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(235 වැනි අධිකාරිය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධ ෙයෝජනාව. (2012 මාර්තු 30 දිනැති අංක
1751/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට පතය). - [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

——————–—————–——–

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

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

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

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

2000 සහ 2008 වර්ෂ සඳහා ජාතික පුස්තකාල හා පෙල්ඛන ෙසේවා
මණ්ඩලෙය් පරිපාලන වාර්තා. - [අධ ාපන අමාත ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

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

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2009 වර්ෂය සඳහා
ශී ලංකා රාජ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

“ශ

 ලංකා ජනාප
இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ජීෙජ්එල්/308
2012 මැයි මස 06 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.

ஆேலாசைனக் கு

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

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.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister
of Economic Development)

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති”

(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත
සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ජනමාධ හා පවෘත්ති කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
(i)

2010 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව;

පාර්ලිෙම්න්තුව

683

684

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(ii)

2009 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව සහ ගිණුම් පකාශනය;

(iii) 2009 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික චිතපට සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව;
(iv)

2009 වර්ෂය සඳහා සැලසිෙන රූපවාහිනී ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව;

(v)

2010 වර්ෂය සඳහා රජෙය් මුදණ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

(vi)

2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව.

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.
(1) බටෙපොල, උඩුවිල, විමංසා යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.එච්.
යසකාන්ති පද්මරාණි ද සිල්වා මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
(2) කිරම, පරගහෙහේන, ෙකොන්කරෙහේන යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි එම්. චන්දරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

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

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

ෙපත්සම්

ம

(The Hon. Tissa Attanayake)

க்கள்

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

PETITIONS

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 1 - 0993/'10 - (2), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

(Mr. Speaker)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය - පැමිණ නැත.
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සුළු අපනයන ෙභෝග
පවර්ධන අමාත තුමා)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(The Hon. Reginold Cooray -Minister of Minor Export Crop
Promotion))

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர - சி
ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

ஏற் மதிப் பயிர்கள்

(1)

පානදුර, දිබ්බැද්ද, අංක 66 ඩී. යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ශීලා
රම්මුනි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

ෙහොරණ, මූනගම, දික්ෙහේනපුර, මධ ම පන්තික නිවාස
සංකීර්ණය, අංක 375, 16 වන පටුමග යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ෙජ්.එන්. සිරිවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා - පැමිණ නැත.

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 කථානායකතුමනි, මම කුරුවිට, හිග්ගස්ෙහේන,
මල්වත්ඕවිට, තානායම් ෙගොඩනැඟිල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
ෙක්.එච්. සුගතදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி
அைமச்சர் )

ෙමය ෙදවැනි වතාවට අහන පශ්නයක්, ගරු කථානායකතුමනි.
ආණ්ඩු කාල තුනක් තුළ පැන නැඟුණු ෙපෞද්ගලීකරණ පිළිෙවතක්
නිසයි පිළිතුරු දීමට මාසයක කාලයක් ඉල්ලන්ෙන්. ඒ සියලු
වාර්තා සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අවශ යි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ඔබතුමාෙගන් කාරුණික
ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්ද? ෙමෙතක් දුරක් මුදල්
අමාත ාංශෙයන් පශ්න 68ක් අහලා පශ්න පහකටයි උත්තර
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. මෙග් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් ෙම් ෙගනි යන්ෙන්. කරුණාකරලා -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙම් අහන පශ්නවලට හැකි
ඉක්මනින් පිළිතුරු සපයන්න අදාළ නිලධාරින්ට උපෙදස් ෙදන්න
ඕනෑ. නැත්නම් ෙම්ක -

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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(iii)

නවයාල විල පානීය ජල
ව ාපෘතිය : ඇස්තෙම්න්තුගත වියදම

ேமற்ப
இடத்தில் தங்காைல - ெப அத்த
இைணந்த நீர் வழங்கும் திட்டம் எ ம் ெபயாில்
நீர் க த்திட்டெமான் க்காக 2005.10.05 ஆம்
திகதி அ க்கல் நாட்டப்பட் ள்ளேபாதி ம்,
இ வைர ேமற்ப நிர்மாணிப் நடவ க்ைககள்
இடம்ெபறவில்ைல என்பைத ம்

நவயால ஏாி கு நீர்க் க த்திட்டம்:
மதிப்பீட் த்ெதாைக

NAVAYALA LAKE DRINKING WATER PROJECT : ESTIMATED
COST

1301/’11

2.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப நீர் க த்திட்டத்தின் ஊடாக நீர் வழங்க
திட்டமிடப்பட்
ந்த
கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(ii)

அதன் ேவைலகைள
ாிதமாக ஆரம்பித்
பிரேதச மக்களின் கு நீர் ேதைவகைள ர்த்தி
ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(iii)

அவ்வாறாயின்
அதன்
ேவைலகள்
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா என்பைத ம்;

(iv)

அதற்கு ெசலவாகும் பணத்ெதாைக எவ்வள
என்பைத ம்;

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, තංගල්ල හා
ෙබලිඅත්ත මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ෙදකට යාබදව
නළගම, විල්ලද්දර නම් වූ පෙද්ශෙය් වර්ෂ
ෙදදහසක් තරම් පැරණි නවයාල විල පිහිටා ඇති
බවත්;

(ii)

2005 වර්ෂෙය්දී ෙමම විල සහ අවට ඉඩම් පානීය
ජල ව ාපෘතියක් සඳහා රජයට පවරා ගත් බවත්;

(iii)

එම ස්ථානෙය් තංගල්ල, ෙබලිඅත්ත ඒකාබද්ධ ජල
ෙයෝජනා කමය නමින් ජල ව ාපෘතියක් සඳහා
2005.10.05 දින මුල්ගල් තැබුවද, ෙම් දක්වා එහි
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු ෙනොවී පවතින බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

(ii)
(ஈ)

එම ජල ව ාපෘතිය මඟින් ජලය සැපයීමට සැලසුම්
කර තිබු පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
එහි වැඩ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ ෙකොට
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ තා
සපුරාලීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එහි වැඩ ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;

(iv)

ඊට වැය වන මුදල ෙකොපමණද;

(i)

ජල ෙයෝජනා කමය නිසා ඉඩම් අහිමි වූ ජනතාවට
ඉඩම් ලබා දීම සඳහා සුදුසු කමෙව්දයක්
සකසන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද;

அவ்வாறாயின், அ

இன்ேறல், ஏன்?

(a)

Is he aware that(i)

the Navayala Lake, which is about 2000
years old is located in an area called
Nalagama Willaddara bordering the two
electorates of Tangalle and Beliatta in the
Hambantota District;

(ii)

this lake and surrounding lands were
acquired by the Government in the year
2005 for a drinking water project; and

(iii)

construction activities are yet to get off the
ground, despite laying of the foundation
stone on 05.10.2005 in the aforesaid
location for a water project named the
Tangalle-Beliatta integrated water scheme?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீர் வழங்கல், வ காலைமப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் தங்காைல
மற் ம் ெப அத்த ஆகிய இரண்
ேதர்தல்
ெதாகுதிகைள ம்
அண்மித்ததாக
உள்ள
நலகமவில் அத்தர எ ம் பகுதியில் சுமார்
இரண்டாயிரம் ஆண் கள் பைழைமவாய்ந்த
நவயால ஏாி அைமந் ள்ள என்பைத ம்;
2005 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
சூழ ள்ள
காணிக
க த்திட்டெமான் க்காக
சு காிக்கப்பட்ட என்பைத

ஏாி ம், அதைனச்
ம்
கு நீர்
அரசாங்கத்தினால்
ம்;

யா ?

asked the Minister of Water Supply and Drainage:

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

நீர் வழங்கல் திட்டம் காரணமாக காணிகைள
இழந் ள்ள
மக்க க்கு
காணிகைள
வழங்குவதற்காக தகுந்த
ைறைமெயான்
தயாாிக்கப்ப மா?

(b)

Will he state(i)

the number of families planned to be
provided with water under this project;

(ii)

whether action will be taken for the speedy
commencement of its activities to cater to
the drinking water requirements of the
people of the area;

(iii)

if so, the date on which its construction will
commence; and

(iv)

the amount of money to be spent on this
purpose?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(c)

Will he inform this House(i)

(ii)
(d)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

if so what it is?

ඉදිරි මාස පහෙළොව තුළ.

If not, why?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(iii)

ජල ෙයෝජනා කමයට අවශ අමු ජලය (Raw
Water) ලබා ගැනීම පිණිස නවයාල විල
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 2005.10.05 වැනි දින මුල්
ගල තබන ලදී.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
නිලධාරින් ෙම් විල වටා බැම්මක් සකස් කරනවායි කියලා පකාශ
කරලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ඉඩම් හිමිකරුෙවක් වන ඊ.එස්.
ජයසිරි මහතා මට ලිපියක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය අහන්න. විස්තර කරන්නට ගිහිල්ලා අන්තිමට පශ්න
ඇසීමට ෙවලාව නැතිව යනවා.

එහි පළමු අදියර යටෙත් මීටර 3.4ක් වැව ගැඹුරු
කිරීම සහ පාලන ෙදොරටුව සකස් කිරීම ෙම් වන
විට නිම කර ඇත.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(i)

පවුල් 14,000කි.

පශ්නයයි අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.

(ii)

දැනටමත් කටයුතු කර ඇත.

(iii)

තවදුරටත්, ජලාශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
ජලාශෙය් ගැඹුර වැඩි කිරීම සහ බස්නා ඇළක්
සකස් කිරීෙම් කටයුතු 2012.01.19 වන දින
ආරම්භ කර ඇත.

(iv)
(ඇ)

ඉදිරි මාස?

whether a suitable methodology will be
devised to allocate lands to the people who
have been dispossessed of their lands due to
the water project; and

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(අ)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රුපියල් මිලියන 20.40 කි.

(i)

ඔව්.

(ii)

ඉඩම් හිමියන්ට වන්දි මුදල් ලබා දීම සඳහා
අවශ මුදල් ජාතික ජලසම්පාදන සහ ජලාපවහන
මණ්ඩලය විසින් අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්
ෙවත දැනටමත් ලබා දී ඇත.

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය ෙනොෙවයි ෙන් අහන්ෙන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

එම ඉඩම් හිමිකරු කියනවා, ෙම් විෙල් වතුර පිෙරන
වකවානුෙව් දී ෙම් පෙද්ශෙය් නිවාස සහ ඉඩම් යට ෙවනවා
කියලා. ෙම් කියන බැම්ම දැනටත් සකස් කරලා නැහැ, ඒ සකස්
කිරීම සිදු වන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ ගැන අමාත ාංශෙය්
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, පවුල් 14,000ක් ඉලක්ක කර
ගනිමින් 2005.10.05 වන දා මුල් ගල් තැබූ ෙම් ජල ෙයෝජනා
කමෙය් වැඩ කටයුතුවලින් දැනට පළමුවන අදියර පමණයි
අවසාන වී තිෙබන්ෙන් කියා. අමාත ාංශය හඳුනා ෙගන තිෙබන
විධියට නිමාවට පත් වන්නට තව අදියර කීයක් තිෙබනවා ද, ඒ
සඳහා තව ෙකොපමණ කාලයක් ගත ෙවනවා ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම පිළිතුෙර් සඳහන් කළා, අවශ ජල පමාණය වැඩි කිරීම
සඳහා ගැඹුර වැඩි ෙකොට තවත් ජලය ලබා ගැනීමට හැකි මාර්ග
සකස් කිරීෙම් වැඩ කටයුතු 2012.01.19 වන දින ආරම්භ කර
තිෙබනවාය කියා. එය හමාර වුණු විගස ඉදිරි මාස 15 තුළ ෙම්
කටයුතු නිමා කරන්නට පුළුවන්.

තමුන්නාන්ෙසේට ලැබිලා තිෙබන ලිපිය මට ඉදිරිපත් කරන්න.
ඒ ගැන මා කටයුතු කරන්නම්. ඉංජිෙන්රුවරුන් ඔය කියන විධිෙය්
හානියක් වන්නට කටයුතු ෙනොකරන බවට මා සහතික ෙවන්නම්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අමාත ාංශෙයන් පසු ගිය වසරවල වැඩ ආරම්භ කළ, විවිධ
ෙහේතූන් නිසා කල් ගිය ව ාපෘති අවසන් කිරීම පිළිබඳව කාල
රාමුවක් එක්ක වැඩ පිළිෙවළක් 2012 වසර සඳහා අමාත ාංශය
සකස් කරලා තිෙබනවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අවිනිශ්චිතව අසන පශ්නයකට පිළිතුරු දිය ෙනොහැක.
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කථානායකතුමා

මත්පැන් බලපත : විස්තර

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ம பான உாிமப்பத்திரங்கள்: விபரம்

(Mr. Speaker)

LIQUOR LICENCES : DETAILS

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
පශ්න අංක 3 - 1621/'11- (3), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

1985/’11

4. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2008 වර්ෂය දක්වා සහ 2011
වර්ෂය තුළදී මත්පැන් අෙලවි සැල් ආරම්භ කිරීම
සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2011 වර්ෂය දක්වා කාල
සීමාෙව්දී මත්පැන් බලපතලාභීන්ෙග් නම් සහ
ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(iii)

මත්පැන් අෙලවි කිරීම සඳහා බලපත ලබා දීෙම් දී
ි ා පිළිෙවත කවෙර්ද;
අනුගමනය කරන කය

(iv)

ඉහත අ (i)හි සඳහන් වර්ෂවල මත්පැන්
අෙලවිසැල් බලපත ලබා දීෙමන් රජය ලද ආදායම
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක් කල්
ඉල්ලනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. "මිහින් ලංකා"ආයතනය
පිළිබඳව මා අසා තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් සරල පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම
ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් තුන්වැනි
වතාවටයි. ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා දිගින් දිගටම කල්
ගැනීෙමන් ෙපනී යන්ෙන් ෙමොකක්ද? මිහින් ලංකා ආයතනය තුළ
සිදු වී තිෙබන ගනුෙදනු පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට වසන් කිරීෙම්
පයත්නයක් තමයි ෙම් තුළ තිෙබන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් වන විට මත්පැන් අෙලවි කිරීෙම් බලපත ලබා
ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒ අතරින් ඉදිරිෙය් දී බලපත ලබා දිය යුතු යැයි
තීරණය කර ඇති ඉල්ලුම්කරුවන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iii)

ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2005ஆம் ஆண்
தல் 2008ஆம் ஆண்
வைரயி ம் மற் ம் 2011ஆம் ஆண்
ம்
ம பான
விற்பைன
நிைலயங்கைள
ஆரம்பிப்பதற்காக
வழங்கப்பட் ள்ள
உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii)

2005ஆம் ஆண்
தல் 2011ஆம் ஆண்
வைரயிலான
காலப்பகுதியில்
ம பான
உாிமப்பத்திரம்
ெபற்றவர்களின்
ெபயர்கள்
மற் ம் கவாிகள் யாைவ;

(iii)

ம பான விற்பைனக்கான உாிமப்பத்திரங்கைள
வழங்குைகயில் பின்பற்றப்ப ம் நைட ைற
யா ;

(iv)

ேமேல
அ(i )
இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ஆண் களில், ம பான விற்பைன நிைலய
உாிமப்பத்திரங்கைள
வழங்குதன்
லம்
அரசாங்கம் ஈட் ய வ மானம் வ டாந்த
ாீதியில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා බලන්න. අධ ක්ෂ
මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කරන අය කවුද කියලා අහලා තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සතියක් කල් ඉල්ලනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු
ඇමතිතුමා අද නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා ගිහිල්ලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් පශ්නය ගරු සභාවට තුන්වතාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට සතියකින් පිළිතුර
ෙදනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

தற்ேபா
ம பான
விற்பைனக்காக
உாிைமப்பத்திரங்கைளப்
ெபற் க்ெகாள் ம்
ெபா ட்
விண்ணப்பங்கைளச்
சமர்ப்பித் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

පාර්ලිෙම්න්තුව

691

692

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(ii)

(iii)

(இ)

இதில்
எதிர்காலத்தில்
உாிமப்பத்திரம்
வழங்கப்பட
ேவண் ெமன
ெசய்யப்பட் ள்ள விண்ணப்பதாரர்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;

වර්ෂය

2005

2006

අලුතින් නිකුත් කළ
මුළු මත්පැන් බලපත
සංඛ ාව

132

35

42

36

இவர்களின்
யாைவ

සිල්ලරට මත්පැන්
විකුණන බලපත

51

02

01

-

ெபயர்கள்

மற் ம்

கவாிகள்

ෙහොෙටල් බලපත

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

28

27

20

34

ආපනශාලා බලපත

38

04

19

01

இன்ேறல்,ஏன்?

ෙතොග බලපත

05

-

-

-

කීඩා සමාජ බලපත

08

-

-

-

බියර් පමණක් බලපත

02

02

02

01

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state (i)

(ii)

(iii)
(iv)

(b)

(c)

the number of licences issued during the
period from 2005 to 2008 and in 2011 to
open liquor stores;

2011 වර්ෂය තුළදී නිකුත් කරන ලද නව බලපත
සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්.

the names and addresses of the liquor
licensees during the period from 2005 to
2011;

වර්ෂය

2011

අලුතින් නිකුත් කළ මුළු මත්පැන් බලපත සංඛ ාව

132

the procedure followed in issuing licences
to sell liquor; and

සිල්ලරට මත්පැන් විකුණන බලපත

51

ෙහොෙටල් බලපත

28

ආපනශාලා බලපත

38

ෙතොග බලපත

05

කීඩා සමාජ බලපත

08

බියර් පමණක් බලපත

02

the annual income that the Government
earned by issuing licences for liquor stores
in the years mentioned under (i) above
separately?

Will he inform this House (i)

the number of applications received so far
for obtaining licences to sell liquor;

(ii)

the number of applications to whom it has
been decided to issue licences in future; and

(iii)

their names and addresses?

(ii)

ඇමුණුම 01හි සඳහන් කර තිෙබනවා.

(iii)

ඇමුණුම 02හි සඳහන් කර තිෙබනවා. ඇමුණුම්
සභාගත* කරනවා. අනුගමනය කරන කියා
පිළිෙවත් 10ක් එහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.

If not, why?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(iv)

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன )

වර්ෂය

නව බලපත් ලබා දීෙමන් ලත් ආදායම
(රු.)

2005
2006
2007
2008
2011

6,630,838.00
1,907,069.00
3,257,916.00
2,355,822.00
5,587,498.00

(The Hon. Gitanjana Gunawardena )

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

2007 2008

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2008 වර්ෂය දක්වා මත්පැන්
අෙලවි සැල් ආරම්භ කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති
බලපත සංඛ ාව,(i)

ඉල්ලුම් පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සංඛ ාව 11

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(ii)

දැනට තීරණයක් ෙගන නැත.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
2011 දක්වා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඔබතුමා වර්ෂ ෙදකක් සඳහන් කරලා, ඊට පස්ෙසේයි 2011 ගැන
සඳහන් කරන්ෙන්. පිළිතුර table එකක් මඟින් දක්වා තිෙබනවා.
මම එය කියවන්නම්.

(ආ)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

693
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694

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

ඇමුණුම 01

695
[ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

696

697
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698

699
[ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

700

701
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702

703
[ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

704

705
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706

707
[ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා]
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තන පතිපත්තිය අනුව
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, මත්පැන් සහ මත් දව
මුළුමනින්ම තුරන් කිරීම සඳහා අවශ කරන කටයුතු ටික සකස්
කරනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම කියා තිෙබනවා, මත්පැන් සහ මත්
දව වලට ඇබ්බැහි වූවන් එම තත්ත්වෙයන් මුදා ගැනීම සඳහා
පතිකාර, උපෙද්ශන සහ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන ශක්තිමත්
කිරීම සඳහා අය වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 50ක් වාර්ෂිකව වියදම්
කරනවාය කියලා. 2005 මහින්ද චින්තන පතිපත්තිය යටෙත්
උපෙද්ශන ෙසේවා සඳහා අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 50 ගණෙන්
පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් කර
තිෙබනවාද කියා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? එෙහම නැත්නම්
අඩුම තරෙම් රුපියල් ෙකෝටි 50වත් වියදම් කර තිෙබනවාද කියා
කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මට දැන් ඒ ගැන කියන්න බැහැ, ඒ සම්බන්ධව ෙමම
පශ්නෙයන් ඍජුව අසා නැති නිසා. මා හිතන හැටියට මීට ෙපර ෙම්
සම්බන්ධ පශ්නවලට උත්තර දීෙම්දී ෙම් පිළිබඳව සඳහනක් කළා.
ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරවනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා.
2011 මහ බැංකු වාර්තාව අනුව සුරා බදු ආදායම සියයට 50.8කින්
ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. සියයට 22කින් නිෂ්පාදන බදු ආදායමත්
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ අනුව "මතට
තිත" වැඩසටහන කියාත්මක කරනවාද නැත්නම් මතට තිතට තිත
තියන්න ඔබතුමන්ලා වැඩ කටයුතු කරනවාද කියා මා අහන්න
කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්නවලට නියමිත කාලය අවසාන වුණාම මන්තීතුමන්ලාට
පශ්න අහන්න මම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, සියයට 50.8කින් සුරා බදු ආදායම
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මත්පැන් පානය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් මත්පැන් අෙළවි සැල් ආරම්භ කිරීම සඳහා නිකුත් කර
ඇති බලපත සංඛ ාව අඩු වුණාට, "මතට තිත" වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරන්න ෙවනත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියායි
මම අහන්ෙන්. ඒකයි මම ඇහුෙව්.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

"මතට තිත" වැඩ පිළිෙවළ සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශය
යටෙත් එක් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා; ෙසෞඛ
අමාත ාංශය යටෙත් තවත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා.
පළාත් සභා මට්ටෙමනුත් ඒ අය දැනුවත් කිරීම සඳහා වූ
වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු,
නැෙඟනහිර පුනරුත්ථාපනය කරපු ලක්ෂ තුනකට ආසන්න
සංඛ ාවකටත් එම "මතට තිත" වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව අවශ
අධ යනය ලබා දීලා තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ හින්දාද මත්පැන් ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
කථානායකතුමා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(Mr. Speaker)

ලක්ෂ තුනක් වැඩි ෙවලා නැහැ ෙන්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්නය අහන මන්තීතුමා හැර අෙනක් මන්තීවරු වාඩි වන්න;
නිශ්ශබ්ද වන්න.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම උත්තරය ෙදමින් පැහැදිලි කළා,
2005 නිකුත් කළ මුළු බලපත සංඛ ාව 132ක් බව. 2011 වන විට
ඉතා පැහැදිලිව එය 41 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 41න්
35ක්ම ෙහෝටල් සඳහා ලබා දී ඇති බලපතයි. ඒ කාලය තුළ උතුරු
සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවලත් නිකුත් ෙනොකර තිබුණු; අකියව
තිබුණු සමහර බලපත නිකුත් කරන්න දැන් කටයුතු කර
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉතා පැහැදිලියි, මතට තිත වැඩසටහන යටෙත්
නිකුත් කර ඇති බලපත සංඛ ාෙව් අඩුවක් තිෙබන බව. ෙහෝටල්
සහ සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළ බලපත නිකුත් කිරීම තමයි
වැඩිපුරම සිදු වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ෙපෞද්ගලික අධ ාපන ආයතන : විධිමත් ලියා

පදිංචිය

தனியார் கல்வி நி வனங்கள் :

2031/’11

7. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

විවිධ ජාත න්තර විශ්වවිද ාලයන්හි අනුබද්ධ
ආයතන ෙලස හුවා දක්වමින් එම විශ්වවිද ාල
නාමයන් යටෙත් කියාත්මක වන ෙපෞද්ගලික
අධ ාපන ආයතන රැසක් දැනට ශී ලංකාෙව්
පවතින බවත්;

(ii)

රජෙය් විශ්වවිද ාල පෙව්ශය අහිමි වූ සිසුන් විශාල
සංඛ ාවක් එම අධ ාපන ආයතනවලට ඇතුළත්
වීමට උත්සාහ කරන බවත්;

(iii)

ඔවුන් අතර වත්ෙපොෙහොසත්කම් ෙනොමැති
සාමාන පවුල්වල දරුවන් ද සිටින බවත්;

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කලබල වන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] තවත්
සුරා බදු ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. ෙවලාවට කාලගුණය කියන්න.
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(iv)

එයින් සමහර අධ ාපන ආයතන හුෙදක් මුදල්
උපයා ගැනීෙම් අරමුණින් පමණක් පවත්වා ෙගන
යන බවත්;

(v)

සමහර ආයතන මඟින් කිසිදු පිළිගැනීමක්
ෙනොමැති සහතික නිකුත් කර ඇති බවත්;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

දැනට ශී ලංකාව තුළ විවිධ ජාත න්තර
විශ්වවිද ාල නාමයන් යටෙත් කියාත්මක වන
ෙපෞද්ගලික
අධ ාපන
ආයතන
පිළිබඳ
සංගණනයක් සිදු කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ආයතන සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
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(இ)

அவ்வாறான கல்வி நி வனங்கைள ேபணிவ வதற்
குத் ேதைவயான பண்ைப ம் தரத்ைத ம் பாிசீ த்
ைறசார்ந்த பதிெவான்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வைத
கட்டாயமாக்கும் ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாிக்க
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்
பி வாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Higher Education:
(a)

Will he admit that (i)

at present, many private educational
institutes exist in Sri Lanka on the pretext of
affiliated institutions of various
international universities and function under
the names of such universities;

(ii)

a large number of students who have lost
the opportunity to gain admission to State
universities attempt to enter the aforesaid
educational institutions;

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(iii)

among them, there are children of ordinary
families who are not in a position to afford
it;

உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(iv)

some of the aforesaid educational
institutions are being run merely with the
objective of making money; and

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) එවැනි අධ ාපන ආයතන පවත්වාෙගන යෑම සඳහා අවශ
ගුණාත්මකභාවය හා තත්ත්වය පරීක්ෂාකර විධිමත් ලියා
පදිංචියක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය ෙකෙරන වැඩ පිළිෙවළක්
සැකසීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?

(அ) (i)

(ii)

(iii)

பல்ேவ
சர்வேதச
பல்கைலக்கழகங்களின்
இைணந்த நி வனங்களாக ெவளிக்காட் க்
ெகாண்
குறித்த
பல்கைலக்கழகங்களின்
ெபயாின் கீழ் இயங்கி வ ம் அேநகமான
தனியார்
கல்வி
நி வனங்கள்
தற்ேபா
இலங்ைகயில் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்;

(b)

அரச பல்கைலக்கழகங்க க்கான அ மதிைய
இழந்த ெப ம் எண்ணிக்ைகயான மாணவர்கள்
ேமற்ப கல்வி நி வனங்களில் அ மதிையப்
ெப வதற்கு
யற்சி ெசய்கிறார்கள் என்பைத
ம்;
இவர்களில் வசதியில்லாத சாதாரண கு ம்பங்
கைளச் ேசர்ந்த பிள்ைளக ம் இ க்கின்றார்கள்
என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
ஒ சில
கல்வி
நி வனங்கள்
ெவ மேன பணம் சம்பாதிக்கும் ேநாக்கத் டன்
மாத்திரம் நடாத்தப்ப கின்றன என்பைத ம்;

(v)

ஒ சில
கல்வி
நி வனங்கள்
எந்தேவார்
அங்கீகார ம் இல்லாத சான்றிதழ்கைள வழங்கி
ள்ளன என்பைத ம்

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

some institutions have issued certificates
with no recognition whatsoever?

இலங்ைகயில் தற்ேபா
பல்ேவ
சர்வேதச
பல்கைலக்கழகங்களின்
ெபயர்களின்
கீழ்
இயங்கி வ ம் தனியார் கல்வி நி வனங்கள்
ெதாடர்பான ெதாைகமதிப்பீெடான்
ேமற்
ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

Will he state(i)

whether there has been a census conducted
on private educational institutions that
function in Sri Lanka at present under the
names of various international universities;

(ii)

if so, the number of such institutions; and

(iii)

their names?

(c)

Will he state whether steps will be taken to prepare
a programme to make it compulsory to obtain a
formal registration, following a quality and
standard test for maintaining such educational
institutions?

(d)

If not, why ?

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

(ii)

ஆெமனின்,
அத்தைகய
நி வனங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

එම ආයතනවලට ඇතුළත් වන සිසුන් පිළිබඳ
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙනොමැත.

(iii)

එවැන්නක් වාර්තා වී නැත.

(iii)

அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்

(iv)

ෙනොදනී.

(v)

එවැන්නක් වාර්තා වී නැත.

அவர் குறிப்பி வாரா?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා]

(ආ)

(i)

ඔව්. 2007 වසෙර්දී කරන ලද සංගණනය 2010
වසෙර්දී යාවත්කාලීන කර ඇත.
28 කි.
ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(ii)
(iii)
(ඇ) ඔව්.
ෙම් සඳහා පරිපූර්ණ නීති රාමුවක අවශ තාව සැලකිල්ලට
ෙගන ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ ෛනතික පතිපාදන ඇති
කර ගැනීම පිණිස "සුදුසුකම් රාමුව, වරපදානය (පතීතනය)
සහ පමිත සුරැකුම" සඳහා වන මණ්ඩලයක් පිහිටු වීම සහ
"රාජ ෙනොවන උසස් අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ සභාවක්
පිහිටුවීම" සඳහා වන නීති රාමුවක් සැකසිය යුතු ෙව්. ෙමම
නීති රාමුව තුළින් උසස් අධ ාපනය සපයනු ලබන සියලු
ආයතනවල පාඨමාලාවන්හි සුදුසුකම් රාමුව, වරපදානය
(පතීතනය) සහ පමිතිය සුරැකීම ඇති කිරීමට අෙප්ක්ෂා
කරන අතර එම නීතිමය පතිපාදන තුළින් උසස් අධ ාපනය
ලබා ෙදන රාජ ෙනොවන ආයතන පිළිගත් කමෙව්දයකට
අනුව ලියා පදිංචි කිරීමටත්, උසස් අධ ාපන පාඨමාලා
සඳහා වරපදානය (පතීතනය) කිරීමටත්, ඒවාෙය් පමිතිය
සුරැකීෙම් අඩු පාඩු ඇත්නම් ඒ සඳහා ලබා දී ඇති අනුමැතිය
අෙහෝසි කිරීමටත්, උසස් අධ ාපන පාඨමාලාවල
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීමටත්, ඉගැන්වීෙම්දී භාවිත
කරන උපකරණ හා උපාංග ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා
ගැනීමටත් සහ උසස් අධ ාපන ආයතනවල උගන්වන
ආචාර්යවරුන් ඉහළ මට්ටෙම් සුදුසුකම් ඇති ආචාර්යවරුන්
බවට සහතික කිරීමටත් ඒ තුළින් උසස් අධ ාපනෙය්
සමස්ත පගතියක් ඇති කිරීමටත් ම විසින් දැනටමත් පියවර
ගනිමින් සිටිමි. ෙම් සඳහා අප සකස් කළ "ශී ලංකා
සුදුසුකම් රාමුව, වරපදාන (පතීතනය) හා පමිත සුරැකුම්
මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම සහ රාජ ෙනොවන උසස් අධ ාපන
කටයුතු පිළිබඳ සභාවක් පිහිටුවීම" පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගන ඒමට කටයුතු කරද්දී අන්තගාමී බලෙව්ග විසින් මුළා
කර උසි ගැන්වූ සිසුන් හා ඇතැම් ආචාර්යවරුන් ද, ඇතැම්
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ද ඊට එෙරහි වූ නිසා ෙමම පනත පමාද
කිරීමටත් ඒ සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදීමටත්
කටයුතු කරමින් සිටිමි.
(ඈ)

පැන ෙනොනඟී.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරට පකාරව
අතුරු පශ්න තුනක් මට අහන්න තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. දැන් ඇමතිතුමා යටෙත් විශ්වවිද ාල 17ක් කියාත්මක
වනවා. සෑම විෂයයක් දිහා බැලුවාම ආචාර්ය උපාධිධාරි
ගුරුවරුන්ෙග් බරපතළ ඌනතාවක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එම
ඌනතාව සියයට 20ත්, 25ත් අතර පමාණයක තමයි අද
පවතින්ෙන්. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය හරහා ෙම් අයෙග්
වෘත්තීයමය පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්ෙන් නැතිව, අෙප් රෙට්
ඒ අයව රඳවා ගන්ෙන් නැතිව, බුද්ධිගලනය සඳහා පැලැස්තර
විසඳුම් ලබා දීම සඳහා-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාටත් ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝග වලංගුයි. ඒ නිසා
කරුණාකරලා අහන පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න. නැත්නම්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් මන්තීවරුන්ට පශ්න අහන්න
කාලයක් ඉතිරි වන එකක් නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

(The Hon. Sajith Premadasa)

පශ්නය අවසන් කරන්න තව වචන ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. ගරු
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්, විෙශේෂෙයන්ම ආචාර්ය
උපාධිධාරි ගුරුවරුන්ෙග් බරපතළ ඌනතාවක් තිෙබන
ෙමොෙහොතක වෘත්තීයමය පශ්නවලට පැලැස්තර විසඳුම් ලබා දීම
තුළින් බුද්ධිගලනය සිදු වීම මත ෙම් ආචාර්යවරුන්ෙග් ඌනතාව
නිසා
ඔබතුමා
ෙපෞද්ගලික
විශ්වවිද ාල
ක්ෙෂේතෙය්
ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අහලා තිෙබන පශ්නයයි, ඒ අතුරු
පශ්නයයි අතර කිසිම සම්බන්ධයක් මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. මුල්
පශ්නෙයන් ඇහුෙව්, "ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල කීයද, ඒවා
ෙමොනවාද, ඒවා ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවාද?" කියලායි. නමුත්
දැන් අහන්ෙන් රජෙය් විශ්වවිද ාලවල ආචාර්යවරුන්ෙග් පශ්නය
ගැනයි. හැබැයි ඔබතුමාට මම කියන්න කැමැතියි,-

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ඇහුෙව්,-
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ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

ඉන්න, ඉන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ගිය වසෙර් අපි
විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු ෙදසිය පස් ෙදෙනක් ආචාර්ය උපාධිවලට
පිට රට යැව්වා. ෙම් සැෙරත් අපි ඒ වාෙග්ම පමාණයක් පිට රට
යවන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම පිට රට ගිහිල්ලා නැවතිච්ච
අය අපි ෙව්ගෙයන් ෙගන්වා ගනිමින් ඉන්නවා. ෙම් ෙවන ෙකොටත්
එෙහම ගිය අය එෙකොෙළොස් ෙදෙනක් ආපහු අපි ෙගන්වා ෙගන
තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අදාළ නැහැ
කියලා ඔබතුමා පකාශ කළාට මෙග් මුල් පශ්නෙය් "ඇ" ෙකොටස
දිහා බලන්න. ඔබතුමා පශ්නය කියවලා කරුණාකරලා මට
උත්තරය ෙදන්න.
විශ්වවිද ාල පවත්වාෙගන යෑම, ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවය
ගැන මම ඇහුවා. ගුණාත්මකභාවය සඳහා මහාචාර්යවරුන්ෙග්
අත වශ කමක් තිෙබනවා. ඒකට අදාළවයි මම පශ්නය ඇහුෙව්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පධාන පශ්නයට ෙදන පිළිතුරට අනුව අතුරු පශ්න අහන්න.
කරුණාකරලා ස්ථාවර නිෙයෝග ෙදපාරක් කියවලා බලන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙහොඳමයි.
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරට පකාරව ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල
ක්ෙෂේතෙය් ගුණාත්මකභාවයට අදාළවයි මම පශ්නය අහන්ෙන්.
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල ක්ෙෂේතයත්, රාජ
විශ්වවිද ාල
ක්ෙෂේතයත් දිහා බැලුවාම වසරකට උපාධිය හැදෑරීම සඳහා
110,000ක් පමණ ඉල්ලුම් කරනවා. නමුත්, එයින් ඇතුළත් කර
ගන්ෙන් 22,000ක පමණ පිරිසක් විතරයි. ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශෙයන් විෙද්ශීය ශිෂ ශිෂ ාවන්ටත් -ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදෙය් හා එක්සත් රාජධානිෙය්- ශිෂ ත්ව ලබා ෙදන
වැඩසටහනක් රෙට් බදු ෙගවන්නන්ෙග් සල්ලිවලින්, අෙප් රෙට්
සල්ලිවලින් කියාත්මක ෙවනවා. එතෙකොට රජය යටෙත් පවතින
විශ්වවිද ාල ක්ෙෂේතය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙවන්ෙන් නැද්ද?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

එෙහම නම් ඊට ඉස්ෙසල්ලා ඔළුව පාවිච්චි කරන්න. ගරු
කථානායකතුමනි, ෙමතුමා මුළු පශ්නෙයන්ම ඇහුෙව් ෙපෞද්ගලික
විශ්වවිද ාල ගැන. ෙමතුමා දැන් ෙම් අහන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමතුමා
දැන් අහන්ෙන් රජෙය් විශ්වවිද ාල ගැන. ගරු මන්තීතුමා ඔළුව
පාවිච්චි කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔච්චර කලබල ෙවන්න එපා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙමතුමා ඇහුෙව් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල ගැන. දැන් අහනවා
රජෙය් විශ්වවිද ාල ගැන.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔච්චර ආෙව්ගශීලි ෙවන්න එපා. රවි, ශනි ඔළුෙව් තිබ්බාට
ඔබතුමා ඔච්චර ආෙව්ගශීලි ෙවන්න එපා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුෙරන් පැන නඟින විධිෙය් අතුරු පශ්න අහන්න. ලියා
ෙගන එන ඒවා අහන්න ගියාම පශ්න ටිකක් අවුල් ෙවනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ලියා ෙගන ඇවිල්ලා ෙනොෙවයි. ෙමෙහමයි ගරු
කථානායකතුමනි, ඉවක් බවක් නැතිව පශ්න අහන්න බැහැ. අපි
පසු විපරමක් කරලා තමයි ෙම් පශ්න අහන්ෙන්.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඒකටත් ආපහු කියන්න තිෙබන්ෙන්
ෙපොඩ්ඩක් ෙමොළය පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි. පළමුවැනි ෙද්
ඔබතුමාෙග් සංඛ ා ෙල්ඛන වැරැදියි. ගිය අවුරුද්ෙද් හැටදහස්
ගණනක් තමයි විශ්වවිද ාල පෙව්ශය සඳහා අෙපන් ඉල්ලීම් කෙළේ.
ෙම් අවුරුද්ෙද් පනස්අටදහස් ගණනක් තමයි විශ්වවිද ාල පෙව්ශය
සඳහා ඉල්ලුම් කරලා තිෙබන්ෙන්.
පළමුවන කාරණය, ගරු මන්තීතුමාෙග් සංඛ ා ෙල්ඛන
වැරදියි. ගිය අවුරුද්ෙද්ත් හැත්තෑ දහස් ගණනක් තමයි
විශ්වවිද ාල සඳහා ඉල්ලුම්පත දාලා තිබුෙණ්.
ෙදවන කාරණය තමයි ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග්
විශ්වවිද ාල ජාත න්තර තලෙය් ඉහළට ෙගෙනන්න ඕනෑය
කියන එක. ෙලෝකෙය් අපට වඩා දුප්පත් රටවල් අපට ශිෂ ත්ව
ෙදනවා. පාකිස්තානෙය් ඒකපුද්ගල ආදායම අපට වඩා හුඟක්
අඩුයි. නමුත් අපට ශිෂ ත්ව ෙදනවා. ඉන්දියාෙව් ඒකපුද්ගල
ආදායම අපට වඩා හුඟක් අඩුයි. නමුත් අපට ශිෂ ත්ව ෙදනවා.
ෙන්පාලෙය් ඒකපුද්ගල ආදායම අපට වඩා හුඟක් අඩුයි. නමුත්
අපට ශිෂ ත්ව ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම කියුබාව අපට ශිෂ ත්ව ෙදනවා;
රුසියාව අපට ශිෂ ත්ව ෙදනවා. අෙප් විශ්වවිද ාල තුළත්
ජාත න්තර ශිෂ යන් යම් කිසි පමාණයක් තියා ගන්න එක අෙප්
විශ්වවිද ාල ඉහළට ෙගන එන එකට වාසියි. අෙප් විශ්වවිද ාල
ඉහළට ෙගන ඒම හරහා අෙප් rating උඩට ආෙවොත් ගරු
කථානායකතුමනි, අෙප් ආචාර්යවරුන්ට, මහාචාර්යවරුන්ට
sabbatical leave ගත්තාම ෙලෝකෙය් ඉහළම විශ්වවිද ාලවලට
යන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඒ රටවල මහාචාර්යවරු අෙප්
විශ්වවිද ාලවලට එනවා. අද ෙම් ෙමොකක්වත් ෙවන්ෙන් නැහැ.
පසු ගිය වසෙර් පළමුවන පන්දාහ අතර අෙප් එක
විශ්වවිද ාලයක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අපි ෙම් කටයුතු පටන්
ගත්ත නිසා අද ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය 1200 වන ස්ථානෙය්
තිෙබන්ෙන්. අද අෙප් විශ්වවිද ාල හයක් තිෙබනවා, 2000-3000ත්
අතර. අපි ෙම් විශ්වවිද ාල ජාත න්තරකරණය කිරීෙම්දී,
ජාත න්තරෙය් ඉහළ තලයකට ෙගන ඒෙම්දී, අෙප් උපාධිධරයා,
ආචාර්යවරයා ජාත න්තර මට්ටෙමන් ඉහළට ෙගන ඒමත්
අත වශ කාරණයක් නිසා විෙද්ශීය දරුෙවෝ යම්කිසි පමාණයක් සියයක්- අෙප් රටට ෙගන ඒමත් අත වශ ෙදයක්.
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කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8 ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා.

පශ්න අංක 8 - 2109/'11-(2), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් කාලය -විනාඩි තුන- ඉවරයි. තුන්වන අතුරු
පශ්නයට ඉඩ ෙදන්ෙන් කාලය තිබුෙණොත්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉක්මනින් තුන්වන අතුරු පශ්නය
අහන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාස
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමයින් ෙකොම්පැනි
තුනක් පිළිබඳව අධිකරණමය කටයුතු ෙකෙරනවා.

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ෙම්ක කරන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේත් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ පශ්නයක් ෙකටිෙයන්
අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් අහන්ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(Mr. Speaker)

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ,- [බාධා කිරීමක්] තිෙබන ෙවලාෙව්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්නය අහන්න. කාලය ඉවර වුෙණොත් මම අග හරිෙය්දී
නවත්වන්නම්. කාලය ඉවර ෙවන ෙකොට මම නවත්වනවා.
නැත්නම් අෙනක් කට්ටියට අවස්ථාව නැති වනවා. ෙහොඳයි
ෙකටිෙයන් අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඔබතුමා පත්තෙර් ෙහඩ්ලයින් එක කිෙයව්වා නම් අර්ථ සාධක
අරමුදල් ආෙයෝජනවල ලාභාංශ වැඩි ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙන්වි.
පත්තරෙය් ෙහඩ්ලයින් එක කියවලා බලන්නෙකෝ.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. අධ ාපන ක්ෙෂේතය ෙම් තරම් උසස් මට්ටමක තිෙබනවා
කියලා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. නමුත් එතුමා සඳහන් කළ රටවල
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් අධ ාපනයට ෙවන්
කරනවා. අෙප් රෙට් අධ ාපනයට ෙවන් කරන්ෙන් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.8යි. ෙම් වාෙග් ෙසොච්චම් මුදලකින් ෙසොච්චම් පිරිවැයකින්- ෙහොඳ, ගුණාත්මක අධ ාපන රටාවක්
කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

මම උත්තරය ෙදන්නද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

බැරෑරුම් පශ්නයක්. ඒකයි කල් ඉල්ලන්ෙන්.

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

ඉතා ෙහොඳ පශ්නයක් ගරු කථානායකතුමනි. ආෙයත් එතුමාට
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙපොඩ්ඩක් කියවා ඉෙගන ගන්න කියලායි.
ෙම් කියන සියලු රටවල් විශ්වවිද ාල දරුවන්ෙගන් සල්ලි අය
කරනවා. නමුත් අපි ශත පහක්වත් අය කරන්ෙන් නැතිව ෙහෝඩිය
පන්තිෙය් ඉඳලා විශ්වවිද ාලය දක්වා ෙනොමිෙල් උගන්වනවා.

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ළඟ උත්තරය තිෙබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, මම එතුමාට ඒ පශ්නයට උත්තරය ෙදන්නද?
එතෙකොට එතුමාට බලා ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)
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(ii)

ேமற்ப
நி வனத்ைத
ம்ேபா
அதில்
ேசைவயாற்றிய
அ வலர்கள்
மற் ம்
ெதாழிலாளர்க க்கு நட்டஈ ெச த்தப்பட்டதா
என்பைத ம்;

(iii)

இன்ேறல்,
அதற்குக்
காரணமாயைமந்த
விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv)

பிரேதச
மக்களின ம்,
நாட் ன ம்
ெபா ளாதாரத்ைத வ
ட் வதற்காக ேமற்ப
ெதாழிற்சாைல மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப மா
என்பைத ம்;

(v)

அவ்வாறாயின்,
அதற்ெகன
திட்டெமான்
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்

(Mr. Speaker)

ඉක්මනට පිළිතුරු එවන්න කියලා මුදල් අමාත ාංශයට
කියන්න ෙවනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කිරිමැටිතැන්න පිඟන් ගෙඩොල් කර්මාන්තශාලාව :
කම්කරුවන්ට වන්දි
கிாிெமற்றிெதன்ன பீங்கான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல:
ெதாழிலாளர்க க்கு நட்டஈ
KIRIMETITHENNA TILE FACTORY : COMPENSATION TO
WORKERS

2156/’11

9. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

(ii)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

asked the Minister of State Resources and Enterprise
Development:
(a)

රත්නපුර
දිස්තික්කෙය්,
බලංෙගොඩ,
කිරිමැටිතැන්න පෙද්ශෙය් පිහිටි පිඟන් ගෙඩොල්
කර්මාන්තශාලාව වර්ෂයක පමණ කාලයක සිට
වසා දමා ඇති බවත්;
එම කර්මාන්තශාලාෙවන් පෙද්ශෙය් තරුණ
තරුණියන් විශාල සංඛ ාවකට රැකියා සපයා තිබූ
බවත්;

(b)

එතුමා දන්ෙනහිද?

(i)

the Tile Factory situated in Kirimetithenna
area at Balangoda in the Rathnapura
District has been closed down for a period
of about one year; and

(ii)

the aforesaid factory had provided
employment to a large number of youth in
the area ?

Will he inform this Houseof the reasons for the closure of this factory;

(ii)

whether compensation was paid to the
officers and the labourers who worked in
the aforesaid factory at the time of its
closure;

ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට පදනම් වූ කරුණු කවෙර්ද;

(iii)

පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් හා රෙට් ආර්ථිකය
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එම කර්මාන්තශාලාව
නැවත ආරම්භ කරන්ෙන්ද;

if not, of the reasons for not paying
compensation;

(iv)

whether the aforesaid factory will be
reopened with a view to strengthening the
economy of the people of the area and the
country; and

(v)

if so, whether a plan has been prepared for
that purpose ?

ෙමම ආයතනය වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

එම ආයතනය වසා දැමීෙම්දී ෙසේවය කළ
නිලධාරින්ට හා කම්කරුවන්ට වන්දි මුදල් ෙගවනු
ලැබුෙව්ද;

(iii)
(iv)

(v)

Is he aware that-

(i)

(i)

(ආ)

இன்ேறல், ஏன்?

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා සැලසුමක් සකසා තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
அரச
வளங்கள்,
ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

யற்சி

அபிவி த்தி

இரத்தின ாி மாவட்டத்தின் பலாங்ெகாைட,
கிாிெமற்றிெதன்ன பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள
பீங்கான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல சுமார் ஒ
வ ட காலமாக டப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
ேமற்ப ெதாழிற்சாைல பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த
ெப ம்
எண்ணிக்ைகயான
இைளஞர்,
வதிக க்கு
ெதாழில்
வாய்ப் கைள
வழங்கியி ந்த என்பைத ம்

(c)

If not, why?

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (රාජ
සංවර්ධන අමාත තුමා)

(மாண் மிகு
தயாசிறித
திேசரா
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

ேமற்ப
நி வனத்ைத
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

வதற்கான

அரச

வளங்கள்,

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි:
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් බලංෙගොඩ, කිරිමැටිතැන්න
පෙද්ශෙය් පිහිටි පිඟන් ගෙඩොල් කර්මාන්තශාලාව
ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ලංකා පිඟන්
කර්මාන්ත සංයුක්ත මණ්ඩලයට අයත් ෙනොෙව්.

(ii)

ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

සම්පත් හා ව වසාය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ආ)

(Mr. Speaker)

(i)

ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(v)

ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආයතනය අයිති අමාත ාංශය
ෙමොකක්ද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. ෙම්ක වහපු
ආයතනයක්.

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ගරු මන්තීතුමනි,
සම්බන්ධ නැහැ.

ෙම්

ආයතනය

අෙප් අමාත ාංශයට

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙම් ආයතනය අයිති කාටද කියලා ෙසොයලා උත්තර දුන්නා
නම් වඩාත් ෙහොඳයි.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් පිඟන් ගෙඩොල් ඒ
වාෙග්ම උළු කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් ෙම් දවස්වල
සම්පූර්ණෙයන් වහලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
විෙශේෂෙයන් මාවතගම, බිංගිරිය, ඇලෑපත්තුව පෙද්ශවල උළු
කර්මාන්තශාලා සියල්ලම දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් කියාදාමය
යටෙත් වහලා ඒවාට හමුදාෙව් අය පත් කරලා තිෙබනවා.
ඇඹිලිපිටියත් එෙහමයි. ඒ වාෙග් ආයතන ගණනාවක් වහලා
තිෙබනවා.
මා අහන්න කැමැතියි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ඔබතුමන්ලා
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම කියාත්මක කරන්න හදනවාද, නැත්නම්
ෙම්ක රජෙය් ආයතනයක් විධියට පවත්වාෙගන යන්න හදනවාද,
නැත්නම් පාඩු ලබන ආයතනවලට හමුදාව ෙයොදවා කියාත්මක
කිරීෙමන් යම් ලාභයක් උපයන්න හදනවාද කියලා. ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් ආයතනවල හිටපු ෙසේවකෙයෝ දැන්
ඔක්ෙකෝම අයින් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ට වන්දියක්
ෙගවලාත් නැහැ.

(Mr. Speaker)

අදාළ ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න-

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(The Hon. Dayasritha Thissera)

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ෙම්ක-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

ගරු මන්තීතුමනි, සියලු ෙසේවකයන්ට ෙපොදු ව ාපාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් චකෙල්ඛ අංක PED 10 යටෙත් වන්දි ලබා
දීලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට එහි ෙසේවකයන් 541ක් හිටියා.
ඒ උදවිය වන්දි ඉල්ලුවා. ඒ අනුව 495 ෙදෙනකුට වන්දි ලබා දීලා,
ෙම් ෙවද්දී
ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට හමුදාෙව් උදවිය
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙම් ආයතනෙය් වැඩ නැවත ආරම්භ කරලා
නිෂ්පාදන කටයුතු කරෙගන යනවා.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා අයිති කාටද කියලා ආණ්ඩු
පක්ෂයටවත් කියලා ෙදන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙවනත් අතුරු පශ්න නැතිව වාෙගයි. ගරු ඇමතිතුමාෙග්
අමාත ාංශයට අයත් වන්ෙන් නැහැ කියලා කියනවා.

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනය ලංකා ෙවෝල්ටයිල්
ෙපෞද්ගලික සමාගම කළමනාකරණය කරපු ආයතනයක්. ඒ
ආයතනෙය් පශ්න වගයක් තිෙබනවා කියලා දැන ගන්න ලැබිලා
තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් අමාත ාංශයට ෙම් ආයතනය අයත්
වන්ෙන් නැහැ. නැති නිසායි "නැහැ" කියලා කියන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙම්ක අයිති ෙමොන අමාත ාංශයටද?

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙසේවය කරනවා කියන
එෙකන් අදහස් කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ ඉන්න ෙසේවකෙයෝම ෙම්
ආයතනෙය් වැඩ කළා නම් ඔවුන්ට යම් කිසි පඩියක්, අර්ථ
සාධකයක් ආදී සියල්ල ලැෙබනවා. හමුදාවක් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ
කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට එක්ෙකෝ ඒ ෙවනුෙවන් යම් කිසි
දීමනාවක් ෙගවන්න ඕනෑ. දැන් හැම තැනකම හමුදාෙව් අය දමලා
වැඩ කරවනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් යම් කිසි පෙයෝජනයක් ගන්න
ඕනෑ තමයි. නමුත් ඔවුන්ට ෙගවීමක් කරන්ෙන් නැති පශ්නයක්
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. මා ඉල්ලන්ෙන් හමුදාෙව් අය ෙසේවයට
ෙයොදවා ෙගන, ඒ ෙසේවයට ඔවුන්ට යම් කිසි මුදලක් ෙගවන්න
කියලායි. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධව විශාල මුදලක් ආණ්ඩුෙවන්
ෙගවනවා.

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

අප ලාභෙයන් ෙකොටසක් ඒ ආයතනයට ෙදනවා. මා
හිතන්ෙන් ඒක ෙසේවය කරන නිලධාරින් අතර ෙබදා හරිනවා ඇති
කියලායි.
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(b)

அத் ர ய கலாசார மத்திய நிைலய நிர்மாணம்:
மதிப்பீட் க் கிரயம்
CONSTRUCTION OF ATHURALIYA CULTURAL CENTRE :
ESTIMATED COST
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10. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
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Will he inform this House of(i)

the name of the institution that provided
funds for the construction of the aforesaid
Cultural Centre;

(ii)

the estimated cost of the construction; and

(iii)

the reasons for stopping the construction
work?

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(c)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1):
මාතර දිස්තික්කෙය්, අකුරැස්ස, අතුරලිය පාෙද්ශීය සභාෙව්
සංස්කෘතික මධ ස්ථානෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු අතරමග
නවතා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) එම සංස්කෘතික මධ ස්ථානය ඉදි කිරීම සඳහා
පතිපාදන ලබා ෙදන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;
(ii) ඒ සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම ඉදි කිරීම් කටයුතු නවතා දැමීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;

Will he inform this House (i)

whether construction work of the
Athuraliya Cultural Centre will be
completed soon; and

(ii)

if so, the period of time taken for that ?

(අ)

(ඇ)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) අතුරලිය සංස්කෘතික මධ ස්ථානෙය් ඉදි කිරීම්
කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(d)

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

(அ)

ராட்சி,

மாகாணசைபகள்

அைமச்சைரக்

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

ඔව්.
පළමු අදියර නිම කර ඇති අතර ෙදවන අදියර නිම කිරීෙම්
කටයුතු තාවකාලිකව නවත්වා ඇත.

ேகட்ட

(ආ)

மாத்தைற மாவட்டத்தில் அக்குறஸ்ஸ, அத் ர ய
பிரேதச சைபயின் கலாசார மத்திய நிைலயத்தின்
நிர்மாணப் பணிகள் இைடந வில் நி த்தப்பட் ள்ள
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

ேமற்ப
கலாசார
மத்திய
நிைலயத்ைத
நிர்மாணிப்பதற்காக நிதி வழங்கிய நி வனத்தின்
ெபயர் யாெதன்பைத ம்;

(ii)

இதற்காக மதிப்பிடப்பட்ட நிதி எவ்வளெவன்
பைத ம்;

(iii)

நிர்மாணப்
பணிகைள
நி த் வதற்கான
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

(ඇ)

(i)

ධීවර හා සාගර සම්පත් අමාත ාංශය (2003
වසෙර්දී)

(ii)

ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් 1,815,000.

(iii)

ධීවර හා සාගර සම්පත් අමාත ාංශය ෙදවන අදියර
සඳහා මුදල් පතිපාදන ලබා ෙනොදීම හා අලුෙතන්
ස්ථාපනය කරන ලද අතුරලිය පාෙද්ශීය සභාෙව්
කාර්යාලය අතුරලිය පාෙද්ශීය සභාව සඳහා
දැනට ඉදි කරන නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදි කිරීම්
අවසන් වන ෙතක් ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ෙල්
පවත්වා ෙගන යාමට තීරණය කිරීම.

(i)

අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා කාර්යාලය සඳහා දැනට
ඉදි කරමින් පවතින නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදි
කිරීම් 2012 වර්ෂෙය්දී නිම කිරීමට නියමිතය. නව
ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කළ පසු අතුරලිය පාෙද්ශීය
සභා කාර්යාලය එම ෙගොඩනැඟිල්ලට ෙගන
ෙගොස් ඉන් පසු අවශ තාව මත ෙමම
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ෙදවන අදියර නිම ෙකෙර්.

(ii)

ඉහත (ඇ) (i) හි පිළිතුරම අදාළ ෙව්.

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

(ii)

(ஈ)

அத் ர ய கலாசார மத்திய நிைலயத்தின்
நிர்மாணப்
பணிகள்
விைரவில்
நிைற
ெசய்யப்ப மா என்பைத ம்;
ஆெமனின்,
இதற்கு
எவ்வளெவன்பைத ம்

எ க்கும்

காலம்

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

இன்ேறல் ஏன்?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

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

ராட்சி, மாகாண

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்
வினா:

If not, why?

Is he aware that the construction work of the
Cultural Centre of the Athuraliya Pradeshiya
Sabha in Akuressa in Matara District has been
stopped halfway?

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු කථානායකතුමනි, අකුරැස්ස මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්
අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශයට අයිති ෙම් සංස්කෘතික
මධ ස්ථානය ඉදි කිරීම පිළිබඳ ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට ලබා
දීලා තිෙබන පිළිතුර ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාවත්, ෙම් ගරු
සභාවත් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙනොමඟ යැවීමක්. ෙමොකද මම වග
කීමක් ඇතිවයි ෙම් කියන්ෙන්. මෙග් ළඟ ඡායාරූපයකුත්
තිෙබනවා, ඕනෑ නම් නිලධාරිෙයක් යවලා පරීක්ෂා කෙළොත්
ෙපෙන්වි. පළමුෙවනි අදියර ඉදි කරලා අවසන් කියලා කියන්ෙන්
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

ගරු කථානායකතුමනි, foundation එක දමලා කණු ටිකක් විතරක්
තිෙබනවා කියන එකටයි. වහලක්, ෙවන කිසි ෙදයක් නැහැ. කණු
ටිකකුයි, foundation එකයි විතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි
පළමුවැනි අදියර කියලා ෙම් කියන්ෙන්. හැබැයි අවුරුදු පහකට
ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ ඔය ටික තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම්
පළමුවැනි අදියර කියලා කියන්ෙන්.
ගරු
කථානායකතුමනි,
බලන්න
දැන්
සංස්කෘතික
මධ ස්ථානයක් ඉදි කරන්න ධීවර හා සාගර සම්පත්
අමාත ාංශෙයන් පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන්
ආපසු පතිපාදන ලැෙබන තුරු ෙදවැනි අදියරක්-[බාධා කිරීමක්]
ෙදවැනි අදියරක් කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? වහල ගහන්න,
බිත්ති බඳින්න ෙම් ආදී ෙද්. ෙමය විශාල මුදල් නාස්තියක්. එතැන
පළමුවැනි අදියරක් ෙනොෙවයි, වැෙඩන් සියයට දහයක්වත් සිද්ධ
ෙවලා නැහැ. රුපියල් ලක්ෂ දහඅටයි ඕනෑ. ෙම් අමාත ාංශය ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?

සීනි නිෂ්පාදනය සහ ආනයනය : බදු

சீனி உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி : வாிகள்
PRODUCTION AND IMPORT OF SUGAR : TAXES
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11. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන කිසිම අකමිකතාවක් සිදු
ෙවලා නැහැ. අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභාව තමයි ෙදකට ෙබදුෙණ්,
අකුරැස්ස සහ අතුරලිය වශෙයන්. ඒ අනුව දැනට ඒ පාෙද්ශීය සභා
කාර්යාලයට ස්ථානයක් ෙනොමැතිකම නිසා අර සංස්කෘතික
මධ ස්ථානය එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පවත්වාෙගන යනවා. දකුණු
පළාත් සභාෙවන් තමයි අප ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්.
අවශ කරන නියම පිළිතුර අප ලබා දී තිෙබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි.

(ආ)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මට නැවතත් කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්
කාරණයයි. ෙමය අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා කාර්යාලය විධියට
පවත්වාෙගන යන ස්ථානය ෙනොෙවයි. ඔබතුමා බැලුෙවොත්
ෙපෙනයි, ෙමහි foundation එකක් එක්ක කණු ටිකක් විතරයි
තිෙබන්ෙන් කියලා. එක්ෙකෝ නියම තැන නැතිව ෙවන ෙමොනවා
ෙහෝ ෙතොරතුරු ටිකක් දීලා. එෙහම නැත්නම් සම්පූර්ණෙයන් ෙම්
සභාව ෙනොමඟ යැවීමක් සහ නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙනොමඟ
යැවීමක්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ගැන අමාත ාංශ
මට්ටමින් පරීක්ෂණයක් කරන්න. ෙම් සභාවට පිළිතුරක්
ෙනොදුන්නත් කමක් නැහැ. උපෙද්ශක කාරක සභාවට හරි ෙම්
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි සාධාරණ පිළිතුරක් ෙගනැත් ෙදන්නය
කියන්න. ෙමොකද, ෙම්වා රුපියල් ලක්ෂ 18ක 19ක මහජන මුදල්.

2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ, එක් එක්
වර්ෂෙය්දී,
(i) සමස්ත සීනි පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල සීනි
පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද;
(ii) සමස්ත ෙද්ශීය සීනි නිෂ්පාදනය සහ ඒක පුද්ගල
සීනි නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද;
(iii) ආනයනය කළ සීනි පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) ආනයනය කළ සීනි පමාණෙය් වටිනාකම
ෙකොපමණද; සහ
(v) සනාථ කිරීමට අවශ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින්,
රජය විසින් සීනි සඳහා ලබා දී ඇති තථ
සහනාධාර පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) 2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකාව තුළ සීනි
කිෙලෝවක නිෂ්පාදන වියදම ෙකොපමණද;
(ii) ආනයනය කරන ලද හා ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය
කරන ලද සීනි කිෙලෝවක් සඳහා පනවා ඇති
සියලුම බදු (සෘජු සහ වක) කවෙර්ද;
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கூட் ற , உள்நாட்
வினா:
(அ)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

2010

சீனியின்
ெமாத்த
கர்ைவ ம்;

(ii)

அதன் ெமாத்த உள்நாட்
தலா உற்பத்திைய ம்;

(iii)

இறக்குமதி
அளைவ ம்;

ெசய்யப்பட்ட

சீனியின்

(iv)

இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட
ெப மதிைய ம்;

சீனியின்

(v)

சீனி
இறக்குமதியாளர்க க்கு
அரசினால்
வழங்கப்பட்ட
உண்ைமயான
மானியத்ைத
ஒப்
திப்ப த் ம் சான் க ட ம்

ෙහොඳයි. දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක් තිෙබනවා.

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

கர்

மற் ம் தலா
உற்பத்தி

மற் ம்

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைகயில்
2010
மற் ம்
2011ஆம்
ஆண் களில்
1கிேலாகிராம்
சீனிக்கான
உற்பத்திச் ெசலவினத்ைத ம்;

(ii)

இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட மற் ம் உள்நாட் ல்
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட 1 கிேலாகிராம் சீனியின்
மீ
விதிக்கப்பட்ட எல்லா (ேநர மற் ம்
மைற க) வாிகைள ம்

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙහට අෙප් උපෙද්ශක කාරක සභාව
තිෙබනවා. එයට ආවාම අප ඒකට විසඳුමක් ෙදන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

அவர் தனித்தனியாகக் குறிப்பி வாரா?

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

தல் இற்ைறவைர வ டவாாியாக,

(i)

(Mr. Speaker)

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

ைல

வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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733

734
2010 ජුනි දක්වා සමස්ත සීනි පරිෙභෝජනය කි. ගෑ.
298,947,873 (කිෙලෝගෑම් ෙදසීය අනූඅට මිලියන
නවසිය හතලිස් හත්දහස් අටසිය හැත්තෑ තුනකි.)

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a) Will he state from July 2010 to date on per year
basis-

(b)

(c)

(i)

the total consumption and the per capita
consumption of sugar ;

(ii)

the total local production and the per capita
production of sugar;

(iii)

the import content of sugar ;

(iv)

the value of the import content of sugar; and

(v)

the real subsidy given to sugar by the
government with corroborative evidence?

2009 ජූලි සිට 2010 ජුනි දක්වා සාමාන මාසික
ඒක පුද්ගල සීනි පරිෙභෝජනය කි.ගෑ. 1.212
(කිෙලෝගෑම් එකයි දශම ෙදකයි එකයි ෙදකයි.)
(ii)

උක් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් ලබා දී ඇති
ෙතොරතුරු අනුව, ඒක පුද්ගල සීනි නිෂ්පාදනය
(ෙද්ශීය) 2010 - කිෙලෝගෑම් 1.5 (කිෙලෝගෑම්
එකයි දශම පහකි.)
2011 - කිෙලෝගෑම් 1.8කි.( කිෙලෝගෑම් එකයි
දශම අටකි.)

Will he state separately(i)

the cost of production per 1kg sugar in Sri
Lanka for the years 2010 and 2011; and

(ii)

all the taxes (direct and indirect) imposed on
1kg of imported and locally produced sugar
separately?

(iii) සහ (iv)

If not ,why?
(ආ)

ඇමුණුම් IIහි දක්වා ඇත. ඒකත් දීර්ඝ විස්තරයක්.

(i)

ඇමුණුම III හි දක්වා ඇත.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

- கூட் ற , உள்நாட்

(ii)

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

(i)

විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පමණක් අය කරනු
ලැෙබ්.
2012.01.12 දින සිට කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 10කි.

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

- ඇමුණුම් 1 හි දක්වා තිෙබනවා. දීර්ඝ විස්තරයක්
තිෙබන නිසා මම එය සභාගත කරන්නම්. ඒ ගැන
ඔබතුමාට ෙමොනවා ෙහෝ දැන ගැනීමට අවශ නම්
අහන්න.

(v)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

2010 වසර සඳහා සමස්ත ෙද්ශීය සීනි නිෂ්පාදනය
කි.ගෑ. 31,480,000 (කිෙලෝගෑම් තිස්එක් මිලියන
හාරසිය අසූ දහසකි.)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව, 2009 ජූලි සිට

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annexes tabled:

ඇමුණුම I

ශී ලංකා ෙර්ගුව මඟින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,

2010 ජුලි මස සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ ආනයනය කළ සීනි පමාණය සහ වටිනාකම
2010 July - 2010 December
Description

2011 January - 2011 December

2012 January - 2012 March

Supply
Units (Kg)

Value (Rs.)

Supply Unites
(Kg)

Value (Rs.)

Supply Unites
(Kg)

Value (Rs.)

Raw cane sugar in solid
form

5,800,001

454,809,232/-

32,766,515

2,833,557,921/-

16,336,000

1,235,228,165/-

Raw beet sugar in Solid
form

22

6,605/-

0

0

-

-

Beet or cane sugar Containing added flavoring or
colouring matters

-

-

329

86,191/-

1

678/-

Chemically pure
Sucrose and other
With flovouring or colouring matters, solid form

12

3,761/-

2

3,500/-

2

748/-

පාර්ලිෙම්න්තුව

735

736

[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

White crystalline
Cane sugar

252,459,191 18,887,338,204/- 540,153,381 44,503,304,834/- 137,309,747/-

White crystalline beet
sugar

10,354,643,270/-

529,266

43,613,409/-

2,510,000

217,081,904/-

530,015

45,252,845/-

Sugar, excl raw sugar,
white cryslline beet and
cane sugar, excl flovouring or colour

30

1,406/-

7,541/-

388,006/-

-

-

Chemically pure sucrose in solid form,
sugar nes

53

14,995/-

518,098

41,442,901/-

7,518

767,954/-

154,183,282

11,635,893,660/-

258,788,574 19,385,787,615/- 575,955,867 47,595,865,257/-

Grand Total

ඇමුණුම II
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් ෙවෙළඳ, තීරුබදු හා ආෙයෝජන
පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,
සීනි සඳහා ලබා දී ඇති සහනාධාරය
සීනි ආනයනෙය්දී රජය විසින් ලබා දුන් සැබෑ සහනාධාරය වන්ෙන් සීනි
සඳහා පැනෙවන සාමාන බදු ෙවනුවට විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක්
පමණක් පැනවීෙමන් රජයට අහිමි වූ බදු ආදායමයි.
සහනාධාරයකින් ෙතොරව ආනයනික සීනි මත පැනෙවන බදු පහත පරිදි
ෙව්.
භාණ්ඩ
වර්ගය

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්ෙව්, සමස්ත සීනි පරිෙභෝජනය
කිෙලෝගෑම් ෙදලක්ෂ අනූඅට දාහක් කියලා ෙන්. එෙහම නම්
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 10ක් විතර තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමය
ශීඝෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 2002, 2003
කාලාන්තරෙය් සියයට 27ක් ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කළා.
ඇයි, දැන් ෙම් අඩුවීම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

අදාළ බදු

(The Hon. Johnston Fernando)
ආනයන
තීරු බද්ද

සීනි

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

වරාය හා
ගුවන්
ෙතොටුපළ
සංවර්ධන
බද්ද (PAL)

කිෙලෝ
ගෑමය .රු
.12/-

ජාතිය
ෙගොඩ
නැගීෙම්
බද්ද
(NBT)
2%

එකතුකළ
අගය මත
බද්ද
(VAT)
12%

5%

ඒ අනුව ආනයනය කරනු ලබන සීනි කිෙලෝ ගෑම් 1ක මිල රුපියල් 100
යැයි උපකල්පනය කළෙහොත් ආනයනික සිනි කිෙලෝවක් මත පැනෙවන බදු
පමාණය රුපියල් 35කි. එය පතිශතයක් වශෙයන් 35%කි. නමුත් ඉහත
සඳහන් බදු ෙවනුවට විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පමණක් කියාත්මක වන
අවස්ථාවකදී, උදාහරණයක් ෙලස විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිෙලෝ ගෑමයක්
සඳහා රුපියල් 10ක් ෙලස උපකල්පනය කළෙහොත් එය පතිශතයක් වශෙයන්
10%කි. ඒ අනුව සීනි ආනයනෙය්දී රජය විසින් ලබා දුන් සැබෑ සහනාධාර
වන්ෙන් මුළු බද්ෙදන් (35%) සැබෑ ෙලස අය කරනු ලබන විෙශේෂ ෙවෙළඳ
භාණ්ඩ බද්ද (10%) අඩු කළ විට ලැෙබන අගයයි. එනම් 25%කි. අය කරනු
ලබන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ෙද් පමාණය අනුව සහනාධාරෙය් පමාණය
ෙවනස් ෙව්.

ඇමුණුම III

ඔබතුමාෙග් පශ්නය ගැන මා ස්තුතිවන්ත වනවා. 2002 දී
ෙමටික් ෙටොන් 37,661ක් ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරලා
තිෙබනවා. 2003 දී ෙමටික් ෙටොන් 61,020ක් නිෂ්පාදනය කරලා
තිෙබනවා. 2004 දී ෙමටික් ෙටොන් 63,151ක් නිෂ්පාදනය කරලා
තිෙබනවා. ඊට පසුව කමෙයන්, 2005න් පසුව නිෂ්පාදනය අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. 2011 ෙවද්දී ෙමටික් ෙටොන් 31,000ක් දක්වා
සියයට 50කින් නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙහක්ටයාර් ගණන බැලුෙවොත් එෙහම,
ෙහක්ටයාර් 1,500ක, 2,000ක විතර තමයි ෙවනස තිෙබන්ෙන්;
වගා කරපු පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2002 දී තමයි
ෙසවණගල,
පැල්වත්ත,
හිඟුරාන
කර්මාන්තශාලා
ෙපෞද්ගලීකරණය
කරලා
තිෙබන්ෙන්.
එතෙකොට
ෙම්
ෙපෞද්ගලීකරණය ෙකරුවාට පසුව සීනි නිෂ්පාදනය -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා කියපු කාලෙය් - ඔබතුමාත්, මමත් හිටපු අෙප්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් -

උක් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා සීනි කිෙලෝගෑම් එකක් සඳහා වූ නිෂ්පාදන
වියදම
නිෂ්පාදන වියදම් (රු.)
2010

2011

පැලවත්ත

93.80

82.00

ෙසවනගල

65.00

දත්ත ලැබී ෙනොමැත

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

අපි හිටපු ආණ්ඩුෙවන් ෙන් ෙම්වා දීලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අෙප් නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 75,000ක් තිබුණා ෙන්.
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඒ කර්මාන්තශාලා තුනම ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා, අපි
දන්ෙනත් නැහැ.

738

නිෂ්පාදනය කම කමෙයන් අඩු කරලා, ස්පීතු හදලා තිෙබනවා.
ෙම්ක තමයි රහස. සීනි නිෂ්පාදනය අඩුවන්නට පධාන රහස
ෙම්ක තමයි, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ ෙපෞද්ගලීකරණය තුළින් තමයි නිෂ්පාදනය වැඩි වුෙණ්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඇමතිතුමා පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන තුරු ඉන්න. පශ්නයට
පිළිතුරු දීලා, ඊළඟට අතුරු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය අහන්න.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරපු ෙපෞද්ගලීකරණය තුළින්
ෙමටික් ෙටොන් 35,000ක් තිබුණු සීනි නිෂ්පාදනය 65,000ක් වුණා.
ඒක හරි. එෙහම නම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ෙමොනවාද ඒකට
කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒකයි අහන පශ්නය. බලන්න, ෙසවණගල
සීනි සමාගම. අනිවාර්යෙයන්ම ෙපෞද්ගලීකරණය තුළින් ඉතාම
දක්ෂ ෙලස කටයුතු කර ෙගන ගියා. හිඟුරාන සීනි
කර්මාන්තශාලාව ආණ්ඩුව යටෙත් තිබ්බා. ඒක ෙමෙලෝ ෙදයක්
කරලා නැහැ.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔබතුමාට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කාලෙය් කරපු නිෂ්පාදනය
කියන්නද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ කාලෙය් වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.
ඒ වාෙග්ම අපට පුළුවන් වුණා, සීනි පරිෙභෝජනය අනුව
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. ඒ වැඩි ෙවලා තිබුණු නිෂ්පාදනය එක
පාරටම දැන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය කාලෙය් නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා නම්, දැන් එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය කාලෙය් නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඇයි?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ෙම්වා ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා තිෙබන්ෙන් 2002 දී. 2002
ඉඳලා සීනි නිෂ්පාදනය තිබිලා තිෙබනවා, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් අතුරු පශ්න ඉවරයි.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් සීනි නිෂ්පාදනෙය්
විස්තර තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑද? ඔබතුමාට අවුරුද්දත් එක්ක
ඕනෑද? මම ෙම් ෙතොරතුරු සභාගත කරන්නද? 1997 දී ෙමටික්
ෙටොන් 63,000, ඊළඟට, 61,000යි; 2000 දී නැවත ෙමටික් ෙටොන්
64,000යි. ඊට පස්ෙසේ 2002 දී තමයි ෙමටික් ෙටොන් 37,000ට අඩු
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා තහවුරු කරනවා අපි කරපු ෙද් හරි කියලා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා වැරදියි.

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔව්, වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2005න් පසුව ෙහොඳ පුරුද්දක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා, ෙවන කමයකින් හම්බ කර ගන්න. එතෙකොට
ෙහක්ටයාර් 1,500ක්, 2,000ක් විතර තමයි දත්ත අනුව අඩු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට සීනි නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සීනි
නිෂ්පාදනය අඩු වුණාම ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ස්පීතු
හදලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙවන ෙදයක්
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, උක් අඹරන්ෙන් නැතිව
දවස් තුනක් තිබුණාම ස්පීතු හදන්න පුළුවන්. ෙම්ක තමයි සිදු
ෙවලා තිෙබන ෙසල්ලම. සීනි හදන්ෙන් නැතිව ස්පීතු හදලා
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා අහපු
පශ්නය ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත පශ්නයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ස්තුතිවන්ත වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය් ෙම් කර්මාන්තශාලා ඔක්ෙකොම ෙපෞද්ගලීකරණය
කරලා, එදා සීනි නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. ඉන්පසුව සීනි

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, අතුරු පශ්න තුන අවසන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විවාද කරන්න බැහැ ෙන්.

739

පාර්ලිෙම්න්තුව

740

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

මම ෙම් වැදගත් පශ්නයක් අහන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වාද විවාද කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, සීනි මිල වැඩි ෙවමින් යනවා. ඔබතුමා සීනි
මිල අඩු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔබතුමාට මම කියන්නම්, ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමා අහපු
පශ්නයටත් එක්ක පිළිතුර. ඔබතුමා කිව්වා, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය කාලෙය් සීනි නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්, 1994 දී ෙමටික් ෙටොන්
65,000ක,70,000ක වාෙග් නිෂ්පාදනයක් තිබිලා තිෙයනවා. 2002
දී තමයි ෙමටික් ෙටොන් 37,000ට අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙපෞද්ගලීකරණය ෙකරුවාට පස්ෙසේ ෙමටික් ෙටොන් 61,000කට
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඊට පස්ෙසේ
කරපු ෙද් කමකමෙයන් නිෂ්පාදනය අඩු ෙකරුවා; ෙමටික් ෙටොන්
37,000ට අඩු ෙකරුවා. අඩු කරලා ස්පීතු හැදුවා. ඒක ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය
රජය කාලෙය් -තමුන්නාන්ෙසේලා අපි- ගත්ත වැරදි පතිපත්ති
තීරණය නිසා ෙවච්ච ෙදයක්. ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්වා
ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලා තිෙබනවා. ඇමති මණ්ඩලෙය් හිටපු අපි
දන්ෙන්ත් නැහැ ෙම්වා ෙදද්දි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුර ඇති.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමායි මමයි හිටපු පක්ෂය.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔව්, ඒක ඇත්ත. කථාවත් ඇත්ත ෙන්. එක්ෙකෝ ඔබතුමා ෙම්වා
අහන්ෙන් නැතුව ඉන්න ඕනෑ.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 12 - 1986/'11 - (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එතුමා ගිහිල්ලා. ලංකාව දාලා ගිහිල්ලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මුදල් හා කම සම්පාදන ඇමතිතුමා නැහැ. නිෙයෝජ
ඇමතිතුමායි ඉන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා දැන් හිටියා ෙන්. ෙකොෙහේද
ගිෙය්?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල්
ඉල්ලනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එතුමා ආ ගිය අතක් නැහැ ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ළඟ උත්තරය නැද්ද?

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

හිරමඩලගම මධ ම ෙබෙහත් ශාලාව : නැවත විවෘත කිරීම
ஹிரமடலகம மத்திய ம ந்தகம் : மீளத் திறத்தல்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

HIRAMADALAGAMA CENTRAL DISPENSARY : REOPENING

ඔබතුමා සීනි මිල අඩු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
1651/’11

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සීනි මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක
අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. ඒ නිසා තමයි විෙශේෂ බද්ද ෙගනැල්ලා,
කිෙලෝ එකට රුපියල් 10කින් බදු අඩු කරලා ජනතාවට සහන
විධියට සීනි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 90ට, 95ටයි මිල තියා
ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඒ අනුවයි.

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

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

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, අටකලම්පන්න පාෙද්ශීය
සභා බල පෙද්ශයට අයත්, හිරමඩලගම මධ ම
ෙබෙහත් ශාලාව වසා දමා ඇති බවත්;
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(ii)

එම නිසා පෙද්ශෙය් ජනතාවට දුෂ්කරතා රැසකට
මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති බවත්;

(i)

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

742

පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කර, මනා
තත්ත්වෙයන් තිබියදීත් එම ෙබෙහත් ශාලාව වසා
දැමීමට ෙහේතු වූ කරුණු කවෙර්ද;

(ii)

එම ෙබෙහත් ශාලාව කඩිනමින් විවෘත කිරීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙසෞඛ අමාත තුමා ෙවනුෙවන්
මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

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

ෙමය මධ ම ෙබෙහත් ශාලාවක් ෙනොෙවයි ගරු
මන්තීතුමනි. ෙමය සංචාරක ෛවද සායනයක්.

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ඒ වාෙග්ම ෙගොඩකෙවල දිසා ෙරෝහල මීට සැතපුම්
5ක් දුරින් තමයි පිහිටා තිෙබන්ෙන්. කහවත්ත
මූලික ෙරෝහල සැතපුම් 7ක් දුරිනුයි පිහිටා
තිෙබන්ෙන්.

இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் அட்டகலம்பன்ன
பிரேதச
சைப
ஆ ைகப்
பிரேதசத்திற்கு
உட்பட்ட ஹிரமடலகம மத்திய ம ந்தகம்
டப்பட் ள்ளைத ம்;

(ii)

(ii)

இதனால்
பிரேதச
மக்க க்கு
பல்ேவ
சிக்கல்க க்கு
கம்ெகா க்க
ேநாிட் ள்ள
ெதன்பைத ம்:

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

னரைமப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்
சீரான நிைலயில் இ ந்தேபாதி ம் ேமற்ப
ம ந்தகத்ைத
வி வதற்கு
காரணமான
விடயங்கள் யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ம ந்தகத்ைத
ாிதமாக திறப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனின்,
இதற்கு
எவ்வளெவன்பைத ம்

எ க்கும்

காலம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

(ආ)

(i)

ෙම්
වන
විට
අදාළ
ෙගොඩනැඟිල්ල
පතිසංස්කරණය කර ඇති අතර එම සායනය
ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

(ii)

ෙමම සායනය ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කර
සතියකට ෙදවරක්වත් සායනය පැවැත්වීමට
අවශ උපෙදස් රත්නපුර පාෙද්ශීය ෙසෞඛ ෙසේවා
අධ ක්ෂ හා පළාත් ෙසෞඛ ෙසේවා අධ ක්ෂ විසින්
ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය ෙරෝහල් ෛවද කාර්ය
මණ්ඩලයට ලබා දී ඇත.

இன்ேறல், ஏன்?

(b)

Is he aware(i)

that the Central Dispensary at
Hiramadalagama in the Atakalampanna
Pradehiya Sabha area in the Ratnapura
District has been closed down; and

(ii)

as a result, the people of the area are under
going immense hardships ?

ඒ කියන්ෙන්, එම ෙරෝහල්වලින් ෛවද කාර්ය
මණ්ඩල
ෙගන්වා
සංචාරක
ෛවද
මධ ස්ථානයක් හැටියට ෙමය පවත්වාෙගන
යනවා.
(iii)

ෙනොපමාව ෛවද ෙසේවා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට
කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

Will he inform this House(i)

(c)

ෙගොඩකෙවල දිසා ෙරෝහල, අටකලම්පන්න
මධ ම ෙබෙහත් ශාලාව ෙමන්ම හිරමඩලගම හා
රිදීවිට පෙද්ශවල ගාමීය ෙසෞඛ මධ ස්ථාන ද
පවත්වාෙගන යන අතර සෑම ගාම නිලධාරි
ෙකොට්ඨාසයකම පහසුකම් ඇති ගාමීය ෙසෞඛ
මධ ස්ථාන පවත්වාෙගන යන බැවින් පෙද්ශෙය්
ජනතාවට දුෂ්කරතා පවතින බවට වාර්තා වී
ෙනොමැත.
ඒ කියන්ෙන් ඒ ෙසෞඛ මධ ස්ථාන හරහා අවශ
ෛවද පතිකාර ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා.
ෙරෝහල්ෙදකක් ආසන්නෙය් පිහිටා තිෙබනවා.

asked the Minister of Health:
(a)

ෙමය මධ ම ෙබෙහත් ශාලාවක් ෙනොවන අතර
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් අටකලම්පන්න පාෙද්ශීය
සභා බල පෙද්ශයට අයත් හිරමඩලගම පෙද්ශෙය්
මීට වසර 30කට පමණ ෙපර සංචාරක ෛවද
සායනයක් පවත්වාෙගන ගිය අතර එම
ෙගොඩනැඟිල්ල ගරා වැටීෙමන් පසු එම සංචාරක
ෛවද සායනය නැවතී ඇත.

the reason for closing down the aforesaid
dispensary despite the fact that it is in good
condition after being renovated;

(ii)

whether action will be taken to re-open the
aforesaid dispensary soon; and

(iii)

if so, the period of time taken for that ?

If not, why?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අතුරු පශ්න නැත.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:

PRODUCTION AND IMPORT OF DHAL : TAXES

1741/’11

(a)

14. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ) 2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ, එක් එක්
වර්ෂෙය්දී,
(i) සමස්ත පරිප්පු පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල
පරිප්පු පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද;
(ii)

සමස්ත ෙද්ශීය පරිප්පු නිෂ්පාදනය සහ ඒක පුද්ගල
පරිප්පු නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද;

(iii)

ආනයනය කළ පරිප්පු පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

ආනයනය කළ පරිප්පු පමාණෙය් වටිනාකම
ෙකොපමණද; සහ

(v)

සනාථ කිරීමට අවශ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් රජය
විසින් පරිප්පු ආනයනකරුවන්ට ලබා දී ඇති තථ
සහනාධාර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) 2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකාව තුළ පරිප්පු
කිෙලෝගෑම් එකක නිෂ්පාදන වියදම ෙකොපමණද;
(ii)

පරිප්පු ආනයනෙය්දී සහ ෙද්ශීය පරිප්පු
නිෂ්පාදනෙය්දී පනවා ඇති සියලුම බදු (සෘජු සහ
වක) කවෙර්ද?

යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கூட் ற , உள்நாட்
வினா:
(அ)

2010
(i)

ைல

(c)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.
(අ)

(i)

வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட

ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව 2009 ජූලි සිට
2010 ජූනි දක්වා
*

සමස්ත පරිප්පු පරිෙභෝජනය කි. ගෑ.
123,595,077(කිෙලෝගෑම් එකසිය විසිතුන්
මිලියන පන්සිය අනූ පන්දහස් හැත්තෑ හතකි.
ෙටොන්වලින්
සඳහන්
කරනවා
නම්,
123,595යි.)

*

ඒක පුද්ගල පරිප්පු පරිෙභෝජනය (සාමාන
මාසික) කි. ගෑ. 0.501(කිෙලෝගෑම් බින්දුවයි
දශම පහයි බින්දුවයි එකයි.)

தல் இற்ைறவைர வ டவாாியாக,

ப ப்பின் ெமாத்த
கர்ைவ ம்;

கர்

(ii)

அதன் ெமாத்த உள்நாட்
தலா உற்பத்திைய ம்;

(iii)

இறக்குமதி
அளைவ ம்;

மற் ம்
உற்பத்தி

ெசய்யப்பட்ட

தலா
மற் ம்

ப ப்பின்

(iv)

இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட
ெப மதிைய ம்;

ப ப்பின்

(v)

ப ப்
இறக்குமதியாளர்க க்கு அரசினால்
வழங்கப்பட்ட
உண்ைமயான மானியத்ைத
ஒப்
திப்ப த் ம் சான் க ட ம்

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைகயில்
2010
மற் ம்
2011ஆம்
ஆண் களில், 1 கிேலாகிராம் ப ப்பிற்கான
உற்பத்திச் ெசலவினத்ைத ம்;

(ii)

இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ப ப்
மற் ம்
உள்நாட் ல் உற்பத்தி
ெசய்யப்பட்ட ப ப்
ஆகியவற்றின்மீ விதிக்கப்பட்ட (ேநர மற் ம்
மைற க) வாிகள் அைனத்ைத ம்

தனித்தனியாக அவர் கூ வாரா?
(இ)

(b)

Will he state from July 2010 to date on per year
basis(i) the total consumption and the per capita
consumption of dhal ;
(ii) the total local production and the per capita
production of dhal;
(iii) the import content of dhal;
(iv) the value of the import content of dhal; and
(v) the real subsidy given to dhal importers by
the Government with corroborative
evidence?
Will he state separately(i) the cost of production per 1 kilogram of
dhal in Sri Lanka for the years 2010 and
2011; and
(ii) all the taxes (direct and indirect) imposed
on imports of dhal and local production of
dhal?
If not ,why?

இன்ேறல், ஏன்?

(ආ)

(ii)

ෙද්ශීය පරිප්පු නිෂ්පාදනයක් ෙනොමැත.

(iii)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.

(iv)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(v)

පරිප්පු සඳහා සහනාධාර ලබා දී ෙනොමැත.

(i)

ඉහත (අ) (ii) අනුව පැන ෙනොනඟී.

(ii)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් ෙවෙළඳ,
තීරුබදු
හා
ආෙයෝජන
පතිපත්ති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු
අනුව,
2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා ආනයනික පරිප්පු මත
පනවා තිබූ විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු.
පියලි ෙනොකළ පරිප්පු -කිෙලෝගෑමයට රු. 10.00
පියලි කළ පරිප්පු
- කිෙලෝගෑමයට රු. 15.00

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

2012 මැයි 22

745
* ඇමුණුම:

* இைணப் :
* Annex:

746

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

යම් විධියකින් පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් කරුණාකර
එය අඩු කරලා එම වාසිය පාරිෙභෝගිකයාට ලබා ෙදනවාද?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

අනිවාර්යෙයන්ම. ෙම් විෙශේෂ බද්ද හැෙරන්න ෙවනත් බද්දක්
ගන්න විධියක් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ කියන්ෙන් පළාත් සභා බදු කිසිවක් නැහැ?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අහන්න පුළුවන් එකම
ෙදය ෙමයයි. ඔබතුමා කිව්වා, රුපියල් 12ක බද්දක් අය කර
තිෙබනවාය කියලා.

(The Hon. Johnston Fernando)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

පශ්න අංක 15 -1987/'11- (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

රුපියල් 10ක බද්දක්.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

රුපියල් 10ක?

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

පියලි ෙනොකළ පරිප්පු සඳහා කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 10යි.
පියලි කළ පරිප්පු සඳහා කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 15යි.

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

හැබැයි ඇමතිතුමනි, සියලුම බදුත් එක්ක රුපියල් 23ක බද්දක්
දමලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් Port and Aviation taxes ආදී
සියලුම බදු එකතු කළාම රුපියල් 23ක බද්දක් දමලා තිෙබනවා.
ඉතින් පරිප්පු මිෙලන් සියයට 27ක පමාණයක් බදු ෙවනුෙවන් අය
කරනවා. සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ ඇමති වශෙයන්
ඔබතුමාට පාරිෙභෝගිකයන් ෙවනුෙවන් මීට වඩා සාධාරණව
කටයුතු කරන්න බැරිද?

නිමල් පුංචිෙහේවා මහතා විශාමික වයස ඉක්මවා ෙසේවය
කිරීම : අනුමැතිය
தி . நிமல் ஞ்சிேஹவாவின் ஓய் ெப ம் வயைதக்
கடந்த ேசைவ: அங்கீகாரம்
EMPLOYMENT OF MR. NIMAL PUNCHIHEWA AFTER AGE OF
RETIREMENT : APPROVAL

2000/’11

5. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ෙවනුවට)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அஜித் பீ.
ெபேரரா சார்பாக)

(The Hon. Johnston Fernando)

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

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

ෙම් විෙශේෂ බද්ද යටෙත් පියලි ෙනොකළ පරිප්පු සඳහා
කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 10කුත්, පියලි කළ පරිප්පු සඳහා
කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 15කුත් දමා තිෙබනවා. ෙවන බද්දක්
දමලා නැහැ. ෙමය විෙශේෂ බද්දක් හැටියටයි යන්ෙන්. ඒක හර්ෂ ද
සිල්වා මන්තීතුමා දන්නවා. ඔබතුමා ඔය විස්තරය මට එව්වා නම්
ෙසොයා බලා කියන්න පුළුවන්. එෙහම බද්දක් ගන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමා ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. මා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්.

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

(i)

නිමල් පුංචිෙහේවා නමැති අෙයකු ශී ලංකා මානව
හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් තනතුරක් දැරීම
ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඔහුෙග් උපන් දිනය කවදාද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

එම තැනැත්තාෙග් වයස අවුරුදු 60 ඉකුත් වූ
පසුවත්, ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙසේවය කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල
අනුමතියක් ලබා දී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවදාද;
(v) එවැනි අනුමතියක් ලබා දී ෙනොමැති නම්, වයස
අවුරුදු 60 ඉකුත් වූ දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා එම
තැනැත්තා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙසේවය කර ඇත්ෙත් අනීතිකව බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම තැනැත්තා සම්බන්ධෙයන් ගන්නා
ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(v)

whether he admits the fact that, if such an
approval has not been given, the aforesaid
person has worked in the Human Rights
Commission of Sri Lanka in an illegal
manner, from the date on which he reached
60 years of age up to now ; and

(vi)

if so, of the steps taken in the future, with
regard to the aforesaid person?

(iii)

பிரதம அைமச்ச ம்
த்த சாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

மத

அ

வல்கள்

நிமல் ஞ்சிேஹவா என்பவர் இலங்ைக மனித
உாிைமகள் ஆைணக்கு வில் பதவிெயான்
வகிப்பைத ஆரம்பித்த திகதி யாெதன்பைத ம்

(ii)

இவர் பிறந்த திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப நபர் 60 வயைதத் தாண் ய பின்ன ம்
இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வில்
ேசைவயாற் வதற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனின், அ

(v)

இவ்வாறான அங்கீகாரம் வழங்கப்படவில்ைல
ெயனின் 60 வயைத தாண் ய திகதி ெதாடக்கம்
இன் வைர ேமற்ப
நபர் இலங்ைக மனித
உாிைமகள்
ஆைணக்கு வில்
சட்டத்திற்கு
ரணான விதத்திேலேய ேசைவயாற்றி ள்ளார்
என்பைத
அவர்
ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;

(vi)

எப்ேபா

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

என்பைத ம்;

ஆெமனின்,
ேமற்ப
நபர்
ெதாடர்பில்
எ க்கப்ப ம் எதிர்கால நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a) Will he inform this House(i) of the date on which a person by the name
of Nimal Punchihewa commenced holding
a post in the Human Rights Commission of
Sri Lanka ;
(ii) of his birthday ;
(iii) whether a cabinet approval has been given
to the effect that the aforesaid person be
allowed to be employed in the Human
Rights Commission of Sri Lanka, even after
reaching 60 years of age ;
(iv)

(b)

if so, of the date, on which that approval
was granted ;

(ආ)

(i)

2000 වර්ෂෙය්දී අරඹන ලද ව ාපෘතියක - ව ාපෘති
අධ ක්ෂ ෙලස බඳවා ගත් අතර 2002.04.01 සිට ස්ථිර
තනතුරක් වන අධ ක්ෂ පරීක්ෂණ හා විමර්ශන තනතුර
සඳහා පත් කර ඇත.

(ii)

1951.02.15

(iii)

ඔව්.

(iv)

2012.01.25

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(vi)

අදාළ ෙනොෙව්.

අදාළ ෙනොෙව්.

පූජා භූමි ආශිතව අනවසරෙයන් ජීවත් වන පවුල් :
ස්ථිර නිවාස
னித பிரேதசங்க க்க கில் அ மதியின்றி
வசிக்கும் கு ம்பங்கள்: நிரந்தர
கள்

FAMILIES RESIDING IN UNAUTHORIZED MANNER CLOSE TO
SACRED PLACES: PERMANENT HOUSES

2017/’11

6. ගරු විදුර විකමනායක මහතා (ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්.
අස්වර් මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க - மாண் மிகு அல்ஹாஜ்
ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் சார்பாக)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka on behalf of the Hon.
Alhaj A.H.M. Azwer)

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

(i)

පූජා භූමි ආශිතව අනවසරෙයන් ජීවත් වන පවුල්
සඳහා ස්ථිර නිවාස ඉදි කිරීෙම් ව ාපෘතියක්
කියාත්මක ෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, කවර පූජා භූමි ෙක්න්ද කර එම
ව ාපෘතිය කියාත්මක ෙව්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் ேசைவகள்
ெபா வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

டைமப் ,

னித பிரேதசங்க க்க கில் அ மதியின்றி
வசிக்கும் கு ம்பங்க க்கு நிரந்தர
கைள
நிர்மாணித் க்
ெகா க்கின்ற
க த்திட்ட
ெமான் நட ைறயில் உள்ளதா;

(ii)

ஆெமனில்,
எந்த
னித
பிரேதசங்கைள
ைமயமாகக் ெகாண்
ேமற்ப
க த்திட்டம்
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he inform this House(i)

(ii)
(b)

whether a project is underway to construct
permanent houses for the families that
reside close to sacred places in an
unauthorized manner ; and
if so, the names of sacred places which are
covered by this project?

If not, why?
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
උසස් ෙපළ සඳහා ජාතික පාසල් ෙතෝරා ගැනීෙම්
සිසු අයිතිය
உயர் தரத் க்குத் ேதசிய பாடசாைலகைளத்
ெதாி ெசய்வதற்கான மாணவர்களின் உாிைம

RIGHT OF STUDENTS TO SELECT NATIONAL SCHOOLS FOR
A/L

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අෙපොස සාමාන ෙපළ සමත් වන
ශිෂ ශිෂ ාවන්ට තමන්ෙග් විභාග පතිඵල අනුව වඩාත් පහසුකම්
ඇති ජාතික පාසලක් ෙතෝරා ගැනීෙම් අයිතිය දැන් අහිමි කර
තිෙබනවා. ෙම් වසෙර් තාවකාලිකව අත් හිටුවුවත් ලබන වසෙර්
සිට ඉතා තදින්ම ෙම් නීතිය කියාත්මක කරන බව අධ ාපන
ඇමතිවරයා පවසනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ අමාත තුමා)

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් නීතිය ජාතික පාසල්වලට පමණක්
ෙනොව රජෙය් සියලුම පාසල්වලට බලපාන ෙලස කියාත්මක
කරන බවත් ඇමතිවරයා පැවසූ බවක් මැයි 11වනදා "දිනමිණ"
පතය වාර්තා කර තිෙබනවා.

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

ෙමය ඉතා අවාසනාවත්ත තත්ත්වයක්; ඒ වාෙග්ම මානව
හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්; නිදහස් අධ ාපනය කම කමෙයන්
විනාශ කරලීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ තවත් එක් පියවරක්.

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்)

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

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

නැත.
ස්ථිරවම නිවාස සකස් කිරීෙම් ව ාපෘතියක් ෙමෙතක් හඳුනා
ෙගන නැත. ෙසේරුවිල විහාරයට අයත් භූමියක
අනවසරෙයන් පදිංචි වී සිටින පවුල් 57කට නිවාස ඉදි කිරීම
සඳහා විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්ෙසේ විසින් විහාරයට අයිති
ඉඩෙමන් එක් පවුලකට අක්කර 1/4ක් බැගින් ලබා දීමට
කැමැත්ත පකාශ කර ඇත. එම ඉඩම් විහාරස්ථානය මඟින්
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත ලබා ෙදන්ෙන් නම්
සුදුසු සැලැසුමක් යටෙත් එම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.

(ii)
(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

අදාළ ෙනොෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතා.

අෙප් රෙට් දැනට ජාතික පාසල් 340ක් තිෙබනවා. ඒ පාසල්වල
අධ ාපන මට්ටම හා පහසුකම් අහසට ෙපොෙළොව වාෙග් ෙවනස්.
ජාතික පාසල්වල පහසුකම් හා අධ ාපන මට්ටෙම් ෙවනස
වටහා ගන්නට ෙහොඳම උදාහරණය පහ වසෙර් ශිෂ ත්වයයි. ෙම්
වසෙර් රාජකීය විද ාලයට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් ලකුණු මට්ටම
183ක් වූ අතර, තවත් ජාතික පාසලක් වන මැදිරිගිරිය මධ මහා
විද ාලයට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් ලකුණු මට්ටම වූෙය් 152යි.
බදුල්ල විහාර මහා ෙද්වි විද ාලයට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් ලකුණු
මට්ටම 150යි. සමහර ජාතික පාසල් පහ වසර ශිෂ ත්වෙයන්
සමත් වන ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් පාසල් ලැයිස්තුවට පවා
ඇතුළත් ෙනොවන තරෙම් මට්ටමකයි පවතින්ෙන්. අනුරාධපුර
ෛමතිපාල ෙසේනානායක විද ාලය, කළුතර මහා විද ාලය වැනි
ජාතික පාසල් උදාහරණ වශෙයන් ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්.
ජාතික පාසල් 340 අතරින් පාසල් 200කට ආසන්න සංඛ ාවක්
සාමාන පහසුකම්වලින්වත් සමන්විත නැති බව අධ ාපන
අමාත ාංශයම දැන් පිළිගන්නවා. ද්විතීයික පාසල් 1000 යටෙත්
වැඩිදියුණු කරන පාසල් අතරට ජාතික පාසල් 197ක් ඇතුළත් කර
ඇත්ෙත් ඒ නිසයි. ආණ්ඩුව කරන්නට යන්ෙන් ඉෙගනීෙම් දක්ෂතා
ඇති ගම්බද දරුවන්ටත්, දුෂ්කර පළාත්වල දරුවන්ටත් දිවයිෙන්
ඉහළ ෙපෙළේ පාසල්වලට ඇතුළත් වීමට ඇති අවකාශය අවුරාලීෙම්
වැඩ පිළිෙවළක්. ඒ වාෙග්ම නිදහස් අධ ාපනය කප්පාදු කරලීෙම්
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යාමක් ෙලසත් ෙමය හඳුන්වන්න
පුළුවන්.
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

ඉෙගනීෙම්දී විෙශේෂ දක්ෂතා සහ කුසලතා දක්වන දරුවන්ට
ඉදිරියට යෑම සඳහා හැම අවස්ථාවකදීම වැඩි වැඩිෙයන් අවස්ථා
සලසා දීම අධ ාපනෙය් මූලික අරමුණක් ෙවනවා. නමුත් ෙම්
ආණ්ඩුව ඒ අරමුණ සම්පූර්ණෙයන්ම ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් පවතින නීතිය යටෙත් සෑම
ශිෂ ෙයකුටම අධ ාපනය ලබා ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබනවා.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 12 (1) ව වස්ථාව යටෙත් සෑම
ෙකෙනකුටම නීතිය එක හා සමානව බලපැවැත්විය යුතුයි. ඒ
වාෙග්ම 27 (2) (ඌ) ව වස්ථාව මඟින් අධ ාපනෙය් සෑම
අවස්ථාවකදීම සර්ව සාධාරණ හා සමාන ඉඩ පස්තා ලබා ගැනීෙම්
අයිතිය සහතික කර තිෙබනවා. ඒ අනුව සාමාන ෙපළ විභාගය
සමත් දරුවන්ට තමන් ලබා ගත් ලකුණු අනුව ඕනෑම ජාතික
පාසලකට ඇතුළත් වීෙම් අයිතිය තිබිය යුතුයි.
නමුත් අධ ාපන අමාත ාංශය මඟින් නිකුත් කර ඇති
චකෙල්ඛය අනුව ෙම් සියලු නීති උල්ලංඝනය කර, ෙම් රෙට්
වරපසාද අඩු දුප්පත් ශිෂ යන්ෙග් අයිතීන් කප්පාදු කර තිෙබනවා.
ෙමය ආරම්භයක් පමණයි. ෙමය ෙකළවර වන්ෙන් පහ වසර
ශිෂ ත්වය සමත් වන ජාතික පාසල්වල දරුවන්ටත් වඩාත්
පහසුකම් ඇති ෙවනත් ජාතික පාසලකට ඇතුළත් වීෙම් අවස්ථාව
අහුරාලන නීතිරීති ෙගන ඒෙමනුයි.
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන මුදල් කප්පාදු කරනවා.
සමස්ත විභාග කමයම අවුල් ජාලාවක්. Z-score කමය අවිධිමත්
ෙලස කියාත්මක කිරීම නිසා දරුවන්ට සමාන අවස්ථා අහිමි
ෙවලා. පාසල්වල අධ ාපන මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහා කිසිදු වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ. හැබැයි විභාග සමත් වන සංඛ ාව ඉහළ
නැංවිලා කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. එෙහත් එෙහම ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන විශාල ගැටලු තිෙබනවා. ලකුණු
මට්ටම අඩු කරලා සමත් වන පමාණය වැඩි කරන බවට පදනම්
සහිත ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.
අධ ාපන අමාත ාංශයම නිකුත් කරන පකාශනයකට අනුව
විභාග සමත් කරලීම සඳහා දරුවන්ෙග් දැනුම වැඩිදියුණු කිරීමට
ඔවුන් සතුව කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. දැනුම වර්ධනය
කරනවා ෙවනුවට ඔවුන් කරන්ෙන් විභාගයට උත්තර ලියන්නට
දරුවන්ව පුරුදු කිරීමයි. තමන්ෙග් දරුවන් පිට රට පාසල්වලට
යවන ෙදමාපියන්ට, ඇමතිවරුන්ට ෙම් රෙට් දරුවන් අධ ාපනය
ෙවනුෙවන් විඳින දුක් ෙව්දනා දැෙනන්ෙන් නැහැ. දරුවන්ට ෙහොඳ
අධ ාපනයක් ලබා දීම සඳහා ෙදමාපියන් ගන්නා ෙවෙහස
දැෙනන්ෙන් නැහැ. වරපසාද ඇති නිසාත්, ෙම් අය හැම ෙදයක්ම
අනුන්ෙගන්ම කන ෙබොන නිසාත් හය-හත් ෙදෙනකුෙගන් යුත්
පවුලකටත් මාසයකට රුපියල් 2,500ක්වත් වැය ෙවන්ෙන් නැති
බවත් අපි දන්නවා. නමුත් අෙප් රෙට් වැඩි හරියක් ෙදමවුපියන්
දරුවන් පාසලට එවන්ෙන් හරියට කෑමක් බීමක් නැතුවයි.
තමන්ෙග් ෙබොෙහෝ අවශ තාවන් ෙම් අම්මලා, තාත්තලා දරුවන්
ෙවනුෙවන් කැප කරනවා. එෙසේ කැප කිරීම් කරන්ෙන් තමන්ෙග්
දරුවන්ට ෙහොඳ අධ ාපනයක් ලබා දීම සඳහායි. නමුත් ෙම්
ආණ්ඩුව දරුවන්ට ෙහොඳ අධ ාපනයක් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථා
සියල්ලක්ම එකින් එක නැති කරමින් යනවා. දරුවන්ට අධ ාපන
අවස්ථා වැඩි වැඩිෙයන් ලබා ෙදනවා ෙවනුවට ඒ අවස්ථා වැඩි
වැඩිෙයන් කප්පාදු කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් ඇයිද කියා මම
අධ ාපන ඇමතිතුමාෙගන් විමසන්නට කැමැතියි.

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

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා, එතුමාට කරුණු
ඉදිරිපත් කරන ලද කවුරුන් ෙහෝ අයෙග් සාධාරණ ෙනොවන,
සාවද ෙතොරතුරු රාශියක් පදනම් කරෙගන තමයි ඒ පශ්නය
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ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත් එතුමා හිටපු අධ ාපන අමාත තුමකු
නිසාත්, අපි ගරු කරන විපක්ෂ නායකතුමා නිසාත් මම විශ්වාස
කරනවා, අධ ාපන අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් පකාශය
පිළිබඳව රටට පැහැදිලිව පකාශයක් කිරීම වැදගත්ය කියා.
ගරු කථානායකතුමනි, අධ යන ෙපොදු සහතිකපත සාමාන
ෙපළින් පසු උසස් ෙපළට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම් විධිමත්
කමෙව්දයක් සෑම වර්ෂයකදීම නිකුත් කරන චකෙල්ඛවල
තිෙබනවා. ඒ අනුව ගරු විපක්ෂ නායකතුමා අධ ාපන
අමාත තුමා වශෙයන් සිටියදී 186/2 කියන චකෙල්ඛය නිකුත්
කරලා තිෙබනවා. ජී.එල්. විෙජ්මාන්න මහත්මයා තමයි ඒ
කාලෙය් ෙල්කම් වශෙයන් සිටිෙය්. ඒ චකෙල්ඛයට අනුව
"අධ යන ෙපොදු සහතිකපත උසස් ෙපළ පන්තිවලට සිසුන්
ඇතුළත් කිරීෙම් පමුඛතාව
(අ)

එම පාසෙල් ඉෙගනුම ලබන සිසුන්.

(ආ) අධ යන ෙපොදු සහතිකපත උසස් ෙපළ පන්ති ෙනොමැති
පාසල්වලින් ෙහෝ අදාළ විෂය ධාරාව ෙනොමැති
පාසල්වලින් පැමිෙණන සිසුන්."
ඒ කියන්ෙන් ඈත පළාත්වල දරුවන්ට පාසලක් ලබා ෙදන්න
අවශ නිසා. උසස් ෙපළ පන්ති ෙනොමැති පාසල්වලින් ෙහෝ අදාළ
විෂය ධාරාව ෙනොමැති පාසල්වලින් පැමිෙණන සිසුන්.
ඊළඟ කරුණ ෙම් විධියට සඳහන් වනවා.
"(ඇ) උසස් ෙපළ පන්තියට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති
මැයි 01වන දිනට වයස අවුරුදු 18ට අඩු ෙවනත් සිසුන්."
ෙම්, 1986 දී ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා අධ ාපන
අමාත වරයා වශෙයන් සිටියදී විෙජ්මාන්න ෙල්කම්තුමා නිකුත්
කළ චකෙල්ඛය. ඊ ළඟට, 1999 දී ඇන්ඩෲ ද සිල්වා මැතිතුමා
ෙල්කම් වශෙයන් සිටියදී නිකුත් කරලා තිෙබන චකෙල්ඛයත්
ඒකමයි. එහි සඳහන් වන්ෙන්ත් ඒ කරුණමයි. එනම්,
(අ)

එම පාසෙල් ඉෙගනුම ලබන සිසුන්.

(ආ) උසස් ෙපළ පන්ති ෙනොමැති පාසල්වලින් ෙහෝ අදාළ විෂය
ධාරාව ෙනොමැති පාසල්වලින් පැමිෙණන සිසුන්.
එයට විෙශේෂ කරුණක් ෙලස ෙම් කරුණ එකතු කරලා
තිෙබනවා. එනම් " පිළිගත හැකි ෙහේතුවක් ෙනොමැතිව ජාතික
පාසලකින් ජාතික පාසලකට ළමයින් ඇතුළත් ෙනොකළ යුතුය.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි පාසලක ශිෂ ෙයකුට ෙහෝ
ශිෂ ාවකට ෙහෝ අසාධාරණයක් වන්ෙන් යැයි අධ ාපන හා උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් නිගමනය කළ අවස්ථාවකදී ඒ
පිළිබඳව සුදුසු පරිදි තීරණයක් ගැනීෙම් බලය අධ ාපන හා උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සතුය." කිසිම ජාතික
පාසලකින් තවත් ජාතික පාසලකට -ඒවාෙය් පහසුකම් තිෙබන
නිසා පහසුකම් තිෙබන පාසල් අතර - දරුවන් මාරු ෙනොකළ
යුතුයි කියන ටික 1999 චකෙල්ඛෙය් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන්
කරලා තිෙබනවා. ඉන් පසුව 2003 අංක 23 දරන චකෙල්ඛය
ආචාර්ය කරුණාෙසේන ෙකොඩිතුවක්කු මැතිතුමා එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජෙය් මානව සම්පත් සංවර්ධන, අධ ාපන හා සංස්කෘතික
කටයුතු පිළිබඳ අමාත තුමා වශෙයන් සිටියදී නිකුත් කරලා
තිෙබනවා. එවකට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ගරු අගාමාත තුමා
ෙලසයි සිටිෙය්. ඒ අවස්ථාෙව් නිකුත් කළ චකෙල්ඛෙය් ෙමෙහම
සඳහන් ෙවනවා:
"උසස් ෙපළ පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම් පමුඛතාව.
(අ)

එම පාසෙල් ඉෙගනුම ලබන සිසුන්.

(ආ)

අධ යන ෙපොදු සහතිකපත උසස් ෙපළ පන්ති
ෙනොමැති පාසල්වලින් සහ අදාළ විෂය ධාරාව
ෙනොමැති පාසල්වල සිසුන්."
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ඊළඟට, ෙමෙහම සඳහනක් කරනවා:

"පිළිගත හැකි ෙහේතුවක් ෙනොමැතිව ජාතික පාසලකින් ජාතික
පාසලකට ළමුන් ඇතුළත් ෙනොකළ යුතුය.තවද එකම නගරයක
තිෙබන ජාතික පාසලකින් තවත් ජාතික පාසලකට අ.ෙපො.ස.
(උසස් ෙපළ) විෂයධාරාව ෙනොමැති වීම නිසා ෙවනත් පාසලකට
යාම හැර (කිසිෙසේත්ම යාමට අවසරයක් ෙනොමැත.) ෙම්
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි පාසලක ශිෂ ෙයකුට ෙහෝ ශිෂ ාවකට
අසාධාරණයක් වන්ෙන් යයි අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්
නිගමනය කළ අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳව සුදුසු පරිදි තීරණයක්
ගැනීම අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සතුය."
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත තුමා ෙලස සිටියදී
ආචාර්ය කරුණාෙසේන ෙකොඩිතුවක්කු වැනි පිළිගත් විද්වෙතක්
අධ ාපන අමාත ධුරය දරද්දී ඉතාම පැහැදිලි ෙලස එකම
නගරයක පාසලක ඉඳන් සම්පත් තිෙබන තවත් ජාතික පාසලකට
මාරු ෙවන්න බැහැ කියලා ඉතාම නිශ්චිත ෙලස චකෙල්ඛයක්
නිකුත් කරලා තිෙබනවා. "කිසිෙසේත්ම බැහැ" කියන ටික එහි
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරලා තිෙබනවා.
2004 දී Dr. Tara de Mel නිකුත් කරලා තිෙබනවා, 2014/18
කියන චකෙල්ඛය. ඒෙකත් ඒ විධියටම තිෙබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, මම ෙම් චකෙල්ඛ සියල්ල සභාගත* කරනවා.
2006 දී ආරියරත්න ෙහේවෙග් මැතිතුමා අධ ාපන
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ව සිටියදී නිකුත් කළ චකෙල්ඛෙය්ත් ඒ
විධියටම තිෙබනවා.
2008 අංක 19 දරන චකෙල්ඛෙය්ත් ඒ විධියටම තිෙබනවා.
"එම පාසෙල් ඉෙගනුම ලබන සිසුන්, ඊට පස්ෙසේ ෙවනත්
පාසල්වලින් ඇතුළත් වන සිසුන් සාධාරණ ෙහේතුවක් තිෙබනවා
නම් හැර කිසිම විටක ජාතික පාසලකින් ජාතික පාසලකට මාරු
ෙවන්න බැහැ" කියලා එහිත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
එෙහනම් ඇයි ෙමවැනි අර්බුදයක් ඇති වුෙණ්? ගරු
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි අර්බුදයක් ඇති වුෙණ් ෙමවර ෙම්
සම්පත් තිෙබන පාසල් පටන් ගත් අලුත් ෙසල්ලමක් නිසායි.
සම්පත් තිෙබන පාසල් අතෙරම දරුෙවෝ ඇති හැකි අය -පුළුවන්
අය- ගෙම් දරුවන්ට තිෙබන අවස්ථාව නැති කරලා තිෙබනවා. ෙම්
රෙට් එකම 1AB පාසලක්වත් නැති පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
72ක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ පාසල් 72 දරුවන්ට
විද ාගාර නැහැ. අපි ඒක රජයක් ෙලස පිළිඅරෙගන තිෙබනවා.
විද ාගාර නැහැ; විද ා ගුරුවරු නැහැ. ඒ බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
ෙවන්න පුළුවන්; අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙවන්න පුළුවන්;
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් ජාතික පාසල්වල
ෙන්වාසිකාගාර හදලා එවැනි දරුවන්ට ෙම් සම්පත් තිෙබන
පාසල්වල ඉඩ ෙදන්න තමයි ෙම් නීතිරීති පද්ධතිය හැම දාම
ආණ්ඩු කියාත්මක කෙළේ. ෙමවර ෙමොකද වුෙණ්? රාජකීය
විද ාලයට අල්ලපු වැෙට් තිෙබන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්
ඉෙගනුම ලබපු තර්ස්ටන් විද ාලෙය් ෙමවර අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ)
විභාගෙය්දී "ඒ" 09 ලබා ගත් දරුෙවෝ 20යි, "ඒ" 08 ලබා ගත්
දරුෙවෝ 15යි, ඊට අඩුව ලබා ගත් දරුෙවෝ 03 ෙදෙනක්ද ඇතුළුව
සිසුන් 38 ෙදෙනක් එම විද ාලෙයන් අයින් ෙවලා ෙකොළඹ
නගරෙය්ම තව විද ාලයකට යනවා.
අෙප් මහ ඇමතිතුමා ඉෙගනුම ලැබූ පාසල මහානාම විද ාලය.
දැන් එතුමා එහි ආදි ශිෂ ෙයක්. මහානාම විද ාලෙය් "ඒ" 09

——————————–———
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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ගත්තු ළමයි 13 ෙදෙනක්, "ඒ" 08 ගත්තු ළමයි 11 ෙදෙනක්, ඊට
අඩු ළමයි 3 ෙදෙනක් ඇතුළු ළමයි 29 ෙදෙනක් අස් වීෙම් සහතික
අරන් ෙකොළඹ නගරෙය් ෙවනත් පාසලකට යනවා.
ඊළඟට, ඉසිපතන විද ාලය. දැනට රාජකීය විද ාලෙය්
විදුහල්පතිතුමා ඉසිපතන විද ාලෙය් ඉන්න කාලෙය් එම විද ාලය
සම්පූර්ණෙයන්ම රාජකීය විද ාලෙය් මට්ටමටම පත් කළා. "ඒ"
09 තිබුණු ළමයි 8 ෙදෙනක්, "ඒ" 08 තිබුණු ළමයි 8 ෙදෙනක්
වශෙයන් 16 ෙදෙනක් ඒ විද ාලෙය් සිටියා. විපක්ෂෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලා මට කියන්ෙන්, ෙම් පාසල් පද්ධතිෙය් සිරස ඉසිපතන විද ාලය, තර්ස්ටන් විද ාලය, මහානාම විද ාලයඔක්ෙකොම විනාශ කරලා එක පාසලක් ෙදකක් හදන්න කියලාද?
ඇයි එෙහම කියන්ෙන්? ෙමෙහම සුළු පිරිසක්, වරපසාද ලත්
පිරිසක් ෙවනුෙවන් පමණක් ෙපනී සිටින්ෙන් ඇයි? ඈත එපිට
ගම්මානවල ලක්ෂ ගණන් දරුවන්ට, තමන්ෙග් කුසට සම්පූර්ණ
ආහාර ෙව්ලක් නැතිව, විළි වසා ගන්න හරි හැටි වස්තයක් නැතිව,
බිත්ති හතරකින් වට ෙවච්ච ෙගදරක් නැතිව ඉන්න දරුවන්ට තමන්ෙග් ඥාති හිත මිතාදීන්, සුභ පතන්නන්, මාපිය කැපකරු
කමය යටෙත් භාර ගන්න දරුවන්ට- ෙහොඳ පාසල්වලට ඇවිල්ලා
ඉෙගන ගන්න තිෙබන අවස්ථාව තහවුරු කරන්න ඕනෑ.
"ෙකොළඹට කිරි ගමට කැකිරි" ෙනෙමයි. ගමට අවශ සම්පත් ටික
ෙදනකල් ගෙම් දරුවාට සම්පත් තිෙබන පාසලකට එන්න ඉඩ
ෙදන්න ඕනෑ කියන එක තමයි ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය. ඒ ස්ථාවරය
අනුව අපි නිකුත් කරපු චකෙල්ඛය ෙමොකක්ද?
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් චකෙල්ඛය ෙම් විධියට
උල්ලංඝනය කරන ෙකොට ෙදමව්පිෙයෝ සියලු ෙදනා ඉසුරුපායට
සහ මෙග් නිවසට එන්න පටන් ගත්තා. ෙමොකද, ඉසිපතන
විද ාලෙය්, තර්ස්ටන් විද ාලෙය්, එෙහම නැත්නම් ෙගෝතමී
බාලිකා විද ාලෙය්, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක විද ාලෙය් "ඒ" 09
ගත්තු ළමයි අස් ෙවලා යන ෙකොට එෙහම අස් ෙවලා යන්න
හැකියාවක් නැති ළමයින්ෙග් ෙදමව්පිෙයෝ ඇවිල්ලා කියනවා,
"මෙග් ළමයාටත් "ඒ" 09ක් තිෙබනවා. එෙහම නම් ඔක්ෙකෝම
ළමයි යවන්න ඕනෑ" කියා. එෙහම නම් තර්ස්ටන් විද ාලෙය්
ඉන්න "ඒ" 09 ගත්තු ළමයි ඔක්ෙකෝම ආනන්ද විද ාලයට
යවන්න ඕනෑ. ඊළඟට ඉසිපතන විද ාලෙය් ඉන්න "ඒ" 09 ගත්තු
ළමයි ඔක්ෙකෝම ආනන්ද විද ාලයට යවන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ
අනිත් ළමයි ටික ඉතුරු කර ෙගන ගෙම් ළමයින්ට කියන්න ඕනෑ,
පුරප්පාඩු ඇති වන පාසල් ටිකට එන්න කියලා. ඒක කරන්න
බැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම් චකෙල්ඛය නිකුත් කළා. ෙම් චකෙල්ඛය
කලින් ඒවා විධියමයි. කිසිම ෙවනසක් නැහැ.
"එම පාසෙල් අෙප්ක්ෂකයන් ෙලස විභාගයට ෙපනී සිටින
සිසුහු; (ආ) අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) පන්ති ෙනොමැති රජෙය් පාසල්වල
ෙහෝ අදාළ විෂය ධාරාව ෙනොමැති රජෙය් පාසල්වල ෙහෝ අදාළ
මාධ ෙනොමැති රජෙය් පාසල්වල සිසුන් ...." යනුෙවන් එහි
ඇතුළත් කළා.
සමහර ෙවලාවට ඉංගීසි මාධ නැහැ. උදාහරණයක් විධියට
අනගාරික ධර්මපාලතුමා සිටි ආනන්ද බාලිකා විද ාලෙය් එතුමාෙග් නිවස පරිත ාග කෙළේ- සිංහල මාධ ය විතරයි
තිෙබන්ෙන්. ඉංගීසි මාධ ය නැහැ. ඉංගීසි මාධ ෙයන් අ.ෙපො.ස.
(සා.ෙපළ) සමත් සියලුම ළමයි ඒ ජාතික පාසලින් ෙවනත් ජාතික
පාසලකට මාරු කළා. සාධාරණ ෙහේතුවක් තිෙබන හැම
ෙවලාෙව්ම ඒ විධියට කටයුතු කර තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගුණාත්මක අධ ාපනය
වැඩි කරන්න කිසිම පියවරක් අරෙගන නැහැයි කිව්වා; ඉංගීසි
අධ ාපනයක් නැහැ කිව්වා. ගිය වර්ෂෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය දීලා, ඉතිහාසෙය් පළමුවන
වතාවට ඉංගීසි මාධ ගුරුවරු 540ක් බඳවා ගත්තා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා, ෙම් දරුවන්ට
විභාග පාස් කරන්න දැනීම ලබා ෙදන්න කිසිම වැඩ පිළිෙවළක්
නැහැයි කියලා. එදා නිදහස් අධ ාපනයක් තිබුණ කන්නන්ගර
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ]

චින්තනය අද සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙවලා. අද විභාග ෙක්න්දීය
අධ ාපන කමයක් ඇවිල්ලා. ඒක ෙවනස් කිරීම සඳහා ෙකොළඹ
නගරෙය් ෙහෝ ගාල්ල නගරෙය් ෙහෝ මාතර නගරෙය් ෙහෝ
මහනුවර නගරෙය් ෙහෝ කුරුණෑගල නගරෙය් ෙහෝ සම්පත්
තිෙබන පාසල් වාෙග්ම, ලංකාව පුරා සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකම ඇති පාසල්වලින් අඩුම ගණෙන් පාසල්
තුනක්වත් ද්විතීයික පාසල් ෙලස සංවර්ධනය කරලා පාසල් දහෙසේ
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. නමුත් එතුමා
කියනවා, ෙමොකුත් ෙවලා නැතිලු. ඒක සම්පූර්ණෙයන් සාවද
පකාශයක්.
දැනට ෙම් පාසල් දහසට ඉතාම දුෂ්කර දිස්තික්කවල පාසල්
සීයක් ෙතෝරා ෙගන එයින් පාසල් 91ක ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා. පාසල් 40ක ඉදි කිරීම් අවසන් කරලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම සියයට 50කට වඩා වැඩි පමාණයක ඉදි කිරීම් කටයුතු
අවසන් කර තිෙබන පාසල් සංඛ ාව විස්සක්. ෙම් වන විට ෙම්
ඉදිකිරීම්වලට රුපියල් මිලියන 2,900ක් පිරිනමලා තිෙබනවා. ඒ
වැඩ පිළිෙවළ ෙවනුෙවන් ෙම් දක්වා රුපියල් මිලියන 1,347ක්
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. ෙමම විදුහල්වල විදුහල්පති,
නිෙයෝජ විදුහල්පති හා ගුරුවරු සඳහා විෙශේෂ කළමනාකරණ
පුහුණුවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සඳහා දිස්තික්
මට්ටමින් කරන ලද ආෙයෝජනය හා සංවර්ධනය කරන ලද පාසල්
පිළිබඳ සම්පූර්ණ ෙල්ඛනයක් මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු
කරනවා. උතුරු මැද පළාත, බස්නාහිර පළාත, ඌව පළාත, දකුණු
පළාත, සබරගමුව පළාත, වයඹ පළාත ආදී පළාත්වල ඒ ඒ
දිස්තික්කවල පාසල්වලට අදාළ විස්තර ඇතුළත් ෙම් ෙල්ඛනය මම
සභාගත* කරනවා.
ෙසවනපිටිය මහා විද ාලය, දිඹු/සිරිපුර මධ මහා විද ාලය,
බකමූණ මහෙසන් මධ මහා විද ාලය, විජිත මහා විද ාලය වැනි
විද ාල තිෙබන ෙපොෙළොන්නරුෙව් කවදාවත් 1AB පාසලක්
තිබුෙණ් නැහැ. විද ා අංශයක් තිබුෙණ් නැති පාසල්. මම එම
පාසල් ඇතුළත් මුළු ෙල්ඛනයම ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවසරය
ඇතුව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරනවා,
ගරු
මන්තීතුමන්ලාට දැක බලා ගැනීම සඳහා.
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ගණිතය පිළිබඳව ෙලෝක ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියට යන්න ඈත
පෙද්ශවල ඉන්න දරුවන්ට ගණිතය හා විද ාව පිළිබඳව විෙශේෂ
පුහුණුවක් ෙදන්න අෙප් අමාත ාංශෙය් විෙශේෂ ඒකකයක් සකස්
කරලා තිෙබනවා. ඒ පුහුණුව
ෙදන්ෙන් අවුරුදු 13ට අඩු
දරුවන්ටයි. 6 සහ 7 ෙශේණිවල ළමයි තමයි ඒ තරගයට යවන්ෙන්.
නමුත් අපට කවදාවත් පදක්කමක් දිනන්න බැරි වුණා. 2008 දී
තමයි පථම වතාවට ගණිතයට හා විද ාවට ෙලෝකඩ පදක්කම්
3ක් දිනන්න ලංකාවට පුළුවන් වුෙණ්. 2009 දී ෙලෝකඩ පදක්කම්
1යි, රිදී පදක්කම් 2යි දිනන්න පුළුවන් වුණා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුර ඉතාම ෙකටි කරන්න. ගන්න කාලය වැඩියි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාත් ෙලොකු පකාශයක් ඉදිරිපත්
කෙළේ.
2010දී රිදී පදක්කම් එකක් හා ෙලෝකඩ පදක්කම් 11ක් දිනුවා.
2011, එනම් පසු ගිය වර්ෂෙය්දී අෙප් රෙට් ඈත ගම්වල දරුෙවෝ
රන් පදක්කම් ෙදකක්, රිදී පදක්කම් හතක් හා ෙලෝකඩ පදක්කම්
ෙදකක් වශෙයන් පදක්කම් 11ක් ෙගනැල්ලා ෙම් රටට මහා
ෙගෞරවයක් ෙගන ඒෙම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කළා. අධ ාපන ඇමති
ෙලස මම, ඒ දිනලා එන ළමයින් පිළිගන්න ගුවන් ෙතොටුෙපොළට
ගියා. හැබැයි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගිහිල්ලා රටට රන් පදක්කමක්
ෙගනාපු ගණිත අංශෙය් සහ විද ා අංශෙය් ඒ දරුෙවෝ පිළිගත්තාය
කියලා ෙම් රෙට් එකම මාධ යකවත් පින්තූරයක්වත් පළ කෙළේ
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද? ඇෙහන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් අනවශ ෙලස කාලය ගන්නවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
එතුමා තව පකාශයක් කළා, අපි විභාග පතිඵල නිකුත් කිරීෙම්දී
ලකුණු අඩු කරලා දරුවන් සමත් කිරීෙම් ව ායාමයක නිරත වනවා
කියලා. ෙම්ක පතිඵල ලබන දරුවන්ට කරපු අපහාසයක්. ෙමොකද,
ඒ දරුවන් ඉතා විශාල ෙලස ෙවෙහස ෙවලා, මහන්සි ෙවලා තමයි
ඒ පතිඵල ගන්ෙන්. ඒ පතිඵලවල ගුණාත්මක අගය වැඩි කිරීම
සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශෙය් විවිධ අංශ, පළාත් සභා, පළාත්
සභාවල ඉන්න අධ ාපන අධ ක්ෂවරු විශාල උත්සාහයක් දරලා
තිෙබනවා.
ඒ අනුව අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා, 2002 සියයට 41ක
මට්ටෙම් තිබුණ සාමාන ෙපළ සමස්ත පතිඵලය සියයට 60.8
දක්වා වැඩි කරන්න. ෙම් ෙද්ශීය පතිඵලය පිළිගන්ෙන් නැත්නම්
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා පිළිගත යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය්
තිෙබනවා කීඩා දක්ෂතා මැනීම සඳහා ඔලිම්පික් කියලා
තරගාවලියක්. ඒක හැෙමෝම දන්නවා. ඔලිම්පික් පදක්කමක්
ලබන්න පුළුවන් නම්, ඔලිම්පික් තරගයකට සහභාගි වන්නටවත්
අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන් නම්, ඒක ජයගහණයක් කියලා තමයි
අපි හිතන්ෙන්. විද ාව හා ගණිත අංශය සඳහා ඔලිම්පියාඩ් කියලා
බුද්ධිමය තරගයක් ෙලෝකෙය් ඇති කරලා තිෙබනවා. විද ාව හා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රූපවාහිනියට කියන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෙමතුමන්ලා ෙද්ශීය වශෙයන් පතිඵල පිළිගන්ෙන් නැත්නම්,
ජාත න්තර වශෙයන් ෙලෝකෙය් දරුවන් සමඟ තරග කරලා
තමන්ෙග් රෙට් දරුෙවක් රන් පදක්කමක් ෙගෙනන ෙකොටවත්
ආඩම්බරයක් නැද්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

තිෙබනවා. රූපවාහිනිෙය් දාන්න තිබුණා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.

දරුෙවෝ නැති එක්ෙකනාට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. දරුෙවෝ
ඉන්න ඕනෑ. තමන්ට දරුෙවෝ නැතත්, රෙට් දරුවන්ෙග් යහපත
ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් හැම ෙදයක්ම අපි කරනවාය කියන
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එක මතක් කරමින් මෙග් වචන කිහිපය ෙමයින් සමාප්ත කරනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කරපු නිසා-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නම සඳහන් කළා. ෙමොකක්ද කාරණාව?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, 1889දී ෙම් රෙට් තිබුෙණ් ජාතික
පාසල් 30යි. 2003 දී කිව්වා, අඩු පහසුකම් තිබුණා නම් පිළිගත්
ෙහේතු අනුව ජාතික පාසල්වලට එන්න පුළුවන් බව. නමුත් රාජකීය
විද ාලය, ආනන්ද විද ාලය, ඩී.එස්. ෙසේනානායක විද ාලය,
මහානාම විද ාලය අතර මාරු ෙවන්න බැහැ. ඒත් මැදිරිගිරිය
මධ මහා විද ාලෙය් ඉඳන් රාජකීය විද ාලයට එන්න පුළුවන්.
අන්න ඒ අවස්ථාව නැති කිරීම ගැන තමයි අද අපි පශ්නය අහලා
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ඒ අවස්ථාව නැති කරලා නැත්නම් කමක්
නැහැ. මට ඊට වඩා පශ්නයක් නැහැ.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගෙම් දරුවන්ට නගරෙය් පාසලට එන්න තිෙබන අවස්ථාව කිසි
ෙසේත්, අබ මල් ෙර්ණුවක තරමින්වත් අඩු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ
අතර, අපි නගරෙය් තිෙබන සියලු සම්පත් ටික ගමට ෙගන යෑෙම්
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා.
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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II
ෙදමළ ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් මුදා හැරීම

தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள வி தைல ெசய்தல்
RELEASE OF TAMIL POLITICAL PRISONERS

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Mr. Speaker, I raise the following Question as a matter
of urgent public importance. There are 234 Tamil political
prisoners who are on hunger-strike for the sixth
consecutive day today: 179 of them are at the Colombo
Remand Prison, 33 at Vavuniya and another 22 at
Kalutara. The health condition of several of these
prisoners has deteriorated drastically. On Sunday, 20th
May, 2012, two Members of Parliament from my party
visited the Colombo Remand Prison and spoke to many of
the fasting prisoners and appealed to them to suspend
their fast until the authorities take a decision at a meeting
said to have been convened for today. The prisoners have
refused to call off their fast stating that several assurances
given in the past have not been kept and that this time
they are determined to fast unto death.
It is important to highlight this issue in this House as a
matter of utmost urgency and through this House to the
whole country. Almost all the fasting prisoners are
persons who surrendered to the security forces at the end
of the armed conflict in May, 2009. There are many
disabled persons amongst them despite the Government’s
claim that all disabled persons were released promptly,
even without undergoing rehabilitation. According to the
Government, over 10,000 persons who surrendered have
been rehabilitated and released. We have appreciated this
approach and are grateful to the Government for this
move. However, inexplicably, many hundreds still remain
in custody. Some of them have undergone rehabilitation
and even possessed the IOM certificate in that regard.
But, they have been arrested at the point of release and
have been incarcerated without any charges being
preferred against them. We note that while many leaders
of the LTTE, upon their readiness to cooperate with the
Government, have effectively been pardoned and enjoy
positions in Government and attendant perquisites from
the State, these prisoners are being deprived of their
liberty for so long while their families are on the verge of
starvation due to the fact that the breadwinner is in prison.
We call upon the Government to take immediate steps
to release all the Tamil political prisoners since three
years have lapsed after the armed conflict ended. We also
request that proper and responsible assurances be given to
the fasting prisoners in this regard forthwith, so that they
may decide to suspend their hunger-strike.
I also would like to draw the attention of the House to
the dastardly attack carried out on the Secretary of the
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Jaffna University Students’ Union, Paramalingam
Darshananth on the 18th of May at around 8.00 a.m. in
broad daylight in Jaffna. This attack like the previous one
on the Chairman of the Students’ Union will only serve to
alienate the Tamil people further. This, once again
highlights the negative aspects of the heavy military
presence in Jaffna. This attack is suspected to be a work
of the military intelligence as the assailants in this
instance, like in many previous instances, will not be
apprehended. If the Government denies the involvement
of the military in this attack, let the Government arrest the
offenders and prosecute them promptly.
While condemning in the strongest terms, this
deliberate and audacious attack on a student leader of the
Jaffna University, we call upon the Government, without
further delay, to take effective steps to reduce the
excessive and oppressive presence of the military forces
in the Northern and Eastern parts of the country.
I thank you, Sir.
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 කථානායකතුමනි, ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා මතු කරපු
පශ්නයට අමාත ාංශ තුනක් පමණ එකතු ෙවලා උත්තර ෙදන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ උත්තරයක් ෙහට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අප ලබා ෙදනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මියෙග් වරපසාද පිළිබඳ
පශ්නය.

වරපසාද : 2012.02.08 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කළ කථාවට වැරැදි අර්ථ කථනයක් ලබා දීම
சிறப் ாிைம : 2012.02.08 ஆம் திகதி
பாரா மன்றத்தில் ஆற்றிய உைரக்கு
பிைழயான அர்த்தம் கற்பித்தல்

PRIVILEGE: MISINTERPRETATION OF SPEECH
MADE IN PARLIAMENT ON 8TH FEBRUARY 2012
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
2012.02.08 දින ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනත යටෙත්
නිෙයෝග පිළිබඳව සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයට සහභාගි
ෙවමින් කළ කථාව පදනම් කර ගනිමින් ශී ලංකා ගුවන් විදුලි
සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා වන හඩ්සන් සමරසිංහ නමැති අය විසින්
2012.02.21 සහ 2012.03.23 යන දිනයන්හි සහ මීට අමතරව

පාර්ලිෙම්න්තුව

763

764

කථානායකතුමා

[ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

තවත් දින ගණනාවකදීද ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් උදෑසන
විකාශනය වන "දස ෙදසින්/රට යන අත" වැඩසටහන තුළින්
අසභ වචන පාවිච්චි කරමින්, ම්ෙල්ච්ඡ ෙලස මා හට අපහාස වන
ආකාරෙයන් විවිධ ෙචෝදනා එල්ල කරමින් පරිභව කරන ලදී.
එබැවින් ෙම් තත්ත්වය සලකා බලා මා පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරියක වන බැවින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ කථාවක්
ආශෙයන් වැරැදි අර්ථකථනයන් ලබා ෙදමින් ඔහු එවැනි
ආකාරෙය් විෙව්චනාත්මක, අපහාසාත්මක පකාශ සිදු කිරීම
බරපතළ වරදක් බැවින්ද, ඒ අනුව මාෙග් වරපසාද කඩවීමක් සිදු වී
ඇති බැවින්ද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද කමිටුවට ශී ලංකා ගුවන්
විදුලි සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා වන හඩ්සන් සමරසිංහ නමැති අය
කැඳවා අවශ නීතිමය කටයුතු කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන්
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමි.

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 - ආනයන
හා අපනයන (පාලන) පනත යටත් නිෙයෝග අනුමත කිරීම.

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත :
නිෙයෝග

இறக்குமதிகள், ஏற் மதிகள்
(கட் ப்பாட் ச்) சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள்
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT :
REGULATIONS
[අ.භා. 2.27]

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

අභිමානී සමාජ සංවර්ධන හා අධ ාපන පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත

அபிமானி ச க அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
ABHIMANI SOCIAL DEVELOPMENT AND CULTURAL
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"අභිමානී සමාජ සංවර්ධන හා අධ ාපන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப
ச க
ேசைவகள்

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
(மா

ம

பால த

வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 වැනි ව වස්ථාෙව් (2) වැනි ෙඡ්දය සහ 1985
අංක 48 දරන පනතින් සහ 1987 අංක 28 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1969 අංක
1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 14 වැනි වගන්තිය සහ 4 වැනි
වගන්තිෙය් (3) වැනි උප වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 20 වැනි
වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 අෙපේල් 18 දිනැති
අංක 1754/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2012.05.10 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය."

ෙම් පිළිබඳව ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා ඇති. ෙමම නිෙයෝග ද ඇතුළුව අද දින
න ාය පතෙය් සඳහන් අංක 9 දක්වා වූ ෙයෝජනා සියල්ලත්
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා ඉදිරිපත් කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[අ.භා. 2.28]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of
Transport)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද දවෙසේ ඉදිරිපත් කරන
ෙමම ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග
සම්බන්ධෙයන් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා
මුලින්ම ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහා
මාර්ගයකට පැමිෙණන ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒ ඔස්ෙසේ ඕනෑම
තැනකට යන්න පුළුවන් විධියට ෙම් රෙට් පවාහන පද්ධතිය සකස්
කිරීම තමයි මහින්ද චින්තනය ඉදිරි දැක්ම අනුව යන අෙප් රජෙය්
වැඩ පිළිෙවළ වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තිරසාර පවාහන පද්ධතියක්
නිර්මාණය කිරීම, පරිසර හිතකාමී පවාහන පද්ධතියක් නිර්මාණය
කිරීම තමයි අප රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ වන්ෙන්.
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අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී ෙමන්ම කලින් කලට,
එදිෙනදා රටට උචිත විධියට, කාෙලෝචිත විධියට අණපනත් ෙගන
එමින් ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය, ෙම් රෙට් පවාහන පද්ධතිය, ෙම්
රෙට් අධ ාපනය, ෙම් රෙට් ෙසෞඛ ඇතුළු සමාජ සුභසාධන
කියාවලියන් කියාත්මක කරන්න නිරන්තරෙයන් අවධානය ෙයොමු
කරලා කටයුතු කරන රජයක් වශෙයන් අප රජය හඳුන් වන්න
පුළුවන්. ඒ අනුව, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
මුදල් අමාත තුමා වශෙයන් පසු ගිය වසෙර් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය පදනම් කර ෙගන අද රටට
උචිත විධියට ඒ ෙයෝජනා නැවත සංෙශෝධනයට භාජනය කරලා
අෙප් පවාහන පද්ධතිය නිර්මාණය කරන්න තමයි ෙම් ආනයන හා
අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළට ෙගන එන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්දී අපි දුටුව ෙදයක්
තමයි ෙම් රටට විශාල වශෙයන් වාහන ආනයනය කිරීම නිසා
පාරට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන ආකාරෙයන් සහ පරිසරයට ඔෙරොත්තු
ෙනොෙදන ආකාරයට වාහන වැඩි වීමක් සිද්ධ වීම. මා ළඟ
තිෙබන දත්ත සහ ෙතොරතුරු - facts and figures - අනුව, 2012
අෙපේල් මාසෙය් අවසානය වන ෙකොට රට තුළ තිබුණු වාහන
සංඛ ාව හතළිස්අටලක්ෂ තිස්හත්දහස් එකසියතිස්හතර ඉක්මවා
ෙගොස් තිෙබනවා. අපි එෙහම ගත්ෙතොත් -

කථානායකතුමා

766

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම කථා කරෙගන ආපු
විධියට ෙම් රෙට් සිටින ජනතාවෙගන් සෑම හතර ෙදනකුෙගන්
එක් ෙකනකුට වාහනයක් තිෙබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් පවුල් ඒකක ගණන අනුව ජන සංඛ ාව
බැලුෙවොත් ලක්ෂ 200ක් පමණ වනවා. සාමාන ෙයන් පවුලකට
තුන් ෙදෙනක් වශෙයන් ගණන් බැලුෙවොත්, පවුල් හයකට
එකකුත්, පවුලකට හතර ෙදනකු වශෙයන් ගණන් බැලුෙවොත්
පවුල් හතරකට එක වාහනයක් වශෙයනුත් අද ෙම් රෙට් වාහන
තිෙබනවා. ඒවා යතුරු පැදි - motorcycles - ෙවන්න පුළුවන්;
තිෙරෝද රථ ෙවන්න පුළුවන්; බයිසිකල් ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා
කිරීමක්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ
ඔබතුමා කථා කරන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. වැදගත් විවාදයක්
කරන ෙවලාෙව් ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, නිහඬව මෙග්
කථාව කරෙගන යන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2009 මැයි මාසෙය් 18
වැනිදා ෙම් රෙට් යුද්ධයට තිතක් තැබුවාට පස්ෙසේ ෙම් රට අලුත්
දිශානතියකට හැර වුණා. අවුරුදු තිහක කාලකණ්ණි, මිෙල්ච්ඡ
තස්තවාදය පරාජය කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවට නිදහෙසේ කටයුතු
කරන්න පුළුවන් යුගය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
නිර්මාණය කළාට පස්ෙසේ -

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

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

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

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2012 අෙපේල් මාසෙය්
අවසානය වන ෙකොට රට තුළ තිබුණු වාහන සංඛ ාව
හතළිස්අටලක්ෂ තිස්හත්දහස් එකසියතිස්හතරත් ඉක්මවා ෙගොස්
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ජනගහනය අපි ගණන් බැලුෙවොත් මිලියන
20ක් -ලක්ෂ 200ක්- පමණ වනවා. තව මාස කිහිපයක් නික්ම
ගියාට පස්ෙසේ අපට ෙප්න්න, දකින්න තිෙබන ෙදයක් තමයි ෙම්
රෙට් -ඒ කියන්ෙන්, උතුරු පළාත, නැෙඟනහිර පළාත, සබරගමු
පළාත, මධ ම පළාත, දකුණු පළාත ආදී ෙම් සෑම පළාතක්ම
ගත්තාම කියන එකයි.- වාහන ලක්ෂ 50ක් ඉක්මවා යන
තත්ත්වයක් ඇති වීම.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙපොඩි අමතක වීමක් සිද්ධ
වුණා. ඔබතුමාෙග් උපන් දිනය අද දිනයට ෙයදී තිෙබනවා.
ඔබතුමාට සුබ උපන් දිනයක් ෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරන ගමන්
නිදුක් නිෙරෝගී සුවය ලැෙබ්වායි කියලාත් අපි පාර්ථනා කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අද ෙනොෙවයි, ෙහට.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සරත් ෙෆොන්ෙසේකාටත්- [බාධා කිරීමක්]-පුළුවන් ෙන්ද?
සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් කරලා ෙන් තිෙයන්ෙන්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමා කිලිෙනොච්චියයි, මැදවච්චියයි පටලවා ගත්තා ෙන්;
පාමංකඩයි, අලිමංකඩයි පටලවා ගත්තා ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැන
ඔබතුමාත් එක්ක කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් එදා
තිබුණු වුවමනාව -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙන්ද?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමාට ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට ෙගෙනන්න
පුළුවන් ෙන්. එදා යුද්ධය කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලා කිව්වා ෙන්,
ඕනෑම ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔබතුමන්ලා
කිව්වා ෙන්. ඔබතුමන්ලා "ෙගොනා" කියලා කිව්ෙව් කාටද කියලා
දැන් අපට ෙත්ෙරනවා. ෙගොනා කිව්ෙව් කාටද කියලා අද අපට
ෙත්ෙරනවා. ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද එදා කථා කෙළේ කියලා අද
අපට ෙත්ෙරනවා. ඒ හින්දා තව තවත් අපි ඒ ගැන කථා කරන්න
ඕනෑ නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මා ෙම් කාරණයත්
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. එෙහම අලුත් රටක්, අලුත් යුගයක්
නිර්මාණය වුණාට පස්ෙසේ අද ෙම් රෙට් මාර්ග සංවර්ධනය විශාල
වශෙයන් සිද්ධ වනවා. අද උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශයට ගියාම
අප දකිනවා, අලුතින් පාලම් හැදිලා තිෙබන බව. කිෙලෝමීටර් දහස්
ගණන් මාර්ග අද අලුතින් මුළු රට පුරාම නිර්මාණය වනවා.

767

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා]

ෙකොළඹ නගරය බැලුවාම අපට ඒක ෙහොඳින් ෙපෙනනවා.
"ෙසෝබාව ෙද් ෙමපුර සිරි විසිතුරු බලනු මිතුරු මග පියකරු වූ"
කියලා සිංදුවකුත් තිෙබනවාෙන්. ඒ විධියට හරි ලස්සනට ෙකොළඹ
නගරය නිර්මාණය වන හැටි අද අපට දකින්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ නගරය පමණක්
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ඈත තිෙයන දුෂ්කර ගම්මාන සංවර්ධනය
වන හැටි අද අපට දකින්න පුළුවන්. අනුරාධපුර දිස්තික්කය
ෙවන්න පුළුවන්; රාජාංගණය ෙවන්න පුළුවන්; විලච්චිය ෙවන්න
පුළුවන්; ගරු රවි කරුණානායක මහතා කිව්ව විධියට අලිමංකඩ
ෙවන්න පුළුවන්; කිලිෙනොච්චිය ෙවන්න පුළුවන්. කිලිෙනොච්චියට
උෙද්ට යන ෙකොට දකින පාර ෙනොෙවයි, හවසට එන ෙකොට
තිෙබන්ෙන්. උෙද්ට යන ෙකොට පාර හදනවා අප දකිනවා. හවසට
එන ෙකොට අලුතින් පාර නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. අද කාපට්
කරලා තිෙබන පාරවල් අපි දකිනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

හදලා තිෙබනවා. තැන තැන කැඩිලා තිෙබනවා.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා ෙගඩිය පිටින් දුන්නා ෙන්. ඒ කාලෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලා බන්ෙද්සිෙය් තියලා දුන්නා ෙන්. අද ජාතීන්
අතර සහජීවනය, සමගිය, සමාදානය ඇති කරෙගන එක
පැත්තකින් සදාචාරාත්මක සමාජයක් ෙගොඩ නඟමින් මාර්ග
පද්ධතිය කියාත්මක වනවා. ෙම් මාර්ග පද්ධතිය කියාත්මක
කිරීමත් සමඟ 2009න් පස්ෙසේ අලුත් දිශාවකට ෙම් රට ගමන්
කරනවා අපි දැක්කා. ඒ ගමන් කරන දිශාව දිහා බැලුවාම අපට
පුළුවන් සංවර්ධනය වන හැටි ෙත්රුම් ගන්න. අද වී නිෂ්පාදනය,
ධාන නිෂ්පාදනය, පලතුරු නිෂ්පාදනය, කිරි නිෂ්පාදනය කරන
කෘෂිකාර්මිකයා, ෙගොවියා, කම්කරුවා ෙවන කවරදාටත් වඩා තටු
ගසා දාලා නැඟිටිමින් තමන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙම් රටට ෙගන
එන්නත්, ජාතික නිෂ්පාදනයට දායක ෙවන්නත් කටයුතු කරනවා.
මා විශ්වාස කරන විධියට ෙමයට පධාන ෙහේතුව තමයි ෙම් රෙට්
මහාමාර්ග පද්ධතිය අලුතින් නිර්මාණය වීම. මා හිතන හැටියට
නගරයත් එක්ක ගම නිර්මාණය වීම තුළින් ඈත දුෂ්කර
ගම්මානවල කැටගල් මාර්ග හදලා, ෙකොන්කීට් මාර්ග හදලා
තිෙබනවා. ෙමය මඟ නැඟුම හරහා ෙවන්න පුළුවන්; දිවි නැඟුම
හරහා ෙවන්න පුළුවන්. කුමන ෙහෝ යම් කියා මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ
ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එක යුගයක් තිබුණා,
වැස්සක් වැස්ෙසොත් දරුවන්ට උෙද් පාන්දර පාසල් යන්න බැහැ,
ගෙම් මාර්ග යට ෙවලා. සමහර විට ගාල්ල දිස්තික්කෙය්
ඔබතුමාෙග් පෙද්ශවලත් එවැනි තත්ත්වයක් තිබුණා. මා
නිෙයෝජනය කරන මාතෙල් දිස්තික්කෙය්ත් එවැනි තත්ත්වයක්
තිබුණා. මැති-ඇමතිවරු ෙබොෙහොම හිටියා. හැබැයි දරුවාට පාසල්
යන්න බැහැ. වැහැලා මඩ ඉෙහනවා. ඔය ගලලා, ගඟ ගලලා.
එවැනි යුගයක් තිබුණා. උතුරු-නැෙඟනහිරත් එෙහමයි. හැබැයි අද
වන ෙකොට ඒ මාර්ග පද්ධතිය සමගාමීව නිර්මාණය කරන්න අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න, ඒ-බී ෙශේණිෙය් මාර්ග හදන්න, පළාත්
සභාවට අයිති සී-ඩී මාර්ග හදන්න- කටයුතු කරෙගන යනවා. ගෙම්
zigzag ගහෙගන එහාට ෙමහාට ගිය, වළවල් තිබුණු මාර්ගය අද
කැට ගල් මාර්ග, ෙකොන්කීට් මාර්ග කරලා, කාපට් කරලා
තිෙබනවා.
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ෙද්ශපාලන වශෙයන් බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් හැම ආසනයක්
තුළම ඒ මාර්ග පද්ධතිය නිර්මාණය කරන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ
ෙම් රජය කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. අන්න එතෙකොට
ජනතාවට එය දැෙනනවා. පාර හදලා ෙදන ෙකොට ගෙම්
ජනතාවෙග් නිෂ්පාදන ශක්තීන් එළියට එනවා. ගම්මිරිස් හදන
ගෙම් ෙගොවියාට, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් ෙද්වල් හදන නිෂ්පාදකයාට,
ෙත් නිෂ්පාදකයාට, රබර් නිෂ්පාදකයාට අවස්ථාවක් ලැබුණා,
ඔවුන්ෙග් ගමට අලුතින් වාහනයක් ෙගෙනන්න. අලුෙතන් ති
ෙරෝද රථයක් ගන්න තමන්ෙග් ව ාපාරය කියාත්මක කරන්න
ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා. අලුෙතන් business එකක් කරලා වෑන්
එකක් ගන්න ඔවුන්ට ශක්තිය ලැබුණා. ඒ ශක්තියත් එක්ක,
ඔවුන්ෙග් හැකියාවත් එක්ක පසු ගිය කාලෙය්දී ෙම් රටට විශාල
වශෙයන් වාහන ආනයනයක් සිද්ධ වුණා; ෙම් රටට වාහන
විශාල පමාණයක් ෙගන්වන්නට හැකියාව ලැබුණා.
විෙශේෂෙයන් අප බැලුෙවොත්, 2004 වර්ෂෙය්දී 22,97,711 ක්ව
තිබුණු ෙම් රෙට් වාහන සංඛ ාව 2005 වර්ෂෙය්දී 25,00,000ක් වී
තිෙබනවා. 2006 වර්ෂෙය්දී එය 28,00,000 ක් වී තිෙබනවා.
2007 වර්ෂෙය්දී 31,00,000ක් වී තිෙබනවා.
2008 වර්ෂෙය්දී
33,00,000 වී තිෙබනවා. 2009 වර්ෂෙය්දී 35,95,068ක් වී
තිෙබනවා. 2010 වර්ෂෙය්දී තිස්නව ලක්ෂ පණස්හතර දහස්
ගණනක් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2011 වර්ෂය වනෙකොට
ආනයනය කරන ලද වාහන සංඛ ාව 44,00,000යි. 2012
අවසානෙය්දී ලක්ෂ පනහ ඉක්මවන වාහන සංඛ ාවක් ෙම් රටට
ආනයනය කරාවි යයි උපකල්පනය කරනවා,
ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමනි. ෙම් නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට
සංවර්ධනයක් තිෙබනවා. අප ෙකොයි ආකාරෙයන් ගණන් හැදුවත්
දත්ත සහ ෙතොරතුරු අනුව අපට ෙපනී යන්ෙන් ෙම් රෙට්
සංවර්ධනයක් තිෙබන බවයි. ඒ තුළ කියා පාන්ෙන් ෙමොකක්ද?
වාහනයක් ගන්න හැකියාවක් තිෙබනවා නම්, ති ෙරෝද රථයක්
ගන්න, වෑන් එකක් ගන්න, ටැක්ටර් එකක් ගන්න, බස් එකක්
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා නම්, එය ජනතාවෙග් කය ශක්තියයි. ඒ,
මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව ජනතාව තුළ ඇති වී තිෙබන බවයි; පවුල්
ඒකකවලට ඒ හැකියාව ලැබී තිෙබන බවයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම නිසා ෙම් රෙට් අලුත්
ගමනක් අද ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ - IT Information Technology - පැත්ෙතන් බැලුවත්, ෙතොරතුරු
සංනිෙව්දන තාක්ෂණය - ICT - Information and
Communication Technology - පැත්ෙතන් බැලුවත් දියුණුවක්
තිෙබනවා. එදා පණිවුඩයක් ලබා ෙදන්න, දරුෙවකුට අම්මා,
තාත්තා එක්ක කථා කරන්න ඕනෑ වුණා නම් ගිහිල්ලාම කථා
කරලා එන්න ඕනෑ. අද දරුවන්ට පුළුවන් ජංගම දුරකථනhandphones - ඔස්ෙසේ ඒ ෙදය කරන්න. අද CDMA දුරකථනය
ඔස්ෙසේ ඒ ෙදය කරන්න පුළුවන්. අර "කරදරලස්, කුරු කුරුලස්"
කියලා අපි හඳුන්වා දුන්නු ඒවා ඔස්ෙසේ අපට ඒ ෙදය කරන්න
පුළුවන්. අද ෙලෝකය ෙබොෙහොම කාර්ය බහුල ෙවලා තිෙබනවා.
අද සංනිෙව්දන තාක්ෂණය අතින් ඉස්සරහට ගිය රටක් බවට ෙම්
රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ ෙද්වල් කර ගන්නා අතර තමයි
ෙම් තරම් වාහන විශාල සංඛ ාවක් එන්ෙන්.
අද
පවාහන පද්ධතිය ගත්ෙතොත් උතුරු නැෙඟනහිර
පෙද්ශවල තිෙබන, රට වෙට් තිෙබන ෙබෝට්ටු, පාලම් පාරු
ආදිය ගත්ෙතොත් ඒවා හැර, මාර්ගවල ධාවනය වන ෙම් වාහන
සංඛ ාව වැඩියි. මාර්ග පද්ධතියට ඔෙරොත්තු ෙදන ෙලස රෙට්
වාහන සංඛ ාව යම් ආකාරයකින් පාලනය කිරීම රජයක වග
කීමක්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද පාරවල් ටික හදන්ෙන්
නැතිව වාහන විතරක් ආනයනය කර ෙම් පාරවලට ෙගනැවිත්
දැම්ෙමොත් රෙට් අලුත් ගැටලුවක් නිර්මාණය ෙවනවා; අනතුරු-
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Accidents - වැඩි ෙවනවා; මිය යන සංඛ ාව වැඩි ෙවනවා.
ඉතාම ෙව්ගෙයන් යන්න ගිහින් ආෙරෝග ශාලාවලට යන සංඛ ාව
වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙවනවා. එම නිසා අෙප් රජයට
තීන්දුවක් ගන්න සිදු වුණා. එක පැත්තකින් ෙම් වාහන යම්
ආකාරයකින් පාලනය කිරීම කාලානුරූපව කාෙලෝචිතයි කියන
තීන්දුවට රජයට එන්න සිදු වුණා.
සමහර ෙවලාවට ෙනොෙයක් ෙචෝදනා එනවා.
වාහන
ෙගන්වීෙම්දී සිලින්ඩර ධාරිතාවය 1000ට අඩු, 2000ට අඩු,
එෙහම නැත්නම් 3000ට අඩු 3000ට වැඩි ෙම් ආදී වශෙයන් යම්
යම් සීමාවන් පිළිබඳ විෙව්චනයන්ට ලක් ෙවනවා. සමහරවිට ෙම්
වාහන ෙගන්වන විට ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වැඩි බදු
පමාණයක් රජයට ලැෙබනවා. රජයට ලැෙබන බදු පමාණය පවා
අමතක කර ෙම් රෙට් ජනතාවට, මගී ජනතාවට පහසුවක් හා
සාධාරණයක් වන ෙලස, පාෙර් යන අයෙග් ආරක්ෂාව සැලෙසන
ෙලස වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම රජෙය් වග කීමක්.
නිෂ්පාදන තීරුබදු ගැන කල්පනා කරනවිට විෙශේෂෙයන් අප
ෙම් කාරණය කියන්නට ඕනෑ. ෙමරටට ආනයනය කළ මුළු
ෙමෝටර් රථ සංඛ ාව 2009 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2010 වර්ෂෙය්දී
සියයට 121කින් ද, 2011 වර්ෂෙය්දී සියයට 147කින් ද, යතුරු පැදි
ආනයනය 2009 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2010 වර්ෂෙය්දී සියයට
61කින් ද, 2011 වර්ෂෙය්දී සියයට 81කින් ද, ති ෙරෝද රථ
ආනයනය 2009 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2010 වර්ෂෙය්දී සියයට
163 කින් ද, 2011 වර්ෂෙය්දී එය සියයට 298කින් ද වර්ධනය වී
ඇත. ෙම් වැඩි වන වාහන සංඛ ාව දිහා බැලුවාම රජය යම්කිසි
තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ; එක තැනකට එන්න ඕනෑ. ෙමය
සමතුලිත කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම් වගකීම රජයට
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ඉන්ධන
මිලත්. වාහන වැඩි වැඩිෙයන් ආනයනය කරන විට ඉන්ධනත්
වැඩි වැඩිෙයන් ආනයනය කරන්නට අවශ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
වියදම් අඩු කරන්නත් අවශ යි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආනයනය අඩු
කර ගැනීෙම් අභිලාෂෙයන් 2012 මාර්තු මස 30 වැනි දින දරන
ගැසට් පතය මඟින් ෙමෝටර් රථ, ති ෙරෝද රථ, ෙමෝටර් සයිකල්
සම්බන්ධෙයන් පකාශයට පත් කර ඇති නියමයන් ෙමයින්
පරිච්ඡින්න කර තිෙබනවා. සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන සම්බන්ධෙයන්,
ෙදමුහුන් වාහන සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආකාරෙයන් යම් යම් තීරණ
තීන්දු ගත්තත්, පාරට දමන වාහන සංඛ ාව යම් ආකාරයකින්
පාලනය කරන්නට කටයුතු කරන ෙකොට, ටැක්ටර් එක, ඒ වාෙග්ම
ටිපර් එක, ෙලොරිය වැනි ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා අවශ වාහන
සංඛ ාව ඒ විධියටම ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කර තිෙබනවා.
ෙමොකද, අද කිෙලෝමීටර් දහස් ගණනින් පාරවල් හැෙදන ෙකොට
ඒකට ටිපර් රථ අවශ යි; ඒ වාෙග්ම ෙවනත් යන්ෙතෝපකරණ
අවශ යි. බැෙකෝ යන්ත වන්නට පුළුවන්, motor grader වන්නට
පුළුවන්, ටැක්ටර් වන්නට පුළුවන්, machines වාෙග් ෙද්වල්
වන්නට පුළුවන්, ඒවා ඒ ආකාරෙයන්ම ආනයනය කරලා ෙම්
රෙට් සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කරන්නට අවශ යි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තිරසාර පවාහන පද්ධතියක්
ඇති කිරීම සඳහා පරිසර හිතකාමී පවාහන පද්ධතියක් environment-friendly transport system එකක් - ඇති කිරීම
සඳහා අපි කටයුතු කළ යුතුයි. අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහොම තැන්වල
පරිසරයට හිතකාමී ෙලස තමයි පවාහන පද්ධතිය කියාත්මක
වන්ෙන්. දැන් අෙප් රෙට්ත් එෙහමයි. ඒ නිසා ෙදමුහුන් වාහන
ෙගන්වීෙම් කියාවලිය පසු ගිය කාලෙය් සිට අෙප් රෙට් කියාත්මක
කළා. හැබැයි එකපාරටම ඒ වාහන ෙගන්වීම ෙදෝර ගලන තරමට
වැඩි වුණා. ඒ නිසා යම් කිසි පාලනයක් කරලා, බද්ද ටිකක් වැඩි
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කරලා, වාහන ෙගන්වන සංඛ ාව අඩු කරලා, සුෙඛෝපෙභෝගී
විශාල පමාණෙය් වාහන එන එක අඩු කරලා, සාමාන
ජනතාවටත්, ඒ කියන්ෙන් අඩු ආදායම් ලබන අයටත් වාහනයක්
පාවිච්චි කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ රජය
විසින් අද කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. අපි ඉලක්ක ගත කර
තිෙබන විධියට - [බාධා කිරීමක්]
ඔව්, ෙම් රෙට් හැම
ෙකෙනකුටම වාහනයක් ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා.
අද ලංගම බස් රථ 5,700ක්, ෙපෞද්ගලික බස් රථ 21,000ක්
පමණ කියාත්මක වනවා. ලංගමය සියයට 40ක්, එනම් ලක්ෂ
24ක් පමණ පවාහනය කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශය සියයට 43ක්
පමණ පවාහනය කරනවා. වෑන්, කාර්, ෙකෝච්චිවලින් සියයට 6ක්
පමණ පවාහනය කරනවා. අපි දැන් බලනවා, BRT - Bus Rapid
Transit - system එක කියාත්මක කරන්න.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙපොදු පවාහන
ෙසේවයක් නිර්මාණය කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා.
උදාහරණයක් හැටියට එක කාර් එකක හතර ෙදනා ගණෙන් කාර්
10කින් 40 ෙදෙනක් ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹට එනවා නම්
එතැනට බස් එකක් දමලා ඒ 40 ෙදනාව බස් එකකින් ෙගෙනන්න
අපි කල්පනා කරනවා. බස් එකක 40 ෙදනා ගණෙන් බස් 10ක
400 ෙදෙනක් ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹට එනවා නම් අපට එක
ෙකෝච්චියක් ෙයොදවලා, ඒ අයව ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹට
ෙගෙනන්න පුළුවන් නම් අපට මාර්ගෙය් තිෙබන වාහන තදබදය
- traffic congestion එක - අඩු කර ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා.
මාර්ග තදබදය අඩු වන ෙකොට රෙට් ගමන් පහසුව වැඩි වනවා.
එතෙකොට හැම ෙකනාටම ෙපොඩි සහනයක් ඒ තුළින් ලැෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ඉතාම
ෙහොඳින් කියාත්මක වීම තුළින් මාසිකව තමන්ෙග් pocket
එෙකන් යන වියදමත් අඩු කර ගන්නට හැකි වනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය සහ පවාහන
අමාත ාංශෙය් දැක්ම අනුව අර සිංගප්පූරුෙව් තිෙබන transport
system එකට එහා ගිය transport system එකක් ෙහට අනිද්දා
වනෙකොට ෙම් රෙට් ඇති කිරීමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. සුජීව
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා හිතන විධියට අර රතු පාට, මලකඩ කාපු,
ෙතෙමන බස් දමන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අද ඒ සඳහා
කියාත්මක වනවා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ,
සුපිරි අධිෙව්ගී මාර්ගයක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවයි කියලා. අපි
අධිෙව්ගී මාර්ග ඇති කරමින් තිරසාර පවාහන පද්ධතියක් ඇති
කරන්නට කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා.
අද
ඔබතුමා දකිනවා ඇති, Drivegreen එකට ගියාම,
LAUGFS Eco-Sri (Pvt.) Limited එකට ගියාම පරිසරයට
හිතවත් ෙලස වාහනයක් test කර ගන්න පුළුවන් කියා. එදා
එෙහම තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එදා
ආනයනකරුවන්ට ඕනෑම වාහනයක් ෙගන්වන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් තිබුණා. අවුරුදු 05ක් පරණ මලකඩ කාපු වාහනයක්
වුණත් ජපානෙයන් ෙගන්වන්න පුළුවන්කම තිබුණා. තමන්ෙග්
ලාභය පදනම් කර ෙගන, තමන්ෙග් ෙකොමිෂන් එක පදනම් කර
ෙගන එෙහම කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, හැබැයි, අද එෙහම නැහැ.
අද යම් කිසි අවුරුදු ගණනකට එය සීමා කරලා තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන් අවුරුදු ෙදකක කාලයකට ෙමහා පැත්ෙත් නිෂ්පාදනය
කරපු වාහන පමණයි ආනයනය කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට රටට
එන්ෙන් ෙහොඳ අලුත් වාහන; ෙහොඳ නැවුම් වාහන. අන්න ඒ තුළ
රෙට් තිෙබන පරිසරය ඉතාම ෙහොඳින් පවත්වා ෙගන යන්න අපට
හැකියාව ලැෙබනවා. එවැනි කටයුතු පමාණයක් අද ෙම් නියමය
තුළින් කියාත්මක වනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා]

ෙම් පිළිබඳව තවත් දත්ත සහ ෙතොරතුරු ගැන කියන්නට
තිබුණත්, මට ලැබී තිෙබන්ෙන් විනාඩි 15ක කාලයක් පමණයි. ෙම්
ගැන කථා කරනවා නම් අපට තවත් කථා කරන්නට පුළුවන්.
නමුත් ෙමය ඒකට අවස්ථාව ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙගන් විෙශේෂෙයන්ම
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාෙගන්- මා ඉල්ලා
සිටිනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ෙම් සඳහා ලබා ෙදන්න
කියලා. අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන
යන්න කටයුතු කරමු.
අපි දැන් විසිඑක්වන සියවෙසේ ෙදොෙළොස්වන අවුරුද්ෙද්
ඉන්ෙන්. ෙම් රට අලුත් රටක් ෙලස නිර්මාණය කරන්න, එක
පැත්තකින් පමණක් ෙනොෙවයි පවාහන පද්ධතිෙයනුත් ෙම් රට
ෙහොඳ රටක් බවට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරමු. මම විශ්වාස
කරනවා රටක් කියන්ෙන් අෙප් ශරීරය - body එක - වාෙගයි
කියලා. ශරීරෙය් ෙල් ගමනාගමනය තමයි පවාහන පද්ධතිය
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අධිෙව්ගී මාර්ග, සාමාන මාර්ග, කුඩා මාර්ග
යන ෙම්වා අකර්මණ ෙනොවී තියා ගන්න අපි ඔක්ෙකෝම එකතු
ෙවලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා
සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මට තිෙබන ෙවලාව ඉවරද
දන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඉවරයි.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට සුබ උපන්
දිනයක් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරන අතර, ඔබතුමා ආරාධනා
කරනවා නම් අපි ඔක්ෙකෝම හවසට එන්නම් කියන එකත් පකාශ
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඕනෑ ෙහෝටලයකින් කාලා බිල එවන්න.
[අ.භා. 2.49]

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා, "අපි හිතුෙව්වත් නැහැ අධිෙව්ගී
මාර්ගයක් හදන එක ගැන" කියා. අෙන් මම දන්ෙන් නැහැ එතුමා
බුදිය ෙගන ඉඳලා ඊෙය් ඇහැරිච්ච ෙකෙනක්ද කියලා. අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් plan එක ගැහුෙව් අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්. ඒ වැෙඩ්
පටන් ගත්ෙත් ඒ කාලෙය්. මම හිතන හැටියට එතුමා ෙමතැන ඔය
වාෙග් කථා කියන්න කලින් ෙපොඩ්ඩක් ෙම් ගැන ෙපොත්පත්
කියවලා, කල්පනා කරලා බලලා ආවා නම් ෙහොඳයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා පුදුම කථාවක් කිව්වා.
එතුමා කිව්වා, රජයට ලැෙබන මුළු බදු පමාණය අඩු වුණත් ඒ ගැන
අමතක කරලා වාහනවලට ගහන බදු වැඩි කළාය කියා. අයිෙයෝ,
මම දන්ෙන් නැහැ ෙමතැනට ඇවිල්ලා එතුමා ෙම් ෙමොනවාද
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කියන්ෙන් කියලා. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවාද
බදු වැඩි කරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. බදු වැඩි කරන්න
තිබිච්ච එකම ෙහේතුව තමයි, ආනයන අපනයන පරතරය වැඩි වීම.
ආනයන අපනයන පරතරය වැඩි වීමත් එක්ක ඇති වුණු ෙවෙළඳ
ෙශේෂෙය් කඩා වැටීම නිසා රුපියෙල් අගය ස්ථාවරව තියා ගන්න
බැරි වුණා. රුපියෙල් අගය බාල්දු වීමත් සමඟම, රුපියෙල් අගය
බාල්දු කිරීමත් සමඟම වාහනවල බදු වැඩි කරන්නට සිදු වුණා. ඒ
නිසා මම නැවතත් කියන්න ඕනෑ ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙම්
වාෙග් කථා කියන්න කලින් ෙමොකක් පිළිබඳවද කථා කරන්ෙන්
කියලා දැන ෙගන එන්න ඕනෑ කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා කියනවා,
වාහන ෙගන්වීම පාලනය කරන්න ඕනෑය කියා. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට permit එකක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒෙකන්
වාහනයක් අරෙගන ෂපාන් එෙක් ලස්සනට යනවා. මටත් permit
එකක් තිෙබනවා. මමත් වාහනයක් අරෙගන ඒෙක් යනවා. රෙට්
හැෙමෝටම permit නැහැ ෙන්. ඒ මිනිස්සුන්ටත් ආර්ථික නිදහස
තිෙබන්න ඕනෑ. ආර්ථික නිදහස ෙමතැන ඉන්න 225 ෙදනාටයි,
පළාත් සභාෙව් කට්ටියටයි විතරක් තිබිලා බැහැ. ඒක
අසාධාරණයි. අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ අපි ගැන විතරක්
ෙනොෙවයි. මම ෙම් කියන්ෙන් ඇත්ත. අෙනක් එක ෙමතැන මහ
ෙලොකු permit racket එකකුත් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා ෙකොච්චර කිව්වත් බදු වැඩි කරනවා කියලා සමහර
පුද්ගලෙයෝ permit racketවලින් විශාල ෙලස මුදල් ෙහොයනවා.
ඉතින් මම කියන්ෙන් සමහර පුද්ගලයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි,
සමස්ත ලාංකික ජනතාවටම ඒ ආර්ථික නිදහස ලබා ෙදන්න අපි
කටයුතු කරනවා නම් වඩා ෙහොඳයි කියලා. ඒකට අෙප් සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය තිෙබනවා කියලා මම කියන්න කැමැතියි.
අෙනක්
කාරණය
තමයි
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,1,000කට වඩා පිරිසක් LC ඇරලා වාහන
ෙගනැල්ලා තිබීම. LC ඇරලා වාහන ෙගනාවට ඒවා වරාෙය් හිර
ෙවලා තිෙබනවා. ෙගවල් උකස් කරන්න ෙවලා තිෙබනවා
වාහනවලට අලුතින් ගහපු බදු ටික ෙගවන්න. ඒ නිසා ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ සාධාරණ
විසඳුමක් ඒ කට්ටියටත් ලබා ෙදන්න කියලායි. ඒ අය ෙලොකු
බිස්නස්කාරෙයෝ ෙනොෙවයි. අපි TV එෙක්, පත්තෙර් දැක්කා
teachersලා වාෙග් කට්ටිය අවුරුදු ගණනක් මුදලක් ඉතුරු කරලා
වාහනයක් ගන්න මුදල් ෙගවලා තිබුණාය කියා. නමුත් දැන් ඒ
වාහනය ගන්න බැරිව ඉන්නවා. අපිට ආරංචි විධියට ආණ්ඩුෙව්
ආයතනයක - corporation එකක- පධානිෙයක් හැටියට
ෙද්ශපාලන පත්වීමක් ලබලා තිෙබන ෙකෙනක් කියා තිෙබනවා,
"ඔව්, අපි ලක්ෂ 100ක licence එකක් දමමු වාහන ෙගන්වන
ව ාපාරිකයන්ට" කියලා. ඒක ෙහොඳයි ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ෙලොකු ව ාපාරිකයන්ට. නමුත් සුළු ව ාපාරිකයන්ට
ලක්ෂ 100ක licence එකක් දමන එක මම නම් කිසි ෙසේත්ම
හිතන්ෙන් නැහැ ෙහොඳ ෙදයක් කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තව වැදගත් කථාවක්
තිෙබනවා කියන්න. ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා ෙවොෂිංටන් අගනුවර
ගිහිල්ලා කියලා තිෙබනවා ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක්.

"The Island" of 20th May, 2012 states, I quote:
“ ‘The most striking developments have really been in the
northern province of Sri lanka where the economy is
growing by as much as 22 percent in comparison with the
average for the rest of the island, which is about 8 percent.’ ”

ෙමොකක්ද එතුමා කියා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රජය ලබපු ෙලොකුම
ආර්ථික ජයගහණය ෙමොකක්ද කියා එතුමා කියා තිෙබනවා. ෙම්
රෙට් සමස්ත ආර්ථික වර්ධනය සියයට 8ක් ව තිබියදී, උතුරු
පෙද්ශෙය් සියයට 22ක ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති ෙවලා
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තිෙබනවාය කියා එතුමා කියනවා. ඉතාමත්ම කනගාටුයි. අපි
දන්නවා, මීට කලිනුත් ෙම් ඇමතිවරයා ගිහින් අපභංශ කථා කියා
තිෙබන බව. නමුත් ඇයි ෙම් වාෙග් අෙත් පත්තු ෙවන කථා
කියන්ෙන්? ඇයි ෙම් වාෙග් විශ්වාස කරන්න බැරි දත්ත
manipulations කරන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2011 ශී ලංකා මහ බැංකු
වාර්තාෙව් සංඛ ා ෙල්ඛන පරිශිෂ්ටෙය් 4 වන සංඛ ා සටහෙන්
කියා තිෙබන ෙදයක් මම දැන් ෙපන්වන්නම්. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මීට පසුව වාර්ෂික වාර්තාව මුදණය
කරනෙකොට සෑම පිටුවකටම අංක දමන ෙලසට මහ බැංකුවට
කියන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් සහ ෙම්
අවුරුද්ෙද් ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය් සමස්ත වර්ධනය ගැන සඳහන්
කරමින්, 2010 ආර්ථික වර්ධනය සියයට 16ක් ෙලස එහි සඳහන්
කර තිෙබනවා. ඊ ළඟට සඳහන් කර තිෙබනවා, උතුරු පළාෙත්
ආර්ථික වර්ධනය සියයට 22යි කියා. ෙමොකක්ද ෙමතැන තිෙබන
පරස්පරය? ෙම් තිෙබන්ෙන් නාමික වර්ධනය; nominal growth.
අපි හිතමු තැඹිලි ගහක ෙගඩි 10ක් හැදුණාම එක ෙගඩියක්
රුපියල් 10 ගණෙන් විකුණනවාය කියා. එතෙකොට අපට රුපියල්
100ක් හම්බ ෙවනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් තැඹිලි ෙගඩි 20ක්
හැදුෙණොත් ෙගඩියක් රුපියල් 10 ගණෙන් විකුණුෙවොත් රුපියල්
200ක් හම්බ ෙවනවා. අන්න එතැන තිෙබනවා, මූර්ත ආර්ථික
වර්ධනය. ඒක සියයට සියයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තැඹිලි ෙගඩිෙය් මිල රුපියල් 10
සිට 20ක් දක්වා වැඩි වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? තැඹිලි ෙගඩි
10යි රුපියල් 200යි. එතැන වර්ධනයක් තිෙබනවාද? එතැන කිසිම
වර්ධනයක් නැහැ. වර්ධනය බින්දුවයි. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අපට කිසිෙසේත්ම නාමික වර්ධනය සහ මූර්ත
ආදායම සංසන්දනය කරන්න බැහැ. එතෙකොට ගරු මහාචාර්ය
ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා ඉතාමත් ලජ්ජාසහගත විධියට ෙම් කථාව
කියා තිෙබනවා. ඒක වැරදියි. ඒක හරිම ලජ්ජයි. එක්ෙකෝ එතුමා
කලින් කාෙගන් හරි අහන්න ඕනෑ, උතුෙර් ආර්ථිකය සියයට
22කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවාය කියා මට කියන්න පුළුවන්ද,
ඒක ඇත්තද, ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවාද, ගණන් හැදුවාද කියලා.
ෙම් රෙට් මහ බැංකුවක් තිෙබනවා ෙන්ද? උපෙද්ශකලා හැටහුට
හමාරක් ඉන්නවා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් ඇමතිවරුත්
තුන්හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා. එක් ෙකෙනක්වත් ෙම්ක දැක්ෙක්
නැද්ද? ඇයි ෙමෙහම ලංකාව පාච්චල් ෙවන විධියට වැඩ
කරන්ෙන්? ඒ ගැන මට එච්චරයි කියන්න තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද හැම පුවත් පතකම
පධාන ශීර්ෂ පාඨය ෙවලා තිබුෙණ් අෙප් ගරු ජනරල් සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා හිටපු
පාර්ලිම්න්තු මන්තීතුමා නිදහස් කිරීම
සම්බන්ධෙයනුයි. එතුමා නැවතත් අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා
විපක්ෂය සමඟ ආණ්ඩුව ෙවනස් කිරීෙම් කර්තව යට සහභාගි
ෙවනකම් අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. ළඟදීම ඒ වැෙඩ් සිද්ධ ෙවයි.
ෙකෝ, ඇමතිතුමා ගිහිල්ලාෙන්. ඇමතිවරෙයක් පනත්
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා නැඟිටලා යනවා. ෙකෝ සදාචාරයක්
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි? ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම?
අෙප් ගරු එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හාමුදුරුෙවෝ ඉන්නවා. තව
මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙමොකක්ද ෙම්? ඇමතිවරෙයක්
ෙමොකක් හරි පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා නම් අවම
වශෙයන් ඒ විවාදය ඉවර ෙවනකම් ඉන්න එතුමාට සදාචාර
අයිතියක් තිෙබන්න එපායැ. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඇමතිතුමා
එනවා.
අද හැම පුවත් පතකම වාෙග් වාණිජ පිටුෙව් තිෙබනවා, "මහ
බැංකුව හර්ෂට කුඩු ෙවන්න ගහයි" කියලා. මා ළඟ පුවත් පතක්
තිෙබනවා. මහ බැංකුව ඊෙය් පිටු පහකින් යුත් නිෙව්දනයක්
නිකුත් කර තිෙබනවා. එහි ශීර්ෂ පාඨය මා කියවන්නම්. I quote:
“EPF rejects MP’s allegations of frauds involving the EPF”
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එහි සිංහල පරිවර්තනය මම පසුව කියවන්නම්. ශී ලංකා මහ
බැංකුෙව් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
2012 මැයි 21වන දින නිකුත් කර තිෙබන ඒ පුවත් පත්
නිෙව්දනෙය් ෙම් කාරණය සඳහන් වනවා. I quote:
“…discourage its investment activities, and precipitate a collapse of
the stock market.”

ඔවුන් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා කියනවා, හර්ෂ ද සිල්වා
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා දැම්මාය කියලා. ඒක පුදුම කථාවක්
ෙන්. මා හිතුෙව් නැහැ, මට ෙමච්චර වැඩක් කරන්න පුළුවන්
කියලා.
අනික් එක, තවදුරටත් ඒෙක් කියනවා, මෙග් කියා දාමය
“destabilizes the economy” කියලා. ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
“Destabilizes the economy”; ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කරනවාලු.
ඊෙය් ඇමතිවරෙයක් රූපවාහිනිෙයන් කියනවා, මා ආර්ථික
ඝාතකෙයක්ය කියලා. ෙමොකක්ද, ෙමයට ෙහේතුව? ෙමයට ෙහේතුව
තමයි, අපි ෙහට කථා කරන්න තිෙබන ජාතික ඉතිරි කිරීෙම්
බැංකුෙව් හුටපටය.
දැන් බලන්න, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. එම පුවත්
පත් නිෙව්දනෙය් මාතෘකාව වශෙයන් සඳහන් වන්ෙන්, "ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් වංචා යනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයකු කර ඇති ෙචෝදනා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
තරෙය් පතික්ෙෂේප කරයි" කියලායි. දැන් ෙමතැන ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ අය කියනවා, ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් වංචා සිදු වනවාය කියා මා කිව්වාය කියලා. මා කළ
සම්පූර්ණ නිෙව්දනය මා ළඟ තිෙබනවා. මා ෙම් සියල්ලම
සභාගත* කරනවා.
මා කළ නිෙව්දනෙය් සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙහමයි:

The "DailyFT" dated 15th May, 2012 states, I quote:
“The UNP has been questioning the Government on the alleged
fraudulent transactions involving the Central Bank-managed EPF in the
Colombo Stock Exchange for the last two years.”

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, “alleged” කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද?
“Alleged” කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද
කියලා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා පරිවර්තනය කරන නිලධාරියාෙගන්ම මා
ඇහුවා. ඔහු කිව්ෙව්, "කළා යැයි පැවෙසන" කියලායි. I said
“alleged fraudulent transactions”. මා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්, EPF
එක ෙහොරකම් කළාය කියලා. මා කිව්ෙව්, EPF එක කළා යැයි
පැවෙසන පශ්න සම්බන්ධෙයන් අපි අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ පශ්න
කළාය කියලායි. ඒක කියපු නිසා තමයි ආණ්ඩුව පුද්ගලයන් දමා
අපට ෙචෝදනා කරන්ෙන්. අපව භය කරන්න හදනවා. ආණ්ඩුව
හිතනවා නම්, ශී ලංකා මහ බැංකුව හිතනවා නම්,
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ හිතනවා නම් අපව භය කරන්න පුළුවන් ෙවයි
කියලා, අන්න එතැන තමයි එතුමන්ලාට වැරෙදන තැන.
පුවත් පත් නිෙව්දනෙය් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"..... කිහිපවරක්ම සිදු කළ ෙමබඳුම පකාශ ෙසේ.අ.අ. අපකීර්තියට පත්
කිරීමටත්, එහි ආෙයෝජන කටයුතු අෛධර්යමත් කිරීමටත්, ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොළ බිඳ වැටීමක් ඇති බව හැඟවීමටත් කමානුකූලව කරන ලද සැලසුම් බව
ෙපනී යයි. ෙමවැනි නින්දා සහගත, ෙනොමඟ යවන සුළු පකාශයන්හි ...."

අපි නින්දා සහගත ෙනොමඟ යවනසුලු පකාශ කෙළේ ෙකොෙහේද?

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

අපි කළ පකාශනය නිසා තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමා ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුෙව් පශ්නය විසඳන්න දැන් උත්සාහ කරන්ෙන්. අපිද
ෙනොමඟ යැව්ෙව්? එෙහමත් නැත්නම් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අයද
ෙනොමඟ යැව්ෙව්? දැන් ෙදෙදනකු අයින් ෙවලා. අපි ඒවා ගැන
ෙහට සවිස්තරාත්මකව කථා කරන්නම්.
එම පුවත් පත් නිෙව්දනෙය් ෙමෙසේද සඳහන් වනවා:
"අරමුදෙලහි කීර්තිනාමය ෙකෙලසීම තුළින් රෙටහි ආර්ථිකය අස්ථාවර
කිරීෙම් කූට සැලැසුමක් පවතින බව පැහැදිලිවම ෙපනී යන නිසා ෙම් සඳහා
පකාශයක් නිකුත් කිරීමට ෙසේ.අ.අ. තීරණය කරන ලදී."

ෙම්ක පුදුම වැඩක් ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, අපි ෙහොරකම ෙපන්වා
ෙදන ෙකොට අපි ආණ්ඩුව අස්ථාවර කරන්න හදනවාලු; ආර්ථිකය
කඩා බිඳ දමන්න හදනවාලු. ඒකද කියන්න හදන්ෙන්? ෙහොරකම
දකින ෙකොට ඔළුව ෙම්සය අස්ෙසේ ගහෙගන ඉන්න කියලාද
කියන්ෙන්? ඒකට ෙනොෙවයි අපි ෙමතැනට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
අෙප් විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය අපි ෙමතැන ඉෂ්ට කරනවා.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වන ව වස්ථාෙවන් ෙමොකක්ද
අපට දීලා තිෙබන්ෙන්? එම ව වස්ථාෙවන් අපට දීලා තිෙබනවා,
ෙම් රෙට් රාජ මූල පිළිබඳව වගකීම. ඒ වගකීම තමයි අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය- විපක්ෂයක් හැටියට ෙමතැන ඉෂ්ට
කරන්ෙන්. අපි ඒකයි කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට ඒක ඉවසා ගන්න
බැරි නම් ෙමතැනට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක වාද කරන්න; විවාද
කරන්න. ෙම් වාෙග් තුට්ටු ෙදෙක් නිෙව්දන ඉදිරිපත් කරලා
ආණ්ඩුෙව් රූපවාහිනි මාධ වලින් අපට ගහන්න එපා. එෙහම
කරන්න එපා. ඒවා කැතයි; නින්දිතයි. අපි ෙනොෙවයි නින්දිත වැඩ
කරන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාෙග් මහ බැංකුවයි.
ඊළඟට එම පුවත් පත් නිෙව්දනෙය් තවදුරටත් ෙමෙසේද සඳහන්
වනවා:
"වත්මන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පහත වැටීෙම් තාවකාලික පවනතාවය
දඩමීෙමකු කර ගනිමින් ෙමකී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විසින් ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල ෙකෙරහි ද්ෙව්ශ සහගතව සහ කුරිරු ෙලස කරන ලද
පකාශ ෙසේ.අ.අ.ට පහර ගැසීෙම් පයත්නයක් බව සක්සුදක්ෙසේ පැහැදිලිය."

ෙමොන ෙකංෙගඩියක්ද ෙම්? පහත වැටීෙම් තාවකාලික
පවණතා කාලෙය්ලු අපි ෙම්වා ගැන කථා කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මා ඉස්ෙසල්ලාම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් 2010
අෙපේල් මාසෙය්දීයි. 2010 අෙපේල් මාසය වන ෙකොට ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉහළ යන කාලය කියලා කාටත් මතකයි. එය
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පහළ බහින කාලය ෙනොෙවයි, ඉහළ යන
කාලයයි. අපි ෙම්වා කථා කෙළේ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉහළ යන
කාලෙය්, පහළ යන කාලෙය් ෙනොෙවයි කියන එක මා ඉතාමත්
වග කීමක් සහිතව ඔබතුමාට කියනවා, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.
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ඔළුෙව් කැක්කුම ගත්ෙත්? ඒ ඔළුෙව් කැක්කුම ගත්ෙත් EPF එක.
අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග හිටපු ඇමතිතුමා අද ඒ පිළිබඳව පශ්නයක්
අහලා තිබුණා. නමුත් උත්තර දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙදනවා.

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

උත්තර ෙදන්න, ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි. අපිත් ඒවාට උත්තර
ෙදන්නම්.
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙම් කථා අපි සම්පූර්ණෙයන්
පතික්ෙෂේප කරනවා. අපි ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ වැෙටන්න
කලින් තමයි කිව්ෙව්, "කල්පනා කරලා ෙම් වැඩ කරන්න.
නැත්නම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වැටීම සිද්ධ වනවා" කියලා.
ඊට පසු කියනවා, ''ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි පවතින ෙමකී
තත්ත්වෙය්දී වුවද ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට පාඩු ලැබීෙම්
කිසිම අවදානමක් නැති බව පැහැදිලිය.'' කියලා. ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලට කිසිම විධියකින් පාඩු ලබන්න අවදානමක් නැති
බව පැහැදිලිලු.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙම්වා කථා කරන්න ෙනොෙවයි හිටිෙය්. නමුත් අද පත්තෙර් තිබුණ
වාර්තාව දැක්කාට පස්ෙසේ ෙම් ගැන කථා කරන්නම ඕනෑ කියලා
හිතුවා.
ෙමතැන සඳහන් වී තිෙබනවා, EPF එක කරපු ෙනොෙයකුත්
ගනුෙදනු ගැන. මම ඒවා ඔක්ෙකොම කියන්ෙන් නැහැ. ගනුෙදනු
හතරක් විතරක් කියන්නම්. ලාෆ් ගෑස් ගනුෙදනුෙව්දී ෙකොටසක්
ගත්ෙත් 42ට. ෙකොටසක average price එක එකපාරට උස්සලා
ගත්තාට පස්ෙසේ, ඒ price එක බහිනවා. “Pump and dump”
කියලා ෙද්යක් තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට පස්ෙසේ කථා කරන්න
පුළුවන්. ඒ ගනුෙදනුෙව් මුළු පාඩුව Rs. 1,225,360,000. නමුත්
කියනවා, පාඩු ලබන කිසිම අවදානමක් නැහැල්ලු.
ඊ ළඟට, තවත් ඒ වාෙග් ගනුෙදනුවක් කියන්නම්. Ceylon
Grain Elevators PLC එෙක් loss එක Rs. 1,21,280,000 යි.
ගනුෙදනු පහක් සම්බන්ධ වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා වග කීෙමන් කියනවා, සියලු
පාඩුව Rs. 4, 170,290,000 බව.

මම ෙමතැනදී එක කාරණයක් කියන්නම්. 2010 සැප්තැම්බර්
09වන දා,-[බාධා කිරීමක්] ඒ කාලය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ෙකොටස් මිල ඉහළ ගිය කාලයක්.

ෙම් ගනුෙදනු පෙහන් විතරක් මිලියන 4,170ක් නැත්නම්
ෙකෝටි 417ක් පාඩුයි. ඒත් ලජ්ජා නැතුව කියනවා පාඩු ලබන
කිසිම අවදානමක් නැහැ කියලා.

Galadari Hotels (Lanka) PLC එක ගැන මම කියන්නම්.
නවෙලෝක ආයතනය සතු Galadari Hotels (Lanka) PLC එෙක්
ෙකොටස් EPF එක ගත්ත ෙවලාෙව් නවෙලෝක ආයතනෙය් අධිපති
ධර්මදාස මහත්මයා වාර්ෂික වාර්තාෙව් - Annual Report එෙක්ෙමෙහම කියනවා:

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙමතැන ෙවන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනය මා ළඟ තිෙබනවා.
එෙක් ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, ෙකොයි වාෙග් ෙකොටස්ද ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල්වලින් ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්
කියලා. ''සාමාන සහ වරණීය ෙකොටස් ආෙයෝජනය, ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත පසිද්ධ සමාගම්වලට සීමා විය
යුතුය'' කියලා තිෙබනවා. පසිද්ධ සමාගම් කියන තැන වරහන්
ඇතුෙළේ blue-chip කියලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, blue-chip කියන්ෙන් වැදගත් ආයතන කියන
එකයි. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, Ceylon Grain

“Nawaloka Hospitals does not have to take on any share of loss
incurred by Galadari Hotels Lanka PLC. This has provided us with
great relief from a financial perspective.”

නවෙලෝක අධිපතිවරයා කියනවා, ''ෙම් ෙකොටස් විකුණූ නිසා
මට ෙලොකු මූල සහනයක් ලැබුණා'' කියලා. එතෙකොට කවුද ඒ
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Elevators PLC එක කියන්ෙන් වැදගත් ආයතනයක්ද? Galadari
Hotels (Lanka) PLC එක කියන්ෙන් වැදගත් ආයතනයක්ද? The
Finanace Company PLC එක කියන්ෙන් වැදගත් ආයතනයක්ද?
ෙම්වා blue-chip companiesද?
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් තිෙබන්ෙන් අෙප් වැඩ කරන
ජනතාවෙග් සල්ලි. ඒවා එතැන ඉන්න පුද්ගලයන්ෙග් ෙපෞද්ගලික
ෙද්ෙපොළ ෙනොෙවයි. මිලියන ගණනක් වන වැඩ කරන ජනතාව
අමාරුෙවන් ඉතුරු කරන එකම ඉතිරි කිරීම තමයි ෙම්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි ඔබතුමා දන්නවා, බන්දුල
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ෙමොන ෙකංෙගඩියක් කිව්වත් අද සාමාන
මිනිෙහකුට රුපියල් 2500න් ජීවත් වන්න හැකියාවක් නැහැ
කියලා. හම්බ වන පඩිය මදි මිනිෙහකුට ජීවත් වන්න. රුපියල්
සියය ෙදසීය ඉතුරු කරන, EPF එෙක් වත්කම් ටික පමණයි ඒ
අයට තිෙබන්ෙන්. ඒ EPF එෙක් වත්කම් ටික ෙම් විධියට
කාබාසිනියා කරලා දමන්න කවුද ෙම් උදවියට අයිතිය දීලා
තිෙබන්ෙන්? ඒවා ගැන පශ්න කරනෙකොට ෙම් පුද්ගලෙයෝ අපට
ෙපෞද්ගලිකව පහර ෙදනවා. ඒක ෙමොන තරම් නින්දිත ලජ්ජා
සහගත වැඩක්ද?
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Your urgent attention is solicited as I need to take up this matter in
today's debate."

මට Table Office එෙකන් පිළිතුරක් ආවා. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මම ඒක කියවනවා. අහගන්න. I quote:
"The last annual report of the Employees' Provident Fund was
presented to the Parliament on 08.09.2011 for the year 2009 pl."

ෙම්ෙක් කියනවාද 2010 වාර්තාව ගැන?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව තිෙබන්ෙන් විනාඩියක
කාලයක් පමණයි.

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Thank you, Sir.

"1958 අංක 15 දරන පනෙත් 6 (1) වගන්තිය පකාරව, අරමුදෙල් වාර්ෂික
මූල පකාශන විගණකාධිපතිවරයා විසින් විගණනය කරනු ලබයි. ඒ අනුව,
2010 වර්ෂය සඳහා වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙලහි මූල පකාශන
විගණකාධිපතිවරයා විසින් විගණනය කරන ලදුව, 2010 වාර්ෂික වාර්තාව
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව ද ඇතුළුව ෙම් වන විට පකාශයට පත් කර
ඇත."

අද 2012 මැයි මාසෙය් 22 වැනි දා. අපි ෙම් ෙයෝජනා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කරනවා. අපි ෙම්වාට ඡන්දය ෙදනවා. ඒ
අනුව නීති සම්පාදනය ෙවනවා. නිලධාරින්ට ඒ අනුව වැඩ කටයුතු
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඔවුන් ඒ කටයුත්ත භාර ගන්න ඕනෑ. ඒ
වගකීම ඔවුන් ගන්න ඕනෑ. පුළුවන් නම් ඔබතුමන්ලාෙග් පිළිතුරු
කථාෙව්දී මම ෙබොරු කියනවා කියලා ඔප්පු කරන්න. ෙම් ෙවන
ෙතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 2010 වාර්ෂික
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා නැහැ කියලා මම ඉතාම වග කීෙමන්
කියනවා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි දැන් මා ළඟ තිෙබනවා,
1958 පනත. ෙම් පනෙත් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම් පනෙත් 5(1) උප වගන්තිය යටෙත්
ෙමෙහම කියනවා:

ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
විචක්ෂණශීලීව කළමනාකරණය කරලා පතිලාභ අනුපාතිකය
හැටියට සියයට 12.5ක් පකාශයට පත් කරන්න හම්බ වුණාය
කියලා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම්
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ශී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කරපු පුවත්
පත් නිෙව්දනෙයහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:

"5.

(1) The Monetary Board (i)

shall transmit to the Minister a copy of each of the
statements prepared under the preceding paragraph (h)
for each year within three months after the thirty-first
day of December of that year ;"

ෙදසැම්බර් 31 වැනි දායින් මාස තුනකට පස්ෙසේ
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා තිෙබනවා.

මූල

Then, Section 6 (4) of the this Act states, I quote:

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු හයක් තිස්ෙසේ හම්බ ෙවලා
තිෙබන සාමාජික ෙශේෂ මත මූර්ත සඵල පතිලාභ අනුපාතිකය Real Effective Rate of Return on Member Balances - මම
ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඒ
විස්තර සඳහන් සටහන සභාගත* කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
“(4) The Minister shall lay before Parliament a copy of the AuditorGeneral’s report submitted to the Minister under subsection (3) of this
section and copies of the statements transmitted to the Minister by the
Monetary Board under paragraph (i) of subsection (1) of section 5.”

ෙමොකක්ද ෙමයින් කියන්ෙන්? ඇමතිවරයාට වග කීමක්
තිෙබනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අර්ථ සාධක අරමුදෙල් වාර්ෂික
වාර්තාව වහාම ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකයි කියන්ෙන්. මූල වාර්තාව
ඇමතිවරයාට ඉදිරිපත් කරන්න මාස තුනක් දීලා තිෙබනවා. ඊට
පස්ෙසේ ඇමතිවරයා ඒක පාර්ලිටටෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න
ඕනෑ. අද කියනවා, 2010 වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා කියලා. මම එය
පතික්ෙෂේප කරනවා. මම මීට පැය භාගයකට කලින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහෙල්කම්තුමා මාර්ගෙයන් Table Office එකට
ලියුමක් යවලා ඇහුවා, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් - EPF
එෙක්- ෙමොන වර්ෂෙය් වාර්ෂික වාර්තාවද අවසාන වශෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මම යවපු
පශ්නය කියවන්නම්:
"I would appreciate if you could instruct the Table Office to issue
me a note stating the date of receipt of the last Annual Report of the
Employees' Provident Fund.

ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න.

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම තත්පර තිෙහන් අවසන්
කරනවා.
ඒක තමයි අපි පතිලාභය හැටියට බලන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්
මූර්ත සඵල පතිලාභය. කීයද? 2001 දී ඍණ 2.51යි. ඊ ළඟට 2002
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ධන 2.7යි. 2003දී ධන 5.8යි. 2004 දී ධන
1.9යි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊට පස්ෙසේ 2005 දී
ආණ්ඩුව මාරු වුණා. එතෙකොට 2005 දී ඍණ 2.5යි. 2006 දී ඍණ
3.4යි. 2007 දී ඍණ 5.9යි. 2008 දී ඍණ 8.2යි. ඍණ 8.2යි
කියන්ෙන්, අපි දාපු සල්ලිවලින් සල්ලි අයින් ෙවන එකයි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අපට තවත් ෙපොලියක් එකතු ෙවනවා ෙනොෙවයි. ෙපොලිය
යනවා. ඍණ. ඒකයි ඍණ කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට
දන්නවා ෙන් ඍණ ආර්ථිකය කියන එක. ඔබතුමන්ලා අපට 2001
දී දුන්ෙන් ඍණ ආර්ථිකයක්. ඒ වාෙග් තමයි මූර්ත සඵල
පතිලාභය. ඉන් පසුව 2009 දී පමණක් 10.5ක් හම්බ ෙවලා
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු 6ටම හම්බ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් මූර්ත සඵල පතිලාභය සියයට 11.9යි. නමුත් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය පාලනය කළ අවුරුදු 3ට හම්බ ෙවලා තිෙබන
පතිලාභය සියයට 10.4යි. මම එතැනින් නවත්වනවා. මම
හිතන්ෙන් එතෙකොට කාටත් ෙත්ෙරනවා විචක්ෂණශීලීව ෙම් අර්ථ
සාධක අරමුදල කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් ෙකොයි විධියටද
කියලා. මම ඔබතුමාෙගන් නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා, මින් ඉදිරියට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි කරන කථා අල්ලලා ෙම් විධියට අපට මඩ
ගහන්න කිසි විෙටකත් නිලධාරින්ට ඉඩ තියන්න එපා කියලා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.15]

ගරු මහින්ද
අමාත තුමා)

යාපා

අෙබ්වර්ධන

මහතා

(කෘෂිකර්ම

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன - கமத்ெதாழில்
அைமச்சர்)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of
Agriculture)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් හර්ෂ
ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් කථාව අවසන් වුණාම මට දැනුෙණ්
වැස්සක් වැහැලා පෑව්වා වාෙග්යි. එතුමාෙග් හිෙත් තිබුණු පශ්න
රාශියක් නිදහස් කර ගත්තා කියලා මම හිතතනවා, ෙම් නිෙයෝගය
හරහා. එතුමා එක ෙවලාවක මහ බැංකුවට ෙදොස් කියනවා. සමහර
ෙවලාවට කියනවා, මහ බැංකුව හරියට ෙම් වාර්තාව සකස් කරලා
තිෙබනවාය කියලා. නමුත් අද නම් කාලයක් තිස්ෙසේ එකතු කර
ෙගන තිබුණ මහා විශාල ෙව්ගයක් එතුමා පිට කර ගත්තා. ඒ ගැන
අපි සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද අෙප් ගරු ඇමතිතුමා
ඉදිරිපත් කරපු වර්ගීකරණ ශීර්ෂ 87.03 හා 87.04 යන සංෙශෝධන
වැඩසටහන අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට්
කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු අවශ තාවක් සම්පූර්ණ කරන්න එතුමා
කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් රටවල තිෙබන පරණ යකඩ ඉතා
ලාභයට ෙගනැල්ලා ෙමෙහේ ෙගොඩ ගහපු යුගයක් අෙප් රෙට්
තිබුණා. අෙප් රෙට් වටිනා විෙද්ශ විනිමය වැය කරලා රට රටවල
තිබුණ කුණුකසළ ෙගොඩවල් ෙගනැල්ලා ෙමෙහේ ෙගොඩ ගහපු
යුගයක් තිබුණා. ඒ යුගය අවසාන කරලා කමානුකූලව කිසියම්
පරිපාලනයක් යටතට රට ෙගනැල්ලා ෙම් ක්ෙෂේතෙය් වැඩසටහන්
කියාත්මක කරන්න ආරම්භ කිරීමක් හැටියට, ඒ ෙවනුෙවන් ගත්ත
වැදගත් පියවරක් හැටියට ෙම් අවස්ථාව මම හඳුන්වනවා. වසර
4කට සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. ෙමච්චර කාලයක් ඉඩ දීලා
තිබුෙණ් වසර 5ක් පැරණි වාහන ෙග්න්නයි. ෙම් සංෙශෝධනෙයන්
පසුව ෙග්න්න පුළුවන් වන්ෙන් වසර 04කට ෙමහා පැත්ෙත්
නිෂ්පාදිත වාහන පමණයි.
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙම් ෙයෝජනා අගය කරන්ෙන් අෙප්
රෙට් විෙද්ශ විනිමය විශාල වශෙයන් වියදම් වීම නිසා පමණක්
ෙනොෙවයි අෙප් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය ශීඝෙයන් වර්ධනය ෙවමින්
යන ෙම් ෙවලාෙව් ඒකට ඔබින වාහන ඇතුළත් කිරීම දැන් අවශ
වන නිසායි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
යනවා නම්, - ඔබතුමා දන්නවා- පරණ, කබල් වාහනවල ගමන්
කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වාෙග් මාර්ග පද්ධතියකට රට
හුරු කරනවා නම්, ඒ වාෙග් වැඩසටහනකට අෙප් රට ඉදිරියට
ෙගන යනවා නම් ඒකට ඔබින විධියට අෙප් රෙට් අෙනකුත් නීතිත්
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ෙවනස් විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙමච්චර
කාලයක් අපි අනුගමනය කරෙගන ආපු ෙවනස් විය යුතු නීති
රාශියක් ෙම් රෙට් තවත් තිෙබනවා. ෙම් වැඩසටහන අපි අගය
කරන්ෙන් ඒ නිසායි. අපි අනාගතය ගැන හිතනවා නම්, රටක්
ගැන හිතනවා නම් දීර්ඝ කාලීනව රටට බලපාන, අෙප් රෙට්
අනාගතෙය් ජනතාවට පෙයෝජනවත් වන විධියට අපට ෙම් යුගෙය්
කරන්න පුළුවන් වන වැදගත් ෙසේවාවක් හැටියටයි මම ෙමය
දකින්ෙන් ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා පකාශ කළා, අෙප් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය පිළිබඳ
ගැටලුවට මුහුණ ෙදන්න තමයි ෙම් බදු වැඩි කෙළේ කියලා. ඒ හැම
එකක්ම බද්දක් පැනවීෙම්දී අපි සලකා බලන කාරණා. එතුමා ඒක
මඟ හරවා කථා කිරීම ගැන තමයි මට පුදුම හිෙතන්ෙන්. එතුමා
ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක් ෙවලත් එතුමා කථා කෙළේ ඒ පැත්ත
බලන්ෙන් නැතිවයි. ඕනෑම අවස්ථාවක බද්දක් පනවනවා නම් ඒ
පිළිබඳව ගන්නා තීරණෙය්දී ෙම් සෑම ක්ෙෂේතයක් ගැනම විභාග
කරලා බලලා තමයි ඒ තීරණය ගන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. ඒ තීරණෙය්දී එතුමා කියන කාරණයත් වැදගත්
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වාෙග් කාරණාත් වැදගත් ෙවනවා.
එතුමා ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය ගැනත් කිව්වා. ඔව් ඒකත් පශ්නයක්
තමයි. දිගින් දිගටම අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය වාහනවලට යට
කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ හින්දා යම් කිසි පාලනයක්
ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒ එක්කම අපට පුළුවන්කමක් නැහැ, රට
රටවල විසි කරලා තිෙබන, පාරවල් අයිෙන් දමා තිෙබන
කුණුකසළ ෙගොඩවල් ෙග්න්න අෙප් විෙද්ශ විනිමය වියදම්
කරන්න. ඉතින් ෙම් කාරණා සියල්ලම ෙම් වාෙග් තීරණයකදී
බලපානවා. ඒක ගැන අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒක
සත යක්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙමන්න ෙම් ගැන
හිතලා දීර්ඝ කාලීන වැඩ සටහනක් හැටියට අෙප් රෙට් අනාගතය
ෙවනුෙවන් ෙම් තීරණය ගැනීම සම්බන්ධෙයන්. අෙප් රෙට්
ෙමච්චර කාලයක් ෙනොසලකා හැර තිබුණු යම් යම් අංශ ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් වාෙග් ඉතා කාෙලෝචිත පියවරවල්
ගැනීම ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතාම වැදගත් වනවා. ෙම්ෙකදි එතුමා
කිව්වා වාෙග් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය අවපාතයකට ලක් කරන, ඒ
වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකයට අෙහේනියක් කරන යම් යම් නීතිරීති ඒ
වාෙග්ම පාඩු වන තැන් අපි සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒක අගය කරනවා ෙවනුවට එතුමා
ඒක තව තවත් ෙහළා දැකලා කථා ෙකරුවා, ෙමොකක්ද ෙම්
කරන්ෙන් කියලා. ඉතින් ඒ ගැන අපි කනගාටු වන්න ඕනෑ. ෙමය
ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න ගත් තීරණයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාත්
දන්නවා, ෙම් වාෙග් තීරණ සමහර ෙවලාවට ෙද්ශපාලන වශෙයන්
අවාසිදායක තීරණ බව. නමුත් රෙට් යහපත ෙවනුෙවන් රජය ඒ
වාෙග් තීරණ ගන්න පැකිෙළන්ෙන් නැහැ. ඒ අවාසිදායක තීරණ
වුණත් රජය ගන්ෙන් රෙට් යහපත ෙවනුෙවන්; රෙට් අනාගතය
ෙවනුෙවන්.
අෙප් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් යම් කිසි පරිත ාගයක්
කරන්න දැන් ෙවලාව ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමච්චර කාලයක්
අපි යුද්ධය යුද්ධය කිය කියා හිටියා. අෙප් රෙට් යම් යම් පශ්න
ඇති වුණාම ෙම් ගැටලුව නිසා අපට කරන්න බැහැ, අර ගැටලුව
නිසා අපට කරන්න බැහැ කිය කියා හිටියා. නමුත් දැන් ඒ කාරණා
ගැන කථා කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි දීර්ඝ කාලීනව
කල්පනා කරලා රට ඉදිරියට ෙගන යන්න, රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි
කරන්න තීරණ ගන්න ඕනෑ. එතුමා අර තැඹිලි වල්ලක කථාවක්
කිව්වා, ඔබතුමාටත් මතක ඇති. ඒක තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙකෙරන්න ඕනෑ. තැඹිලි ෙගඩිෙය් මිල වැඩි කිරීම ෙනොෙවයි,
තැඹිලි ෙගඩි ගණන වැඩි කිරීමයි කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි දැන්
අෙප් රජය කර ෙගන යන්ෙන්.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙප් රෙටන් බඩ ඉරිඟු
ෙටොන් 10,000ක් අපනයනය කිරීෙම් වැඩසටහනට ෙම් ගරු
ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනක් අද සහභාගි වුණා. ඉතින් ඒ කාර්යය
තමයි අපි කර ෙගන යන්ෙන්. එතුමා ඔය ෙකොච්චර කෑ ෙකෝ
ගැහුවත් වසර 100ක ඉතිහාසයක් අපි ආපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවත්
එෙහම තීරණයක්, එෙහම අවස්ථාවක් අෙප් රෙට් ඇති වුෙණ්
නැහැ කියලා ෙපෙනනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි ආඩම්බර වන්න
ඕනෑ. එතුමා එය අගය කෙළේ නැති එක ගැන මම කනගාටු වනවා.
ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් හැම අස්සක් මුල්ලක් ගැනම එතුමා ෙම් ගරු
සභාෙව් කථා කරනවා, අපි අහෙගන ඉන්නවා. එවන් අවස්ථාවක
ෙම් වාෙග් තීරණයක් ගැන, ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
වීම ගැන කථා කරන්න තරම් එතුමා අවංක වුෙණ් නැති එක
එතුමාට අෙගෞරවයක් කියන එක ෙම් අවස්ථාව්දී මම පකාශ
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ඒ හා
සමාන වැඩසටහන් රාශියක් ෙම් ෙවන ෙකොට කියාත්මක වනවා.
අෙප් වී නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා තිෙබනවා. වී නිෂ්පාදනය අෙප්
අවශ තාවට වඩා දැන් වැඩියි. සහල් අපනයනයක් ගැනත් අපි
කල්පනා කරනවා. කෘෂි නිෂ්පාදන සියල්ෙල්ම නිෂ්පාදනය පසු
ගිය කාල වකවානුව තුළ වැඩි වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය අෙප්
රෙට් අවශ තාෙවන් සියයට 15ක් එෙහම නැත්නම් ෙටොන්
20,000ක 30,000ක විතර තිබුණු නිෂ්පාදනය අද ෙටොන් 200,000
ඉක්මවා යනවා. ඉතින් ෙම්ක ෙන් එතුමා කියන්ෙන්. එතුමා
ෙමතැනදි අර කෑ ෙකෝ ගහලා කිව්ෙවත් ඒකයි. නමුත් පශ්නය
තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
අෙප් රෙට් ජනගහනය වැඩි වනවා. අෙප් අවශ තාවන් වැඩි
වනවා. අෙප් ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම ඉහළ යනවා. අෙප් ගරු
ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් අමාත තුමා පකාශ කළා වාෙග් අෙප්
ජනතාවෙග් වියදම් පැත්ත බැලුෙවොත් ෙකොෙහේද වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ඒ වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ ජංගම දුරකථන
නිසා. ෙගදර පස් ෙදෙනක් ඉන්නවා නම් ජංගම දුරකථන පහක්
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට එක ෙගදර වාහන තුනක් තිෙබනවා.
ෙම් තීන්දුව අරගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්; බදු වැඩි කරන්න තීන්දු
කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ වාෙග් ෙහේතු නිසායි. එක ෙගදර
වාහන තුනක් තිෙබනවා. තීවීලර් එකක් නැත්නම්, මීටර සියයක්
යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාටත් මතක ඇති, අපි පුංචි කාලෙය්
ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් පයින්. කිෙලෝමීටරයක්, ෙදකක් අපි පයින් ගියා.
නමුත් අපට ෙපෙනනවා, දැන් ළමයි ඒ දුර යන්ෙන් තී වීලරෙයන්
බව. අෙප් ෙගවල් ළඟ ඉඳලා අපි එළියට බහින ෙකොට අපට
ෙපෙනනවා, දැන් ළමයි එතැන ඉඳලා අපි ගිය ඉස්ෙකෝලයටම
යන්ෙන් තී වීලර් එෙකන් බව. තී වීලර් එක එනකම් ඒ ළමයි
ෙහලෙවන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි ෙගදරක පරිෙභෝජනය
ගනිමු. සෑම අංශයකින්ම මිනිස්සුන්ෙග් පරිෙභෝජනය -ගුණාත්මක
පරිෙභෝජනය- වැඩියි. ඒ පරිෙභෝජන රටාව, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
ආහාර රටාව ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනදා ගත් ආහාර රටාව
ගත්ෙතොත්, ෙගදර ගිහිල්ලා ෙමොනවාද කන්ෙන් කියලා ඇහුෙවොත්
එදා ආහාරයට ගත් ඒවායි අද ආහාරයට ගන්න උත්සාහ කරන
ඒවායි අතර විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා.
ඉතින්, ෙම් ෙවනස අපි හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවනසට අපි
සතුටුයි. එෙහම වන එක ෙහොඳයි. රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම
ඉහළ යන එක, රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන අවශ තාවන් නවීන
තත්ත්වයට ගැලෙපන්න සකස් වන එක ගැන අපි සතුටු ෙවන්න
ඕනෑ. ඒක තමයි විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා අගය කරන්ෙන්
නැත්ෙත්.
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අද ගමට ගිහිල්ලා බලන්න. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
ඔබතුමාත් දන්නවා පසු ගිය කාලෙය් අෙප් සම්බන්ධීකරණ
රැස්වීෙම්දී ෙලොකු රණ්ඩුවක් ඇති වුණාය කියලා. ෙමොකක්ද ඒ
රණ්ඩුව? ගමට ආෙව් පාරට තාර දමන්න. පාරට ගල් දාලා තාර
දමන්න ආපු එකට අෙප් ගෙම් මිනිස්සු විරුද්ධ ෙවනවා, "නැහැ,
ෙම්ක කාපට් කරලා ෙදන්න" කිව්වා. තාර බාන්න ඉඩ දුන්ෙන්
නැහැ. ෙගනාපු ගල් ටික ෙගනියන්න කියලා කිව්වා. ගෙම් මිනිස්සු
රැස් ෙවලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉල්ලන්ෙන් පාර කාපට් කරන්න කියලා.
ඉස්සර ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? ඉස්සර ඉල්ලුෙව් ෙබොරලු ටිකක් දාලා
ෙදන්න, එෙහම නැත්නම් පාර ෙදපැත්ත සුද්ද කරලා ෙදන්න,
කාණුවක් කපලා ෙදන්න, ෙබෝක්කුවක් දාලා ෙදන්න, රුපියල්
250ක ෙබෝක්කුවක් දාලා ෙදන්න කියලායි. ඒවා තමයි එදා තිබුණු
ෙලොකුම ඉල්ලීම්. නමුත්, අද ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? පාර
කාපට් කරලා ෙදන්න කියන එකයි. ෙම් ෙවනස සමහර අයට
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. ෙම් ෙවනස විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. අද ෙම් රට එතැනට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ජනතාව අද ඉල්ලන්ෙන් වඩා ෙහොඳ ෙද්වල්.
Quality ෙද්වල් ඉල්ලන්ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඉතින් ෙදන්න එපායැ.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඒක තමයි ෙදන්ෙන්. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා,
තමුන්නාන්ෙසේලා පාරවල්වලට කාපට් දැම්ෙම් නැහැෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියලා තාර ටිකක් දම්ම ගන්න බැරි වුණාෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියලා ෙම් ෙලෝෙක් ෙදයක් කරවා ගන්න බැරි
වුණාෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඉතින් ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? අද
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගනුත්
මිනිස්සු
ගිහිල්ලා
ඉල්ලන්ෙන්
ෙමොනවාද? "මන්තීතුමා, අෙප් පාර කාපට් කරලා ෙදන්න" කියලා.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට වාහනයක් ෙගන්න ගන්න අවස්ථාව
ෙදනවාෙන්. එක ෙගදරකට වාහන තුනක් ඕනෑද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇමතිවරුන්ට තිෙබනවාෙන්.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගදරත් එෙහම තිෙබනවා ෙන්ද?
ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වල විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමාෙග්
ෙගදරත් තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා,
තිෙබනවා.

ඔබතුමාට

තව

විනාඩියක

කාලයක්

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතුමා මෙග්
කථාව සම්පූර්ණෙයන් ෙවන අතකට හැෙරව්වා. ඒකත් ඊර්ෂ ාවට
කරන වැඩ. ඇත්ත කියන ෙකොට එතුමාට ෙපොඩ්ඩක් කසනවා
කසනවා වාෙග්. ඒක නිසා එතුමා මෙග් කථාව කරන්න ෙදන්ෙන්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

නැහැ. ෙමොනවා හරි කරලා කථාව ෙවනත් අතකට ෙයොමු
කරවනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වුණත් අපි
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෙම්වා ගැන අවධානෙයන් ඉන්න
නිසා. මම කියන්ෙන්, අගය කළ යුතු ෙද් අගය කරන්න කියලායි.
ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙහොඳ වැඩක්. ඇයි ඒක අගය කරන්න
බැරි?
අෙප් රජය පාරවල්වලට කාපට් දාන වැඩසටහන අගය
කරන්න. අෙප් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් ජීවන මට්ටම ඉහළ යෑම ගැන
අගය කරන්න. එක ෙගදර ජංගම දුරකථන පහ-හය තියා ෙගන
පාවිච්චි කරන එක අගය කරන්න. සමහර උදවිය ජීවත් ෙවන්න
බැහැ කියලා කියනවා. "ෙමොනම ෙදයක්වත් කරන්න බැහැ, අපට
ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ" කියලා රස්සාවක් ඉල්ලීම සඳහා
ඉදිරිපත් කරන ඒ ඉල්ලුම් පතය බැලුවාම ඒෙක් telephone
numbers ෙදකක් තිෙබනවා. Landline එකක් තිෙබනවා, mobile
line එකක් තිෙබනවා. අද මිනිස්සුන්ෙග් ඒ වාෙග් ඉල්ලීම් තමයි
තිෙබන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ඒකට සරිලන
විධියට අෙප් රට ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ. ඒකට සරිලන විධියට
අෙප් රෙට් අවශ තාවන් සකස් ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම නැති
වුණාම තමයි අද ෙම් විධිෙය් ගැටලුවක්, පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන්.
ඒ නිසා අෙප් ගරු ඇමතිතුමා අද ගත්තු ෙම් තීරණය අපි ඉතාමත්
අගය කරනවා. අනාගතෙය්දී ෙම් කාලය තවත් පල්ෙලහාට
ෙගනැල්ලා ෙම් රටට අලුත් වාහන පමණක් ෙග්න්න පුළුවන්
තත්ත්වයට ෙග්න්න හා අෙප් රට දියුණු කරන්න අපට හැකි
ෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් කථා කරන්ෙන් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

[අ.භා. 3.27]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය්දී වාහන
ආනයනය පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනය සාකච්ඡාවට ගන්ෙන් මූලික
වශෙයන්ම ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කිව්ව ආකාරයට බඩ ඉරිඟු
රට පැටවීම පිළිබඳ පශ්නයකට ෙනොෙවයි. එෙහම නැතිව ගරු
ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්ව විධියට ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් පශ්නයකටවත් ෙනොෙවයි. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්,
පසු ගිය මාර්තු මාසෙය් 31 වැනිදා මධ ම රාතිෙය් සිට වාහන
ආනයනය කිරීෙම් ගාස්තු, විෙශේෂෙයන් බදු සියයට තුන්සිය
ගණනකින් පමණ ඉහළ ගියා. එම වැඩි වීෙම් නිෙව්දනෙය්ම
තිෙබනවා, ඉතා ෙව්ගවත් වැඩි වීමක් සිද්ධ වුණා කියලා. එතැනදී
ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ඒ වැඩි කිරීම කෙළේ ඇති වී තිෙබන වාහන
තදබදය ෙහේතුෙවන් කියලා.
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ෙම් ආණ්ඩුෙව් විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා, ආණ්ඩුව යමක්
කරන්න කලින් ඒකට අවශ කරන පසුබිම හදනවා. කිරි පිටි මිල
ඉහළ නංවන ෙකොට කිරි හලනවා. පාන් පිටි මිල වැඩි කරන
ෙකොට පාන් පිටි තස්තවාදය නිර්මාණය කරනවා. ඒ වාෙග් වාහන
ආනයන බද්ද වැඩි කරන ෙකොට ඒකට අවශ පසුබිම වශෙයන්
තමයි කියන්ෙන් වාහන තදබදය වැඩියි කියලා.
මට කලින් කථා කළ ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට, අෙප් රෙට්
ෙකෝටි ෙදකක ජනගහනෙයන් හැම හතර ෙදෙනකුෙගන්ම එක්
අෙයකුට වාහනයක් තිෙබනවා. ඒ තරමට වාහන වැඩියි.
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට සමහර ෙගවල්වල වාහන
තුන බැගින් තිෙබනවා. "ෙම් අෙප් රෙට්ද?" කියලා තමයි අපට
අහන්න තිෙබන්ෙන්. අර සිංදුවකුත් තිෙබනවා ෙන්, "ශී ලංකාෙව්,
ශී ලංකාෙව්" කියලා. "ෙකොයි රෙට්ද?" කියලා තමයි අහන්න
තිෙබන්ෙන්. කමක් නැහැ, ඒ එතුමන්ලාෙග් ඇහැට ෙපෙනන දුර
පමාණෙය් තරම! ෙමහි මූලික පශ්නය ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ෙම්
වාහන ආනයනය කිරීෙම් බද්ද, ගාස්තුව සියයට 100කින් සියයට
200කින්, සමහර ඒවාෙය් සියයට 300කින් පමණ වැඩි වුණාට
පස්ෙසේ -ඩීසල් කාර්වලට නව තීරු බදු ගාස්තු වැඩි වීම සියයට
300යි, සියයට 200යි, සියයට 275යි- පීඩාවට පත් ෙවච්ච විෙශේෂ
ෙකොට්ඨාසයක් ඉන්නවා. ඒ අය තමයි කිසි ෙදයක් කර ගන්න
බැරිව, මුළු ජීවිතයම එකම හීනය හැටියට සලකලා ෙගයක් හදා
ගත්තාට පස්ෙසේ, ඊළඟට ඉතුරු වන සල්ලි ටික එකතු කරලා,
බැංකුෙව් තිෙබන සල්ලි ටිකත් අරන්, තමන්ෙග් දූ දරුවන්ෙග්,
පවුෙල්ම අයෙග් සල්ලි එකතු කරලා, තව ණයකුත් අරෙගන
වාහනයක සිහිනය සැබෑ කර ගන්න උත්සාහ කරපු තනි තනි
පුද්ගලෙයෝ. ෙම් අය ගැන ආණ්ඩුව අවධානය ෙයොමු කරන්න
ඕනෑ. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් වාහන ආනයනය කරන සමාගම්
ගැන ෙනොෙවයි.
මාර්තු මාසෙය් 31 වන දා මධ ම රාති 12.00න් පස්ෙසේ,
වාහනවල බදු ෙම් පමාණෙයන් වැඩි වුණාය කියලා කිව්වාට
පස්ෙසේ බරපතළම පීඩාවට පත් ෙවච්ච පිරිස තමයි විශාමිකයන්;
රජෙය් ෙසේවකයන්; ඒ වාෙග්ම ස්වයං රැකියා කරන උදවිය. ෙම්
අය වාහනයක් ගන්න තනිවම ඇණවුම් කරපු අය. අන්න ඒ
තනිවම ඇණවුම් කරපු අය අත්තිකාරම් ෙගවලා; ණයවර ලිපි
විවෘත කරලා; සමහර අයෙග් වාහන වරායට ෙගනැල්ලා. නමුත්
අලුත් බද්දත් එක්ක ලක්ෂ ගණනින් මිල ඉහළ ගියාට පස්ෙසේ ඒ
අයට දැන් ෙම් වාහන නිදහස් කර ගන්න බැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වන ෙකොට වරාෙය්
වාහන 3,000ක් විතර තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් වාහන නිදහස් කර
ගන්න බැහැ, ලක්ෂ ගණනකින් මිල වැඩි වීම නිසා. රජෙය්
එක්තරා විශාමික නිලධාරිෙයක් ජනාධිපතිතුමාට ලිපියක් යවලා
තිෙබනවා. ඒ. එච්. පියෙසේන මහතා, සුහද උයන, වැලිමානාන,
මතුගම පදිංචි කරුෙවක්. ඔහු ජනාධිපතිතුමාට යැවූ ලිපිෙය්
ෙමෙහම කියනවා. "මා විශාමික රජෙය් නිලධාරිෙයකි. අවුරුදු
තිස් අටක ෙසේවා කාලයකින් පසු විශාම ෙගොස් ලැෙබන
පාරිෙතෝෂිකය සහ තවත් රුපියල් පහෙළොස් ලක්ෂයක් පමණ ණය
වී එම මුදලට කාර් එකක් ෙගන්වීමට 2012 මාර්තු 08 වන දා
ණයවර ලිපි විවෘත කෙළමි. 2012 අෙපේල් මස 01 වන දින වැඩි
වන අතිෙර්ක බදු නිසා එහි අද ෙගවිය යුතු මිල රුපියල්
43,00,000ක සිට 57,00,000ක් දක්වා වැඩි වී ඇත. එම මුදල මට
කිසිෙසේත් ෙගවීමට ෙනොහැකිව මා අසරණව ඇත." එෙසේ ඔහුෙග්
දුක්ගැනවිල්ල කියනවා. ෙමවැනි අය හුඟක් ඉන්නවා. එවැනි
අයෙග් නම් ලැයිස්තුවක් මම සභාගත* කරනවා ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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එෙලස වාහන ෙගන්වන්න උත්සාහ කළ අයෙග් තනතුරු
ගත්ෙතොත් සමහරු ලිපිකරුෙවෝ; සමහරු ස්වයං රැකියා කරන අය;
සමහරු රජෙය් ආයතනවල වැඩ කරන අය. ෙබොෙහෝ ෙදනා පහළ
මධ ම පන්තිෙය් අය. ෙම් අලුත් බදු පැනවීම නිසා ඒ අයෙග්
වාහනවල මිල ලක්ෂ හත, අට, ෙදොළහ, දහ හතර, දාහත ආදී
පමාණෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ අය, "තම පාවිච්චිය
සඳහා වාහනයක් ආනයනය කර අපහසුතාවට පත්වූවන්ෙග්
සංගමය" කියලා සංවිධානයක් පිහිටුවා ෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද
ෙහේතුව? වාහන ආනයනය කරන සමාගම් ගිහිල්ලා
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡා කළ අයට
තමයි අද ෙම් කියන සහනය ෙදන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු පහක්
පාවිච්චි කරපු වාහන ෙවනුවට අවුරුදු හතර පාවිච්චි කරපු වාහන
ෙගන්වන්න අවසර දීලා ඒ කට්ටියට සහන ෙදනවා. හැබැයි මම
දැන් කලින් කිව්ව අයට සහනයක් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව
2012.05.02 "අද" පුවත් පතට මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා
interview එකක් ෙදනවා. එහිදී ෙම් ගැන අහනවා. අහන ෙකොට
ෙදන උත්තර ගැන බැලුවාම හරි පුදුමයි. ආචාර්ය ජයසුන්දර
මහත්තයාද ෙම් උත්තර ෙදන්ෙන් කියලා හිෙතනවා.
"සිගරැට්වලට, භූමිෙතල්වලට, අරක්කුවලට මිල වැඩි කරනවා
වාෙග්, මධ ම රාතී 12.00 සිට ෙම් බද්ද වැඩි කළාම ණයවර ලිපි
විවෘත කරපු, වාහනය වරායට ෙගන්වන්න උත්සාහ කරපු,
අත්තිකාරම් බැඳපු අය මහත් අපහසුතාවට පත් ෙවනවා.
සිගරැට්වලට, අරක්කුවලට වාෙග් ෙම්කට ෙමෙහම කෙළේ ඇයි''
කියලා එතුමාෙගන් අහනවා. මධ ම රාතී 12.00 සිට ඩීසල් මිල,
ෙපටල් මිල වැඩි ෙවනවා කියලා ආරංචි වුණාම රාතී 10.30ට shed
එකට ගිහිල්ලා full tank ෙපටල් ගහ ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා.
ෙමොකද, ඒ ෙපොඩි සහනයත් සහනයක් නිසා. හැබැයි, වාහනවලට
එෙහම කරන්න බැහැ. සිගරැට්වලට මිල වැඩි කරනවා වාෙග්
වාහනවලට ෙම් ෙද් කෙළේ ඇයි කියලා අහන ෙකොට මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙදන උත්තරය ෙම්කයි. "ෙමොකක්ද
ෙවනස. මට නම් කිසි ෙවනසක් නැහැ. අල, ලූනුවලට බදු දැම්මත්,
මෙග් ආදායමට බදු දැම්මත් ඒක නීතිෙයන් ගන්න බද්දක්.
වාහනවලට විතරක් ෙවනස් ෙවන්න බැහැ. එෙහම නම් අල, ලූනු
ෙගන්වන ෙකොටත් මාස ෙදකක් තුනක් ෙදන්න ෙවනවා" කියලා.
අල, ලූනු, සිගරැට්, පරිප්පු වාෙග්ද වාහන? මනුස්සෙයක් වාහනයක්
ගන්ෙන් ජීවිතයටම එකයි. අල ෙගන්වනවා වාෙග් ෙනොෙවයි,
පරිප්පු ෙගන්වනවා වාෙග් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, වාහනයක් ෙගන්වන්ෙන් මුළු ජීවිතයටම එකයි.
ෙම් විධියට බද්ද වැඩි කිරීෙමන් ඇත්තටම වාසි ෙවන්න
පුළුවන් වාහන ආනයනය කරන සමාගම්වලට; ව ාපාරිකයන්ට.
ෙමොකද, ඒ අය ෙගන්වා ගත් වාහන තිෙබනවා. ඒ අය හැමදාම
වාහන ෙගන්වන කියාවලිෙය් ඉන්ෙන්. එතෙකොට ඒ අය ෙගන්වපු
වාහනවලත් මිල වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට ඒ අයට වාසියි. ෙමොකද,
වාහනය ගන්න ගිය එක්ෙකනා දන්ෙන් නැහැ, බද්ද ගහන්න
කලින් ෙගනාපු වාහනයක්ද නැද්ද කියලා. ඒ අයෙග් stock
එෙක්ත් වාහන තිෙබනවා ෙන්. එතෙකොට අඩු මිලට ෙගන්වපු ඒවා
වැඩි මිලට විකුණා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ජීවිතයටම එක
වතාවක් වාහනයක් ෙගන්වන ෙමන්න ෙම් අහිංසක, පහළ, මැද
පන්තික සාමාන ලිපිකරුවාට, විශාමිකයාට අද මහා ගැටලුවකට
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ අය දැන්
අත්තිකාරම් මුදල් තියලා තිෙබනවා. ඒ අය ණයවර ලිපි විවෘත
කරලා තිෙබනවා.
සමහර අයෙග් වාහන වරායට ෙගනැල්ලා අද නිදහස් කර
ගන්න බැරිව තිෙබනවා. ෙමොකද, රුපියල් ලක්ෂ හයක්, හතක් එක
වර වැඩි වුණාට පස්ෙසේ ඒ මිනිස්සුන්ට කර කියා ගන්න ෙදයක්
නැහැ. ෙමොකද, ඒ කට්ටිය මුළු ෙසේසතම එකතු කරලා තමයි
වාහනයක් ෙගන්වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා
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දැන් කියන්න හදනවා ඇපකරයක් තියන්න කියලා. පශ්නය
තිෙබන්ෙන් ඇපකරයක් තියන්න පුළුවන් මට්ටමක් ඒ අයට නැති
එකයි. ඒ අය ෙවනත් ඇපකර තියලා, බැංකුවලින් ණය අර ෙගන
ඉන්න මිනිස්සු. හැබැයි ෙම් අය පුළුවන් එකම උත්සාහයත් දැරුවා
වාහනයක් ෙගන්වන්න. ෙමොකද, ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිතෙය්
තිෙබන ෙලොකුම බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙම්ක. ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව
අද සුන්නද්දූලි කරලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒක අසාධාරණයි.
සමහර අයට තියපු ඇප මුදල්, අත්තිකාරම් මුදල් ආපසු ගන්න
බැහැ. ඒවා ගන්න විධියකුත් නැහැ. එෙහම අත් දැකීම් තිෙබන
අයත් අප සමඟ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන
විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.
වාහන ෙගන්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා, අද රුපියල් ලක්ෂ
හෙත් ඉඳලා රුපියල් ලක්ෂ විසිෙදක දක්වා අමතර පමාණයක්
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ මිල ෙගවා
ගන්න ඒ අයට කමයක් නැහැ. අද ඒ අයෙග් ජීවිත අවුල් වන
මට්ටමට ෙම් පශ්නය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ජීවිත
අවදානමකට ලක් ෙවලා තිෙබන නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරන්න කියලා විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත ාංශෙයනුත්
රජෙයනුත් අවධාරණෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙමහි තවත්
බරපතළ ෙදයක් තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා කියනවා ෙන්, විෙද්ශ
විනිමය පිට රට යන එක වළක්වන්න ෙම්ක කරනවා කියලා.
ෙඩොලරය සම්බන්ධ පශ්නය ආපු ෙවලාෙව් ඒකත් එක ෙහේතුවක්
කර ගත්තා. කිරි හැලුවා වාෙග්.
ෙම් පිරිස දැන් වාහන ඇණවුම් කරලා ඉවරයි. ෙම් අයෙග්
වාහන වරායට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ෙම් අයෙගන් වාහන තදබදෙය්
පශ්නය විසඳන්න බැහැ. ෙම් වාහන දැන් ආපසු යවන්නද?
ෙගනාපු රටකට අර ෙගන පලයන් කියලා කියන්නද? එෙහම
කියන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් පිරිස පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරන්න කියලා නැවත ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක තමයි
ඇත්තටම වැදගත් ෙද්. ඔබතුමන්ලාෙග් මධ ම රාතී කතන්දරය
අදාළ වන්න තිබුණා, වාහනයක් මිල දී ගැනීෙම් කියාවලිය සිද්ධ
වන්ෙන් එක දිනයක් ඇතුළත නම්. අපි හිතමු, උෙද් පාන්දර
වාහනය ඇණවුම් කරනවා; දවල් දහය විතර ෙවද්දී ණයවර ලිපි
යවනවා; හවසට නැව්ගත කරනවා; හය-හත වන ෙකොට වරායට
එනවා; ඔන්න මධ ම රාතිය වන්න කලින් ඒ පුද්ගලයා වාහනය
නිදහස් කර ගන්නවා. එතෙකොට මධ ම රාතිෙය් සිට මිල වැඩි
වුණාය කියන එක ඒ පුද්ගලයාට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ගරු
ෙරජිෙනෝල්ඩ් ඇමතිතුමනි, මා කියන ෙද් ඔබතුමාටත් පැහැදිලි
ඇති.

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(The Hon. Reginold Cooray)

ඔව්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ කියන්ෙන්, උෙද් පාන්දර ඇණවුම් කළා; උෙද් 10.00 වන
ෙකොට LC open කළා; සවස 3.00 විතර වන විට වාහනය නැවට
දැම්මා; සවස 6.00 වන ෙකොට වාහනය වරායට ආවා නම් මධ ම
රාතිෙය් සිට මිල වැඩි ෙවනවායි කියන එක සිගරැට්, අරක්කුවලට
වාෙග්ම වාහනවලටත් අදාළ ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් බදු පැෙනව්වාට
පස්ෙසේ මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙගන් මා ලිඛිතව ඇහුවා,
ෙම් බද්ද අදාළ ෙවන්ෙන් කාටද කියලා. වාහන බදු සියයට
ෙදසියයකින් වැඩි ෙව් කියලා කිව්වාට හරි යන්ෙන් නැහැ ෙන්.
ෙම්ක අදාළ ෙවන්ෙන් ඇණවුම් කරපු අයට ද, ණයවර ලිපි විවෘත
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කරපු අයට ද, වාහන මඟ ෙගෙනන අයට ද, වාහන වරායට
ෙගනාපු අයට ද, වාහන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකුණන අයට ද? අෙප්
හාමුදුරුවෙන්, ඔබ වහන්ෙසේත් දන්නවා, වාහනයක් මිලදී
ගැනීෙම්දී කියාවලියක් තිෙයනවා. එතෙකොට ෙම් කියාවලිෙයන්
දැන් බරපතළම අපහසුතාවට පත් ෙවලා ඉන්ෙන් මහා පරිමාණ
වාහන ෙගන්වන අය ෙනොෙවයි. ඒ අය business එකට ෙම් වැෙඩ්
කරනවා. ඒ අයට ෙම්ක වැඩි වුණාම කලින් ෙගනැල්ලා තිෙබන
ඒවාටත් ඒ මිල ෙයොදලා seal එක ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි
සාමාන මධ ම පන්තික රජෙය් ෙසේවකයාට, ජීවිතෙය් එක
වතාවක් විතරක් වාහනයක් ගන්න අහිංසකයාට තමයි ෙම් ෙහණය
පහත් කරලා තිෙබන්ෙන්. මා හිතනවා ෙමෙහම ෙත්ෙරන
සිංහෙලන් කියන එක ඔබතුමන්ලාට වැටෙහනවා ඇති කියලා.
අන්න ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් අය විෙශේෂෙයන්
සැලකිල්ලට ලක් කරලා යම් තීරණයක් ගන්නය කියා මා ඉල්ලා
සිටිනවා.
ඊළඟට මුදල් අමාත ාංශෙයන් කියනවා, ෙම් අය හඳුනා ගන්න
බැහැ කියලා. ෙමෙහම ඇණවුම් කරපු අය හඳුනා ගන්න බැහැයිලු.
ෙමෙහම ඇණවුම් කරපු අය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, වාහන
ආනයනය කිරීම ව ාපාරයක් හැටියට කරන අය ගත්ෙතොත් ඒ
අයට තිෙයන්ෙන් ෙවනම VAT අංකයක්. ෙමොකද, ඒ අයෙග් VAT
නැවත ෙගවනවා. VAT refund කරනවා. ෙම් එක වතාවක්
විතරක් වාහනයක් ෙගන්වන ෙකනා ගන්ෙන් 2525 අංකෙයන්.
ඒක තාවකාලිකයි. 2000 අංකෙයන් ෙනොෙවයි, 2525 අංකෙයනුයි
ෙම් අය register ෙවන්ෙන්. එතෙකොට ඒ අය කවුද කියලා ෙහොයා
ගන්න ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නම්, 2525 අංකය යටෙත් register
ෙවච්ච අය කවුද කියලා බලන්න. එතෙකොට ෙත්රුම් ගන්න
පුළුවන් ෙම්ක. අමාරු නැහැ. ඒ නිසා මම නැවත වතාවක් ෙම් ගැන
මතක් කරනවා. ෙම්ක ෙම් ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
ෙද්ශපාලන පශ්නයක් කරලා තමයි ඔබතුමන්ලා ෙම් බද්ද
පැෙනව්ෙව්. නමුත් ෙම්ක ගැන සාධාරණ විධියට හිතලා තීන්දුවක්
ගන්නය කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.
ඊළඟට, තවත් ෙම් වාෙග්ම පශ්නයක් තිෙබනවා. වාහන
ෙගන්වන ව ාපාර අෙප් රෙට් තිෙබනවාෙන්. අපි කැමැති වුණත්
අකැමැති වුණත් වාහන ෙගන්වන මහා පරිමාණ, සුළු පරිමාණ
ව ාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා. දැන් ඒ අයෙගනුත් එක ෙකොට්ඨාසයකට
බෙඩ් පහර වදින තීරණයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් වාහන
ෙගන්වන ව ාපාරිකයනුත් වාර්ෂිකව ලක්ෂ සියයක තැන්පතුවක්
තියන්න ඕනෑ. එතෙකොට පශ්නය තිෙබන්ෙන් කාටද ඒක කරන්න
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. ඒක ෙයෝජනා කෙළේ ඔය
The Finance ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න, මහා
පරිමාණෙයන් ලංකාවට වාහන ෙගන්වීෙම් කටයුතු කරන
ෙකෙනක් බව අපි දන්නවා. එතෙකොට දැන් ඒෙකන් ෙවන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ලක්ෂ සියයක තැන්පතුවක් තියන්න පුළුවන් අය
විතරයි වාහන ෙගන්වීෙම් කියාවලිෙය් ව ාපාරිකෙයෝ බවට පත්
ෙවන්ෙන්.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ඇති
මා කියන ෙද්. ලක්ෂ සියයක තැන්පතුව තියන්න බැරි පුංචි
ව ාපාරිකයාට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ පුංචි ව ාපාරිකයා ෙම්
කර්මාන්තෙයන් අයින් ෙවනවා. අවසානෙය් වාහන ෙගන්වීෙම්
කර්මාන්තෙය් ඒකාධිකාරය සුළු පිරිසක් අතට යනවා. ඒකත්
බරපතළ තත්ත්වයක්. දැන් ෙම් බද්ද ගැහිල්ෙලන් ෙබල්ල ගහලා
ගිෙය් ජීවිතෙය් එක වතාවක් විතරක් වාහනයක් ගන්න බලා ෙගන
ඉන්න අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයාෙග්, විශාමිකයාෙග්, මධ ම
පන්තිකයාෙග්. ඊළඟට වාහන ෙගන්වන ව ාපාරය කරන සාමාන
පුංචි ව ාපාරිකයනුත් මහා පිරිසක් හලනවා ෙපෙන්රෙයන්
හලනවා වාෙග්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සමහරු ජපානයට
යනවා පුංචි රක්ෂාවක් කරන්න. ජපානයට ගිහිල්ලා අවුරුදු
ෙදකක් තුනක් ඉඳලා යාන්තම් ජපන් භාෂාව ඉෙගන ෙගන
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ලංකාවට ඇවිල්ලා දමනවා ෙපොඩි වාහන ෙසේල් එකක්. අර ඉතිරි
කර ගත්තු සල්ලි ෙගනැල්ලා ෙමෙහේ දමන්ෙන් වාහන ෙසේල්
එකක. එෙහම කරන ෙකනාට පුළුවන්ද වාර්ෂිකව ලක්ෂ සියය
ගණෙන් තැන්පතුවක් තියන්න? තියන්න බැහැ. ඒෙකන්
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් වාහන ෙගන්වීම සීමා
කරන එකද, එෙහම නැත්නම් වාහන ෙගන්වීෙම් ඒකාධිකාරයක්
හදන එකද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. එෙහමත් නැත්නම්
ආණ්ඩුවට සල්ලි ටිකක් මදි ෙවලා රුපියල් ලක්ෂ 100 ගණෙන්
සල්ලි ෙහොයා ගන්න තව ෙපොටක්ද කියලා දන්ෙනත් නැහැ.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් දුර බලන්ෙන් නැති, ඉතාමත් අදූරදර්ශී තීරණ
නිසා මධ ම රාතී ෙදොළෙහේ සිට කියාත්මක වන -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sunil Handunnetti, please wind up now.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම අවසන් කරනවා ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
සිගරැට් අරක්කුවලට ගහන බද්ද වාෙග් වාහනවලටත් බදු
ගහන්න ගිහිල්ලා අද අහිංසක ජනතාව විශාල පමාණයක් පීඩාවට
පත් ෙවලා ඉන්නවා. මා විශ්වාස කරනවා ඒ අය ෙවනුෙවන්
තීරණයක් ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන අවසාන දවස අද
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම වාහන ෙගනැල්ලා නිදහස් කර ගන්න
බැරිව ඉන්න අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා වැදගත්
විධියට පිළිතුරක් ෙදයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
දැන් ෙවලාව නැහැ. දැන් කථා කරන්ෙන් ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර්
අමාත තුමා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
දන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ලංකාෙව් ඉන්න [බාධා කිරීමක්]
[අ. භා. 3.44]

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සුළු අපනයන ෙභෝග
පවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர - சி
ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

ஏற் மதிப் பயிர்கள்

(The Hon. Reginold Cooray -MINISTER OF MINOR EXPORT
CROP PROMOTION))

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉතාම සතුටට පත්
ෙවනවා මාෙග් හිත මිත සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග්
කථාෙවන් අනතුරුව ෙමම විවාදයට සහභාගී වීමට ලැබීම ගැන.
"මඩිස්සෙල්ට ෙහණ ගැහුවාම කිල්ෙලෝෙටට මක්ක ෙවයිද?"
කියලා අප ගෙම් කියමනක් අහලා තිෙබනවා. එතුමා අද ෙම්
ෙරගුලාසි පැනවීම නිසා මතු ෙවන, සිදු ෙවන අනන්ත අපමාණ
දුක් කරදර, හිරිහැර, ෙව්දනා ගැන තමාෙග් සංෙව්ගය සහ
ආෙව්ගය පකාශ කළා. නමුත් ෙම් සියල්ලට උඩින් තිෙබන්ෙන්
කුමක්ද? ෙම් සියලු අෙඳෝනා, ෙව්දනා ඉස්මත්ෙත් තිෙබන්ෙන් ෙම්
රෙට් ආර්ථිකෙය්, ෙම් රෙට් සංවර්ධනෙය් ඉදිරි ගමන සම්බන්ධව
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අත වශ තීරණාත්මක පියවර ගැනීම පිළිබඳ කාරණයක්.
ෙමොකක්ද ඒ? රුපියෙල් අගය බාල්දු කිරීම ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා
පසු ගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම කථා ෙකරුවා. අෙප් නම්බුව ගැන,
අෙප් වටිනාකම ගැන කථා ෙකරුවා. රුපියෙල් අගය බාල්දු කිරීම
නිසා ජීවන වියදම ඉහළ යන එක ගැන කථා ෙකරුවා. ඒ නිසා
මිනිසුන්ට විඳින්න ෙවන ෙව්දනා ගැනත් කථා කළා.
රුපියෙල් අගය පහත වැෙටන්ෙන් ඇයි? ඒෙක් යථාර්ථවාදී
ගැඹුෙර් තිෙබන හරාත්මක ගැටලුව කුමක්ද? ඒක තමයි, ෙම් රෙට්
ආනයන සඳහා යන වියදම වැඩි වීම, අපනයනෙයන් ලබන
ආදායම අඩු වීම. එෙහම නම් විසඳුම ෙමොකක්ද? ආනයන වියදම
අඩු කරන්න ඕනෑ, අපනයන ආදායම වැඩි කරන්න ඕනෑ. ආනයන
වියදම අඩු කරන ෙකොට අප ෙතෝරා ගත යුත්ෙත් මිනිසුන්ෙග් ජන
ජීවිතයට බලපාන පරිප්පු ටික, සීනි ටික, දුරු, මිරිස්, තුනපහ ටිකද?
වැඩි මුදලක් වැය කර ෙම් රටට ආනයනය කරන යාන-වාහනද?
සමාජෙය් දුරු, මිරිස්, තුනපහ, බත් කන ජනතාවත් එක්ක
සංසන්දනාත්මකව ගන්න ෙකොට යාන වාහන ආනයනය කරන
පතිශතය ෙකොච්චරද? සුවහසක් ජනතාව සුවපත් කිරීම සඳහා රෙට්
ආර්ථික ගමන් මඟ තීන්දු කරන්න අපට ඒ වාෙග් තීන්දු ගන්න
ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අප දන්නවා ආයුර්ෙව්දය
අනුව කියනවා මිනිසාෙග් ශරීර ෙසෞඛ යට බලපාන පධාන
කාරණා තුනක් තිෙබනවා කියලා. ඒ තමයි වාතය, පිත සහ ෙසම.
මුළු ආයුර්ෙව්ද විද ාවම තීරණය වන්ෙන් තුන් ෙදොස් සමනය
කරන්න අවශ ෙබෙහත් ලබා දීම මත. වාෙතට ෙහොඳ ෙද් පිතට
ෙහොඳ නැහැ. පිතට ෙහොඳ ෙද් ෙසමට ෙහොඳ නැහැ. ඒ නිසා ෙම්
ෙමොකක්වත් ෙනොකර නිකම් ඉන්න පුළුවන්. වාතයට ෙහොඳ නැහැ
කියලා කන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. පිතට ෙහොඳ නැහැ කියලා
කන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. ෙසමට ෙහොඳ නැහැ කියලා කන්ෙන්
නැතිව ඉන්නවා. අන්තිෙම්දී කන්න ෙදයක් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ.
ඒ නිසා ෙම් තුලිතය පවත්වා ගැනීම තමයි අත වශ වන්ෙන්.
ආර්ථිකයක නිෂ්පාදකයා දිරි ගන්වන ෙකොට පාරිෙභෝගිකෙයෝ කෑ
ගහනවා. පාරිෙභෝගිකයන්ට සහන සලසන ෙකොට නිෂ්පාදකෙයෝ
කෑ ගහනවා. ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ම තුලනයකට පවත්වා ෙගන
යන්න රජය යම් යම් පියවර ගන්න අත වශ යි.
අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් නිදහස්, විවෘත ආර්ථිකයක්. ෙම්
නිදහස්, විවෘත ආර්ථිකයට රිසි ෙසේ ඇති හැටියට ඔෙහේ ගලා ෙගන
යන්නට, අයාෙල් යන්නට ඉඩ දිය හැකිද? එෙහම නැත්නම් සියලු
ෙදයම මධ ගත පාලනයකට යටපත් කරලා, මිල තීරණය කරලා,
සලාක කමය දීලා, ෙපෝලිම් ඇති කරලා, මිනිස්සු කන ෙබොන හැටි
තීන්දු කරලා ඒ විධියට සීමා කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද?
ඒක කරන්නත් බැහැ. එෙහනම් අප කළ යුත්ෙත් ෙලෝක ආර්ථික
රටාවන් දිහා බලා ලබාපු අත් දැකීම් අධ යනය කරලා ෙම්
ආර්ථිකය හැසිරවීම, නියාමනය කිරීම, පාලනය කිරීම හා විධිමත්
කිරීමයි. රජයක් විසින් එය කළ යුතුයි. මහජන ඡන්දෙයන් බලයට
පත් ෙවලා ඉන්න රජයක මූලික වගකීම තමයි අවසානෙය්දී සියලු
කියාදාමයන් මහජන ශුභ සිද්ධිය හා සුවෙසත අරමුණු කරෙගන
යාම. එෙහනම් ෙම් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය දිගින් දිගටම පවත්වාෙගන
ගිෙයොත්, රුපියෙල් අගය කඩා ෙගන වැටුෙණොත්, රට ණය
වුෙණොත්, රෙට් අපනයන කඩා ෙගන වැටුෙණොත් ඒ සඳහා අවශ
පියවරවල් ගන්න අපට සිද්ධ වනවා. නිදහස දුන්නාට ඒ නිදහස
අයාෙල් යනවා නම්, එය සමාජයට බාධාවක් වනවා නම්, එතැනදී
එය සීමා කිරීමට රජයකට වග කීමක්, අයිතියක්, යුතුකමක්
තිෙබනවා කියන එකයි මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්. එෙහම
නම් අද ෙම් රජය කරලා තිෙබන ෙද් කාෙලෝචිතයි. ෙම් කාලයට
උචිතයි කියන ෙද් තව අවුරුද්දකින් ෙදකකින් අනුචිත ෙවන්න
පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි රජයකට හැකියාව තිෙබන්ෙන්, වෙරක
ලිහිල් කරන්න; වෙරක දැඩි කරන්න. වෙරක සීමා කරන්න;
වෙරක නිදහස් කරන්න. වෙරක සීමා කිරීම හරි; වෙරක නිදහස්
කිරීම හරි. හැම විටම සීමා කිරීම හරියි කියන්නත් බැහැ. හැම විටම
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නිදහස් කිරීම හරියි කියන්නත් බැහැ. එෙහනම් රජයට සිද්ධ
වනවා, ඒ ආර්ථිකෙය් ගැෙහන රටාව දිහා බලා ඊට අනුරූපීව
කාෙලෝචිත තීන්දු ගන්න.
මීට ෙපර කථා කළ සමහර ගරු මන්තීවරුන් ෙම් වාහන
ෙගන්වීම නිසා ඇති වී තිෙබන ෙව්දනාවල් ගැන කිව්වා. මට
මතකයි, ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා හැංගිච්ච සල්ලි,
ෙපොට්ට කාසි, ෙපොට්ටනි ගහපු සල්ලි, සංවර්ධනයට ෙයොදවා
ගත්ෙත් නැති සල්ලි, ආෙයෝජනය ෙනොකරන සල්ලි එළියට ගන්න
මධ ම රාතිෙය් තීන්දුවක් ගත්තා. ඒක තමයි රුපියල් දාෙහේ
ෙනෝට්ටුව අවළංගු කිරීම. ඒ තීන්දුව ගත්තා විතරයි ෙමොකද
වුෙණ්? අර හැංගිච්ච සල්ලි දිගට හරහට ගලා ෙගන එන්න පටන්
ගත්තා. එතෙකොට අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට
තර්ක කරන්න පුළුවන්, ෙම් දුප්පත් මිනිහාෙග් හැඹිලිෙය් තිබුණු
රුපියල් දහයටත් ෙම් වැෙඩ් කළා ෙන්ද කියලා. ඉතින් මට
කියන්න තිෙබන්ෙන් යම් කිසි පියවරක් ගන්න ෙකොට යම් යම් රිදී
මැටි ෙවනවා කියලායි. ෙගොයම් පැළ අස්ෙසේ තිෙබන තණ ෙකොළ
උගුල්ලන ෙකොට ෙගොයම් පැළත් පෑෙගනවා. අෙප් ෙලඩකට
පතිශක්තීකරණ ඖෂධ පාවිච්චි කරන ෙකොට ෙහොඳ
ඉන්දියයන්ටත් යම් යම් පාඩු සිද්ධ වනවා. නමුත් ඒ ඉන්දියයන්ට
පාඩු සිද්ධ වනවා කියලා ඒ ෙරෝගයට ෙබෙහත් ෙනොකර හිටිෙයොත්
මුළු ජීවිතයම නැති වනවා. ඒ නිසා ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්න
නම් යම් යම් හානි, මදිපුංචිකම් තිබුණත් අවශ පියවර ගත යුතුව
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් තමයි ෙම් පියවර ගත්ෙත්. බලන්න, අෙප්
රෙට් වාහන පිළිබඳව.
අද කථා කෙළේ ෙම් වාහනවල අවශ තාව ගැනයි. ඉතා
පැහැදිලි සත යක් තිෙබනවා. රටට අවශ පමාණයට වඩා වැඩි
වාහන පමාණයක් තිෙබනවා කියන එක අත් දුටුවයි, පත ක්ෂයි,
සත යයි. ඒක ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි. වාහන පමාණය අධිකයි.
අෙප් තිෙබන මාර්ගවලට කිසිෙසේත් ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ.
නුසුදුසු වාහනවලින් මාර්ග පිරිලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම
ආර්ථිකයටත්, ජනතාවටත් හිතකර ෙවන්ෙන් නැහැ. බලන්න, එක
වාහනයක යන්ෙන් එක් ෙකනායි. සමහර විට හතර පස් ෙදෙනක්
යන්ෙන් නැහැ. මහා වටිනා වාහනවල සමහර විට එක මගිෙයක්
පමණයි ගමන් කරන්ෙන්. එක එක් ෙකනාට වාහන තිෙබනවා.
අද ජංගම දුරකථන - mobile phones - පවුෙල් පස් ෙදෙනකුට
තිෙබනවා. ඉතින් ඒක ෙහොඳයි තමයි. නමුත් ඒ ෙහොෙඳේ අපට දරා
ගන්න බැරි වන අවස්ථාවලදී අප ඒක පාලනය කරන්න ඕනෑ.
අෙප් ආර්ථිකය, අෙප් ෙගවුම් ෙශේෂය, අෙප් රුපියෙල් අගය, අෙප්
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ අඩාළ වන පරිෙභෝජන රටාවක් ඇති
වනවා නම් ඒක පශ්නයක්. අද අෙප් රෙට් ෙම් නිදහස් ආර්ථිකයත්
එක්ක ඇති ෙවලා තිෙබන ජීවන රටාව - lifestyle එක- අපට
ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට
ෙම් මුදල් කරන්ෙන් ආෙයෝජනයක් ෙනොෙවයි. අප වාහනයක්
රටට ෙගන්වා ගත්තාම ඒක ආෙයෝජනයක් ෙනොෙවයි. සුඛ
විහරණයක් පමණයි. ඒ සඳහා ආෙද්ශක අනන්ත අපමාණ
තිෙයනවා. නැතුවා ෙනොෙවයි. ෙම්ක නැති වුණා කියලා
බඩගින්ෙන් මැෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක නිසා ඔහුෙග් ආර්ථිකය
කඩා ෙගන වැෙටන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ලබා ගත්තා කියලා
ආර්ථිකය මහා පිම්මක් පනින්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා ආර්ථික
ගමෙන් මූලික දිශාව තීන්දු කරන ෙකොට වෙට් පිෙට් ඉන්න අයට
යම් යම් ෙද්වල් සිද්ධ වනවා. ඒකයි මා කිව්ෙව් "මඩිස්සෙල්ට
ෙහණ ගැහුවාම, හුණු කිල්ෙලෝෙටට ෙමොකක්ද වුෙණ්" කියලා
අහන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ කියලා.
අපි රජය වශෙයන් අවශ කටයුතු කරනවා. ඒ ගැන යම්
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා නම්, ජනහිතකාමී ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒ
පිළිබඳව කටයුතු කරනවා. තදින් උණක් හැදී තිෙබනෙකොට, ඒ
උණ පාලනය කර ගන්න නැත්නම් ඒ විෂබීජ
නසන්න
ඉස්ෙසල්ලාම ෙදන්ෙන් Ampicillin කරල් ෙදකක් එකවර
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ෙබොන්න කියලායි. ඊට පස්ෙසේ පැය හෙයන් හයට එක එක
ෙබොන්න කියනවා. අපිත් පළමුවන වතාවට ෙමෙහම දැඩි පියවරක්
ගන්ෙන් පරිපාලනය දැෙනන තරමට ෙගෙනන්නයි. ෙබොෙහොම
අන්ද මන්ද, මන්දගාමී ස්වරූපයකින් ගිහින් ඒ වැෙඩ් කෙළොත් ඒ
ලබා ගන්න ගිය පතිඵලය කිසිම ෙත්රුමක් නැති එකක් බවට
පත් ෙවනවා. එම නිසා ෙම් රජය අද ෙම් ගත්ත පියවර ඉතාම
කාෙලෝචිතයි කියලායි මම හිතන්ෙන්. මීටත් ඉස්ෙසල්ලා ෙම්
පියවර ගත්තා නම් මීටත් වඩා ෙහොඳයි කියන එකයි මම
දකින්ෙන්.

792

ලජ්ජා නැතිව තවත් ෙකෝටි 4700ක් ෙම් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට්
එෙකන් දීලා තිෙබන බවයි. ෙම් රෙට් කාපට් පාර,- [බාධා කිරීමක්]
අෙන් නැහැ. ඕනෑ ෙදයක් කියන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(The Hon. Reginold Cooray)

කච්චිය පිච්චියට ගියත් බල්ෙලෝ ඇඳුම් අඳින්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අද අෙප් රෙට් තිෙබන වාහනවලින් සියයට 70ක් අනාර්ථිකයි;
අත වශ නැහැ. ඒවා නිසා රෙට් ආර්ථිකයට සිදු වන ෙසේවයක්
නැහැ. ඒක සුෙඛෝපෙභෝගී වියදමක් පමණයි. ඒ සැපත විඳිනවාට
මම විරුද්ධ ෙවනවා ෙනොෙවයි. නමුත් බලන්න, අද අෙප් රෙට්
ආර්ථිකයට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජීවන වියදම වැඩියි
කියලා කියනවා. ෙම් ජීවන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප්
ජීවන රටාෙව් ෙවනසත් එක්ක. ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන
ඇමතිතුමා ඒක ඉතාම ෙහොඳින් පැහැදිලි කළා. අනවශ , අත වශ
ෙනොවන, ඒ වාෙග්ම ෙමෝස්තරකාරි ෙශෝභන ජීවන රටාව නිසා
අන්තිෙම්දී ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැෙටනවා. ෙරෝම අධිරාජ ය ඇද
ෙගන වැටුෙණ් මහා ෙලොකු කැරැල්ලකින් ෙනොෙවයි.
අධිසුෙඛෝපෙභෝගී ජීවන තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර ගැනීම උඩ
තමයි ඇද ෙගන වැටුෙණ්. යටත් විජිතවලින් සූරාගත්ත ධනය මත
සුර සැප විඳි, කාමෙභෝගි සුෙඛෝපෙභෝගි ජීවන රටාව නිසා,
යුද්ධයකින් වට්ටන්නට බැරි ෙවච්ච ෙරෝම අධිරාජ ය ඇද ෙගන
වැටුණා. ඔවුන් වහලුන්ෙග් ෙල්, කඳුළු මත සුෙඛෝපෙභෝගි ජීවන
රටාවකට පුරුදු වුණා; නිෂ්පාදනය අත හැරියා. ඒ නිසා ඒ රට ඇද
ෙගන වැටුණා. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය
දුක් විඳින්නන්ෙග්
පශ්නයක් ෙනොෙවයි; දිළිඳු ෙලෝකයක
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්වා සංවර්ධනය වන රටක ඒ
සංවර්ධනයත් සමඟ ඇති වන පශ්න.
අෙප් රෙට් කිරි අතිරික්තයක් ඇති වුණා; එළවලු අතිරික්තයක්
ඇති වුණා; සහල් අතිරික්තයක් ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම තවත් පශ්න
තිෙබනවා. ඒ පශ්නත් විසදන්න ෙම් ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම තිරසාරව,
දැනුවත්ව කටයුතු කරනවා. එම නිසා ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත්
කළ ෙම් දුක්ගැනවිලි ගැන ෙම් ආණ්ඩුව අන්ධව වාෙග් සිටින්ෙන්
නැහැ. ඒවාට අවශ පියවර ගනීවි. නමුත් අපි ෙම් ගත්ත තීන්දුව
කාෙල්චිත, ෙයෝග , උචිත තීන්දුවක් හැටියට පකාශ කරමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.
[අ. භා. 3.57]

අෙප් රෙට් ජනතාවට අපහාස වන විධියට ඔය වාෙග් කටයුතු
කරන්න එපා. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිකම් හැටහුටහමාර
ආරක්ෂා කර ගන්න ෙමෝස්තර දාලා ඔය කරන කථාවලින්
ජනතාවට ලැබී තිෙබන ෙසත ෙමොකක්ද කියලා මම අහන්න
ඕනෑ.
අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැෙටනවා; උද්ධමනය වැඩි
ෙවනවා; මාසෙය් පඩිය සුමානයකට මදි. අද විෙද්ශ සංචිත ගිලිහී
යනවා; වාෂ්ප ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය
වැය අනුව, පළමුවන වතාවට රෙට් ණයයි, ෙපොලියයි රෙට්
ආදායමට වඩා වැඩියි. ඒක රෙට් සමස්ත ආදායමට වඩා වැඩියි.
ඇමතිවරු ෙමෝස්තරයට ෙම් විධියට කථා කළාට, ෙම් 23වන දාට
පස්ෙසේ Cabinet reshuffle එකක් ඇති ෙවනවා. ෙම් වාෙග් සිංදු
කියලා තැන අරක්ෂා කර ගන්න කටයුතු කරන්න එපාය කියලා
මම එදාත් කිව්වා, අදත් කියනවා. අර නිරූපමා රාජපක්ෂ මැතිනිය
වාෙග් ඔෙහේ නිශ්ශබ්දව සිටියා නම්, ඉස්සරහට ම තල්ලු
ෙව්ෙගන ඒවි කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, ඒ වාෙග් දක්ෂයන්ට
අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ.
බලන්න, ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා. එතුමා
දක්ෂයා. නමුත් එතුමාෙගන් වැඩ ගන්ෙන් නැහැ. හිටපු
අගමැතිතුමා දිහා බලන්න. දැන් ෙමතැන ඉඳලා එතුමා එළියට
ගියා. ඒ වාෙග්ම ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා දිහා බලන්න. දැන්
එතුමාව සුබ සාධන වැඩ කටයුතු ටිකක් කරන්න දමලා තිෙබනවා.
රෙට් ආර්ථිකය ගැන කටයුතු කරන්ෙන්ත් ෙමෙහමයි.
අද විළි ලජ්ජා නැතිව කථා කරනවා කාපට් පාරවල් ගැන.
දකුණු පළාත් සභාෙව් සම්මන්තණයක් පැවැත්වුවා ලු,
සාමාන ෙයන් තාර දමලා තිෙබන පාරවල් කාපට් කිරීම ගැන.
ෙම්වාටද අද පමුඛත්වය ෙදන්ෙන්? රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප්
වැඩි කරන්ෙන් නැතිව කරන ෙබොරුව ගැන උත්තර ෙදන්ෙන්
නැතිව, රෙට් තිෙබන පාරවල්වලට තාර දමනවාද, කාපට්
කරනවාද කියන එක ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය
අනුව අද රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා ඉවරයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Mr. Deputy Chairman of Committees, thank you for
giving me an opportunity to speak in today’s Debate and
talk about Government activities.
අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටී තිෙබන අවස්ථාවක මෙග්
මිත ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් අමාත තුමා කථා කෙළේ නිකම්
ඇෙමරිකාෙව් ෙකොටසක පවතින -ජීවත් වන- ආර්ථිකයක් ගැනයි.
ඔබතුමා ෙමෝස්තර දාලා ආර්ථිකය ගැන කථා කරන ෙකොට මට
ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න අවශ වන්ෙන්, ෙලෝකෙය් තිරිඟු පිටි මිල
අඩු ෙවනෙකොට අෙප් පාන් පිටි මිල වැඩි කරන, ෙලෝකෙය් ෙතල්
මිල අඩු ෙවනෙකොට අෙප් ෙතල් මිල වැඩි කරන, ෙකෝටි 1910 ක්
පාඩු ලබා තිෙබන ශීලන්කන් ආයතනයට අහස් යානා ගන්න විළි

පළමුවැනි වතාවට ෙගවුම් ෙශේෂෙය් අධික හිඟයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු වන පළමුවැනි කාරණාව තමයි, ෙම් රෙට්
අපනයනය අඩු ෙවලා ආනයනය වැඩි ෙවලා තිබීම. ෙමොනවා
ආනයනය කරනවාද නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි, ෙමොනවාද
අපනයනය ෙනොකරන්ෙන් කියන එක ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය හරියාකාරව ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් නැති එක තමයි
තිෙබන පශ්නය. පී.බී. ජයසුන්දර එක පැත්තකින් කියනවා,
රුපියල පාෙවන්නට ඕනෑ, අගය අඩු කරන්න ඕනෑ කියලා.
අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් මහ බැංකුෙව් අධිපති මහා ෙලොකුවට
ලංකාෙව් ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න කටයුතු කරනවාය
කියමින්, රුපියල තවත් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය කියනවා. ෙම්
ගැටීම නිසා, පතිවිපාකය හැටියට අද අපනයනෙය් තරගකාරී
තත්ත්වය නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙහේතු නිසා රෙට්
ආනයනය වැඩි ෙවන්න පටන් ගත්තා.
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ආනයනය වැඩි ෙවනෙකොට, අපනයනය අඩු ෙවනෙකොට
රුපියෙල් අගය දැන් පාෙවන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. රුපියල්
110ට තිබුණු ෙඩොලරෙය් අගය දැන් රුපියල් 129ට, රුපියල් 130ට
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා තමයි ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු
ෙවනෙකොටත්, අෙප් රෙට් ෙතල් මිල අඩු ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්.
ෙපබරවාරි මාසෙය් 12 වැනිදා ෙතල් මිල වැඩි ෙවනෙකොට කිව්වා,
Brent Crude Oil price එක යූඑස් ෙඩොලර්ස් 128යි, ඒ නිසා අපි
ෙතල් මිල වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලා. දැන් කථා කරන ෙම්
ෙව්ලාෙව් ඒ මිල යූඑස් ෙඩොලර්ස් 93ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
එෙහනම් සියයට 14ක්, සියයට 15ක් දක්වා ෙතල් මිල අඩු ෙවලා
තිෙබන අවස්ථාවක ඇයි ෙම් රෙට් ෙතල්මිල අඩු ෙවලා නැත්ෙත්?
අද වන ෙකොට චීනෙය් ෙතල් මිල අඩු කර තිෙබනවා; ඉන්දියාෙව්
ෙතල් මිල අඩු කර තිෙබනවා. නමුත් ලංකාෙව් ෙතල් මිල අඩු
කරලා නැත්ෙත් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිෙබන නිසායි. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අවුරුදු තුන හතරකට ඉස්සරෙවලා අපි උසාවි
ගියා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් ෙතල් මිල අඩු කරන්න ඕනෑය කියලා
සුපිම් උසාවිෙයන් තීන්දුවක් දුන්නාට පස්ෙසේ, ෙම් අමනුෂ
ආණ්ඩුව තමයි ෙතල් මිල අඩු වන්න ඉඩ නුදුන්ෙන්. ඒ නිසා අපට
කියන්න තිෙබන එකම ෙද් තමයි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කිසිම
සැලැස්මක් නැතිව ගමනක් යන බව. ඒක ෙන්ද ඇත්ත තත්ත්වය?
ෙම් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තියත් එෙහමයි. ෙම් රෙට් එක
ඇමතිවරෙයක් ඇෙමරිකාෙවන් එන භාණ්ඩ තහනම් කරන්න
ඕනෑය කියනවා. ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා මාස ෙදකකට ඉස්සර
ෙවලා හිලරි ක්ලින්ටන්ට බැන්නා. ඊට පසුව ඇය ළඟට දුවලා
ගිහිල්ලා දණ ගහලා අහනවා, ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ කියලා.
පාර්ලිෙම්න්තුවට Action Plan එකක් ෙදන්න බැරි ෙම් ඇමති
ඇෙමරිකාෙව් හිලරි ක්ලින්ටන්ට plan එකක් ෙපන්වනවා.
ෙමොනවාද හිලරි ක්ලින්ටන් කිව්ෙව්? "ෙම්වා අපිට ෙපන්වන්න
එපා, ගිහිල්ලා ලංකාවට ෙපන්වන්න. නැත්නම් කියයි, ෙම්ක
ඇෙමරිකාෙව් ප්ලෑන් එකක් කියලා." එෙහමයි කිව්ෙව්. ෙමන්න
ෙම් වාෙග් විළි ලජ්ජා නැති ඇමතිවරු නිසා තමයි ෙම් රටට
විරුද්ධව පළමුවැනි වතාවට ෙයෝජනාවක් - resolution - එකක්
ආෙව්. ෙම් ලංකාෙව් කීර්ති නාමයත් එකක් තමයි ෙම් අය
ෙසල්ලම් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකයත් අද
හසුරුවන්ෙන්.
මාස හයහමාරකට ඉස්සර ෙවලා ෙම් රෙට් බදු අඩු කළා.
"ජනතාවට උදවු කරන්න ඕනෑ, යම් ෙකෙනකුට කාර් එකක්
ගන්න ඕනෑ නම්, ඔන්න බදු අඩු කළා" කියලා මුදල් ඇමතිතුමාම
කිව්වා. හරියටම ඊට මාස හයකට පස්ෙසේ ඒ මුදල් ඇමතිවරයා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම ෙවනත් විධියකට කියනවා, ඒ බද්ද වැඩි
කරන්න ඕනෑ කියලා.
බදු වැඩි කරනෙකොට කාපට් දමන පාරවල් ගැන කථා
කරනවා. අරක කරන්න ඕනෑ, ෙම්ක කරන්න ඕනෑ කියනවා. බදු
අඩු කරනෙකොට ඒවා ගැන හිතුෙව් නැද්ද? ෙම් ආණ්ඩුව කථා
කරන්ෙන් නිකම් පළමුවැනි වතාවට ෙම් රට පාලනය කරන්න
ගත්තා වාෙග්යි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙලඩා මරලා, මරලා දැන් පණ
ගන්වන්නට බැරි තත්ත්වයවකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මට ෙපර
කථා කරපු මන්තීවරු ෙපන්වා දුන්නා, ෙමන්න ෙම් වාෙග්
අවස්ථාවක අහිංසක ජනතාවට ෙකොතරම් අමාරු තත්ත්වයක්ද
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. තමන්ෙග් ඉතිරි කිරීම් පාවිච්චි
කරලා කාර් එකක් ෙගන්වන්න යනෙකොට, ඒ බද්ද සියයට
100කින් වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා රුපියල් 1,50,000කින්,
2,00,000කින් වාහනයක මිල වැඩි වුණාම, ඒ වැඩි වන පමාණය
නිසා ෙකොෙහොමද ෙම් අයට ඒ ඉතිරි කිරීම්වලින් වාහනයක් මිල දී
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්? ඉතින් ඒ නිසා යම් විධියක සැලැස්මක්
අනුව කටයුතු කෙළොත් ෙම් පශ්නයට මැදිහත් වන්නට පුළුවන්.
එෙහත් ඒක කරන්ෙන් නැති එකයි තිෙබන පශ්නය.
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව අද ධනපති ආණ්ඩුවක් බවට
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඇමතිවරු පාවිච්චි කරන BMW
එකට Benz එකට සියයට 25ක් බදු වැඩි කරලා, අහිංසක මිනිසුන්
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පාවිච්චි කරන ති ෙරෝද රථවල, ෙමෝටර් සයිකල්වල බදු සියයට
150කින් 200කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම්වාට ෙමොනවාද
ෙදන්න පුළුවන් උත්තර? ඊට පස්ෙසේ ෙරජිෙනෝල්ඩ් ඇමතිතුමා
කියනවා ෙමයට ෙහේතුව විවෘත ආර්ථික කමය කියලා. මම නැවත
අහනවා, ෙම් විවෘත ආර්ථික කමය රටට ෙහණයක් නම්, අෙනක්
ඒවා ෙවනස් කළා වාෙග් ආණ්ඩුවට තිෙබන තුෙනන් ෙදෙක් බලය
පාවිච්චි කරලා ඇයි ෙමය සංවෘත ආර්ථිකයකට ෙගනි යන්ෙන්
නැත්ෙත් කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරි දැක්මක් නැති, පතිපත්ති
කියාත්මක කරන්න බැරි ආණ්ඩුවක් බවට පත් ෙවලා එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට බැණ බැණ, විවෘත ආර්ථිකයට බැණ බැණ
ඉන්නවා. අපට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා
වැටුණු හැම අවස්ථාවකම එය හදලා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය බවයි. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
කුමාරතුංග යන පාලකෙයෝ ආර්ථිකය කඩා වට්ටලා දුන්ෙන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට. ෙමය කාෙග්වත් ෙපෞද්ගලික
ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. ෙමය රෙට් ජාතික ආර්ථිකය. රෙට්
ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් අප ඍජු පතිපත්තියක් අනුව කටයුතු
කරන්න ඕනෑ.
ඇයි අද ආනයනකරුවන් ෙම් රටින් පිට යන්ෙන්? ඒ
ෙගොල්ෙලෝ කියනවා, "ෙම් රෙට් නීතිමය පද්ධතියක් නැහැ. ෙම්
රෙට් ෙපොලීසියට ගිෙයොත් පැමිණිලි කරන එක් ෙකනා තමයි
අන්තිෙම්දී ෙහොෙරක් වශෙයන් එළියට එන්ෙන්" කියලා. බලන්න
සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට කරපු වැෙඩ්? ඇයි එතුමාව පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගනැල්ලා, එතුමාට මන්තීවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරන්න
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙපන්නුෙව් එතුමාව සම්පූර්ණෙයන්
නිෙදොස් කරලා ෙමන්න ෙගෙනනවා කියලායි. අන්තිමට
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා සාකච්ඡා කරපු ෙහොරු ටික
අපි ෙහළිදරව් කරන්න ඕනෑ ෙන්ද? එතුමාව නිදහස් කරන්න
කියලා ගංගාරාමෙය් අෙප් ගරුතර ෙපොඩි හාමුදුරුෙවෝ, රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමන්ලා අවුරුදු ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කළා. එතුමා හිර ෙගදර හිටියා. ඒ නිසා තමයි අපි
කාරුණිකව කියන්ෙන් රෙට් පතිපත්තියක් හරියට ෙගනි යන්න
අවශ යි කියලා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය,
there is no consistency; there is no coherency. ඉදිරි දැක්මක්
සහිතව, දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් ඇතිව වැඩ කරන්ෙන් නැති එෙක්
පතිවිපාකය තමයි ෙම්.
ෙම් රටට එන ආනයනකරුවන් පාලනය කරනවා. යම්
විධියකින් ෙකෙනක් ෙම් රෙට් ආනයනය කරනවා නම් ඔහු ෙම්
රටට එන තුරු දන්ෙන් නැහැ ඔහුට ෙමොනවාද වන්ෙන් කියලා.
සරල භාණ්ඩ, එච්චර සුෙඛෝපෙභෝගි නැති භාණ්ඩ සම්බන්ධෙයන්
ෙම් වාෙග් පාලන තිෙබනවා නම්, ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති
කරන ඒවා සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙම් කාරණය නැවත මතක් කරන්න අවශ යි.
ෙම් රෙට් ස්ථිරසාර ආර්ථික පතිපත්තියක්, ජාතික පතිපත්තියක්
ඇති කිරීම අත වශ යි. ඒ තුළින් තමයි ෙම් වැටිලා තිෙබන
ආර්ථිකය පණ ගන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
ෙම් පුංචි ලංකාව ෙලෝකෙය් තිෙබන එකම රට ෙනොෙවයි. අපි
නිෂ්පාදනය කරලා ෙවනත් රටවලට අපනයනය කරන්න අවශ යි.
අපනයනය කරන ෙකොට ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වියදම අපි
පාලනය කරන්න අවශ යි. නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වුණාම ඒකට
යම් විධියකින් උදව්වක් කරන්න පුළුවන් විධියට තමයි රුපියෙල්
අගය අඩු වැඩි වන්ෙන්. නමුත් අප රෙට් වන්ෙන්, නිෂ්පාදන වියදම
සියයට 25කින් වැඩි වීම මත රුපියෙල් අගය සියයට 10කින් අව
පමාණය වන ෙකොට, ඒ සියයට 15 දරා ගන්න සිදු වන්ෙන්
ලංකාෙව් අපනයනකරුවන්ටයි. ඒ නිසා ජාත න්තර වශෙයන්
තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරන්න අපනයනකරුවා යම්
විධියකින් අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අප ෙම්
ආණ්ඩුවට කියන්ෙන් පම්ෙපෝරි ගහන්ෙන් නැතුව, තමන්ලාෙග්
පාරවල් ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුව ඍජු ආර්ථික පතිපත්තියක්
සකස් කරන්නය කියලා.
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

එක ෙවලාවකට භාණ්ඩ මිල අඩු කරන ෙකොට කියනවා, ඒක
පාරිෙභෝගිකයාට ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා. මිල වැඩි කරන
ෙකොට පාරවල් ගැන කථා කරනවා. අද ෙම් රෙට් එක ආහාර
ෙව්ලක් සපයා ගන්න බැරි ජනතාවකට ෙම් වාෙග් විහිළු කථා
කියන්න එපා කියන එක මම කාරුණිකව ඉල්ලනවා. අපට අවශ
වන්ෙන් ඍජු ආර්ථික පතිපත්තියක්. ඒ ආර්ථික පතිපත්තිය දීර්ඝ
කාලීනව ෙගනි යන්න අවශ යි.
ආදායම වැඩි වීම රටට හිතකර වනවා වාෙග්ම ඒ වියදම
පාලනය කරන්නත් අවශ යි කියන එක අතිවිෙශේෂයි. නැත්නම්
ආදායම සියයට 2කින් වැඩි ෙවලා වියදම සියයට 20කින් වැඩි
වුෙණොත් ඒක තමයි පශ්නය වන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ජාත න්තර
මූල අරමුදල කිව්ෙව්, ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය වහාම හරිගස්සා
ගන්නය කියලා. නැතුව ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ෙහෝ
පාග්ධන වියදම් වැඩි වීම ගැන ෙනොෙවයි. ෙම් ආර්ථිකය ඉදිරි
දැක්මක් නැතුව ෙගනියලා වන ෙද් ජනතාවට කියලා ෙදන්න බැරි
පශ්නයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.
අපට ෙපෙනනවා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වුණත් මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත ාංශෙයන් පශ්න ඇහුෙවොත් උත්තර ලැෙබන්ෙන්
නැහැ කියන එක. පශ්න 64ක් අහලා තිෙබනවා. 59කට උත්තර
ලැබිලා නැහැ. ඊට වැඩිය ෙහොඳයි මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත ාංශෙයන් පශ්න අහන්ෙන් නැතුව ඉන්න එක.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් ආයතනය. අෙප් ගරු සරත් කුමාර
ගුණරත්න මැතිතුමා හා අපි අතර ෙවනස් මත තිබුණත් එතුමා
ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ ඇමතිකම දරන ෙකොට ශීලන්කන් එයාර්
ලයින් ආයතනය ඇතුෙළේ දූෂණයට විරුද්ධව සටන් කළා. ඒ
සටන් කෙළේ අලාභය අඩු කර ගන්න. ඒකට මෙනෝජ්
ගුණවර්ධනලා වාෙග් දක්ෂෙයොත් පාවිච්චි කළා. ෙමතැනදි එක්
ෙකෙනකුෙග් ෙදෙදෙනකුෙග් මුහුණු ෙහොඳ නැති ෙවයි. මම ෙම්
කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග්ම පරිපාලනය ගැනයි. අන්තිමට එක
අවුරුද්දකදී රුපියල් ෙකෝටි 1900ක් නැති කළා. දැන් ඊට පසුව
ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් එෙකන් රුපියල් ෙකෝටි 4,700ක මුදලක්
ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් ෙමොන නාස්තියක්ද කරන්ෙන්? ඒක
නිසා තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට අපි ෙම්වා කියන්ෙන්.
කාටද අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්? මාධ යටද? ෙම් ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරුන් 72ක් ඉන්නවා. වැඩ කරන්න පුළුවන්ව තිබියදී නමුත්
වැඩක් ෙනොදීපු ෙදෙදෙනකුත් ඉන්නවා. වැඩ කරන්න පුළුවන්
නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයකුත් ඔෙහේ නිකම් පැත්තකට දමලා
ඉන්නවා. එෙහම නම් කාටද අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්? ගරුතර
ස්වාමීන් වහන්ෙසේටද? ආණ්ඩුව වග කීමක් සහිතව කටයුතු කෙළේ
නැත්නම් ෙම් කඩා වැෙටමින් තිෙබන ආර්ථිකය තවත් ඉක්මනින්
කඩා වෙටන එක තමයි සිදු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින් duty
වැඩි කරනවා. අනික් අතට ඊට සාෙප්ක්ෂව ආදායමට වැඩිය
වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම්වාට උත්තර ෙදන්ෙන්
කවුද? පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු 233ක් දැනට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ විධියට ෙවනස් කරලා බිලියන 35ක්,
40ක් විතර අරෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් මාස පහකට, හයකට
ෙපර තිබුණු අය වැය තුළින් සම්මත කර ගත්තු ඒවා
සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. Head 240 පාවිච්චි
කරලා ෙම්වා ෙවනස් කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට ආර්ථිකයක්
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා තමයි ගරු
ඇමතිතුමන්ලාට අපි කියන්ෙන් මීට වඩා වග කීමකින් යුතුව රෙට්
ආර්ථිකය ෙගන යන්නය කියා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙතල් මිල අඩු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්
තිෙබනවා. චීනය ෙතල් මිල අඩු කර තිබියදීත් ලංකාෙව් ෙතල් මිල
අඩු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා අපි අහනවා. අෙප් නිෂ්පාදන
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පිට රට යවන්න ඒ නිෂ්පාදන වියදම අපි පාවිච්චි කළාම එතැනදි
තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. අපනයනය අඩු වුණාම ෙගවුම් ෙශේෂ
පරතරය තවත් වැඩි ෙවනවා. ෙගවුම් ෙශේෂ පරතරය වැඩි ෙවන්න
වැඩි ෙවන්න අෙප් රුපියෙල් අගය තවත් අඩු ෙවනවා. ඒකට
උත්තර දීලා ඊට පසුව ෙලෝකයට බැණලා වැඩක් තිෙබනවාද?
ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපට හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන දැන ගන්න
අවශ ෙවලා තිෙබනවා. කාපට් දමලා පාරවල් හදනවා, ඒ අතෙර්
duty වැඩි කරනවා. රුපියල් 150,000කින්, 200,000කින් විතර
මිල වැඩි කරන්න ෙකොළඹ වරාෙය් ඉඳලා හම්බන්ෙතොට වරායට
යවනවා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඉඳලා ෙගනල්ලාත් ඒවායින්
සියයට 90ක් විතරම පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් ෙකොළඹ
පෙද්ශෙය්යි. ඒ භාණ්ඩ ෙම් පැත්තට ෙගෙනනෙකොට රුපියල්
ලක්ෂ ෙදකක් නිකරුෙණ් නාස්ති ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප්
වරායයන් හදලා තිෙබන්ෙන් අවශ තාවට අනුව ෙනොෙවයි.
ෙද්ශපාලන වුවමනාකම් අනුවයි. සාමාන ෙයන් airports
හදන්ෙන් මගීන් පිට රට යන පෙද්ශවලයි. අෙප් රෙට් ගුවන්
ෙතොටු ෙපොළක් හදා මිනිස්සුන්ට කියනවා, එතැනට ගිහින් පිට රට
යන්නය කියලා. ඒ ටිකම තමයි වරායයන් ගැනත් කියන්න
තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් ආණ්ඩුෙව් වියදම් අඩු කරලා
ආදායමක් ලබා ගන්න හදනෙකොට ඒ වියදම් කරපු පමාණය ලබා
ගන්න පුළුවන් විධියට වඩා සම්පූර්ණ ෙවනස් විධියකට තමයි
කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ඉතින් අපට ෙම් වාෙග් ෙනොෙයක්
ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා.
විදුලිය ගැනත් ෙම් ටිකම තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. අද ෙම්
රෙට් දූෂණය ෙකොතරම්ද කියනවා නම්, මුදල් අමාත ාංශය,
Commission to Investigate Allegations of Bribery or
Corruption, Auditor-General’s Department, AttorneyGeneral’s Department, ෙපොලීසිය
කියන ෙම් ඔක්ෙකොම
ආයතන ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙහොරු
අල්ලන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. වැඩි දුර කථා කරන්න
අවශ නැහැ. ෙකෞතුකාගාරෙය් තිෙබන කඩු ටිකවත් ආරක්ෂා කර
ගන්න බැරි ආණ්ඩුවකට රෙට් ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න
පුළුවන්ද? ෙම් වාෙග් patchwork කරපු ආර්ථිකයක් ගැන කථා
කරලා අපට වැඩක් නැහැ. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙවච්ච
අපරාධය ගැන දැන් කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ෙහට පැවැත්ෙවන
විවාදෙය්දී අපි ඒ ගැන කථා කරනවා. අර්ථ සාධක අරමුදල
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන වංචාෙව් ෙකොටසක් ගැන තමයි අද අෙප්
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කථා කෙළේ. නමුත් ඊට වඩා ෙකෝටි
ගණන් නැති කරලා, තමා පාවිච්චි කරන reserve එකක් වාෙග්
අහිංසක වැඩ කරන ජනතාවෙග් සංචිත සමඟ කටයුතු කරන,
විහිළු කතා කියන ෙම් ආණ්ඩුවට අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වට්ටන එක නවත්වන්නය කියන එකයි.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතැනදි පදීප්
කාරියවසම්
ෙනොෙවයි අයින් ෙවන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම්වා
කරන්නය කියපු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්, අජිත් ෙද්වසුෙර්න්දලා
වැනි අයයි. Taprobane Securities එෙක්දිත් ඒ අය තමයි කටයුතු
කෙළේ. අපි ඒවා ෙහළිදරවු කරන්නම්. නිකරුෙණ් ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුෙව් සභාපති ඉදිරිපත් කරලා වංචනික විධියට කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ඒ ටිකම තමයි hedging සූදුෙව්දී කෙළේත්. ඇයි
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් නිශ්ශබ්දව සිටින්ෙන්? ඒ අය තමයි whitecollar crimes ඇති කරන්ෙන්. ඒ අය පස්සට ගිහිල්ලා,
ඇමතිවරුන්ෙග් නම් ඉදිරියට දමලා කියනවා අරක, ෙම්ක
කරන්නය කියලා ඇමතිවරු කිව්වාය කියා. සැබෑ තත්ත්වය ඒක
ෙනොෙවයි. ෙම් නිසා තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය භයානක
තත්ත්වයකට ගමන් කරන්ෙන්. ෙබොරු කරකර හැම දවසම ෙගන
යන්න බැහැ. අපට අවශ වන්ෙන්, ජීවත් වන්න පුළුවන්
ආකාරයට ජීවන වියදමක් ඇති කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක්;
දූෂණය නවත්වන්න පුළුවන් රටක්. ෙම් රෙට් පරිපාලනෙය් අද
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ෙලොක්ෙකෝ රුපියල් ෙකෝටි ගණන්
ගහන ෙකොට ෙපොඩි අය රුපියල් 100ක්, රුපියල් 1,000ක් ගැහුවාට
ෙමොකද කියන තත්ත්වයට ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවයි.
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අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා ඉවරයි. එම නිසා
ෙබොරුවට ෙවනත් උත්තර ෙදන්ෙන් නැතුව, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් අයෙග් ෙහෝ චරිත ඝාතනය කරන්ෙන් නැතුව, සැබෑ
ආර්ථික ඉදිරි දැක්මක් සහිත ගමනක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ.
ජාතික ආර්ථිකයට වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක
මතක් කරමින්, එෙසේ කරන්න බැරි නම් කරුණාකර ඉල්ලා අස්
වන්න කියන එක මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා.
[අ.භා. 4.15]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ මමත් යමක්
කියන්න ඕනෑ. ෙකෙසේ ෙවතත් විෂයට අදාළව කථා කරන්න තමයි
මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙමොනවා කථා
කළත් ලංකාෙව් පාරවල් තිෙබන්ෙන් කිෙලෝමීටර් 12,019යි. A
roads තිෙබනවා, කිෙලෝමීටර් 4,221ක්. A-A roads තිෙබනවා,
කිෙලෝමීටර් 3,724ක්. A-B roads තිෙබනවා, කිෙලෝමීටර් 466ක්.
A-C roads තිෙබනවා, කිෙලෝමීටර් 30.19ක්. B roads තිෙබනවා,
කිෙලෝමීටර් 7,798ක්. ෙම්ක තමයි ගණන. ෙමය ෙබොෙහොම පුංචි
රටක්. ෙම් රෙට් එක ෙකළවරක ඉඳලා අනික් ෙකළවරට යන්න
වැඩි ෙවලාවක් යන්ෙන් නැහැ. නමුත් පාරවල්වලට සාෙප්ක්ෂව
අපි ඉතා විශාල වාහන පමාණයක් ආනයනය කරලා තිෙබනවා.
2010 සිට 2011 දක්වා සංඛ ා ෙල්ඛන බලද්දී වාහන ආනයනය
කිරීෙම් විශාල වර්ධනයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනගහනය අනුව
1,000කින් 130 ෙදනකුට ආසන්න පමාණයකට වාහන තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙමෝටර් රථ සඳහා තිබුණු බදු අඩු කිරීම තුළින් අෙපන්
පිට රටට යන සල්ලි ෙඩොලර් බිලියනයක් වුණා. එය අෙප් රටට
ඔෙරොත්තු ෙදන පමාණයක් ෙනොෙවයි. අපි ඇත්ත කථා කරන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, ආනයනය හා අපනයනය අතර ෙවනසක්
තිෙබනවා. එය නිවැරැදිව balance කර ගත්ෙතොත් තමයි රට
සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒක පුංචි ළමෙයක් වුණත් දන්නා
කාරණයක්. එම නිසා විවිධ අවස්ථාවලදී, විවිධ ආකාරයට
ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. එෙසේ ෙනොකළෙහොත්
ආර්ථිකය පැත්තකට දමා රට කඩා ෙගන වැෙටනවා. නමුත්
ෙම්ෙකත් පශ්න ටිකක් තිෙබනවා. අපි ඒ ගැනත් කථා කරමු.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් උදාහරණයක්
වශෙයන් එතුමා කිව්ව 2011 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ පශ්නය ගැන අපි
ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරමු. සමස්ත අපනයනය ෙඩොලර් මිලියන
7,084යි. 2010 දී එය ෙඩොලර් මිලියන 8,307යි. එය සියයට 10කින්
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2011 මුල් මාසෙය්දී අපනයනය - export ෙඩොලර් මිලියන 8,702 සමඟ සසඳා බලන ෙකොට ෙමවර තවත්
සියයට 20ක්, 25ක් අතර පමාණයකින් වර්ධනය ෙවතැයි
සලකන්න පුළුවන්. අපනයනය ෙදස බැලූ විට 2008 දී ෙඩොලර්
මිලියන 1,026ක්ව තිබුණු එක 2010 දී ෙඩොලර් මිලියන 13,511
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. බලන්න ෙපොඩි වැඩි වීමක්ද කියලා.
ඒ හා සමානව ආනයනයත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙමය
balance කර ගන්න ඕනෑ.
පාරවල් පමාණය අඩු නම්, වාහන ෙගන්වන පමාණය වැඩි
නම් කුමක් කළ යුතුද කියන පශ්නය ගැන අපි රටක් වශෙයන්
කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ අනුව තමයි ෙම් තීරණය ගත්ෙත්. ෙම්
තීරණය ගත්ත ෙවලාෙව් අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා
කිව්වා, මීට පස්ෙසේ වාහන ආනයනය කරනවා නම් රුපියල්
මිලියන 10ක බද්දක් ෙගවන්න ඕනෑය කියලා. එය ෙයෝජනාවක්
විතරයි. එය ඒ අය කරපු ෙයෝජනාවක්. තවත් ෙයෝජනා තිෙබනවා.
සුළු අපනයනකරුවන්ෙග් සංගමයක් තිෙබනවා. ඒ සංගමය ෙහට
අනිද්දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමාත්
හමු ෙවලා තමන්ට තිෙබන අත් දැකීම් සහ පශ්න පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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අපි වාහන ෙගන්වනවා. නමුත් standard
එක නැහැ.
සාමාන ෙයන් Euro 4 standard එකකවත් වාහනයක්
ෙගන්වන්න ඕනෑ. ෙමොකද අපි දන්නවා, අවුරුදු හතක්, අටක්
පාවිච්චි කරපු වාහනයක් වුණත් ජපානෙයන් ෙගනාෙවොත් ඒවා
තවත් අවුරුදු පහක්, හයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා.
සාමාන රටවලින් ෙගනාෙවොත්, -මා රටවල් නම් කරන්ෙන්
නැහැ.- අල්ලපු රටවලින් ෙගනාෙවොත් ඒ වාහන අවුරුද්දක්වත්
පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ඒවා standard එකට නැහැ. එක
පැත්තකින් ඒ වාහන පරිසර හිතකාමි නැහැ. ඒ වාහන ෙගන්වූ විට
ඇති වන පරිසර දූෂණය, වායු දූෂණය, ෙම්වායින් ඇති වන අනර්ථ
සිදු වීම් ගැන හිතන ෙකොට අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් සමස්ත
වශෙයන් කල්පනා කර බලා තමයි සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් දියත්
කරන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් වශෙයන් hybrid වාහනයක් ගනිමු.
Hybrid වාහනයක වටිනාකම අපි නිසියාකාරව ෙත්රුම් අරෙගන
නැහැ. ඒකට ෙහේතුව, hybrid වාහනයක් traffic එෙක් නතර
කරපුවාම engine එක එෙහමම නතර වනවා. ඉන්ධන -ෙපටල්පිච්ෙචන්ෙන් නැහැ. Start කළාම තමයි පිච්ෙචන්ෙන්. ඒවාෙය්
ෙදගුණයක් ෙපටල් වැඩ කරනවා.
ඒ නිසා වාහන ෙගන්වීෙම්දී අවුරුදු ගණනකට සීමා කර -තව
ෙපොඩි කාලයක් වැඩි කරලා-ලක්ෂ 10ක විතර tax එකක් ගැහුවාට
පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් මිනිස්සු ජපන් රටට ගිහින් වාහන
ගනිද්දී, එහිදී වාහන වැඩිෙයන් විකිෙණද්දි වැඩිපුර සල්ලි යන්ෙන්
ජපානයට. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? එතැන තරගයක් ඇති කර
මිල වැඩි කර ගන්නවා. ෙහොඳට කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.
දකුෙණන් පදවන වාහන පාවිච්චි කරන රටවල් සියයට 30ක් විතර
තිෙබනවා. එංගලන්තය, ඉන්දියාව, ලංකාව, ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග්
රටවල් කිහිපයක් විතරයි දකුෙණන් වාහන පදවන්ෙන්. පංශය,
ජර්මනිය, ෙබල්ජියම වාෙග් රටවල් රාශියක් පාවිච්චි කරන්ෙන්
වෙමන් පදවන වාහන. වෙමන් පදවන වාහන second-hand
market එක ෙගොඩක් අඩුයි. ඒවා ෙගොඩක් අඩුවට ෙදනවා. [බාධා
කිරීමක්] ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. මම කියන ෙද් අහගන්න. ඒවා
ෙමහාට ෙගනැවිත් left-hand right-hand කර ගන්න ෙදනවා නම්;
ඒකට අවකාශය ෙදනවා නම් ඔය විෙද්ශ විනිමෙයන් තවත්
සියයට 50ක් ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් පාෙයෝගික
පශ්න අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් පශ්න ගැන කථා
කරන්ෙන් නැතුව අනම් මනම් කථා කරලා වැඩක් නැහැ. රටක්
වුණාම ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ගන්න ඕනෑ.
ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා නම් අෙප් හාල් ටික පිට රට
යවනවා. Exces එකක් තිෙබනවා. ඉස්සර සුද්දා ඉන්න කාලෙය්
ෙමොකද කෙළේ? අරවා දුන්නත් ෙම්වා දුන්නත් මිනිස්සු ආෙව්
නැහැ. ෙමොකද, රෙට් ගෘහ ආර්ථිකයක් තිබුණා. ඒ ෙගොල්ලන්ට
ස්වයං ආර්ථිකයක් තිබුණා. අෙහේනියක් තිබුෙණ් නැහැ. කුලියට
ගන්න බැහැ. කම්කරුෙවෝ වශෙයන් ගන්න බැහැ. ෙම්කට ෙහේතුව
ෙහොයලා බැලුවාම වැව් ටික තිෙයනවා; වී ටික තිෙයනවා.
ඉස්ෙසල්ලාම වැව් ටික කඩලා ඉවත් කර දැම්මා. ඊට පසුව තමයි
පාන් ටික කන්න දුන්ෙන්. අපට ආෙව්ණික කම අපි හදා ගන්න
ඕනෑ. අපට ආෙව්ණික කම හදා ගනිද්දි අපි ෙද්ශපාලනය
ගාවාෙගන අෙප් ආර්ථිකය විනාශ කළාම ඒක අපට ෙහෝ කවදා
හරි බලයට පත් වන පක්ෂයට ෙහෝ ෙගොඩ ගන්නත් අමාරුයි. අපි
ෙමය සමතුලිතභාවයට ෙගෙනන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන
එක තමයි මම කියන්ෙන්.
දැන් අපි දන්නවා පාරවල් පද්ධතිය ඉතා ෙහොඳට හදලා
තිෙබනවාය කියලා. ඉස්සර ෙමෙහම සින්දුවකුත් තිබුණා.
"කඳු අතරින් උෙද් සවස රිය හසුරන
සුක්කානම හුරු දෑතට ෙසෙනහස අහිමිද
කන්ද කපා හිත රවටා බැල්මක් වැටුණිද
එක හිත නැති නුෙඹ් හිතත් දහ අට වංගුව

මාෙග්
ඈෙග්
කාෙග්
වාෙග්"

එෙහම තමයි කිව්ෙව්. කවුද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]
Superstars ගායකතුමා ෙම් සින්දුව දන්නවා. "එක හිත නැති නුෙඹ්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

හිතත් දහ අට වංගුව වාෙග්" කියලා කාටද කියන්ෙන්? [බාධා
කිරීමක්] කාන්තාවකට තමයි කිව්ෙව්. දැන් එෙහම කියන්නත්
බැහැ. ෙමොකද, දහඅට වංගුවත් ජනාධිපතිතුමා හැදුවා. දැන් එෙහම
ෙචෝදනා කරන්නත් බැහැ. සින්දුවත් හකුලා ගන්නයි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් පාරවල් පද්ධතිය ෙහොඳට හදලා තිෙබනවා.
එක පැත්තකින් අනතුරු වැඩි ෙවලා. නමුත් පශ්නය, මීගමුෙව්
ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න; කළුතර පැත්ෙත් ඉඳලා ෙමතැනට එන්න;
ඉතාමත් විශාල traffic එකක් තිෙබනවා. ඒ traffic එෙකන්
waste වන ඉන්ධන පමාණය ඉතුරු කර ගත්ෙතොත් අපට ෙම්
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්. ඒකට සැලැස්මක් හදා ගන්න
ඕනෑ.
මම පවාහන ඇමති වශෙයන් හිටපු කාලෙය් ෙසොයා බැලුවාම
දැන ගත්තා, දුම්රියකට ඉන්ධන ලීටර් තුනක් ගැහුෙවොත්
කිෙලෝමීටරයක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් බව. තුනකට එකයි. බස්
එකකට ඉන්ධන ලීටර් එකක් ගැහුෙවොත් කිෙලෝමීටර් තුනක්
ඉස්සරහට යනවා. බස් එෙක් පනහක් යනවා. දුම්රිෙය් 2000ක්
යනවා. ඇයි දුම්රිෙය් නඟින්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි, පාවිච්චි කරන්ෙන්
නැත්ෙත්? ඒ කාලෙය් අපි ෙයෝජනා කිහිපයක් කල්පනා කර
බැලුවා. තමුන්ෙග් ෙගදර ඉඳලා වටින් පිටින් කැරකිලා එන
ආකාරයට දුම්රිය stations අවට ෙහොඳ parking space හදනවා
නම් කාර් එක තියලා එතැනින් නැඟලා දුම්රිෙය් ගිහින් ඉක්මනට
ඇවිත් ආර්ථිකය පිරිමහ ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අපට transport
එකට වැඩි ගණනක් වියදම් කරන්න බැහැ. දැන් සිංගප්පූරුෙව්
system එක බලන්න. අවුරුද්දකින් පසු පුද්ගලෙයක් වාහනයක්
ෙවන රටකට export කරනවා නම් අලුත් වාහනයක් ගන්න
concession එකක් ෙදනවා. සිංගප්පූරුෙව් වාහනයක් අරගත්තාම
ඒ වාහනය ලංකාවට ෙගෙනනවාය කියා හිතමු. එතෙකොට ඒ
පුද්ගලයා ඒක වික්කා; export කළා. එතෙකොට එයා අලුත්
වාහනයක් ගනිද්දී ආණ්ඩුව සියයට 10ක් බර දරනවා. ඒෙකන්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් spare partsවලට යන මුදල් ටික ඉතුරු
කර ගැනීමයි. අෙප් රෙට් දැන් තිෙබන්ෙන් එෙහම තත්ත්වයක්
ෙනොෙවයි ෙන්.
අෙප් රෙට් register ෙවලා තිෙබන වාහන සංඛ ාව බැලුෙවොත්
අතිවිශාලයි. ජනගහනෙයන් දාහකින් 130කට විතර වාහන
තිෙබනවා. Three-wheelers පමාණය වැඩියි. කාර් පමාණය
වැඩියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
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කරලා ෙපොඩි බද්දක් ගැහුවාට කමක් නැහැ කියලා. එතෙකොට
කාටත් රුපියල් ලක්ෂ 30කට විතර කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්.
ෙවෙළඳ ෙපොළ මිෙල් සමතුලිතභාවය තියා ගන්නත් පුළුවන්. කාට
වුණත් කාර් එකක යන්න ආශාවක් තිෙබනවා ෙන්. එෙහම ෙන්ද?
පෘථග්ජන මනුෂ යන් වශෙයන් එෙහම ආශාවන් අපි කාටත්
තිෙබනවා. ෙගදර කාර් එකක් තිෙබනවා නම්, ෙගදර වාහනයක්
තිෙබනවා නම් ඕනෑ ගමනක් යන්න පුළුවන්, bus halt එකට
යන්න ඕනෑ නැහැ කියා හිෙතනවා ෙන්. වාහනය පාවිච්චි කරන
විධිය කළමනාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. අපි යථාර්ථවාදීව
කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් ෙම් වාෙග් පශ්න විසඳා ගන්න අපට
පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය
ෙමයයි. ෙපෞද්ගලිකව සමහර අය වාහන ෙගන්වලා තිෙබනවා.
ඔවුන්ෙග් දුක්ගැනවිල්ලක් තිෙබනවා. ඒෙක් ඇත්තක් තිෙබනවා.
ඒ අයෙගන් අය කරන ෙර්ගු ගාස්තු ෙපොඩ්ඩක් කපලා දැම්ෙමොත්
එක පැත්තකින් තුෙනන් එකක් විතර අඩු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ
ගැන ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාව හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක ෙකොටසක් පමණයි.
තවත් ෙකොටසක් ඉන්නවා. වාහන ආනයනය කරන්නන්ෙග්
සංගමයක් තිෙබනවා. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් භාණ්ඩාගාර
ෙල්කම්තුමාට. එතුමා ඒ අයටත් ළඟදි සාකච්ඡාවක් ෙදන්න
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සාකච්ඡාෙවන් පස්ෙසේ පුළුවන්
ෙව්වි අපට යථාර්ථවාදී වැඩ පිළිෙවළකට එන්න. ෙමොකද වාහන
වැඩි ෙවලාත් බැහැ. අඩු ෙවලාත් බැහැ. යකාෙග් හැටියට ෙන්
විමාෙන් තිෙබනවා කියන්ෙන්.
කිෙලෝමීටර් එක්ලක්ෂ විසිදහසක මාර්ග පද්ධතියක් තිෙබන
අෙප් රෙට් වාහන වැඩි වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අන්න ඒකට
උත්තරයක් ෙදන්න. ඒකට කාටවත් උත්තරයක් නැහැ.
සිංගප්පූරුෙව් නම් වාහනවලට ටවුමට එන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.
වාහන පැත්තකින් නවත්වන්න ඕනෑ. එන්න පුළුවන් ෙවලාවල්
තිෙබනවා. හැබැයි bus service එකයි, train service එකයි
ෙහොඳට තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම්
වාෙග් ඒවා කළමනාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. අෙප් ආර්ථිකය
සම්බන්ධව එක එක්ෙකනාට බැනලා හරි යන්ෙන් නැහැ.
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් කාර් හතර පහ තිෙබනවා. මම
ඊෙය් ෙපෙර්දා දැක්කා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා ලක්ෂ
800ක විතර ලස්සන ෙබන්ස් කාර් එකක යනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මෙග් ඒවා විතරයි ෙපෙනන්ෙන්. තමුන්ෙග් ඒවා?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

නැහැ, මට විනාඩි පහෙළොවක් තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

විනාඩි දහතුනයි.

මෙග් හංගන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්. අපි සන්ෙතෝෂයි. මෙග්
ආසනෙය් ෙකෙනක්. ඊෙය්- ෙපෙර්දා ෙබොෙහොම ලස්සන
වාහනයක ආවා. ලස්සනට ඇඳලත් ආවා. මම දන්ෙන් නැහැ
පැත්තකින් කවුද හිටියා.
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ, අපි ෙසේරම එකතු
ෙවලා ෙම් තිෙබන පශ්න සම්බන්ධෙයන් විසඳුමකට එන්න ඕනෑය
කියලා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

[பி.ப. 4.28]

(The Hon. Felix Perera)

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

නීති විෙරෝධීව ෙකොච්චර වාහන ෙග්නවාද කියලා බලන්න.
Spare parts ෙගනැල්ලා bud කරලා හදලා register කරපුවා දහස්
ගණනක් තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ඉතින් ෙම්වා කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. මම ෙයෝජනා
කරනවා, ෙම් hybrid වාහනවලට තව අවුරුද්දක් ෙදකක් වැඩි

(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
இறக்குமதிகள், ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின்
கீழான
ஒ ங்குவிதிகள்
ெதாடர்பான
விவாதத்திேல
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கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இலங்ைகயின்
ஏற் மதித்
ைறயின் லம்
மிக ம்
ெசாற்ப
அள
அந்நியச்ெசலாவணிதான்
நாட் க்குக்
கிைடத் க்ெகாண்
க்கின்ற . இந்த நாட் ேல ஏற் மதி
ெசய்வதற்ேக வான வளங்கள் கூ தலாக இ க்கின்றன.
உதாரணமாக,
கடற்ெறாழிைல
எ த் க்ெகாள்ேவாம்.
எங்க ைடய கடல் பிராந்தியத்தில் பி க்கப்ப ம் மீன், இறால்
ேபான்ற விைல யர்ந்த கட ண ப் ெபா ட்கைள ஏற் மதி
ெசய்ய
ம்.
அேதேபால
விவசாயத் ைறயி ம்
ஏற் மதிகைள ேமற்ெகாள்ள
ம். ஆனால், இன்
எங்க ைடய
விவசாயிகள்
தங்களால்
உற்பத்தி
ெசய்யப்ப கின்ற ெநல்ைல உாிய விைலக்கு விற்பதற்ேக
யாமல் திண்டா கிறார்கள். அந்த உற்பத்திக்குச் சாியான
விைல நிர்ணயம் இல்ைல. அப்ப
அரசாங்கம் விைல
நிர்ணயம் ெசய்தா ம் அந்த விைலக்கு ஒ ெசாற்ப அள
ெநல்ைலத்தான்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
ெகாள்வன
ெசய்கின்றார்கள்.
எனேவ,
ெநல் க்குாிய
விைலையச்
சாியான ைறயில்
நிர்ணயித் ,
ெநல்
உற்பத்திைய
ஊக்குவிக்கின்றேபா தான் நாட்
ந் ெநல்ைல ஏற் மதி
ெசய்யக்கூ ய நிைல ஏற்ப ம். நாட் ல் க்கியமான வளங்கள்
இ ந் ம்கூட அவற்ைற அபிவி த்தி ெசய்ய
யாத
நிைலேய காணப்ப கிற . இதற்குக் காரணம், இந்த
நாட்
ள்ள இனப்பிரச்சிைன தீர்க்கப்படாமல் இ ப்ப தான்.
உண்ைமயிேல, தமிழ் மக்க க்கு நியாயமான அரசியல் தீர்
ெகா க்கப்பட்டால், இந்த நாட் ேல ேம ம் பிரச்சிைனகள்
ஏற்ப வதற்கான வாய்ப்
இ க்கா . அந்த வைகயில்,
ஏற் மதிகைள
ன்னிைலப்ப த்தி
இந்த
நாட்ைட
வளப்ப த்தேவண் ெமன்றால்
நாட் ேல
இ க்கின்ற
பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட ேவண் ம். இன் இந்த நாட் ேல
இரா வத் க்குப் ெப மள நிதி ஒ க்கப்ப கின்ற . எம
வளங்கைள ஏற் மதி ெசய்கின்ற நிைல இ ந்தா ம்
இப்ப யான
ேதைவயற்ற
ஒ க்கீ களால்
நாட்ைட
ன்ேனற்றப் பாைதயில் இட் ச்ெசல்ல
யாதி க்கின்ற .
எனேவ,
இனப்பிரச்சிைன
தீர்க்கப்பட்டால்தான்
இரா வத் க்கு ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி ம் குைறக்கப்ப ம்;
எம வளங்கைள ம் நாம் ஏற் மதி ெசய்ய
ம்.
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ேதைவையப்
ர்த்தி ெசய்கின்ற, அன்றாடம் சீவிப்பதற்குத்
ேதைவயான அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் - உதாரணமாக
பால் மா அல்ல பாணாக இ க்கலாம் - விைல கூ தலாக
அதிகாிக்கப்ப கின்ற .
அண்ைமக்காலமாக
டீசல்,
மண்ெணண்ெணய்
விைலகள்
உயர்த்தப்பட்
வந்தி க்கின்றன. இ தியாக மண்ெணண்ெணய் விைல
திடீெரன்
லீற்றர்
ஒன் க்கு
32
பாயினால்
உயர்த்தப்பட்ட . இதன் காரணமாக உற்பத்தியாளர்கள்
என்
க தப்ப கின்ற எங்க ைடய விவசாயிகள், சி
ைகத்ெதாழிலாளர்கள்,
ஏைனய
சி
ெதாழில்கைளச்
ெசய்கின்றவர்கள்
மற் ம்
கடற்ெறாழிலாளர்க ைடய
வ மானம்
என்ப
இன் ம்
கீழ்நிைலக்ேக
ெசல்லக்கூ யதாக உள்ள . இன்ைறக்கு இந்த எாிெபா ள்
விைலேயற்றம் காரணமாக அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின்
விைலகள்
ஏறியி க்கின்றன.
இதனால்
அவர்கள்
தங்க ைடய ேதைவையப்
ர்த்தி ெசய்கின்ற அள க்கு
நிைலைம இல்ைல. அதாவ அன்றாடம் கூ ேவைல ெசய்
உைழக்கின்ற
எங்க ைடய
மக்கள்
மிக ம்
ன்பத் க்குள்ளாக்கப்பட்
க்கின்றார்கள்.
ஆகேவ,
ெவ மேன ேபசுவதிேலேயா அல்ல
ெவளிநா க க்குக்
காட் கின்ற வைகயில் நாங்கள் அைதச் ெசய்கின்ேறாம்,
இைதச் ெசய்கின்ேறாம் என்
ெசால்வதிேலேயா எந்த
அர்த்த ம் இல்ைல. எனேவ, நாங்கள் எங்க ைடய
வளங்கைள
அபிவி த்திெசய் ,
ஏற் மதி
ெசய்கின்றேபா தான் இந்த நா
ெபா ளாதார ாீதியில்
ன்ேன கின்ற
வாய்ப்
ஏற்ப ம்.
அைதப்
பற்றிச்
சிந்திக்கா ஏற் மதி, இறக்குமதி என் ேபசுவதிேல எந்தப்
பிரேயாசன ம் இல்ைல.

இன்
அந்நிய நாட்
மீனவர்கள் வந்
எங்க ைடய
கடல் வளங்கைளச் சூைறயா கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற .
அைதவிட கட க்குப் ேபாவதற்கான 'பாஸ்' ைற காரணமாக
எங்க ைடய மீனவர்கள் மீன்பி ப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள்
குைறக்கப்ப கின்றன.
அவர்க க்கு
அவ்வாறான
சந்தர்ப்பங்கள் குைறக்கப்ப கின்றேபா
ேவறிடத்தி
ந்
வ பவர்கள்
அந்த
உற்பத்திையச்
சூைறயா ச்
ெசல்கின்றார்கள். அந்தவைகயில், இப்ப யான நிைலைமகள்
ெதாட மாக இ ந்தால் நாங்கள் ஏற் மதி, இறக்குமதி பற்றிப்
ேபசுவதில் அர்த்தமில்ைல. நாட்ைட வளப்ப த் வதற்குத்
ேதைவயான வளங்கள் இந்த நாட் ல் இ ந்தா ம், அதைன
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அரசாங்கம்
த ேல இந்தத்
தைடகைள நீக்க ேவண் ம். அேதேநரம், நான் ஏற்ெகனேவ
ெசான்ன ேபால
இனப்பிரச்சிைனக்கு அரசியல் தீர்
காணப்பட்டால்
இந்த
நாட்ைட
வளப்ப த் கின்ற
வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ம்.

இன்ைறக்கு நாங்கள் இறக்குமதி பற்றிப் ேபசேவ
யாத
அள க்கு
இந்த
நாட் ன்
ெபா ளாதாரம்
ழ்ச்சி
கண்
க்கின்ற .
இன்ைறக்கு ஏைனய நா கைளவிட
எங்க ைடய நாட் ேல அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின்
விைலயான
மிக
ேமாசமான
நிைலக்கு
உயர்த்தப்பட்
க்கின்ற . அேதேநரம் இன்ைறக்குச் சி
விவசாயம் ெசய்கின்ற மரக்கறி விவசாயிகள்கூட தாங்கள்
உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெபா ட்கைள நியாயமான விைலக்கு
விற்க
யாமல் இ க்கின்றார்கள். உண்ைமயிேல அவர்கள்
தங்கள்
உற்பத்திப்
ெபா ட்களின்
விற்பைனயி
ந்
அவற்றின் உற்பத்திச் ெசலைவக்கூட ஈ கட்ட
யாமல்
இ க்கின்ற . ஆகேவ,
த ல் மக்களின் நலன்கைளக்
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். அைதவி த் , நாங்கள் நாட்ைட
ன்ேனற் கின்ேறாம்" என் ெவளிப்பகட்டாகக் கூ வதில்
அர்த்தமில்ைல. இன்
இலங்ைக
பாய்க்கு எதிரான
ெடாலாின் ெப மதி அதிகாித் க்ெகாண்
ெசல்கின்ற .
எனேவ, நாங்கள் எங்க ைடய நிைலைமைய தளத்தி
ந்
பார்க்கேவண் ேமெயாழிய,
ஆகாயத்தி
ந்
பார்க்கக்கூடா . எம
உற்பத்தியாளர்களினால் உற்பத்தி
ெசய்யப்ப கின்ற
உற்பத்திகைள
ஏற் மதி
ெசய் ம்ெபா
தான்
இந்த
நாட்
ைடய
ெபா ளாதாரத்ைத
ழ்ச்சியி
ந்
மீட்ெட ப்பதற்கான
சந்தர்ப்பங்கள் உ வாகும். இதற்குத் தைடயாக இ க்கின்ற
இனப்பிரச்சிைனயான
த ல் தீர்க்கப்படல் ேவண் ம்.

இலங்ைகையப் ெபா த்தமட் ேல இறக்குமதி ெசய்கின்ற
வாய்ப் க்கள்தான்
கூ தலாக
இ க்கின்ற .
அண்ைமக்காலமாக
இந்தியாவி
ந்
ேகாழி
மற் ம்
ேதங்காய்கைளக்கூட இறக்குமதி ெசய்கின்ற நிைலயிேலேய
இந்த நா இ க்கின்ற . அந்த அள க்கு இறக்குமதி என்ப
கூ தலாக
இ க்கின்ற .
எல்லாப்
ெபா ட்கைள ம்
இறக்குமதி
ெசய்கின்றேபா
மக்களின்
அ ப்பைடத்

இன்
தமிழீழ
வி தைலப்
கள்
ற்றாக
ஒழிக்கப்பட் விட்டதாகச் ெசால்லப்ப கின்ற . எனி ம்,
இரா வத் க்குக் கூ தலான நிதி ஒ க்கப்ப கின்ற .
இன்
இரா வத்தின்
பிரசன்னம்
என்ப
எல்லா
இடங்களி ம் உள்ள . அைதவிட, இப்பிரச்சிைனயான
இன்
பல
வழிகளி ம்
விஸ்வ பம்
எ த் க்ெகாண்
க்கின்ற .
அண்ைமயிேல
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தம் ள்ைளயி ள்ள எங்க ைடய சேகாதர இனத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்க ைடய பள்ளிவாசல் தாக்கப்பட்ட ; ெபளத்த
மதத்ைதப்
ேபாதிக்கின்றவர்கேள
இதற்குக்
காரணகர்த்தாக்களாக இ ந்தார்கள்; இவர்கள் பள்ளிவாசைலத்
தகர்ப்பதில்
ன்னின்
ெசயற்பட்
க்கின்றார்கள். இதைன
நாங்கள் வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறாம். அேதேநரம்,
அண்ைமயிேல ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாத் பதி தீன் அவர்கள்
மன்னார் மாவட்ட ஆயர் ராயப்
ேஜாசப் அவர்கைள,
தம் ள்ைளச்
சம்பவத் டன்
ெதாடர் ைடய
ெபளத்த
பிக்குக க்கு
இைணயாக
ஒப்பிட் ,
இச்சைபயிேல
ேபசியி க்கின்றார். அ
உண்ைமயிேல கண் க்கத்தக்க ;
இதைனயிட்
நாங்கள் கவைலயைடகின்ேறாம். ஏெனனில்,
ஆயர் ராயப் ேஜாசப் அவா்கைளப் ெபா த்தமட் ேல, அவர்
ஒ
சமயத் தைலவர் என்பதற்கு அப்பால், எங்க ைடய
இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காகப் பல வழிகளி ம்
குரல்ெகா த்த ஒ வர். உதாரணமாக அவர் கற் க்ெகாண்ட
பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க ஆைணக்கு
ன்னிைலயில்
வாக்கு லம்
ெகா த்ததன்
காரணமாக
அவாின்
ெசயற்பாட்ைடச்
சந்ேதகித் ,
நான்காம்
மா க்குக்
ெகாண் ெசல்லப்பட்
விசாாிக்கப்பட்
க்கிறார்.
இனப்பிரச்சிைனையத்
தீர்ப்பதற்காகச்
ெசயற்ப கின்ற
இவ்வாறான ஒ
நல்ல ஆயைர தம் ள்ைள சம்பவத் டன்
ெதாடர் ைடயவர்க டன்
இைணத் ப்
ேபசியைம,
எங்க ைடய
மக்களின்
மனங்கைளப்
ண்ப த்தி
இ க்கின்ற . எனேவ, இதற்காக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்
இச்சைபயில்
மன்னிப் க்
ேகாரேவண் ெமன
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இவ்வாறான
சம்பவங்களினால்
இனப்பிரச்சிைனயான
தீர்க்கப்படாமல் பல வழிகளி ம்
விஸ்வ பம் எ ப்பதற்கான வாய்ப் க்கேள உ வாகின்றன.
இப்ப யான
நிகழ் கள்
ெதாடர்ச்சியான
இடம்ெப கின்றெபா
,
இனப்பிரச்சிைனக்குத்
தீர்
காண்ப
என்ப
ர விலகிச் ெசல்வதற்கான வாய்ப்
ஏற்ப ம். இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு எந்தெவா
வழி ைறைய ம் காணாமல் இங்கு ஏற் மதி, இறக்குமதி
ெதாடர்பில் ேபசுவதில் எந்தப் பிரேயாசன ம் இல்ைல.
எனேவ,
இந்த
நாட் ல்
இ க்கின்ற
அைனத்
வளங்கைள ம் பயன்ப த்தி உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற
ெபா ட்கைள ஏற் மதி ெசய்வதற்கான வாய்ப் க்கைள
நாங்கள்
உ வாக்கேவண் மானால்,
த ல்
இந்த
நாட்
ள்ள
இனப்பிரச்சிைனையத்
தீர்க்கேவண் ம்.
அதன் லம், நான் ன் ெசான்ன ேபால இரா வத் க்கு
ேமலதிகமாக
ஒ க்கப்ப கின்ற
நிதி ம்
ஏைனய
ைறக க்குத் ேதைவயில்லாமல் ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி ம்
குைறக்கப்ப ம்ெபா
, நாட் ல் உற்பத்திகள் அதிகாிக்கும்;
அந்த உற்பத்திகைள ஏற் மதி ெசய்வதற்கான வாய்ப் க்கள்
அதிகாிக்கும். அதன் லம் எம
நாட் க்குக் கிைடக்கின்ற
அந்நியச் ெசலாவணிைய அதிகாிக்க
ம். அந்நியச்
ெசலாவணி அதிகாிக்கும்ெபா
, இந்த நாட்
ைடய
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள்
உ வாகும். எனேவ, வாய்ப்ேபச்சாளர்களாக இ ந் ெகாண்
இந்த நாட்ைடக் குட் ச் சுவராக்கேவண்டாம் என் ம் த ல்
எங்க க்கு ன் இ க்கின்ற இனப்பிரச்சிைன என்ற தைடைய
அகற் வைத நாங்கள் அைனவ ம்
தல் ேநாக்கமாகக்
ெகாள்ளேவண் ெமன் ம்
இச்சைபயில்
உள்ள
அைனவைர ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ த் , இன் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் உண்ணாவிரதம்
இ க்கின்றார்கள். இதைன ம் நாட் ன் அரசியல் சார்ந்த ஒ
விடயமாகத்தான்
நான்
பார்க்கின்ேறன்.
இன்
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சிைறச்சாைலயில் உண்ணாவிரதம் இ க்கின்ற ைகதிகள்
கடந்த
14-15
வ ட
காலமாகச்
சிைறவாசம்
அ பவித் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள். வி தைலப்
கள்
இயக்கத்தில் இ ந்த க்கியமானவர்கள் அைனவ ம் இன்
ெவளிப்பைடயாக,
சுதந்திரமாக
நடமா க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
வி தைலப்
க க்குச் சாப்பா
ெகா த்தவர்கள் மற் ம் ஏேதா ஒ
வழியில் அவர்க க்கு உதவி ெசய்தவர்கள் என்ற ாீதியிேல
ைக
ெசய்யப்பட்டவர்கள்
மட் ம்தான்
இவ்வா
வ டக்கணக்கில்
சிைறச்சாைலயில்
இ க்கின்றார்கள்.
ஆகேவ, இ
அரசியல் சார்ந்த விடயம் என்பதால்
அவர்க ைடய வி தைல ெதாடர்பி ம் க த்திற்ெகாள்ள
ேவண் ம் என்பைத இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.
இன்
சிைறச்சாைலகளிேல
உண்ணாவிரதம்
இ ப்பவர்க க்கு ஆதரவளிக்கும் விதத்தில் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்பினராகிய நாங்கள் எதிர்வ ம் வியாழக்கிழைம
அைடயாள உண்ணாவிரதெமான்ைற அ ஷ் ப்பதற்குத்
தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம் என்பைத ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்
நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
ஏற் மதி, இறக்குமதி ெதாடர்பாகக் குறிப்பி ம்ெபா
நாங்கள் ஏற் மதி ெதாடர்பாகத்தான் ேபச
ேம தவிர,
இறக்குமதி ெதாடர்பாகப் ேபச
யா . ஏெனனில் இந்த
நாட் ன்
ெபா ளாதாரம்
மிக ம்
ேமாசமாக
ழ்ச்சியைடந் ள்ள . ஆகேவ, ஏற் மதிைய நாங்கள்
க த்திற்ெகாண்
ெசயற்படேவண் மாயின்,
அரசாங்கம்
இந்த நாட் ன் இனப்பிரச்சிைன சம்பந்தமாகத் தமிழ் ேதசியக்
கூட்டைமப்பின டன் ேபசி, அதன் லம் அரசியல் தீர்ைவக்
காண்பதற்கான யற்சிகைள எ க்கேவண் ம். எம மக்கள்
அைனவ ம்
ஐக்கிய
இலங்ைகக்குள்ேள
சுதந்திரமாக
வாழ்கின்ற நிைல ஏற்ப கின்றெபா
தான் இந்த நாட் ன்
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி ம்
ன்ேனற்றமைட ம்.
அைதவி த் ,
ண்
ேபச்சுப்
ேபசுபவர்களாக
இ ந் ெகாண்
இந்த
நாட்ைடக்
குட் ச்சுவராக்க
ேவண்டாம் எனக் ேகட் , இங்கு ேபசுவதற்கு வாய்ப்
அளித்ததற்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Shantha Bandara please. Before he starts,
will an Hon. Member propose the Hon. R. Yogarajan to
take the Chair?
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

[අ.භා. 4.44]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් ෙගෙනන ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව කථා
කරද්දී, මීට ෙපර කථා කළ ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
සුපුරුදු පරිදි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා, අෙප් ආර්ථිකෙය් කඩා
වැටීම ගැන; කිසිම පිළිෙවළක් නැති, විධිමත් නැති පරිපාලනය
ගැන; පාරවල් කාපට් කළාට වැඩක් නැහැ කියන, ඒ වාෙග් සුපුරුදු
ෙද්වල් ටික. මම හිතන හැටියට ඒ කථාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රටටම අමුතු ෙදයක් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා
ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය නිමා කරන්න යනෙකොටත්
ඔෙහොම තමයි කිව්ෙව්. ඒ සඳහා කිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ, ඔය
ගියාට ඕවා කරන්න බැහැ කියලා තව ෙහොඳ ෙහොඳ වචනත් කිව්වා.
ඒවා හැෙමෝම දන්නා නිසා අපි කියන්න අවශ නැහැ.
අද අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
කඩා වැටිලා නැහැ කියන එකයි. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට
සියයට අටකට එහා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් තියා ගත්ත අවුරුදු
ෙදක තමයි 2010 අවුරුද්දත්, 2011 අවුරුද්දත්. මීට ෙපර අවස්ථා
ෙදකකදී පමණයි එෙහම සියයට අටකට වැඩි ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගයක් තියා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ,1968 දීත්, ඒ වාෙග්ම
1978 දීත්. හැබැයි, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ඒ ෙව්ගය පහළට වැටුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් ආණ්ඩුවට -ෙම්
රජයට- හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා, 2010 අවුරුද්ෙද්ත්, 2011
අවුරුද්ෙද්ත් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට අටකට එහා පවත්වා
ෙගන යන්න. ඊළඟ ඉලක්කය හැටියට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
සියයට 8.3කට වඩා එහාට ෙගන යන්නත් රජය විෙශේෂ වැඩ
පිළිෙවළවල් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට
විපක්ෂයට ෙබොෙහොම කනගාටුයි ෙම් පාරවල් කාපට් කරනවාට.
ඒවාට උත්තර ෙදන්න විෙශේෂෙයන් කාලය වැය කරන්න මම
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද විශාල ජනතා පසාදයක්
ෙම් සඳහා ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ ගරු මන්තීතුමා කිව්වා උද්ධමනය
වැඩි ෙවලා කියලා. නමුත් අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්න
ඕනෑ, ෙම් ෙවලාව තමයි අෙප් රෙට් උද්ධමනය අඩුම, එය තනි
ඉලක්කමකට ෙගෙනන්න පුළුවන් වුණු ෙවලාව බව. ඒ කරුණු
අමතක කරලා වැරැදි මත ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන එක
අපි අගය කරන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු පී.
අරියෙන්තන් මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන්ම කිව්වා අපනයනයට
පමුඛතාව ෙදන්න ඕනෑ කියලා. අපනයනයට පමුඛතාව ෙදන එක
තමයි අෙප් රජෙය් වගකීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එය එක වර
කරන්න බැහැ. නමුත් ඒ සඳහා විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක
කරනවාය කියන එක ඉදිරිෙය්දී පැහැදිලි කරන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතුමා සුපුරුදු පරිදි ෙම් ජනවාර්ගික
පශ්නය පිළිබඳව කිව්වා. ඇත්ෙතන්ම අෙප් රෙට් ජනවාර්ගික
පශ්නයක් නැහැ. ඒ කථාව ෙම් පශ්නය ෙහෝද ෙහෝදා මෙඩ් දමනවා
වාෙග් කථාවක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයට ෙම් ගරු සභාව ෙගන
යන්ෙන් නැතිව අපි කටයුතු කරමු. රජය ෙයෝජනා කරලා
තිෙබනවා, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක
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සභාවක් ඇති කරලා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කථා කරමු කියලා. ඒ
නිසා ඒ කාරක සභාවට ශුභවාදීව සියලු ෙදනාම සහභාගි ෙවලා
තිෙබන පශ්න පිළිබඳව කථා කරන එක තමයි ජනතාවෙග්
පැත්ෙතන් වඩාත් ෙයෝග වන්ෙන් කියන එක අපි මතක් කරලා
ෙදන්න කැමැතියි.
අද ෙම් ඉදිරිපත් කරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත
යටෙත් නිෙයෝග එක්ක ෙමෝටර් රථ පිළිබඳව යම් පාලනයක්
කිරීමට රජය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඇයි කියන එක පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කෙළොත් අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම පසු
ගිය වසරවල විශාල වශෙයන් වැඩි වුණු නිසා හුඟ ෙදෙනක්
වාහනයක් ගන්න ෙපලඹුණු බව. වාහනයක් ගන්න එක ෙහොඳයි.
වාහනයක් පාවිච්චි කරන එක හැම ෙකනකුෙග්ම සිහිනයක්;
බලාෙපොෙරොත්තුවක්.
සාමාන ෙයන් අෙප් රෙට් පවුල් සංඛ ාව ගත්තාම දළ
වශෙයන් පවුල් ලක්ෂ 45ක් ඉන්නවා. නමුත් 2011 අවුරුද්ද ෙවන
ෙකොට අෙප් රෙට් තිෙබන වාහන සංඛ ාව ලක්ෂ 47යි. දැන් ෙම්
2012 අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට ෙම් පමාණය පැහැදිලිවම ලක්ෂ
50කට වඩා වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට්
තිෙබන මාර්ග පද්ධතිය, අෙප් රෙට් සිටින ජනගහනය, අෙප් රෙට්
සිටින පවුල් පමාණය කියන ඒ සියල්ලම සැලකිල්ලට ගත්තාම ඒ
අනුව වාහන විශාල පමාණයකුත් අෙප් රට තුළ ෙම් ෙවන ෙකොට
තිෙබනවා. 2009 අවුරුද්ෙද් පැවැති යුදමය වාතාවරණයත් එක්ක
එච්චර වාහන පමාණයක් රටට ආෙව් නැහැ. ඒත් 2009 අවුරුද්ෙද්
වාහන 211,670ක් අෙප් රටට ආනයනය කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම 2010 අවුරුද්ෙද් වාහන 469,207ක් අෙප් රටට ආනයනය
කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට 2011 අවුරුද්ෙද් වැඩිම වාහන
පමාණයක්, වාහන 523,963ක් ආනයනය කරලා තිෙබනවා.
ෙම් වාෙග් වාහන විශාල පමාණයක් අෙප් රටට ඒම සිදු වන
නිසා එහි යම් පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියන මතයක් සමස්ත
ජනතාව තුළ තිෙබනවා වාෙග්ම, එවැනි යම් පාලනයක් ඇති
කරන්න ෙම් රජයටත් වුවමනා ෙවලා තිබුණා. අෙප් රෙට්
නිෂ්පාදනයට අදාළ වන බස් රථ, ෙලොරි රථ, ටිපර් වැනි ඒවාෙය්
සහ මගී පවාහනයට අවශ වන වාහනවලට පනවන බදුවල කිසිදු
ෙවනසක් කරන්ෙන් නැතිව, ෙවනත් වාහන සඳහා පනවන බදුවල
යම් පමාණයක ෙවනසක් ඇති කරන්න රජය තීරණය කෙළේ ඒ
නිසායි. සෑම විනාඩියකටම අද අෙප් රටට ෙමෝටර් බයිසිකලයක්
ෙගන්වනවා. සෑම විනාඩියකටම අෙප් රෙට් කවුරු හරි
පුද්ගලෙයක් ෙමෝටර් බයිසිකලයක් මිලදී ගන්නවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, සෑම විනාඩි 10කටම අෙප් රෙට් පුද්ගලෙයක් තී
වීලර් රථයක් මිලදී ගන්නවා. සෑම විනාඩි විස්සකටම අෙප් රෙට්
පුද්ගලෙයක් ෙමෝටර් රථයක් මිලදී ගන්නවා. ඒක ෙහොඳයි.
ඒෙකන් පැහැදිලිව ෙපෙනන්ෙන් ඒක පුද්ගල ආදායම් තත්ත්වය
වැඩි ෙවලා කියන එකයි. ඒක තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව
වන්ෙන්. නමුත් යම් පමාණයකට හරි වාහන භාවිතය සීමා කිරීම
අවශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අරමුණ උඩ තමයි ෙම් නිෙයෝග
පනවන්න රජය විෙශේෂෙයන්ම තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්.
අෙප් ආනයන අපනයන පතිපත්තිය තමයි අෙප් අපනයන
ආදායම පුළුවන් තරම් වැඩි කරලා ආනයන වියදම පුළුවන් තරම්
අඩු කරන්න කටයුතු කරන එක. ඒක කරන්න ඕනෑ.
අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන පිළිබඳව කථා කරද්දී අද අපි ඉතාම
සතුටු වනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද ඉතිහාසෙය්
පළමුෙවනි වතාවට අෙප් රෙට් ෙගොවීන් නිෂ්පාදනය කළ බඩ ඉරිඟු
ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක් අපනයනය කරන්නට කටයුතු කළා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීෙමන්, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය හා ඊට
අදාළ සියලුම අමාත ාංශ ඒකාබද්ධව ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
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[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

කරලා අද විශාල මුදලක්, විෙද්ශ විනිමයක් අෙප් ෙගොවීන් අතට
ලබා ෙදන්න රජය මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කළා. ඒවා අපට සිහින
ෙවලා තිබුණ කාර්යයන්. අපි පසු ගිය කාලවල දැක්කා බඩ ඉරිඟු
ටික විකුණා ගන්න බැරිව තිබුණු හැටි. බඩ ඉරිඟු ෙගොවියාට විශාල
පශ්න තිබුණා. ඒවාට කමකමෙයන් විසඳුම් ලබා ෙදන අවස්ථා
තමයි ෙම්. ඒ විධියට අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා
විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරනවා.
කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මහජන
නිෙයෝජිතයකු හැටියට මම විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙවලාෙව් මතක්
කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කුකුළු මස් සහ
බිත්තර නිෂ්පාදකයන් වැඩි පමාණයක් ඉන්ෙන් කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය්. ඒ අය මුළු රෙට්ම ඉන්නවා. නමුත් වයඹ පළාෙත්
විශාල වශෙයන් ඉන්නවා. ෙම් අයට දීර්ඝ කාලීනව, ඒ වාෙග්ම පසු
ගිය මාස කීපය තුළ ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා; බිත්තර මිල විශාල
වශෙයන් අඩු වුණා. ඒකට විවිධ ෙහේතූ බලපෑවා. පසු ගිය කාලෙය්
අෙප් රෙට් විපක්ෂයත් ෙම් කරුණු කිව්වා. සමහර අවස්ථාවල
බිත්තරය රුපියල් 18.50, 20 දක්වා මිල ඉහළ ගියා. ඒ නිසා
විපක්ෂයත් එදා කෑ ගැහුවා බිත්තර මිල වැඩියි, අහිංසක පවුලකට,
සාමාන පවුලකට බිත්තර ෙගඩියක්වත් පරිෙභෝජනය කර ගන්න
විධියක් නැහැ කියලා. ඇත්තටම සාමාන ෙයන් වැඩිහිටි
පුද්ගලෙයක් සතියකට බිත්තර තුනක්වත් පරිෙභෝජනය කරන්න
ඕනෑ.
සාමාන ෙයන් දරුෙවක් සතියකට බිත්තර පහක්වත්
පරිෙභෝජනය කරන්න ඕනෑ. බිත්තර මිල ඉහළ ගිය නිසා අෙප් රට
තුළ ඒ තත්ත්වය ඇති කර ගන්න හැකියාව ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ
නිසා තමයි ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් පවුල්වලට ගම්
කිකිළි පැටවුන් ෙබදා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ දියත් කෙළේ. ඒ වාෙග්ම
නිෂ්පාදකයන්ෙග් උනන්දුව මත විශාල වශෙයන් බිත්තර ෙවෙළඳ
ෙපොළට ආවා. ඒ බිත්තර ෙවෙළඳ ෙපොළට ආව නිසා විශාල
වශෙයන් මිල අඩු වුණා. ඒක ඒ නිෂ්පාදකයන්ට පසුව ෙලොකු
පශ්නයක් වුණා. ෙමය තමයි රජයකට මුහුණ පාන්න සිදු වන
ගැටලුව.
පසු ගිය කාලෙය් බිත්තර නිෂ්පාදකයන්, එෙහම නැත්නම්
කුකුළු මස් ව ාපාරිකයන් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා අපත් සමඟ
ෙම් පශ්න සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයක්
නැතිව හැම මහජන නිෙයෝජිතයා සමඟම සාකච්ඡා කළා. එහි
පතිඵලයක් හැටියට, අපි පසු ගිය දිනක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
සමඟ සාකච්ඡා කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් කුකුළු
ව ාපාරෙය් ෙයදී සිටින නිෂ්පාදකයන් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය
ෙයොමු කරලා, රජය මැදිහත් ෙවලා පාසල් දරුවන්ට ලබා ෙදන දිවා
ආහාර ෙව්ලට අනිවාර්යෙයන් බිත්තරයක් එකතු කරන්න උපෙදස්
ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද රජය මැදිහත් ෙවලා බිත්තර මිලදී
ගන්න කටයුතු කරනවා. දිස්තික් ෙල්කම්වරු මඟින්, අධ ාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සහ රජයට සම්බන්ධ ආයතන මඟින්
බිත්තර මිල දී ගන්න කටයුතු කරනවා. අවම වශෙයන් රුපියල්
8කට බිත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය මඟින් චකෙල්ඛන නිකුත් කරලා සමුපකාර හා
අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරනවා.
මම හිතන්ෙන් කුකුළු නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටින නිෂ්පාදකයන්ට
එය සුබදායි පණිවුඩයක් ෙවනවා කියලායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට අෙප් ගරු ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මූලික ෙවලා
නායකත්වය අරෙගන, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ
අමාත ාංශයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය
කරන බිත්තර සහ කුකුළු මස් විශාල පමාණයක් සිංගප්පූරුවට
අපනයනය කිරීම සඳහා ෙටන්ඩරයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා.ෙම්
තත්ත්වයත් එක්ක ඒ නිෂ්පාදකයන්ට බලපා තිෙබන පශ්න
රාශියකට විසඳුම් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් කියන එකත් මම
හිතනවා.
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මම විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණා මතක් කෙළේ ෙම්කයි. අෙප්
රෙට් ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා එක පැත්තකින් අෙප් රෙට් ඉන්න
තරුණ පරම්පරාව විෙද්ශීය රැකියාවලට ෙයොමු කිරීම විෙද්ශ
රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත ාංශය හරහා සිදු කරලා
තිෙබනවා. අද ෙකොරියානු රජය පිළිෙගන තිෙබනවා ඒ රටට එන
ශමිකයන්ෙගන් ෙහොඳම ශමිකෙයෝ, ඒ අයට වැඩිම පෙයෝජනවත්
ශමිකෙයෝ ඉන්ෙන් ශී ලංකාෙව් කියලා. ඒක අපට ෙලොකු
අෙයෝජනයක්; ෙලොකු ශක්තියක්. ඒ තරුණ පරම්පරාව
විෙද්ශවලට යවලා, රැකියාවලට ෙයොමු කරලා විෙද්ශ විනිමය
ෙගන්වා ගන්නවා වාෙග්ම අෙප් රෙට් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්,
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් දිරි ගන්වලා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය්
අතිරික්තය
විෙද්ශවලට දීලා අපනයන ආදායම වැඩි කර
ගැනීමටත් විෙශේෂෙයන් කටයුතු කරනවාය කියන එක අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ. මම ඒ කරුණු ටික කිව්ෙව් ඇයි? ෙම් ගරු සභාෙව්
කථා කළ සමහර මන්තීවරුන් කිව්වා අපනයනය සම්බන්ධෙයන්
කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රජයට නැහැ කියලා.
අපනයන ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක්
අෙප් රජයට තිෙබනවාය කියන එක මතක් කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා.
[අ.භා. 4.54]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන,
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව
කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමාෙග් කථාව ෙදස
බලන ෙකොට, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු සභා වාරෙය්දීත් එතුමා ෙම්
කථාවම කරනවා මම දැක්කා. මම හිතන විධියට import, export
ගැන එතුමා තුළ හරිහමන් අවෙබෝධයක් නැහැ. එතුමා තවම මහ
බැංකු වාර්තාව කියවලා නැතුව ඇති. මම එතුමාට කියනවා,
කරුණාකරලා internet එකට ගිහිල්ලා මහ බැංකුෙව් road map
එක ෙපොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. ඒ road map එෙක් තිෙබන්ෙන්,
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙමච්චර කාලයක් පවත්වා ෙගන ගිය ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.2ට බහිනවා කියලායි. මම දන්ෙන් නැහැ,
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8.3 දක්වා වර්ධනය කරනවා
කියලා එතුමාට කවුරු කිව්වාද කියලා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

අපි ඒ තත්ත්වයට ෙග්න්න උත්සාහ කරනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

උත්සාහ කරනවා ෙනොෙවයි. Road map එෙක් තිෙබන ෙද්
බලන්න. ඔබතුමා මහ බැංකු අධිපති ෙනොෙවයි ෙන්. මහ බැංකු
අධිපතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමා පත් කළා නම්, දැන් ඉන්න මහ
බැංකු අධිපතිට වැඩිය ෙහොඳට ඔබතුමා කටයුතු කරයි කියලා මම
විශ්වාස කරනවා. අඩුම තරමින් අමාරුෙවන් ඇඟපතවත් මහන්සි
කරලා වැෙඩ් කරයි කියලා හිෙතනවා. ආර්ථික විද ාෙවන්
කරන්න බැරි හින්දා තමයි ෙම් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට, අද ඒ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට
7.2ට බැහැලා තිෙබනවා. මම අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් ෙම්
අවුරුද්ද අවසාන ෙවන ෙකොට කථා කරලා කියන්න, අපට
ෙපන්වන්න ඔය සියයට 7.2ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයවත් තියා
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබයිද කියලා. විෙශේෂෙයන්
දැවැන්ත අවිනිශ්චිතභාවයක් තිෙබන බව තමයි ආර්ථික
විශ්ෙල්ෂකෙයෝ අපට පකාශ කරන්ෙන්.
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එතුමා බිත්තර නිෂ්පාදනය ගැනත් කථා කළා. අද ලංකාෙව්
එක් අෙයක් අවුරුද්දකට පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් බිත්තර 67යි.
ෙලෝකෙය් එක් අෙයකුෙග් සාමාන බිත්තර පරිෙභෝජනය
අවුරුද්දකට 177යි. අෙප් රෙට් පාවිච්චි කරන්ෙන් 67යි.
මැෙල්සියාෙව් 286යි. ඉතින්, අපි බිත්තර පරිෙභෝජනය වර්ධනය
කරන්න නම් ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒක
ආණ්ඩුෙව් යුතුකමක්. ෙමොකද, අහිංසක, දුප්පත් පාසල් දරුවන්ට
කිරි වීදුරුවක්වත් ෙදන්න අද ආණ්ඩුවට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. කිරි
වීදුරුවක්වත් ෙදන්න බැරි ආණ්ඩුවක් ෙකොෙහොමද පාසල් දරුවන්ට
බිත්තරයක් ෙදන්ෙන්?
ලංකාෙව් පාසල් දරුෙවෝ ලක්ෂ 45ක් ඉන්නවා. මම පසු ගිය
සතිෙය් ගණන් හදලා ෙපන්නුවා, බිත්තරයක් රුපියල් 7 ගණෙන්
අරෙගන දුන්ෙනොත්, ලක්ෂ 45 රුපියල් 7න් වැඩි කරලා -සතියකට
ෙදපාරක් බිත්තර ෙදනවා නම් මාසයකට බිත්තර 8ක් ෙදන්න
ෙවනවා- ඒක 8න් වැඩි කළාම මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි 32ක්
අවශ ෙවනවාය කියලා. පාසල් දරුවන්ට කිරි ටික ෙදන්න බැරි
ආණ්ඩුව බිත්තර ෙවනුෙවන් මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි 32ක්
වියදම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.
පරිෙභෝජනය පිළිබඳව අෙප් තිෙබන කමෙව්දය ෙවනස් කර ගන්න
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා මිසක,-

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,මම කිව්ෙව් බිත්තරයක්
රුපියල් 8 ගණෙන් මිලදී ගන්න රජය සූදානම් කරලා තිෙබනවා
කියලායි. ඒ නිසා හැම පාසල් දරුෙවකුටම දවස් තුනක්,-

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ, නැහැ. ෙකොෙහේවත් සූදානම් කරලා නැහැ. කිසිම වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ. මම ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කෙළේ නැහැ
ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Shantha Bandara, that is not a point of Order.
Hon. Dayasiri Jayasekera, please continue with your
speech.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දිවා ආහාරය සඳහා දවස් ෙදකක් තියා-[බාධා කිරීමක්] මම
මන්තීතුමාට අභිෙයෝග කරනවා. ලක්ෂ 45ක් වන පාසල් දරුවන්ට
මාසයකට එක දවසක්වත් ෙදන්න පුළුවන් ද කියලා බලන්න. නිල
ඇඳුම් ටික ෙබදා ගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. [බාධා කිරීමක්]
ඒක ෙකරුවාට වැඩක් නැහැ. ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒකයි
තිෙබන පශ්නය.
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ඔබතුමන්ලා ලංකාවට කුකුළු පැටව් ලක්ෂ තුනක් ෙගන්වන්න
ලැහැස්ති ෙවලා හිටියා. කුකුළු පැටව් ලක්ෂ 10ක් ෙගනාවා. ඒ
කුකුළු පැටව් කිකිළිෙයෝ ෙවලා දැන් හැම තැනම බිත්තර දානවා.
බිත්තර පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අන්න එතැනින්. ඒක අඩු
කර ගන්න කටයුතු කරන්න. ඒකයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. එෙහම
නැතුව ඔබතුමන්ලාට බිත්තර ගන්න වැඩ පිළිෙවළක්
ෙකොෙහමත්ම නැහැ. තව මාස හය හතක් ගිහිල්ලා කුකුළු
නිෂ්පාදන කර්මාන්තය කඩා වැටිලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ තමයි
ඔය බිත්තර මිල ආපහු හරියන්ෙන්. දැනට ඉන්න කුකුල්ලු සහ
කිකිළිෙයෝ ටික ෙබ්රා ගන්න බැරිව රුපියල් 75 ගණෙන් මසට
විකුණනවා. ආණ්ඩුෙව් කියාදාමය පිළිබඳවයි මම ෙම් කථා කෙළේ.
ෙම් ගැන ඔබතුමාත් එක්ක මීට වැඩිය ගනුෙදනුවකට යන්න මම
කැමැති නැහැ.
ඊළඟ කාරණය වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, ෙමන්න
ෙමය. ෙම් ආණ්ඩුව කිව්ෙව් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වර්ධනය කරනවා
කියලායි. දැන් අෙප් ලංකාෙව් ෙකොහු කර්මාන්තය ගැන බලන්න.
ෙම් වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් සුදු ෙකොහු නිෂ්පාදනය
ගත්ෙතොත් - "decorticator" කියලා තමයි අපි ඒ යන්තයට කිව්ෙව්
- ඒ කර්මාන්තවලින් සියයට 75ක් වැහිලා ඉවරයි. ෙම්වා
ලංකාෙවන් පිට රටවලට පැෙටව්වා. විෙශේෂෙයන් ෙකොරියාවට,
ෙනදර්ලන්තයට, ෙබල්ජියමට, මහා බිතාන යට, ඕස්ෙට්ලියාවට
විශාල පමාණයක් යැව්වා.
පසු ගිය කාල වකවානුෙව් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙකොහු
කර්මාන්තෙය් විශාල වර්ධනයක් තිබුණා. අද ඒ කර්මාන්තය
සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා තිෙබනවා. කිෙලෝ පෙහේ ෙකොහු බත්
කැට bale එකට ඒ රටවලින් ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා. දැන් අපට
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි දැන් ෙදන්ෙන් කිෙලෝ
පෙහේ ෙකොහු බත් කැට bale එකක් රුපියල් 210කට. නමුත් අද
අපට වඩා අඩු මුදලකට -රුපියල් 162කට- ඒ රටවල්වලට
ඉන්දියාෙවන් අපනයනය කරනවා. අපට තිබුණු ඉල්ලුම දැවැන්ත
විධියට කඩා වැටිලා, අද නිෂ්පාදන වියදම වැඩි ෙවලා දැවැන්ත
අර්බුදයකටයි ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඉස්සර
කිෙලෝ විසිපහක ෙකොහු බත් bale එකක්
සාමාන ෙයන් ෙඩොලර් 5.25යි. ඉන්දියාෙවන් එය ෙඩොලර් 4කට
ෙදනවා. එතෙකොට ෙම් කාරණයත් එක්ක අපි දැවැන්ත
අර්බුදයකට යනවා. ඒක නිසා අපි කල්පනාකාරී ෙවන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිබුණු ගනුෙදනුත් එක්ක
කිසිම පමිතියකින් ෙතොරව ලංකාෙවන් චීනයට ෙකොහු යැව්වා.
පමිතියක් නැති ෙකොහු චීනයට යැවීෙම් පතිඵලය බවට පත් වුෙණ්
ලංකාෙවන් චීනයට ෙතත ෙකොහු යැවීමට පටන් ගැනීම. දැන් සිදුව
තිෙබන්ෙන්, ෙවනදා මාසයකට කන්ෙට්නර් 150ක්, 200ක් යවන
තත්ත්වය අද සියයට 10කට පහළට වැටිලා තිබීමයි. ෙම්කට
විසඳුමක් ආණ්ඩුවට නැහැ. අපි කියන්ෙන් ඒකයි. පමිතියක් හදලා
නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරලා අපනයනය වැඩි කෙළොත් තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලාට අපනයන ආදායම වැඩි කර ෙගන ෙම්
පශ්නයට යම් කිසි විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම ෙකොහු බත් කිෙලෝග්රෑම් පෙහේ bale එක අපනයන කරන
තත්ත්වය සියයට හැත්තෑවකින් බැහැලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම ලංකාෙවන් "Grow Bags" කියලා වගා මලු විෙශේෂෙයන්
පිට රට Greenhousesවලට අපි අපනයනය ෙකරුවා. දැන් ඒක
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්.
තමුනාන්ෙසේලා, අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොල් ෙගඩියක්
රුපියල් විස්සට යන කාලෙය්ත් ෙපොල් ෙලල්ල රුපියල් පහයි
කියලා. ෙපොල් ෙගඩියක් රුපියල් හතළිහට ගිය කාලෙය්ත් ෙපොල්
ෙලල්ල රුපියල් පහට නැත්නම් රුපියල් තුනයි පනහට වැඩි මිල
පමාණයක තිබුණා. නමුත් අද ඒ මිල සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා
තිෙබන්ෙන්. ෙපොල් ෙලලි ඉල්ලුම, එෙහම නැත්නම් ෙපොල්
ෙලල්ල කෑලිවලට කපලා පිට රට යැවූ කමෙව්දය අද
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සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ගාමීය
ආර්ථිකය දියුණු කරනවායි කියලා කිව්වාට බිත්තර කර්මාන්තය
කඩා වැටිලා; ෙපොල් ෙගඩියක මිල රුපියල් විස්සයි; ෙපොල් ෙලලි
සහ ෙකොහු බත් කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා. ෙම්
කඩා වැටීමත් එක්ක එළවලු ෙගොවියා එළවලු වගා කරනවා. හරි,
එෙහම නම් ඔබතුමන්ලාෙග් දිවි නැඟුම සාර්ථකයි කියමු එක
පැත්තකින්. අපි ඒකට එකඟ ෙවලා කථා කරමු. ඒ එළවලු
ෙගොවියාෙග් එළවලු ටික එක්ෙකෝ අපනයනය කරන්න, නැත්නම්
පරිෙභෝජනය කරන්න කමෙව්දයක් නැති එෙක් පතිඵලය මත
ගාමීය ආර්ථිකය දවසින් දවස කඩා වැෙටන තත්ත්වයකට තමයි
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාට විසඳුම් විධියට ෙමොනවාද
තිෙබන්ෙන්?
අපි අද දකිනවා, ලංකාවට රත්තරන් ආනයනය කරලා
තිෙබනවා. ඒ රත්තරන් ආනයනය නම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියන්න කැමැතියි, 2010-2011 සියයට
187කින් රත්තරන් ආනයනය වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. එය අපි
මිලියනවලින් කිව්ෙවොත් රුපියල් මිලියන 23,374 සිට 67,122ට
2010-2011 වන ෙකොට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මම අහනවා,
"කවුද ෙම් රත්තරන් ශී ලංකාවට ෙගන්වන්ෙන්?" කියලා.
දැන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් ඉන්න සුපිරි
ධනපතිෙයෝ නැත්නම් සුපිරි ෙද්ශපාලනඥෙයෝ සල්ලි ෙනොෙවයි
තියා ගන්ෙන්. Swiss Banksවල සල්ලි දමන්ෙන් නැහැ. දැන් තියා
ගන්ෙන් රත්තරන්වලින්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙගවල්වලට ගිහින්
බැලුවාම තැන් තැන්වල රත්තරන් ආකර හදලා තිෙබනවා;
රත්තරන් ෙසේප්පු තිෙබනවා. ඒ ෙලොකු ෙලොකු මිනිස්සු ජාවාරම්කාරෙයෝ- ලංකාෙව් ඉහළම ෙපෙළේ ඉන්න කූට
ෙම් අය අද පිට රටින් රත්තරන්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ළඟ.
ආනයනය කරලා තමයි තමන්ෙග් ෙගවල්වල තියා ගන්ෙන්.
ෙමොකද, රත්තරන්වල වටිනාකම දවස ගණෙන් වර්ධනය වන
නිසා. ෙවනදා Swiss Banksවල සල්ලි දමපු අය අද රත්තරන්
ෙගවල්වල තියා ෙගන, තමන්ෙග් ෙසේප්පුවල තියා ෙගන තමයි
රත්තරන් ආරක්ෂා කරන්ෙන්. නමුත් දුප්පත් මිනිහාට බිත්තරය
විකුණා ගන්න බැරිව, දුප්පත් මිනිහාට ෙපොල් ෙලලි ටික විකුණා
ගන්න බැරිව, කපාපු ෙපොල් ෙලලි ටික විකුණා ගන්න බැරිව,
ෙකොහු ටික නිෂ්පාදනය කරලා විකුණා ගන්න බැරිව ෙම් සියලු
කර්මාන්තශාලා වැෙහන ෙකොට ෙලොකු මිනිස්සු ටික "බිත්තෙර්
කෑවත් එකයි, නෑවත් එකයි, තිබුණත් එකයි" කියලා කල්පනා
කරලා අෙනක් පැත්ෙතන් රත්තරන් ටික තමන්ෙග් ෙගදර ෙගොඩ
ගහ ගන්න ආණ්ඩුවක් තමයි ෙම් දැන් තිෙබන්ෙන්.
අද වාහන ආනයනය ගැන කථා ෙකරුවා. ෙමම වාහන
ආනයනෙය්දී ෙම් රෙට් පළමුවන වතාවට තමන්ට වාහනයක්
ෙගන්වා ගන්න මහන්සි ෙවච්ච මිනිසුන්ට, - බිස්නස් එකක් විධියට
ෙනොෙවයි, permit එකක් අරෙගන එෙහමත් නැත්නම්
ෙපෞද්ගලිකව ෙගන්වා ගන්න හදපු මිනිසුන්ට- අද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන ෙද් බලන්න.
ෙම් පමාණය අද රුපියල් ලක්ෂ 7 සිට 22 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ අය ඒක දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාහන වරායට එන ෙකොට
තමයි හදිසිෙය් ෙම් බද්ද ගැහුෙව්. ඒ ෙගොල්ලන් කලින් දන්නවා
නම් අඩුම තරමින් වාහනය ෙගන්වන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. දැන්
ෙමොකක්ද සිදු කරලා තිෙබන්ෙන්? රුපියල් ලක්ෂ 7 සිට 22 දක්වා
වැඩි කරලා. ලංකාෙව් තනි පාවිච්චිය සඳහා ඍජුව වාහන
ෙගන්වන පුද්ගලයන් සියයට 20ක් 25ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ අය
තමන්ෙග් මුළු ජීවිත කාලයටම එක වාහනයයි ෙගන්වන්ෙන්.
සමහර ෙවලාවට permit එකක් තිෙබන ෛවද වරෙයක්,
නැත්නම් permit එකක් තිෙබන රජෙය් ෙසේවකෙයක්, නැත්නම්
ෙකොෙහොම හරි සල්ලි ටිකක් එකතු කර ෙගන ජීවිත කාලයටම එක
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වාහනයක් ෙගන්වන්න හදන පුද්ගලෙයක් වාහනයක් ෙගන්වන
එක නතර කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා හදිසිෙය් ගෙහන් කඩා පහත්
ෙවනවා වාෙග් බද්දක් - tax එකක්- ගැහුවා. ෙම්වා කරන්න
කමෙව්දයක් තිෙයන්න ඕනෑ. පාරවල්වල වාහන වැඩිෙයන්
දුවනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් වුෙණ් දැන්ද? ෙම්වාට
කමෙව්දයක්
නැද්ද?
ෙම්වාට
කමෙව්දයක්
නැතිව
තමුන්නාන්ෙසේලා එකපාරටම කල්පනා කෙළේ ෙමොකක්ද?
ෙලෝක බැංකුෙවන් කිව්වා, රුපියෙල් අගය පහළ දමන්න
කියලා. අද රුපියෙල් අගය මස්තබාල්දු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද
ඒක කබ්රාල්ෙග් රුපියල බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ඒක
කබ්රාල් මහත්තයාෙග් රුපියල. කබ්රාල් මහත්තයත් මස්තබාල්දු
ෙවනවා. රුපියලත් මස්තබාල්දු ෙවනවා. එතැනට තමයි වැටිලා
තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් පතිඵලයක් විධියට ගහපු tax එෙකන්
අන්තිමට කන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලිකව තමන්ට
වාහනයක් ෙගන්වා ගන්නා ව ාපාරිකයන් ෙනොවන අහිංසක
දුප්පත් අයටයි. බැංකු ඇපකරයක් තියා ගන්න කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. හැම
එක්ෙකනාටම බැංකු ඇපකර ගන්න බැහැ. එතැන දැවැන්ත
අර්බුදයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙම් වන විට වාහන 3000කට
වැඩි සංඛ ාවක් වරාෙය් හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කියන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා හම්බන්ෙතොට වරාය හදලා වාහන
ආනයනකරුවන්ට කියනවා, “අපිට අඩු කරලා ෙදන්න පුළුවන්.
ඔක්ෙකොම ෙග්න්න ඕනෑ හම්බන්ෙතොටට.” කියලා. ජනාධිපතිතුමා
එක්ක සාකච්ඡා කරලා
මැයි 1 වැනිදා ඉඳලා වාහන
ආනයනකරුවන් ඔක්ෙකොම වාහන ටික හම්බන්ෙතොටට
ෙග්න්නම් කියලා තීන්දු කෙළේ. මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
අහනවා, "අද වන ෙතක් එක වාහනයක්වත් හම්බන්ෙතොට
වරාෙයන් ෙගනැල්ලා තිෙබනවාද?" කියලා. පසු ගිය 1 වැනිදා
ඉඳලා ෙග්න්න තමයි ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. ජනාධිපතිතුමා කිව්වා,
ෙගන්වන්න, අවශ කටයුතු ටික ලැහැස්ති කරලා ෙදන්නම්
කියලා. අඩුම තරමින් හම්බන්ෙතොට වරායට වාහන ටික ෙග්න්න
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්වත් හදන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා හිතා ෙගන ඉන්නවා
නැව් යන්න බැරි වරායක් හැදුවාම සංවර්ධනය කියලා. Planes
එන්ෙන් නැති airport එකක් හැදුවාම සංවර්ධනය කියනවා.
කිකට් ගහන්ෙන් නැති grounds තිබුණාම සංවර්ධනය කියලා
හිතනවා. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංවර්ධනය. ෙම්කට
විසඳුම ෙකෝ කියලා අපි අහනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් රන්ෙන්
factory එකක් දමලා තිබුණා. ලංකාෙව් රිචඩ් පීරිස් සමාගෙමන් ඒ
factory එක දැම්ෙම් තීවීලර්ස් හදන්න. ෙකොළඹින් බාලා
තීවීලර්ස් ටික රන්නට අර ෙගන යනවා. රන්ෙනන් assemble
කරනවා. Assemble කරලා ආෙයත් ෙකොළඹට ෙග්නවා.
එතෙකොට තීවීලරයක මිල රුපියල් 15,000ක් වැඩියි. ඇයි, ෙම්
කියාවලිය සඳහා දැවැන්ත වියදමක් යනවා. දැන් ෙම් කමෙව්දය
ෙමොකක්ද? ෙම් ආනයනකරුවන්ට දීලා තිෙබන ෙපොෙරොන්දුවත්
එක්ක අනිවාර්යෙයන් වාහනයකට තවත් රුපියල් ලක්ෂ
එකහමාරක් ෙදකක් වැඩි වන එක විතරයි වන්ෙන්. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික පිළිෙවත ෙමොකක්ද කියලා
කරුණාකරලා අපට කියන්න.
අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඇමතිවරු නැහැ. මුදල් ඇමතිලාත් නැහැ.
ආනයන අපනයන ඇමතිත් නැහැ. ඒ අය කවුරුවත් ෙසොයා
ගන්නත් නැහැ. විවාදයත් යනවා. අඩු ගණෙන් පවාහන ඇමතිවත්
නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවුරුවත් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අෙප් මිල්ෙරෝයි පනාන්දු ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා
ඉතින් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිතුමා නිසා නිකෙට් අත තියා ෙගන ඔෙහේ
ඉන්නවා. එතුමා අපි ආදරය කරන ඇමතිතුෙමක්. ගරු නිෙයෝජ
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මුදල් ඇමතිතුමාත් දැන් ඉන්නවා. එතුමා යන්තම් ඇවිල්ලා. ගරු
ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, පළමුවැනි වතාවට ෙපෞද්ගලිකව
වාහනයක් ආනයනය කරන පුද්ගලෙයෝ දැවැන්ත අර්බුදයකට ලක්
ෙවලා ඉන්නවා. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ඔවුන් සංගමයක් හදා
ෙගන ෙම් බද්ද අඩු කර ෙදන්න කියලා දිගින් දිගටම ෙම් ගැන
කථා කළ බව. ඔවුන්ට වාහනය නිදහස් කර ගන්න බැරිව දැවැන්ත
අර්බුදයකයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් බැංකු ඇපකරයක්
ෙදන එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. බැංකු ඇපකර තියලා
සල්ලි ෙසොයා ගන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට ආදායම් මාර්ග නැහැ. ඒ
ෙගොල්ලන්ට තමන්ෙග් මුළු ජීවිත කාලයටම ලැබුණු permit එකක්
තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මැදිහත්
වන්නය කියා ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න මම
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද බලන්න, බුබුළු
ගම්මිරිස් අපනයනය ගැන. අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා
කිව්වා, දැන් ඒ ෙගොල්ලන් බඩ ඉරිඟු අපනයනය කරනවා කියලා.
බඩ ඉරිඟු අපනයනය කිරීෙම් ෙහොර කියාවලිය ෙමොකක්ද? ෙම්
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු හතර ෙදෙනක් ෙකොම්පැනියක් එක්ක එකතු
ෙවලා සූදානම් වුණා, ලංකාවට කරුංකා ෙගනැල්ලා කරුංකා
කපලා බාබුල් හදලා බාබුල් පිට රට යවන්න. ඒ කැබිනට් පතිකාව
ජනාධිපතිතුමා පතික්ෙෂේප කළා. කැබිනට් පතිකාව පතික්ෙෂේප
කළායින් පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? ඊට පස්ෙසේ අර ෙකොම්පැනිය
ලව්වා ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, "අපි බඩ ඉරිඟු වැඩි මිලට අරෙගන අඩු
මිලට පිට රට යවනවා" කියලා. එෙහම ෙකොම්පැනි තිෙබනවාද
ලංකාෙව් ෙකොෙහේවත්? කවුද අතින් කාලා හරක් බලන්ෙන්? අෙප්
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු ඇමතිතුමන්ලා නම් අතින් කාලා හරක්
බලන කට්ටිය. අවුරුදු ගණනක් පක්ෂය ෙවනුෙවන් මහන්සි ෙවලා
වැඩ කරලා, ගුටි කාලා, තමන්ෙග් සියලු ෙද්ෙපොළ අහිමි කරෙගන
අද ඉන්නවා පාඩුෙව් පැත්තකට ෙවලා. අපි ගරු කරනවා එතුමාට.
එතුමා තවමත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉඳෙගන කටයුතු
කරෙගන යනවා.
දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? කරුංකා ෙගනැල්ලා බාබුල්
හදලා යවන්න හදපු කට්ටිය එකතු ෙවලා දැන් හදනවා, බඩ ඉරිඟු
ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක් පිට රට යවන්න. මම අභිෙයෝග කරනවා,
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමාට. බඩ ඉරිඟු ෙමටික් ෙටොන් 120යි
යවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් වන ෙකොට. ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක්
යවනවා කියලා කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා කයිවාරු ගහන්ෙන්
ෙලෝකයට- [බාධා කිරීමක්] කියන්ෙන් එෙහමෙන්. ඉන්දියාවට
විදුලිය ෙදනවා කියලායි කිව්ෙව්. හැබැයි දැන් ඉන්දියාෙවන් විදුලිය
ගන්නවා. ෙලෝකයට උගන්වන්න තමයි ආණ්ඩුව හදන්ෙන්. Hubs
හදනවාය කියලා කිව්වාට ආණ්ඩුෙව් hub එක ෙහොයා ගන්නත්
නැහැ දැන්. එක එක hubs ගැන කිව්වාෙන්. අර hub, ෙම් hub
කියලා කිව්වාෙන්. එක hub එකක්වත් නැහැ. ඉතින් මා කියන්න
කැමැතියි,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have one more minute.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විනාඩිෙයන් අවසන්
කරනවා.
දැන් ඔබතුමන්ලා හදනවා සහල් ෙමටික් ෙටොන් 20,000ක්
අපනයනය කරන්න. දැන් ලංකාෙව් සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ
ෙදකක අතිරික්තයක් තිෙබන ෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙමටික් ෙටොන්
20,000ක් අඩු මිලට යවනවා පිට රටවලට. ඉතිෙයෝපියාවට,
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සූඩානයට, එෙහට ෙමෙහට අරෙගන ගිහිල්ලා නිකම් dump
කරන්න පුළුවන්. මම අහන්ෙන්, "ආදායමක් උපයන්න සහල්
නිෂ්පාදනය කරලා පිට රට යවන තත්ත්වයක් ෙම් ආණ්ඩුව ඇති
කරලා තිෙබනවාද?" කියන එකයි. ගන්න මිලට වැඩිය අඩුෙවන්
යවනවා සූඩානයට. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට කන්න නැති නිසා
ෙහොඳයි, ඒ වැෙඩ් කරෙගන යන එක. එතෙකොට මම අහන්ෙන්,
"ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරලා අතිරික්තයක් තිෙබනවා නම් ඒ
අතිරික්තය පිට රට පටවන්න තිෙබන කමෙව්දය ෙමොකක්ද?"
කියලායි.
අන්තිමට ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔය කථාවම
තමයි පසු ගිය කාලෙය්ත් ෙකරුෙව්. පසු ගිය කාලෙය්ත්
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය වාෙග්ම සහල් අතිරික්තය ඉතිරි කරෙගන
අන්තිමට ඒක ලංකාෙව් සත්ත්ව ආහාරවලට කුණුෙකොල්ෙලට
දුන්නා. ඉතින් ෙම් අතිරික්තෙයන් වැඩක් තිෙබනවා ද? මා
අහන්ෙන් ඒකයි. ෙම් ෙඩොලර් එකත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන
ෙකොට අපි කිව්වා, ෙම්කත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපාය
කියලා. ෙමය දිගින් දිගටම ෙලොකු අර්බුදයකට ගියා. ෙඩොලර්
මිලියන 2,000කට වැඩිය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට වියදම් කළා.
ඒකට කවුරුත් අද වග කියන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් තව
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව්
සභාපතිතුමා අද ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබනවා. වරදක් වුණාය
කියලා පිළි අරෙගන එතුමා ඉල්ලා අස් වීම ගැන මෙග්
සන්ෙතෝෂය මා පිරිනමනවා. හැබැයි මා කියන්න කැමැතියි,
එතුමාව පාවිච්චි කරලා අද අධිකරණෙය් ස්වාධීනතාව විනාශ
කරන්නයි ෙම් හදන්ෙන් කියන එක. අද එතුමාව ඒ වැෙඩ්ට හසු
කරලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් තිෙබන
අධිකරණ ස්වාධීන බලය විනාශ කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම්
ආණ්ඩුව අද කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ ෙදන්න තිෙබන නඩු තීන්දු
විනාශ කරන නැත්නම් ඒ විනිශ්චයකාරවරුන්ට බලපෑම් කරන
අනියම් කියා මාර්ගයක් විධියට අෙන්, අෙප් ෙම් ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුෙව් සභාපතිතුමාව පාවිච්චි ෙකරුවා ෙම් ආණ්ඩුව. ඒ
ගැනත් පකාශ කරමින් ආනයන අපනයන පිළිබඳ පතිපත්තියක්
ෙනොමැතිකෙම්
අර්බුදෙයන්
ෙම්
රට
ගළවා
ගන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට හැකියාවක් නැහැයි කියන එකත් නැවතත්
මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி,
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்)

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Jagath Pushpakumara, what is your point of
Order?
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා අපනයනය සම්බන්ධව
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත්- [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, that is not a point of Order.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

මම ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. සභාව ෙනොමඟ
යැවීමක් කරලා තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker
Wickramasinghe.

is

the

Hon.

Neranjan

[අ.භා. 5.14]

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ෙම් විවාදෙය්දී
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම
වාහන ෙගන්වීෙම්දී අය කරන බදු පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා.
අප දන්නවා, ඕනෑම රටක ජනගහනය, ඒ වාෙග්ම ඒ රෙට්
විශාලත්වය, ඒ රෙට් මාර්ගවල තිෙබන කිෙලෝමීටර ගණන අනුව
තමයි ඒ රටට වාහන ෙගන්වීෙම් පදනම තීරණය වන්ෙන් කියා.
අෙප් රට කුඩා රටක්. ඒ පිළිබඳ අප සියලු ෙදනාටම අවෙබෝධයක්
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිලියන 20ක් පමණ
ජනතාවක් ජීවත් වන ෙම් රෙට් ෙම් වන විට ලක්ෂ 48කට ආසන්න
වාහන පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ අතර විෙශේෂෙයන්ම ති ෙරෝද රථ
සහ යතුරු පැදි තමයි විශාල වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට්
යතුරු පැදි ලක්ෂ 23ක් පමණ තිෙබනවා. ති ෙරෝද රථ ලක්ෂ 6කට
ආසන්න පමාණයක් තිෙබනවා. අනික් වාහන අතර විෙශේෂෙයන්ම
ෙමෝටර් රථ විශාල පමාණයක් ෙම් ලක්ෂ 48ට ඇතුළත් ෙවනවා.
ෙම් සා විශාල වාහන පමාණයක් අද ෙම් රටට ආනයනය කර
තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු ෙදකක කාල වකවානුව තුළ ලබා දුන්
බදු සහනය නිසා තමයි ෙම් රටට වැඩිෙයන්ම වාහන පමාණයක්
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. එදා ඉඳලා ෙම් පිළිබඳව දැඩි අවධානය
ෙයොමු කර රජය අද ෙමවැනි බදු පැනවීමක් කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන අෙප් හිතවත් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ෙම් පිළිබඳව අද ෙබොෙහෝ විෙව්චන එල්ල කළා. එතුමා
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය කර්මාන්ත පිළිබඳව කථා කළා. ෙද්ශීය
කර්මාන්ත අද කඩා වැටිලා තිෙබනවා කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ
වාෙග්ම එතුමාෙග් අදහස් දැක්වීෙම්දී අද අෙප් රුපියල බාල්දු ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා ෙචෝදනා කළා. එතුමා අප කර තිෙබන ෙහොඳ
වැඩ පිළිබඳව අගය කිරීමක් කෙළේ නැහැ. ෙබොෙහොම පහත් විධියට
තමයි එතුමා ඒවා හඳුන්වලා දුන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට්
ගාමීය මට්ටමින් අද ඇති ෙවලා තිෙබන සංවර්ධනය, ගාමීය
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ෙම් රජය ඉදිරිපත් කළ වැඩසටහන්,
ඒ ව ාපෘති පිළිබඳව අපට පැය ගණනක් කථා කරන්න පුළුවන්.
නමුත් ඒක ෙනොෙවයි අද අවශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අප අද
ෙමෝටර් රථ ෙගන්වීම පිළිබඳව තමයි කථා කරන්ෙන්. ඒ විෂයයට
අනුව අප කථා කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් රටට වාහන ෙගන්වලා පුරවලා
තදබදයක් ඇති කරනවාට වඩා ෙපොදු පවාහන ෙසේවා දියුණු
කරන්නට අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල් කටයුතු කර
තිෙබන බව අප දන්නවා.
අෙප් රෙට් දුම්රිය ෙසේවය පධාන පවාහන මාර්ගයක් හැටියට
අප සලකනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රජය දුම්රිය මාර්ග
දියුණු කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් වන විටත් ෙකොළඹ-
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මාතර දුම්රිය මාර්ගය අධිෙව්ගී මාර්ගයක් බවට පත් කර තිෙබන
නිසා අද ඉතා අඩු කාලයකින් අපට ෙකොළඹ සිට මාතරට යන්න
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. මීට ෙපර මාතර සිට ෙකොළඹට එන්න
පැය තුනක පමණ කාලයක් ගත වුණා. අද ඒක පැයකින් අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ඉදිරිෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම මහවෙපොල්ගහෙවල-ෙකොළඹ දුම්රිය මාර්ගය ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක්
ෙලස සකසමින් අධිෙව්ගී මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට
අෙප් වර්තමාන පවාහන අමාත තුමා අද කටයුතු කරමින්
සිටිනවා.
ෙම්වා තමයි විකල්ප හැටියට අප කළ යුතු වන්ෙන්. අද ෙම්
රටට දැවැන්ත විධියට වාහන ආනයනය කරනවාට වඩා ඒවා යම්
කිසි විධියකට පාලනය කරමින් විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට
අද ෙම් රෙට් ඒ ෙපොදු ගමනාගමන ෙසේවාවන් දියුණු කරන්නට
පවාහන ඇමතිතුමා හැටියට අෙප් ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා
කටයුතු කරමින් සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙනක් ෙපොදු
පවාහන ෙසේවාව තමයි අෙප් ලංගම බස් රථ ෙසේවාව.
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පධාන රජයක් බලයට පත්
වූ හැම විටම ලංගම ශක්තිමත් කරන්නට අප කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. අද වුණත් අෙප් ලංගම ෙපරට වඩා ශක්තිමත්
කරන්නට අප විවිධ සහන ලබා ෙදමින් තිෙබනවා. අද අෙප් ගාමීය
පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවට ලංගම හරහා පවාහන පහසුකම්
ලබා ෙදන්න අප කටයුතු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
නගර ආසන්නෙය් තිෙබන තදබදයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට නව
බස් රථ ආනයනය කරමින් ලංගම ඇතුළු ෙපොදු පවාහන ෙසේවාව
දියුණු කරන්නටත් අෙප් වර්තමාන රජය කටයුතු කරලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් බදු පැනවීම තුළින්
වාහන ෙගන්වන සංඛ ාව එන්න එන්න අඩු ෙවයි. ඒ තුළින් අප
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් ෙපොදු මහජන ෙසේවාව ශක්තිමත්
කරලා අෙප් ජනතාවට අවශ පහසුකම් ලබා ෙදන්නට. අප
දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් - 1993ට ෙපර - විශාල වශෙයන් ෙම්
රටට වාහන ෙගනාවාය කියලා. නමුත් ඒවාට අවශ යටිතල
පහසුකම් ෙම් රෙට් දියුණු වුෙණ් නැහැ. ඊට සමගාමීව මාර්ග
පද්ධතිය දියුණු වුෙණ් නැහැ. අද අප ස්තුතිවන්ත වනවා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම් රෙට් පධාන මාර්ග
පමණක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන් අෙප් පළාත් සභාවලට අයිති
මාර්ග, ඒ වාෙග්ම ගාමීය පෙද්ශවල තිෙබන මාර්ග දියුණු කරමින්
ඒවාට අවශ පහසුකම් ලබා ෙදමින් පවාහන පහසුකම් වඩාත්
ෙහොඳ මට්ටමට ෙගන ඒමට වර්තමාන රජය කටයුතු කිරීම ගැන.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂය ෙම් කාර්යයන් අගය
කරලා කථා කරන්ෙන් නැහැ; ෙම්වා විෙව්චනය කරමින් තමයි ෙම්
ගරු සභාෙව්දී හැම විටම කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා අද කථා කරමින් පැවසුෙව්
රුපියල බාල්දු ෙවලා තිෙබනවාය, ආර්ථිකය කඩා වැටිලා
තිෙබනවාය කියලායි. එතුමන්ලා හැම දාම කියන ෙද් තමයි අදත්
කිව්ෙව්. ඒවා අප පතික්ෙෂේප කරනවා. ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කරමින් ඉදිරියට ෙගන යන්න අප කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
ඉදිරියටත් ඒ පහසුකම් ලබා ෙදමින් ෙම් රෙට් ඉදිරි දියුණුව සඳහා
රජයක් හැටියට ගන්න පුළුවන් හැම කියා මාර්ගයක්ම ෙගන රෙට්
ෙපොදු මහජනතාවට ඒ ෙසේවාව ලබා දීමට කටයුතු කරනවාය කියා
විෙශේෂෙයන්ම අප ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන් යම් කිසි අවෙබෝධයක් ඇතිවයි. අධ යනයක්
කිරීෙමන් පසුව තමයි අවුරුදු පහකට තිබුණු කාල සීමාව අවුරුදු
4 කට සීමා කර යම් කිසි පාලනයක් ඇති කරන්නට රජය කටයුතු
කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් පාලනය තුළ ඉදිරිෙය්දී විෙශේෂෙයන්
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නාගරික පෙද්ශවල පාරවල්වල තිෙබන වාහන තදබදය අඩු වී,
ජනතාවට තමන්ෙග් පවාහන පහසුකම් ෙබොෙහොම පහසු ආකාරයට
කර ගැනීමට අවශ පරිසරය
නිර්මාණය ෙව්විය කියන
බලාෙපොෙරොත්තුව අප තුළ තිෙබනවාය කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 5.23]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක්
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම
ස්තුතියි. ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග
සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ගරු ෙනරන්ජන් මන්තීතුමා කිව්වා,
ෙම් ආණ්ඩුව කරන ෙහොඳ ෙද්වල් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අප
අගය කරන්ෙන් නැහැ කියා. එෙහම කියන්නට එපා ගරු
මන්තීතුමනි. අගය කරන්නට පුළුවන් ෙහොඳ ෙදයක් තිෙබනවා නම්
ඒ ෙහොඳ ෙදය අගය කරන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අප
පැකිෙළන්ෙන් නැහැ. යුද්ධය ජයගහණය කළ ෙවලාෙව් අප
කිව්වා, හරියාකාරව ඒ ජයගහණය ලැබුවාය කියා.
හැබැයි, එහිදී ඔබතුමන්ලා තමයි අගය කරන්නට ඕනෑ
පුද්ගලයා -ඒ ජයගහණය අත් කර දුන්න සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මැතිතුමා- අගය ෙනොකර, ෙද්ශපාලන සිරකරුෙවක් බවට පත්
කර ෙලෝක ඉතිහාසෙය් ශී ලංකාව ඉතාමත් අපකීර්තිමත්
ස්ථානයකට පත් කෙළේ.
එතුමා නිදහස් කිරීම ගැන අද අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ෙද්ශපාලන සිරකරුවා
නිදහස් කරන්නය කියා ෙකොෙතකුත් නායකයින් ඉල්ලීම් කළා.
විෙශේෂෙයන්ම
අෙප්
මහා
නායක
හිමිවරුන්
පවා
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීම් කළා. ඒ ඉල්ලීම්වලට ෙම් ෙබෞද්ධ
රෙට් ෙම් ආණ්ඩුව ඇහුම්කන් දුන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එතුමා
නිදහස ලබා තිබීම ගැන අද අපට සන්ෙතෝෂයි. ෙම් රටට නිදහස
ලබා දුන් එතුමාට අද නිදහස් පුද්ගලෙයක් හැටියට ෙද්ශපාලන
වශෙයන් ෙහොඳ අනාගතයක් ඇතිව ඉදිරි අනාගතෙය්දී අපත්
එක්ක එකතු වන්න පුළුවන් ෙව්ය කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට අප පශංසා කරනවා, ෙනොකළ
වරදකට සමාව ඉල්ලන්ෙන් නැතිව නිර්භීතව, ෙකළින් සිටීම ගැන.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කලින් කථා කළ
ගරු මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, 1993 වර්ෂෙය්දී
වාහන විශාල පමාණයක් ෙගන්වුවා; පාරවල්, මංමාවත් කිසිම
ෙදයක් පිළිසකර වුෙණ් නැහැ කියා. ඒ ගරු මන්තීතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාට මතක ඇති, 1994න්
පස්ෙසේ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව තිබුණු බව.
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
හිටිෙය් නැතිවා වාෙග් තමයි ෙම් ඇමතිවරු, මන්තීවරු කථා
කරන්ෙන්. දැන් කාටවත් එතුමිය ගැන මතක නැහැ. දැන්
ජනාධිපතිතුමා ගැන විතරයි කථා කරන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමාෙග්
කාලය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ, ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් කට්ටියට
අමතක ෙවයි. ඊට පස්ෙසේ එන නායකයා ගැන තමයි ෙම් කට්ටිය
කථා කරන්නට පටන් ගන්ෙන්. හැබැයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අප එෙහම ෙනොෙවයි. මුල ඉඳන්ම නායකවරුන් -කවුරුන් ෙකොයි
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ආකාරෙයන් කටයුතු කළත්- අගය කරන පක්ෂයක් තමයි අෙප්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය. 1947 වර්ෂෙය් සිට අෙප් සියලුම
නායකවරුන් කළ ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ෙකළින් ඉඳලා අප
වග කියනවා. හැබැයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් කිසිම මන්තීවරෙයකුට
ෙකොන්ද පණ නැහැ, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය යටෙත් අෙප්
ආණ්ඩුව තිබුණාය කියා කියන්න. ඒ කාලෙය් පාරවල් හැදුෙව්
නැහැ කියනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් ඊෙය්
ෙපෙර්දා පාරවල් හදන්න පටන් ගත්තාය කියනවා. එෙහම පටන්
ගත්තා නම් ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඇමතිවරු කථා
කරද්දී කිව්වා, සමහර ෙගවල්වල වාහන තුනක් තිෙබනවා; වාහන
හතරක් තිෙබනවා; ෙටලිෙෆෝන් හතර-පහ තිෙබනවා කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමන්ලා එෙහම කථා කළාට
ෙම් ෙගොඩක් ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් සාමාන ජීවිත ගත කරන
සාමාන පුද්ගලෙයෝ වශෙයන් තමයි ෙද්ශපාලනයට එන්ෙන්
කියන එක මා මතක් කරන්නට කැමැතියි. හැබැයි, කාලයක්
ගියාට පස්ෙසේ ඒ සාමාන කම අමතක ෙවලා තමන්ෙග්
සුෙඛෝපෙභෝගි ජීවිතය ගැන පමණයි තමන්ට මතක් ෙවන්ෙන්.
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට මා ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන්
කියනවා. ෙම් නිෙයෝග ෙගන එනෙකොට -ෙම් වාහන ආනයනය
සම්බන්ධෙයන් බදු වැඩි කරනෙකොට- ඔබතුමාට ෙපොඩ්ඩක්වත්
හිතක් පපුවක් තිබුෙණ් නැද්ද? පාෙර් වාහන වැඩි හින්දා වාහන
ටික අඩු කරන්න ඔබතුමන්ලා හිටි හැටිෙය්ම ෙම් නිෙයෝග
ෙගනාවා නම්, ඔබතුමන්ලාට සැලසුම්ගතව මාසයක්-ෙදකක්තුනක් -කාලසීමාවක්- ෙම් වාහන ආනයනය කරන පුද්ගලයන්ට
ෙදන්නට තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ පුද්ගලයන්ට යම් කිසි
ෙහෝඩුවාවක් ෙදන්නට තිබුණා, ෙම් බදු පමාණය ඉදිරි කාලෙය්දී
වැඩි කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියා. එෙහම
ඔබතුමන්ලා නිකම් ෙහෝ ෙහෝඩුවාවක් දුන්නා නම්,
අනිවාර්යෙයන්ම අමාරුෙවන් වාහන ෙගන්වන, ඒ වාෙග්ම
අෙනකුත් වාහන ආනයනය කරන කට්ටියට ඒ සම්බන්ධෙයන්
තීන්දුවක් ගන්නට තිබුණා.
අද ඇමතිතුමන්ලාෙග් පඩිය රුපියල් දහ දාහකින් අඩු
වුෙණොත්, එෙහම නැත්නම් ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙයන්
එක වාහනයක් අයින් කෙළොත්, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙටලිෙෆෝන්
එකක් අයින් කෙළොත් -ඔබතුමන්ලාෙග් අයිතිවාසිකෙමන්
ෙපොඩ්ඩක් හරි ගත්ෙතොත්- ඔබතුමන්ලා අද ෙම් ස්ථානයට එන්ෙන්
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ජනාධිපතිතුමාට ෙකළින්ම කියනවා, ෙම්වා
අඩු කෙළොත් අපට වැඩ කරන්නට බැහැ කියා. ඔබතුමන්ලාෙග්
සුෙඛෝපෙභෝගි ජීවිතය එෙහමමයි. තමතමන්ට ලැෙබන ෙදවල්,
ඇමතිවරුන් වශෙයන් ලැෙබන ආරක්ෂක භටෙයෝ ආදී සියලුම
ෙද්වල් -ෙකෝටි ගණනක් වටිනා ෙද්වල්- ඔබතුමන්ලාට ලබා
ගන්නට පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් නම් ලැයිස්තුවක්
මට ලබා දුන්නා, පාවිච්චිය සඳහා වාහනයක් ආනයනය කරන
අපහසුතාවයට පත් වූවන්ෙග් සංගමය. ඒ අය සංගමයකුත් හදලා.
ගරු ඇමතිතුමනි බලන්න, විශාල පමාණයක නම් ලැයිස්තුවක්
එතුමන්ලා මට දුන්නා. පළමුෙවන්ම ෙම් වාහනය ෙගන්වන්නට
ඇස්තෙම්න්තුගත කෙළේ ෙකොපමණ පමාණයක්ද කියා ෙමහි
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ වැඩි වුණු පමාණය තිෙබනවා. ෙමහි එක
එක නම සඳහන් කර තිෙබනවා. යසන්ති එච්.එල්.එන්. තමන්ෙග්
වාහනයට ලක්ෂ 12ක් වැඩිෙයන් ෙගවන්නට ඕනෑ කියා
තිෙබනවා. ඇය එකම වාහනයයි ලංකාවට ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග් මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම ෙගන්වලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් වාහනය පමණයි. ඔබතුමාට මහ බැංකුෙවන්
පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. නිමල් බණ්ඩාරට රුපියල්
6,50,000ක් වැඩිපුර ෙගවන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්,
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ඔබතුමන්ලාෙග් දළදඬු, කිසිම පරීක්ෂණයක් ෙනොකර හිටි
හැටිෙය්ම දවසක උෙද් පාන්දර ෙගනාපු නීතියක් නිසා ෙම්
කට්ටියට මුහුණ පාන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන පශ්නයක්. චන්දෙසේන
මහත්මයාට ලක්ෂ 7ක්, නන්දකුමාර මහත්මයාට ලක්ෂ 14ක්,
පසාද් එදිරිසිංහ මහත්මයාට ලක්ෂ 17ක් වැඩිපුර ෙගවන්නට සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ලැයිස්තුෙව් ඊට එහා පැත්ෙතන් තිෙබනවා,
එක් පුද්ගලෙයක් බැංකුවකින් රුපියල් මිලියනයක ණයක් ඉල්ලා
තිෙබනවා, එය ලැබිලා නැහැ. ඊට පසුව ඒ පුද්ගලයාට මුදලක්
අවශ ෙවලා තිෙබනවා; එම මුදල ෙසොයා ගන්න කිසිම විධියක්
නැහැ. ඊළඟ පුද්ගලයා වන චන්දෙසේන මහත්මයා, තම
භාර්යාවෙග් කන කර ආභරණ උකසට තබලා ෙම් මුදලින් භාගයක්
ෙම් වනෙකොට ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.
ඇමතිතුමනි, ෙම් ආකාරෙයන් මා ළඟ නම් ලැයිස්තුවක්
තිෙබනවා. ෙම් නම් ලැයිස්තුව ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න මට
පුළුවන්. ෙම් වාහන ආනයනය කිරීම බිස්නස් එකට කරන කට්ටිය
ෙනොෙවයි; ව ාපාරයක් වශෙයන් කරන කට්ටිය ෙනොෙවයි; අවුරුදු
ගාණක් තිස්ෙසේ වැඩ කරමින් හම්බ කරලා, ෙපෞද්ගලිකව තමන්ට
වාහනයක් ෙගන්වා ගන්න ඉතාම අමාරුෙවන් කටයුතු කරපු අය.
ඔබතුමාත් ෙම් අයට ෙපෞද්ගලිකව ඇහුම්කන් දීලා තිෙබනවා
කියලා මා හිතනවා. ඔබතුමා අදහස් කරලා තිෙබනවා, ෙම් බදු
ඉවත් කරන්නට පුළුවන් යම් කිසි කමෙව්දයක් හදලා ෙදන්න.
ඔබතුමන්ලාට හිතක් පපුවක් තිෙබනවා නම්, අනිවාර්ෙයන්ම ඒ
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න. තමන්ට තමන් සලකන විධිය
ගැන හිතලා, ඇමතිවරුන් වශෙයන් තමන්ෙග් වරපසාද රැක
ගන්නට ඔබතුමන්ලා ෙකොච්චර කෑදරකමින් වැඩ කරනවාද කියලා
හිතලා බලලා, ෙම් ගැන කටයුතු කරන්න. සාමාන පුද්ගලෙයකුට
තමන් ෙනොසිතපු ආකාරයට ලක්ෂ 14ක, 15ක බදු පමාණයක්
ෙගවන්නට සිදු වුෙණොත් ෙමොන වාෙග් අමාරුකම්වලට මුහුණ
ෙදන්නට සිදු ෙවයිද කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් පමණක් සිතා
බලන්න.
අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි ඔබතුමාව දැනුවත් කරන්නත්
අවශ නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඇමතිවරයාට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගන්න තිබුණා. වාහනයක් ඇණවුම් කර
තිෙබනවා නම්, ඒ වාහනය ෙගන්වා ගැනීමට LC යවලා, මහ
බැංකුෙව් අනුමැතිය ලබලා යම් කිසි ආකාරයකින් කටයුතු කරලා
තිෙබනවා නම් ඒ වාහන ෙම් බද්ෙදන් මුදාහරින්නට තිබුණා.
ෙමොකද, ඒ පිරිසට ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් බද්ද සම්බන්ධෙයන් කිසිම
අවෙබෝධයක් නැහැ.
ව ාපාරිකයන් පවා වාහන පහක් හරි, හයක් හරි ෙගන්වනවා
නම් ඔබතුමන්ලා පනවා තිෙබන බද්ද අනුව තමයි ඒ වාහන
ෙගන්වන්ෙන්. ෙහට උෙද් පාන්දර වනෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙම්
බද්ද තවත් සියයට 600කින් වැඩි කරනවා නම්, ඒ පිරිස කිසිම
ආකාරයකින් ඒකට සූදානම් ෙවලා නැහැ. ව ාපාරික මහත්වරුන්
කියන්ෙන් යක්කු ෙනොෙවයි. බදු පමාණය ෙමන්න ෙම් අවස්ථාෙව්
දී වැඩි කරනවා කියලා මාසයකට, ෙදකකට කලින් ඒ පුද්ගලයන්
දැනුවත් කරන්නට ඔබතුමන්ලාට තිබුණා. ෙමොකද, වාහන තදබදය
ඇති වුෙණ් අද ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමන්ලා කියන ආකාරයට
1993 දී ෙගනාපු වාහනවලින් තමයි ෙම් තදබදය ඇති වුෙණ්. අෙප්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් කියලා අපි පිළිගන්නවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් ඇති කරපු සංවර්ධනෙයන්
තමයි දුරකථන, වාහන, දිගටම ලංකාවට ගලාෙගන එන්ෙන්.
එෙහම නැතිව ඇතිවුණු අමුතු සංවර්ධනයක් නිසා ෙනොෙවයි.
ඉන්දියාව, චීනය, මැෙල්සියාව, තායිලන්තය, අපිකාව වැනි සියලු
රටවල් අද සංවර්ධනය ෙවනවා. ලංකාෙව් සංවර්ධනය ගත්ෙතොත්,
ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තිතුමා කිව්වා සියයට 8.2ක සංවර්ධනයක් අපි
වාර්තාගත කළා කියලා. ෙමොකද, ඒ වාර්තාගත කෙළේ? යුද්ධය
අවසන් වුණු නිසා. යුද්ධයට විනාශ වුණු මුදල්, යුද්ධයට වියදම්
කරපු මුදල් ඒ සියල්ල ඉතුරු වනවා. ඒ වාෙග්ම එම පෙද්ශය
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එළිමහන් වුණාට පසුව ඒ පෙද්ශෙය් වාරිමාර්ග, කෘෂිකර්මය,
සංචාරක ව ාපාරය ඉෙබ්ම සංවර්ධනය වුණා. ඔබතුමන්ලා
අමුතුෙවන් ආර්ථික කළමනාකරණයක් කරලා ෙනොෙවයි.
ඔබතුමන්ලාෙග් කළමනාකරණය බින්දුවයි. ෙම් ආණ්ඩුව යුද්ධය
අවසන් වුණාට පසුව කරපු එකම ෙද් තමයි, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මයාව සිර භාරයට අරෙගන නඩු පහක් පවරපු එක. ඒ
හැෙරන්නට ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ?
ඉස්ෙසල්ලාම හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා. ෙමොකද, මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ගම නිසා. ඒ, නැව් එන්ෙන් නැති
ෙලෝකෙය් එකම වරාය. අද ඒ වරායට නැව් එන්ෙන් නැති නිසා
ජනාධිපතිතුමා කියනවා, වාහන ටික හම්බන්ෙතොටින් බාන්න
කියලා. කවුරුවත් අණ කරන්නට ඕනෑද? තමන්ට කැමැති
වරායකට වාහන ටික ෙගෙනන්න ඒ අයට අයිතිය තිෙබනවා.
අද ඔබතුමන්ලා බලන්න, ෙලොයිඩ් සමාගම ෙමොකක්ද
කරන්ෙන් කියලා. ෙලොයිඩ් සමාගෙමන් රක්ෂණය සම්බන්ධෙයන්
හම්බන්ෙතොට වරායට අනුමැතියක් නැහැ. ඇයි? ඒ ෙලොයිඩ්
සමාගෙමන් කලින් ඉඳලා කියලා තිෙබනවා, එම ස්ථානෙය් වැලි
පිහිටීම අනුව, එහි රළු භාවය අනුව, ගල්වල පිහිටීම අනුව ඒ
පෙද්ශය ෙලොකු වරායකට සුදුසු ස්ථානයක් ෙනොෙවයි කියලා. ඒ
ෙද් ඇහුෙව් නැහැ. අද ඔබතුමන්ලා බල කරනවා, ෙගන්වන වාහන
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් බාන්න කියලා. එහි බානෙකොට රක්ෂණ
ගාස්තුව වැඩියි. අෙනකුත් ගාස්තු වැඩියි. ෙකොළඹට ෙකොෙහොමද ඒ
වාහනය ෙගෙනන්ෙන්? ඒකට ෙවනම වාහන carrier එකක්
ගන්නට ඕනෑ. ඒකට කීයක් වැය ෙවනවාද? ලක්ෂ එකහමාරක්
වැය ෙවනවා, හම්බන්ෙතොට ඉඳලා ෙමහාට වාහනයක්
ෙගෙනන්න. එතෙකොට ෙම් වියදම් දරන්ෙන් කවුද? පාරවල්වල
ඇති වන තදබදය ෙකොෙහොමද? හම්බන්ෙතොට ඉඳලා ෙමහාට
වාහන කීයක් ෙගෙනන්නද? ඔබතුමන්ලා ඒ පාරවල් හදලා
තිෙබනවාද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ආණ්ඩුෙව්
කළමනාකරණය බිංදුවයි. සූරියවැව හැදුවා කීඩාංගනයක්. නමුත්
T20 තරගාවලිෙය් matches 30කින් තුනයි ඒ කීඩාංගනෙය්
ගහන්ෙන්. හැබැයි ඒ කීඩාංගනය හදන්න රුපියල් බිලියන 4.8ක්
වියදම් කළා. අද ඒ කීඩාංගනය අලින්ට විවෘත කරලා තිෙබනවා.
ෙම් රටට සංවර්ධනයයි අවශ කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් මිනිස්සු
කීඩාංගනයක් හදන්න කියලා ඉල්ලුවාද? ෙම් රෙට් මිනිස්සු
හම්බන්ෙතොටට වරායක් ඉල්ලුවාද?
අද බලන්න මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවාව. ෙම් ඉන්න සමහර
මන්තීවරු ෙකොමිස් ගහ ගන්න මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය පටන්
ගත්තා. අද වන ෙකොට ඒ අයට helicopters ෙදකයි, planes
තුනයි. ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රටට ෙකෝටි
ගණනක පාඩුවක් සිද්ධ කරලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා කියනවා රෙට් වාහන වැඩි ෙවලා ලු. ඒ නිසා ලු
බදු වැඩි කෙළේ. ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් සාමාන ජනතාව ගැන
දුක් ෙවනවා නම් ෙම් රෙට් සිදු වන ෙහොරකම නැති කරන්න ෙකෝ.
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා බිත්තර ගැන කථා කරනවා; හාල් ගැන
කථා කරනවා; බඩ ඉරිඟු ගැන කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, සියයට තිහක්- හතළිහක් විතර සිදු වන ෙම් රෙට්
ෙහොරකම ඔබතුමන්ලා නැවැත්තුවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්
රෙට් සාමාන ජනතාවට යම් කිසි ෙදයක් ෙදන්න පුළුවන්.
අද බලන්න ඔබතුමන්ලාෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් පගතිය
බිංදුවයි. ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා පරස්පර විෙරෝධී අදහස් පකාශ
කරලා තිෙබනවා. ජාත න්තරෙයන් අපිට විශාල පශ්නයක්
තිෙබනවා. අද රෙට් පජාතන්තවාදය, යහපාලනය සම්බන්ධෙයන්
ජාත න්තරය හමුෙව් මුහුණ දිය යුතු විශාල පශ්න අපට තිෙබනවා.
හැබැයි ඔබතුමන්ලාෙග් රාජ
කළමනාකරණය, විෙද්ශ
පතිපත්තිය අන්තිමයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය
අන්තිමයි.
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නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්න අපට ඔබතුමන්ලා
කියනවා, අපි හරි ෙද් අගය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඔබතුමන්ලා
යම් ෙදයක් කළා නම් අපි අගය කරනවා. ඔබතුමන්ලා උතුරු
නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය් යළි පදිංචි කිරීම හරියට කළා. අපි ඒක
නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙද් ඔබතුමන්ලා හරියට කළා. හැබැයි,
ඔබතුමන්ලා ඒ පණිවුඩය හරියට ෙලෝකයට දුන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාට ෙපොඩ්ඩක් හරි ඥානය, දැනුම සහ ශමය යන සියලුම
ෙද් තිබුණා නම්, ඒවා පාවිච්චි කෙළේ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා
හිෙර් දමන්න පමණයි.

පිරිසට කලින් තිබුණු ඒ නීතියට අනුව ඒ වාහනය එළියට ගන්න
ඔබතුමන්ලා අවසර ෙදන්න ඕනෑ. එවැනි විශාල පිරිසක් ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඕනෑ නම් මම ෙම්
ලැයිස්තුව ෙදන්නම්. ෙම් අයට ෙපෞද්ගලිකව ජනාධිපතිතුමාව
හම්බ ෙවන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමන්ලා ෙම් නීතිය ෙගෙනන්න කලින් ව ාපාරික මහත්වරු
යම් කිසි වාහන පමාණයක් ඇණවුම් කරලා තිබුණා නම්,
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කට්ටියටත් කලින් තිබුණු නීතිය යටෙත් ඒ
වාහන එළියට ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.

සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාව අවුරුදු ෙදකහමාරකට හිෙර්
දැම්මා. පස්ෙසේ කිව්වා, එතුමාෙග් පවුෙල් අය ඇවිල්ලා සමාව
ඉල්ලුෙව් නැත්නම්
එතුමාට සමාව ෙදන්න බැහැ කියලා.
අන්තිෙම්දී ජනාධිපතිතුමා ෙගදරට ගිහිල්ලා කිව්වා ''සමාව ගන්න''
කියලා. ''ගත්ෙත් නැත්නම් බලා ෙගනයි'' කියලා තමයි අන්තිමට
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට සමාව දුන්ෙන්. ලජ්ජාෙව් බැහැ.
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ෙකළින් හිටියා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙමොකද, කරපු වරදකට ෙනොෙවයි එතුමාව හිෙර්
දැම්ෙම්. එතුමා කරපු එකම වරද තමයි ඒ සටන ජයගහණය කරලා
ෙම් රටට නිදහස ලබා දීම. හැබැයි ෙම් ආණ්ඩුවටම සිද්ධ වුණා,
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාෙග් ෙගදරට ගිහිල්ලා, ''අෙන්,
ෙකොෙහොම හරි නිදහස ලබා ගන්න. නැත්නම් අපි ජාත න්තරය
හමුෙව් අමාරුවට පත් ෙවනවා'' කියන්න. ෙම් ෙබෞද්ධ රෙට්,
ෙබෞද්ධ නායකෙයෝ, අෙප් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා කිව්ව ෙද්
ඇහුෙව් නැහැ ජනාධිපතිතුමා. අන්තිමට හිලරි ක්ලින්ටන් කිව්ව
ෙද් අහලා තමයි සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාට නිදහස ලබා
දුන්ෙන්. අපි සන්ෙතෝෂයි එතුමාට නිදහස ලබා දීම ගැන. නමුත්
එතුමාට තහංචි පනවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමාෙග්
ෙද්ශපාලනයට භයයි. ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ නම් තිබුණා සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහතාෙග් සියලුම නඩුවලින් සම්පූර්ණෙයන් එතුමාව
නිෙදොස් කරන්න. ඒ තීන්දුව අයින් කරන්න ශක්තිය
ජනාධිපතිතුමාට තිබුණා. හැබැයි එතුමාට තහංචි පනවලා
තිෙබනවා, එතුමාට අවුරුදු 7ක් ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදන්න බැහැ,
එතුමාට ඡන්දය ඉල්ලන්න බැහැ කියලා. එතුමාට නියම ආකාරෙය්
නිදහසක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුවට හැකියාව තිෙබනවා ඒ නිදහස
ලබා ෙදන්න. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා වැරැද්දක් සිදු වුණා
නම් ඒ වැරැද්ද නිවැරදි කර ගනියි කියලා. ෙමොකද, "කළ කළ ෙද්
පල පල ෙද්" කියලා කථාවක් තිෙබන නිසා. එෙහම නම්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුෙව් ගීතාංජන ගුණවර්ධන
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා එෙහම නිදහසක් ලබා
ෙදන්න කියලා. මම හිතන හැටියට එතුමා ඒකට එකඟයි.

ෙමොකද, ඒ අය ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න සූදානමින්
සිටිෙය් නැති නිසා. වාහන තදබදය නවත්වන්න ඕනෑ නිසා ෙම්
බද්ද සියයට 200කින්, 300කින් විතර වැඩි කළාය කියන ෙබොරුව
ඉදිරිපත් කරලා, ආනයනය අපනයනය පරතරය නවත්වන්න,
රුපියල ෙබ්රා ගන්න, රුපියල අවපමාණය වීම නවත්වා ගන්න
ජාත න්තර මූල
අරමුදෙල් උපෙදස් අනුව ඔබතුමන්ලා දරන
වෑයම හරහා අහිංසක ජනතාව අමාරුෙව් දමන්න එපාය කියමින්
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු නිෙයෝජ
අමාත තුමනි, ෙපෞද්ගලිකව වාහන
ෙගන්වන්න ඇණවුම් කරපු කට්ටියට රුපියල් ලක්ෂ 12ක්, 15ක්
වැඩිෙයන්
වාහනයක්
ෙගවන්න
හැකියාවක්
නැහැ.
ඔබතුමන්ලාෙග් සෙහෝදර සෙහෝදරිෙයෝ ඉන්නවා නම්, ඔවුන්
රැකියාවක් කරනවා නම්, ඔවුන්ට වාහනයක් ෙගන්වා ගන්න
අවස්ථාව ලැබිලා, ලක්ෂ 25ක වාහනයක් ඇණවුම් කළත්, අෙත්
තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ 15යි නම් ඉතුරු ලක්ෂ 10 බැංකුවකින් ණයක්
හැටියට අරෙගන තමයි, නැත්නම් කන කර උගස් තියලා ෙහෝ
කාෙගන් හරි ණයක් හැටියට අරෙගන තමයි ඒ වාහනය
ෙගන්වන්ෙන්. ඒ ලක්ෂ 25ට වැඩිෙයන් තවත් ලක්ෂ 12ක්
ෙගවන්න කිසිම හැකියාවක් ඒ පුද්ගලයන්ට නැහැ. ඔබතුමන්ලා
ෙපොඩ්ඩක් ඔබතුමන්ලාෙග් අතීතය මතක් කරලා බලන්න. අද
ඔබතුමන්ලා ඉතාම බලවත්, ධනවත් පුද්ගලෙයෝ බවට පත් ෙවලා
ඉන්නවා. හැබැයි සාමාන ජනතාව පශ්නයකට මුහුණ ෙදන ෙම්
අවස්ථාෙව් ඔවුන්ට සහනයක් ලබා ෙදන්න ෙදපාරක් හිතන්න එපා.
යම් පිරිසක් ෙම් නීතිය පනවන්නට ෙපර වාහනයක්
ෙගන්වන්න ඇණවුම් කරලා තිෙබනවා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ
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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, ෙමෝටර් රථ වාහන ෙගන්වීමට
අදාළ බදු සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් පැවැත්ෙවන ෙමොෙහොතක
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා නිදහස් වීම ගැන ඒ ගරු මන්තීතුමා
කථා කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, දිවංගත සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය අහිමි කෙළේ
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්දී බව.
තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමියට සමාවක් දුන්ෙන් නැහැ. සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධ කිසිම ෙචෝදනාවක් ඔප්පු
කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනාවක් සම්මත
කරලා එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එතුමියෙග් - විපක්ෂ
නායිකාවෙග්- පජා අයිතිය අහිමි කළා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා විජය
කුමාරණතුංග මහත්මයාට ෙමොකද කෙළේ? එදා හිටපු ජනාධිපති
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ''නැක්සලයිට්'' කියන ෙචෝදනාවක්
ෙගනැල්ලා විජය කුමාරණතුංග සෙහෝදරයා, ෆීලිකිස් ෙපෙර්රා
මැතිතුමන්ලා කාමර ඇතුළට දමලා, සැර ලයිට් ගහලා, හිෙර්
විලංගුෙව් දැම්මා. එදා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග
මැතිනිය ගිහින් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා හම්බ ෙවලා තමයි
විජය කුමාරණතුංග සෙහෝදරයා නිදහස් කර ගත්ෙත්. ෙම් රෙට්
ජනතාවට ඒ ඉතිහාසය අමතක නැහැ. ඒ නිසා තමයි යූඑන්පීකාර
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොල් ෙගඩිය රුපියල් හැටපහයි කියද්දීත් පසු
ගිය පළාත් පාලන මැතිවරණෙය්දී ජනතාව අපට ඡන්දය දුන්ෙන්.
1989 දී ෙජ්වීපීකාරෙයෝ ෙගවල්වලට ගිහින් හැඳුනුම්පත්
ෙහොරකම් කරලා, මිනී මරලා, එල්ටීටීඊකාරයන්ටත් කලින් තිවිධ
හමුදාවට, ෙපොලීසියට වෙරන්තු නිකුත් කළ නිසා තමයි, ෙජ්වීපී
එෙක් මන්තී කණ්ඩායෙම් නිෙයෝජනය එන්ට එන්ටම අඩු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් කරුණු කාරණා අමතක
ෙවලා
නැහැ.
සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මයා
ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් කලින් කරුණු කියන්න තිෙබන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමාටයි. යුද්ධෙය්දී පෙයෝජනයට ෙනොෙගන සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා පැත්තක තියලායි තිබුෙණ්. නමුත්
ජනාධිපතිතුමා තමයි ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා යුද හමුදාපති කෙළේ.
ෙම් රෙට් ජනතාව සදාචාරය ෙමොකක්ද කියන එක දන්නවා.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතාව
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යුද්ධ හමුදාපති කරලා, බලතල දීලා, යුද්ධය දිනුවාම ෙකොළඹින්
ඉඩකඩම් පවා දුන්නා. ඒ සියල්ලම කළත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? එතුමා
විෙද්ශ බලෙව්ගවලට යට වුණා. එතැනදී ෙමොකක්ද වුෙණ්?
යාළුකමින් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ජනාධිපතිකමට තරග කරන්න
එතුමාට ඕනෑ වුණා. ලංකාෙව් මිනිස්සු ෙම්වා බලා ෙගන ඉන්නවා.
[බාධා කිරීමක්] හිෙර් දැම්මාය කියන එක ෙනොෙවයි. ඉතින් අෙප්
ජනාධිපතිතුමා එතුමාට එෙහම කරන්න එපා කිව්වාද? ඕනෑ නම්
ජනාධිපතිතුමාට ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය භාර ෙනොෙගන ඉන්න
තිබුණා. යූඑන්පීකාරයන් අභිෙයෝග කළා; ජනාධිපතිතුමා ඒ ඉල්ලා
අස්වීෙම් ලිපිය භාර ගත්තා; ඡන්ෙදට එන්න කිව්වා.
යුද්ධ කරන්න ආයුධ ගන්න කටයුතු කරනෙකොට රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයාත් තමුන්නාන්ෙසේලාත් පිකටින් කළා.
බැංකුවලට කිව්වා සල්ලි ෙදන්න එපා, දුන්ෙනොත් අපි ෙගවන්ෙන්
නැහැ කියලා. යුද හමුදාව කිලිෙනොච්චියට යනෙකොට රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වා මැදවච්චියට යනවා කියලා.
ෙතොප්පිගල ඇල්ලුවාම කැලයක් අල්ලා ගත්තා කියලා රනිල්
විකසිංහ මහත්මයා කිව්වා. එදා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා
ගැන කථා කරනෙකොට ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා,
''ඕනෑ ෙමෝඩෙයකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන්'' කියලා. එෙහම කියපු
යූඑන්පීය දැන් ෙමෙහම කථා කරනෙකොට ජනතාව දන්නවා
තමුන්නාන්ෙසේලා ගැන. අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
තමයි සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා හමුදාපති කෙළේ. ෙමන්න, ඒ
මනුස්සයාට විරුද්ධව ඡන්දය ඉල්ලුවා! නමුත් විසිඑක් ලක්ෂයකින්
පැරදුණා. ඊෙය් මම දැක්කා, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා එළියට
එනෙකොට ෙකොළ ෙකොඩි දමලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිවරණෙයන්
පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලාට එක අවුරුද්දක්වත් ඒ සන්ධානය
පවත්වාෙගන යන්න බැරි වුණා.
ඊ ළඟට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඊ ළඟට ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා
ඡන්දය ඉල්ලුෙව් හංසයා ලකුණින්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දය
ඉල්ලුෙව් අලියා ලකුණින්. ජනතාවට වැඩ කරන්න කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලා
සන්ධාන,
ෙපරමුණු
ගැහුවා.
නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට එක අවුරුද්දක් ඒ ෙපරමුණ රැක ගන්න බැරි
වුණා. අද යූඑන්පීයත් කැඩිලා. ෙජ්වීපී එකත් කැඩිලා. පරටුගාමී
පක්ෂය කියලා තව එකක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න මැයි දිනෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේ යාපෙන්
ගියාද, ෙකොළඹ ගියාද කියලා? තමුන්නාන්ෙසේට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා සමඟ කථා කරන්න බැහැ ෙන්. කථා
කෙළොත් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා තරහා ෙවනවා. එෙහම
ෙදකට, තුනට, හතරට කැඩිච්ච විපක්ෂයක් පස්ෙසන් මිනිස්සු
යන්ෙන් නැහැ.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා භය නැහැ. ජනාධිපතිතුමාත්
එක්ක ඡන්දයකට ෙහට ෙෆොන්ෙසේකාට එන්න කියන්න.
විසිඑක්ලක්ෂයක්
ෙනොෙවයි,
ජනතාව
වැඩි
ඡන්ද
හතළිස්එක්ලක්ෂයක් ෙදනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ෙම් රෙට් කාටවත් භය නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා වාෙග්,
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය වැනි අය හිර කරලා එතුමා
ඡන්දයකට ගිෙය් නැහැ. ෙෆොන්ෙසේකා ඉල්ලා අස් වුණා. ඔහු ඉල්ලා
අස් වීෙම් ලිපිය දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ෙෆොන්ෙසේකා එක්ක ඡන්දයකට
ගියා. ෙෆොන්ෙසේකා කට වරද්දා ගත්තා. මිනිසුන්ට කලවැද්දන්
කියලා කිව්වා; අරවා, ෙම්වා කිව්වා. ඉතිහාසය බලන්න. [බාධා
කිරීමක්] ෙෆොන්ෙසේකා භීතිකාවක් අපට නැහැ. ෙම් රෙට් අවුරුදු
33ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධය නවත්වන්න ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමාට බැරි වුණා. මැයි ෙපළපාළිෙය්දී බාබුෙග් ෙබෝම්බෙයන්
ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා එතැනම මැෙරද්දී, ගාමිණි දිසානායක
මැතිතුමා වැනි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයන් මරද්දී මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව ෙබ්රා ගත්ෙත්.
ෙම් රෙට් ජනතාවට ජීවිත දානය ලබා දුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාය කියන එක මා කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් යුද්ධය පැරදුණාය කියලා හිතන්නෙකෝ.

824

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා,
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට ඕනෑ නම් ෙහට ඡන්දයකට එන්න
කියලා. එතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, that is not a point of Order.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද යූඑන්පී එකට ෙම් රෙට්
ඉතිහාසය ෙදස ආපසු හැරිලා බලන්න බැහැ. ෙජ්වීපීකාරයන්ට ෙම්
රෙට් ඉතිහාසය ෙදස ආපසු හැරිලා බලන්න බැහැ. ෙමොකද, 198889 කාලෙය්දී ෙම් රෙට් 60,000ක් තරුණයන්ෙග් ජීවිත නැති වුණා.
ඒවා කාටවත් අමතක නැහැ. ඒ ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා.
අපි අද සැබෑ තත්ත්වය කියනවා.
වාහන ආනයනය කිරීම අඩු කරන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙමොකක්ද?
විපක්ෂෙයන් කියනවා, වියදම අඩු කරන්න කියලා. අෙප් වියදම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 20ක් වන ෙකොට ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් බිලියන 10ක් තමයි අෙප් ආදායම වශෙයන් තිෙබන්ෙන්.
ඒෙකනුත් ෙඩොලර් බිලියන 4ක් විතර යන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙතල්
ආනයනයටයි. එතෙකොට අපට ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙගවුම්
ෙශේෂෙය් හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් හිඟය මකන්න නම්, පාෙවන
ෙඩොලරෙය් වටිනාකම අඩු කරන්න නම් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකැමැත්ෙතන් අෙප් වියදම් අඩු
කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි සැබෑ ආර්ථික තත්ත්වය.
අද විපක්ෂෙයන් කියනවා, ෙතල් මිල අඩු කරන්න කියලා;
ගෑස් මිල අඩු කරන්න කියලා. ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා; මධ ම
පන්තිෙය් රජෙය් ෙසේවකෙයෝ දන්නවා, ෙම් රෙට් ගෑස් නිෂ්පාදනය
කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කිව්වාට,
යූඑන්පිකාරයන් කිව්වාට ගෑස් මිල අඩු කරන්න බැහැ. ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන මිල අනුව අපි ඩීසල්වලට ගහන්ෙන්
රුපියල් 2.45ක බද්දක්. එච්චරයි. අසාධාරණ විධියට බදු ගහලා
අපි ආදායම ගන්ෙන් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ශී ලාංකිකයන් හැටියට අද අපි කන්ෙන් බත්. ඩී.එස්. ෙසේනානායක
අගමැතිතුමාට බැරි වුණු, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගමැතිතුමාට බැරි
වුණු, ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාට බැරි වුණු නමුත් අෙප්
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා, ෙම් රට
සහලින් ස්වයංෙපෝෂණය කරන්න. අද අපට ඒ ගැන කථා කරන්න
පුළුවන්.
අපට දැන් තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් රෙට් රාජ
නායකෙයෝ මූලිකව දැඟලුෙව් ෙමොකටද? ෙම් රට සහලින්
ස්වයංෙපෝෂණය කරන්නයි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම්
රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂණය කරලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
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මන්තීතුමනි. අද වී කිෙලෝගෑම් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල්
12ක ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් අපි ෙදනවා. 2005 සිට අද වන කල්
ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා. එෙහම දීලා තමයි ෙම්
සංවර්ධනය කෙළේ.
අද විපක්ෂයට වරායක් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. අද
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කරනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය හදා
තිෙබනවා. දැන් නැව් ෙගන්වා ගන්න එක එච්චර පශ්නයක්
ෙනොෙවයි, වරාය හදන එක තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. අපි
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදා තිෙබනවා. අද ගාල්ෙල් සිට ෙකොළඹට
පැෙයන් එන්න පුළුවන්. එෙහම ෙනොෙවයි කියලා කාටවත්
කියන්න බැහැ. අද ෙම් සංවර්ධනය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
සංවර්ධනය ගැන විපක්ෂයට කථා කරන්න බැහැ.
රජෙය් මැති ඇමතිවරු ෙහොරා කනවාලු. ඒවා නම්-ගම් එක්ක
කියන්නෙකෝ. කවුද, ෙම් ඇමතිවරු? ඇයි, ෙම් ෙබොරුවට
කියන්ෙන්? අපි ලෑස්තියි ඕනෑ ෙවලාවක උත්තර ෙදන්න.
ෙකෙසල් කැන් ෙපොෙළොෙව් ගහනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. එළවලු නාස්ති වන නිසා, ෙපොඩි වන නිසා
ඇඹිලිපිටිෙය් සිට ප්ලාස්ටික් කූඩවල එළවලු ෙගෙනන්න කිව්වාම
ෙගොවිෙයෝ ෙවන පැත්තකට හරවලා ඒවා ගිනි තබනවා. ඒක
ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ. අපි යථාර්ථවාදීව බලන්න ඕනෑ.
2010 දී ෙම් රෙට් ලියා පදිංචි ෙමෝටර් රථ පමාණය 3,69,243යි.
2011 වන ෙකොට ඒ පමාණය 5,25,422 දක්වා වැඩි වුණා. ඒ
කියන්ෙන් සියයට 31.62කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
2011 වන ෙකොට ෙමෝටර් රථ ලියා පදිංචිය 2010 වර්ෂයට වඩා
සියයට 60.17කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; යතුරු පැදි ලියා පදිංචිය
සියයට 11.22කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; ති ෙරෝද රථ ලියා
පදිංචිය සියයට 39.96කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්
වාහන ආනයනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පුද්ගලයන් 1,000ක්
ගත්තාම 130කට වාහන අයිතිය තිෙබනවා. වාහන පමාණය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා.
ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් වියදම් පැත්ත බැලුවාම පසු ගිය ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් විෙශේෂෙයන්ම වාහන -බවුසර්, ෙට්ලර් යන්ත, යතුරු පැදිෙගන්වීම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 10කට වැඩිය මුදලක් වියදම් කර
තිෙබනවා. ෙම් පරතරය අඩු කර ගන්න ඕනෑ. ෙඩොලර් එක රුපියල්
137ට යනවා නම්, අෙප් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙගන්
ආදායම එනවා නම් ඒවා කමානුකූල පරිහරණය කරමින් වියදම්
කරන්න ඕනෑ. රජය දැක්කා, වාහන සඳහා වියදම් වන පමාණය
වැඩියි කියා. 2010 දී 23,072ක් තිබුණු ෙමෝටර් රථ සංඛ ාව 2011
දී 57,887 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2010 දී 83,114ක් තිබුණු
ති ෙරෝද රථ සංඛ ාව 2011 දී 138,436 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. 2010 දී 204,811ක් තිබුණු ෙමෝටර් සයිකල් සංඛ ාව
2011 දී 232,120 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මාර්ග
පද්ධතිය වැඩි ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා වාහන වැඩි වීම් පමාණය
ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ. අද අනතුරු සංඛ ා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා.
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 20ක පිරිවැයක්
දැරුවාම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 10ක ආදායමක් එනවා. අපි
රුපියල බාල්දු කර ගන්ෙන් නැතුව ෙම් වියදම අඩු කරන්න ඕනෑ.
ෙතල්වලට යන වියදම අඩු කරන්න ඕනෑ. තිරිඟුවලට යන වියදම්
අඩු කරන්න ඕනෑ. ඒ පමාණය අඩු කරන්න තමයි ෙම් රජය
සැලැස්මක් අනුව කටයුතු කරන්ෙන්. ඒකට විවිධ කථා කියලා
වැඩක් නැහැ.
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රටට ෙගනාපු තී වීලර්ස් එක්ක සංසන්දනය කරනෙකොට
පතිශතයක් හැටියට සියයට 163 සිට සියයට 298 දක්වා වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2010 ෙමෝටර් රථ වාහන ලියා
පදිංචිය 37,134යි. එය 2011දී සියයට 46කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා; 54,285 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෝටර් රථ
වාහන සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි බද්දක් පනවලා ආනයනය සීමා
කර ගැනීම ෙහොඳයි. ෙමය ෙකටි කාලයකටයි බලපාන්ෙන්.
ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්කම අපි ෙම්වා පාලනය කර ගත යුතු
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් සියයට 8ක ආර්ථික
වර්ධනයක් තිෙබනවා. ඒක කාටවත් නැහැ කියලා කියන්න බැහැ.
ෙම් රෙට් ෙකෝටි 20ක ජනගහනයට ආසන්න පමාණයක් අද
ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් උද්ධමනය
වසර ගණනාවක් තනි ඉලක්කමට ෙගන එන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. එහි පතිලාභය තමයි අද ෙම් රෙට් ජනතාවට
ලැෙබන්ෙන්.
අද හැම ගමකම කාපට් පාරවල් දකින්න පුළුවන්. අද හැම
ගමකම ෙකොන්කීට් පාරවල් සඳහා ව ාපෘති ආරම්භ කර
තිෙබනවා. සංවර්ධනය ගමට ගිහින් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් අය ෙමොනවා කිව්වත්, සංවර්ධනයක් ෙවලා
නැහැ කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්වත් ජනතාව ඒවා
පිළිගන්ෙන් නැහැ.
හැම මැතිවරණයකදීම පතිඵල ගණන්
කරනෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණටයි අවසානෙය් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක
පැහැදිලි ෙවනවා. මධ ම පන්තිෙය් ජනතාව වන්න පුළුවන්. ෙම්
රෙට් ජනතාව ෙවන පැත්තකට හරවන්න උත්සාහ කළාට ෙම්
රෙට් ජනතාව ඇත්ත තත්ත්වය දන්නවා. අද ෙම් රෙට් ජනතාවට
නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා.
ශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ ළඟ අෙප් අහිංසක මිනිසුන් මැරූ
කාලයක් තිබුණා. අද ඒ තත්ත්වය නැති කර තිෙබනවා. දළ දා
හාමුදුරුවන්ට ෙබෝම්බ තියපු කාලයක් තිබුණා. අද ඒ තත්ත්වය
නැති කර තිෙබනවා. යාපනයට යද්දී පභාකරන්ෙග්
එල්ටීටීඊකාරයන්ට රුපියල් 100ක් ෙගවලා යන්න ගිවිසුම් ගහපු
කාලයක් තිබුණා. අද ඒ තත්ත්වය නැති කර තිෙබනවා. අද ෙම්
රෙට් සාමය ඇති කර තිෙබනවා. ෙම් රට සංවර්ධනය කරා යන
ගමෙන්දී, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය
යටෙත් -අපට ඉන්ෙන් එක නායකයායි. යූඑන්පී එකට වාෙග්
නායකෙයෝ තුන් හතර ෙදෙනක් අපට නැහැ. ෙජ්වීපී එක වාෙග්
කැඩිලා නැහැ.- තනි ආණ්ඩු පක්ෂයක් හැටියට පක්ෂ ගණනාවක්
එකතු කර ෙගන ෙගන ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩක්
කරන එකම ආණ්ඩුව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවයි.
ෙෆොන්ෙසේකා ෙනොෙවයි. ෙෆොන්ෙසේකලා දහයක් ආවත් අපි භය
නැහැ කියන එක අප පැහැදිලිව කියනවා. අද එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙනොෙවයි. සජිත්ට යන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් නැට්ෙට් එල්ලිලා. තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලන පතිපත්තියක් හදා ගත්තා නම්, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන
ගමන් මඟක් හදා ගත්තා නම්, ෙෆොන්ෙසේකාෙග් නැට්ෙට්
එල්ෙලන්න ඕනෑ නැහැයි කියමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.53]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
රත්රන් ගැන කථා කළා. රත්රන් වැඩිෙයන් ආනයනය
කරනවා කියලා කිව්වා. ෙම් රෙට් වත්කමක් හැටියට රත්රන්
ආනයනය කිරීම ෙහොඳයි. රත්රන්වල අගය වැඩි වන විට -ෙතල්
වාෙග් අහක යන්ෙන් නැහැ. - ෙම් රෙට් වත්කමක් හැටියට ඒ
රත්රන් ටික තිෙයනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම්
ෙද්වල් සැබෑ තත්ත්වෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ. 2009 අපි ෙම්

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි වාහන බදු ගැනත් ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග ගැනත්කථා කරන අවස්ථාෙව්දී මම කැමැතියි මීට වැඩිය පුළුල් ෙලස
රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන කථා කරන්න. නමුත් ඒක මම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

සීමා කරනවා, අද තිෙබන මාතෘකාවට. එනම්, ආනයනය හා
අපනයනයත් එහි තිෙබන පරතරය ගැනත් කථා කරන්න. මහ
බැංකුව දුන්නු දත්ත අනුව අපට ෙපෙනනවා, ඒ පරතරය ෙඩොලර්
ෙකෝටි 900ක් විතර ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු වන බව. නමුත්
අපි ආනයනය සම්බන්ධෙයන් මහ බැංකුෙව්ම දත්ත බැලුෙවොත්
ෙඩොලර් ෙකෝටි 2,100ක් ෙවනවා. පළමුවැනි කාර්තුෙව් විතරක්
ඒක ෙඩොලර් ෙකෝටි 500ක් විතර ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් දත්ත හරි
යන්න පුළුවන් ෙතල්වල මිල ෙම් තිෙබන ආකාරයටම තිබුෙණොත්.
නමුත් ෙතල්වල මිල මීට වඩා ඉහළට ගිෙයොත් මීට වැඩිය ආනයන
වියදම ඉහළට යනවා. ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුෙව් දත්ත අනුව 2012
වසර තුළ අපනයන ආදායම ෙකෝටි 1,170ක් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. නමුත් ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව තමයි ෙලෝක ආර්ථික
කඩා වැටීමක් තිෙබන එක. ෙලෝකය වෙට්ම ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගෙය් අඩුවීමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම
යුෙරෝපෙය් ආර්ථික අර්බුදයක් තිෙබනවා. එතෙකොට අපට
සැකයක් ඇති ෙවනවා, ඇත්තටම ෙම් දත්තයන්ට යන්න පුළුවන්ද,
බැරිද කියලා. එම නිසා මහ බැංකුව කියනවා ආනයන අපනයන
පරතරය රුපියල් ෙකෝටි දාහක් ඉක්මවා යයි කියලා.
මම ෙම් මහ බැංකුෙව් වාර්තාව අරෙගන එන ෙකොට
විශ්වවිද ාලෙය් ශිෂ ෙයක් ෙම්ක දැකලා මෙගන් ඇහුවා, "සර්,
ෙමොකක්ද ඔය අෙත් තිෙබන්ෙන්?" කියලා. මම කිව්වා, "මහ
බැංකුෙව් වාර්තාව" කියලා. එයා කිව්වා, "නැහැ, නැහැ. සර්, ෙම්ක
මහ බැංකුෙව් වාර්තාව ෙනොෙවයි, කබ්රාල් වාර්තාව" කියලා. මම
කැමැතියි ඒක ගැන ෙපොඩ්ඩක් වචන කිහිපයක් කියන්න. ආනයන,
අපනයන පරතරය පියවන්නට මහ බැංකුව road map එකක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒ road map එෙක් සඳහන් කළා, විෙද්ශගත
ෙසේවකයන්ෙගන් ලැෙබන ආදායම ෙම් වසෙර්දී ෙකෝටි 650ක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා. ගිය අවුරුද්ෙද් ඒක ෙකෝටි
550ක් විතර වුණා. ඒ වාෙග්ම සංචාරක ව ාපාරෙයන් ගිය
අවුරුද්ෙද් ෙකෝටි 80ක් ලැබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙකෝටි 120ක්
ලැෙබනවා කියනවා. විෙද්ශ සෘජු ආෙයෝජන ගිය අවුරුද්ෙද් ෙකෝටි
200ක් ලැබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙකෝටි 400ක් ලැෙබනවා කියලා
road map එෙක් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්,
සංචාරක ව ාපාරෙයන් ලැෙබන්න යන පමාණය ලැෙබ්විය
කියායි. ඒක ගැන නම් අනුමානයක් නැහැ. එතෙකොට මහ
බැංකුෙවන් කියනවා, ෙම් BoP - Balance of Payments surplus එක විෙද්ශ විනිමය අතිරික්තයක් ඇති ෙවයි කියලා; ෙකෝටි 120ක
අතිරික්තයක් ඇති ෙවයි කියලා. නමුත් ෙම් අෙනක් ඉලක්ක ගැන
සැකයක් තිෙබනවා.
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ෙමය මහ බැංකු වාර්තාව ෙනොෙවයි "කබ්රාල් වාර්තාව" කියලා.
විශ්වවිද ාල ශිෂයන්ටත් දැන් පැහැදිලි ෙවනවා, ඇත්තටම
ෙමොනවාද ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා.
අපට 2012 ජනවාරි මාසෙය් හා ෙපබරවාරි මාසෙය් දත්ත
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් දත්ත අනුව බැලුෙවොත් ඒ මාස ෙදෙක්දී
ආනයනය ෙකෝටි 350ක් ෙවනවා. තව විධියකට කිව්ෙවොත් සියයට
24.7ක වර්ධනයක් තිෙබනවා. අපනයනය ෙකෝටි 180ක් ෙවනවා.
නමුත් අපනයන වර්ධනය 3.3යි. තව විධියකට කිව්ෙවොත්
ෙපබරවාරි මාසය ෙවන ෙකොටත් -ෙමොකද රුපියල අවම කෙළේ
ගිය අවුරුද්ෙද්.- අපනයනය එච්චර ඉහළට ගිහිල්ලා නැහැ. එය
සියයට 3.3යි. නමුත් අෙප් ආනයනය දිගින් දිගටම වර්ධනය
ෙව්ෙගන යනවා. 2011 වර්ෂෙය් ෙම් මාස ෙදෙක් තිබුණු ආනයන,
අපනයන හිඟය ෙකෝටි 100යි. නමුත් 2012 ජනවාරි,
ෙපබරවාරිවල ආනයන, අපනයන හිඟය -පරතරය- ෙකෝටි 170ක්
ෙවනවා. දැන් ෙම් ආකාරයටම ගිෙයොත් විශාල හිඟයක් -විශාල
පරතරයක්- ඇති ෙවනවා කියලා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
දැන් සමහර අය කියනවා, "නැහැ, නැහැ, මීට වැඩිය කල්
ෙදන්නට ඕනෑ" කියලා. කල් දුන්ෙනොත් අපනයනය වැඩි ෙවයි,
ආනයනය අඩු ෙවයි කියන මතය උඩ තමයි ඒ අය සිටින්ෙන්.
නමුත් මම හිතන්ෙන් අපි මීට වඩා ගැඹුරින් ෙම් ගැන හිතන්නට
ඕනෑ කියලායි. ෙමොකද, අපි ආනයන වියදම අඩු කරන්නට ඕනෑ.
එය තමයි මට පථමෙයන් කථා කළ නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත්
සඳහන් කෙළේ. නමුත් අපි ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් පරිෙභෝජන
භාණ්ඩවලට යන වැය වීම් අඩු කිරීමටයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි වාහනවලට බදු වැඩි
කෙළොත් ෙහොඳයි. එතෙකොට වාහන අඩු ෙවනවා. 2009 දී ගත්ත
වැරදි තීරණයක් දැන් අපි නිවැරදි කරනවා. කමක් නැහැ. ෙහොඳයි.
වරද පිළිගන්න එකත් ෙහොඳයි. පිළිෙගන නිවැරදි කරන එකත්
ෙහොඳයි. නමුත් ෙම් පාරිෙභෝගික වැය වීම් කියන්ෙන් මුළු ආනයන
වැය වීම්වලින් සියයට 15ක්, 20ක් පමණයි. නමුත් ඇත්තටම
අන්තර් භාණ්ඩ සියයට 55ක්, 60ක් විතර ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
අෙයෝජන භාණ්ඩ සියයට 20ක්, 25ක් විතර ෙවනවා. අන්තර්
භාණ්ඩවලින් සියයට 25ක්ම අපි ඛනිජ ෙතල්වලට වැය කරන
පමාණයයි. ඒක විදුලියට බලපානවා; කර්මාන්තවලට බලපානවා;
ගමනාගමනයට බලපානවා. ෙකොෙහොමද අපි ෙම් අන්තර් භාණ්ඩ
අඩු කරන්ෙන්? රජයට පැහැදිලි ආර්ථික පතිපත්තියක් නැහැ
කියලා මම කියන්න ෙහේතුව එයයි. ෙමොකද, සියයට 15කට 20කට
ෙයොමුව තිෙබන පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් ෙද්වල් අඩු කරනවා. නමුත්
ෙම් අන්තර් භාණ්ඩ සහ ආෙයෝජන භාණ්ඩ අඩු කෙළේ නැත්නම්
ෙම් පරතරය විශාල ෙව්ෙගන ෙව්ෙගන යනවා.

මැද ෙපරදිග ෙද්ශපාලන හා ආර්ථික අස්ථාවරභාවයක් තිෙබන
නිසා එෙහේ වැඩ කරන ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙගන් ලංකාවට
ලැෙබන්න යන විෙද්ශ විනිමය ෙමම පමාණයටම වැඩි ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් ෙකෝටි 550ත්-600ත් අතර වාෙග්
පමාණයක් තමයි ලැෙබන්න යන්ෙන් කියලා. විෙද්ශ සෘජු
ආෙයෝජනය ෙකෝටි 200 ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙකෝටි 400ක් ෙවන එක
ෙබොෙහොම සැකයි. ෙමොකද ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයක් තිෙබන
අවුරුද්දකදී වැඩිෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජනය බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා විෙද්ශ විනිමය අතිරික්තයක් ෙවනුවට ෙකෝටි 120ක අතිරික්තයක් ෙවනුවට- ෙකෝටි 100ක හිඟයක්වත්
ඇති ෙවනවාමයි. හුඟාක් ෙවලාවට ෙම් ගැන මහ බැංකුෙවන් අපට
එක එක චිත මවලා ෙපන්වනවා. ඒ වාෙග් ෙහොඳ ෙහොඳ චිත
ෙපන්වපුවාම අපි ඒ චිත විශ්වාස කරෙගන ගියාම අපට ගිය
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් වුණ ෙද් වාෙග් ෙද්වල් ෙවනවා.

ෙමය තව විධියකට කිව්ෙවොත් ෙමෙහමයි. කාට හරි වර්ග අඩි
2,000ක නිවසක් ෙගොඩ නඟන්න පමාණවත් මුදලක් තිෙබනවා.
නමුත් ඒ කුඩා මුදලින් වර්ග අඩි 20,000ක නිවසක් ෙගොඩ
නඟන්නට යනවා. අපි ඔක්ෙකොම දන්නවා අන්තිමට ෙමොනවාද
ෙවන්ෙන්
කියලා.
අන්තිමට
අත්තිවාරම
තිෙබනවා:
ෙගොඩනැඟිල්ල නැහැ. ඒ අතරතුෙර්දී ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? බැංකුවට ගිහින් අපි බැංකුෙවනුත්
ණය අරෙගන තිෙබනවා. අන්තිමට අපි ණය උගුලකට අහු
ෙවනවා. නිවාසය සම්පූර්ණ කරන්නටත් බැහැ; නිවාසෙය් පදිංචි
ෙවන්නත් බැහැ; නිවාසය කුලියට ෙදන්නත් බැහැ; අපි අතර මං
ෙවනවා. ෙම්ක තමයි ෙම් රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය. ඉතින් අපි
ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ.

ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් එක පාරටම රුපියල අවපමාණය
කරන්න සිදු වුණා. හදිසිෙයන් අවපමාණය කරන්නට සිදු වුණා.
ෙමොකද හරි පින්තූරයක් රටට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. මම
හිතන්ෙන් ඒ නිසා තමයි අර විශ්වවිද ාල ශිෂ යා ෙමයට කිව්ෙව්

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කබ්රාල් රෙපෝර්තුෙව් II
ෙවනි ෙකොටෙසේ I ෙවනි පිටුෙව් තිෙබනවා, "මුදල් මණ්ඩල
උපෙද්ශාත්මක විගණන කමිටු වාර්තාව" කියලා. ඒ නමින් අලුත්
කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ෙමය
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ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙමයට පත් කරලා තිෙබන අයෙග් නම් එම
පිටුෙව් සඳහන් කරලාත් තිෙබනවා. එක් එක් අයෙග් නම් සඳහන්
කරලා තිෙබනවා. නමුත් මම ෙවලාව නැති නිසා ෙබොෙහොම
ෙකටිෙයන් කියන්න යන්ෙන් එක ෙකොටසක් ගැන පමණයි.
ෙමහි සඳහන් කරනවා, විවෘත තත්ත්ව - Open Position ගැන. ඒ, ගනුෙදනු ෙවෙළඳ ෙපොළ අගය කිරීම, රන්වලින් දක්වා
ඇති ව ත්පන්න මූල සුරැකුම් ගිණුම්ගත කිරීම, නිවාරණය
කිරීෙම් පිරිවැය ඉදිරිපත් කිරීම, විෙද්ශ මූල ගනුෙදනු ගැළපීෙම්
පදනම ෙවනස් කිරීම, ස්ථාවර ආදායම් මූල සුරැකුම් මත වූ අධි
මිල/ අව මිල කමක්ෂය කිරීම, ෙසෝමාවතිය පෙද්ශෙය් ඉදි කළ
ෙගොඩනැඟිලි පාග්ධනායනය සහ, - මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම්ක ෙහොඳට අහ ගන්න - නිව්ෙයෝක් හි මිලට ගත්
ෙගොඩනැඟිල්ල ගිණුම්ගත කිරීම සහ ගිණුම්කරණ ගැටලු Ernst &
Young ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සහ එකඟ වීම. මම
අහන්නට කැමැතියි, මහ බැංකුව කවදාද නිව්ෙයෝක් නුවර ෙම්
ෙගොඩනැඟිල්ල ගත්ෙත් කියලා. කීයකටද ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල
ගත්ෙත්? ෙමොනවාටද ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල දැන් භාවිත ෙවන්ෙන්?
කවුද ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල තුළ පදිංචි ෙවලා සිටින්ෙන්? ෙම්ක
ගත්ෙත් රජෙය් මුදල්වලින් විතරද, නැත්නම් හවුල් ෙවලා ෙම්
ෙගොඩනැඟිල්ල ගත්තාද කියන එකත් මම අහන්නට කැමැතියි.
ෙමොකද, ෙම් වාර්තාෙව් නම් ෙවන එක තැනකවත් සඳහන්
ෙවන්ෙන් නැහැ, නිව්ෙයෝක් නුවර තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ල ගැන.
ෙමහි සඳහන් ෙවන්ෙන්, විෙශේෂ කමිටුව, - පිටින් ආපු කමිටුවක්,
මහ බැංකුෙව් කමිටුවක් ෙනොෙවයි - පිටින් පත් කළ කමිටුව
සඳහන් කරලා තිෙබනවා නිව්ෙයෝක් නුවර ෙගොඩනැඟිල්ලක්
ගත්තා කියලා; ඒක ගිණුම්ගත කරන්නත්, ගිණුම්කරණ ගැටලු
Ernst & Young සමාගම සමඟ සාකච්ඡා කරන්නත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන,
පරිෙභෝජනය ගැන කථා කරලා මදි. අපි අන්තර් භාණ්ඩ ගැනත්
ආෙයෝජන භාණ්ඩ ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමය ආෙයෝජන
භාණ්ඩයක්. ෙමය ෙම් රටට පමුඛත්වයක්ද, නැද්ද කියලා අපට
දැන ගන්න අවශ යි.

830

අන්තිමට ගාලු මුවෙදොර විතරක් ෙනොෙවයි, ගාල්ෙල් ෙකොටු
පවුරත් විකුණන්න ෙවයි කියන එක අවදානමක් හැටියට
පිළිගන්නැයි කියමින් මම නිහඬ වනවා.
[අ.භා. 6.07]

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Jayarathne Herath - Deputy Minister of Industry
and Commerce)

මූලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන
ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම වාහන ආනයනය පිළිබඳව විපක්ෂෙය්
ගරු මන්තීතුමන්ලා විෂයට අදාළව ෙබොෙහොම සාධාරණව ෙම්
මාතෘකාව විගහ කළා වාෙග්ම, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ආණ්ඩුව
අපහසුතාවට පත් කරන්නත්, රජය අපකීර්තියට පත් කරන්නත්
විවිධ අවලාද, විවිධ කතන්දර ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් නිර්මාණය
කළා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තිස් අවුරුදු
යුද්ධය අවසන් ෙනොකළා නම් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට
ගිරව් වාෙග් ෙම් කිසිම කථාවක් ෙම් ගරු සභාෙව් කරන්නට
පුළුවන්කමක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පසු ගිය තිස්
අවුරුද්ද තුළ භීතිෙයන්, තාසෙයන් තමන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳව දැඩි
අවදානමකින් යුතුව කටයුතු කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා අද නිදහෙසේ තමන්ෙග් අදහස් ෙම්
ගරු සභාව තුළත් සභාෙවන් බාහිරවත් ෙම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්,
සංවාදයට බඳුන් කරන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ
ෙවන්නයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 30ක් රුදුරු
තස්තවාදෙයන් ෙවළා ගත් ෙම් රට නිදහස් කර ෙගන එක පාරටම
පාතිහාර්යක් පාන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. පැය 24කින්,
අවුරුද්දකින් ෙම් රට සුර ෙලෝකයක් -දිව ෙලෝකයක්- කරන්නට
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් යුද්ධය අවසානෙය් ඒ යුද්ධෙය් අවතාර,
ඇට සැකිලි, ෙසවණැලි තවමත් ෙහොල්මන් කරද්දී, ෙද්ශීය
වශෙයනුත්, ජාත න්තර වශෙයනුත් ෙම් රූකඩ නටද්දී වුණත් අද
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය මනාව කළමනාකරණය කරමින්
ජාත න්තරෙයන් එන විවිධ බලපෑම්, තහංචි, පීඩන සියල්ල මැඩ
පවත්වමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ෙම් රජය ෙබොෙහොම
ෙහොඳට ෙම් රට හසුරවනවාය කියන එක අපි විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීතුමන්ලාට විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.

ඊෙය් ෙනොෙවයි, ඊට ඉස්ෙසල්ලා සතිෙය් සඳුදා මම
මඩකලපුවට ගියා. එතැනට මම ගිෙය්, මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්
වැන්දඹු ස්තී සමිති අමතන්න මට ආරාධනාවක් ලැබුණු නිසායි.
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් විතරක් වැන්දඹු ස්තීන් 36,000ක්
සිටිනවා. මම කථා කරන ෙකොට ඒ අයෙගන් ඇහුවා,
"ඔබතුමියන්ලාට සමෘද්ධිෙයන් කීයක් ලැෙබනවාද?" කියලා. ඒ
එක්ෙකෙනක් කිව්වා රුපියල් 270ක් ලැෙබනවා කියා. තව
එක්ෙකෙනක් කිව්වා රුපියල් 340ක් ලැෙබනවා කියා. මම
ඇත්තටම ඒ ගැන පුදුම වුණා. ෙමොකද, මම හිතා ෙගන හිටිෙය්
අඩුම ගණෙන් රුපියල් 500ක්වත් ෙමවැනි පවුලකට ලැෙබනවා
ඇති කියලා. මම මීට ඉස්ෙසල්ලාත් ෙම් ගැන සඳහන් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් නාස්තිය, විනාශය තිෙබනවා. ෙම් නාස්තියට
උදාහරණයක් හැටියට අපි SriLankan Airlines එක ගත්ෙතොත්
ඒෙක් එක අවුරුද්දකට අලාභය විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 1,900යි.
රට වෙට්ම ඉන්න සමෘද්ධිලාභී පවුල් ඔක්ෙකෝටම ෙදන්ෙන්
රුපියල් ෙකෝටි 700යි. තව විධියකට කිව්ෙවොත් ෙම් එක
ආයතනයක විතරක් නාස්තිය අපි නැති කෙළොත් ඒ හැම
සමෘද්ධිලාභී පවුලකටම රුපියල් 500ක් ෙවනුවට රුපියල් 2,000ක්
ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්.

ඒ ඒ කාල වකවානුවල ෙම් රෙට් හිටපු බුද්ධිමත් නායකෙයෝ
අෙප් රෙට් ඇති ෙවච්ච විවිධ ආර්ථික ව සනයන්වලට, එෙහම
නැත්නම් රට ෙගොඩ නැඟීෙම් යම් යම් දැවැන්ත කාර්ය
භාරයන්වලට ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්දී විවිධ තීන්දු තීරණ
අරෙගන ෙම් රට නිදහස් කර ගන්න කියා කරලා තිෙබනවා. අද
ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් ස්ථිර තීන්දුවක් විධියට ෙනොෙවයි. ආනයනඅපනයන පරතරය පියවා ගන්නට, එම හිඩැස පිළිබඳව තිෙබන
දැඩි අර්බුදකාරි තත්ත්වය මර්දනය කර ගන්නට, අත් හිටුවා
ගන්නට වග කිව යුතු රජයක් විධියට විවිධ තීන්දු තීරණ ගන්නට
සිද්ධ ෙවනවා.

දූෂණය ගැන කථා කරන්න, Sri Lanka Cricket ගැන කථා
කරන්න, ඒ වාෙග්ම ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ ගැන කථා කරන්න
මට ෙවලාවක් නැහැ. මහ බැංකුෙවන් ෙපන්වන දත්තවලින්
නිගමනයකට ආෙවොත් ෙපොට වරදිනවා. ඒ නිසා තමයි අපි දැක්ෙක්
රුපියල හදිසිෙය්ම අවම කරන්න වුණු එක. අපි ණය උගුලකට හසු
ෙවන්නටයි යන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හදිසිෙය්ම
ණය උගුලකට හසු ෙවලා, ඒ ණය උගුෙලන් ෙබ්ෙරන්න බැරිව

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 30ක යුද්ධෙයන්
පස්ෙසේ නිදහස ලබා උද්දාමයට පත් ෙවච්ච ජනතාව පසු ගිය
අවුරුදු ෙදක තුෙන් විවිධ පහසුකම් ලබා ගන්නට ෙපළඹුණා.
විවිධ සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩ අත් පත් කර ගැනීෙම් දැඩි
තෘෂ්ණාවක්, ආශාවක් ඔවුන්ට තිබුණා. ඒ නිසා රට තුළට බරපතළ
විධියට වාහන ගලා ෙගන ආවා. රජය ඒ සඳහා කිසිදු තහංචියක්
පනවලා තිබුෙණ් නැහැ. තහංචි පනවන්න වුවමනාවක් තිබුෙණ්
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නැහැ. ෙමොකද, තිස් අවුරුදු යුද්ධයත් එක්ක එවැනි ඉඩ පස්තාවක්
ඔවුන්ට ෙම් රට තුළ උදා ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය හසුරුවන්නට, ආර්ථික අර්බුදවලින් ෙම් රට ෙගොඩ
ගන්නට, ෙම් රට මනා කළමනාකරණයකින් සංවර්ධනෙය්
පෙව්ශයට තල්ලු කරන්නට රජයට යම් යම් තීන්දු තීරණ ගන්නට
සිදු වී තිෙබනවා. ෙම් තීන්දුවලදී භාණ්ඩ පවාහනයට සම්බන්ධ,
එෙහම නැත්නම් සංවර්ධනයට සම්බන්ධ යාන වාහන, යන්ත සූත
සියල්ලටම බදු සහන දීලා තිෙබන බව අපි ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අතිරික්තයක් විධියට තිෙබන, එෙහම
නැත්නම් පාෙර් තිෙබන පිටාර ගලන, ෙදෝෙර ගලන වාහන
පමාණය යම් පමාණයකට පාලනය කරන්න ෙම් තීන්දු තීරණ
ගත්තත් ෙම්ක සදාකාලික තීන්දුවක් ෙනොෙවයි කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව් මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි අෙප් රටට ආනයනය කළ යුතු යම් යම්
ෙද්වල් තිෙබනවා. අපට ඛනිජ ෙතල් සම්පත නැහැ. අපට
අනිවාර්යෙයන්ම ඒවා ෙගන්වන්නට -ආනයනය කරන්නටෙවනවා. හැබැයි, අපට ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කර ගන්නට
පුළුවන්, වගා කර ගන්නට පුළුවන් යම් යම් ෙද්වලුත් අපි
ආනයනය කරනවා. කිරි පිටි පශ්නය අද බරපතළ පශ්නයක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි වාර්ෂිකව කිරි පිටිවලට වැය කරන
විෙද්ශ විනිමය පමාණය අති මහත්. ඒකට විසඳුමක් විධියට අද ගරු
බැසිල්
රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග්
නායකත්වය
යටෙත්
ඕස්ෙට්ලියාෙවන් කිරි හරක් ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය
කිරීෙම් ව ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට අවශ පෙව්ශය නිර්මාණය
කර ෙගන යනවා.
අපි යම් යම් ෙද්වල් ආනයනය කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
සමහර විට ෙනොදන්නවා ඇති. ධාන වර්ග, පළතුරු වර්ග, විවිධ
ෙද්වල්, අපි කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ෙද්වල් අපි
ආනයනය කරනවා. ඒ නිසා අපට නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන්
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කිරීමට "දිවි නැඟුම" වැඩ
පිළිෙවළ යටෙත් රජය ඉතාම සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, ඒ
සඳහා විධිමත් කමයක් හඳුන්වලා දීලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා වාහන සඳහා තහංචි
පැනවීම විතරක් ෙනොෙවයි, ආනයන අපනයන පරතරය පියවා
ෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය මනාව හසුරුවා ගන්නට අවශ තීන්දු
තීරණ රාශියක් සියලු පැතිකඩවල් ආවරණය වන විධියට අපි
අරෙගන තිෙබනවා.
මීට ෙමොෙහොතකට ෙපර සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, ඒ
වාෙග්ම දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කථා කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුව
කිසියම්ම ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ වාෙගයි. අද එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට යන එන මං නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට,
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් තරුණ මන්තීවරුන්ට ඉදිරි අනාගතයක් පිළිබඳ
යම් කිසි මතකයක් අවදි කර ගන්නවා නම් ඔවුන්ට අද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් "සරත් ෙෆොන්ෙසේකා සරණං ගච්ඡාමි" කියන එකයි. ඒ
මිසක් ඔවුන්ට ෙවනත් විකල්ප ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අද අෙප් රජය විවිධ
ජාතිවලට, ආගම්වලට, කුලවලට අයත් ජනයා විශාල පමාණයක්
එකතු කරලා, ශක්තිමත් රජයක් හදලා ෙම් සියල්ලට මුහුණ
ෙදමින්, ජාත න්තරෙය් තිෙබන ෙකනහිලිකම් සියල්ලට මුහුණ
ෙදමින් ෙම් ආර්ථිකය මනාව හසුරුවනවායි කියන එක ෙබොෙහොම
වග කීෙමන් මතක් කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු
විපක්ෂය ෙමොන විධිෙය් අවලාද, වාචාල කථා, ෙමොන විධිෙය් වචන
ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශ කළත් අෙප් ගමන ඉදිරියට යනවාය, අෙප්
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වැඩ පිළිෙවළ අඩු පාඩුවක් නැතුව තව දුරටත් කර ෙගන යනවාය
කියන එක ඉතාම වග කීෙමන් සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. A.P. Jagath
Pushpakumara. Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take
the Chair?
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார )

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
யாணி

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

[අ.භා. 6.14]

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி,
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විනාඩි ෙදකක පමණ
කාලයක් විතරයි මා ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා පකාශ
කරන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වකවානුව තුළ ෙම් රෙට්
කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැයි කියලායි. නමුත් ෙම් රෙට් සාමය
ඇති කරලා, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සම්බන්ධව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ගැන අද රෙට් මුළු මහත්
ජනතාවටම විශාල අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.
මම කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවමින් මෙග්
අමාත ාංශෙය් විෂය පථය හා තිෙබන කාරණයක් -ෙපොල් ෙලලි
අපනයනය සහ ෙපොල් ෙකොහු සම්බන්ධව- සම්බන්ධව පකාශ
කිරීම ගැනයි. එය සම්පූර්ණෙයන් සාවද පකාශයක් කියන එක
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී "Coco Market Focus" වාර්තාවට අනුව
පකාශ කරන්නට කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන් ගිය වර්ෂෙය්ත්
ෙම් වර්ෂෙය්ත් අපනයන
සම්බන්ධව ගන්න ෙකොට ෙපොල් ෙතල් අපනයනෙයන් ගිය
වර්ෂෙය්දී -2011දී- රුපියල් මිලියන 89ක් ලබන ෙකොට ෙම්
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 132ක් ලබලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
දිසිඳි ෙපොල්වලින් - desiccated coconut - රුපියල් මිලියන
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1,250ක් ලබන ෙකොට ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 1,783ක්
ලබලා තිෙබනවා. ෙකොප්පරාවලින් ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල්
මිලියන 11ක් ලබන ෙකොට ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 24ක්
ලබලා තිෙබනවා. එතුමා සඳහන් කරපු mattress fibreවලට ගිය
වර්ෂෙය් ලබා ගත් රුපියල් මිලියන 449 ෙම් වර්ෂෙය්දී රුපියල්
මිලියන 502 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
එතුමා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ bristle fibre සඳහා ලබා ගත්
මුදල ගිය වර්ෂයත් එක්ක සංසන්දනය කරන ෙකොට ගිය වර්ෂෙය්
ලබාගත් රුපියල් මිලියන 64 ෙම් වර්ෂෙය්, ෙම් ෙකටි කාලය තුළ
රුපියල් මිලියන 100 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. Twisted fibre
සඳහා ගිය වර්ෂෙය් ලබා ගත් රුපියල් මිලියන 193 ෙම් වර්ෂෙය්දී
රුපියල් මිලියන 384 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් කරුණු මම ෙම් වාර්තාෙවනුයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. පාළු
ෙගදර වළං බිඳිනවා වාෙග් එතුමා ගත් උත්සාහය මම දකින්ෙන්
ෙම් ගරු සභාව සහ ෙම් රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න කරපු
උත්සාහයක් හැටියටයි. ඒ නිසා ෙම් වාර්තාව අනුව මම පැහැදිලිව
වගකීෙමන් කියනවා, එතුමන්ලා ෙම් උත්තරීතර සභාවට
ෙගනැල්ලා ඉදිරිපත් කරන සියලු කාරණාත් ඒ හා සමානයි කියන
එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු
ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට පිළිතුරු කථාවක්
තිෙබන නිසා මම ෙම් සම්බන්ධව සිහිපත් කරමින් කථාව අවසන්
කරනවා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් රනිල්, සජිත් කණ්ඩායම්
සහ ෙෆොන්ෙසේකා ෙලසට තවත් කණ්ඩායමක් බිහි වීෙම්
පවණතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක ඉවසා දරා ගන්න
බැරිව තමයි ෙමතුමන්ලා ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්.
අපි කනගාටු වනවා, ෙමොන තරම් අසත පකාශ කළත් අජිත්
පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විතරක් ෙම් අවස්ථාව වන විට ෙම් ගරු
සභාෙව් රැඳිලා ඉන්න එක ගැන. එතුමාට -කළුතර දිස්තික්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාට- අපි ගරු කරනවා. අද එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ඇතුළු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සියලුම ෙදනා ෙම් match එක
අතහැරලා දාලා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ගිහිල්ලා කියන එකත් මතක්
කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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චින්තන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ෙම් කාලය තුළදීයි කියන එක
ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කරන්නට ඕනෑ. එවැනි වර්ධනයක් ඇති
කර ෙගන ඒ තුළින් ඇති කළ පරිසරයත් අපි සැලකිල්ලට ගන්නට
ඕනෑ.
අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා වාෙග්, ගරු ඇමතිතුමන්ලා
කිව්වා වාෙග් උතුරු නැෙඟනහිර අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ පැවැති
ව සනයත්, ම්ෙල්ච්ඡ තස්තවාදයත් සහ එයින් සමස්ත ජනතාවට
සහ ආර්ථිකයට ඇති කළ බලපෑම 2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි දා
අවසන් කළාට පස්ෙසේ ඇති වූ නිදහසත් සමඟ ආර්ථිකෙය් ඇති වූ
වර්ධනය සහ ඒ හා බැඳුණු අවස්ථා තුළ අෙප් ජනතාවෙග්
පාරිෙභෝගික රටාෙව් යම් කිසි වර්ධනයකුත් ඇති වුණා. ඒ, නිදහස
බුක්ති විඳපු එක් ආකාරයක්. ඒ නිදහස බුක්ති විඳිමින් අවුරුදු
ගණනාවක් තිස්ෙසේ -2005 සිට- ෙමහි ඇති කළ යටිතල පහසුකම්
සහ සමස්ත රෙට් ඇති කළ ආෙයෝජනයන්, ඒ හා බැඳුණු වරාය,
මංමාවත්, අධිෙව්ගී මාර්ග සහ අෙනකුත් පහසුකම් තුළත්, ඒ
වාෙග්ම ලබා දුන් බැංකු පහසුකම් තුළත්, තමන් ලැබූ නිදහස, ඇති
වී ඇති පරිසරය සහ ඒ තුළ තිෙබන අවස්ථා පෙයෝජනයට ෙගන
අෙප් රෙට් ජනතාව අලුතින් පාරිෙභෝජනයන් පටන් ගැනීම ෙම්
ආනයන සහ අපනයන ෙවෙළඳාෙම් යම් බලපෑමකට ෙහේතු කාරක
වුණාය කියන ටික අපි දන්නවා.
මම දීර්ඝව කථා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ, ෙම් කාල සීමාව තුළ, මුදල් අමාත ාංශය විසින් ෙම් බදු නිෙයෝග පකාශ කරන්නට
මත්ෙතන් - ජනවාරි මාසෙය් සිට පසු ගිය මාස ෙදක තුළ ෙම්
ආර්ථිකෙය් ඇති වූණු බලපෑම. විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ෙවෙළඳාම
ගත්ෙතොත් 2012 පළමු මාසය තුළ අපනයනෙය් ඉපැයුම් එක්සත්
ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 1796ක් වූ අතර, 2011 එම කාලෙය්දී එම
ඉපැයුම් පමාණය එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 1739.9ක්
වුණා. ඒ අනුව සියයට 3.3ක වැඩි වීමක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද උෙද් සිට ෙම් සභා
ගර්භය තුළ විවාදයට ලක් වුණු ෙමම බදු පැනවීම පිළිබඳ ගැසට්
නිෙව්දන හතර පිළිබඳව විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයනුත් ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙයනුත් ඉදිරිපත් වුණු කරුණු කාරණාවලට අපි කවුරුත්
සවන් දුන්නා. ඒ පිළිබඳව අදහස් දැක් වූ මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන්
ඇතුළු සියලු ෙදනාටම අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා මුදල් අමාත වරයා හැටියට එතුමාෙග් සහ
අමාත ාංශෙය් ස්තුතිය පළමුෙකොටම පුද කරන්නට ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ෙරදිපිළි සහ
ඇඟලුම් අපනයනය එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 708ක් දක්වා,
එනම් සියයට 1.5කින් වැඩි වී තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ ෙත්
අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 2009ක් දක්වා
සියයට 15.5කින් වැඩි ෙවන ෙකොට, අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප්
ආනයනය පිළිබඳව ඇති වූ පශ්නය අපි සලකා බලන්නට ඕනෑ.
2012 වර්ෂෙය් පළමු මාස ෙදක තුළ ආනයන වියදම එක්සත්
ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 3495.7ක් දක්වා සියයට 24.7කින් වැඩි
වුණා. 2011 වර්ෂෙය් පළමු මාස ෙදෙකහිදී එම වියදම එක්සත්
ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 2803.8ක් වුණා. ඒ ආෙයෝජන භාණ්ඩ
ආනයන වියදම එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 903 දක්වා
සියයට 57.8කින් වැඩි වීමත්, ෙම් අතරමැදි භාණ්ඩ ආනයනය
එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් 2043.9 දක්වා සියයට 22.2කින් වැඩි
වීමත් තමයි ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිදුවූ පධාන ෙහේතුව. ඒ
සමඟම අපි ආනයනය කරන ඉන්ධනවලට යන වියදමත්, ෙම්
ආනයනය කරන අතරමැදි භාණ්ඩත් නිසා ෙම් රෙට් ඇති වන්නට
ගිය ඒ බලපෑමට සාෙප්ක්ෂව අෙප් රුපියෙල් අගය අවපාත වීම
සමඟ ඇති වුණු බලපෑමත් නිසා රජය මඟින් ෙම් මැදිහත් වීම
කරන්නට සිදු වුණා. එය අමාරු තීරණයක් බව අපි දන්නවා. ඒ
තුළින් අපි භුක්ති විඳපු නිදහස සහ පරිසරය තුළ ඇති වුණු අලුත්
පරිෙභෝජන රටාෙව් යම් කිසි break එකක් -යම් කිසි අවහිරයක්ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අපි යථාර්ථවාදී ෙවන්නට ඕනෑ.

ඉදිරිපත් කළ කරුණු කාරණා සලකා බලන ෙකොට අපි ආපහු
හැරිලා බලන්නට ඕනෑ, අද ශී ලංකා ආර්ථිකය පිළිබඳව. මට ලැබී
තිෙබන සීමිත කාලය තුළ ඉතාම ෙකටිෙයන් අෙප් ආර්ථික
වර්ධනය ගැන කියනවා නම්, ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
2011 දී සියයට 8.3ක් බවට -ඊට ෙපර අඛණ්ඩව සියයට 8කට
වැඩි ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් රඳවා ගනිමින්- නිදහෙසන් පස්ෙසේ
පළමු වරට වාර්තාගත කරන්නට පුළුවන් වුෙණ් ෙම් මහින්ද

මැද ෙපරදිග ඇති ෙවන්නට ගිය මහා භයානක තත්ත්වය තුළ
ෙපටල්, ඩීසල් ඇතුළු ඒ ඉන්ධන සියයට සියයක් පිට රටින්
ෙගෙනන රටක් හැටියට ඉදිරිය බලලා අපට ඒ තීරණය ගන්නට
සිදු වුණා. මහ බැංකුව පකාශ කර තිෙබනවා, අපි ගත්ත ඒ කියා
මාර්ගය තුළ 2012 වර්ෂය අවසාන වන විට සියයට 7.3ක
අෙප්ක්ෂිත වර්ධන ෙව්ගයකට අපට ගමන් කරන්නට පුළුවන් බව.
ජාත න්තර මූල අරමුදෙල් සමීපස්ථ ණය පහසුකම් යටෙත් අට

[අ.භා. 6.18]

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி
அைமச்சர் )

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Finance and Planning)
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

වන ණය වාරිකය හැටියට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 427ක්
මුදා හරින්න ගත් තීරණය අෙප් ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ
ජාත න්තරව ඇති විශ්වාසය ෙගොඩ නැඟීමක්ය කියන ටික අපි
මතක් කරන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා දැනට මාසයකට ඉස්ෙසල්ලා ෙමතැනට
ඇවිල්ලා කෑ ගහලා කිව්වා, "රුපියෙල් අගය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
135න් එහාට යනවා, ෙම්ක නතර කරන්නට බැහැ" කියලා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී මහ බැංකුවත්, අෙප් මුදල් අමාත ාංශයත් පකාශ කළා
"ෙමය තාවකාලිකයි, ෙමය ආපසු ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 125යි,
127යි අතර පරතරයක ස්ථාපිත ෙවනවාය'' කියලා. ඒ තැනට අද
ළඟා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද මූල ක්ෙෂේතය ෙකෙරහි
විශ්වාසය නැවත ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. අන්න ඒ විශ්වාසය
ෙගොඩ නඟන්නට තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය
අවශ ෙවන්ෙන් කියන ටික අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන මහා අපරාධවලින්, ෙබොරුවලින්
සහ මූල ක්ෙෂේතයට එල්ල බලා ගැසීම තුළින් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයට ෙහෝ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට පමණක්
ෙනොෙවයි හානි වන්ෙන්. වැඩිම ධනපති ෙකොටස ඉන්න
යූඑන්පීයටත් ෙම් නිසා හානි ෙවනවාය කියන ටික අපි මතක්
කරන්නට ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ඉතා පැහැදිලිව
ෙදදරලා ගිහිල්ලා තිෙයන්ෙන් අන්න ඒ නිසායි. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම් ක්ෙෂේතයට කරන හානිය නිසායි ආෙයෝජකයින් සහ ෙමරට
කර්මාන්තකරුවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකෙරහි විශ්වාසය තබලා
නැත්ෙත්. ඒ නිසායි,- [බාධා කිරීමක්] ෙහට උත්තර ෙදන්නම්.
කලබල ෙවන්න එපා. ගඟ හත් ගව්වක් තියලා අමුෙඩ් ගහන
කට්ටිය ඔය පැත්ෙත් ඉන්නවා ඇති. තමුන්නාන්ෙසේලා - අපි ෙම්
මුහුණ ෙදන ආර්ථික පවණතාවන් තුළ සාධාරණ තීරණ ගන්න ෙම්
රජය කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පා පැදිය, තීවීලරය,
කුඩා රථය සහ සුෙඛෝපෙභෝගී රථය භාවිත කරන අය පිළිබඳවත්,
ඒ වාෙග්ම වාහන ආනයනය කරන ලද 1,700ක් පමණ වන
පිරිසක් සඳහා රජය ගත් තීරණය තුළ පියවෙරන් පියවර සහන
ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ සහන ලබා දීම තුළ
පළමුව ඒ බද්ද අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද වැඩි කරලා එක් සහනයක්
ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩි වුණු බදු ෙගවීම
සඳහා මාස හයක කාලයක බැඳුම්කරයක් තුළින් සහන ලබා දීමට
කටයුතු කරන්නට රජය කටයුතු කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමියනි,
ඒ
නිසා
අද
තමුන්නාන්ෙසේලාත්, අෙප් ගරු මන්තීවරුත් -කවුරුත්- කියපු, එක
වාහනයක් ආනයනය කරපු අය පිළිබඳ අභියාචනා මුදල්
අමාත ාංශය ෙවත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. වාහන ආනයනය
කරපු සමස්ත පිරිෙසන් තනි වාහන ආනයනය කරපු ඉතාම සුළු
පිරිසක් හැටියට සලකන 100ක්, 200ක් පමණ පිරිසකෙග්
අභියාචනා අද මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙවත ඉදිරිපත්
ෙවලා තිෙබනවා

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක
කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඒ සහන ලබා දීම සඳහා අෙප් රජෙය් අවධානය ෙයොමු
ෙවනවාය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. රජය
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ෙමෙලස නංවන්නට ගත්ත
තීරණය, කුමන්තණ, විෙද්ශ බලපෑම්, ෙද්ශීය බලපෑම් ඇතුළු
සියලු ෙද්වල් මධ ෙය් අප ඉදිරියටම කියාත්මක කර ෙගන
යනවා. අර "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් කරන්නට
ගියා වාෙග් අපි සිංහරාජ ඇතුළුව ගාලු මුවෙදොර සිට ගාල්ල දක්වා
ඉඩම් කුණු ෙකොල්ලෙය් විකුණන්නට හදන්ෙන් නැත, උතුරු
නැෙඟනහිර තුෙනන් එකක භූමි භාගය ෙවන්ෙද්සිෙය් දමන්ෙන්
නැත, උතුරු නැෙඟනහිර තුෙනන් ෙදකක ෙවරළ ෙවන්ෙද්සිෙය්
දමන්ෙන් නැත කියන ටිකත් මා මතක් කරනවා. ඒකීය ශී
ලංකාවක් තුළ, සමස්ත වර්ග සැතපුම් 25,000 තුළම ඉන්න සිංහල,
ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන සියලු ජන ෙකොටස්වලට ෙබදා ගන්නට
පුළුවන් සාධාරණ වූ සමාජයක ආර්ථික පතිලාභ ඇති කරන්නටයි
අෙප් රජය බැඳිලා සිටින්ෙන්. එයයි මහින්ද චින්තනය කියන ටික
මතක් කරමින්, ෙම් සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය දක්වන්න
කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

විසර්ජන පනත : ෙයෝජනාව

ஒ க்கீட் ச் சட்டம்: தீர்மானம்
APPROPRIATION ACT : RESOLUTION

I
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
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"2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව,
එතුමා විසින් ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 3 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
201 0 අංක 2 0 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 3 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල
පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 30602 "දුම්රිය ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව"
ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

(iii)
(iv)

රු. 1,000,000,000 සිට
රු. 1,700,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි

රු. 4,838,000,000 සිට

නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු. 5,037,000,000 දක්වා

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

රු. 500,000,000 සිට
රු. 800,000,000 දක්වා

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

II

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව,
එතුමා විසින් ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 27 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
201 0 අංක 2 0 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 27 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල
පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 01002 "අල්ලස් වැටලීම්වල අල්ලස් වශෙයන් පරිහරණය කිරීම සඳහා
අත්තිකාරම් - අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ෂන ෙකොමිෂන් සභාව" ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින්
සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(iii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි

රු. 7,500,000

සිට

නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු.12,000,000

දක්වා

(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව

839

840

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

III

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව,
එතුමා විසින් ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 42 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
201 0 අංක 2 0 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 42 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල
පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 25002 "ෙවනත් ආණ්ඩු ෙවනුෙවන් ෙගවීම් සඳහා අත්තිකාරම් - රාජ ගිණුම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 4,600,000
රු. 4,750,000

සිට
දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

රු. 4,600,000
රු. 4,450,000

සිට
දක්වා

(iii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි

(iv)

නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

සංෙශෝධ ෙනොමැත

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

IV
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව,
එතුමා විසින් ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 43 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
201 0 අංක 2 0 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 43 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල
පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 28502 "කෘෂිකාර්මික ෙගොවිපල නඩත්තු හා බීජ අෙලවි අත්තිකාරම් ගිණුම් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 300,000,000
සිට
රු. 355,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

රු. 270,000,000
සිට
රු. 292,000,000 දක්වා

(iii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත
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(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

842

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

V
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව,
එතුමා විසින් ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 44 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
201 0 අංක 2 0 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 44 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල
පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 31002 "රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාෙව් ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය්
කර්මාන්ත ශාලාව" ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

(iii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි

රු.

10,000,000 සිට

නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු.

31,000,000 දක්වා

(iv)

රු.
රු.

120,000,000 සිට
172,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව

843

844

VI

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව,
එතුමා විසින් ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 45 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
201 0 අංක 2 0 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 45 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල
පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 31003 "රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාෙව් කළ වැඩ අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය්
කර්මාන්තශාලාව" ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි

සංෙශෝධන

(iii)

රු.
රු.

නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
(iv)

260,000,000 සිට
345,000,000 දක්වා

ෙනොමැත

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

VII

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව,
එතුමා විසින් ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 46 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
201 0 අංක 2 0 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 46 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල
පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 21302 "ෙපොත් මුදණය පචාරණය හා අෙලවිය - අධ ාපන පකාශන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු. 2,900,000,000 සිට
රු. 2,300,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

රු. 500,000,000 සිට
රු. 900,000,000දක්වා

(iii)
(iv)

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

1,256,000

27,475,000
141,300,000

10601
00501
22501
12701
30801
17901
22101
32001

ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය

අමාත මණ්ඩල කාර්යාලය

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත ාංශය

තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත ාංශය

කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

2

3

4

5

6

7

8

9

1,800,000

-

238,670,000

දක්වා
රු.

-

-

17,600,000

සිට
රු.

-

-

117,600,000

දක්වා
රු.

-

-

-

525,000,000

8,500,000

-

-

-

480,000,000

2,000,000

20,000,000

-

-

-

-

13,000,000

560,000,000

දක්වා
රු.

-

-

160,000,000 240,754,151.36

2,000,000

-

-

-

-

10,000,000

200,000,000

සිට
රු.

iv
රජෙය් කටයුතුවල හර ෙශේෂයන්ෙග්
උපරිම සීමාව

10

9

8

7

6

5

4

2

1

2012 මැයි 22

170,000,000

-

-

-

11,475,000

1,686,297,000 1,496,297,000 1,100,000,000 1,000,000,000

48,670,000

අනුකමික අංකය
10301

විෂය අංකය

රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය

සිට
රු.

iii
රජෙය් කටයුතු පිළිබඳ ගිණුම්වලට
බැර කළ යුතු ලැබීම්වල අවම සීමාව

නිෙයෝග අංකය

1

අමාත ාංශය / ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ii
රජෙය් කටයුතු සඳහා වියදෙමහි
උපරිම සීමාව

උපෙල්ඛනය
2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය අනුව කරන විධානය
2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා රාජ නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත තුමා විසින් බලය ෙදන සීමා සංෙශෝධනය කිරීෙම් උපෙල්ඛනය.

"2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින් ෙදන ලද ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති
නියමයන් අනුමත කළයුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
845
846

1,000,000
23,550,000
-

1,000,000
-

15201
18101
00301
17601
25501
25601
27901
26601
26901
11401
17301
18201
14201
20801

18001
18401
17701
10201
25101
23801

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය

ඵලදායීතා පවර්ධන අමාත ාංශය

විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය (ෙජ ෂ්ඨ
අමාත වරු)

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශය

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, ෙකොළඹ

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, ගම්පහ

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, කෑගල්ල

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, වවුනියාව

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, මඩකලපුව

පවාහන අමාත ාංශය

රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත ාංශය

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුභසාධන අමාත ාංශය

ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ාංශය

ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත ාංශය

පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත ාංශය

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත ාංශය

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශය

තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

රාජ මූල පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

-

11801

කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය

10

1,200,000

-

11,000,000

300,000

-

-

5,900,000

12,000,000

-

-

4,500,000

-

7,500,000

32,500,000

64,000,000

34,000,000

3,300,000

-

-

7,000,000

8,500,000

1,100,000

-

8,000,000

10,900,000

-

-

5,700,000

1,400,000

-

-

3,500,000

-

6,700,000

29,000,000

57,500,000

32,800,000

2,008,661

-

-

5,000,000

7,900,000

8,000,000

28,000,000

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

80,000,000

2,000,000

2,500,000

-

67,000,000

-

-

-

180,000,000

-

2,000,000

2,000,000

-

-

9,125,000

60,000,000

-

73,000,000

3,700,000

5,800,000

-

26,000,000

6,000,000

6,535,000

-

89,000,000

-

-

-

190,000,000

-

5,700,000

55,500,000

-

-
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16

15
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පාර්ලිෙම්න්තුව

-

-

-

1,500,000

-

-

-

23,050,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,000,000

-

-
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1,963,792,000

1,937,613,000

02001
13501
10801
11701
01301
14501

මැතිවරණ ෙදොපාර්තෙම්න්තුව

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය

තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය

වරාය හා මහා මාර්ග අමාත ාංශය

ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව

නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශය

34

35

36

37

38

39

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
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ෙකොළඹ 01.

එකතුව

-

-

17101

උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය

33

1,873,592,000

4,000,000

292,000

-

2,400,000

3,200,000

16,000,000

4,900,000

-

-

(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

2,800,000

-

-

0.00

1,796,197,978

3,825,000

-

2,300,000

3,164,317

13,000,000

(ෙමම නියමයන් වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)

-

-

-

-

-

-

-

-

17801

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත ාංශය

4,000,000

32

7,065,000

23701

ජාතික කම සම්පාදන ෙදොපාර්තෙම්න්තුව

31

1,393,864,151.36

-

-

27,000,000

-

-

-

-

2,750,000

-

41

40

39

38

37

36

35

34

33

අ/ක. මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.

776,500,000

-

-

25,000,000

-

-

-

-

2,000,000

-
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ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

රාජ ෙසේවයට බඳවා ගනු ලබන නිලධාරින් සඳහා
විෙශේෂ පුහුණුවක්

எதிர்காலத்தில் அரச ேசைவக்கு ஆட்ேசர்க்கப்ப ம்
ஊழியா்க க்கான விேசட பயிற்சி
SPECIAL TRAINING FOR FUTURE RECRUITS TO PUBLIC
SERVICE

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"වත්මන් රජෙය් පතිපත්තියක් ෙලස සෑම ක්ෙෂේතයකටම රාජ
ෙසේවකයින් පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව බඳවා ගැනීම ඉතාමත් පශංසනීය
කටයුත්තකි. පාෙද්ශීය වශෙයන් රාජ ෙසේවකයින් සමඟ කටයුතු කිරීෙම්දී
රාජ පතිපත්ති, සංවර්ධන ෙයෝජනා සහ රෙට් ජාතික අරමුණ පිළිබඳව
ඔවුන්ෙග් අවෙබෝධය ඉතා අවම මට්ටමක පවතී. එම නිසා ඇතැම් රාජ
නිලධාරින් වත්මන් රජෙය් ජාතික අරමුණ සහ රාජ පතිපත්තිය මුල් කර
ගනිමින් ගාමීය ජනතාව ෙවත ලබා ෙදන්නාවු පතිලාභ සහ ඒ පිළිබඳ
අවෙබෝධය රජය අෙප්ක්ෂිත තත්වයට වඩා පහල මට්ටමක පවතී. ෙමම
තත්ත්වය ෙවනස් කිරීෙම් අරමුණින් ඉදිරිෙය්දී රාජ ෙසේවයට බඳවා ගනු ලබන
නවක රාජ ෙසේවකයින් ෙවත (උදා:ෙහද ෙසේවයට බඳවා ගැනීම/ගුරු ෙසේවයට
බඳවා ගැනීම/රාජ කළමනාකරණ ෙසේවයට බඳවා ගැනීම/සියළු ක්ෙෂේත
නිලධාරින්) මුදල් ෙරගුලාසි, ආයතන සංගහය සහ විනය කාර්ය පටිපාටිය
සම්බන්ධව ලබා ෙදන දැනුමට අමතරව රාජ පතිපත්ති, රාජ තීන්දු,
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ සහ රෙට් ජාතික අරමුණ පිළිබඳ විෙශේෂ පුහුණුවක්
ලබාදීම ඉතා සුදුසු බවට ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වර්තමානෙය් රාජ ෙසේවයට
සිදු කරන විශාල ෙමෙහවර සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම රාජ ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න අද එතුමා
නායකත්වයක්, සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. අප දන්නවා ෙම් රජය
ජනතාවට ඉතාම සුබදායි වැඩ ෙකොටසක් ඉටු ෙවන විධියට රාජ
ෙසේවය, රාජ අංශ ශක්තිමත් කරලා රජෙය් පතිපත්ති, වැඩ
පිළිෙවළ ජනතාව අතරට ෙගන යෑම සඳහා කියා කරන රජයක්
බව.
පසු ගිය කාලෙය් පත් ෙවච්ච සමහර ආණ්ඩු මඟින් රාජ
ෙසේවයට නිලධාරින් බඳවා ගැනීම කප්පාදු කරපු අවස්ථා අප
දැක්කා. රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීම වාෙග්ම, විශාම වැටුප පවා
අවදානම් තත්ත්වයකට පත් කරපු අවස්ථා අප දැක්කා. එෙහත්
වර්තමාන රජය ඒ පතිපත්ති සියල්ලම ෙවනස් කරලා රාජ අංශය
ශක්තිමත් කරමින් අද ඉදිරියට ගමන් කරනවා.
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අද විෙශේෂෙයන්ම ජාතික වශෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම පළාත්
වශෙයනුත් විවෘත විභාග පවත්වලා ඒ විභාගවල ලකුණු මත රාජ
ෙසේවයට විශාල වශෙයන් ගුරුවරු බඳවා ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අප
දන්නවා ෙම් ෙවන ෙකොටත් රාජ පරිපාලන අමාත ාංශය හරහා
ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා කළමනාකරණ ෙසේවා
නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් තිෙබන අයෙගන් ඉල්ලුම්
පත කැඳවා තිෙබන බව. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී විභාගයක් පවත්වලා
ඉතාම සාධාරණ විධියට රාජ ෙසේවයට ලිපිකරුවන් බඳවා
ගැනීමට, ඒ වාෙග්ම රාජ කළමනාකරණ ෙසේවයට නිලධාරින්
බඳවා ගැනීමට කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ක්ෙෂේත
නිලධාරින් බඳවා ගන්නවා.
අභ ාසලාභී උපාධිධාරීන් සංවර්ධන ක්ෙෂේතයන්වලට,
ෙනොෙයකුත් අංශවලට අද බඳවා ගැනීම් කරනවා. මා ෙමතැනදී
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් අෙප් රට තිස් අවුරුදු
ශාපයකට නැත්නම් තස්තවාදයකට මුහුණ දුන්නු රටක් කියලායි.
2005 අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් රාජ නායකයත්වයට පත් වුණු අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට පැවරුණු විශාල අභිෙයෝග ගණනාවක් තිබුණා. ඒ
අභිෙයෝගවලින් පධානම අභිෙයෝගය තමයි ෙම් ෙබදුම්වාදී
තස්තවාදය ෙම් රටින් තුරන් කරන එක.අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා සියලුම අංශ සම්බන්ධ කරෙගන වීෙරෝදාර
රණවිරුෙවොත් එක්ක ඒ කාර්ය භාරය ඉටු කළා.
එය ඉටු කළා වාෙග්ම එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාර්ය භාරයට
එන ෙකොට, ජනතා නායකත්වයට එන ෙකොට, රෙට්
නායකත්වයට එන ෙකොට, "මහින්ද චින්තනය" නමින් එතුමාෙග්
වැඩ පිළිෙවළ ජනතාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ මහින්ද චින්තනය තුළ,
ගම නැඟුම ෙකොයි ආකාරෙයන් ද කියාත්මක කරන්ෙන්, මඟ
නැඟුම ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියාත්මක කරන්ෙන්, ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනයන් ෙකොයි ආකාරෙයන් ද වැඩිදියුණු කරන්ෙන් ආදී
වශෙයන් ඒ හා සමානව හැම අංශයකටම එතුමා වැඩ පිළිෙවළක්
හැදුවා. තරුණ තරුණියන් පිළිබඳව, වැඩිහිටියන් පිළිබඳව,
සමෘද්ධිලාභී පවුල් පිළිබඳව ෙම් ආදී හැම අංශයකටම මහින්ද
චින්තනය තුළ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා ජනතාවට ඉදිරිපත්
කළාම තමයි ජනතාව ඒ සඳහා කැමැත්ත ලබා දුන්ෙන්. ෙම් සියලු
කියාකාරම්වල සම්පිණ්ඩනයක් ගත්ෙතොත් අද ෙම් රජෙය් වැඩ
පිළිෙවළ පුද්ගලයන් ෙගොඩ නඟලා පවුල ශක්තිමත් කරන්න, ඒ
පවුල් ශක්තිමත් කරනවා වාෙග්ම ඒ තුළින් ගම ශක්තිමත්
කරන්න, ගම හදලා රට හදන්න, රට හදලා එතැනින් නවතින්ෙන්
නැතිව ෙලෝකය දිනන්නයි.
අපට අද ජාතික අරමුණක් තිෙබනවා. ඒ තමයි නිදහස්,
නිවහල් දියුණු රාජ යක් බිහි කිරීෙම් අරමුණ. පාෙද්ශීය වශෙයන්
ෙද්ශපාලනය කරන, එෙහම නැත්නම් මහජන නිෙයෝජිතයන්
හැටියට කටයුතු කරන අය හැටියට අප දකිනවා, විවිධ
අවස්ථාවලදී සමහර ක්ෙෂේතවල නිලධාරින් ඉතාම ඉහළ -පශස්තමට්ටමකින් ෙම් කටයුතුවල නියැළිලා ඉන්නවා. ෙම් මහින්ද
චින්තන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත්, රජෙය් පතිපත්තීන් වාෙග්ම
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත්, ජාතික අරමුණ පිළිබඳවත්
ෙහොඳ හැඟීමකින්, අවෙබෝධයකින්, ධනාත්මකව කටයුතු කරන
විශාල නිලධාරින් පිරිසක් අෙප් රට තුළ ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම
ආයතන පධානීන් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අතෙර් සමහර අයට
ෙම්වා පිළිබඳව ෙහොඳ පැහැදිලි හැඟීමක්, අවෙබෝධයක් තිෙබනවාද
කියන පශ්නය අප තුළට එන්ෙන් අප පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ
කමිටුවල සභාපතිවරුන් හැටියට කටයුතු කරද්දීයි; ඒ මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසවල මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට කටයුතු කරද්දීයි.
ෙම් ඉහළින් ගන්නා වූ තීන්දු තීරණ, ජනතා සුබවාදී කියාකලාපය
ඇත්ෙතන්ම බිම් මට්ටමට යනවාද කියන එක පිළිබඳව යම් යම්
පශ්න මතු වනවා.
අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට අටකට එහා පැත්ෙත්
අපට පවත්වා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. අප දැක්කා
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මහ බැංකු වාර්තාව එළිදකින ෙවලාෙව්දී අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ෙම් ලබා ගන්නා වූ ආර්ථික ශක්තිය
ඇත්ෙතන්ම බිම් මට්ටමට යනවාද කියලා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ."
කියලා. සමහර අවස්ථාවල රටින් ලබා ගන්න ආර්ථික ශක්තිය බිම්
මට්ටමටම ගලා යෑෙම්දී යම් යම් අයෙග් අනවෙබෝධය නිසාත්, ෙම්
පිළිබඳව හැඟීමක් නැතිකම නිසා ෙහෝ ෙම් පිළිබඳව යම් යම්
ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලින් පක්ෂ ෙභ්දයකින් දකින නිසා ෙහෝ යම්
යම් තැන්වල ෙම්වා අඩපණ වන ආකාරය අප දකිනවා. ඒ නිසා
ෙමය අපට විශාල කාර්ය භාරයක්. ෙමය අප සියලු ෙදනාට
තිෙබන විශාලම වග කීමක් හැටියටයි අප දකින්ෙන්. ෙමොකද අප
අවුරුදු තිහක් යුද්ධ කරලා අවුරුදු පනහක් විතර ආපස්සට ගිය
ජාතියක් සහ රටක්. ඒ නිසා ෙම් රට නැවත ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ.
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ෙසේවාවක් ඉටු කරමින් ඒ කාර්යෙය් නියැළි සිටිනවා. එම නිසා
ඔබතුමන්ලාට අප ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙම් බඳවා ගන්නා නවක
නිලධාරින්ට ෙම් පිළිබදව අවෙබෝධයක් ලබා දීලා, අෙප්
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ, රාජ පතිපත්ති, ආයතන සංගහය සහ
විනය පටිපාටිය ඇතුළුව සාමාන ෙයන් ලබා ෙදන දැනුමට වඩා
ෙම් ජාතික අරමුණ පිළබඳව ඔවුන්ෙග් ෙල්වලට කා වද්දා, මුළු
රෙට්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරන කණ්ඩායමක් බවට පත්
කිරීම සදහා අවශ සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරි කාලය තුළදී
නිර්මාණය කරන්නය කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරමින් මා
නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය
ෙම් රට නැවත ෙගොඩ නඟන්න අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
පමුඛ රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළවල් හරියාකාරව හැම
තැනකම හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම ඉටු වුෙණොත් තමයි ඒ
වගකීම ඉටු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම
කියන්ෙන් අෙප් ෙම් මුළු රාජ තන්තයම ෙද්ශපාලනීකරණය විය
යුතුයි කියලායි. එෙහම ෙද්ශපාලනීකරණය විය යුතුයි කියන
එෙකන් අදහස් කරන්ෙන් පක්ෂ අනුව ෙබදීම කියන එක
ෙනොෙවයි. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු "මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ම", ෙම් රෙට් අනිකුත් අෙප්ක්ෂකයන් ඉදිරිපත්
කරපු වැඩ පිළිෙවළට වඩා ලක්ෂ 18කට එහා පැත්ෙත් බහුතර
ජනතාවක් ඒකමතිකව සම්මත කරලා තිෙබනවා; අනුමත කරලා
තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරෙයන් කියාත්මක කිරීම
සියලුම රාජ ෙසේවයකයන්ෙග් සහ මහජන නිෙයෝජිතයන් වන අප
සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් තමයි අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන රටක් ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන්කම
ලැෙබන්ෙන්. නැත්නම් මා "ෙද්ශපාලනීකරණය විය යුතුයි." කියන
එෙකන් සමහර ෙකෙනක් හිතන්න පුළුවන් එෙහනම් ෙම්
නිලධාරින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් විය යුතුද, නැත්නම්
සන්ධානෙය් සාමාජිකයන් විය යුතුද කියලා. එෙහම අදහසක්
ෙනොෙවයි මා ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙද්ශපාලනීකරණය වීම එෙහම
නැත්නම් ෙම් රාජ පතිපත්තිය හරියට හඳුනා ෙගන ඒවාෙය් එල්බ
ගැනීම කියන අදහසයි මා ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, එෙහම
වුෙණොත් තමයි අපට රටක් හැටියට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්
වන්ෙන්.
මැතිවරණ පවත්වන ෙවලාවලදී අපට පුළුවන් රෙට්
නායකත්වය ෙවනස් කරන්න; ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න පුළුවන්.
පළාත් සභාවල ඒ පාලනය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. පළාත් පාලන
ආයතනවල පාලනය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි,
වර්තමානෙය් ෙම් ලබා දී තිෙබන ජන වරමත් එක්ක අනුමත කර
තිෙබන ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළ ඒ වාෙග්ම අෙප් රාජ
පතිපත්තීන් සෑම ක්ෙෂේතයකම -විවිධ පරිපාලන ක්ෙෂේත ෙව්වා
ෙනොෙයකුත් අංශ ෙව්වා ඒ සියලුම ක්ෙෂේතවල, ඒ වාෙග්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තු, සංස්ථා, මණ්ඩල සියල්ලෙග්ම- කියාත්මක
කිරීමයි අවශ වන්ෙන්. අෙප් හෘදය වස්තුෙවන් නිකුත් කරන
රුධිරය මුළු ශරීරය පුරාම ගලා ෙගන යනවා වාෙග් මුළු රට
තුළම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගලා ෙගන ගිෙයොත් තමයි අෙප් අනාගත
දරුවන් ෙවනුෙවන් අපට ෙහොඳ රටක් නිර්මාණය කර නිදහස්,
නිවහල්, දියුණු රාජ යක් අෙප් දරුවන්ට ලබා ෙදන්නට හැකියාව
ලැෙබන්ෙන්.
සතුටු ෙවනවා, විෙශේෂෙයන්ම රාජ පරිපාලන
අද අප
ක්ෙෂේතය තුළ,
ඉතාම ෙජ ෂ්ඨ, ඒ වාෙග්ම වගකිම් සහගත
අමාත වරෙයක් හැටියට අෙප් රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාත ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා ඒ
පරිපාලන කටයුතු ෙමෙහය වීම ගැන.
අද දිස්තික් ෙල්කම්
කාර්යාල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල සම්බන්ධ කර ගනිමින්
අෙප් ගරු විෂය භාර ඇමතිතුමාත් ඊට සහාය ෙදන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමන් ඇතුළු ඒ සෑම ෙකෙනක්ම ඉතාම ෙහොඳ පශස්ත

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් කථා කරන්ෙන් ගරු
ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මන්තීතුමා.

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මෙග් හිතවත් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා
විසින් ෙබොෙහොම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා. එම ෙයෝජනාව පිළිබඳව එතුමා දීර්ඝ වශෙයන්
සවිස්තරව කරුණු කාරණා ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කළා. එතුමාත්,
මාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අවතීර්ණ වන්නට කලින් පළාත් සභා
ෙසේවෙය් සිටියා. පළාත් සභා මන්තීවරුන් හැටියට, පළාත් සභ
අමාත වරුන් හැටියට කටයුතු කර අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මධ ම රජය ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාව යන ෙම්
අංශ ෙදකම නිෙයෝජනය කරන ෙසේවක
පිරිසක් අද ෙම්
ලංකාෙව් සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් වර්තමාන රජය පසු ගිය
අවරුදු පහ හයක කාල සීමාව තුළ රාජ ෙසේවක සංඛ ාව ශීඝ
වැඩි වීමකට ලක් කළා. ලක්ෂ 13කට ආසන්න රාජ ෙසේවක
පිරිසක් අද ෙම් රෙට් ෙසේවය කරනවා. වර්තමාන රජය ෙම් සඳහා
උපරිම කැප වීමක් කර තිෙබනවා. මහින්ද චින්තනය ඉදිරි දැක්ම
තුළ විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රාජ ෙසේවකයින්ට මුදල් ෙරගුලාසි,
ආයතන සංගහය, විනය කාර්ය පරිපාටිය තුළ ඒ පුහුණුව
අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබනවා. ඒ බඳවා ගන්නා ෙසේවකයින් සියලු
ෙදනාටම -රාජ ෙසේවෙය් හා පළාත් සභා ෙසේවෙය් සිටින සියලු
ෙදනාටම- ආයතන සංගහය පිළිබඳව, ඒ නීතිරීති පිළිබඳව, රාජ
පරිපාලන අමාත ාංශ යටෙත් දැනුමක් ලබා ෙදනවා.
ගරු
මන්තීතුමා සදහන් කළ ආකාරයට විෙශේෂෙයන් ෙම් රජය විසින්
ගන්නා වූ පතිපත්තිමය තීරණ ඉදිරියට අර ෙගන යන්නට සමහර
රාජ ෙසේවකයන්ට අවෙබෝධයක් නැහැ; ඒ විෂයයන් පිළිබඳව
අවෙබෝධයක් නැහැ.
විෙශේෂෙයන් ෙමම කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාෙවන් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්, ඉදිරිෙය්දී මධ ම රජයට ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා
ෙසේවයට බඳවා ගන්නා සියලුම රාජ නිලධාරින්ට විෙශේෂ වූ
පුහුණුවක් ලබා ෙදමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන ෙම්
දැවැන්ත වූ වැඩ පිළිෙවළට ශක්තියක් ලබා ෙදන්නය කියන
එකයි. දීර්ඝ වශෙයන් කතා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනාවක්. එය අෙප් ගරු රාජ
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙග්
විෙශේෂ
අවධානයට ෙයොමු ෙවලා, අමාත වරයා හැටියට එතුමා ඉදිරිෙය්දී
බඳවා ගන්නා වූ සියලුම රාජ නිලධාරින්ට ඒ අවශ වූ පුහුණුව
ඉතාම විශිෂ්ට අන්දමින් ලබා ෙද්විය කියන දැඩි විශ්වාසය අප
තුළ තිෙබනවාය කියන කාරණය සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව
ෙමයින් අවසන් කරනවා.ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

855
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් මිත ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් දී ඉදිරිපත් කරපු
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්නට ලැබීම වැදගත් අවස්ථාවක්
වශෙයන් සලකනවා. ෙම් ෙයෝජනාෙව් පළමුවැනි වාක
හැෙරන්නට අන් සියලු කරුණුවලට මා එකඟ වනවා. මා එකඟ
ෙනොවන පළමු වැනි වාක කුමක්ද? "වත්මන් රජෙය් පතිපත්තියක්
ෙලස සෑම ක්ෙෂේතයකටම රාජ ෙසේවකයන් පක්ෂ ෙභ්දයකින්
ෙතොරව බඳවා ගැනීම ඉතාම පශංසනීය කටයුත්තකි." කියලා
කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමෙහම කළා නම්
පශංසනීයයි. නමුත් අද සිදු ෙවලා තිෙබන කාරණය ෙමොකක්ද?
රාජ ෙසේවෙය් ක්ෙෂේත අති විශාල ගණනාවක බඳවා ගැනීම් සිදු
වන්ෙන් ෙද්ශපාලනික බලපෑම් මත, ඥාති මිත සබඳකම් මත,
අල්ලස් පදනම මත. ෙම් පශ්නය දීර්ඝ කාලයක් පැවතුණා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙද්ශපාලනික බලපෑම් මත පත්වීම්
දීම සිදු වුණා. ඒ අඩුපාඩුකම් ෙහේතුෙවන් තරුණයන් තුළ අසහනය
ඇති වුණා. ඒ තත්ත්වයන් තුළ තරුණ අසහන ෙකොමිසම පත්
කරලා, ඒ අසහනයට ෙහේතු හඳුනා ගැනීෙමන් පසුව ෙද්ශපාලනික
පදනම මත රාජ ෙසේවෙය් පත්වීම් ලබා දීම නුසුදුසුය, ඒ ෙවනුවට
තරග විභාග පවත්වා දක්ෂතාව මත පදනම්ව, අධ ාපන සුදුසුකම්
මත පදනම්ව රජෙය් රැකියා ලබා දිය යුතුය කියන පතිපත්තිය
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය් ස්ථාපනය කළා.
හැබැයි අද ඒ සාධාරණ පතිපත්තිය ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 12(1)
ව වස්ථාෙවන් සනාථ කර තිෙබන ආකාරයට, නීතිය ඉදිරිෙය්
සියලු ෙදනාටම සමාන රැකවරණය ලැබිය යුතු යි කියන ඒ අගනා
මූලධර්මයට පටහැනිවයි අද කටයුතු සිදු වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
මුලින්ම පත් ෙවලා ඇවිල්ලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න
නඟන්නට තිෙබන අවස්ථාෙව් දී මා අහපු පළමු වැනි පශ්නය
වුෙණ්; මා ෙයොමු කරපු පළමු වැනි පශ්නය වුෙණ්,ෙම් රෙට්
අධිකරණයට මෙහේස්තාත්වරුන් වශෙයන් බඳවා ගත්තු, ඒ
මෙහේස්තාත්වරුන් බඳවා ගන්නා තරග විභාගෙයන් ෙතෝරා ගත්
අයෙග් ලකුණු ෙමොනවාද, ඒ අයව ෙතෝරා ගත්ෙත් අනු පිළිෙවළ
අනුවද, ඒ අනු පිළිෙවළ කැඩුවා නම් ෙහේතුව කුමක්ද කියන
පශ්නයයි. නමුත් මට ලැබුණු පිළිතුර වුෙණ්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
එයට උත්තර කියන්න බැඳිලා නැහැ යි කියන කාරණයයි. මා
ෙහොඳාකාරවම දන්නවා, අදාළ අවුරුද්ෙද් අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාවට මෙහේස්තාත්වරුන් බඳවා ගැනීෙම් දී ඒ අනු
පිළිෙවළ කඩපු බව. ඒ අදාළ තරග විභාගෙය් ලකුණු පිළිෙවළ
කඩලා, පිටින් බලපෑම් මත බඳවා ගත්තා කියලා මා දන්නවා. මට
උත්තර දුන්ෙන් නැෙත්ත් ඒකයි. වරපසාද හරහා ව ාජ ෙහේතුවක්
මතු කරමින් එම පශ්නය මඟහැරිෙය් ඒකයි.
අදත් අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් එම තත්ත්වය තිෙබනවා. පහළ
අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කර ගැනීෙම් දී නිසි කියා පටි
පාටියක් නැත්නම්, ස්වාධීන නැත්නම්, අධිකරණය පහළට යනවා
පමණක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම් දී,
විෙශේෂෙයන්ම උපාධිධාරීන් රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී
තරග විභාග පවත්වා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ තරග විභාගවල
පතිඵල අනුව නිසි ෙලස සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා, විවෘත
ආකාරයට ඒ බඳවා ගැනීම් කරන්ෙන් නැතිව ෙද්ශපාලන පදනම
මත බඳවා ගැනීම් සිදු වුණාය කියන කාරණාව අපි දන්නවා.
ෙමොකද, ඒ පක්ෂ පදනම මත තනතුරු ලබපු අය අපිත් එක්ක
ඇවිල්ලා කියලා තිෙබනවා, "ෙමන්න ෙමෙහම ෙම් උපකමය
පාවිච්චි කරලා, ෙම් ඇමතිතුමාෙග් මාර්ගෙයන් ෙමන්න ෙම්
කමයට තමයි අපි රක්ෂාව ගත්ෙත්" කියලා.
ඒ වාෙග්ම වරාය, ශී ලංගමය ඇතුළු රජෙය් මණ්ඩල සහ
ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. එම ආයතනවලට බඳවා ගැනීෙම්
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දී සම්පුර්ණෙයන්ම අමාත වරුන්ෙග් ලැයිස්තු මත තමයි බඳවා
ගැනීම් සිදු වන්ෙන්. සමහර ස්ථානවල ව ාජ සම්මුඛ පරීක්ෂණ interviews - පවත්වනවා. නමුත් බඳවා ගන්ෙන් ඇමතිවරයාෙග්
ලැයිස්තුව මත. ලකුණු ලැෙබන්ෙන් ඇමතිවරයාෙග් ලැයිස්තුවට
විතරයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි සමහර ඇමතිවරු, -මම කියන්ෙන්
නැහැ ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා ඒක කරනවා කියලා.
- පුද්ගලයන්ට රැකියා දීෙම්දී ඒ රැකියාවට මිලක් නියම කරලා, ඒ
මිල අනුව ඒ රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකුණනවා තමන්ෙග්
නිෙයෝජිතෙයෝ, ඒජන්තෙයෝ හරහා. ඒක ඉතාම අවාසනාවන්ත
තත්ත්වයක්. ෙම් රෙට් ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ෙකෙරහි විශ්වාසය තබලා, මහින්ද චින්තනය ෙකෙරහි විශ්වාසය
තබලා, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ෙකෙරහි විශ්වාසය තබලා
ඡන්දය දුන්ෙන් අල්ලස, දූෂණය, ෙපෞද්ගලික පක්ෂපාතිත්වය හා
ෙද්ශපාලනය මත රජෙය් තනතුරු ලබා ෙදන්න ෙනොෙවයි. ෙම්
කරුණු ගැන දන්නා නිසායි මම කියන්ෙන්. එවැනි පුද්ගලෙයෝ
අෙප් සමාජෙය් ඉන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ආඩම්බරකමට
කියනවා, "එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමාට කරන්න ෙදයක්
නැහැ. නමුත් අපට පුළුවන් ෙම් කමයට ගන්න" කියලා. සමහර
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට උදවු කරන අයත් ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරුන්ට පගාවල් දීලා ආණ්ඩුෙව් රැකියා ලබා ගත්තු අවස්ථා
තිෙබනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ නම් එකින් එක ෙහළිදරව්
කිරීම මෙග් රාජකාරිය ෙනොෙවයි. නමුත් අභිෙයෝගයක් කරනවා
නම්, නැත්නම් ඔබතුමා මෙගන් ෙපෞද්ගලිකව අහනවා නම්, මම
කියන්නම් අහවල් ඇමතිතුමා ෙමෙහමයි කරන්ෙන් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඉතාම වැදගත් ෙදයක්
තිෙබනවා. ෙබොෙහොම විෙශේෂ, බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු
තර්කයක් මෙග් මිතයා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා නැඟුවා.
එතුමත් කලක් රජෙය් ෙසේවෙය් කටයුතු කරපු බව මම දන්නවා.
එතුමා කියනවා, "රජෙය් ෙසේවය ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්නට
ඕනෑ ලු." එතුමාෙග් අර්ථ විවරණයකුත් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව්
ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය මත කියා කරන්න රජෙය් ෙසේවකයන්ට
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ ලු. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, පතිපත්ති සම්පාදනය අමාත මණ්ඩලෙය් වගකීම.
ඒ පතිපත්තිය හරිද වැරදිද කියලා තර්ක කරන්ෙන් නැතුව
තමන්ෙග් රාජකාරි සීමාවන් තුළ ඒක කියාත්මක කරන එක
රජෙය් නිලධාරියාෙග් වගකීම. නීතිමය වගකීම. එෙහම නැතුව ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්තිය, සන්ධානෙය් පතිපත්තිය,
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් පතිපත්තිය කියලා එෙහම
පතිපත්තිවලට රජෙය් ෙසේවකෙයෝ බැෙඳන්ෙනත් නැහැ,
බැෙඳන්න ඕනෑත් නැහැ. එෙහම පුහුණුවීම් ලබා ෙදන්න
පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඒක නීතියටත් විරුද්ධයි.
අමාත මණ්ඩලය අනුමත කරන යම් නිශ්චිත ක්ෙෂේතයක
නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක්, නිශ්චිත ව ාපෘතියක්, නිශ්චිත
ඉලක්කයක් තිෙබනවා නම් අන්න ඒ කාරණය ගැන පශ්න
ෙනොකර උපරිම ශක්තිෙයන් රාජකාරිය කිරීෙම් වගකීම රජෙය්
ෙසේවකයාට තිෙබනවා. ඒක යුතුකම. ඒ යුතුකම කඩ කෙළොත්
ඔවුන්ට විරුද්ධව විනයානුකූලව කියා කරන්නත් පුළුවන්කම
තිෙබනවා. ඒ නිසා අමුතුෙවන් ෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල පතිපත්ති
පකාශන මත වැඩ කරන්න, එෙහම ෙනොෙවයි නම් එක එක
පක්ෂවල සන්ධානවල ෙද්ශපාලන න ාය පතවලට අනුව වැඩ
කරන්න රජෙය් ෙසේවකයන්ව පුහුණු කරන්න අවශ තාවක් නැහැ.
මට පුදුමයි මෙග් මිතයා පසිද්ධිෙය්ම ෙම් ෙද්වල් කියන එක ගැන.
ෙමොකද මම දන්නවා, ආණ්ඩුෙව් අදහස ආණ්ඩුෙව් චින්තනය
එෙහමයි. සමහර ෙවලාවට ඒ ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙජ ෂ්ඨෙයෝ
කියන ෙද්වල් ෙම් කනිෂ්ඨ මන්තීවරුන්ට පතිපත්ති හැටියට
ෙපෙනනවා ෙවන්නත් පුළුවන්.
රජෙය් ෙසේවයට විශාල පිරිසක් බඳවා ෙගන තිෙබන කාරණය
මම පිළිගන්නවා. රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගැනීම් දිගින් දිගටම
සිද්ධ ෙවනවා කියන කාරණයත් මම පිළිගන්නවා. රජෙය්
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ෙසේවකයන්ෙග් සංඛ ාව වැඩි වීමක් තිෙබනවාය කියන කාරණයත්
මම පිළිගන්නවා. හැබැයි අද රජෙය් ෙසේවකයාට තමන්ෙග් ෙසේවය
උෙදසා සාධාරණ වැටුපක් ලැෙබනවාද? මම උපුටා දක්වන්නම්,
2011 මහ බැංකු වාර්තාෙවන් ෙම් ෙතොරතුරු. ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන ආකාරයට, 2010 දී රජය විසින් රජෙය්
ෙසේවකයන්ට වැටුප් වැඩිවීම් කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට 3 ඉඳලා
සියයට 3.5 දක්වා වූ පමාණයකින්. 2011දී රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
වැටුප් වැඩිවීම් කරලා තිෙබනවා සියයට 6.8 ඉඳලා සියයට 7.7
දක්වා පමාණයකින්. නමුත් පාෙයෝගිකව රෙට් උද්ධමනයට වඩා
අඩු පමාණයකින් තමයි මහ බැංකු වාර්තාව අනුවම වැටුප් වැඩිවීම
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. උද්ධමන පතිශතය ගණන් හදන්ෙන් 2011
ජනවාරි මාසෙය් 1 වැනිදාට තිබුණු භාණ්ඩවල වටිනාකම
ෙකොපමණද කියන පදනම මතයි. නමුත් 2010 වර්ෂෙය්ත් බඩු මිල
අධිකයි, දරා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා 2010 මිලට සියයට 5ක්, 6ක්,
7ක් උද්ධමනය තිබුණත් ඒක ෙලොකු ගණනක්. 2011 අවුරුද්ෙද්
ආරම්භක මිෙලන් සියයට 5ක්,10ක් බඩු මිල ඉහළ ගියත් ඒක
ෙලොකු ගණනක්. ෙමොකද පටන් ගන්ෙන්ම ඉහළ මිලකින් නිසා.
පතිශතය අඩු වුණාට දැනටමත් තිෙබන්ෙන් අධික මිලක් නිසා,
මිනිසුන්ට දරා ගන්න බැරි මිලක් නිසා පතිශතය අඩු වීෙමන් කිසි
ෙදයක් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් නැහැ. ජනතාවෙග් අමාරුකම්
පමණයි එයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 2011
මහ බැංකු වාර්තාෙවන් ෙකොටසක් උපුටා දක්වන්න කැමැතියි.
එය ෙමෙසේයි:
"රාජ අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා 2011 ජනවාරි මස සිට බල
පැවැත්ෙවන පරිදි ලබා දුන් මූලික වැටුෙපන් සියයට 5ක් වූ විශාම
වැටුපට හිමිකම් ෙනොලබන විෙශේෂ දීමනාව සහ මාසික ජීවන වියදම්
දීමනාව රුපියල් 600කින් වැඩි කිරීම ......"

විශාම වැටුපට හිමිකම් ෙනොලබන විෙශේෂ දීමනාව කියන්ෙන්
අර එල්ලපු ගණන. ජීවන වියදම් දීමනාව වැඩි කළාය කියනවා.
එතෙකොට වාර්ෂික වැඩි වීම සියයට 3 සිට සියයට 3.5 දක්වා
පරාසයක් ෙවනවා. හැබැයි 2011 වසෙර් රජෙය් ෙසේවකයන්ට
ලැබුණු වැටුපයි, උද්ධමනයයි
සංසන්දනය කළාම කුමක්ද
ෙපන්වන්ෙන්? එය සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙහමයි:
"2010 වසෙර් දී වාර්තා වූ විධායක ෙනොවන ෙශේණිවල
නිලධාරින්, සුළු ෙසේවකයන් සහ රජෙය් පාසල් ගුරුවරුන්ෙග් මූර්ත
වැටුප් පිළිෙවළින් සියයට 2.8කින්, සියයට 2.5කින් සහ සියයට
2.7කින් පහත වැටීම...."

ඒ කියන්ෙන් වැඩි කරපු වැටුපට වඩා උද්ධමනය ඉහළ ගිහින්
තිෙබනවාය කියා පිළිගන්නවා. එෙහම නම් පාෙයෝගික ෙවලා
තිෙබන්ෙන් වැටුෙප් වටිනාකම අඩු වීමයි. එහි තවදුරටත් සඳහන්
වන්ෙන් ෙමෙහමයි:
"2011 වසෙර්දී සුළු ෙසේවකයන් සහ රජෙය් පාසල් ගුරුවරුන්
පිළිෙවළින් සියයට 0.1ක සහ සියයට 0.9ක මූර්ත වැටුෙපහි වැඩි
වීමක් භුක්ති විඳින ලද අතර ..."

ඒ කියන්ෙන් මහ බැංකු වාර්තාව අනුව ෙම් ඊනියා වැටුප් වැඩි
වීමත් එක්ක රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? සියයට 0.1කින් සහ සියයට 0.9කින්.
ඊළඟට වැදගත්ම ෙදයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාත් ෙම්ක දැන
ගන්න වටිනවා. ෙමොකද, එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව යන පැත්ත ගැන
අවෙබෝධ කර ගන්න. උද්ධමනය ගණන් ගැනීෙම්දී ෙකොළඹ
පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය තමයි පදනම් කර ගන්ෙන්. අපි දන්නවා
භාණ්ඩ පැස, ඒ කියන්ෙන් පරිෙභෝජනයට ගන්නා අත වශ
භාණ්ඩවල වටිනාකම සැලකීෙමන් තමයි පාරිෙභෝගික මිල
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දර්ශකය සකස් කර ගන්ෙන්. කබ්රාල් කමය -කබ්රාල් න ායඅනුව, කබ්රාල් ආර්ථික විද ා විශ්ෙල්ෂණය අනුව ෙමොකද කර
තිෙබන්ෙන්? කබ්රාල් මහත්මයාට ආර්ථික විද ාව ගැන විෙශේෂ
සුදුසුකමක් නැහැ. එතුමා වරලත් ගණකාධිකාරිවරෙයක් පමණයි.
එතුමා ආර්ථික විද ා විෙශේෂඥෙයක් ෙනොෙවයි. නමුත් කබ්රාල්
න ාය අනුව එෙහම නැත්නම් කබ්රාල්ෙග් වාර්තාව අනුව
ෙමොකක්ද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්?
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, පාරිෙභෝගික මිල
දර්ශකෙයන් නැවුම් ආහාර - fresh food- බල ශක්තිය, පවාහන
වියදම් සහ ෙපොල් යන අයිතමයන් ඉවත් කරනවා. ඒවා ඉවත් කර
මූලික උද්ධමනය ගණනය කර තිෙබනවා. උද්ධමනය ඉහළ
යනවා. උද්ධමනය ඉහළ යාමට බලපාන ෙද්වල් ෙමොනවාද?
Fresh food - එළවළු, පලතුරු වැනි ෙද්වල්. උද්ධමනය ගණනය
කිරීෙම් කමෙයන් ඒවා අයින් කරනවා. ඒ වාෙග්ම බල ශක්තිය
ඒෙකන් අයින් කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, ඉන්ධන මිල, විදුලිය මිල
ඒෙකන් අඩු කරනවා. ඒ වාෙග්ම සහල් මිල අඩු කරනවා. ෙපොල්
මිල අඩු කරනවා. ඉතින් ෙම් ටික අයින් කළාට පසු ෙකොළඹ
පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය ඉතුරු වුණා පුදුමයි. හැබැයි තවම පරණ
ගණනට තිෙබනවා. මා විශ්වාස කරන්න ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්
පදනෙමන් තමයි ගිය අවුරුද්ෙද් සියයට 0.1 සිට සියයට 0.9ක
මූර්ත වර්ධනයක් තිෙබනවාය කියන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැනදි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්
පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය විකෘති කිරීමක්. මිනිසුන්ෙග් ජීවන
වියදමට බලපාන, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් වියදමට බලපාන, අධික
ෙලස මිල ඉහළ ගිය භාණ්ඩවල වටිනාකම අයින් කරලා
චක්කෙර් හැදුවා. කබ්රාල්ෙග් ජීවන වියදම් චක්කෙර්. ඒෙක් අනික්
පැත්ත තමයි රට තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන ආෙයෝජනයට අහිතකර
වාතාවරණය තුළ, ආෙයෝජකයන් අලුත් ව ාපාර ෙකෙරහි
ආෙයෝජනය ෙනොකිරීම තුළ, මුදල් සඟවා ගැනීෙම් තත්ත්වයන්
තුළ අද ෙපෞද්ගලික අංශය වර්ධනය වීම අඩාල වී තිබීම. ඒ හරහා
මිලියන 6කට වැඩි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට වසර
ගණනාවකින් වැටුප් වැඩි වීමක් නැහැ. ඒ අය ගැන කවුරුවත්
කථා කරන්ෙන්වත් නැහැ. අද මාතෘකාව රජෙය් ෙසේවකයා. අද
රජෙය් ෙසේවකයාට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
අද කබ්රාල්ෙග් විකෘති ගණන් කිරීම් අනුව ජීවන වියදමට
බලපාන අයිතමයන් අයින් කරලා ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල
දර්ශකය ගණන් හදනවා. ඒක පුදුම වැඩක්; පුදුම පශ්නයක්.
අවසානෙය්දී කියනවා, රජෙය් ෙසේවකයන් වැඩිෙයන් ඉන්නවාය
කියලා. ඒක ඇත්ත. රක්ෂා නැති නිසා රජෙය් ෙසේවයට බැෙඳනවා.
විශාම වැටුෙප් තිෙබන ආරක්ෂාව ගැන හිතලා බඩගින්ෙන් හරි
රජෙය් ෙසේවෙය් ඉන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රජෙය් ෙසේවකයාට තෘප්තිමත්ව තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉටු කර
ගන්න පුළුවන් ආකාරයට, රජෙය් ෙසේවකයාට තෘප්තිමත්ව
තමන්ෙග් බිරිඳ, තමන්ෙග් දරුවන් නඩත්තු කර ගන්න පුළුවන්
ආකාරයට, රජෙය් ෙසේවකයාට නිවසක් ඉදි කර ෙගන
සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්න පුළුවන් ආකාරයට අවශ වාතාවරණය
ආණ්ඩුව සකස් කරලා තිෙබනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, කබ්රාල් කමෙය් ආර්ථික විද ාව අනුව ජනතාව

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙහොඳින් ඉන්නවා කියලා කිව්වාට, රජෙය් ෙසේවකයා ෙහොඳින්
ඉන්නවා කියලා කිව්වාට, අද රජෙය් ෙසේවකයා දුක් විඳිනවා;
රජෙය් ෙසේවකයා ෙව්දනාෙවන් ඉන්නවා. ඒ ජනතාවෙග් හඬට, ඒ
ෙව්දනාෙව් හඬට සවන් ෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුව අද පත්
ෙවලා තිෙබන දුෂ්කරතාෙවන් තවත් පහළට යනවා මිසක් එය
අවසන් වන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු ෙජ්. ශී රංගා මන්තීතුමා.

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இன்ைறய
ஒத்திைவப் ப்
பிேரரைண
ெதாடர்பான
விவாதத்திேல
கலந் ெகாண்
உைரயாற் வதற்குச்
சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைதயிட் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
இந்தப்
பிேரரைணயில்
குறிப்பிட் ள்ள
விடயத் டன்
ெபா நி வாக,
உள்நாட்ட வல்கள்
அைமச்சும்
சம்பந்தப்பட்
இ க்கின்ற .
எனேவ,
நீண்டகாலமாக
எனக்குத் ெதாிந்தவரான ெபா நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள்
அைமச்சர் மாண் மிகு ேஜான் ெசனவிரத்ன அவர்க க்கும்
இந்தச் சைபக்கும் என உைரயி டாகச் சில விடயங்கைளத்
ெதாியப்ப த்த வி ம் கிேறன்.
இரண் - ன்
மாதங்க க்கு
ன்னர்
வெர யா
மாவட்டத்திேல
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர்
மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய தைலைமயிேல
கூட்டெமான்
நைடெபற்றெபா
நாங்கள்
அதில்
பங்குபற்றா ெவளிநடப் ச் ெசய்தி ந்ேதாம். அதன் பின்னர்
நாங்கள்
அங்ேக
ஊடகவியலாளர்
மகாநா
ஒன்ைற
நடத்தியி ந்ேதாம்.
வெர யா மாவட்டத்தி ள்ள அரச
அதிகாாிகேள அங்குள்ள contract ேவைலகைளச் ெசய்
ெகாண்
ப்பதனால் அங்குள்ள தனியார் எவ ம் அபிவி த்தி
ேவைலத்திட்டங்கைளச்
ெசய்ய
யாத
நிைலயில்
இ க்கின்றார்கள். எனேவ, பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற
வைகயிேல
அந்நடவ க்ைகக்கு
என
எதிர்ப்ைபத்
ெதாிவிக்கும் வைகயிேலேய அவ்வா ெசய்தி ந்ேதன். நான்
அங்குள்ள
அைனத்
அரச
அதிகாாிகைள ம்
குறிப்பிடவில்ைல. ஒ
சில அரச அதிகாாிகள் சில
'மாபியா'க்கைள
ைவத் க்ெகாண்
அவர்க க்கூடாக
அங்குள்ள
அரச
கட் டங்கள்
அல்ல
அபிவி த்தித்
திட்டங்கள் ேபான்றவற்ைற
contract
எ த் ச் ெசய்
ெகாண்
க்கின்றார்கள். எம
நாட் ல் அரச அதிகாாிகள்
இத்தைகய contract ேவைலகளில் ஈ படக்கூடா
என்ற
சட்டம் அ
ல் இ க்கின்றெபா தி ம் ெதாடர்ந் ம் அரச
அதிகாாிகள்
சிலர்
contract
ேவைலகளில்
ஈ பட் க்ெகாண்
ப்பைத
நாங்கள்
வெர யா
மாவட்டத்திேல காண்கிேறாம். குறிப்பாக நான், எதிர்க்கட்சிப்
பாரா மன்ற உ ப்பின க்குக் கிைடக்கின்ற ஐந் மில் யன்
பாயி
ந்
- என
DCB நிதியி
ந்
வெர யா
மாவட்டத்திேல இரண்
மா கைளக்ெகாண்ட கலாசார
மண்டபம் ஒன்ைறக் கட் வதற்காகப் பத்
இலட்சம்
பாையக் ெகா த்தெபா தி ம் அந்தக் கட் டத் க்கு 16mm
கம்பி
ேபாடேவண் ய
இடத் க்கு
12mm
கம்பி
ேபாடப்பட்
ந்த . அ
ெதாடர்பாக விசாாித்தெபா
அங்குள்ள DOதான் அந்தக் கட் ட ேவைலைய contract
எ த் ச் ெசய்வதாகச் ெசான்னார்கள். அந்தக் கட் ட
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ேவைலைய supervise பண்ண ேவண் ய DO தாேன அந்தக்
கட் டத்ைதக் கட் விக்கின்றாெரன்றால் எப்ப
அந்தக்
கட் டம் தரமானதாக அைம ம்? வெர யா மாவட்ட GA
அவர்கள்,
அங்குள்ள
அரச
அதிகாாிகேள
contract
ேவைலகைளச் ெசய்கின்றார்கள் என் ம் விடயத்ைதத் தான்
ஒத் க்ெகாள்வதாகத் தன ைகப்பட எ திய ஒ க தத்ைத
எனக்கு அ ப்பியி ந்தார்.
வெர யா மாவட்ட அரசாங்க
அதிபேர தனக்குக்கீழ் கடைமயாற் கின்ற
வெர யா
மாவட்ட
அரச
அதிகாாிகள்
contract
ேவைலகைளச்
ெசய்கின்றார்கள் என்ற விடயத்ைத ஒத் க்ெகாண் ள்ள
காரணத்தினால் அதைன நி பிப்பதற்கு ேவ
எந்தச்
சாட்சிய ம் ேதைவயில்ைல என்பைத இச்சந்தர்ப்பத்திேல
நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய கவனத் க்குக்
ெகாண் வ கின்ேறன்.
ேதைவ
ஏற்ப மிடத்
நான்
அக்க தத்ைத
உங்களிடம்
சமர்ப்பிப்பதற்குத்
தயாராக
இ க்கின்ேறன். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள,
அவ்வாறாக contract எ த் ேவைலகைளச் ெசய்கின்ற அரச
அதிகாாிக க்கு
எதிராக
நீங்கள்
உங்க ைடய
அைமச்சி டாக
நடவ க்ைக
எ க்க
ேவண் ெமனக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
வெர யா மாவட்ட அபிவி த்திக்ெகனப் பல வழிகளில்
நிதிகள் ஒ க்கப்ப கின்றெபா தி ம் அதன் ெப ேப கள்
யா ம்
மக்கைளச்
ெசன்றைடவதில்ைல.
ஏைனய
மாவட்டங்க டன்
ஒப்பி ம்ெபா
மற்ைறய
மாவட்டங்களில் காணப்ப கின்ற
ன்ேனற்றம் வெர யா
மாவட்டத்தில் காணப்ப வதில்ைல. சுகாதாரத்
ைறைய,
கல்வித்
ைறைய அன்றி ேவ
எந்தத்
ைறைய
எ த் க்ெகாண்டா ம்
அங்கு
ன்ேனற்றம்
காணப்படவில்ைல. இத டாக அங்கு பாாிய ஊழல்
இடம்ெப வ
ெதளிவாகிற . அதற்கு
க்கிய காரணம்
என்னெவனில்,
அங்குள்ள
கட்சிகளில்
இ ப்பவர்கள்,
மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கங்களில் அைமச்சர்களாக
இ ந் ெகாண் ,
அங்குள்ள
அரச
அதிகாாிக டன்
இைணந் ெகாண்
ஒ க்கப்ப கின்ற
நிதியின்
ெப ேப கள் மக்கைளச் ெசன்றைடயவிடாமல் ஊழல்களில்
ஈ பட்டைமயாகும்.
இதற்கு
நான்
அங்குள்ள
அரச
அதிகாாிகைள மாத்திரம் குைற ெசால்லவில்ைல. அந்த நிதிகள்
யா ம் அரச அதிகாாிகளின் உதவி டன் அரசியல்வாதிகள்,
அைமச்சர்கள்,
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள்
உட்பட
அைனவரா ம் சூைறயாடப்ப கின்றன. இந்த நாட்ைட
'ஆசியாவின்
ஆச்சாியம்'
என்றவைகயில்
மாற்றேவண் மாகவி ந்தால், உண்ைமயிேல இத்தைகய
நடவ க்ைககள் நி த்தப்பட ேவண் ம்.
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நான் பல்கைலக்கழகத்தில்
ப க்கின்ற
காலத்தி
ந்ேத
நீங்கள்
அைமச்சராக
இ க்கின்றீர்கள். அந்தவைகயில் நீங்கள் ஒ
சிேரஷ்ட
அைமச்சர். ன்ைனய காலகட்டங்களிேல ெகால்வின் ஆர்.
சில்வா
அவர்கள்,
பீற்றர்
ெகனமன்
அவர்கள்,
ஜீ.ஜீ.ெபான்னம்பலம் அவர்கள், எஸ்.ேஜ.வி. ெசல்வநாயகம்
அவர்கள் ஆகிேயார் ேபான்
ப த்த கல்விமான்கள்தாம்
அரசியல் ெசய்கின்ற நிைலைம இ ந்த . ஆனால், இன்
எவராயி ம் அரசியல் ெசய்யலாம் என் ம் நிைலைம
ஏற்பட்
க்கிற . ஆனா ம், இன் ம் உங்கைளப் ேபான்ற
ப த்தவர்கள்
ஒ சில ம்
அைமச்சர்களாக
இ ப்ப
வரேவற்கத்தக்க விடயம்.
அேதேநரம் நான் இன்ெனா
விடயத்ைத ம் குறிப்பிட
ேவண் ம். அதாவ , ஏற்ெகனேவ நான் உங்களிடம்
ேகட்டதற்கிணங்க
நீங்கள்
உண்ைமயில்
வடபகுதியில்
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குறிப்பிட்ட ஒ
விேசட பாீட்ைசைய நடத்தியி ந்தீர்கள்.
ஆனால், இன் வடக்கிேல பாாிய அளவில் இடமாற்றங்கள்
நைடெப கின்றன. இன் நீங்கள் ெமானராகைலயிேல தமிழ்
GA ஒ வைர நியமித்தி க்கின்றீர்கள். இன்
உண்ைமயில்
வெர யா மாவட்டத்ைத நாங்கள் எ த் க் ெகாண்டால்,
உண்ைமயில் அங்ேக ஐந் AGA Division கள் இ க்கின்றன.
அதாவ அங்கு ஐந் AGA மார் இ க்கின்றார்கள், ஒ GA
இ க்கின்றார். அேதேநரம், நாங்கள் ஆ
தமிழ் ேபசும்
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் அந்த மாவட்டத்ைதப் பிரதி
நிதித் வப்ப த்திக்ெகாண்
க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில்
அங்கு தமிழ் ேபசும் GA ஒ வைர நியமிக்காவிட்டா ம் தமிழ்
ேபசுகின்ற AGA ஒ வைரயாவ
நியமிக்க ேவண் ம்.
அவ்வா
நியமிக்கின்றெபா
தான் அங்கி க்கின்ற தமிழ்
மக்கள்
தங்க ைடய
பிரச்சிைனகைள
அவாிடம்
விளங்கப்ப த்தக்கூ யதாக இ க்கும். இன்
எ த்தறிைவ
எ த் க்ெகாண்டால், வெர யா மாவட்டம் அதிேல மிக ம்
பின்தங்கிய நிைலயில் இ க்கின்ற . சுகாதார ேசைவைய
எ த் க்ெகாண்டால்
அதி ம்
பின்தங்கியதாகேவ
இ க்கின்ற .
இப்ப
அைனத்தி ம் அந்த மாவட்டம்
பின்தங்கியதாக இ ப்பதற்கு அந்த மக்க க்கும் அங்குள்ள
அரச அதிகாாிக க்கும் இைடயிேல எந்தவித ெதாடர் ம்
இல்லாதி ப்ப ம் ஒ காரணமாகும். அதாவ அங்கி க்கின்ற
அரச அதிகாாிகள் ஏேதா ஒ
பக்கத்தில் ெசல்கின்றார்கள்;
மக்கள் ேவ
ஒ
பக்கத்தில் ெசல்கின்றார்கள். இன்
இலங்ைகயில் இவ்வள
தத்தில் ெபா ளாதார வளர்ச்சி
ஏற்பட்
க்கின்ற
என்
நீங்கள் கூ கின்றெபா
, ஏன்
அந்த வளர்ச்சி வெர யா மாவட்டத்திேல ஏற்படவில்ைல?
என்பைதயிட் ச் சிந்தித் , தய ெசய்
நீங்கள் இந்த
அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற காலகட்டத்திேலேய
அந்த மக்களின் ேதைவகைள அறிந்
அவர்க க்காகப்
பணியாற்ற
ேவண் ம்
என்
உங்களிடம்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அதற்கான சகல ஒத் ைழப்ைப ம்
த வதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம்.
அ த்ததாக, வடக்கில்
ைறேகடான இடமாற்றங்கள்
இடம்ெபற்றேபா
இரண்
ன்
தடைவகள் நான்
உங்கள கவனத்திற்கு ெகாண் வந்ததன் காரணமாக நீங்கள்
அந்த இடமாற்றங்கைள நி த்தியி ந்தீர்கள். ஆனால், அந்த
மாகாணத்ைதப்
ெபா த்தமட் ல்,
குறிப்பாக
வன்னி
மாவட்டத்தில்,
உங்க ைடய
அைமச்சுத்தான்
இந்த
இடமாற்றங்கைளச் ெசய்கின்றதா என்பதில்கூட எங்க க்கு
ஐயம் இ க்கின்ற . அந்த விடயம் உங்கள
ைககளினால்
இடம்ெபறவில்ைல என்ப
நிச்சயமாக ெதாி ம். அங்கு
அைமச்சர்கள் ஒ
சில ம் Governor அவர்க ம்தான் இந்த
இடமாற்றங்கைளச்
ெசய்
வ கிறார்கள்.
இந்த
இடமாற்றங்களி டாக அரச அதிகாாிக க்கும் Governor
அவர்க க்குமிைடயில் பாாிய ேவற் ைம ஏற்ப கின்ற .
வடக்கி
ந்த கட்டைளத் தளபதிெயா வர்தான் அங்கு
Governor ஆக இ க்கிறார் என்ப
உங்க க்குத் ெதாி ம்.
அவர் அங்கி க்கின்ற அரச அதிகாாிகள் எல்ேலா ம்
த்த
நடவ க்ைககளில் ஈ ப கின்ற captains, majors என்
நிைனத்
ஒ
நிர்வாகத்ைத நடத்திக்ெகாண்
க்கிறார்.
அப்ப
அரச அதிகாாிக டன் நடந் ெகாள்ள
யா .
நீங்கள் ப த்த ஓர் அைமச்சர்; உங்க க்கு அ
ெதாி ம்.
ஆனால், அவ க்கு அ ெதாியா . இன் GA மற் ம் AGA
ஆக
இ ப்பவர்கள்
அைனவ ம்
SLAS
பாீட்ைசயில்
சித்தியைடந்தவர்கள்; பல்கைலக்கழக கல்வி ெபற்றவர்கள்.
அவர்க க்கு
த்தத்தின்ெபா
"சு !", "நில்", "பின் க்கு
வா!"
என்
கட்டைளயி வைதப்ேபால்
கட்டைளயிட
யா . அவர்கள் அரச நிர்வாக அதிகாாிகள்! ஆனால்,
வடக்கிேல என்ன நடக்கின்ற ? Governor அவர்கள்,
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"எ ந் நில்!"
என்ற டன்
எ ந்
நிற்கேவண் ம்
என்ப ேபாலத்தான்
விடயங்கள்
நைடெப கின்றன.
இதனால் இன் உதவி அரசாங்க அதிபர்கள் சிலர் Governor
அவர்கள கதிைர க்குகின்றவர்களாக மாறியி க்கிறார்கள்.
நீங்கள் அங்கு இைடயிைடேய விஜயம் ெசய்தால், அந்த
விடயங்கள் நிச்சயமாகக் குைறக்கப்ப ம் என்
நான்
நம் கின்ேறன்.
ஏெனன்றால்,
உங்கள்
கவனத் க்குக்
ெகாண் வ கின்ற விடயங்களில் தவ கள் இடம்ெப வ
குைறந்தி க்கின்ற .
இ ந்தா ம்,
அவர்கள்
ன்
மாதங்களின் பின்
மீண் ம் இடமாற்றப்ப கின்றார்கள்.
இதனால் அந்த அரச அதிகாாிக க்கு ெவ ப் ஏற்ப கிற .
அண்ைமயில் மன்னார் Bishop இராயப்
ேஜாசப்
அவர்கள்கூட இ
சம்பந்தமாகச் சில விடயங்கைளப்
ேபசியி ந்தார். அதன் எதிெரா யாக அைமச்சர் றிஸாத்
பதி தீன் அவர்கள் அன்
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல,
தம் ள்ைளயில் தங்க ைடய mosque இைன உைடத்த
பிக்கு ம் இந்த மன்னார் Bishop உம் ஒேரமாதிாியானவர்கள்
என்
உைரயாற்றியி ந்தார். இ
மிக ம் ேவதைனக்குாிய
விடயம்! உண்ைமயில் மன்னார் ஆயர் அவர்கள்,
த்த
காலத்தி ம்
த்தம்
ந்த காலகட்டத்தி ம் அைனத்
மக்களின ம் பிரச்சிைனகைளப் பற்றிக் கைதத்தி க்கிறார்.
நான் இந்
மதத்ைதச் ேசர்ந்தவன். நாங்கள் எம்மத ம்
சம்மதம் என்
நிைனத்
நடக்க ேவண் ம். அவர் ஒ
கத்ேதா க்க மதகு . அதி ம் ஒ
Bishop என்றால்
அவ க்குாிய
மாியாைதைய
நாங்கள்
ெகா த் த்தான்
ஆகேவண் ம். பிற மதத்ைத மதிப்பவன்தான் தன் மதத்ைத
ஒ ங்காகக் கைடப்பி க்க
ம். அந்த Bishop அவர்கள்
மன்னாாிேல நடக்கின்ற அடாவ த்தனமான நியமனங்கள்
மற் ம்
அரச
உத்திேயாகத்தர்களின்
இடமாற்றங்கள்
சம்பந்தமாகேவ
ேபசியி ந்தார்.
ஏற்ெகனேவ
இங்கு
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர் அஜித் பீ. ெபேரரா அவர்க ம்
இ சம்பந்தமான பல விடயங்கைளப் ேபசினார். எனேவ, நான்
இ
சம்பந்தமாகச்
சு க்கமாகக்
கூறலாெமன்
நிைனக்கின்ேறன். அதாவ , அங்கு வழங்கப்ப கின்ற பல
அரச நியமனங்கைள ம் அங்குள்ள ஓர் அைமச்சர்தான்
தீர்மானிக்கின்றார். "இவ்வள
நா ம் வடக்கு-கிழக்கு
நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்களி
ந்
பிாிந்தி ந்த ;
இப்ெபா
அவற்றிைன இைணத் விட்ேடாம்" என் அரசு
கூ கின்ற .
உங்க ைடய
அைமச்சி டாக
அங்கு
நடவ க்ைககள் நைடெபறவில்ைலெயன்றால், வடக்ைக ம்
ஒன்றாக இைணத் ைவத்தி ப்பதாக நீங்கள் எவ்வா கூற
ம்?
ஏெனன்றால்,
உங்க க்ேக
ெதாியாமல்
உங்க ைடய
அைமச்சின்கீ ள்ள
அதிகாாிகள்
அங்கு
இடமாற்றப்ப கிறார்கள். இைதத்தான் மன்னார் Bishop
அவர்கள் ேபசினார். அதற்கு அவ க்குக் கிைடத்த பாிசு,
ைகத்ெதாழில்
அைமச்சர்
அவர்கள்
பாரா மன்றத்தில்
அவைரப்பற்றி மிக ம் ேகவலமாகப் ேபசிய தான்.
வடக்கிேல ஒவ்ேவார் அதிகாாிக ம் இ வைர எத்தைன
தரம்
இடமாற்றப்பட்
க்கிறார்கள்
என்ற
விபரத்ைத
உங்க ைடய ெசயலாள டாகப் ெபற் க்ெகாள் ங்கள்!
அதைன Governor ஊடாக ம் நீங்கள் ேகட்கலாம். அதன் லம்
வடக்கிேல ஒ
சிவில் நிர்வாகம் நடக்கிறதா, அல்ல
அைமச்சர்கள்
சிலர்
ஆள்கிறார்களா?
என்ற
விடயம்
உங்க க்குத்
ெதாியவ ம்.
ஆகேவ,
ஒ
சிேரஷ்ட
அைமச்சரான நீங்கள் இந்த விடயத்ைத ம் கவனத்தில் எ க்க
ேவண் ெமன்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
வடக்கில்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
இடமாற்றங்கள்
உங்க ைடய
அைமச்சி டாகேவ
இடம்ெபறேவண் ம்.
இடம்மாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்கின்றேபா
உங்க டன்
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා]

அவர்கள் அ பற்றிப் ேபசேவண் ம். அங்ேக அைமச்சர்கள்
சிலர், "என் டன் ஒத் ப்ேபாய் ேவைல ெசய்யாவிட்டால்
உன்ைன நான் இடம் மாற் ேவன்" என்
ேநர யாகேவ
கூறிவ கிறார்கள். அைமச்சர்கள் சிலாின் வாசஸ்தலத் க்கு
AGA மார் ெசல்லேவண் யி க்கிற . இவற்ைறெயல்லாம்
நி த்தி, சிங்கப் ர், மேலசியா, இந்தியா ேபான்ற ன்ேனறிய
நா களில் இ ப்ப ேபால இந்த நாட்
ம் bureaucrats ஐ ம்
அரச நிர்வாக அதிகாாிகைள ம் அரசியல் தைலயீ ல்லாமல்
independent ஆக இயங்க விடேவண் ம். ன்னர் இலங்ைகயில்
இப்ப த்தான்
இ ந்த .
ஆனால்,
இன்
அரசியல்
தைலயீடான
சகல விடயங்களி ம் தைல க்கி நிற்பதால்
இந்த நா
குட் ச் சுவராகிப் ேபாய்க்ெகாண்
க்கின்ற
என் கூறி, என உைரைய
க்கின்ேறன். நன்றி.

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

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

நி வாக,

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා විසින් අද ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම ෙයෝජනාව ගැන
රජය ෙවනුෙවන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නයි මා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා පධාන වශෙයන්ම අදහස් කෙළේ, අද ෙම් රජය යටෙත්
විශාල සංවර්ධන වැඩ කටයුතු රාශියක් ෙකෙරනවා, ඒ වාෙග්ම
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයක් ෙකෙරනවා,
ජනතාවට
පෙයෝජනය ලැෙබන ආකාරයට ෙම් සියලු සංවර්ධන වැඩ
කටයුතුවල පතිඵලය ගම් මට්ටමට, බිම් මට්ටමට ෙගන යෑමට
සමහර විට රජෙය් ෙසේවකයන් කටයුතු කරන්ෙන් නැති බවක්
ෙපෙනනවා, අන්න ඒ සඳහා පිළියමක් ෙයොදන්න කියන එකයි.
ඒක ඉතාම ෙහොඳ අදහසක්. ඇත්ත වශයන්ම සිද්ධ විය යුතු
ෙදයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ෙමතැනදී මතක්
කරන්නට ඕනෑ, ෙම් රජය යටෙත් පසු ගිය කාලය තුළ සිදු වුණු
සංවර්ධන කටයුතුවල ෙව්ගය බැලුවාම අපි කාටත් සතුටු වන්නට
පුළුවන් කියන කාරණය. අද ජාතික සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට
8.2ක මට්ටමකින් කියාත්මක වනවා. මා හිතන හැටියට සියයට
8.2ක මට්ටමින් කියාත්මක වන ෙම් වැඩ පිළිෙවළම සාක්ෂියක්
වනවා, ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය
ෙවනුෙවන් කරන දායකත්වයට. ෙමොකද, අපි දන්නා ෙදයක් තමයි,
රජෙය් සෑම සංවර්ධන වැඩක්ම සැලසුම් කරන්ෙන්, ඒ වාෙග්ම ඒ
සඳහා ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරන්ෙන්, ඒවා ෙකොන්තාත්කරුවන්ට
භාර ෙදන්ෙන්, ඒවා අධීක්ෂණය කරන්ෙන් ෙම් රජෙය්
ෙසේවකයන්ය කියන එක. ඒ අයෙග් දායකත්වය පැහැදිලි වන
අවස්ථාවක් තමයි, රජෙය් සංවර්ධන වැඩ කටයුතුවල තිෙබන
සාර්ථකත්වය.
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ඉදි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වුණු ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය්ත්, ඉහළ
ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාරෙය්ත් කටයුතු ආරම්භ කරන
අවස්ථාවල විදුලිබල අමාත වරයා වශෙයන් මට විශාල බාධාවලට
මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ඒ බාධා ජයගහණය කරන්න මට
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්, රජෙය් ෙසේවකයන් වශෙයන් කටයුතු කරපු
සමහර ඉංජිෙන්රුවන්, සැලසුම් භාරව කටයුතු කරපු නිලධාරින්, ඒ
සියලු ෙදනාම අත්වැල්
වාෙග්ම ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු
බැඳෙගන කටයුතු කරපු නිසායි. ඇත්ෙතන්ම ඒ නිසා ඒ වැඩ
කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව නිම කරන්න අපට පුළුවන්කමක්
ලැබුණා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය අද ෙමගාෙවොට් 300ක
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ධාරිතාවක් අෙප් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සපයනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙහට අනිද්දාම ඉහළ ෙකොත්මෙල් බලාගාරයත් ෙමගාෙවොට්
150ක ධාරිතාවක් අෙප් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සපයනවා.
මම ෙම්වා ෙපන්වා ෙදන්න හදන්ෙන්, කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්
ඇත්ත වශෙයන්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් බහුතරයක් ෙම් රෙට්
සංවර්ධනය ෙකෙරහි විශාල දායකත්වයක් දක්වන බව කියන්නයි.
රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම්දී අප පුළුවන් තරම්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ගැන,
ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ඉෂ්ට කිරීම ගැන ඒ අයට අවෙබෝධයක්,
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්නයි. මුදල් ෙරගුලාසි වැනි ෙද්වල් ගැන
පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, කාලයක් තිස්ෙසේ රජෙය්
ෙසේවකයන්ට ෙදන සම්පදායානුකූල පුහුණුව ලබා ෙදනවා
වාෙග්ම, අද රෙට් අවශ තාවන් ගැනත්, ජනතාවෙග් අවශ තාවන්
ගැනත් පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ෙමෙතක් පධාන නගරවල පමණක් -ෙකොළඹ වැනි නගරවල
පමණක්- තිබුණු පුහුණු ආයතන අද පාෙද්ශීය වශෙයන් ඇති
කරලා පාෙද්ශීය වශෙයනුත් ඒ පුහුණුව ලබා ෙදන්න අපි දැන්
කටයුතු කර ෙගන යනවා. යාපනය, නුවරඑළිය, තිකුණාමලය
වැනි ස්ථානවලත් අද ඒ පුහුණු කිරීෙම් මධ ස්ථාන ඇති කර
තිෙබනවා. ෙම්වායින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඒ පෙද්ශවල
ඉන්න රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් දැනුම යාවත්කාලීන කරන්න. ඒ
පෙද්ශවල කටයුතු කරන පධාන ෙපෙළේ නිලධාරින් පමණක්
ෙනොෙවයි, පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින් පමණක් ෙනොෙවයි, ඊට
වඩා පහළ මට්ටෙම් නිලධාරින්ටත් අවශ පුහුණුව ලබා දීලා,
අවශ කරන දැනුම, අවශ කරන කියාකාරිත්වය ඒ අය තුළ ඇති
කරන්න අපි දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා යමක් ෙත්රුම් අරෙගන
කථා කරන බුද්ධිමත් මන්තීවරයකු වශෙයනුයි මම හඳුනා ෙගන
සිටිෙය්. නමුත් අද එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කරපු
ආකාරය ෙදස බැලුවාම මෙග් තිබුණු මතය ටිකක් ෙවනස් වුණා.
මම ඒ ගැන කනගාටු වනවා. එතුමා ෙයෝජනාවට අදාළ
කරුණුවලට වඩා, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මතෙය් ඉඳිමින් ආණ්ඩුව
අපහසුවට පත් කරන්න, ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරන්න, සත
ෙබොෙහෝ දුරට පස්සට තල්ලු කර සත ෙනොවන කරුණු ඉදිරිපත්
කරන්න මහන්සි ගත්තා. එතුමා උද්ධමනය ගැන කිව්වා. නමුත්
ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති තරමට අද උද්ධමනය අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. අද එක ඉලක්කමක මට්ටමට -සියයට 6කඋද්ධමනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමාට කියන්න බැහැ,
උද්ධමනය වැඩි වීම නිසා බඩු මිල වැඩි වුණා කියලා. ඇත්ත
වශෙයන්ම කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, ෙද්ශපාලන වාසි බලාෙගන
රජය විෙව්චනය කළත්, අද ෙම් රෙට් ජනතාවට අවශ කරන
අත වශ ෙද්වල්වල සුලභතාවක් තිෙබනවා. ඒ සුලභතාව නිසාම
අද මිල අඩු වීමක් තිෙබනවා. ඒ අනුව හාල් මිල අඩු ෙවලා
තිෙබනවා; ෙපොල් මිල සාධාරණ ෙලස අඩු ෙවලා තිෙබනවා;
එළවලු මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද ජනතාවෙග් අවශ තාවන්
ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන එකත් ෙම් මිල අඩු ෙවන්න
ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට කියන්න බැහැ, ෙම් ආණ්ඩුව
යටෙත් ජීවන වියදම වැඩි ෙවලා, මිනිසුන් බඩු මිලදී ගන්න බැරි
තත්ත්වයට පත් ෙවලා කියලා. පසු ගිය සෑම අය වැයකින්ම රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කළා.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට පැමිණි පසුව,
එතුමා ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අවම වැටුප රුපියල්
11,600ක් බවට පත් කළා. එෙතක් එය තිබුෙණ් රුපියල් 6000
මට්ටෙම්. අවම වැටුප රුපියල් 11,600ක් බවට පත් කළා. ඒ
වාෙග්ම 6/2006 චකෙල්ඛය නිකුත් කරලා සියලුම රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් විෂමතාවන්, ඌනතාවන් නැති කළා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් විශාමිකයන්ට යම් කිසි විෂමතාවකට
මුහුණ පාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන නිසා, 2006ට ෙපර විශාම ගිය
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අයෙග් ඒ විෂමතාව නැති කරන්න අවශ ෙයෝජනා කිහිපයක් ෙම්
අය වැෙය්දී ඉදිරිපත් කරන්න අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. අපි ඒ
සඳහා දැනට කටයුතු කර ෙගන යනවා. ලබන අය වැෙය්දී
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ බව ෙපෙනයි. ඒ නිසා රජෙය් ෙසේවකයන්ට
ෙම් තරම් සලකපු, රජෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් සාධාරණය
ඉෂ්ට කරපු රජයක් ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ රජය තරම් තිබුෙණ්
නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම රජෙය්
ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම ගැන මීට ෙපර විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීවරෙයකු කථා කළා. මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම්
ෙයෝජනාෙවන් පිට මටත් කථා කරන්නට වීම ගැන. එතුමා කිව්වා,
රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම්දී ෙනොෙයක් වැරදි කියා මාර්ග,
දූෂණ සිද්ධ ෙවනවා කියලා. වැරදි කියා මාර්ග තුළින් රජෙය්
ෙසේවකයන් බඳවා ගත්තා නම් බඳවා ගත්ෙත්, එතුමාෙග් රජය
බලෙය් තිබුණු කාලෙය්ය කියා මම එතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ.
එතුමා එය පිළිගත්තා. ඒක නිසා මම දීර්ඝව ඒ ගැන කථා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ. ඒ රජය යටෙත් රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගත්ෙත්
වැරදි පිළිෙවළටයි. එදා රැකියා බැංකු හදලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් හරහා පමණක් ඉල්ලුම් පත නිකුත් කරලා තමයි
රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගත්ෙත්. එවැනි කාල පරිච්ෙඡ්යක්
ෙගවලා තමයි අද ජනතාව ෙම් තත්ත්වයට ආෙව්. මම මතක්
කරන්න ඕනෑ, අද සුළු ෙසේවකයන් හැරුණු ෙකොට -කම්කරුවන්
හැරුණු ෙකොට- අෙනක් සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගන්ෙන්
විභාග තියලා ඒ හරහා බව.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, SLAS විභාගය -ශී ලංකා
පරිපාලන ෙසේවා විභාගය- කළමනාකරණ සහකාර විභාගය,
තාක්ෂණ ෙසේවා විභාගය, සාත්තු ෙසේවිකාවන් බඳවා ගැනීෙම්
විභාගය ආදී විභාග තුළින් තමයි ඒ සියලුම රැකියාවලට බඳවා
ගන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා කාටවත් කියන්න බැහැ, කාටවත්
ඇඟිල්ල දිගු කරන්න බැහැ ෙමතැන වැරදි සිද්ධ ෙවනවාය, දූෂණ
සිද්ධ ෙවනවාය කියලා. ෙමොකද ඒ සියලුම විභාග පවත්වන්ෙන්
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. විභාග පවත්වා ගන්න බැරි තරමට
අද විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාල සටහන පිරිලා.
ඊෙය්-ෙපෙර්දා දවසක මම සාකච්ඡාවක් කළා, ගාම නිලධාරින්
බඳවා ගැනීෙම් විභාගය තියන්න. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
කියනවා,"අපට පතිඵල නිකුත් කරන්න සෑෙහන කාලයක් ගත
ෙව්වි" කියලා. ෙමොකද ඒ තරම් විභාග පමාණයක් පවත්වන්න ඒ
ෙගොල්ලන්ට භාර ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙමවැනි තත්ත්වයක්
යටෙත් තමයි අපි රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගන්ෙන්. කවුරු හරි
කියනවා නම් දූෂණ මාර්ගෙයන් රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා
ගන්නවා කියලා, ඒක වැරදියි. අපි ඉතා පහළ මට්ටෙම්
කම්කරුවන් හැරුණු ෙකොට අෙනක් සියලු ෙදනා බඳවා ගන්ෙන්
විභාගවලින්. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ,
ෙචෝදනා මුඛෙයන් ඒ කරපු පකාශ අපි සම්පූර්ණෙයන්ම
පතික්ෙෂේප කරන බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් රජය බලයට ආවාට
පස්ෙසේ නිලධාරින් විශාල සංඛ ාවක් බඳවා ගත්තා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අවුරුදු හතරක් ෙම් රෙට් පරිපාලන
ෙසේවා විභාගය තියලා තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. පරිපාලන
ෙසේවෙය් ඇබෑර්තු විශාල සංඛ ාවක් තිබුණා. අද විභාග තියලා
කමානුකූලව ඒ ඇබෑර්තු පුරවමින් යනවා. ඒ වාෙග්ම
කළමනාකරණ සහකාරවරුන් බඳවා ගැනීෙම් -ලිපිකරුවන් බඳවා
ගැනීෙම්- විභාගය පවත්වලා, මම ඇමතිවරයා වශෙයන් පත්
වුණාට පස්ෙසේ 4,000ක පිරිසක් බඳවා ගත්තා. නැවත වරක් අපි
ගැසට් කරලා තිෙබනවා, තවත් 3,000ක් බඳවා ගන්න. ෙම් සියලු
ෙදනා බඳවා ගන්ෙන් රජෙය් කාර්යාලවල තිෙබන නිලධාරි හිඟය
පුරවන්නයි. ඒ වාෙග්ම මම කියන්නට ඕනෑ, තාක්ෂණ ෙසේවෙය් -
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ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය්- ඇබෑර්තු විශාල සංඛ ාවක් තිබුණු බව. ඒ
නිසා තාක්ෂණ ෙසේවෙය් විභාග පවත්වලා ඉංජිෙන්රුවන් බඳවා
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකටත් යනවා. ෙම් සියලුම කරුණුවලින්
ෙපෙනන්ෙන් ෙම් රජය කිසිම ෙකෙනකුට ෙචෝදනාවක් කරන්න
බැරි වන ආකාරයට ඒ කටයුතු සිදු කරන බවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි මට ෙපර කථා කළ ගරු
මන්තීතුමා කිව්වා, උපාධිධාරින්ට රැකියා දීම ගැන. මම ෙම් ගරු
සභාෙව්දී මීට ෙපරත් ඒ ගැන කිව්වා. උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාටම
රක්ෂා දීම තමයි අෙප් පරමාර්ථය. කිසිම ෙකෙනකුට ෙද්ශපාලන
වශෙයන් ෙහෝ ෙවනයම් ආකාරයකින් ඒ උපාධිධාරි පත්වීම් අහිමි
කරන්න අප කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ හැම ෙකෙනකුටම
කමානුකූලව පත්වීම් දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක
කරනවාය කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. නමුත්
උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී විභාගයක් තියන්ෙන් නැහැ. ෙම්
රෙට් ඉතිහාසෙය් සෑම දාම උපාධිධාරින් බඳවා ගත්ෙත් උපාධිය
ෙකෙරහි විශ්වාසය තියලායි; උපාධිය පදනම් කරෙගනයි.
උපාධිධාරින්ට ෙවනම විභාගයක් තියලා අභ ාසලාභී කමයට
බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා ෙමවරත් අපි බඳවා ගන්ෙන් උපාධි
සහතිකය බලලායි.
ෙම් වන විට උපාධිධාරින් 30,000කට වැඩි පමාණයක් රජෙය්
ෙසේවයට බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් 10,000කට
වැඩි පිරිසක් දැනට ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා. ඒ 10,000කට වැඩි
පිරිසත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවලා කිසිම පක්ෂ ෙභ්දයකින්
ෙතොරව, එෙහම නැත්නම් ෙවනයම් ආකාරයක ෙභ්දයකින්
ෙතොරව බඳවා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. In the North
and the East, the graduates who have applied for the posts
will be interviewed and they too will be recruited very soon.
There will not be any discrimination on the basis of any
political party or ethnicity.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙමතැනදී
මතක් කරන්න ඕනෑ, රජෙය් ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ යාවත්කාලීන කරන්න රජය විසින් මෑත කාලෙය්දී
කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ඒ පුහුණු
පාඨමාලාව ගුණාත්මක වශෙයන් දියුණු කරන්න, අදට ගැළෙපන
ආකාරයට වර්ධනය කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම මම ෙමතැනදී මතක් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක්
තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු තමයි ෙබොෙහෝවිට පාෙද්ශීය
සංවර්ධන කටයුතු භාරව ඉන්ෙන්. අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අද ෙම් රජය ජනතාව අතරට ෙගන යන
සංවර්ධන කටයුතු ෙගන යෑෙම් වගකීම ෙබොෙහෝ දුරට රැඳිලා
තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු
යටෙත් කියා කරන නිලධාරින්ටයි. ෙම් සම්බන්ධ විෙශේෂ
පුහුණුවක් අපි ඒ අයට ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම Monash University
අනුගහය යටෙත් ෙහොඳම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු 25 ෙදෙනකු
ෙතෝරලා ඒ අය ඕස්ෙට්ලියාවට යවලා සති කිහිපයක් පුහුණු
කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් දැනට කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත් පුළුල් කරලා ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය
පාලනෙය් නියුතු නිලධාරින්ට වඩා ෙහොඳ කාර්යක්ෂම ෙසේවයක්
කරන්නට පුළුවන් වන විධියට පුහුණුව ලබා ෙදන්න කටයුතු
කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බිම් මට්ටෙම් ගනුෙදනු කරන ගාම
නිලධාරින්ෙගන් ෙහොඳම 25 ෙදෙනකු දිස්තික්ක 25න් ෙතෝරලා ඒ
අයව අපි පසු ගිය වර මැෙල්සියාවට යැව්වා. ඒ අයට ගාමීය
සංවර්ධන වැඩ කටයුතු, යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීම,
කෘෂිකර්මාන්තය සහ ෙබෝග ෙත්රීම වාෙග් කටයුතු සඳහා ගාම
නිලධාරින්ෙගන් ලැෙබන සහාය වැඩිදියුණු කරන්න අවශ වන
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පුහුණුවක් අවුරුද්දක් පාසා මැෙල්සියාෙව්දී ලබා ෙදන්නට අපි
කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ආකාරයට ෙම් රෙට්
රාජ ෙසේවෙය් ෙමෙතක් ෙනොතිබුණ විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක්,
පුහුණු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට අපි කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් ෙමම රජය
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල රාජ ෙසේවය සඳහා පමාණවත් තරම්
ෙසේවකයින් විශාල පමාණයන්ෙගන් බඳවා ගන්නවා. ඒ බඳවා ගත්
නිලධාරින් පුහුණු කරන්නට, විෙශේෂෙයන්ම පරිපාලන ෙසේවෙය්
නිලධාරින් පුහුණු කරන්නට විෙශේෂ පුහුණු මධ ස්ථානයක්
නුවරඑළිෙය් සකස් කිරීම සඳහා අක්කර 50ක භූමියක් දැනට අපි
ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් රජෙය් ෙසේවකයින් බඳවා
ෙගන ඒ අයට ගාමීය අවශ තාවන් ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන් වන
විධියට, ගාමීය අවශ තාවන් පදනම් කර ෙගන පුහුණු කරන්නට
පුළුවන් වන විධියට පුහුණු මධස්ථානයක් ඉන්දියාෙව් හිමාලෙය්
කන්ද පාමුල ගාමීය වශෙයන් පැවැත්ෙවනවා. ඒ අනුසාරෙයන්, ඒ
කරන පුහුණුවට ගැළෙපන විධියට, ඊට සමාන්තරව යන විධිෙය්
පුහුණු පාඨමාලාවක් අපිත් ආරම්භ කරන්න දැනට කටයුතු කර
ෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම රජය මඟින්
කියාත්මක කරන කඳු රට උදානය, රජ රට නෙවෝදය, සබරගමුව
අරුණාෙලෝකය, වයඹ පුබුදුව, පුබුදමු ෙවල්ලස්ස, රන් අරුණ,
උතුරු වසන්තය, නැෙඟනහිර නෙවෝදය, රුහුණු උදානය, ගම
නැඟුම සහ දිවි නැඟුම වැනි වැඩසටහන් පිළිබඳව ඒ ඒ ව ාපෘතීන්
භාරව කටයුතු කරන අමාත ාංශවල අනුගහයත් ලබා ෙගන ඒ
අමාත ාංශවල දායකත්වයත් ලබා ෙගන රජෙය් ෙසේවකයින්ට
අවශ අවෙබෝධය සහ පුහුණුව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා
කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා
පරිපාලන ආයතනය, -ඒ කියන්ෙන් SLIDA ආයතනය- රාජ
ෙසේවා පුහුණු ආයතනෙය් පාඨමාලා තුළින් රජෙය් සංවර්ධන
කියාදාමය, සහනාධාර වැඩසටහන් පිළිබඳව හා රජෙය් පතිපත්ති
පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් මෑතකදී අපි ආරම්භ
කරලා කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ෙම්වායින් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් හැකි තරම් දුරට රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග්
ධාරිතාව වැඩි කරන්නයි. රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් ධාරිතාව වර්ධනය
කරන අතර, ජනතාවෙග් අවශ තාවලට සරිලන විධියට රජෙය්
ෙසේවකයින්ෙග් පතිපත්ති සහ ආකල්ප ෙවනස් කරන්නටත් අපි
කටයුතු කරනවා. හුඟක් දුරට රජෙය් ෙසේවකයින්ට විරුද්ධව
තිෙබන ෙචෝදනාව තමයි, තමුන් ෙවත යම් කිසි කාරණයක් ඉෂ්ට
කර ගැනීම සඳහා පැමිෙණන ජනතාවට ෙහොඳින් කථා කරලා, ඒ
අයට ඇහුම් කන් දීලා ඒවා ඉෂ්ට කරන්න ෙපළෙඹන්ෙන් නැහැයි
කියන එක. අපි ෙම් ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, රජෙය්
ෙසේවකයින්ට විෙශේෂ උපෙදස් දීලා, ඒ උපෙදස් උඩ ඒ අයෙග්
ආකල්ප, හැසිරීම්, ගැවසීම් ෙවනස් කරන්න කටයුතු කර ෙගන
යනවා.
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විෙශේෂෙයන් රජෙය් පාෙද්ශීය පාලනය තිෙබන දිස්තික්
ෙල්කම් කාර්යාලවලට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට වාෙග්ම
ගාම නිලධාරි කාර්යාලවලට අවශ තාවන් සඳහා පැමිෙණන
ගාමීය ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා මුල් තැන දීලා
කටයුතු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරමින්, ඊට
සම්බන්ධ නිලධාරින්ව දැනුවත් කරනවා. මම හිතනවා ෙම්
ආකාරයට ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ
ෙයෝජනාෙව් ඉල්ලා තිෙබන කරුණු සම්බන්ධව අද විශාල වැඩ
ෙකොටසක් රජය මඟින් ඉෂ්ට කරනවා කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ගරු ෙජ්. ශී රංගා
මන්තීතුමා පකාශ කළා, රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙකොන්තාත් කිරීම
නිසා රජෙය් ෙසේවකයින් ෙකෙරහි විශ්වාසය බිඳිලා තිෙබනවා, ඒ
වාෙග්ම ඒ ෙකොන්තාත් හරහා කරන වැඩ කටයුතුවලත් පමිතිය
බාල ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒක ඇත්ත. මමත් පිළිගන්නවා.
මමත් ඇත්ත වශෙයන්ම රජෙය් ෙසේවකෙයක්. ෙම් ෙකොන්තාත්
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට මමත් විරුද්ධයි. හුඟක් ෙවලාවට
ෙකොන්තාත් සම්බන්ධව නිරීක්ෂණය කරන්න ඉන්න නිලධාරින්ම
කාෙග් හරි නමකින් ෙකොන්තාත් කරනවා. ෙමවැනි ෙද්වල් අද
තිෙබනවා. ෙම්වා අපි නැති කරන්න ඕනෑ කමානුකූලවයි.
ගෙම් පාරවල් හදන්න, ගෙම් අනිකුත් යටිතල පහසුකම්
හදන්න අද රජය විශාල මුදලක් ෙවන් කරනවා. ෙම්වාෙය්
ෙකොන්තාත් ගන්න රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැඩ කටයුතු
අධීක්ෂණය කරන්න ඉන්න නිලධාරිනුත් රජෙය් ෙසේවකයින්.
ඉතින් ෙම් නිසා එතැන අපි විශාල ෙවනසක් කළ යුතුව තිෙබනවා.
දැන් රජය ඒ ෙවනස ඇති කරන්න කමානුකූලව කටයුතු අරම්භ
කරලා තිෙබනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක්
කරනවා. ඉතින් මීට වඩා මම ෙම් කාරණය ගැන කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙහොඳ
ෙච්තනාෙවන් ෙගනාපු ෙමම ෙයෝජනාව සම්බන්ධව අදහස් පකාශ
කරපු සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින්
මෙග් වචන කීපය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.29ට, 2012 මැයි මස 23
වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 7.29 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ேம 23,
தன்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.29 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
23rd May, 2012.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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