවා. එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් බණ්ඩාරනායක
මැතිතුමා හදපු පංච මහා බලෙව්ගෙයන් නිර්මාණය
වන
පුද්ගලයන්ෙගන් බදු අය කරලා තමයි අද ෙම් තත්ත්වෙයන්
ෙගොඩ එන්න හදන්ෙන්.
අද ෙම් ඒකාධිපති පාලනය තුළ ෙටන්ඩර් කිරීමකින් ෙතොරව
විෙද්ශ සමාගම්වලට අසීමිත ෙලස ෙකොන්තාත් ලබා ෙදන
ආකාරය අප දකිනවා. ෙටන්ඩර් ෙනොකර ලබා දීපු මහා
පරිමාණෙය් ව ාපෘතිවල වටිනාකම විතරක් රුපියල් බිලියන
555ට වැඩියි. ෙම් රුපියල් බිලියන 555ම මෑත කාලෙය් ලබා ගත්
ණයයි. ඒ අසාධාරණ හම්බ කිරීම්වලට ෙපොලී ෙගවන්න තමයි ෙම්
බදු අය කරන්ෙන්. අද අල ෙගොවියා දියුණු ෙවලා නැහැ; ලූනු
ෙගොවියා දියුණු ෙවලා නැහැ කියන එක සංඛ ා ෙල්ඛන දිහා
බලනෙකොට අපට ෙත්ෙරනවා. රෙට් තිෙබන වරපසාද ටික සුපිරි
ෙපළැන්තියකට භුක්ති විඳින්නට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට්
දුප්පත් මිනිහා අල ෙගඩියට, ලුනු ෙගඩියට, පරිප්පු ටිකට, සීනි
ටිකට බදු ෙගවනෙකොට, ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව ාපාරිකයා බදු
සහන ලබනවා. ෙම් රෙට් කුඩු ව ාපාරිකයා ෙබොෙහොම
සන්ෙතෝෂෙයන් තමන්ෙග් ව ාපාරය කරෙගන යනවා. එදා
"ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය" කියා හැඳින්වූ ෙම් දිවයින අද
ඉන්දියන් සාගරෙය් කුඩු ෙබදීෙම් මධ ස්ථානය බවට පත් ෙවලා,
ෙබොෙහොම ගජරාෙමට ඒ වැඩ ටික කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්මයි
එතෙනෝල් ව ාපාරයත්. අද කන්ෙට්නර් පිටින් ෙම් රටට එතෙනෝල්
ෙගන්වලා තමන්ට ඕනෑ විධියට මද සාර නිෂ්පාදනය ෙවනවා.
එක පැත්තකින් මතට තිත කිය කියා කෑ ගහලා ෙකොඩිය
වනනෙකොට, අෙනක් පැත්ෙතන් එතෙනෝල් ෙගනැත් ෙබොෙහොම
ගජරාෙමට තමන්ෙග් ව ාපාරය කරෙගන යනවා. අන්න එෙහම
සමාජයක් අද නිර්මාණය කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බදු අය කරලා අඩු
ගණෙන් ෙරෝහල්වලට ෙබෙහත් ටික සපයා තිෙබනවාද? අද
ෙරෝහල්වල තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒවාෙය් ෙබෙහත් නැහැ. නමුත්,
ෙරෝහෙල් ෙබෙහත් නැති වුණාට ෙරෝහල වෙට් තිෙබන cut-outs
සංඛ ාව ෙදස බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ඒවාට වියදම් කර
තිෙබන මුදල ෙරෝගීන්ට අවුරුද්දකට ෙබෙහත් ෙදන්න පමාණවත්
වන බව. එෙහම නම් ෙම් බදු අය කරන්ෙන් ෙමොකටද? කාට යටි
මඩි ගහන්නද? එෙහම නැත්නම් cut-outs ගහන්නද? එෙහම
නැත්නම් cut-outs ගහන මිනිසුන්ට සල්ලි ෙදන්නද? ෙරෝහලට
ෙබෙහත් ටික ෙදන්නද? එෙහම නැත්නම් ෙරෝහල ඉස්සරහා cutouts ගහන්නද ෙම් බදු අය කරන්ෙන් කියලා අපි අහනවා. අද
ෙසෞඛ ය සඳහා සල්ලි ෙවන් කරලා නැහැ. ෙරෝහල්වල ෙබෙහත්
නැති එක පමණක් ෙනොෙවයි, අද රාතී කාලෙය් දී ෙරෝහලකට
ගිහින් බැලුෙවොත් ඇඳ උඩ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇඳ යටත් ෙලඩුන්
ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පාසලකට දරුෙවක්
ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන්ද? ශිෂ ත්ව විභාගය සමත් වුණාය
කියලා ෙදමව්පියන්ට තමන්ෙග් දරුවා ජනපිය පාසලකට ඇතුළත්
කර ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ශිෂ ත්වය සමත් වුණු දරුවා ජනපිය
පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්නට රැෙගන යනෙකොට ශිෂ ත්වය
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

අසමත් අයෙගන් ඒ පාසල් පුරවලා ඉවරයි. එෙහම නම් ෙමොකක්ද
ෙම් ශිෂ ත්ව විභාගය කියන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමා හිතන්ෙන්,
ෙදමව්පියන් ෙම් ශිෂ ත්ව විභාගයට දරුවන් යවලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, "රුපියල් 500ක් මදි, 1,500ක් ෙදන්න"
කියන ඉල්ලීම කරන එක කියලායි. ඒකටද දරුවන් ෙම් පාඩම්
කරවලා ශිෂ ත්ව විභාගයට යවන්ෙන්? නැත්නම් ජනපිය පාසලක්
ෙතෝරා ගන්නද? ෙම් රෙට් ජනපිය පාසල් අඩුකම නිසා ෙන්ද,
ෙපොර කකා, ෙපොර කකා ශිෂ ත්ව විභාගයට ෙම් කුඩා දරුවන්
ෙයොමු කරන්ෙන්? ෙම් බදු අය කරලා අඩු ගණෙන් පාසල්
පද්ධතියවත් හරියට හදලා තිෙබනවාද? අඩුම ගණෙන් අද ටියුෂන්
සමාජයක් -ෙපෞද්ගලික අධ ාපනයක් - නැතිනම්, ෙම් රෙට්
අධ ාපනය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩාෙගන වැෙටනවා. එයින් තමයි
ෙම් රෙට් අධ ාපනය රැඳිලා තිෙබන්ෙන් කියන එක මා
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.
2015 අවුරුද්ෙද් ණය ෙපොලිය පමණක් රුපියල් බිලියන
840යි. 2015 අවුරුද්ෙද් අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක කරනෙකොට
එය රුපියල් බිලියන 1,780ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුද්ද
දිහා බලපුවාම ෙම් රෙට් සමස්ත ආදායම - ෙම් විවිධ බදුවලින් අය
කර ගන්නා ආදායම, ෙම් රෙට් රාජ ව ාපාරවලින් ලැෙබන
ආදායම යනාදී වශෙයන් ෙම් සියල්ලම එකතු කරලා ගත්තත්- ෙම්
රෙට් ණය ෙපොලිය ෙගවන්න ඒ අවුරුද්ෙද් ආදායම පමාණවත්
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ණය ෙපොලිය ෙගවන්නත් ෙවනත්
රටකින් ආපසු ණයක් ලබා ගත යුතු තත්ත්වයට ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය කඩාෙගන වැටිලා තිෙබනවා. ණය ගන්නවා, වැඩ
කරලා ෙපන්වනවා, ඡන්දය ඉල්ලනවා. නමුත් ෙම් වසෙර්
ෙනොවැම්බර් මාසය වන විට ෙම් රෙට් එක පුද්ගලෙයක් ෙමොන්ටිෙසෝරි යන දරුවා, අද ඉස්පිරිතාෙල් උපදින දරුවා රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාරක් ණයයි. අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක
වුණාම, 2015 වර්ෂය අවසාන වනෙකොට උපදින දරුවාත්
රුපියල් ලක්ෂ හතරහමාරක ණය කාරෙයක් බවට පත් කර
තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙමොකටද ෙම් බදු වැඩි කරන්ෙන්?
හාල්වලට, සීනිවලට, පිටිවලට, ලූනුවලට, පරිප්පුවලට, අල
ෙගඩියට, දුරකථන පණිවිඩයට බදු ෙගව ෙගවා කාටද අපි ෙම්
මුදල් ෙදන්ෙන්? ෙම් මුදල් රෙට් සමෘද්ධිය සඳහාද කියලා මම
විෙශේෂෙයන්ම අහනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පවාහන ෙසේවය - CTB
- ෙදස බලන්න. ඊෙය් අනුරාධපුරෙය් රැස්වීමක් තිෙබනවා දැක්කා.
CTB busesම පුරවලා තිබුණා. ෙසනඟ නැතිව දිවයිෙන් හතර
ෙදසින් ශී ලංගම බස් අනුරාධපුරයට ගිහිල්ලා තිබුණා. ෙමම
අනුරාධපුර නගරයට නුවර ඩිෙපෝව උතුර CTB buses; නුවර
ඩිෙපෝව දකුණ CTB buses; මාවනැල්ල CTB buses ඇවිල්ලා
තිබුණා. මාතර CTB buses නිල් ෙකොඩි ගහෙගන ෙසනඟ
අරෙගන ඇවිල්ලා තිබුණා. උඩහමුල්ෙල් CTB buses ෙසනඟ
අරෙගන ඇවිල්ලා තිබුණා. ෙමම භූමියට ලංකාෙව් නන් ෙදසින්
CTB buses 300කට 400කට වැඩිය අරෙගන ඇවිල්ලා තිබුණා.
නමුත් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් CTB එෙක් පාඩුව පමණක් රුපියල්
මිලියන 6,311යි. ඒ කියන්ෙන් ෙම් විධියට වැඩ කරලා පසු ගිය
අවුරුද්දට පමණක් CTB එක පාඩු වින්දා රුපියල් ෙකෝටි 631ක්. ඒ
පාඩු වින්දා විතරක්ද? CTB ෙසේවකයන්ට මාස ෙදක තුනක වැටුප්
ෙගවලා නැහැ. CTB ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් රුපියල්
ෙකෝටි 500ක පමණ පමාණයක් ඒ බැංකු ගිණුමට - අර්ථ සාධක
අරමුදලට - යවලා නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි, රුපියල් ෙකෝටි
200ක පමණ විශාම පාරිෙතෝෂික පමාණයක් ලබා දීලා නැහැ.
ෙබොෙහෝ CTB ෙසේවකයන්
විශාම අරෙගන තමන්ෙග්
පාරිෙතෝෂික මුදල ලබා ගන්න කලින් ෙම් ෙපෝළිෙම් ඉඳලා මිය
යන අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා. නමුත්, රජය ෙසල්ලම්
කරනවා. රජය රැස්වීමක් තියන ෙකොට වෙට්ම තිෙබන CTB buses
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ටික එකතු කර ගන්නවා. විභාගයට ෙපනී සිටීම සඳහා යන
දරුවන්ට පවා යන්නට බස් නැතිව පාෙර් බලාෙගන සිටින්නට සිදු
වුණා. CTB buses ටික එකතු කර ෙගන ගිහිල්ලා රැස්වීම්වලට
ෙසනඟ අදින තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, මීගමුව ඩිෙපෝවට
අලුෙතන් බස්
පමාණයක් ආවා. අද ෙම් බස්වල කැසට් යන්ත නැහැ; wheel
brushes නැහැ; බස් එෙක් jack එකක් නැහැ. ඒ විධියට බස් එක
එන්න ඉස්සර ෙවලාම මං ෙකොල්ලකන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය
ෙවලා තිෙබනවා. අද වන විට ශී ලංගමයට - CTB එකට - උදා
ෙවලා තිෙබන කල දසාව ෙමොකක්ද? රජයට ඕනෑ විධියට ඒ බස්
පරිහරණය කරනවා නම්, අලුෙතන් ෙගන්වන බස්වලත් කෑලි
අඩුෙවලා නම් අදාළ ඩිෙපෝවට එන්ෙන්, එෙහම නම් ශී ලංගමයට
කාෙග් පිහිටද කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම අහනවා. අෙපන් ෙම්
අය කර ගන්න හදන්ෙන් ෙම් සිදු වන අකාර්යක්ෂම පාලනෙය්
පාඩුව ෙන්ද?
ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවය බලන්න. දැනට පාඩුව රුපියල් මිලියන
5,161යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 516ක් ශී ලංකා දුම්රිය
ෙසේවය පාඩු විදිනවා. ඒ අනුව දවසකට CGR එක පාඩු විදිනවා,
රුපියල් ලක්ෂ 14,141ක්. අපි කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි.
එෙහම තිෙබද්දිත් ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ඉන්දියාෙව් එක්සිම්
බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන 125,604කට ආසන්න මුදලක් ලබා
ගත්තා. උතුරු පෙද්ශෙය් දුම්රිය මාර්ග ටික හරිගස්සන්න,
අෙනකුත් මාර්ග ටික හරි ගස්සන්න කියලා තමයි ෙම් එක්සිම්
බැංකුෙවන් ණය ලබා ගත්ෙත්. අපි ඒකට කැමැතියි. උතුරු දුම්රිය
මාර්ග හදන්නට ඕනෑ. දුම්රිය පද්ධති නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑ.
යාල් ෙද්වි දුම්රිය කන්කසන්තුෙර්ට දුවන්න ඕනෑ. අපි ඒකට
කැමැතියි. නමුත් ෙමොනවාද කෙළේ? ෙම් ණය ඉල්ලුම් පතෙය්ම
ගහලා තිෙබනවා, කැබිනට් ඉල්ලීෙම්ම සඳහන් කරලා තිෙබනවා
ෙම් ෙකොන්තාත්තුව ලබා දිය යුත්ෙත් ෙටන්ඩර් කිරීමකින් ෙතොරව
ඉන්දියාෙව් "IRCON" කියන සමාගමට
කියලා. ෙටන්ඩර්
කිරීමක් නැහැ. CGR එෙක් ඉංජිෙන්රුෙවෝ ඇවිල්ලා අපව හමු
ෙවනවා. ෙමොකක්ද ෙම් වැෙඩ්? අපි හරිම අමාරුෙවන් ෙමම දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව - CGR එක- නඩත්තු කරන්ෙන්; එය ලාභ
ලබන තත්ත්වයට ෙගෙනන්න හදන්ෙන්. නමුත් අෙප් ෙකෝච්චි
පාර කිෙලෝ මීටරයක් හදන්න ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් මිලියන
90යි. නමුත් ෙම් ෙටන්ඩර් නැතිව දීලා තිෙබන්ෙන් කීයටද?
රුපියල් මිලියන 211කට ආසන්න මුදලකටයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම බලන්න,
හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා. වරාය හැදුවාට අපි කැමැතියි.
වරායක් හදන්න ඕනෑ. නමුත් වරාෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද?
වරායක් ඕනෑ වන්ෙන් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කළාම ෙන්. රෙට්
අපනයනය වැඩි කරන්න ඕනෑ වුණාම ෙන්, තවත් වරායක් ඕනෑ
වන්ෙන්. අපි නිෂ්පාදනය කරනවා; අපනයනය කරන්නට ඕනෑ;
කන්ෙට්නර් යනවා; ෙකොළඹ වරාය ඉඩ නැහැ; තව වරායක් අපට
ඕනෑ. එෙහම නැතිනම්, ගාල්ෙල් කර්මාන්තශාලා පුරවලා
තිෙබනවා. ඒවාෙය් නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්නට වරායක්
ඕනෑ. නමුත් ෙම් හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුෙව් කාටද; කාෙග්
වුවමනාවටද? කාෙග් මානසික අසහනයටද, අවශ නැති විධියට
ෙම් වරාය හැදුෙව්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 වර්ෂෙය් ෙම් රටට නැව්
4,332ක් ආවා. නමුත් පසු ගිය අවුරුද්ද දිහා බැලුවාම ලංකාවටම
නැව් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 3,996යි. ලංකාවට එන නැව්
පමාණෙයන් හාරසිය ගණනක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. වරායක්
හැදුවා කියලා නැව් එන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් භාණ්ඩ අපනයනය
කරන්න කන්ෙට්නර් පටවන්න තිෙබනවා නම්, අන්න එතෙකොට
වරායක් අපට ඕනෑ ෙවනවා. නැව් එනවා. නමුත් කර්මාන්තශාලා
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වැහිලා යනවා නම්, ෙසේවකයන්ට රස්සාවල් නැතිව යනවා නම්,
නිෂ්පාදනය නැතිව යනවා නම්, පිට රට බඩුවක් ගන්න ලංකාෙව්
ජනතාවෙග් මිල දී ගැනීෙම් ශක්තිය නැතිව යනවා නම් ඒ වාෙග්
ෙවලාවට වරායක් අවශ ෙවනවාද? ඉස්සර ෙවලා අපි ඒ ටික
හදන්නට ඕනෑ. කර්මාන්තශාලා හදන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් විධියට
එක එක්ෙකනාෙග් තිෙබන මානසික පෙයෝගයට වැඩ කරලා,
අවසානෙය් ෙම් රෙට් මිනිස්සු දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 67ක් ෙම්
වරාය ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපොලිය ෙගවනවා. එෙහම නම් ෙම්වා
පියවන්න ඕනෑ ෙන්. ඒ ආදායම් පියෙවන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙලෝකෙය් වරායවල්
දැකලා තිෙබනවා. ෙපොඩි ළමෙයකුට වුණත් වරායක චිතයක්
අඳින්න කිව්වාම, නැවකුයි ෙදොඹකරයකුයි අඳිනවා. නමුත් ෙම්
වරාය ෙවන්න ඇති, ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙදොඹකරයක් සවි කරලා
නැති එකම වරාය. ඒෙකන් අපි තවත් පාඩුවක් වින්දා.
හම්බන්ෙතොට වරාය තුළ සිෙමන්ති ෙකොට්ටයක්වත් ෙගොඩ බාන්න
බැහැ. එතැන ෙගොඩ බාන්න පුළුවන් කාර් විතරයි; එළවා ෙගන
යන්න පුළුවන් වාහන විතරයි ෙගොඩ බාන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
ෙකොළඹ වරායට කාර් ෙගෙනන කන්ෙට්නර් සියල්ලම එන්ෙන්
හම්බන්ෙතොට වරායටයි. අවසානෙය් ෙකොළඹට ෙම් කාර් ෙගන්න
ගන්න, එක වාහනයකට රුපියල් 25,000ක් වියදම් කරන්න සිද්ධ
වුණා. අද අර්තාපල් අල කිෙලෝ එකකට රුපියල් 40ක බද්දක්
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, සීනි කිෙලෝ එකකට රුපියල් 33ක
බද්දක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමවැනි අකාර්යක්ෂම
පාලනයක් නිසා ෙන්ද?
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය දිහා බැලුෙවොත්, ගිය අවුරුද්ෙද් පාඩුව
රුපියල් මිලියන 4,527යි. මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් පාඩුව
රුපියල් මිලියන 1,956යි. එෙහම නම් ෙමච්චර අමාරුෙවන් ගුවන්
යානා සමාගම් ෙදකක් නඩත්තු කරන්ෙන් ඇයි? පාඩු විඳ විඳ, දැඩි
පාඩුව තුළ ගුවන් සමාගම් ෙදකක් නඩත්තු කරනවා. ෙම්ෙක්
පාඩුව ෙන්ද ෙම් අල්ලන්ෙන්? අලවල මිල වැඩි කරලා, සීනි මිල
වැඩි කරලා, බදු අය කරලා, දුරකථන ඇමතුමකට අය කරලා,
SMS ගැහුවාම ඒෙකන් බද්දක් අය කිරීෙමන් කරන්ෙන් ෙම් පාඩුව
අය කිරීම ෙන්ද කියන එක විෙශේෂෙයන් මම අහනවා. පාඩු විඳිනවා
නම්, ඇයි අපට එක ගුවන් සමාගමක් තබා ගන්න බැරි? ලාභ
ලබන තත්ත්වයකට ආවාට පසුව ගුවන් සමාගම් ෙදකක්
ෙනොෙවයි, 10ක් තියා ගත්තත් කමක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් එළවලු මිල ඉහළ
ගිහින් තිෙබනවා. අද ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ. එළවලු
market එකට ගියාම එළවලු ගන්න බැහැ. එළවලු ගිනි ගණන්.
නමුත් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් ෙකෝටි 69ක එළවලු ඇට
ෙබදලා තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 69ක එළවලු ඇට පැකට්
විතරක් ෙබදුවා. ඒ අෙප් සල්ලි. අඩුම ගණෙන්, ෙම්වායින්
තුෙනන් එකක්වත් පැළ වුෙණ් නැහැ.
ෙම් රෙට් එළවලු
නිෂ්පාදනයට ෙම් ඇට පැකට් එක්කාසු වුෙණ් නැහැ. එෙහම නම්
ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 69 ෙකොෙහද ගිෙය්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රුපියල් ෙකෝටි
69ක් වියදම් කළා ෙපොළවල් හදන්න.
ගෙම් තිබුණු ෙපොළ
ෙලොකුවට හදන්න පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් ෙකෝටි 69ක් වියදම්
කළා. නමුත් එළවලු මිල අඩු වුණාද? එෙහම නැත්නම්, ෙම් ෙපොළ
හැදුවා කියලා ෙගොවියාට ෙසතක් වුණාද? එළවලු ඇට පැකට්
ෙබදුවා කියලා ෙගොවියාට ෙසතක් වුණාද? ඒවා පැළ වුණාද?
පාරිෙභෝගිකයාට ෙසතක් වුණාද? ෙම් ෙපොළවල් හැදුවා කියලා
එළවලු මිල අඩු වුණාද? නැහැ. රෙට් ආර්ථිකයට කිසිම
සම්බන්ධතාවක් නැතිව, සාමාන ජනතාවට කිසිම පතිලාභයක්
නැතිව, එක එක්ෙකනාෙග් තිෙබන මානසික අමාරුවට, එෙහම
නැත්නම් ඒවායින් සල්ලි යටි මඩි ගහන්න, ෙම් රෙට් සල්ලි ෙතොග
වශෙයන් අතට ගන්න කරන කියාදාම ෙන්ද ෙම් කියන එක
විෙශේෂෙයන්ම මම අහනවා. ඒවාෙය් අඩුව ෙන්ද ෙම් ෙගවන්ෙන්?
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය බලන්න. අද ටීවී එකක් දාපු ගමන් "මුළු රටට කල
එළියයි" කියලා සිංදුවක් -විදුලිබල මණ්ඩලෙය් advertisement
එකක්- යනවා. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් advertisements යන්ෙන්
ඇයි? ෙම්කට තරගකාරී විකිණීමක් තිෙබනවාද; තරගකාරෙයක්
ඉන්නවාද? සෑම ෙකනාටම ලයිට් ගන්න ෙවන්ෙන් විදුලිබල
මණ්ඩලෙයන් තමයි. එෙහම නම් advertisements දාලා වැඩක්
තිෙබනවාද? කාෙග් සල්ලිද, ෙම් advertisementsවලට යන්ෙන්?
අෙප් මුදල්. ෙද්ශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්නට, අද සෑම
නාලිකාවකම ෙකෝටි ගණන් ජනතා සල්ලි වියදම් කරලා
advertisements දානවා.
ෙම් advertisement එෙක් පතිඵලය ෙමොකක්ද? ඒ මඟින්
විදුලිය ලබා ගන්නා මිනිස්සු සංඛ ාව වැඩි ෙවනවාද? නැත්නම් ඒ
මඟින් මිනිසුන්ෙග් විදුලි පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවනවාද? නැහැ. අෙප්
සල්ලි වියදම් කරලා advertisements දමලා, ඡන්ද ව ාපාර
කරනවා. ෙමෙහම ඡන්ද ව ාපාර කරන ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය
දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 407ක් ෙපොලී ෙගවනවා. ඒ නිසා මම
විෙශේෂෙයන්ම අහනවා, කාෙග් සල්ලිවලින්ද ෙම් ෙසල්ලම්
කරන්ෙන් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හැදුවා. ෙම් රෙට් අවශ තාවක්ද ඒ
ඉෂ්ට කෙළේ? ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හදනවාට අපි කැමැතියි. ෙම්
රටට තවත් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 10ක් හැදුවත් අපි කැමැතියි. නමුත්
අවශ තාව අනුව ඒවා සිදු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් අවශ තාව
ෙපළ ගැස්ෙවන විධියක් තිෙබන්න ඕනෑ. අන්න ඒ අවශ තාව
ෙපළ ගැස්ෙවන විධිය අනුව වැඩ කරනවා නම් අපි කැමැතියි.
නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන එකට ලැෙබන උත්තරය දිහා
බලන්න. 2013 මාර්තු 18වැනි දා තමයි මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ විවෘත කෙළේ. නමුත් 2014
ජනවාරි 01වැනි දා වන විට -2013 ෙදසැම්බර් 31වැනි දා වන විටඒ දවස් 288ට ෙම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 36,132 ෙදනායි. නමුත් මම ඉන්න ගම්පහ
නගරෙය් තිෙබන දුම්රිය ෙපොළ දවසකට 40,000කට වඩා ෙසනඟ
පාවිච්චි කරනවා. දවසකට 40,000කට වඩා ෙසනඟ දුම්රියට
නඟිනවා, බහිනවා කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ.
එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්? කන්දක් විළි ලා මී
පැටිෙයක් වැදුවා වාෙග් වැඩක් තමයි කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට්
සල්ලි නාස්ති කරලා, ඒවා යටි මඩි ගහලා, ඒවායින් ෙකොමිස්
අරෙගන, සංවර්ධනෙය් මුවාෙවන් ෙම් රෙට් විෙශේෂ සමාජයක් කාල්ටන් සමාජයක්- නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ
සල්ලි අය කර ගන්න බැරුව, ෙපොලී ෙගවා ගන්න බැරුව, ජනතාව
ණයකාරයන් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ෙම්
කරන්ෙන්?
ෙම් රෙට් සාමාන
ජනතාව කෑමට ගන්නා අර්තාපල්
කිෙලෝවකට රුපියල් 40ක බද්දක් අය කරනවා. සීනි කිෙලෝ
එකකට රුපියල් 33ක බද්දක් අය කරනවා. ෙබොම්බයි ලූනු කිෙලෝ
එකකට රුපියල් 25ක බද්දක් අය කරනවා. මුං ඇට කිෙලෝ
එකකට රුපියල් 100ක බද්දක් අය කරනවා. අද ඒ විධියට ෙම්
රෙට් සාමාන ජනතාව පෙයෝජනයට ගන්නා ආහාර දව වලින්
බදු අය කරනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. බදු අය
කිරීම ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මම විෙශේෂෙයන් ෙම්
කාරණය කියනවා. අගමැතිතුමාත් කිව්වා සියලු ෙදනාම එකතු
ෙවලා වැඩ කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ කියපු විධියට අලුත්
පාලනයක් යටෙත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරු, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
මන්තීවරු, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු, ජාතික ෙහළ උරුමෙය් මන්තීවරු කියන
අපි ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවලා ජනවාරි 8 වැනිදායින් පස්ෙසේ අපි
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

එක රජයක් නිර්මාණය කරනවා. අපි සියලු ෙදනා එක්කාසු ෙවලා
රටට ආදරය කරන ජනතාවෙග් රජයක් නිර්මාණය කරනවා.
අද ෙම් සටන තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි කරන්න ෙනොෙවයි. අද ෙම් සටන
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි
කරන්න ෙනොෙවයි. අද ෙම් සටන තිෙබන්ෙන් ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි කරන්න ෙනොෙවයි. අද ෙම්
සටන තිෙබන්ෙන් ජාතික ෙහළ උරුමෙය් ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි
කරන්න ෙනොෙවයි. ඒකාධිපතිවාදෙයන් ෙම් රට මුදා ගැනීමටයි අද
ෙම් සටන තිෙබන්ෙන්.
අපි කියනවා, ෙම් නාස්තිය අඩු කරලා, අය වැෙයන් දීපු
සහනවලට වඩා වැඩි සහනයක් ෙදන්න පුළුවන් ඒකාබද්ධ රජයක්,
ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැති රජයක් බිහි කරනවා කියලා. එතෙකොට
බඩු මිල පහළ බහියි. ෙහොරකම් කිරීම නවත්වපු ගමන් අපට
වැඩිපුර සල්ලි ඕනෑ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපොලී ෙගවන්න වැඩිපුර
සල්ලි ඕනෑ ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට බඩු මිල පහළ බහියි.
අත වශ දව වල මිල පහළ බහියි. එතෙකොට අර බලු කෑමවල
බදු අඩු කරලා, අත වශ ආහාර දව වලට බදු එකතු කරන්න
ඕනෑ නැහැ. එතෙකොට ලැම්ෙබෝගිනිවල බදු අඩු කරලා අත වශ
ආහාර දව වල බදු වැඩි කරන්ෙන් නැතිව අපට සමෘද්ධිමත් රටක්
නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලැෙබනවා.
ෙම් මාසෙය් පවත්වන අවසාන රැස්වීම් දිනය තමයි ෙම්.
ජනාධිපතිවරණය තිෙබන ෙතක් පැවැත්ෙවන අවසාන රැස්වීම්
දිනය තමයි ෙම්. එෙහම නම් ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෛමතී
පාලනයක් තුළ, යහ ධර්ම පිරිච්ච පාලනයක් තුළ, පජාතන්තවාදී
පාලනයක් තුළ අපි නැවත රැස්ෙවමු කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.23]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නීති විද ාලෙය්දී
මෙග් මිතයා. ඔබතුමා මූලසුෙන් ඉන්න ෙවලාෙව්, ෙම් වසෙර්,
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන අවසාන දිනෙය් කථා කරන්න
ලැබීම සතුටක් හැටියට සලකනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක අවසන් කථාව ෙම්ක ෙවන්න පුළුවන්ද
කියන එක ගැනත් මට සැක සංකා මතු ෙවනවා.
ඒ ෙකොෙහොම වුණත් මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහු ගිය
දවස්වල ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් ෙබොෙහොම ෙවනස්කම්
සිද්ධ වුණා. එහිදී සිද්ධ වුණ පධානම කාරණයක් මම කියන්න
ඕනෑ. ආණ්ඩුෙව් මැති අමැතිවරු ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් පකාශ
කළා, ''අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති ගැන විශ්වාසය තියලා,
අෙප් ජයගහණය තහවුරු කරන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ
ෙල්කම් තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා අෙප් පැත්තට ආවා''
කියලා. එෙහම හිතන්න එතුමන්ලාට අයිතිය තිෙබනවා. තිස්ස
අත්තනායක මැතිතුමා රජයට එක් වීම එක අතකින් එතුමන්ලාට
පෙයෝජනයක් තිෙබන ෙදයක්. අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙලොබිෙය්දීත්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කියනවා මම අහෙගන හිටියා, ''එතුමා ආණ්ඩු
පක්ෂයට ගැනීෙම් ෙත්රුමක් නැහැ, එතුමාට ජනතා පදනමක්
නැහැ, එතුමාට ආසනයක්
නැහැ, එතුමා ජාතික ලැයිස්තු
මන්තීවරෙයක්, ඒ නිසා එතුමාෙග් පැමිණීම නිසා ආණ්ඩුවට ඡන්ද
එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ'' කියලා.
නමුත් ඊට වඩා ෙවනත් පෙයෝජනයක් තිෙබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතුමාට ෙලොකු පළපුරුද්දක්
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තිෙබනවා, මැතිවරණයක් පරාජයට පත් වීෙමන් පසුව පුවත් පත්
සාකච්ඡාවක් කැඳවලා ඒ පරාජයට ෙහේතු විස්තර කිරීමට සහ ඒ
පරාජය තුළ ජයගහණයක් ගැබ් ෙවලා තිෙබන බව පකාශ කිරීමට.
ඇත්ත වශෙයන්ම ජනවාරි 8වැනි දා ඡන්දය පවත්වලා, ජනවාරි
9වැනි දා පතිඵලය පකාශයට පත් කළාට පස්ෙසේ,
ජනාධිපතිතුමාෙග් පරාජය තුළ ජයගහණයක් ගැබ් ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා ජනවාරි 10වැනි දා තර්ක කරලා ෙපන්නුම්
කිරීෙම් ෙබොෙහොම ෙලොකු පළපුරුද්දක් - විසි වතාවකට වැඩි
පළපුරුද්දක්- එතුමාට තිෙබනවා. ඒ නිසා, අන්තිම ෙමොෙහොෙත්
හරි අෙප් මිත තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමා රජයට ගැනීෙමන්
ෙමොනවා හරි පෙයෝජනයක් තිෙබනවාය කියලා මෙග්
කල්පනාවට එනවා. දැනටමත් ඒ ගැන කල්පනා කරලා නැත්නම්
මෙග් අදහස් අහෙගන ඉඳලා ඒ පවෘත්ති සාකච්ඡාවට එතුමා
සහභාගි කරවන්න පුළුවන්.
ජනාධිපතිතුමා සමඟ අද ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉන්න ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ජනවාරි මාසෙය් 9වැනි දා, 10වැනි දා වන විට ඉන්ෙන්
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරයට පත්වන ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා සමඟයි. ඉතිරි වන්ෙන් තිස්ස අත්තනායක
මැතිතුමාත් තවත් කිහිප ෙදනකුත් විතරයි කියලා අපට
ෙකොෙහොමත් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඉතින් තිස්ස අත්තනායක
මැතිතුමාත් ඒ පිලටම එකතු ෙවලා අර උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා
කිව්වා වාෙග්, "මට සිදු වුෙණ් පමාද ෙදෝෂයක්, මට වැරදීමක් සිදු
වුණා, ෙද්ශපාලනෙය් වැරදි කරන එක සාමාන ෙදයක්, නමුත්
මමත් ඔබ සමඟයි ෛමතී ජනාධිපතිතුමනි" කියලා ආපසු එයිද
කියලා මට හිෙතනවා. තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමාෙග් ස්ථාන
මාරුවීම පිළිබඳව සඳහන් කිරීෙම්දී ඒ කාරණය මට මූලිකවම
කියන්න අවශ යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම බදු අය කිරීම
පිළිබඳ පශ්නය ෙම් දිනවල සාකච්ඡාවට ලක් ෙවනවා. අද ෙම්
විවාදයත් ඒ ගැනමයි. අද විවාදයට පස්තුත ෙවලා තිෙබන බද්ද
ගැන දීර්ඝව කථා කළ නිසා, ඒ ගැන කථා කිරීෙමන් ෙලොකු
පෙයෝජනයක් අත්වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් බදු පිළිබඳ පශ්නය
මිනිසුන්ට දැෙනනවා.
ෙම් රජය පසු ගිය අය වැෙයන් ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්
ෙගනාවා, රජෙය් ෙසේවය තුළ ඉන්න සමහර ෙකොටස්වලට යතුරු
පැදි ලබා දීමට. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳ
ෙයෝජනාවක්. මෙග් ෙයෝජනාව තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය
මණ්ඩලයටත් ඒ යතුරු පැදි ලබා දිය යුතුයි කියන එක. ඒ වාෙග්ම,
තිවිධ හමුදාවල සිටින ලක්ෂ ගණනක් වන රණවිරුවන්ටත් ඒ
යතුරු පැදි වාසිය ලබා දිය යුතුයි. ඒ නිසා රජෙය් ෙසේවය තුළ
ඉන්න, රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විසින් අමතක කර දමා තිෙබන ඒ
රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ජනාධිපතිවරණයට කලින් යතුරු පැදි
ෙපොෙරොන්දුව ෙනොෙවයි, යතුරු පැදි ලබා ෙදනවා නම් ඉතා
වටිනවා.
ෙම් යතුරු පැදි රුපියල් පනස්දහසකට ලබා දීම තුළ එක්තරා
වැදගත් කාරණයක් ෙහළිදරව් වුණා. ෙම් ලබා ෙදන "බජාජ්
ඩිස්කවරි 125" බයිසිකලයක මිල අය වැයට කලින් රුපියල්
ෙදලක්ෂ එක්දහසයි. අය වැෙයන් රුපියල් දහතුන්දහසක් බදු වැඩි
ෙවලා දැන් රුපියල් ෙදලක්ෂ දහහතරදහසයි. ෙම් බජාජ් ෙමෝටර්
සයිකලෙය් ෙකොටස් ටික ඉන්දියාෙවන් ෙගනැල්ලා, ෙඩ්විඩ් පීරිස්
ෙමෝටර් සමාගෙම්දී ඒ ටික එකතු කරලා, stickers ගහලා, ලස්සන
කරලා ඔක්ෙකොම කළාට පස්ෙසේ ඒ බයිසිකලයකට යන විදයම
රුපියල් පනස්දහසට අඩුයි. ලාභයකුත් තියා ෙගන රුපියල්
පනස්දහසකට ඒ බයිසිකලයක් ආණ්ඩුවට ෙදනවා. සාමාන
පුරවැසිෙයක් යතුරු පැදියක් පිළිබඳව සිහින මවනවා. මමත් මෙග්
ජීවිතෙය් විශ්වවිද ාල ශිෂ යකු හැටියට ඉන්න කාලෙය්ම
ෙබොෙහොම අසීරුෙවන් එකතු කර ගත් මුදල් ෙයොදලා ෙමෝටර්
සයිකලයක් ගත්තා. ඉක්මනින් ගමන් බිමන් යන්න, ස්වාධීනව
කටයුතු කරන්න, ෙපම්වතියත් එක්ක ආඩම්බරකමට රට පුරා
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ඇවිදින්න හැම තරුණයකු තුළම ආශාවක් තිෙබනවා. සමහරු
තරුණ කාලෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ජීවිත කාලෙය්ම ෙමෝටර්
සයිකලය තමයි තමන්ෙග් භාර්යාව සමඟ, දරුවන් ලැබුණාම ඒ
දරුවන් සමඟ සියලුම කටයුතු කර ගන්න පාවිච්චි කරන්ෙන්.
ෙමොකද, කවදාවත් ඒ අයට ෙමෝටර් රථයක් ගන්න ලැෙබන්ෙන්
නැහැ, ෙම් රෙට් තිෙබන ආර්ථික පශ්න නිසා. ඒ නිසා
යතුරුපැදියක් පිළිබඳ සිහිනය ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිසුන්ෙග්, මධ ම
පාන්තිකයන්ෙග් සිහිනයක්. හැබැයි, ඒ සිහිනයට බාධාවක්
තිෙබනවා. ඒ බාධාව තමයි, රුපියල් පනස්දහසකට ගන්න පුළුවන්
යතුරුපැදියට සාමාන පුරවැසිෙයකුට, රජෙය් ෙසේවයට අයිති
ෙනොවන පුරවැසිෙයකුට, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙකෙනකුට රුපියල්
ෙදලක්ෂ දහහතරදහසක් ෙගවන්න සිද්ධ වන එක. ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, යතුරුපැදියක් සඳහා වන බද්ෙද්
පමාණය රුපියල් එක්ලක්ෂ හැටහතරදහසක් ෙවනවා.
රුපියල් 50,000 යි මිල. බද්ද රුපියල් එක් ලක්ෂ හැටහතර
දාහයි. ෙම් තරම් අධික බද්දක් -අහිංසක මිනිස්සු, පුංචි මිනිහා,
මධ ම පන්තිකයා සූරාකන බද්දක්- මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා අය කර ගන්නවා. බදු අවශ යි, රටක් පවත්වාෙගන
යන්න. නමුත් ෙම් තරම් අධික බදු ගහන්ෙන් ඇයි? අපට හිතන්නට
පුළුවන්, රුපියල් පණස්දාහක් මිල ෙවනෙකොට තව රුපියල්
විසිපන්දහසක බද්දක් ගහලා ෙම් යතුරු පැදියක් ෙදන්න කටයුතු
කරනවා නම්, රුපියල් හැත්තෑපන් දහසකට ෙම් රෙට් සියලුම
ෙදනාට- රජෙය් ෙසේවෙය් සියලු ෙදනාට, සාමාන පුරවැසියන්ටයතුරුපැදි ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. ඒ ෙවනුවට ෙම් තරම් අධික
අසාධාරණ විධියට බදු අය කිරීම තුළ දුප්පත් මිනිහා, මධ ම
පාන්තිකයා අද දැඩි පීඩාවකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම්
උදාහරණයම ෙබොෙහෝ පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවලට අදාළයි.
ආහාරපානවලටත් අදාළයි. මා එකින් එක කියන්න යන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ෙම් යතුරුපැදි කාරණය පිළිබඳව සමාජෙය් ෙලොකු
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල්
පණස්දාහකට යතුරුපැදි දීෙම් කාරණය ෙලොකු ආඩම්බරයකට
කිව්වාට ඒ අයට කාරණයක් අමතක වුණා. ෙම් යතුරුපැදි එක
පිරිසකට දීලා අෙනක් පිරිසට ෙම් යතුරුපැදි ෙනොදීම තුළ ඒ
යතුරුපැදි ෙනොලැෙබන පිරිස් දුකට පත් ෙවනවා. ඒ අය මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඡන්දය ෙදන්න හිටියා නම් ඒ ෙදන්ෙන්ත්
නැහැ. ෙමොකද, ඒ පිරිස අතහැර දමනු ලැබූ නිසා.
මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට ෙවනුෙවන් ජීවිත
පරිත ාග කළ ඒ රණ විරුවන්ට යතුරු පැදි දිය යුතුව තිෙබනවා.
නමුත් ඒක කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම රාජ ෙසේවය තුළ තවත්
ෙබොෙහෝ ෙකොටස් ඉන්නවා, තමන්ෙග් රාජකාරිවලදී පවාහනය
පිළිබඳ පශ්නය අදාළ වන. ඒ වාෙග්ම අධිකරණ ෙසේවෙය්ත්
ෙබොෙහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. එම නිසා ෙම් යතුරු පැදි සඳහා අය
කරන අධික අසාධාරණ බද්ද පිළිබඳ කාරණය වැදගත්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද දුප්පත් මනුෂ යාට තමන්ෙග් ස්වාධීන
ජීවිතය ෙගොඩනඟා ගන්න, දුප්පත්කෙමන් එළියට එන්නට තියන
පියවර තමයි, තීෙරෝද රථයක් මිල දී ගන්න එක. අද තී ෙරෝද
රථයක් රුපියල් හාර ලක්ෂ අනූඅට දාහක් වනවා. හැබැයි ෙම්
තීෙරෝද රථෙය් මිල ඇතුෙළේ රුපියල් ලක්ෂ තුනකට අධික බද්දක්
තිෙබනවා; රාජපක්ෂ බද්ද. ෙම් රාජපක්ෂ බද්ද රෙට් සෑම
තලයකම මිනිස්සු මත පටවා තිෙබනවා. ෙමෝටර්සයිකලයකට
එක් ලක්ෂ හැටහතර දාහක බදු ගහන රාජපක්ෂ පාලනය, තීෙරෝද
රථයකට රුපියල් ලක්ෂ තුනක් බදු ගහන රාජපක්ෂ මුදල්
ඇමතිතුමා
තමන්ෙග් පුත කුමාරයන්ට සහ කුමාරයන්ෙග්
මිතයන්ට ෙර්ස් පදින්නට ලැම්ෙබෝගිනි රථය ශතයක්වත් බදු අය
කරන්ෙන් නැතිව ෙම් රටට ෙගනැවිත් ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්]
ගරු බුද්ධදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාත් සිතා බලන්න
අවශ යි. තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන ගම්බද පෙද්ශවල
ඉන්න- බදුල්ල , හම්බන්ෙතොට වැනි පෙද්ශවල ඉන්න- අහිංසක
මිනිසුන්ෙගන් තීෙරෝද රථයක් සඳහා ලක්ෂ තුනක් බදු
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ගන්නෙකොට, ෙමෝටර් සයිකලෙයන් එක්ලක්ෂ හැටහතර දාහක්
බදු ගන්න ෙකොට, ලැම්ෙබෝගිනි රථයට ශතයක්වත් බදු ගහන්ෙන්
නැති එක සාධාරණ ද, අසාධාරණ ද කියා සිතා බලන්න අවශ යි
ෙන්ද? එච්චරයි මම අහන්ෙන්? ඒ විධිෙය් අසාධාරණ බදු
පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට තව
අවුරුදු හයක් පාලනය දුන්ෙනොත් එෙහම ෙම් රෙට් දුප්පත්
මිනිසුන්ට ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි. දුප්පතාෙග් දුක ෙනොෙත්ෙරන,
මධ ම පාන්තිකයාෙග් ෙව්දනාව ෙනොෙත්ෙරන, රාජ
ෙසේවකයන්ට සමාන ෙලස සලකන්නට ඕනෑය කියා කල්පනා
කරන්නට තරම් සාධාරණත්වයක් නැති ෙම් ජනාධිපතිතුමාට තව
වාරයක් ලැබුෙණෝතින් එෙහම ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි. ලංකාෙව්,
ඉන්දියාෙව් ෙහෝ ෙමොන ෙදෙවොලකට ගිහිල්ලා ෙම්ක ෙදවියන්ට
කිව්වත් හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙම් බද්ද අසාධරණ බද්දක් කියා
ෙදවියන්ට වුණත් ෙත්ෙරනවා. ෙමොකද සෑම ක්ෙෂේතයකම
අසාධාරණ බදු ගහලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොමටත් අද තිෙබන
තත්ත්වය අනුව ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් රාජපක්ෂ මහත්මයා
නැවත ජයගහණය ෙනොකරන නිසා ජනවාරි 9 වන දායින් පස්ෙසේ
ෙම් රෙට් ජනතාවට යම් සහනයක් ලැෙබනවා.
රෙට් ජනතාව දැනගත යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා.
වැරදිලාවත් රාජපක්ෂ මහත්මයා ජයගහණය කරන මට්ටමකට
පත්වුෙණොත් එෙහම ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිහා, මධ ම පාන්තිකයා
මත තව තව බදු වැෙටනවා, එකසිය ගණනක් වන අමාත
මණ්ඩලය නඩත්තු කරන්නට. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇන්තනි
මන්තීතුමා, ඔබතුමන්ලාෙග් පළාවත්වල ඉන්න අහිංසක
මිනිස්සුන්ෙග් තීෙරෝද රථය ගැනයි මා ෙම් කිව්ෙව්. රුපියල් ලක්ෂ
තුනයි බද්ද. [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙමෝටර් සයිකලෙය් බද්ද කීයද?
රුපියල් එක්ලක්ෂ හැට හතර දාහක්. ෙහොඳ ද, සාධාරණ ද ෙම්වා?
අසාධාරණයි. ෙම් අසාධාරණ බදු ගැහීම තුළ ෙම් සිද්ධ වන-[බාධා
කිරීමක්]

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி - ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

ඔබතුමා ඔය ගණන හරියට දැනෙගන ද කියන්ෙන්? [බාධා
කිරීමක්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

හැබැයි එකසිය දහයක් නම් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]
එකසිය දහයක් නම් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙලෝක වාර්තාවක්. ගිනස්
ෙපොතට යන වාර්තාවක්. [බාධා කිරීමක්] අපි බලමුෙකො. ෙම්ක
ඔබතුමන්ලාෙග් වරදක් ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත ාංශෙය් කාරණා
ගැන ෙම් තරුණ, නවක මන්තීවරුන්ට කිසිම පාලනයක් නැහැ
ෙනොවැ. ගම්වල මිනිසුන් විඳින දුක ඔබතුමන්ලා දන්නවා.
ඔබතුමන්ලා තමයි ජනතාවට සමීප. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ඉන්න හැෙමෝම නරක මිනිස්සුය, සියලු ෙදනාම නරක
පතිපත්ති අනුමත කරනවාය කියලා අපි ෙමොෙහොතකටවත්
හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපත් එක්ක, ෙපොදු
අෙප්ක්ෂකතුමාත් සමඟ -ෛමතීපාල සිරිෙසේන අනාගත
ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් බිම් මට්ටෙම්
ඉඳලා ෙම් රෙට් ඉහළම ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරුන් දක්වා වන පිරිස
එකතු ෙවන්ෙන්. ඒ අය දවස ගණෙන් එකතු ෙවනවා.

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගම්වල කිසිම ෙවනසක් ෙවලා නැහැ.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙවනසක් ෙවලා නැහැ?

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගම්වල කිසිම ෙවනසක් ෙවලා නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔබතුමාත් ඉන්ෙන් ගෙම්. අපිත් ඉන්ෙන් ගෙම්. අෙප් ගම්වල
නම් ෙවනසක් තිෙබනවා. අපි ඉවසාෙගන ඉඳිමු. [බාධා කිරීමක්]
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන ආකාරයට පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරු විතරද ෙවනස් වන්ෙන්?

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ඔබතුමන්ලා ගම්වල රැස්වීමක්වත් පවත්වලා තිෙබනවාද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අපි නම් රැස්වීම් පවත්වලා තිෙබනවා. අපි කළුතර
දිස්තික්කෙය් පධාන රැස්වීම් තුනක් පවත්වලා තිෙබනවා. අපි බල
මණ්ඩල රැස්වීම් පවත්වලා තිෙබනවා. බිම් මට්ටමින් මෙග්
ආසනෙය් විතරක් රැස්වීම් 68ක් පවත්වලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
චාමික බුද්ධදාස මන්තීතුමා හිත හදා ගන්න. එච්චරයි කියන්ෙන්.
අනික් අතට ෙම් කාරණය ගැනත් කල්පනා කරන්නෙකෝ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක ෙදයක් පැහැදිලියි. ෙම්
රෙට් අහිංසක, දුක් විඳින මිනිසුන් මත අධික බදු පටවලා තිෙබන,
අසාධාරණ පාලනයක් ඇති කරලා තිෙබන, අයුක්ති සහගත ෙලස
බදු අය කරන රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ෙම් බදු පතිපත්තිය
ෙම් රෙට් ජනතාව අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ගරු මහින්දානන්ද
අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා ගිය මාසෙය් 24වැනිදා ස්වර්ණවාහිනිෙය්
"රට කාටද" වැඩසටහෙන්දී මට ඔය විධියටම අභිෙයෝග කළා.
"අදින් පස්ෙසේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් එක්
මන්තී ෙකෙනකු ෙහෝ විපක්ෂයට එකතු වුෙණොත් මම ඇමතිකමින්
අස් ෙවනවා"ය කියලා එතුමා කිව්වා. මම කිව්වා, "අභිෙයෝගය මම
බාර ගන්නවා"ය කියලා. එදා ඉඳලා අද වන තුරු කී ෙදෙනකු
එකතුෙවලා තිෙබනවාද? මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා
තවම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඊට පස්ෙසේ මට මුණ
ගැහුණා, ෙදරණ රූපවාහිනිෙය් "වාද පිටිය" වැඩසටහෙන්දී.
හැබැයි, මම ඒ පශ්නය අහන්න කලින් එතුමාට නැඟිටලා යන්න
වුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද ෙබොරු කයිවාරු ගහනවා. හැබැයි, අභිෙයෝගය පැරදුණාම
පැනලා යනවා. ආණ්ඩුෙවන් අද රූපවාහිනී විවාදයකට එවන්න
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ෙකෙනක් නැහැ. බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා තමයි පසු ගිය
සුමාන තුෙන් විසි වතාවකට වැඩිය රූපවාහිනී විවාදවලට සහභාගි
වුෙණ්. සඳුදාට, අඟහරුවාදාට, බදාදාට, බහස්පතින්දාට,
සිකුරාදාට, ෙසනසුරාදාට, ඉරිදාට, උෙද්ට, හවසට බන්දුල
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා තමයි රූපවාහිනී විවාදවලට සහභාගි
වන්ෙන්. ජාතක කථාව කියනවා වාෙග් එතුමා එකම කථාවක්
කියනවා. අහන පශ්නය කුමක් වුණත් එතුමාෙග් කථාව එතුමා
කියනවා. අද රූපවාහිනී විවාදයකට ඇවිල්ලා මුහුණ ෙදන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. කෑ ෙකෝ ගහනවා. පක්ෂෙය් ෙගෞරවය
වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙගෞරවයත් නැති වන ආකාරයට
හැසිෙරනවා. අද ආණ්ඩුව පිරිහිලා තිෙබන තරම ෙම්වායින්
ෙපෙනනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නියත ජයක් අපි ලබනවා.
විපක්ෂයට, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට, එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ෙනොෙවයි, ෙම් රටට ෙවනසක් අවශ කරලා තිෙබනවා.
එකම පිරිසක් ෙම් රට පාලනය කළත් යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ පැහැදිලි
ජයගහණයක් ජනතාවට ලබා ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
රෙට් ආර්ථිකය සශීක කරන්න, ෙම් රට මුහුණ දී තිෙබන දැවැන්ත
ණය අර්බුදෙයන් රට මුදා ගන්න, ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිහා මත
පැටවිලා තිෙබන අධික බදු බර අඩු කරලා සාධාරණ බදු
පතිපත්තියක් ඇති කරන්න, රාජ
ෙසේවකයාට වාෙග්ම
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාටත් සාධාරණ වන දුප්පතාට,
මධ ම පාන්තිකයාට හයියක් වන බදු පතිපත්තියක් ඇති කරන්න
නම් අපි ෙවනසක් ඇති කළ යුතුමයි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
ඉඳලා සාමාන එදිෙනදා ෙරගුලාසිත්, බදු පතිපත්තියත් ෙවනස්
විය යුතුයි. අලුත් පිරිසක් රෙට් පාලනයට ආ යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ලලිත් දිසානායක
මැතිතුමා ෙසෞඛ
නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා හැටියට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දවස ගණෙන් පශ්නවලට මුහුණ දුන්නා. එතුමා
ෙබොෙහෝ අභිෙයෝගවලට මුහුණ දුන්නා. ෙබෙහත් නැහැයි කිව්වාම
එතුමා ෙකෙසේ ෙහෝ ඒ අභිෙයෝගයට මුහුණ දුන්නා. Lab එක upset
වුණාමත් එතුමා ඒ පශ්නයට මුහුණ දුන්නා. දවස පුරා කට්ට කෑෙව්
එතුමා. හැබැයි, අවාසනාවකට පළපුරුදු ඒ ෙසෞඛ නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා එෙහම සිටියදී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ආපු, ජාතික
ලැයිස්තු මන්තී තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමාට ෙසෞඛ ඇමතිකම
ෙදනවා.
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම
ඔබතුමා මෙග් හිතවතා. මට ඔබතුමා ගැන හරිම ෙව්දනාවයි;
දුකයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මට කිසිම ෙව්දනාවක් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔබතුමා එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් සමහරු ෙමවැනි
ෙවලාවල්වලදී කියන්ෙන් "මට බඩ කපා ගන්න හිෙතනවා"ය
කියලායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසානෙය්දී ශී ලංකා නිදහස්
පාක්ෂිකයින්ට අත්ෙවන ඉරණම ඕකයි. එම නිසා ලලිත්
දිසානායක නිෙයෝජ අමාත තුමාටත් තිෙබන්ෙන් එක මඟයි.
ඔබතුමා ෙහොඳ ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයක්. ඔබතුමා ගරු
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් පතිපත්ති අනුගමනය කරන
ෙකෙනක්. ඔබතුමාට එකම මාර්ගයයි ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
මාර්ගය තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට එකතු ෙවලා ෙම්

2014 ෙදසැම්බර් 12

3537

රෙට් නියම පාලනයක්, සාධාරණ පාලනයක් ඇති කරන එක. ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, නැත්නම් ඔබතුමාට ඔෙහොම ඉදලා නම්
හරියන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඔය පැත්තට ආෙවොත් නම් ෙලොකු අමාරුවක වැෙටන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලනය තුළ ඔබතුමාට
අද සාධාරණයකුත් නැහැ; ෙහට සාධාරණයක් ෙවන්ෙනත් නැහැ.
ෙමොකද එතැන තීරණ ගන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙනොෙවයි,
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙට් ඉන්න ෙවනම පිරිසක්. ඒ අය ශී
ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින් නම් ෙනොෙවයි. දැන් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයට නිදහස අවශ යි. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය අවශ යි. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට දායක වුණු
පධාන පක්ෂය හැටියට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නිදහස ලබා
ෙදන්න කළ යුතු වන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙම් සත්කාරයට සහාය දීලා ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාව ජනාධිපති කරලා ෙම් පාලන කමය ෙවනස්
කිරීමයි. අපි කමය ෙවනස් කරමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.41]

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි
අමාත තුමා)

මහතා

(කෘෂිකර්ම

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගැසට් නිෙව්දනවල සඳහන්ව
ඇති විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියම තුනක්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවයි, ෙම්. ෙම් පනත අෙප් ෙගොවි
ජනතාවටත්, පාරිෙභෝගික ජනතාවටත් වැදගත් වන පනතක්
හැටියට සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අද ෙම් පිළිබඳව අපට විවිධ
ෙද්වල්වලට ඇහුම්කන් ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.
ෙලොකු ලූනු පිළිබඳව මා ෙමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය
කාලෙය් ෙලොකු ලූනු නිෂ්පාදනය වැඩිවීම නිසා ෙගොවීන්
අපහසුතාවට පත් වුණු අවස්ථා දකින්න ලැබුණා. ගරු අජිත්
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්ෙව් ෙලොකු ලූනු
වගාව අඩු ෙවලා කියලායි. නමුත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැටියට පසු ගිය කාලය තුළ ෙලොකු ලූනු වගාව ව ාප්ත කිරීමට
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. කලින් ෙලොකු ලූනු
වගාවට පසිද්ධ දිස්තික්ක වුෙණ් මාතෙල් දිස්තික්කය සහ
අනුරාධපුර දිස්තික්කයයි. ෙම් වන විට හම්බන්ෙතොට සහ
ෙමොනරාගල දිස්තික්කවලත් මෑතක සිට මන්නාරම දිස්තික්කෙය්ත්
ෙලොකු ලූනු වගාව ව ාප්තිය ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙමහි ෙවනස
තිෙබන්ෙන් එකම කාලයකට සීමා ෙනොවී, කලින් කලට,
අවාරෙය්දීත් අස්වැන්න ෙනළීමට හැකිවීමයි. ෙපබරවාරි, මාර්තු,
අෙපේල් වාෙග් කාලවල මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ෙලොකු ලූනු වගාව
ෙකෙරන ෙකොට, ඊට මාස ෙදකකට, තුනකට ෙපර හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් එය පටන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්මයි මන්නාරමත්.
මන්නාරම දිස්තික්කෙය් ෙලොකු ලූනු වගාව ව ාප්තිය
සම්බන්ධෙයන් වූ වැඩසටහනකට මම මිට සති ෙදකකට ෙපර
සම්බන්ධ වුණා. එහිදී පථම ෙගොවි කණ්ඩායම විධියට පවුල්
300කට ෙලොකු ලූනු බීජ ෙබදා ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ
ලබා දුන්නු බීජ ෙම් තවාන් කරලා, ඒ තවාෙනන් ගලවලා ෙම්
මාසෙය් අන්තිම ෙවනෙකොට සිටුවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විධියට
මන්නාරම දිස්තික්කෙය් අක්කර 100ක භූමි පෙද්ශයක් පුරා ෙගොවි
පවුල් 300ක් අතෙර් පළමුවැනි වතාවටයි ෙලොකු ලූනු වගාව පටන්
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ගන්ෙන්. ෙම් විධියට රට පුරා දිස්තික්ක කිහිපයක අවාෙර් ෙලොකු
ලූනු හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් කාරණා කිහිපයක් නිසායි.
එකක් තමයි, මුළු අවුරුද්ද පුරාම අෙප් ෙවළඳ ෙපොෙළහි ෙලොකු
ලූනු තිෙබනවා නම්, අපට පිටරටින් ෙගන්වන පමාණය අඩු කර
ගන්න පුළුවන්. ෙගොවීන් සහ පාරිෙභෝගිකයින් ෙදපැත්තම රැක
ගන්න පුළුවන් පතිපත්තියක් රජය කියාත්මක කරන්ෙන් ඒකයි.
ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, අෙප්
ෙගොවියාෙග් ෙලොකු ලූනු ෙද්ශීය ෙවළඳෙපොළට එන ෙකොට,
විෙද්ශීය ෙලොකු ලූනු ෙගන්වීම අෛධර්ය කිරීමත්, අඩු කිරීමත්.
ඒ සඳහායි විෙද්ශීය ෙලොකු ලූනු සඳහා ෙම් විධියට අතිෙර්ක බද්දක්
පනවා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පනත අද ඊෙය් ෙගනාපු ෙදයක්
ෙනොෙවයි, 2007 අවුරුද්ෙද් සම්මත කරපු පනතක්. ඒ යටෙත්
වරින් වර වරින් වර ෙම් විධියට අෙප් ගරු සභාෙවන් නියමයන්
සම්මත කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාර්යය ඡන්ද බලාෙගන කළා
ෙනොෙවයි, පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය්දීයි ගැසට් නිෙව්දනෙය් පළ
කරලා තිෙබන්ෙන්.
දැන් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුෙමක් කිව්වා, ෙම්ක
ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙයන් එන නව ෙපොදු අෙප්ක්ෂකතුමාට
ගහන පහරක් කියලා. නැහැ, එතුමාත් ෙම් ආණ්ඩුව පැත්ෙත්
සිටියදී තමයි ෙම් ගැසට් එක පිට කරලා තිෙබන්ෙන්. 2014
අෙගෝස්තු මාසෙය් 14 සහ 22 යන දවස්වලයි ෙම් ගැසට් පත පිට
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වැරැදි ෙතොරතුරුයි එතුමන්ලා ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්.
සහල් පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ආනයනික සහල් සඳහා
බද්ද සියයට 1ක් අඩු කරන්න ෙහේතුව, අද සහල් යම් පමාණයක්
පිට රටින් ෙගෙනන්න සිදු වුෙණ්ත්, පසු ගිය කාලය තුළ පැවති
අධික නියඟය ෙහේතුෙවන් අස්වැන්න පමාණෙය් යම්කිසි අඩු වීමක්
සිදු වුණු නිසායි. එම නිසා අෙප් පාරිෙභෝගික ජනතාව
අපහසුතාවට පත් වීෙමන් වළක්වන්න සහල් යම් පමාණයක් පිට
රටින් ෙගන්වන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ෙගන්වන සහල්වල මිල යම්
සහන තත්ත්වයක තබන්නයි, ඒ බදු අඩු කිරීම සිදුකර තිෙබන්ෙන්.
එක අවස්ථාවක පාරිෙභෝගිකයන් ෙවනුෙවන් අඬනවා. තව
ෙවලාවක ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් අඬනවා. නමුත් ඒ අය ෙවනුෙවන්
කුමක්ද කරන්ෙන් කියන එක කියන්ෙන් නැහැ. යමක් කරන්ෙන්
රජය පමණයි. එම නිසා ඒ අයට සහනයක් ඇති කරලා ෙදන්නයි
ෙම් ගැසට් නිෙව්දන තුළින් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් නියමයන්
අනුමත කිරීම තුළින් පාරිෙභෝගික ජනතාවටත්, ඒ වාෙග්ම ෙගොවි
ජනතාවටත් එක්ව සමගාමීව සහනයක් සලසා ෙදන්නයි රජය
හැටියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
අෙනක් සියලු ෙදනාම කථා කළා වාෙග් මමත් ෙමයින්
බැහැරව යමක් කථා කළ යුතුව තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනයක් ෙම් රෙට් ෙනොතිබුණා වාෙග් අද
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1953 අෙගෝස්තු 12වන දා අෙප්
රෙට් මහා හර්තාලයක් තිබුණා. එදා ජීවන වියදමට විරුද්ධව ෙම්
රෙට් කම්කරු පන්තිය, ෙගොවීන්, විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා ජීවත් වන
රත්ගම, බලපිටිය, අම්බලන්ෙගොඩ වැනි පෙද්ශවල ජනතාව තමයි
-කාන්තාවන් පවා- වැඩිෙයන්ම එදා ඒ සටනට පාරට බැස්ෙසේ.
එදා ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? එදා නවෙදනකුට ෙවඩි තැබුවා. 1965
- 1970 කාලය තුළ ෙමොකක්ද කෙළේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒක
නැවත මතක් කර ගන්න. 1965 මැතිවරණ ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ
අෙප් පළාත්වල විශාල සංහාරයක්, පචණ්ඩකාරි තත්ත්වයක් ඇති
කළා. ගුරු මාරු පමණක් දහස් ගණනක් සිද්ධ කළා. ගුරු යුවල ෙනෝනා මහත්තයා අනුරාධපුරයට නම්, මහත්තයා හම්බන්ෙතොට
පෙද්ශයට මාරු කරපු යුගයක් ඊරියෙගොල්ල මැතිතුමාෙග් කාලෙය්
තිබුණා. එතැනින් පටන් ගත් ඒ පළිගැනීම් මාලාව 1977 දීත් ඒ
විධියටම සිද්ධ වුණා. ෙගවල් ගිනි තැබීම්, රක්ෂාවලින් ඉවත් කිරීම්
වාෙග්ම, රජෙය් ෙසේවකයින් 40,000ක් එක වර ෙදොට්ට දමපු 1980
ජූලි වැඩ වර්ජනය සිද්ධ වුණා. අවුරුදු 30ක්, අවුරුදු 40ක් ගත
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වුණාට පස්ෙසේ, ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි ජූලි
වර්ජකයින්ට රුපියල් 5,000ක් ලබා දුන්ෙන්ත්, ලබන වර්ෂෙය් සිට
රුපියල් 6,000ක් දීෙම් සහන කමයක් ඇති කෙළේත්. ඔවුන් කරපු
ඒ අපරාධ, ෙද්ශපාලන පචණ්ඩ කියා දැන් ඔවුන් අමතක කරලා
තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජාතික ෙහළ උරුමෙය් පිරිසක් අද එක
ෙව්දිකාවකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. 1966 ජනවාරි 08වන දා සාමකාමී
ෙපරහැරකට ෙවඩි තබලා දඹරාෙව් රතනසාර ස්වාමීන් වහන්ෙසේ
අමු-අමුෙව් මහ මඟ ඝාතනය කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන
කාලයට අයිති ඉතිහාසෙය් ෙම්වායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා පැය
ගණන්, දවස් ගණන් කථා කරන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණා ටික
පමණක් මා මතක් කරනවා. ඉතිහාසය වහෙගන, ඊෙය්-ෙපෙර්දා
උපන් අය වාෙග් ෙම් අය දැන් කථා කරනවා.
ධනපති පන්තියට වරපසාද, තාන්න මාන්න, බදු සහන දුන්න
යුග බැලුෙවොත් වැඩිම සහන ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය්දීද?
1965 දී අක්කර දහස් ගණන් ධනවතුන්ට දුන්නා. එක් ෙකනකුට
අක්කර 3,000, අක්කර 4,000, අක්කර 5,000 වශෙයන් ඉඩම්
ෙබදා දුන්නා, වගා කරන්න. මිනි ෙමෝක් ඇතුළු රථ වාහන ෙගන්වා
දුන්නා. 1977න් පස්ෙසේ LRC ඉඩම් අක්කර 50 ගණෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ටත් ෙබදා දුන්නා. අෙප් පෙද්ශෙය්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කිහිපෙදෙනක් ඒ ඉඩම්
අක්කර 50 බැගින් අරෙගන පසු කාලෙය්දී ඒ ඉඩම් විකුණුවා.
ෙම්වා ඉතිහාසෙය් සත සිද්ධීන්. ෙම්වා අපට කියන්න පුළුවන්;
ඔප්පු කරන්න පුළුවන්.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා නිෂ්පාදනය පිළිබඳව
කියමින් අෙප් ෙද්ශීය ෙගොවිතැන, ෙද්ශීය කර්මාන්ත ඇති
කරන්ෙන් නැහැ කිව්වා. 70 - 77 කාලෙය් පැවැති සමඟි ෙපරමුණු
ආණ්ඩුව සමහර ෙද්වල් පිට රටින් ෙගන්වීම එකවරම නතර කිරීම
නිසා ගැටලු ඇති වුණා. නමුත් ඒ ආණ්ඩුව තමයි, ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය ඇති කිරීමට ෙම් රෙට් තිබුණු ආණ්ඩුවලින් වැඩිම
බරක් දරපු ආණ්ඩුව. මට මතකයි, පාෙද්ශීය සංවර්ධන
වැඩසටහනක් යටෙත් ගෙම් කම්හල්කරුවන්, කාර්මිකයන් එකට
එකතු කරලා සමිති හදලා ඒ අය මාර්ගෙයන් කැත්ත, උදැල්ල
වාෙග් ෙගොවි උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් එදා
ඇති කළා. ෙම් සියල්ල 77න් පසුව -විවෘත ආර්ථිකයත් සමඟනැති ෙවලා ගියා. ඒ කම විනාශ වුණා. සමූහ ෙගොවිෙපොළවල හිටපු
සතුන් විනාශ කළා. ෙගොවි ෙපොළවල් නැති කළා. ඒවා නැවත
ධනවතුන්ට, ඉඩම් අයිතිකරුවන්ට ලබා දුන්නා. ඒකයි, ඉතිහාසය.
අද කිහිප ෙදෙනකු එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ක එකතු ෙවලා
"සුභ සහ යස" කියන නාට යට සමාන නාට යක් රඟ දක්වන්න
සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ ෙමොන නැටුම් රඟ දක්වන්න සූදානම්
වුණත් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදී සිටින ඇතැම්
අයට වඩා ඉදිරිෙයන් ඉන්ෙන්. යන දිසාව ෙත්රුම් අරෙගන, කළ
යුත්ෙත් කුමක්ද කියන අවෙබෝධය අෙප් රෙට් ජනතාවට
තිෙබනවා. ඒක , එදා 1956 පගතිශීලි බලෙව්ගය හැටියට
ෙපන්නුවා. ෙගොවි, කම්කරු ජනතාවෙග් සහභාගිත්වෙයන් එදා
ඇති වුණු 56 මහජන එක්සත් ෙපරමුණ ජයගහණය කිරීමට විශාල
පගතිශීලි බලෙව්ගයක් හැටියට එකතු වුණා. 1960 ජූලි, 1970, ඒ
වාෙග්ම 1994න් පසුව ෙම් ඇති වුණු තත්ත්වයන් තුළ යම් යම්
ගැටලු සහගත ඕනෑම අභිෙයෝගයකට මුහුණ පාමින්, ෙම් පගතිශීලි
බලෙව්ගය කියන අෙප් රෙට් ෙගොවි, කම්කරු බලෙව්ග මිශ වුණු
බලෙව්ගය එක් වූ සෑම අවස්ථාවකම ෙම් රෙට් සදාකාලිකවම
අපරාජිතව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඊෙය් අනුරාධපුරෙය්ත්
එවැනි අවස්ථාවක් තමයි දුටුෙව්. ෙමොන සිහින දැක්කත්, ෙම් රෙට්
ඉදිරියට පැමිණි පගතිශීලි බලෙව්ගය 2015 ජනවාරි 08වැනිදා
නැවතත් සිටියාට වඩා ෙව්ගෙයන් ශක්තිමත්ව නැඟිටිනවා. මහින්ද
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රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඉදිරි වසර පහක, හයක
කාලයක් ෙම් රෙට් ඉතාම සාර්ථක ගමනක් යන්න අපට ෙම් රෙට්
ජනතාවෙගන් වරම් ලැෙබනවාය කියන එක සඳහන් කරමින්, ෙම්
රෙට් බුද්ධිමත් ජනතාව ගන්නා ඒ තීන්දුව තුළ ෙම් රට පස්සට
ෙනොෙවයි, ඉදිරියට යන ඒ ජන යුගය නැවත ඇති කරමින් ෙම්
රෙට් පජාතන්තවාදයත් අෙනකුත් ඒ කම්කරු පන්ති, ෙගොවි
ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් මුල් කර ගත් ඒ අයෙග් ජයගහණයන් ෙපරටු
ෙකොටෙගන යන ඒ ජයගහණය ඉර හඳ වාෙග් ස්ථිර බව සඳහන්
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.53]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාතෘකාවට අදාළව කථා
කරන්න කලින්, අෙප් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කියපු වචන
කිහිපයකට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා, මීට අවුරුදු 63කට කලින් ඒ කියන්ෙන් 1951
ජූලි 12 වැනිදා දිවංගත බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් ඉවත් ෙවලා, ෙම් රෙට් සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි,
කම්කරු කියන බලෙව්ගයන් එකතු කර ෙම් රෙට් ෙවනසක් ඇති
කළ බව. ඒ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්, ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඉල්ලා
අස් ෙවලා විපක්ෂයට ගිහිල්ලායි.
අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා ආණ්ඩු
පක්ෂෙයන් ඉල්ලා අස් ෙවලා විපක්ෂෙය් කඳවුරට එකතු ෙවලා
තිෙබනවා. අපි බලන්න ඕනෑ, ෙමොන අරමුණටද ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන් කියා. එදා සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන
බලෙව්ග එකතු කර බණ්ඩාරනායක මහත්මයා කරපු ෙද්
කරන්නද? නැහැ. එතුමා උපෙදස් ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්
කාෙගන්ද? ෙම් රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂික ජනතාව ෙදවරක්
ජනාධිපති ධුරය ලබා දුන්න චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග්
උපෙදස් මත තමයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. තමන් ෙදවරක් හිටපු
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහත්මයා අමාරුෙව් දමන්ෙන් නැතුව එදා චන්දිකා මැතිනියට ඔය
වැෙඩ් කරන්න තිබුණා. එම නිසා ජනතාව දන්නවා, ෙම් තිරය
පිටුපස ඉන්ෙන් කවුද කියන එක.
ඊළඟට, කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහත්මයා කියනවා, "සිගරට් පැකට්වල සියයට 80ක් මුදිත රූපමය
අවවාද ෙගෙනන්න මම උසාවිෙය් බංකු ගණෙන් රස්තියාදු වුණා"
කියා. එතුමා ෙනොෙවයි ඒක ෙගනාෙව්. ගරු නිමල් සිරිපාල ද
ඇමතිවරයාව සිටියදී මහින්ද
සිල්වා අමාත තුමා ෙසෞඛ
චින්තනෙය් "මතට තිත" වැඩසටහන යටෙත් 2006 දී දුම්ෙකොළ හා
මද සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය නැමැති පනත ෙගනාවා. ඒ
පනෙතන් තමයි ෙම් රෙට් අධ ාපන සහ අෙනකුත්
වැඩසටහන්වලට දුම්ෙකොළවලට සම්බන්ධ ආයතනවලින් පචාර
අනුගහ ගන්න බැරි, බාල වයස්කාරයින්ට සිගරට් විකුණන්න බැරි
නීති ෙගනාෙව්. එම පනෙත් 30වන වගන්තිය යටෙත් තමයි
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා ෙරගුලාසි ෙගනාෙව්. හැබැයි,
එතුමා ඒ ෙරගුලාසි ෙගෙනන්ෙන් නැතුව 2006 දී ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා
ගත් දුම්ෙකොළ හා මද සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට
සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා නම් -ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා වාෙග්- එතුමාට බංකු ගණෙන් ලගින්න
ෙවන්ෙන් නැහැ. තමන් ඇමතිකම කරනෙකොට හරියට උපෙදස්
අරෙගන කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව, ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ තමන්
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හිටපු පක්ෂයට ඇඟිල්ල දික් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක ෙත්රුම්
ගන්න ඕනෑ.
ඊළඟට එතුමා කියනවා, ෙසේනක බිබිෙල් "ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තිය" ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩු තිබුණා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා දැන් ගිහින් හිටෙගන ඉන්න රනිල්
විකමසිංහ මහත්තයාත්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාත්,
ෙපේමදාස මහත්තයාත් ආණ්ඩු කළා. ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට් ඖෂධ
මිල පාලනයක් තිබුෙණ් නැහැ. මිල පාලනයක් තිබුෙණ් අෙප්
ආණ්ඩුවක් යටෙත්. එදා රවි කරුණානායක මහත්මයා ෙවෙළඳ
ඇමතිවරයාව සිටිය කාලෙය් ඖෂධ මිල පාලනය අයින් කර ඖෂධ
මාෆියාවක් ඇති කළා. අද ඒ කණ්ඩායමට ගිහින් ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මහත්තයා කියනවා, අෙන්, මට මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේනක බිබිෙල් ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තිය ෙගෙනන්න ලැබුෙණ් නැහැ; ඒක අධිකරණ
අමාත ාංශෙය් ෙනෝනා ෙකෙනක් අරෙගන ගිහින් ලු කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක copy
එකක් තමන්ෙග් ලාච්චුෙව් දමා lock කර තියා ගන්න බැරි
ඇමතිවරෙයකු ෙම් අත්සන් කරන ගිවිසුම් ගැන ෙමොනවා කියයිද
කියා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ගැන විපක්ෂයට ෙහෝ ආණ්ඩු
පක්ෂයට ඇඟිල්ල දික් කර වැඩක් නැහැ. තමන් ඇමතිවරයාව
සිටින කාලෙය් තමන්ෙග් වගකීම ඉටු කරන්න දැන ගන්න ඕනෑ.
"ෙසේනක බිබිෙල් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය ෙගෙනන්න මට
විධියක් නැහැ; විශාම ගිය නිලධාරිතුමියක් ඒක අරෙගන ගියා"
කියනවා. එෙහම නම් ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් දමන්න ඕනෑ.
[බාධා කිරීම්] එතුමාට ඒ බලතල තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම කරන්ෙන් නැතුව එතුමා
ගිහින් කියනවා, "අෙන් මට ඒක කරන්න බැරි වුණා; ඒක අරෙගන
ගියා" කියා. එෙහම හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.
ඊළඟට ෙමොකක්ද එතුමා කියන්ෙන්. තමන්ෙග් දරුවාෙග්
පශ්නයක් ඇති වුණාම එතුමා ෙපොලීසිෙය් බංකුෙව් ඉඳෙගන
කියනවා, "මෙග් ජීවිතයට අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා" කියා. අපට
දැන් ෙත්ෙරනවා හිටපු ෙසෞඛ ඇමතිතුමා ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටන්න,
එෙහම නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කරන්න
ෙබොෙහොම කමානුකූලව ෙකොච්චර කාලයක ඉඳලා කුමන්තණ කර
තිෙබනවාද කියා. එෙහම නම් එතුමා අමාත වරයා හැටියට
සිටිනෙකොට කියන්න ඕනෑ, "මට මහින්ද රාජපක්ෂෙග්
ආණ්ඩුෙවන් ෙසේනක බිබිෙල් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය
ෙගෙනන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. මට දුම්ෙකොළ හා මද සාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරිය පනතට ෙරගුලාසි ෙගෙනන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ"
කියා. එෙහම පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා ඉල්ලා අස් ෙවලා ගිහින් එහා
පැත්ෙත් හිට ගත්තා නම් ෙම් රෙට් මිනිසුන් ටිකක් ෙහෝ විශ්වාස
කරනවා. නමුත් ජනාධිපතිතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කර,
ජනාධිපතිතුමා එක්ක ආප්ප කාලා, ඒක දිරවන්නත් කලින් එහා
පැත්තට ගිහින් හිට ගත්තාම ෙම් රෙට් ජනතාව විශ්වාස කරන්ෙන්
නැහැ. ෙගෞරවනීය අමාත වරෙයක් හැටියට එතුමාට කියන්න
තිබුණා, "මට ෙම් පිලත් එක්ක ඉන්න බැහැ. මට ෙම්වායි තිෙබන
අභිෙයෝග" කියා. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා
එෙහම කියා ෙනොෙවයි පිල් මාරුව සිදු වුෙණ්. හැබැයි,
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ගිහින් ෙම් රෙට්
විප්ලවයක් ඇති කෙළේ එෙහමයි. නමුත් එතුමා මධ ම කාරක
සභාෙව් ඉඳලා තමන්ෙග් නායකයාෙග් නම ෙයෝජනා කර, ඊට
පසුවදා අරලියගහ මන්දිරෙය් දළදා කරඬුව වැඩම කිරීෙම්
කටයුත්තටත් සහභාගි ෙවලා, එතැනදීත් "මම යන්ෙන් නැහැ"
කියා දිවුරුමක් දීලා, ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ආප්පයකුත් කාලා,
ඒක දිරවන්න ඉස්සර ෙවලා විපක්ෂයට ගියා. ඒ ෙද්ශපාලන
සම්පදාය ෙම් රෙට් ජනතාව විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි
කියනවා, ලබන ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදාට ෙම් රෙට් ජනතාව
බුලත් ෙකොළයට ගහන කතිරෙයන් ෙම් රෙට් තුන්වන වතාවටත්
ජනාධිපති වන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියා. ඒක ඊෙය්
අනුරාධපුරෙය් ජනතාව ෙපන්නුවා. ෙමොකද, යුද්ධෙයන් දුක්
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වින්ෙඳේ ජනතාව. අෙප් UNP එෙක් මන්තීතුමා දැන් කිව්වා,
පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්තුමා ඉන්ෙන් පැරදුණාම ඒකට ෙහේතු
කියන්න කියා. ඒක අදාළ අපට ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමා එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්. එතුමා ෙහොඳ නැත්නම් අවුරුදු 20ක්
මහ ෙල්කම් විධියට තියා ෙගන හිටිෙය් ඇයි?
මංගල සමරවීර මහත්මයා දැන් කියනවා, එතුමා ගැඩවිෙලක්,
එෙහම නැත්නම් හැකරෙලක් කියලා. හැකරෙලක්, ගැඩවිෙලක්
නම්, ඩී.එස්. ෙසේනානායක, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්වරුන්ෙග්
පක්ෂෙය් ෙල්කම් හැටියට එතුමාව තියා ගත්ෙත් ෙමොකටද? එතැන
ඉන්නෙකොට එතුමා ෙහොඳයි. එතැනින් ෙම් පැත්තට එනෙකොට
එතුමා නරක පුද්ගලයකු ෙවනවා. අපි කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවුරුදු
20ක් විපක්ෂෙය් සිටියාට පසුව, ඒ විපක්ෂෙය් ෙල්කම්තුමා
ආණ්ඩු පක්ෂයට එකතු ෙවනවා නම් ජනතාව දන්නවා, ෙම්
විපක්ෂයට ෙකොන්ද පණ නැහැ; ෙම් විපක්ෂය ෙගන යන
පණිවුඩයක් නැහැ කියන එක.
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අපත්
විපක්ෂෙය් සිටියා. එදා අපි දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයට
ෙදොඩන්ෙගොඩ ඇමතිතුමාව ඉදිරිපත් කරලා, එතුමාව මහ ඇමති
කළා. යූඑන්පී එකට ෙගදර යන්න කියන පළමුවැනි ෙබෝම්බය,
නැත්නම් පළමුවැනි පණිවුඩය අපි එදා දුන්ෙන් එෙහමයි. එෙහම
නැතුව ඡන්ද පතිශතය වැඩි කර ගත්තා කියලා කියන එක
ෙනොෙවයි. ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාට වැරැදුණු එක තැනක් තිෙබන බව අපි පැහැදිලිව
කියනවා. එතුමා අමතක කළා, මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා
කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් දරුණුතම තස්තවාදියා වුණු පභාකරන්ෙග්
තස්තවාදය නැති කරපු නායකයා බව. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට අවසන් කරන්නට
බැරි වුණු, රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාට තමන්ෙග් ජීවිතයත්
ෙදන්න සිදු වුණු, ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමාටත් අවසන් කරන්නට
බැරි වුණු, අගමැතිවරයකු හැටියට රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාටත්
අවසන් කරන්න බැරි වුණු, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
ෙදවරක් විධායක ජනාධිපති හැටියට කටයුතු කරලත් පරාජය
කරන්නට බැරි වුණු පභාකරන්ෙග් තස්තවාදය අවසන් කරලා
ෙම් රෙට් ජනතාවට සාමය
ෙගනාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමායි. එතුමාෙග් පක්ෂෙය් ෙල්කම්තුමා වන
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාව ෙම් පැත්ෙතන් pickpocket
ගහනෙකොට, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාවත් දන්ෙන් නැතිව
අෙනක් සාක්කුෙවන් එතුමාෙග් පක්ෂෙය් ෙල්කම්තුමා වුණු තිස්ස
අත්තනායක මහත්මයාව pickpocket ගහලා, දැන් එතුමා ආණ්ඩු
පක්ෂය පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝක පකට තස්තවාදියා
වුණු පභාකරන්ව නැති කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත්
එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න බැහැ කියන එක අපි ෛමතීපාල
මන්තීතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් හැෙමෝටමත් කියනවා.
ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ.
ෙම් රෙට් ජනතාව අපත් එක්ක ඉන්ෙන් ෙවන කිසි ෙදයක්
නිසා ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඊෙය්
අනුරාධපුරයට එපමණ ෙසනඟක් ආෙව් ඇයි? යුද්ධය පැවැති
කාලෙය් ඒ අම්මලා, තාත්තලා හවස හය ෙවනෙකොට තමන්ෙග්
දරුවන් එක්ක කැලෑවලයි සිටිෙය්. තිස්ස කරල්ලියද්ද
ඇමතිතුමායි, අපයි එක ගමකට ගිය ෙවලාෙව් දැන ගන්න
ලැබුණා, මුළු පවුලක්ම තස්තවාදින් අතින් ඝාතනය වුණු බව.
අෙප් පැත්තට මන්තීවරුන් එනවාට ඒ අයට සල්ලි ෙදන්න ඕනෑ
නැහැ. ඒ අය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එක්ක එකට
හිටගන්ෙන් ෙවන කිසි ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි, එතුමා ෙම් රෙට්
පැවැති යුද්ධය ජයගහණය කරපු නායකයා නිසායි.
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පක්ෂය පැරැණි අයට සලකන්ෙන් නැහැ කියලා කියනවා. අෙප්
පක්ෂය පැරැණි අයට ඕනෑ තරම් සලකනවා. පැරැණි අයට
සලකන්ෙන් නැහැ කියලා ෛමතීපාල මහත්මයා කිව්වාට,
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් තමයි එතුමාට
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් තනතුර ෙදන්ෙන් නැතුව එස්.බී. දිසානායක
ඇමතිතුමාට දුන්ෙන්. ෙම්වා ඉතිහාසෙය් තිෙබනවා. නමුත් මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් අසාධාරණයක් වුණා කියලා
එතුමා අද චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමඟ එකට හිටෙගන
ඉන්නවා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් එතුමාට
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් තනතුර ලැෙබන්නට
තිබුණත් ඒක
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒක ලැබුෙණ් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාටයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, ඇෙග් ෛවරයයි. ෙවන
ෙමොනවත්
ෙනොෙවයි
තිෙබන්ෙන්,
ඇෙග්
ෛවරයයි.
බණ්ඩාරනායක පවුලත් ඉවර කරලා, දිවංගත බණ්ඩාරනායක
මහත්මයාට, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ෙදන්න පුළුවන්
සම්පූර්ණ අපහාසයත් දැන් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
කරලා ඉවරයි. ෙම් රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් ඇතුළු වෙම්
අය කතිරය ගහලා ෙදපාරක් ජනාධිපති ධුරයට පත් කරපු එෙක්
වටිනාකමවත් තියන්ෙන් නැතුවයි එතුමිය කටයුතු කෙළේ. මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් ආණ්ඩුව
එක්ක ෙලොකු සංවර්ධනයක් කරනෙකොට, ඒක කාබාසිනියා
කරන්නට බටහිර අධිරාජ වාදින්ෙග් සල්ලිවලට යට ෙවලා
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙම් කරන කුමන්තණය ඉතාම
අසික්කිතයි කියන එක අපි කියනවා. ෙම්ක ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය නිවැරැදි කරන්න යන ගමනක් ෙනොෙවයි. ඇෙග් ෛවරය
පිරිමසා ගන්න, ෙපෞද්ගලිකව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
එක්ක තිෙබන තරහව නිසා, ෛවරෙයන් කරන වැඩක් කියන එක
අපි කියනවා.
ෛවරෙයන් ෙද්ශපාලනය කරන්නට බැහැ. පතිපත්තියක්
අනුවයි ෙද්ශපාලනය කරන්නට ඕනෑ. එදා බණ්ඩාරනායක
මහත්මයා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව සඟ, ෙවද,
ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන බලෙව්ගය ෙගොඩනැඟුවා. ඒ
බලෙව්ගය ෙගොඩනඟලා තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැදුෙව්.
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාව ඝාතනය කළාට පසුව සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එදා තමන්ෙග් දයාබර ස්වාමි පුරුෂයා
වන බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් ඒ පතිපත්තිය ඉදිරියට අරෙගන
ගියා. එතුමිය ඒ පතිපත්තිය අනුවයි ෙද්ශපාලනය කෙළේ. එෙහම
නැතුව ෛවරෙයන් යුතුව ෙද්ශපාලනය කරන්න ගිෙය් නැහැ.
හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොනවාද කෙළේ? එක්සත් ජාතික
පක්ෂය තමන්ෙග් පතිවාදියා වූ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනියෙග් පජා අයිතියත් අෙහෝසි කළා.
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය අෙහෝසි
කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ කණ්ඩායමත් එක්ක ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මහත්මයා එකට සිට ගන්නෙකොට, මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙගන් එතුමාට වැරැද්දක් සිදුෙවලා තිෙබනවා කියලා
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ කවදාවත් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.
ඒක ෛමතීපාල සිරිෙසේන මන්තීතුමා ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ.
එතුමාත් බණ්ඩාරනායක පවුලට සලකනවා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බණ්ඩාරනායක පවුලට
සලකනවා නම් එතුමා දැන ගන්න ඕනෑ, එතුමා හිටෙගන ඉන්න
තැන. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමන්ලා තමයි එදා අත උස්සලා
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය අෙහෝසි
කෙළේ. තමන්ෙග් දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාෙග් ජීවිතය නැති වුණාට
පසුව ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණු අවංක
නායිකාවෙග් - සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග්- පජා
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අයිතිය අෙහෝසි කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයලා වාෙග් අය සමඟ එකතු ෙවලා අද ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට කියනවා,
තමන් සමඟ එකතු ෙවන්න එන්න කියලා. තමන්ට ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙයන් අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා
කියනවා. ෙම්වා ජනතාව විශ්වාස කරයිද? ඒ නිසා තමයි අෙප්
අනුරාධපුරෙය් රැස්වීමට අති විශාල ජනතාවක් ආෙව්. ඊළඟට,
අෙප් පෙද්ශවල පවත්වන රැස්වීම්වලටත් එෙහමයි. ඒ රැස්වීම්වලට
කාන්තාවන් තමයි සියයට 60ක් විතර එන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අපි ෙම් සමාජෙය් සිද්ධ ෙවන ෙද්වල් ෙත්රුම්
ගන්නට ඕනෑ. මම මීට වැඩිය ෙම් ගැන කථා කරන්න යන්ෙන්
නැහැ.
දැන් මම මාතෘකාව ගැන වචනයක් ෙදකක් කථා කරන්නට
ඕනෑ. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් රෙට්
සංවර්ධනයක් නැහැ කියලා. 2014 පළමු කාර්තුෙව් දී ආර්ථික
වර්ධනය මූර්ත වශෙයන් සියයට 7.7කින් වර්ධනය ෙවලා
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි ෙද්ශීය ආර්ථිකෙය් තිෙබන නව
ශක්තිමත් බව සහ වැඩි දියුණුව. ඒ වාෙග්ම ෙමම ආර්ථික
වර්ධනය සඳහා විෙද්ශ අංශෙය් දායකත්වයත් ෙගොඩක් දුරට බලපා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙදවන කාර්තුෙව් දී කෘෂි අංශෙය් වර්ධනය
සියයට 6.4කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 2014 දී කාර්මික
අංශය සියයට 12.4කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා
පධාන දායකත්වය ලබා දී තිෙබන්ෙන් පතල් කැණීම් අංශය, ඉදි
කිරීම් අංශය සහ නිපැයුම් අංශයයි. ඒ වාෙග්ම 2014 පළමු
භාගෙය් දී ෙසේවා අංශෙය් වර්ධනය සියයට 6.1යි. ෙම් සඳහා පධාන
වශෙයන් සිල්ලර ෙවෙළඳාම, පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය
දායක ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 2014 පළමු භාගෙය් දී සියයට
6.1කින් ෙසේවා අංශය වැඩි කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිරි කිරීම් ගැනත් කථා
කරන්නට ඕනෑ. ඉතිරි කිරීම් නැහැයි කියලා කිව්වා. 2013 දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම ඉතිරි කිරීම්
පමාණය සියයට 20යි. එය 2014 පළමු කාර්තුෙව්දී සියයට 22.6ක්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
විශාල වර්ධනයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපට සතුටට පත් වන්නට
පුළුවන් වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ආදායම් ගැන කථා කරනවා නම්, 2014 පළමු මාස 08 තුළ
අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 7,385ක් ෙවලා
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය සියයට 14.8ක
වර්ධනයක්. ඒ සඳහා ෙරදි පිළි, ඇඟලුම්, ෙත් සහ ෙපොල් වැඩි
වශෙයන් දායක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආනයනික වියදම
2013 දී තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 12,002යි. එය
2014 පළමු මාස 08 තුළ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 12,555ක්
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එහි වැඩිවීම සියයට 4.6ක් ෙවනවා.
ඉතාමත්ම අඩු ෙව්ගයකින් තමයි ආනයනික වියදම වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. එයින් අදහස් වන්ෙන් ෙම් ආනයනික වියදම්
පාලනය කර ගැනීමට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා කියන
එකයි.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලි බලය ගැන කථා
කරනවා නම්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් දැන් තිරය පිටු පස ඉඳෙගන කෑ ගහන චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය ජනාධිපති කාලෙය් - ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු විදුලි
බලාගාරය ආරම්භ කරන්නට එතුමියට බැරි වුණා. ෙම් රෙට් තාප
විදුලිය නිෂ්පාදනයට අමතරව තිෙබන එකම විකල්පය තමයි ගල්
අඟුරු විදුලි බලය. අද ගල් අඟුරුවලින් විදුලි බලය නිෂ්පාදනය
කරනවා. 2014 දී විදුලි බල උත්පාදනය ෙගගාෙවොට් පැය 7,170ක්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අපි සියයට 3.1ක වර්ධනයක්
ලබාෙගන තිෙබනවා කියන එකයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
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ඒ වාෙග්ම අද ජල විදුලි උත්පාදනය ෙගගාෙවොට් පැය 1,812ක්
ෙවනවා. ඉෙඩෝරය නිසා එය සියයට 52.7කින් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් අපට ඒ සඳහාත් විසඳුමක් තිෙබනවා. අපට ඒ
අඩුව පුරවන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා, අෙප් ගල් අඟුරු විදුලි
බලාගාර ව ාපෘතිය නිසා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු විදුලි
බලාගාර ව ාපෘතිය තුළින් අපි 2014 වන විට සියයට 57.4ක විදුලි
ධාරිතාවක් නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට විදුලිය සඳහා
වන නිෂ්පාදන වියදම අඩුයි. ඒ නිසා තමයි අපි සියයට 25කින් විදුලි
බිල අඩු කෙළේ. එෙහම නැතිව ඡන්දයක් බලාෙගනෙනොෙවයි. අපි
යම් කිසි කමෙව්දයකට අනුව වැඩ කළ නිසායි.
2014 ජූනි මාසය අවසාන වන විට ෙම් රෙට් සියයට 97.6කට
අපි විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අද කුප්පි ලාම්පුවක් හැලිලා ළමෙයක් මිය ගියා කියලා අපට
අහන්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එදා කුප්පි ලාම්පුවට ජාත න්තර
තෑගිත් හම්බ වුණා. අද අෙප් සංවර්ධනය ෙකොපමණද කියනවා
නම්, කුප්පි ලාම්පුවක් හැලිලා ළමෙයකුට අනතුරක් වුණා; තුවාළ
වුණා ෙහෝ ළමයකු මිය ගියා කියලා පුවත් පතකවත් වාර්තා
වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ෙහේතුව, අෙප් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අද සියයට 97.6ක විදුලි
ආවරණයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අපි ෙමගාෙවොට්
4622ක විදුලි නිෂ්පාදනයක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒක අපි ලබා
ගන්ෙන් තිකුණාමලෙය් ගල් අඟුරු ව ාපෘතිෙයන් සහ උමා ඔය
ව ාපෘතිෙයන්. ඉදිරි කාලය වන ෙකොට ෙම් ඉලක්කයට යන්න
අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම්වා ෙපොත්වලට පමණක් සීමා වූ
ඉලක්කම් ෙනොෙවයි. අපි ෙම්වා පාෙයෝගිකව ආරම්භ කරලා
තිෙබන ව ාපෘති බව කියන්න ඕනෑ.
අධ ාපනය අතින් ගත්තාම, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර
මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ ගෙම් ළමයකුට විද ාෙවන් උසස්
අධ ාපනය ලබන්න, ඉංජිෙන්රු අංශෙයන් අධ ාපනය ලබන්න
අවස්ථාවක් ඇති වුණා නම් ඇති වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන අධ ාපන
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී
කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.
මහින්ෙදෝදය පාසල් 1,000ක් අපි ඒ සඳහා ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ඒ 1,000 තුළ විද ාගාර 746ක් අපි ඇති කර තිෙබනවා.
තව 254යි අපට හදන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ හැම විද ාගාරයකටම
ලක්ෂ 500කට වැඩි මුදල් පතිපාදනවලින් උපකාර කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ හැම පාසලකටම උපාධිධාරි විද ා
ගුරුවරු ලබා දීලා තිෙබනවා. අෙප් ඉලක්කය අනුව මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, තව අවුරුදු ෙදකකින් අපට ගෙමන්,
ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශ වැනි දුෂ්කර පෙද්ශවලින්, දුෂ්කර
පාසල්වලින් ෛවද වරුන් බිහි කරන්න පුළුවන්.
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ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා (විද ාත්මක
කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)
அ வல்கள் அைமச்சர்)

திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific
Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2014 අෙගෝස්තු 22 දිනැති අංක 1876/42 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

III
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2014 සැප්තැම්බර් 04 දිනැති අංක 1878/42 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
අපි කනගාටු ෙවනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ගැන.
එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා. නමුත් අවාසනාවකට
එතුමා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ලණුව ගිල්ලා.
අවසාන වශෙයන්, අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. ඊෙය් දවෙසේ
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙවනුෙවන් එක්රැස්වූ ජන සංඛ ාව
දැක්කාම ජනතාව තව තවත් එතුමා වටා ෙපළ ගැෙසන බව අපට
ෙපෙනනවා. දහඅටලක්ෂයක වැඩි ඡන්ද සංඛ ාවකින් ෙනොෙවයි,
ජනවාරි මාසෙය් නවවැනි දා වන ෙකොට වැඩි ඡන්ද
විසිපන්ලක්ෂයකින් තමයි අපි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ෙතවන වරටත් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කරන්ෙන්
කියන එක පකාශ කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා
නිහඬ වනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

රාජ ෙසේවෙය් වෘත්තීය සංගම් අයිතිවාසිකම්
කප්පාදුව

அரச ேசைவத் ெதாழிற்சங்கங்களின் உாிைமகள்
குைறப்
CURTAILMENT OF RIGHTS OF PUBLIC SERVICE TRADE
UNIONS

[අ.භා. 5.11]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී
පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 2009 වර්ෂෙය්දී අංක1589/30 සහ
2009.02.20 දින නිකුත් කරන ලද අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනය මඟින්
අත්තෙනෝමතික ෙලස නව රීති සංගහයක් කියාත්මක කළ අතර, එමඟින්
රාජ ෙසේවෙය් වෘත්තීය සංගම් ෙමෙතක් භුක්ති විඳෙගන පැමිණි වෘත්තීය
අයිතිවාසිකම් ගණනාවක් කප්පාදු ෙකරිණි.
සාමාජික සංඛ ාවන් 15%ක් ෙහෝ විසිරී සිටින සාමාජික සංඛ ාෙවන්
1000ක් ෙහෝ සිටින වෘත්තීය සංගම්වලට එක් නිලධාරිෙයකු ෙහෝ
ෙදෙදනකු පූර්ණ කාලීනව වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා පූර්ණකාලීන
කියාකාරීන් ෙලස නිදහස් කරනඅතර, එවැනි සංගමයකට වාර්ෂික ස්ථාන
මාරු මණ්ඩලෙය් නිෙයෝජිතයින් ෙලස කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී
තිබිණි. නමුත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 2009 වර්ෂෙය්දී අංක
1589/30 සහ 2009.02.20 දින නිකුත් කරන ලද අති විෙශේෂ ගැසට්
නිෙව්දනෙයන් ඉදිරිපත් කළ නව රීති සංගහයට අනුව අදාළ වෘත්තීය සමිති
නිෙයෝජිතයින්ට මධ ම රජය යටෙත් පවතින අමාත ාංශ හා
ෙදපාර්තෙම්න්තු වාර්ෂික ස්ථාන මාරු මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කිරීෙම්
අවස්ථාව අහිමි කර ඇත.
ෙම් අනුව ෙම් වන විට අධ ාපන අමාත ාංශයට අදාළ වාර්ෂික ගුරු ස්ථාන
මාරුවීම්වලදී නියමිත සාමාජික සංඛ ාවක් ෙනොමැති සංගම් බහුතරයකට
වෘත්තීය සමිති මාෆියාවට යට වීමට සිදුව ඇති බැවින්, ඔවුන් සිය ස්ථාන
මාරු ෙවනුෙවන් බරපතළ අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇත.
එබැවින් වෘත්තීය සිමිති විසින් ෙමෙතක් භුක්ති විඳින ලද මධ ම රජය
යටෙත් පවතින අමාත ාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කිරීෙම් අවස්ථාව නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරන
ෙලස ෙමම සභාවට ෙයෝජනා කර සිටී."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාලනය විටින් විට ෙම්
රෙට් වෘත්තීය සමිතිවල, වැඩ කරන ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳව කියා මාර්ග ගණනාවක් ගනිමින් සිටිනවා. විෙශේෂෙයන් ඒ
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් පාලකයන් ෙමොර ෙදන ෙම් ෙවලාෙව්,
ෙම් වෘත්තීය සමිතිවල නිෙයෝජිතයන්ට ඔවුන්ෙග් සෙහෝදර
ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් අයිතිවාසිකම් පාවිච්චි කරන්න තිබුණු
අවස්ථාවක් ෙම් රජය උල්ලංඝනය කරපු සිද්ධියක් ගැනයි මා කථා
කරන්න කල්පනා කෙළේ.
පසු ගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් කළ අරගළ මර්දනය කරන්න
විවිධ කම පාවිච්චි කරපු බව අපි දන්නවා. ඔවුන්ෙග් වැඩ තහනම්
කළා; වෘත්තීය අරගළවලට පහර දුන්නා. විෙශේෂෙයන් මෑත
කාලෙය් විවිධ තර්ජන, ගර්ජන, මැර පහාර කළා විතරක්
ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා අධිකරණය පවා පාවිච්චි කරමින් කටයුතු
කළා. වැඩ වර්ජන තහනම් කරන්න අධිකරණය පවා පාවිච්චි කළා.
ඒ සඳහා උසාවි නිෙයෝග ෙගනාවා. පහර ෙදන, ඝාතනය කරන,
මර්දනය කරන කියා මාර්ග විතරක් ෙනොෙවයි, අධිකරණය පවා
පාවිච්චි කරමින් ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරන්න මැදිහත්
වුණා.
ඒ අතෙර් ව වස්ථාපිත කියා මාර්ග හරහා ඉතාම සීරුවට, ගැසට් නිෙව්දන හා විවිධ අණ පනත් හරහා- ෙම් කටයුත්ත ඉතාම
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නිහඬව ෙම් පාලකෙයෝ කරමින් තිෙබනවා. ෙම් එහි එක්
අවස්ථාවක්. 2013 ජූලි මාසෙය් 8වැනි දා රාජ පරිපාලන හා
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් පී.බී. අෙබ්ෙකෝන් මහතා
ආයතන සංගහෙය් I ෙකොටස යටෙත් කරුණු ගණනාවක්
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
එහි 2වැනි වගන්තිෙය් සඳහන් වනවා, "2009.04.02 දින සිට
ෙමම කාණ්ඩෙය් අංක I සිට VI ෙතක් පරිච්ෙඡ්දයන්හි සඳහන්
විධිවිධාන සම්බන්ධෙයන් මධ ම රජෙය් නිලධාරින්ට අදාළ වන
ෙසේ එදින සිට බලාත්මක 1589/30 හා 2009.02.20 දින අතිවිෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය
පටිපාටික රීති ෙව්." කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආයතන
සංගහෙය් I ෙකොටෙසේ I සිට VI දක්වා පරිච්ෙඡ්දවලට අදාළ වන
බව කියනවා, 1589/30 ගැසට් පතෙය් තිෙබන කරුණු.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැසට් පතය මඟින් ආයතන
සංගහයට එකතු කරන සංෙශෝධන විෙශේෂෙයන්ම අදාළ කරනවා
මධ ම රජෙය් නිලධාරින්ට. එහි සඳහන් ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද?
මාරු මණ්ඩල සම්බන්ධ කාරණය. ආයතන සංගහෙය් 3.5 (අ) සහ
(ආ) උප වගන්ති සහ ගැසට් නිෙව්දනෙය් අදාළ ෙකොටස් මම
සභාගත* කරනවා.
ආයතන සංගහෙය් 3.5 (ආ) යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන්ව
තිෙබනවා:
"(i)

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ පස්තුත ෙසේවෙය් ෙහෝ නියුක්ත
මුළු නිලධර සංඛ ාෙවන් සියයට 15ක් ෙහෝ ඊට වැඩි
සාමාජික පිරිසක් සිටින යෙථෝක්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ෙනොෙහොත් ෙසේවාවට අදාළ එක් එක් වෘත්තීය සංගමෙය්:
ෙහෝ

(ii)

පූර්ණකාලීනව වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා නිලධරෙයකු
මුදා හැර ඇති එක් එක් වෘත්තීය සංගමෙය්
ෙහෝ
නිෙයෝජිතෙයකුෙගන් ද සමන්විත විය යුතු ය."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වන මාරු මණ්ඩලවලට වෘත්තීය
සමිතිවල නිෙයෝජිතයන්ට සම්බන්ධ වන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ
එක් අවස්ථාවක් තමයි, ඒ ෙසේවාෙව් ඉන්න ෙසේවකයන්ෙගන්
සියයට 15ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පිරිසක් වෘත්තීය සමිතියක
සාමාජිකත්වය දරනවා නම් -සාමාජිකත්වය ලබනවා නම්- එයින්
එක් ෙකෙනකුට මාරු මණ්ඩලයට සහභාගි වන්න පුළුවන්. එෙහම
නැත්නම් පූර්ණ කාලීන වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා
ෙසේවකෙයකු මුදා හැර ඇති වෘත්තීය සමිතිවලට සහභාගි වන්න
පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මුළු ලංකාෙව්ම සිටින සාමාජික
සංඛ ාව 1,000ට වැඩි නම්, වෘත්තීය සමිතිෙය් පූර්ණ කාලීනව
කටයුතු කරන්න ෙසේවකෙයක් නිදහස් කරනවා. ඒ අයටත් ෙම්
අවස්ථාව තිබුණා. හැබැයි, ඒ අවස්ථාව ෙම් ගැසට් නිෙව්නය මඟින්
රාජ ෙසේවකයන්ට අහිමි කරනවා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය්
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංක 200 යටෙත්
ෙමෙලස සඳහන් වනවා:
"ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ අමාත ාංශයක ෙහෝ පිහිටුවනු ලබන වාර්ෂික
ස්ථාන මාරු කමිටුවක සංයුතිය පහත සඳහන් පරිදි වන්ෙන් ය."

එෙහම කියලා එහි වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජනය පිළිබඳව
සඳහන් කරනවා 200 (iii) යටෙත්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුෙව් විෂය පථයට අයත් වන නිලධර

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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කණ්ඩායම් වලට හා ෙසේවාවට අයත් රජෙය් නිලධරයන්ෙගන් අවම
වශෙයන් 15%ක නිෙයෝජනයක් සහිත සෑම වෘත්තීය සමිතියක් විසින්ම
නම් කළ නිෙයෝජිතෙයක්."

රාජ
ෙසේවා
ෙකොමිෂන්
සභාව
සම්බන්ධෙයන්
2009.02.20වැනිදා නිකුත් කළ 1589/30 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට්
පතය අනුව වාර්ෂික ස්ථාන මාරු මණ්ඩලවලට සහභාගි ෙවන්න
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් වෘත්තීය සමිතිවල සියයට 15ට වැඩි
සාමාජිකත්වයක් තිෙබන නිෙයෝජිතෙයකුට විතරයි. ෙමතැනදී,
පූර්ණකාලීනව වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා නිලධරෙයකු මුදා
හැර ඇති වෘත්තීය සමිති අතහරිනවා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. සාමාන ෙයන් 1,000ට වැඩි සාමාජිකත්වයක් සහිත
වෘත්තීය සමිති අත හරිනවා. ෙම්ෙකන් බලපෑමක් ඇති ෙවන්ෙන්
කාටද? විෙශේෂෙයන්ම ගුරු ෙසේවෙය් අයට ෙම්ෙකන් විශාල
බලපෑමක් වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත්
දන්නා විධියට මධ ම රජෙය් ෙසේවකයන් තමයි ෙම්ෙකන් අත
හැරලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමහි පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙමය ඉතාම අසාධාරණ කියා මාර්ගයක්. ෙම්
පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති ගණනාවක් විෙරෝධය දැක්වූවා.
2009.02.20 දිනැති ෙම් ගැසට් නිෙව්දනයට වෘත්තීය සමිති
විෙරෝධය දැක්වූවාට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පශ්නය මතු වූ
ෙවලාවක නිෙයෝජ මුදල් අමාත වරයා වන ගරු සරත් අමුණුගම
මැතිතුමා කිව්වා, ඒ වෘත්තීය සමිතිවලට බලපාන අගතියක් වන
කාරණය අයින් කරනවා කියලා. නමුත් ෙම් වන කල් ෙම්
පාලකෙයෝ ඒ කටයුත්ත කරලා නැහැ. ඒ නිසායි ෙම් ගරු සභාෙව්
අද ෙම් පශ්නය මතු කරන්ෙන්. ෙමහි පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා.
එයින් පළමුවැනි එක ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ෙම් රෙට් නීති ෙදකක් කියාත්මක
ෙවන්න බැහැ. ෙම්ක මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීමක්. ගුරු
ෙසේවය ගත්ෙතොත්, පළාත් සභාවල සිටින ගුරුවරුන් තමයි වැඩි.
පළාත් සභා ගුරු ෙසේවයට එක නීතියකුත්, මධ ම රජෙය් තිෙබන
ජාතික පාසල්වල ගුරු ෙසේවයට තවත් නීතියකුත් මාරු මණ්ඩලවල
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා ඇති වී තිෙබන මූලික පශ්නය
ෙමොකක්ද? ගුරු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින රාජ ෙසේවෙය් සිටින
කණ්ඩායම් ෙදකකට නීති ෙදකක් බල පවත්වනවා. ඒක වැරැදියි.
එෙහම නීති ෙදකක් බල පවත්වන්න බැහැ. ෙම් පශ්නය තමයි
වෘත්තීය සමිති මතු කෙළේ. මුදල් නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් තමයි කිව්ෙව්, අගතියක් සිදු වන ෙකොටස අයින්
කරනවා කියලා. ෙම් රෙට් ගුරු ෙසේවෙය් කණ්ඩායම් ෙදකකට නීති
ෙදකක් කියාත්මක කරනවා. ඒක වැරැදියි. ඒක වහාම ෙවනස්
කරන්න ඕනෑ.
අෙනක් පශ්නය ෙම්කයි. අප දන්නා විධියට ෙම් රෙට් ගුරු
ෙසේවෙය් ෙයෙදන අය 230,000ක් විතර තමයි ඉන්ෙන්. එයින්
මධ ම රජය යටෙත් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ ජාතික පාසල්
ගුරුවරුන් ඉන්ෙන් 31,000කට තරමක් වැඩි පමාණයක්. සියයට
15ක් සාමාජිකත්වය දරන වෘත්තීය සමිතියක නිෙයෝජිතයකුට
පමණක් මාරු මණ්ඩල නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණාම
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 230,000න්
සියයට 15ක් කියන්ෙන් 35,000කට ආසන්න පමාණයක්. මධ ම
රජය යටෙත් තිෙබන සියලු ජාතික පාසල්වල සිටින්ෙන්ත්
ගුරුවරුන් 31,000යි. මධ ම රජය යටෙත් තිෙබන ජාතික පාසල්
ගුරුවරුන්ට මාරු මණ්ඩල නිෙයෝජනය කිරීෙම් අවස්ථාවක් නැති
ෙවනවා, මුළු සාමාජික සංඛ ාෙවන් සියයට 15ක් වෘත්තීය
සමිතිවල නැති නිසා; සාමාජිකයන් 1,000ක් සිටින වෘත්තීය
සමිතිවලට ඒ අයිතිය නැති නිසා. ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?
අප එකඟ වුණත් නැති වුණත් විෙශේෂෙයන් ජාතිකත්ව පදනමින්,
ෙවනස් සංස්කෘතීන් අනුව, කථා කරන භාෂා අනුව වෘත්තීය සමිති
හැදිලා තිෙබනවා. ෙදමළ භාෂාව කථා කරන අය වෘත්තීය සමිති
හදලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආගම් අනුව වෘත්තීය සමිති හදලා

3550

තිෙබනවා. මුස්ලිම් ගුරු සංගමය, ඉස්ලාම් ගුරු සංගමය,
කෙතෝලික ගුරු සංගම්, ෙදමළ ගුරු සංගම් ආදි වශෙයන් ගුරු
සංගම් හදලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සාමාජිකත්වය 1,000ක්
ඉක්මවූ ගුරු සංගම් ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙවනස් අනන තාවක්
සහිතව ෙවනස් සිතීමක් අනුව හදාගත්තු වෘත්තීය සමිතිවලට මාරු
මණ්ඩල නිෙයෝජනය කිරීෙම් අවස්ථාව නැති ෙවනවා. ෙමොකක්ද
එයින් සිදු වන්ෙන්? ෙම් රෙට් ඉතාම සීමිත වෘත්තීය සමිති
කීපයකට විතරක් මාරු මණ්ඩලවලට පත්ෙවන්න හැකි වීම නිසා
ඔවුන්ෙග් මාෆියාවට යට ෙවන්න ගුරුවරුන් ගණනාවකට සිද්ධ
ෙවනවා. එය වැරැදියි. ඒ නිසායි අප විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණාව
මතු කරන්ෙන්. ෙම් අහිමි කර තිෙබන්ෙන් කලින් ඔවුන්ට තිබුණු
අවස්ථාවක්. වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන්ට තිබුණු අවස්ථාවක්
නැති කර තිෙබනවා අංක 1589/30 දරන ගැසට් නිෙව්දනය මඟින්.
ඒ නිසා ෙම් ෙකොටස ෙවනස් කරන්න කියන එක තමයි ඒ
ගුරුවරුන්, ඒ වෘත්තීය සංගම් ඉල්ලා සිටිෙය්. පධාන වශෙයන්ම
මා නැවත මතු කරන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් රෙට් නීති ෙදකක්
කියාත්මක ෙවනවා, පළාත් සභා ගුරුවරුන්ට එක නීතියකුත්
මධ ම රජෙය් ගුරුවරුන්ට එක නීතියකුත් වශෙයන්. ෙම් ගරු
සභාෙව්දී මීට කලින් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියපු විධියට
ෙම් අසාධාරණය මැඬ පවත්වන්න, ෙවනස් කරන්න මැදිහත්
ෙවන්න කියන ෙයෝජනාව තමයි මා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම් සංෙශෝධනය නැවත ෙවනස් කරන්න
ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම් රෙට්
පාලකයන් විවිධ කම මඟින් රාජ ෙසේවකයන්ෙග්, ෙම් රෙට් වැඩ
කරන ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරන එක ඉතාම සීරු
මාරුවට කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමමඟින් ඔවුන්ට අගතියක්
ෙවනවා. ඒ අගතිදායක කරුණ ෙවනස් කරන්න කියලා මම ෙම්
සභාෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.
[අ.භා. 5.24]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද එම ෙයෝජනාව මම ඉතා සතුටින් ස්ථිර
කරනවා. ෙම් රෙට් මධ ම රජෙය් රාජ ෙසේවය සහ පළාත් රාජ
ෙසේවය වශෙයන් ෙකොටස් ෙදකක් නිර්මාණය වූ අවස්ථාෙව්දී
පරිපාලනමය වශෙයන් යම් ආකාරයක අවුල්සහගත තත්ත්වයක්
නිර්මාණය වුණා.
මධ ම ආණ්ඩුෙව් ෙසේවකයන්ට එක් ආකාරයකටත්, පළාත්
රාජ ෙසේවෙය් ෙසේවකයන්ට එක් ආකාරයකටත් සලකන
තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. ඒ වාෙග්ම රාජ ෙසේවය පිළිබඳ පත්
කිරීම්, උසස්වීම්, මාරු කිරීම්, විනය පිළිබඳව කටයුතු කරන ඒ
කියාදාමයත් ෙදයාකාරයකින් සිද්ධ වුණා. මධ ම ආණ්ඩුවට
අදාළව රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කියාදාමය එකක්; පළාත්
පත්වීම්වලට අදාළව ආණ්ඩුකාරවරයා මැදිහත්ව කරන කියාදාමය
තවත් එකක්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් යම් ආකාරයකට රාජ ෙසේවය
පිළිබඳව; ඒ කියාදාමය පිළිබඳව කල්පනා කළ යුතු, සිතිය යුතු
අවස්ථා ගණනාවක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.
අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ඉතාම නිවැරදිව ඉදිරිපත් කෙළේ
එවැනිම කාරණයක්; යම් විෙශේෂිත ක්ෙෂේතයක් වන ගුරුවරුන්ට
අදාළව ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඒ පශ්නය පිළිබඳව නිවැරදිව
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

අධ යනය කිරීෙමන් පසුව ඉතාම පැහැදිලි විගහයක් එතුමා කළ
නිසා මම ඒ කාරණය ගැන වැඩිදුර කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ගුරුවරුන්ට ෙම් විධිෙය් අසාධාරණ
නීතිමය තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන ඒ
කාරණය ඉවත් කිරීමට අපි පියවර ගත යුතුයි. අවාසනාවකට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද ෙම් විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමා ෙනොමැති බවයි
ෙපෙනන්ෙන්. නමුත් මම හිතනවා, අෙප් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ෙදන්න අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉන්නවා
කියලා.
ෙම් දවස්වල රජෙය් තිෙබන ව ාකූල තත්ත්වයන් මත,
ජනාධිපතිවරණයට ඇති ෙවලා තිෙබන පබල අභිෙයෝගයන් අනුව
යම් ආකාරයක අවුල්සහගත තත්ත්වයක් රට තුළ නිර්මාණය
ෙවලා තිෙබනවා. රාජ පරිපාලනය තුළත් ඒ අවුල්සහගත
තත්ත්වය නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග්
කාර්යාලය තුළත්, ඡන්ද ව ාපාරය තුළත් ඒ අවුල්සහගත තත්ත්වය
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගය දිගින් දිගටම
ෙම් කමය තුළ අඩු කරලා අද වන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව ගණන්
ෙනොගන්නා තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව බදු
පැනවීම පිළිබඳව හුදු මුදා තබන ආයතනයක් බවට පාර්ලිෙම්න්තුව
අද පත් වී තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයන් මත ගරු අජිත් කුමාර
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් පශ්නය පිළිබඳව
ෙකොපමණ දුරකට යථාර්ථවාදීව කටයුතු කරයිද, පිළිතුරක් ෙදයිද
කියන කාරණය ගැන මට සැකයක් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම ෙවතත්,
ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් හැටියට ජනතාවෙග් පශ්න ෙම් රෙට්
තිෙබන ඉහළම වාද පිටිය තුළ ෙසොයා බලන්න, කථා කරන්න,
තර්ක කරන්න, අවධානය ෙයොමු කරන්න අපට අද සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ අෙප් යුතුකම අපි ඉටු කරනවා. නමුත්, ඒ යුතුකම
සැබෑ ෙලස ඉටු වන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් රෙට් සැබෑ තීරණ
ගන්නා ස්ථානය බවට පත් කිරීම අප කළ යුතුව තිෙබනවා.
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය ෙහෝ ෙවනත් අමාත ාංශයක
ෙල්කම් කාර්යාලයක් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් හුදකලාව
තීරණ ෙගන, ඒ ගන්නා තීරණවලට හුදු අනුමතිය දීෙම් ස්ථානයක්
බවට පාර්ලිෙම්න්තුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ යුගය අවසන් කළ යුතුය කියන කාරණය ගැන ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් තුළ එකඟතාවක් තිෙබනවා. හැබැයි,
අවාසනාවකට ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය ෙගොඩ නැඟී තිෙබන
කමෙව්දය තුළ, ඒ විධායක ජනාධිපති කමය දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය හරහා තවත් වඩ වඩාත් විකෘති වීම තුළින්
අද බැරෑරුම් තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් රෙට් නීතිෙය්
ආධිපත නැවත තහවුරු කරලා ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට අහිමි
වී ගිය ඒ ෙගෞරවය නැවත ස්ථාපනය කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කථා කරන, වැඩ කරන, පාර්ලිෙම්න්තුවට
වග කියන, ඒ හරහා ජනතාවට වග කියන පරිපාලනමය
කියාදාමයක් රට තුළ ස්ථාපනය කිරීමයි අවශ වන්ෙන්. ඒ නිසා
ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද ෙම් වැදගත්
කාරණය පිළිබඳව තර්කානුකූල නිශ්චිත පිළිතුරක් ලැෙබ්වි කියා
මම අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නිෙයෝජ අමාත ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා.
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ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි
අමාත තුමා)

මහතා

(කෘෂිකර්ම

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජී.එච්. අජිත් කුමාර
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව
සම්බන්ධව අධ ාපන අමාත ාංශය යම් පැහැදිලි කිරීමක් එවා
තිෙබනවා. මා එය ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නම්.
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 58(1) හා 59(අ) ව වස්ථාව පකාරව රජෙය්
නිලධාරින් පත් කිරීම, උසස් කිරීම හා ස්ථාන මාරු කිරීම
සම්බන්ධෙයන් හා ඊට ආනුෂංගික වන කරුණු පිළිබඳ විධිවිධාන
සැලසීම සඳහා වන බලය රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත
පවරා ඇත. ඒ අනුව ඉහත කරුණු සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කළ
යුතු කාර්ය පටිපාටික රීතීන් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක
1589/30 හා 2009.02.20 දිනැති අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින්
පකාශයට පත් කර ඇත.
අමාත මණ්ඩල අනුමැතිය සහිතව පකාශයට පත් කර ඇති
රජෙය් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් වන ආයතන සංගහෙය් 2013
සංස්කරණය මඟින් මධ ම රජෙය් නිලධාරින්ෙග් පත් කිරීම්, උසස්
කිරීම් හා ස්ථාන මාරු කිරීම සම්බන්ධෙයන් රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඉහත කාර්ය පටිපාටික රීතීන් අදාළ කර ගත
යුතු බැව් දක්වා ඇත. ආයතන සංගහෙය් එම ෙකොටස ඇමුණුම I
වශෙයන් සභාගත* කරමි.
මධ ම රජෙය් නිලධාරි ගණයට අයත් ජාතික පාසල් ගුරු
භවතුන්ෙග් 2014 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු මණ්ඩල සඳහා ඉහත
කාර්ය පටිපාටික රීතීන්හි XVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් 200.III ව වස්ථාෙව්
දක්වා ඇති පරිදි අදාළ නිලධාරි ගණෙයන් සියයට 15ක සාමාජික
සංඛ ාවක් හිමි වෘත්තිය සමිතිවලට සහභාගී වීම සඳහා අවස්ථාව
ලබා ෙදන ලදී. එම විස්තරය ඇමුණුම II වශෙයන් සභාගත*
කරමි.
ඒ අනුව 2014 වාර්ෂික ගුරු ස්ථාන මාරු මණ්ඩල පිහිටුවීම
හුෙදක් මධ ම රජෙය් නිලධාරින්ට අදාළ වන නියමිත නීතිමය
තත්ත්වයන් අනුව සිදු කර ඇති අතර, ඒ සම්බන්ධෙයන් අධ ාපන
අමාත ාංශය විසින් කිසිදු ආකාරයක මැදිහත් වීමක් සිදු ෙකොට
ෙනොමැත. තවද ෙමම තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ඉහත රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නියමයන් ඉක්මවා කටයුතු කිරීම සඳහාද
අධ ාපන අමාත ාංශය ෙවත බලයක් ෙනොමැති බැව්ද ෙමයින් ඉතා
කරුණාෙවන් දන්වා සිටිමි.
තවද ආයතන සංගහෙය් දක්වා ඇති පරිදි ඉහත රීතීන් මධ ම
රජෙය් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් පමණක් අනුගමනය කළ යුතු
බැවින්, ෙමම තත්ත්වය අදාළ වනුෙය් ජාතික පාසල් ගුරු මාරු
මණ්ඩල සඳහා පමණි. එම නිසා ගරු ජී.එච්. අජිත් කුමාර
මන්තීවරයා විසින් දක්වා ඇති පරිදි පූර්ණකාලීනව නිදහස් කරන
සාමාජිකයන් සහිත ගුරු වෘත්තීය සමිතිවලට බහුතරයක් වන
පළාත් රාජ ෙසේවයට අයත් ගුරු භවතුන්ෙග් ස්ථාන මාරු මණ්ඩල
සඳහා සහභාගී වීමට අවස්ථාව අහිමි ෙනොවන බැව් එතුමාෙග්
කාරුණික දැන ගැනීම සඳහා තවදුරටත් දන්වා සිටිමි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(The Hon. Ajith Kumara)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක්
කර ගත යුතුව තිෙබනවා. දැන් ෙම් සභාෙව් තිෙබන තත්ත්වෙය්
හැටියට ගරු ඇමතිතුමාත් සමඟ ෙම් ගැන වාද කරන්න ෙහෝ පශ්න
කරන්නත් බැහැ. නමුත්, මා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම්
අවස්ථාෙව් අමාත වරෙයක් නැති නිසා ෙම් ෙයෝජනාව උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී පූර්ණව සාකච්ඡා කරන්න කියලා. මම ඉදිරිපත්
කළ පශ්නෙයනුත් කියැවුෙණ් ජාතික පාසල්වල අයට ෙම් අයිතිය
නැති වන එක ගැන තමයි. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් උත්තරය දුන්ෙන්
ජාතික පාසල්වල ගුරුවරුන්ට විතරයි ෙම් පශ්නය බලපාන්ෙන්,
පළාත් සභාවලට පශ්නයක් නැහැ කියලායි. ජාතික පාසල්වල
ගුරුවරුන්ට බලපාන පශ්නය තමයි, මම මතු කෙළේ. උත්තරය
ෙනොලැබුෙණ්ත් ඒකටයි. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ෙම්
පශ්නයට ඔබතුමා ෙහෝ පිළිතුර සැපයීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. නමුත්, මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා ෙම් කාරණය
පූර්ණව සාකච්ඡා කරන්න අමාත ාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ෙයොමු කරන්න කියලා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් එම ෙයෝජනාවට මා
එකඟ ෙවනවා. ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව්දී මමත් ඔබතුමාට සහාය දක්වන බව මතක් කරන්න
කැමැතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 5.33ට, අද දින සභා සම්මතිය
අනුව, 2015 ජනවාරි 20වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල්
ගිෙය්ය.

அதன்ப பி.ப. 5.33 க்கு பாரா மன்றம், அதன இன்ைறய
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சனவாி 20, ெசவ்வாய்கிழைம பி.ப. 1.00
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 5.33 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday,
20th January, 2015 pursuant to the Resolution of Parliament of this
Day.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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