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වන විෙශේෂ කාරක සභාව
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013 - [ දහතුන්වන ෙවන් කළ දිනය]:
[ශීර්ෂය 105, 218, 294, 305, 322 (ආර්ථික සංවර්ධන)] - කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී
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பாரா மன்றச் ேசைவயின் சுயாதீனப் பண்ைப வ
சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

ப்ப த் வ பற்றி ஆராய்ந்

லம், 2013: [ஒ க்கப்பட்ட பதின்

அறிக்ைக

ன்றாம் நாள்]:

[தைலப் கள் 105, 218, 294, 305, 322 (ெபா ளாதார அபிவி த்தி] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .
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INDEPENDENT CHARACTER OF THE PARLIAMENTARY SERVICE
APPROPRIATION BILL, 2013 - [Thirteenth Allotted Day]
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PARLIAMENT
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—————————————-

පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල්
රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்
அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 9.30 a.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ලිපිෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
2011 වර්ෂය සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙය් රාජ මූල පතිපත්ති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [අගාමාත සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු පී. පියෙසේන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා - පැමිණ නැත.

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

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

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

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

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව : ස්ෙව්ච්ඡා
මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින්

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

வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களம்:
ெதாண்டர் வழிகாட் கள்

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

DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION : VOLUNTEER
TRACKERS

ගරු කථානායකතුමනි, මම 2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික භාෂා
අධ ාපන සහ පුහුණු ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම
ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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2. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1) :
(අ)

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
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, මම බදුල්ල, මයිලගස්තැන්න, දළදා
ඇළ පාර, අංක 40/4 ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.ඩී.එස්. කරඳෙගොල්ල
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

(i)

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත්
ජාතික උද ානවල ෙසේවය කරන ස්ෙව්ච්ඡා
මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඔවුන්ට පවරා ඇති වගකීම් කවෙර්ද;

(iii)

ඔවුන්ෙග් මාසික ෙහෝ ෛදනික ෙව්තනය ෙහෝ
දීමනාව ෙකොපමණද;

(iv)

වන සතුන් හා සම්බන්ධ ෙක්ෂේතයක ෙසේවය කරන
එම පිරිසට ෙසේවා කාලෙය්දී සිදු වන ආපදාවලදී
ෙගවනු ලබන දීමනා ෙහෝ ලබා ෙදන වරපසාද
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවකයින් ෙලස බඳවා ෙගන ෙම් වන
විට ස්ථිර කර ඇති මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

ස්ථිර ෙනොකරන ලද මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින්ෙග්
ෙසේවය ස්ථිර කරන්ෙන්ද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(iii)

been confirmed in service as Trackers by
now;

එම මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින්ෙග් ෙව්තනය ෙහෝ
දීමනාව වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

whether unconfirmed Trackers will be
confirmed in service; and

(iii)

whether arrangements will be made to raise
the salary or allowance of those Trackers?

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

(c)
கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத்திற்
குாிய
ேதசிய
ங்காக்களில்
பணி ாி ம்
ெதாண்டர்
வழிகாட் களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

இவர்க க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள ெபா ப்
கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

இவர்களின் மாதாந்த அல்ல நாளாந்த சம்பளம்
அல்ல ெகா ப்பன எவ்வள என்பைத ம்;

(iv)

வன விலங்குக டன் ெதாடர் ைடய ைறயில்
பணி ாி ம்
இக்கு வின க்கு
ேசைவக்
காலத்தில்
ஏற்ப ம்
இடர்களின்
ேபா
வழங்கப்ப ம் ெகா ப்பன கள் அல்ல சிறப்
ாிைமகள் யாைவ யாைவெயன்பைத ம்

If not, why?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (ෙගොවිජන ෙසේවා හා
වනජීවී නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்)

ெதாண்டர் ஊழியர்களாக ேசர்த் க்ெகாள்ளப்
பட்
இ வைர
நிரந்தரமாக்கப்பட் ள்ள
வழிகாட் களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள
என்பைத ம்;

(ii)

நிரந்தரமாக்கப்படாத வழிகாட் களின் ேசைவ
நிரந்தரமாக்கப்ப மா என்பைத ம்;

(iii)

இவ்வழிகாட் களின்
சம்பளத்ைத
அல்ல
ெகா ப்பனைவ
அதிகாிக்க
நடவ க்ைக
எ க்கப்ப மா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Agrarian Services and Wildlife:
(a)

Will he state (i)

(b)

the number of Volunteer Trackers serving
in the National Parks, coming under the
Department of Wildlife Conservation;

(ii)

the responsibilities assigned to them;

(iii)

the monthly or daily salary or allowance
paid to them; and

(iv)

the allowances paid or privileges accorded
to them and instances of distress during
their service since they are employed in a
field related to wild animals?

Will he inform this House (i)

of the number of employees who were
recruited as voluntary employees and have

கமநல

ேசைவகள்,

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian
Services and Wildlife)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

326යි.

(ii)

සංචාරකයින්ට මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වය ලබා දීම
ස්ෙව්ච්ඡා මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින්ෙග් වගකීම හා
කාර්ය භාරය වනු ඇත.

(iii)

ෙමොවුන් ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවය සඳහා බඳවා ෙගන
ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත් ඔවුන් සිදු කරන ෙසේවාව
ෙවනුෙවන් රුපියල් 500ක ෛදනික දීමනාවක්
ලබා ෙදනු ඇත.

(iv)

දැනට එවැනි දීමනා ෙහෝ වරපසාද ලැබීමට
ඔවුන්ට හිමිකමක් ෙනොමැත.

(i)

ස්ෙව්ච්ඡා මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින්ෙග් ෙසේවය ස්ථිර
කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. නමුත් වනජීවී
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින කම්කරු
තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීෙම්දී
ස්ෙව්ච්ඡා මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින්ට එම තනතුරු
සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.

(ii)

නැත.

(iii)

ස්ෙව්ච්ඡා මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින් සඳහා ෙගවන ලද
රුපියල් 350ක ෛදනික දීමනාව 2012.02.01 දින
සිට රුපියල් 500 දක්වා වැඩි කර ඇත.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

-

(ආ)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවදා ඉඳලාද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

2012.02.01 වැනි දා සිට.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි ෙම් අය
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් අෙප් ජාතික උද ානවල විශාල වැඩ ෙකොටසක්
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ස්ෙව්ච්ඡා මාර්ෙගෝපෙද්ශකයන් ෙවනත්
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ෙද්වල්වලටත් පාවිච්චි කරනවා. මාර්ග සංවර්ධන කටයුතුවලට,
විදුලි වැටවල් නඩත්තු කරන්න, මුර සංචාරක කටයුතුවලට, ගම්
වදින අලින් පළවා හැරීමට, දිවා රාතී ෙදෙකහිම සංචාරක
නිවාසවල ෙසේවෙය් ෙයදීමට, රාජකාරි අවශ තා මත බීට්ටු
කාර්යාලවල ෙසේවය කිරීමට ෙයොදා ගන්නවා. ඇත්තටම ෙම් අය
විශාල ෙසේවයක් කරනවා. ඔබතුමා සතුන්ට ආදරය කරන
ෙකෙනක් කියලා මම දන්නවා. සතුන්ට ආදෙරයි ෙන්ද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ. අලි ගැටුම් ගැන අපි බලා ගන්නම්.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

සිරිෙකොත පැත්ෙත් තමයි අලි ගැටුම් තිෙබන්ෙන්. එෙහේ එච්චර
කැලයක් නැහැ.

ආදෙරයි. විෙශේෂෙයන්ම අලින්ට ආදෙරයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්ෙන් මාර්ෙගෝපෙද්ශක
ෙසේවයට අමතරව ඒ අය තවත් කාර්යයන්වල ෙයොදවනවා. ඒ
ෙගොල්ලන්ට දවසකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 350යි.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඒක රුපියල් 500 දක්වා වැඩි කළා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ අය තමයි ඒ කැලය රැක ෙගන ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ අයව
ස්ථිර කරන්න ඔබතුමා කටයුතු කරනවාද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ෙම් අය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් මාර්ෙගෝපෙද්ශකයන් හැටියට කටයුතු
කරන්ෙන්. ජාතික වෙනෝද ානයක යම්කිසි අඩු පාඩුවක් වුණාම ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ගිහිල්ලා කැමැත්ෙතන් ඒ කාර්යය කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට හරස් කපන්න යන්න එපා. ඒ තරුණෙයෝ
කැමැත්ෙතන්මයි ඒ වැඩ ටික කරන්ෙන්. ඒ අය ජාතික
වෙනෝද ානවලට ආදරය කරන අය.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රුපියල් 500 දක්වා වැඩි කළාය කියලා ඔබතුමා කියනවා. මම
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මට කිව්ෙව් රුපියල් 350යි කියලා. ෙම් අය
326 ෙදනායි ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙකෙරන අෙනකුත් වියදම් එක්ක
බැලුවාම, ෙම් සුළු පමාණය ස්ථිර ෙසේවකයන් හැටියට පත්
කෙළොත් අනාගතෙය් ඒ අයට තමන්ෙග් අඹුදරුවන් හරි -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. ඔක්ෙකොම
කියනවා ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දැන් අලි පහර දීම සම්බන්ධෙයන් පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ
විධියට අලි පහර දුන්ෙනොත්-

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අලි පහර දීලා තිෙබන්ෙන් කාටද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම් අය වැඩ කරන්ෙන් ෙලොකු අනතුරක ෙන්.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අලි ගැටුම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කැමැත්ෙතන් කටයුතු කරන නිසායි
ඇතිෙන්.

500ක් ෙදන්ෙන්. ඒ

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා -[බාධා
කිරීමක්] වැඩ කටයුතු කරන්ෙනත් කැමැත්ෙතන්ද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

කැමැත්ෙතන්, කැමැත්ෙතන්. කිසි ෙවලාවක විරුද්ධ ෙවලා
නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, තිෙබන වැඩ කටයුතුවලට අමතරව
කැමැත්ෙතන්ද ඕවා කරන්ෙන් කියලා ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුෙවොත්, අකමැත්ෙතන් කරන ඒවාත් -සමහර
ඒවා- තිෙබනවා. ඒකට එතුමාට ෙගවන්ෙන් නැහැෙන්. ඉතින්
එතුමා ඒ විධියටම කල්පනා කරනවා ෙම් ස්ෙව්ච්ඡා
මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින් ගැනත්.
ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් ස්ෙව්ච්ඡා මාර්ෙගෝපෙද්ශකයින්ට අඩුම තරමින්
රක්ෂණ කමයක් ෙහෝ කියාත්මක කරන්න කියලායි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

999

1000

(ආ) එෙමන්ම,

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා ලබා
ෙගන ඇති ණය මුදල් ආපසු ෙගවීමට ලබා දී ඇති
කාලය ෙකොපමණද;

(ii)

ණය මුදල් සැපයූ ආයතනයන්ට වාර්ෂිකව ෙගවිය
යුතු මුළු මුදල (මුල් ණය මුදල + ෙපොලිය)
ෙකොපමණද;

(The Hon. S.M. Chandrasena)

නැහැ, රක්ෂණය කරන්න අවශ නැහැ. අපි දවසකට රුපියල්
500ක වැටුපක් ෙදනවා. ඊළඟට සංචාරකෙයෝ ආවාමත් ඒ
ෙගොල්ලන්ට ෙවනත් ෙවනත් උදව් කරනවා. ඒ නිසා ඒ
ෙගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැහැ. අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමාට තමයි ගැටලුවක් ඇත්ෙත්. ඒ ෙගොල්ලන් නම් අපට ෙම්
වනතුරු ඔය ගැන කියලා නැහැ.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலள்
வினா:

ෙහොඳ අදහසක් දුන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் மாதாந்த
வ மானம் யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ெதற்கு
அதிேவக
ெந ஞ்சாைலயி டாக
மாதாந்தம்
ெசல் கின்ற
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(iii)

அ(ii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைல
பற்றித் திட்டமி ம்ேபா
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக டன் ஒத்திைச
கின்றதா என்பைத ம்;

(iv)

இன்ேறல், க த்திட்டத்தின் ஆரம்பத்தின்ேபா
வாகன நகர்வின் எதிர் கூறைல ம்

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්ෙන් -[බාධා කිරීමක්] එතුමා
ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි. මම කියන ෙද්ත් ඒකම තමයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் நிர்மாணத்
க்காக ெபறப்பட்ட கடைன மீளச் ெச த் ம்
கால அள யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அைனத் க்
கடன்
வழங்குநர்க க்கும்
வ டாந்தம் ெச த்த ேவண் ய ெமாத்தச்
ெசலவினம் ( லதனம் + வட் ) யாெதன்பைத
ம் அவர் கூ வாரா?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය : විස්තර

ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைல: விபரம்

ேகட்ட

(அ) (i)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ෙම් වාෙග් අවස්ථාවකදී අහෙගන ඉඳලා කියාත්මක කරන්නය
කියලායි මා කියන්ෙන්.

அைமச்சைரக்

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

SOUTHERN EXPRESSWAY: DETAILS

2313/’12

3. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Will he state (i)

the monthly revenue of
Expressway;

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

the Southern

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ලැෙබන මාසික
ආදායම ෙකොපමණද;

(ii)

the number of vehicles which move through
the Southern Expressway per month;

(ii)

එක් මාසයක කාලය තුළ දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් ගමන් කරන වාහන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iii)

(iii)

ඉහත (අ)(ii) හි සඳහන් වාහන සංඛ ාව, දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම පිළිබඳ අදහස ඉදිරිපත්
ෙකරුණු අවස්ථාෙව්දී අෙප්ක්ෂා කරන ලද වාහන
සංඛ ාවට සමාන ෙව්ද;

whether the number of vehicles mentioned
in (a) (ii) coincides with the vehicle
movement projected when the Southern
Expressway was conceived; and

(iv)

if not, the vehicle movement projected at
the commencement of the project?

(iv)

ෙනොඑෙසේ නම්, ව ාපෘතිය ආරම්භෙය්දී ෙමම
මාර්ගය භාවිතා කරනු ඇති බවට අෙප්ක්ෂිත වාහන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(b)

Will he also state (i)

the payback period of the loans taken for
the construction of the Southern
Expressway; and
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(ii)
(c)

the total cost (capital + interest) payable
annually to all the loan providers?

If not, why?

-

ைற கங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports
and Highways)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

2011.01.27 වන දින සිට 2012.10.31 දින දක්වා
මිලියන 950යි.
මාසිකව රුපියල් මිලියන 83ත් 85ත් අතර.

(ii)

වාහන 283,000ක් පමණ ෙව්.

(iii)

අෙප්ක්ෂිත වාහන 300,000ක පමාණයට ඉතා
ආසන්න පමාණයක් ෙම් වන විට ෙමම මාර්ගය
භාවිතා කරනු ලබයි.

(iv)
(ආ)

(i)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට ඕනෑම පශ්නයක් අහන්න අයිතිය තිෙබනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)
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අදාළ ෙනොෙව්.
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් (ADB) ලබා ගත්
ණය මුදල සඳහා
පළමු අදියර සඳහා - වසර 32යි.
ෙදවන අදියර සඳහා - වසර 25
JICA ආයතනෙයන් ලබා ගත් ණය මුදල සඳහා

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔබතුමාට තිෙබන අයිතියම තමයි මටත් තිෙබන්ෙන්. මටත්
පිළිතුරු ෙදන්න අයිතිය තිෙබනවා. ඒකට ඉඩ ෙදන්න. ඒ
අවස්ථාෙව්දී මම පැහැදිලි කළා ෙම් ඉදි කිරීම් කරන්ෙන් ලබන
ආදායෙමන් ණය ෙගවීෙම් පදනම මත ෙනොෙවයි කියලා. ෙම්
වසර තුළ මාස 10ක් තුළ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සියලු වියදම් දරලා
රුපියල් මිලියන 500ක වාෙග් ආදායමක් අපි උපදවා ෙගන
තිෙබනවා. ඒක ෙම් රෙට් ජාතික ආදායමට එකතු ෙවනවා.
අෙනකුත් ආදායම් හා වියදම් මත, ලැෙබන ආදායෙමන් අදාළ
ණය මුදල ෙගවනවා. ඒක අදාළ වසර ගණන තුළ ඉදිරියට සිදු
ෙවනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ශක තා අධ යනය තුළින් -feasibility study එක තුළින්- ෙම්
මාර්ගෙය් අවුරුද්දකට ලක්ෂ 3ක් කාර් යනවා කියලා
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුණා.
ඒ සම්බන්ධ ආදායම ඇස්තෙම්න්තු කර තිබුෙණ් පළමුවන
අවුරුද්දට රුපියල් බිලියන 3ක් කියායි. හැබැයි, ඔබතුමා දැන්
දැනුවත් කර තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 914යි කියා. ඒ
කියන්ෙන් ඇස්තෙම්න්තුෙවන් තුෙනන් එකයි ආදායම ලැබිලා
තිෙයන්ෙන්. නමුත් කාර් සංඛ ාව හරි.

පළමු අදියර සඳහා - වසර 40

(ii)

ෙදවන අදියර සඳහා - වසර 30

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

චීන එක්සිම් බැංකුෙවන් - China Exim Bank ලබා ගත් ණය මුදල සඳහා වසර 15

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ෙම් පිළිබඳ සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරනු
ලැබූෙය් මහා භාණ්ඩාගාරය මඟිනි.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

අෙප්ක්ෂිත ආදායම රුපියල් මිලියන 1000යි. එයින් රුපියල්
මිලියන 950ක් උපදවා තිෙබනවා. ෙම් වසරක් තුළ ෙනොෙවයි,
මාස 10ක් තුළයි. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 31වන දාට විතරයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. අවුරුදු 25කට, 30කට සාකච්ඡා කරලා ලබා ගත්ත ණය
ෙගවන්න, ෙම් ආදායම අනුව අවුරුදු 95ක් යාවි. ඔබතුමන්ලා
අෙනක් අධිෙව්ගී මාර්ගත් ඉදි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්
සිටින නිසා, ෙම්ෙකන් ලැෙබන පාෙයෝගික දැනුම තුළින් අෙනක්
අධිෙව්ගි මාර්ග හදන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට පුළුවන්ද?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කරුණාකර ඒ ශක තා වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, කිසිම අපැහැදිලිතාවයක් නැහැ.
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමා ෙම් පශ්නයම පසු
ගිය ෙසනසුරාදා ෙවනස් විධියකට අහලා තිබුණා. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නයටයි මම ෙම් උත්තර ෙදන්ෙන්. කලබල
ෙනොවී ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ අහපු පශ්නෙය්දීත් ෙම් පශ්නයම
ෙවනස් විධියකට අතුරු පශ්නයක් විධියට විමසීමක් කළා.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා.
ෙම් වාෙග්ම තවත් අධිෙව්ගී මාර්ග හදා ෙගන යනවා. 1999
වර්ෂෙය්දී ෙකොළඹ -කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය රුපියල් මිලියන
3900කින් ඉදි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි ආණ්ඩුව දැන්
රුපියල් මිලියන 49,800කට වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම්ක අවසන්
කරන්න ඉස්සර තව ෙකොතරම් වැඩි ෙව්විද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

இன்ேறல், ேமேல ெசால்லப்பட்ட சாசனத்ைத
ஏற் க்ெகாள்ளாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ
ெயன்பைத ம்;

(iv)

2006 ஆம் ஆண் ல் அைமச்சரைவயினால்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
"வல
குைறந்ேதார்
உாிைமகள் சட்ட லம்" ஏன் பாரா மன்றத்
திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல என்ப ைத ம்;

(v)

குறிப்பிட்ட
சாசனத்ைத
ெசயற்ப த் ம்
ெபா ட்
அ ல்ப த்தப்பட்ட உள்நாட் ச்
சட்டம் யாெதன்பைத ம்

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, අහලා තිෙබන පශ්නයට අදාළ
ෙනොවුණත් ෙම් පශ්නයම මීට මාස හයකට කලිනුත් ෙමතුමා
ඇහුවා. ඒකටත් උත්තර දුන්නා. ෙමතුමාට අධිෙව්ගී මාර්ගත් සමඟ
ෙබොෙහොම තරහක් තිෙබනවා. ඒ ගැන මම දන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමාට අධිෙව්ගී ගමනක් යන්න බැරි නම් අෙප් සජිත්
මන්තීතුමාට ඉඩ ෙදන්න.

ආබාධිත පුද්ගලයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සම්මුතිය : බලාත්මක කිරීම
ஐ.நா. வல குைறந்ேதார் உாிைமகள் சாசனம் :
ஏற் க்ெகாள்ளல்
UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES: RATIFICATION

2832/’12
4. ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

அவர் கூ வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Social Services:
(a)

Will he inform this House the percentage of
disabled people in the population of Sri Lanka?

(b)

Will he state -

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(i)

whether Sri Lanka, in the year 2007, has
signed the United Nations Convention on
the Rights of Persons with Disabilities;

(ii)

whether the aforesaid Convention has been
ratified by the Sri Lankan Government;

(iii)

if not, the reasons for not ratifying the
aforesaid Convention;

(iv)

as to why the "Disability Rights Bill" that
was approved by the Cabinet in the year
2006, was not presented to Parliament; and

(v)

the local law implemented to give effect to
the Convention?

(The Hon. Eran Wickramaratne)

සමාජ ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

ශී ලංකාෙව් සමස්ත ජනගහනෙයන් ආබාධිත පුද්ගලයන්
සංඛ ාෙව් පතිශතය කවෙර්දැයි එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

2007 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාව විසින් ආබාධිත
පුද්ගලයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සම්මුතියට අත්සන් තබා තිෙබ්ද;
ශී ලංකා රජය විසින් එම සම්මුතිය ශී ලංකාව තුළ
නිල වශෙයන් වලංගු කර තිෙබ්ද;
ෙනොඑෙසේ නම්, එම සම්මුතිය ශී ලංකාව තුළ නිල
වශෙයන් වලංගු ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
2006 වර්ෂෙය්දී අමාත මණ්ඩලය විසින් අනුමත
කරන ලද "ආබාධිත පුද්ගලයින්ෙග් අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත" පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
එම සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා ෙද්ශීය
වශෙයන් කියාත්මක කර ඇති නීතිය කවෙර්ද;

(c)

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

(අ)

(ආ)

(அ)

2001 ජන හා නිවාස සංගණනය අනුව ආබාධ සහිත
ආබාධිත පුද්ගල සංඛ ාෙව් පතිශතය 1.62කි.

(i)

ඔව්.

(ii)

සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා 1996 අංක 28
දරන
පනත
ෙවනුවට
ආබාධ
සහිත
තැනැත්තන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම්
පනත ෙකටුම්පත් කර නීති ෙකටුම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු කර අදාළ
සංෙශෝධන සිදු කර ඇති අතර, නීතිපතිෙග්
අනුමතිය ලබා ගැනීම සඳහා නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

පනත් ෙකටුම්පත නීතිපතිෙග් අනුමතිය සඳහා
ෙයොමු කර ඇති බැවින්, අනුමතිය ලැබුණු පසු
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්.

இலங்ைகச் சனத்ெதாைகயில் வல குைறந்ேதாாின்
தம் என்னெவன்பைத அவர் இச்சைபக்குத் ெதாி
விப்பாரா?

(ஆ) (i)

(ii)

இலங்ைக, ஐக்கிய நா களின் வல
குைறந்
ேதார் உாிைமகள் சாசனத்தில் 2007ஆம் ஆண்
ைகச்சாத்திட்டதா என்பைத ம் ;
இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் ேமேல ெசால்லப்
பட்ட சாசனம் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

(දිස්තික් 18ක් ඇසුෙරන් ෙම් සංගණනය කළ අතර, ඒ අනුව
ආබාධිත පුද්ගල සංඛ ාව 274,711කි.)

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

க ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

க்ஸ் ெபேரரா - ச

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ச

If not, why?
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(v)

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත වූ පසු
වශෙයන් කියාත්මක නීතියක් ෙව්.

එය ෙද්ශීය

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

1006

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වූ පසුව අපට එය කරන්න පුළුවන්.
නමුත් Protocol එකක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ Protocol එක ෙද්ශීය
වශෙයන් ගැළෙපනවාද කියලා බලන්න තමයි පමාද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නෙය් (අ) ෙකොටසට උත්තරය වශෙයන්
පතිශතය 1.62 කියලාද කිව්ෙව්?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

පතිශතය 1.6යි, එදා සංගණනය අනුව. නමුත් නැවත වරක්
අෙප් සමාජ ෙසේවා නිලධාරින් ලවා කළ අධීක්ෂණය අනුව සියයට
7ක් විතර දැන් ඉන්න බව -

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් පශ්නයට පිළිතුරක් දුන්ෙන්
නැහැ.ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ස්වාධීන ආයතනයක් පත් කරනවාද,
නැද්ද කියන එකයි මම අහන්ෙන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මට අසත පකාශ කරන්න බැහැ. ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක
සකච්ඡා කරලා අපට ඒකට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්.

සියයට 7ක් විතර?
මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ගරු ඇමතිතුමනි. 2006 දී පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න සූදානම් වුණා, ආබාධිත අයෙග්
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව. ඒ පනත් ෙකටුම්පතම ද පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගන එන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, නැත්නම් ෙවන එකක්ද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඒ පනත් ෙකටුම්පතම තමයි. ලංකාව ඒ Convention අත්සන්
කර තිෙබන්ෙන් 2007 දී. ඒ Convention එකට රටවල් 154ක්
අත්සන් කර තිෙබනවා. නමුත් Protocol එකට අත්සන් කර
තිෙබන්ෙන් රටවල් 90යි. ඇෙමරිකාව, රුසියාව, ෙකොරියාව,
ජපානය, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, චීනය, කැනඩාව, ඕස්ෙට්ලියාව
වැනි රටවල් පවා Protocol එකට අත්සන් කරලා නැහැ. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙද්ශීය විධියට, අපට ගැළෙපන විධියට සකස් කරන්න
ඕනෑ. ජාත න්තරයට වුවමනා විධියට ෙම් පශ්න විසඳන්න
බැහැෙන්. අවශ වුෙණොත් ජාත න්තරයටත් ගිහින් ඉල්ලීම් ඉල්ලා
ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට ෙවන වැඩක් කරන්න බැරි ෙවනවා.
තමන්ට ඕනෑ විධියට නීති හදා ගන්න ඕනෑ නිසා තමයි ෙම් බලවත්
රටවල් පවා Protocol එකට අත්සන් කරලා නැත්ෙත්.
ඊළඟ කාරණය තමයි
ඒක ලංකාෙව් නීති පද්ධතියට
ගැළෙපනවාද කියලා බලන්නත් ඕනෑ. ලංකාෙව් නීති පද්ධතියට
ගැළෙපන විධියට සකස් කරන්න යද්දී සංෙශෝධන විශාල ගණනක්
ආවා. ඒක නිසා තමයි ෙම් පමාදය තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙම් රෙට් autistic දරුවන් සෑෙහන පමාණයක් ඉන්නවා.
සුපිරි පාසලකට ඇතුළු ෙවන්න ඒ දරුවන්ටත් අයිතිවාසිකමක්
තිෙයන්න ඕනෑ. අෙප් ජනගහනෙය් අනුපාතය අනුව autistic
දරුවන්ටත් ඒ පාසල්වලට ඇතුළු ෙවන්න අයිතියක් තිෙබන්න
ඕනෑ. ඒ අයිතිය අෙප් දරුවන්ට ලබා ෙදනවාද, නැද්ද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

Autistic දරුවන් ෙවනුෙවන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි ''සිරසත්'' එක්ක එකතු
ෙවලා ආබාධිත අයට වැඩිෙයන්ම උදවු කරන්ෙන් කවුද කියලා
බලන්න, ඒ පජාවට උදවු කරන අයෙග් Super Star ෙකෙනක්
ෙත්රුවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී autistic දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින
ආයතනයක් ෙත්රුණා. අපි ඒ ෙගොල්ලන් සමඟ කථා කරලා
තිෙබනවා. පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා අපි ඒ අයට හුඟක්
උදවු කරන්න බලනවා. අද දහසකට එක් ෙකෙනක් වශෙයන්
autistic දරුවන් ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි ෙම් පමාදය
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, අප ෙමතැන කථා කරන්ෙන් අෙප්ම
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් ගැන; අෙප්ම ෙසොල්දාදුවන් ගැන; අෙප්ම
ආබාධිත දරුවන් ගැන. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරන්න
කියලා තමයි UN Convention එෙක් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ
අයෙග් අයිතිවාසිකම් සුරකින්න පැරිස් මූලධර්මවලටත් අපි එකඟ
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ස්වාධීන ආයතනයක් ඇති කරන්න තමයි
2006 දී ඒ පනත් ෙකටුම්පත සකස් කෙළේ. ඒ පනත් ෙකටුම්පත
කියාත්මක කරනවාද, නැද්ද?

ගරු ඇමතිතුමනි, අප ෙමතැන කථා කරන්ෙන් අෙප්ම
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් ගැන; අෙප්ම ෙසොල්දාදුවන් ගැන; අෙප්ම
ආබාධිත දරුවන් ගැන. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරන්න
කියලා තමයි UN Convention එෙක් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ
අයෙග් අයිතිවාසිකම් සුරකින්න පැරිස් මූලධර්මවලටත් අපි එකඟ
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ස්වාධීන ආයතනයක් ඇති කරන්න තමයි
2006දී ඒ පනත් ෙකටුම්පත සකස් කෙළේ. ඒ පනත් ෙකටුම්පත
කියාත්මක කරනවාද, නැද්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වූ පසුව අපට එය කරන්න පුළුවන්.
නමුත් Protocol එකක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ Protocol එක ෙද්ශීය
වශෙයන් ගැළෙපනවාද කියලා බලන්න තමයි පමාද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් පශ්නයට පිළිතුරක් දුන්ෙන්
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ස්වාධීන ආයතනයක් පත් කරනවාද,
නැද්ද කියන එකයි මම අහන්ෙන්.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால
ைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මට අසත පකාශ කරන්න බැහැ. ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක
සකච්ඡා කරලා අපට ඒකට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙම් රෙට් autistic දරුවන් සෑෙහන පමාණයක් ඉන්නවා.
සුපිරි පාසලකට ඇතුළු ෙවන්න ඒ දරුවන්ටත් අයිතිවාසිකමක්
තිෙයන්න ඕනෑ. අෙප් ජනගහනෙය් අනුපාතය අනුව autistic
දරුවන්ටත් ඒ පාසල්වලට ඇතුළු ෙවන්න අයිතියක් තිෙබන්න
ඕනෑ. ඒ අයිතිය අෙප් දරුවන්ට ලබා ෙදනවාද ,නැද්ද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

Autistic දරුවන් ෙවනුෙවන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි ''සිරසත්'' එක්ක එකතු
ෙවලා ආබාධිත අයට වැඩිෙයන්ම උදවු කරන්ෙන් කවුද කියලා
බලන්න, ඒ පජාවට උදවු කරන අයෙග් Super Star ෙකෙනක්
ෙත්රුවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී autistic දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින
ආයතනයක් ෙත්රුණා. අපි ඒ ෙගොල්ලන් සමඟ කථා කරලා
තිෙබනවා. පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා අපි ඒ අයට හුඟක්
උදවු කරන්න බලනවා. අද දහසකට එක් ෙකෙනක් වශෙයන්
autistic දරුවන් ඉන්නවා. ඔබතුමාට ඒක පැහැදිලි ෙවනවා ඇති
ෙන්. යට ගිහින් තිබුණු ෙම් පශ්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියට
අරෙගන ඒවා සම්බන්ධෙයන් කියා කරලා තිෙබන එක ගැන රජය විසින් කියා කරලා තිෙබන එක ගැන- ඔබතුමා සතුටු ෙවන්න
ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 5-2919/'12-(1), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ෙදවන වටය.

කඩදාසි සහ සීනි කර්මාන්තශාලා විකිණීෙම්
සැලැස්ම : විස්තර

கடதாசி மற் ம் சீனித் ெதாழிற்சாைலகைள விற்கும்
திட்டம்: விபரம்
INTENDED SALE OF PAPER AND SUGAR FACTORIES :
DETAILS

1942/’11

1. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு
சார்பாக )

த்திக பதிரண

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika
Pathirana)

රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ) ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල සහ කන්තෙල් පිහිටා ඇති
සීනි කර්මාන්තශාලාව විෙද්ශීය සමාගම් කිහිපයකට
විකුණා දැමීෙම් සැලසුමක් පවතින බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එෙසේ නම්, එම ආයතන ෙදක විකිණීමට අෙප්ක්ෂා
කරන සමාගම්වල නම් සහ එම සමාගම් අයත්
රටවල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම ආයතන අෙළවි කිරීෙම් දී මිල ගණන්
කැඳවීමක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලද
සමාගම් සහ ඒවා අයත් රටවල නම් කවෙර්ද;

(iv)

එම එක් එක් ආයතනය ඉදිරිපත් කරන ලද මිල
ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(v)

එම ආයතන විකිණීම මගින් රජය අෙප්ක්ෂා කරන
මුළු ආදායම ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත ආයතන විකිණීම, රාජ ආයතන විකුණා ෙනොදමන
බවට මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් පකාශයට පටහැනි බව
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
அரச வளங்கள், ெதாழில்
சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

யற்சி அபிவி த்தி அைமச்

எம்பி ப்பிட் ய கடதாசி ெதாழிற்சாைல மற் ம்
கந்தளாயில் அைமந் ள்ள சீனித் ெதாழிற்சாைல
ஆகியவற்ைற ெவளிநாட் க் கம்பனிக க்கு விற்பதற்
கான திட்டெமான் இ ப்பைத அவர் அறிவாரா;
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(ஆ) (i)

அவ்வாெறனின், அந்த இரண்
நி வனங்க
ைள ம் விற்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் கம்பனி
களின் ெபயர்கள் மற் ம்
அந்த கம்பனிகள்
உாித்தா ள்ள நா களின் ெபயர்கைள தனித்
தனியாக குறிப்பி வாரா;

(ii)

ேமற்ப
நி வனங்கள் விற்கப்ப கின்றேபா
விைல ம க்கள் ேகாரப்பட்டதா;

(iii)

அவ்வாெறனின், அதற்காக விண்ணப்பங்கைள
சமர்ப்பித்த கம்பனிகள் மற் ம் அைவ உாித்
தா ள்ள நா களின் ெபயர்கள் யாைவ;

(iv)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வன ம் சமர்ப்பித்த
விைலகள் தனித்தனியாக யா ;

(v)

ேமற்ப
நி வனங்கைள
விற்பதன் லம்
அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கும் ெமாத்த வ மானம்
எவ்வள

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (රාජ සම්පත් හා ව වසාය
සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா - அரச வளங்கள், ெதாழில்
யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

(ஈ)

ேமற்கூறிய நி வனங்கைள விற்பதான , அரச
நி வனங்கைள விற்பைன ெசய்வதில்ைல என மகிந்த
சிந்தைனயில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
கூற் க்கு
ரணான என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

(ආ)

இன்ேறல், ஏன்?

Is he aware that there is a move to sell
Embilipitiya Paper Factory and the Sugar Factory
of Kantale, to several foreign companies?

(b)

Will he state (i)

(c)

(d)

if so, the names of the companies to which
those two institutions are expected to be
sold and the countries to which such
companies belong, separately ;

(ii)

whether bids were called for the sale of such
institutions ;

(iii)

if so, the names of the companies that
applied and the names of the countries to
which they belong, separately ;

ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල ෙහෝ කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තායතන
යන ආයතන විෙද්ශ සමාගම් ෙවත විකිණීෙම් සැලැස්මක් නැත. ඉහත
ආයතන ෙදකද ඇතුළත්ව රජය සතු පාඩු ලබන ෙහෝ වසා දමා ඇති
රාජ ව ාපාර පතිව හගතකරණය කිරීෙම් රජෙය් පතිපත්තිය
යටෙත්, අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය මත ෙතෝරා ගන්නා ලද
ආෙයෝජකෙයකු ෙවත ඉහත ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල පමණක්
ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා කළමනාකාරිත්වය භාර දී ඇත.
(i)

ඉහත (අ) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

ඉහත (අ) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

ඉහත (අ) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

ඉහත (අ) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

ඉහත (අ) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ)

පාඩු ලබන ෙහෝ වසා දමා ඇති රාජ ව ාපාර ලාභ ලබන තත්ත්වයට
පත් කිරීම මහින්ද චින්තන පතිපත්ති පකාශෙය් සඳහන් අංගයක්
බැවින් ඉහත සඳහන් ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල සංවර්ධනය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අප අමාත ාංශය විසින් ෙගන ඇති කියා මාර්ගය
මහින්ද චින්තන පතිපත්ති පකාශයට පටහැනි ෙනොවන අතර අමාත
මණ්ඩල අනුමැතිය පරිදි එම පතිපත්තියට අනුකූලව කටයුතු කිරීමකි.

(ඈ)

ඉහත (ඇ) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

asked the Minister of State Resources and Enterprise
Development:
(a)
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ෛවද උපාධි විෂය නිර්ෙද්ශය : ශල ෛවද
ක්ෙෂේතය ඉවත් කිරීම
ம த் வ விஞ்ஞான பாடத்திட்டம் :
சத்திரசிகிச்ைசத் ைற நீக்கம்

MEDICAL SCIENCE SYLLABUS : REMOVAL OF FIELD OF
SURGERY

2956/’12

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

(iv)

the bids offered by each institution
separately ; and

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

(v)

the total income expected by the
Government out of the sale of such
institutions?

(අ)

Will he accept that the sale of the aforesaid
institutions is in contravention of the declaration
made in the "Mahinda Chintana" Manifesto to the
effect that state institutions would not be sold?
If not, why?

උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(i)

වර්තමානයට ගැලෙපන අයුරින් ෛවද විද ාව
සඳහා නව විෂය ක්ෙෂේත එකතු කරනු ෙවනුවට
පවතින ෛවද විද ා විෂය නිර්ෙද්ශෙයන්
ෙකොටස් ඉවත් කරමින් සහ ඒ සඳහා වන
පතිපාදන අඩු කරමින් සිටින බවත්;

(ii)

ශී ලංකා ෛවද සභාව සඳහන් කර ඇති පරිදි
ඉහත තත්ත්වය යටෙත් අදාළ විෂයය
නිර්ෙද්ශෙයන් ශල ෛවද විද ා ෙකොටස
ඉවත් කරමින් සිටින බවත්;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(iii)

එමගින් ගුණාත්මක ෛවද ක්ෙෂේතයක් ඇති
කිරීමට ගත් උත්සාහයන් ගැටලුකාරි තත්වයකට
ඇද දමා ඇති බවත්;

1012

asked the Minister of Higher Education:
(a)

Is he aware that (i)

parts of the syllabus for Medical Science are
being removed instead of adding new fields
of study to Medical Science to suit the
present, and that provisions allocated in this
regard are being reduced;

(ii)

under the above circumstances as
mentioned by the Sri Lanka Medical
Council, the section on surgery is being
removed from the syllabus; and

(iii)

the efforts made to develop a quality
medical service have been jeopardized by
that ?

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් වන විට ෛවද උපාධිය සඳහා නිර්ෙද්ශිත
විෂයයන් කවෙර්ද;

(ii)

ෛවද උපාධියට අදාළ විෂය නිර්ෙද්ශෙයන්
ශල ෛවද ක්ෙෂේතය ඉවත් කිරීමට ෙහේතුව
කවෙර්ද;

(iii)

ගුණාත්මක ෛවද වරෙයකු බිහි කිරීම සඳහා
ශල ෛවද අංශෙය් දැනුමද මෙහෝපකාරී
ෙනොවන්ෙන්ද;

(iv)

ශල
ෛවද
විෂය
ක්ෙෂේතය ෛවද
උපාධිෙයන් ඉවත් ෙනොෙකොට පූර්ණකාලීනව එම
උපාධිෙය් විෂය පථය තුළ තබා ගැනීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(b)

Will he state (i)

the subjects that have been recommended
for the degree in Medicine at present;

(ii)

the reasons for removing the field of
surgery from the syllabus of the degree in
Medicine;

(iii)

whether knowledge in the field of surgery
would not be of great use in producing a
quality doctor; and

(iv)

whether action will be taken the field of
surgery in the syllabus of the said degree on
a full time basis without removing it from
the Medical degree ?

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

(ii)

(iii)

நிகழ்காலத்திற்குப்
ெபா த்தமான விதத்தில்
ம த் வ விஞ்ஞானத்தின் ெபா ட்
திய
பாடத் ைறகைளச்
ேசர்ப்பதற்குப்
பதிலாக
தற்ேபா காணப்ப கின்ற ம த் வ விஞ்ஞான
பாடத்திட்டத்தின் சில பகுதிகைள அகற்றிவிட்
அவற் க்கான ஏற்பா கள் குைறக்கப்பட்
வ கின்றெதன்பைத ம்;
இலங்ைக ம த் வ சைப குறிப்பிட் ள்ளதன்
பிரகாரம்
ேமற்ப
நிைலைமயின்
கீழ்
சம்பந்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தி
ந்
சத்திர
சிகிச்ைச
ம த் வத் ைற
அகற்றப்பட்
வ கின்றெதன்பைத ம்;
அதன் லம்
தரம்மிக்க
ம த் வத்
ைற
ெயான்ைற உ வாக்குவதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்
பட்ட
யற்சிகள் சிக்கலான நிைலக்கு தள்ளப்
பட் ள்ளெதன்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

தற்ேபா ம த் வ பட்டத்திற்காக விதந் ைரக்
கப்பட் ள்ள பாடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ம த் வ பட்டத்திற்கான பாடத்திட்டத்தி
ந்
சத்திரசிகிச்ைச
ம த் வத் ைற
அகற்றப்
பட்டைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;

(iii)

(iv)

(இ)

தரம்மிக்க ம த் வெரா வைர உ வாக்குவதற்
காக சத்திரசிகிச்ைச ம த் வம் சார்ந்த அறிவா
ன ேப தவியாக இ க்காதா என்பைத ம்;
சத்திரசிகிச்ைச ம த் வ பாடத் ைறைய ம த்
வ பட்டத்தி
ந் அகற்றா
அளவில்
ேமற்ப பட்டப்ப ப் விடயப் பரப்பி ள் ைவத்
தி ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத
ம் அவர் குறிப்பி வாரா?

இன்ேறல், ஏன்?

(c)

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, මා එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

නැත.

(iii)

එවැනි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවී ෙනොමැත.

(i)

පූර්ව සායනික විෂයයන්
කායව වච්ෙඡ්දය (Anatomy)
ෙභෞතෙව්දය (Physiology)
ෛජව රසායන විද ාව (Bio Chemistry)
පශ්චාත් සායනික විෂයයන්
ඖෂධෙව්දය (Pharmacology)
ක්ෂුදජීව විද ාව (Micro Biology)
පරෙපෝෂිතෙව්දය (Parasitology)
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පජා ෛවද ෙව්දය (Community Medicine)
අධිකරණ ෛවද විද ාව (Forensic Medicine)
ව ාධිෙව්දය (Pathology)
සායනික විෂයයන්
ෛවද විද ාව (Medicine)
නාරි හා පසූත ෙව්දය (Obstetrics & Gynaecology)
ළදරු ෙරෝග ෙව්දය (Paediatrics)
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දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද ෙයෝජනාව මගින්
නියම කර ඇති කාල සීමාව ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීමට
ෙනොහැකි බැවින්, එම කාරක සභාවට ලබා දී ඇති කාල සීමාව අංක 96
දරන ස්ථාවර නිෙයෝගය පකාරව 2013 ෙපබරවාරි මස 28 වැනි දින දක්වා
තවදුරටත් දීර්ඝ කළ යුතුය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ශල ෛවද ෙව්දය (Surgery)

(ඇ)

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

මෙහෝපකාරී ෙව්.

(iv)

ඔව්.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

පළමුවැනි උපෙල්ඛනය, ශීර්ෂ අංක 105, 218, 294, 305 සහ
322 සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 6.00 දක්වා.
විවාදය ආරම්භ කරන්ෙන් ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-3006/'12-(1), ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මහතා.

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

லம், 2013

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

APPROPRIATION BILL, 2013

(The Hon. John Amaratunga)

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.[පගතිය: ෙනොවැම්බර් 23]
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ෙවනුෙවන්
මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : நவம்பர் 23]
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවෙය් ස්වාධීන තත්ත්වය
ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ කරුණු ෙසොයා බලා
වාර්තා කිරීම පිණිස වන විෙශේෂ කාරක
සභාව
பாரா மன்றச் ேசைவயின் சுயாதீனப்
பண்ைப வ ப்ப த் வ பற்றி ஆராய்ந்
அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு

SELECT COMMITTEE TO INQUIRE AND REPORT
ON STRENGTHENING THE INDEPENDENT
CHARACTER OF THE PARLIAMENTARY SERVICE
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවෙය් ස්වාධීන තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ
කරුණු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම සඳහා 2010 ඔක්ෙතෝබර් මස 21 වැනි
දින ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කරන ලද විෙශේෂ කාරක සභාවට,
තමා විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබූ කරුණු 2012 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි

Considered further in Committee.- [Progress: 23rd November ]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

105 වන ශීර්ෂය.- ආර්ථික සංවර්ධන අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 1,191,704,000
தைலப் 105.- ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 1,191,704,000
HEAD 105. - MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,191,704,000

[පූ. භා. 9.50]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, "2013 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින ඉදිරිපත් කරන අමාත ාංශෙය් හා
ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ
අංක 105, 218, 294, 305 සහ 322 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන්
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩ සටහන්හි සියලු පුනරාවර්තන
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි
මම ෙයෝජනා කරමි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් අෙප් පක්ෂය
ෙවනුෙවන් සහ ෙපොදු විපක්ෂය ෙවනුෙවන් වචන ස්වල්පයක්

1015

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබීම මම ෙබොෙහොම අගය
කරනවා.
ෙමම අමාත ාංශය ඉතාම වැදගත්, අත වශ අමාත ාංශයක්.
වැඩ කරන්න පුළුවන් නමුත්, වැඩ කරන විට කකුෙලන් අදින්න
හදන අමාත මණ්ඩලයක් තුළ ෙම් අමාත ාංශය වැඩ කටයුතු කර
ෙගන යෑම ගැන අපි අගය කරනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්
ගණනාවක් ඉන්නවා. එක ෙකොටසක් උදවු කරනවා කියලා උදවු
කරන බව ෙපන්නනවා; අෙනක් අය තමාට උදවු කර ගන්නවා;
තවත් සමහර අය ෙමෙලෝ ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ කියන එකත්
ෙම් ගරු සභාෙව්, ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි. රට
ස්වර්ග රාජ යක් කරන්න හදනවා කියලා ෙලෝකයට මවලා
ෙපන්නුවාට එය යම් මට්ටමකටවත් සැබෑ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා
තිෙබනවාද නැද්ද කියන එක තමයි තිෙබන පශ්නය.
සාමාන ෙයන් අපි Bollywood film එකක් බලන්න ගියාම
පැය තුනක් විතර යන ෙකොට අපිව ෙවනින් ෙලෝකයකට ෙගනි
යනවා. අන්තිමට පැය තුනකින් නැඟිට්ටාට පස්ෙසේ එතැනමයි අපි
හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන් වාෙග් මතයක් තමයි අද රෙට් තිෙබන්ෙන්.
ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් ඉතාමත් දරුණු ආර්ථික
පපාතයකට ලක් ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් තරම් දුරක්
ඇවිල්ලා තිෙබන එක ගැන මම අගය කරනවා. නමුත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට අවශ
වන්ෙන් අවංක පිළිතුරු. රෙට්
ආෙයෝජනයන් කඩා වැෙටනවා. ෙමොනවා වුණත් අමාත ාංශ
වශෙයන් ෙනොෙවයි, රටක් ෙවනුෙවන් අපි කථා කළ යුතුයි. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වැඩිදුර යන්න
අවශ ද? ෙම් රෙට් ජනතාව අද බඩගින්ෙන් ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග්
අවස්ථාවක ෙම් අය වැෙයන් ලැබුණු එකම වරපසාදය තමයි ෙම්
ලැම්ෙබෝගිනි වාෙග් racing carsවලට අවස්ථාව ලබා දීම. සුපිරි
පන්තිෙය් ආෙයෝජනය විතරද ෙම් රටට අවශ ෙවන්ෙන්? [බාධා
කිරීමක්] මම හිතන්ෙන් ඔබතුමන්ලා නම් බඩගින්ෙන් ඉන්ෙන්
නැහැ. නමුත් සමස්ත ජනතාව, -ෙකෝටි ෙදකක ජනතාවබඩගින්ෙන් ඉන්නවා. ඊෙය් මම ඉන්දියන් ආෙයෝජකෙයක් සමඟ
ටාජ් ෙහෝටලෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී ඔන්න නිෙව්දනය කරනවා,
“Galle Face පාර සම්පූර්ණෙයන් වහනවා”ය කියලා. ෙමොකටද?
Night racesවලට. කාෙග් අවශ තාවටද? අය වැෙයන් සියයට
සියයක් බදු විරහිතව ආනයනය කරන්න පුළුවන් හැකියාව
තිෙබන්ෙන් සුපිරි පන්තියටයි. ෙම් වාෙග්ද රටක ආෙයෝජනයක්
ෙගනි යන්න අවශ ෙවන්ෙන්? ෙමොනවා වුණත් ෙමන්න ෙම්
වාෙග් ෙද්වල් තමයි අද පසිද්ධිෙය් ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්.
ෙම්කද රෙට් තිෙබන අවශ තාව? මීට වැඩිය අද ජනතාව ගැන
කථා කරන්න ෙද්වල් තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවක ෙම්ක එක
පශ්නයක් විතරයි.
ෙලෝකෙය් රටවල් 214ක් තිෙබනවා. ආසියාව තමයි පබල
වශෙයන්ම ආර්ථික සංවර්ධනයට ෙයොමු කරන්න පුළුවන්
ආෙයෝජන තිෙබන රට. එෙසේ තිබුණාට පුංචි ලංකාව ඒ රටවල්
ෙදසිය දහහතෙරන් එක රටක් වශෙයන් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්
රෙට් අද අභිෙයෝග ගණනාවක් තිෙබනවා. මෙග් නායකතුමා ගිය
සුමානෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතක් කළා, මියන්මාර් වාෙග් රටක්
ෙම් ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුව වාෙග් කියාත්මක කරලා
ඊට පස්ෙසේ ෙලෝකෙය් තිෙබන ජාත න්තර අභිෙයෝගවලට මුහුණ
පාන්නට තිෙබන නිසා, ඒ මඟ සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරලා අද
අලුත් ගමනක් ආරම්භ කර තිෙබන බව. එෙසේ ආරම්භ කිරීෙමන්
අද ඔබාමා වාෙග් ජනාධිපතිවරු, හිලරි ක්ලින්ටන්ලා, ෙඩ්විඩ්
කැමෙරොන්ලා වාෙග් කට්ටිය ඒ රටට ගිහිල්ලා තම රටවල
ආෙයෝජකයන් මියන්මාර් වාෙග් රටවලට ෙගනියන්න ඕනෑ
කියලා මඟ ෙපන්වලා තිෙබනවා.
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අෙප් පුංචි ලංකාෙව් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? කෲර,
දරුණු යුද්ධයක් අවසන් කරලා අවුරුදු තුන හමාරක් ගත ෙවලා
ගිහිල්ලාත් එහි පතිලාභය අපට තවම ෙපෙනන්ෙන්, ලැෙබන්ෙන්
නැහැයි කියලායි අද ජනතාව කියන්ෙන්. අවුරුදු තුන හතරකට
ඉස්සර ෙවලා "පටි තද කර ගන්න, ෙම් යුද්ධය අවසන් කරන්න
ඕනෑ" කියලා කියූ අය අද ඊට වැඩිය ආරක්ෂක වියදමක් දරා ෙගන
සිට, වැටුප් වැඩි කරන්න බැහැයි කියනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්
ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 1,300ක් වැටුප් වැඩි කරන්න ෙයොමු
කරන ෙකොට ශීලංකන් ආයතනය -එක ආයතනයක්- රුපියල්
ෙකෝටි1,900ක් අලාභය දරලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නන්නත්තාර
කර ෙගන යනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් අභිෙයෝග
මැද්ෙද් මියන්මාර් වාෙග් රටවල තිෙබන අභිෙයෝග ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද ලංකාෙව් අෙප් වාසියට ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්
කියන එක ගැන කරුණාකරලා බලන්න. ඔබතුමන්ලා
තාවකාලිකව පාලනය කර ෙගන ඉන්නවා වාෙග්ම ඔය වැටුණ
ආර්ථිකය, -2001 දී චන්දිකා කුමාරතුංග ආණ්ඩුෙවන් ආර්ථිකය
වට්ටලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය නැවත අවස්ථාවක් හදලා දුන්නා.නැවත හදන්න ෙයොමු ෙව්වි. නමුත් අපට අවශ වන්ෙන් රෙට්
ජාතික ආර්ථිකයක් හදන්න. ඒ නිසා තමයි, වැඩ කරන
ඇමතිවරෙයක් යටෙත්, වැඩ කරන නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක්
යටෙත් වැඩ කරන අමාත ාංශයකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයක්
වශෙයන් අපි ෙම් අදහස් ෙයොමු කරන්ෙන්. ඒ කුහකකමින්
ෙනොෙවයි, රටට ආදරය නිසායි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වගකීම රටක් හදන්න මිසක්,
ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න මිසක්, ෙබොරු කරන වංචා කරන එක
ෙකොටසකට ආර්ථිකයක් හදන්න හදන ආණ්ඩුවක් ආරක්ෂා
කරන්න ෙනොෙවයි කියන එක කියමින් මම මාෙග් කථාව ආරම්භ
කරන්න කැමැතියි.
දැන් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා මුදල් ඇමතිවරයා
විධියට අය වැය තුළින් අදහස් ෙයොමු කරලා ෙපන්නුවා, රජෙය්
ෙසේවකයන් ෙමච්චර පමාණයක් ඉන්නවා; ඒ ලක්ෂ 11, 12ට පඩි
වැඩි කරනවා කියලා. නමුත් ලක්ෂ 70ක ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අයට
ඔවුන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියලා
ෙපන්වලා දුන්නාද? ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. සමස්තයක්
වශෙයන් ගත්තාම රෙට් ආෙයෝජකයන්ෙගන් සියයට 80ක් 90ක්
ඉන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්. ඒ වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන්
ශත පහක ෙවනසක් ඇති කරලා නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව එක
පැත්තකින් රුපියල් 10ක් දාලා අෙනක් පැත්ෙතන් රුපියල් 90ක්
pickpocket කරන ආණ්ඩුවක් බව නැවත ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.
අද ඇඟලුම් කර්මාන්තය බලන්න. 2004 දී එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 674ක්
තිබුණ රටක, අද 125කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඇඟලුම්
කර්මාන්තශාලා 125 තුළින් තරගකාරිත්වයක් ඇති කර ෙගන ෙම්
කර්මාන්තය කියාත්මක කර ෙගන යන ගමනට අද ෙලොකු
බාධාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, "Business
Times" section of the "Daily Mirror" dated 21st November,
2012 ඒෙක් "Apparel exporters call for more labour reforms;
Demand 45.5 hour working week; Request to move away
from minimum wage arrangement" කියලා පළ කර තිෙබනවා.
මා එය සභාගත* කරනවා.
ෙමොකද, අෙප් කම්කරු ඇමතිතුමා සියයට 30ක පඩි වැඩි
කිරීමක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව තමන්ෙග්
ජනතාවට ෙබොරු කර ඡන්දය අරෙගන, තමන්ෙග් රජෙය්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙසේවකයන්ට සියයට හතහමාරක පඩි වැඩි කරන ෙකොට
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියයට 30ක් වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා
ෙයෝජනා කිරීම විහිළුවක් ෙනොෙවයිද? ඒ අයට යම් විධියකින්, බදු
විරාම තුළින්වත් උදව් කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද?
සල්ලි නැහැ කියන්න බැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. සල්ලි නැහැ
කියනවා නම් Krrish Group එකට ෙකොෙහොමද ෙම් වාෙග් බදු
විරාම ෙදන්ෙන්? මා ඒක පස්ෙසේ ෙපන්වා ෙදන්නම්. ෂැන්ගි-ලා
වැනි ෙකොම්පැනි අද ෙම් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් චීන
ෙකොම්පැනිවලට ෙකෝටි 1,300ක බදු විරාම ෙදන්න පුළුවන් නම්,
ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ආයතනය, මිහින් ලංකා ආයතනය, ලංකා
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙකෝටි ගණන් අවුරුද්දකට පාඩු
ලබන ෙකොට, සල්ලි නැහැයි කියන ඔය සංකල්පය දාලා
කරුණාකරලා ජනතාව මුළා කරන්න එපා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වන්න කැමැතියි, අෙප් ඇමතිතුමා
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 04වන ඉරිදා "ඉරුදින" පතයට කර ඇති
පකාශයක්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"දිවිනැගුම කියාත්මක වුණාම විපක්ෂය අනාථයි"

ඇමතිතුමා ෙම් වාෙග් පකාශ කරනවාද? ඔබතුමන්ලා
හිතනවාද, ෙම් ෙද්ශපාලන බලය සදා කල්ම තබා ෙගන ඉන්න
පුළුවන් කියලා? එදා ජනසවිය වැඩසටහන ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දීත්
ෙම් විධියටම කියපු අය තමයි ෙම්. අවුරුද්දක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා
ඒක කඩා ෙගන වැටිලා ෙවනත් ආණ්ඩු එනවා. ඉතින් මා
හිතන්ෙන් නැහැ, එතුමා ඒ වාෙග් පකාශයක් කරලා තිබුණාය
කියලා. එවැනි පකාශයක් කරලා තිෙබනවා නම් එහි පතිඵලය
ෙබොෙහොම දරුණුයි. එම නිසා ෙවන්න ඇති, අද සුපිම් උසාවිය යම්
විධියක තීරණයක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න ඇති, ෙම් ආණ්ඩුව
එම අග
විනිශ්චයකාරතුමියට විරුද්ධව ෙදෝෂාභිෙයෝගයකුත් ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන්ෙන්.
ෙද්ශපාලනය කියන්ෙන් අද ෙම් පැත්ෙත්, ෙහට අනිත් පැත්ෙත්
ඉන්න පුළුවන්, ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්.
ඉතින් රටක් සදා කල් පාලනය කරන්න යන ගමනක් ෙනොෙවයි,
සදා කල් ආර්ථිකය හදන්න යන ගමනක් තමයි අපි ඇති කරන්න
අවශ වන්ෙන්. විපක්ෂය අනාථ කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒවා
කියලා ආණ්ඩුව අනාථ වනවාද කියන එක ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.
අෙප් ජනතාව, ෙම් රට අදට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙහට ෙගන
යන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ඒ පතිපත්ති ඉදිරිපත්
කිරීම තමයි අය වැය ෙල්ඛනයක් තුළින් තිෙබන සුපිරි වාසිය ෙලස
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී නම් කරන්න කැමැති වන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ගිය සුමාෙන් අෙප් ෙද්ශපාලන කටයුතු
කරන්න ෙමොරටුවට ගියා. ඒ යන අවස්ථාෙව්දී මා දැන ගත්තා, දිවි
නැගුම පනත් ෙකටුම්පත ෛනතිකභාවයට එන්න ඉස්ෙසල්ලා
සමෘද්ධිලාභින් 20ෙදෙනකුෙග් වරපසාද කප්පාදු කරලා තිෙබන
බව.
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය තුළින් අලුත් rate
sheet එක ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එහිදී සමෘද්ධිලාභී පවුලකට
රුපියල් 30ක් තිබුණු ජල බිල්පත රුපියල් 120ක් දක්වා වැඩි
ෙවලා තිෙබන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී නම් සහිතව සඳහන්
කරන්නට කැමැතියි. ෙජ්.ඒ.පී සමන්මලී, යූසී වත්ත, ෙජෝශප්
ප්ෙල්ස්, කටුකුරුන්ද ෙමොරටුව යන අයෙග් අලුත් බිල්පත සහ
පරණ බිල්පත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස
ඉල්ලමින් එය සභාගත* කරන්නට ගරු සභාපතිතුමාෙග් අවසරය
පතනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඒ වාෙග්ම තවත් නමක් තිෙබනවා, ෙජ්.එස්. සමරවිකම
කියලා. ඒ වාෙග්ම, ෙජෝශප් ප්ෙල්ස් එෙක් තවත් එක්ෙකෙනකුෙග්
ජල බිල්පත සියයට 75කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මා
ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්නට කැමැතියි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

සියයට කීයකින්ද වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සියයට 78කින්. රුපියල් 30ක් තිබුණු බිල රුපියල් 108ක්
ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

බිල කිව්ෙව්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වතුර බිල.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු මන්තීතුමාෙගන් දැන ගන්නට අවශ යි, ෙම් බිල වැඩි
කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් බිල වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්, සමෘද්ධිලාභීන් ෙවනුෙවන්
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් බිල් වැඩි
කරන එක ෙවනම ෙදයක්. ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සාමාන
කමයට ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් සමෘද්ධිය නිසා බිල් වැඩි කරලා
නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සමෘද්ධිලාභීන් දැන් "දිවි නැගුම" යටෙත් නම් කරලා, ඒ
තුළින් ෙම් ජල බිල්පත් වැඩි ෙවලා තිෙබන ආකාරය -

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

නැහැ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

සභාපතිතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Chairman)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ෙමතැන තිෙබනවා. මට "නැහැ" කියලා වැඩක් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙමතැන කෑගැහුවාට කමක් නැහැ නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි. ෙම් අහිංසක ෙජ්.ඒ.පී සමන්මලී මැතිනියට ෙම් බිල
ෙගවන්න තිෙබනවා. කරුණාකර එතුමියට කියන්න, "නැහැ,
නැහැ, නැහැ" කියලා. මට කියලා වැඩක් නැහැ. එතුමියට කියනවා
නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපට අවශ
වන්ෙන් ෙම්වා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපන්වා ෙදන්නයි. අෙප් යුතුකම වන්ෙන් එයයි.
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් සුන්දර ෙලෝකය ෙනොෙවයි, අහිංසක ජනතාව
ෙගන යන්ෙන්.
දිවි නැගුම කියනවා - [බාධා කිරීමක්] අෙන් හිස්බුල්ලා
මැතිතුමා, මම කිව්ෙව් නැහැෙන් ෙම්ක ෙවලා තිෙබන්ෙන්
කාත්තන්කුඩිවල කියලා. කාත්තන්කුඩිවල වුණා නම් ෙම් බිල
රුපියල් 95කින් ෙනොෙවයි රුපියල් 295කින් වැඩි ෙවන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා දැක්කා ෙන් ඡන්දය කාලෙය්
ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා. දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඔබතුමා ගිහින් මහන්සි ෙවලා වැඩ කළා; දිනුවා. නමුත් රවුෆ්
හකීම් මහත්මයා ඒ පෙද්ශෙය් නායකතුමා වුණා. [බාධා කිරීමක්]
කරුණාකරලා ඉඳ ගන්නෙකෝ අස්වර් මන්තීතුමා. මම ඔබතුමා
ගැනත් කථා කරන්නම් ෙවන ආකාරයකට. ඉස්ෙසල්ලා තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලන උරුමය ඔය පැත්ෙතන් ලබා ගන්නෙකෝ. ඒකෙන්
අවශ වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම පුත්තලෙම් බූරුවන්ට කථා
කෙළේ නැහැ. මම කථා කෙළේ කාත්තන්කුඩිෙය් ඉන්න කට්ටියට. ඒ
නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් ෙපන්වන්න
හදන්ෙන්, ෙමොනවාද ෙම් රෙට් -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Azwer, what is your point of Order? අදාළ නැති
point of Order එකක් වුෙණොත් ඊළඟට ෙමොකක්ද කරන්න
තිෙබන්ෙන් කියලා මම බලන්නම්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Hon. Member is accusing a Deputy Minister. I
would like to ask about the Rs. 350 million brought in
violation of the exchange control regulations. The
passport has been impounded by the Court.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා, අනවශ points of Order ෙගනාෙවොත්
සභාෙවන් එළියට යන්න ෙවයි. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Well done! ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
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(தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න, බාධා කරන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙබොෙහොම අගය කරනවා. ඔන්න ඔය
වෙග් කට්ටිය තමයි ගරු සභාපතිතුමා එළියට ගියාම ඇවිල්ලා ඔය
පුටුෙව් ඉඳ ගන්ෙන්. ඒ අය ඔය ආසනෙය් ඉඳෙගන ඊට වැඩිය අපට
බාධා කරනවා. ඒකත් මතක තියා ගන්න අවශ යි ගරු
සභාපතිතුමනි. අපි අගය කරනවා ඔබතුමාෙග් ඒ විශිෂ්ඨ ෙසේවය.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් රෙට් තක්ෙසේරුව
සම්බන්ධෙයන් මම තව එක කාරණයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි
හැම ෙදනාම විනිවිදභාවය තුළින් ඉදිරියට ගමන් කරන්න ඕනෑ
කියලා අපි යම් විධියකින් සතුටුදායක ෙලස කථා කරනවා. නමුත්
ඒ විනිවිදභාවය තිෙබනවාද කියන පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ආණ්ඩුව ගැන කියනවා, ආණ්ඩුෙව්
ඉන්න ෙකොට අපි විපක්ෂෙය් සිටි එක ගැනත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
ඉන්න එක ගැනත් කථා කරනවා. නමුත්, ඒ වෙග් කුහකකමින්
ෙනොෙවයි මම ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අය වැය කාරක සභා
අවස්ථාෙව්දී ෙම්ක ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන්නම් කියලා මම කිව්වා.
ෙම් අය වැය කාරක සභා අවස්ථාව තමයි ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්න
තිෙබන ෙහොඳම අවස්ථාව කියලා මම හිතුවා.
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් Commissioner General
හැටියට එවකට හිටිෙය් ෙසෙනවිරත්න මහත්මයායි. එතුමා ෙම්
අමාත ාංශයට අරන් අද තිෙබන තක්ෙසේරුව ෙමොකක් වුණත්
මුහුණ බලා ෙගන ආණ්ඩුවට ඕනෑ අවශ තාවක් ඉටු කරන්න
පුළුවන් මට්ටමක් ඇති කරලා තිෙබනවාය කියන එක මම ලිඛිතව
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම තමයි ආණ්ඩුෙව්
අවශ තාව ඉටු කරන්න ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙකොම්පැනියක් වන
සුනිල් පනාන්දු මහතාෙග් ෙකොම්පැනියට ඒක දීලා තිෙබනවා. එක
තැනක එක මිලකුත්, තව කිෙලෝමීටරයක් යන ෙකොට ෙවනත්
තැනක ෙවනත් මිලකුත් ඇති කරලා අද තක්ෙසේරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හාස යට ලක් කරලා තිෙබනවා. අපි දන්නා
විධියට එතැන චන්දෙසේකර කියලා මැතිතුෙමක් ඉන්නවා. එතුමා
ෙබොෙහොම අවංකව රජෙය් ෙසේවෙය් කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ඔවුන්ට පුළුවන් තරම් අභිෙයෝග කරලා, යම් කිසි විධියකින්
අපැහැදිලිතාවකින් ෙම් වෙග් වැඩ කරලා තිෙබන නිසා ඔවුන්ට
අවංකව ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ පිළිබඳව එතැන ඉන්න
වැඩ කරන ජනතාව අපව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා.
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා Glennie Street එෙක්
ෙජෝන් කීල්ස් ආයතනයට UDA එකත් එක්ක තිෙබන ගිවිසුම
අවසන් කරන්න තව අවුරුදු 13ක් තිෙබන බව. අද ඒෙගොල්ලන්ෙග්
මිලක් ලබා ෙගන තක්ෙසේරු කරනවා, අවුරුදු 13කට පස්ෙසේ කවදා
වන ෙතක්ද ෙගනියන්න අවශ වන්ෙන් කියලා. ඇමතිතුමා මට
ෙම් සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් දුන්නා. ෙපෞද්ගලික අංශය ගැන
උනන්දුවක් සහ ඉදිරි දැක්මක් තිෙබන ඇමතිතුෙමකුෙගන් ලබා
ගත් ඒ ෙතොරතුරු ගැන යම් විධියකින් මට සතුටුයි. නමුත්
තක්ෙසේරු කරන අවස්ථාෙව්දී අවුරුදු 13ක තිෙබන තක්ෙසේරුව අද
ෙගනැල්ලා, අද තිෙබන තක්ෙසේරුව පාවිච්චි කරලා ෙපෞද්ගලික
අංශයට ෙදන එක තමයි තිෙබන අසාධාරණය? එෙහම කරනවා
නම්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අෙනක් අයටත් ෙම් විධියට ලබා ගන්න
බැරි වන්ෙන් ඇයි? විපක්ෂෙය් සිටින ෙකොට එක තක්ෙසේරුවකුත්,
ආණ්ඩුෙව් සිටින ෙකොට තව තක්ෙසේරුවකුත් ගන්න අවස්ථාව
තිෙබනවාද? ලාංකිකයන්ට වැඩි මිලකුත්, සුද්දන්ට, චීනෙයන් එන
අයට, පාකිස්තානෙයන් එන අයට ෙවන මිලකුත් ලබා ගන්න
හැකියාව තිෙබනවාද? මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහනවා, Glennie
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Street එෙක් ඒ සම්බන්ධ ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැද්ද කියලා. Lauries
Road එෙක් තිෙබන බිල්ඩිමක් පාවිච්චි කරලා රජෙය් ඉහළම
නිලධාරි එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල අධි මට්ටමකට
තක්ෙසේරු කරලා මන්තීවරුන්ට ෙගවල් ලබා ගන්න හැකියාව
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා දීලා නැද්ද? ඒ වාෙග්ම
Celestial Towers එෙක් අගය රුපියල් මිලියන 9,500යි. Golden
Key ආයතනෙය් මුදල් තැන්පත් කළ පිරිෙසන් 23 ෙදෙනක් අද
ෙවන ෙකොට දිවි නසා ෙගන තිෙබනවා. තව 30ක්, 40ක් වයස්ගත
ෙවලා ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඒෙක් තක්ෙසේරුවට
රජෙයන් ලබා දීලා තිෙබන මිල සාධාරණද? ෙපෞද්ගලිකව හතර
ෙදෙනකුට අයිති ෙකොම්පැනියකට රුපියල් මිලියන 3,500කට ඒ
වාෙග් ලබා දීලා ආෙයෝජනය ඉදිරියට ෙගන යන එක සාධාරණද?
Hyatt Regency කියලා ෙකොම්පැනියක් ෙම් රටට එනවා. හතර
ෙදෙනකුට අයිති ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියක් වශෙයන් හැසිෙරන
ඒ අයට ෙම් වාෙග් තක්ෙසේරුවක් කිරීම සාධාරණද කියලා අපි
අහනවා. ඒ වාෙග්ම Hilton ෙහෝටලය සම්බන්ධෙයන් BCC,
CATIC ආයතන ඉදිරියට ලබා ගැනීමට තිෙබන කටයුතු
සම්බන්ධෙයන් ෙමතැන ඒ ගිණුම් සහ ලියකියවිලි තිෙබනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි. සමහර ෙවලාවට ඇමතිතුමාටත්, ඒ අමාත ාංශවල
නිලධාරින්ටත් ෙම් කටයුතු කරන්න බැරි වන්න පුළුවන්. නමුත්
ෙම් වාෙග් ඒවා ඕනෑ කමින් එක තැනකට ලියලා පැය 24න් ලබා
ගන්න හැකියාවක් තිෙබනවාද? Krrish Towers කියන
ෙකොම්පැනිය ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද
ෙකොළඹ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොළඹින් පිට ගියත් හැම ෙකොනකම
Krrish Towers කියන ඒ building තිෙබනවා. ෙම්වාෙය්
apartments රුපියල් මිලියන 100කට අධික මිලකට විකුණන්න
පුළුවන් හැකියාවක් අද ලංකාව තුළ තිෙබනවා. කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් අවසරය පරිදි මාස අටකට ඉස්ෙසල්ලා ලබා ෙගන
තිෙබන ෙද් කියාත්මක කරලා තිෙබනවාද?
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුරටත් ෙතොරතුරු
ෙහළිදරව් කිරීමට මම ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කර ගන්නවා. 2012
ජුනි මාසෙය් 30 ෙවනිදා අවුරුදු 99කටයි ෙම් ගිවිසුම අත්සන්
කරලා තිෙබන්ෙන්. එවකට තිබුණ කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
ෙතොරතුරු, අෙප් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් 6 වැනිදා අහපු පශ්නයක් තුළින් ෙහළිදරවු ෙවලා
තිෙබනවා. අපට පුදුමයි, විනිවිද භාවය ගැන කථා කරන රජයක්
වශෙයන් එවැනි ෙදයක් පැත්ත පළාතක නැති එක ගැන. කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් අවසරයක් නැතිව අද ෙම් ගිවිසුම මාස හයක් දීර්ඝ කර
තිෙබනවා. ඒකට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවසරයක් දී තිෙබනවාද
කියලා අපි අහනවා. එෙහම ලබා දී තිෙබනවා නම් කරුණාකර ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න.
අවුරුදු 99 බදු කමය යටෙත් තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
පර්චස් එකක් රුපියල් 60,000 බැගින් තක්ෙසේරු කර තිෙබන එක
සාධාරණයි කියලා ඔබතුමන්ලා අනුමත කරනවාද? පර්චස් එකක්
රුපියල් 60,000 බැගින් අවුරුදු 99කට ෙදනවා නම් අෙප් ලාංකික
ෙකොම්පැනිවලට එෙහම ෙදන්න බැරි ඇයි කියලා මම ෙම්
අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා. එක පැත්තකින් රෙට්
සංවර්ධනයක් ඇති ෙවනවා කියලා කිව්වාට ෙම් වාෙග් තුට්ටු
ෙදකට තක්ෙසේරු කරලා සුද්දන්ට දීලා, ශත පහක්වත් සල්ලි
ගන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න ඉඩ ෙදනවාද?
Groundbreaking ceremony එකක් පැවැත්වූවා. මම හිතන
විධියට ඒකට රජෙය් ඉහළ නිලධාරිනුත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි
අගය කරනවා, ඒ අවස්ථාෙව් යම් පුද්ගලෙයක් ෙබොෙහොම
ඕනෑකමින් කියලා තිෙබනවා, "සුද්දන්ට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් පිස්සු
ෙකළින්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙම් සල්ලි ෙගව්ෙව් නැත්නම්
මාසයක් යන්න ඉස්සර ෙවලා ඒ අය පන්නලා දමනවා"යි කියලා.
ඒ පකාශය විපක්ෂෙය් අපි අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ
කියපු ආකාරයට පැය ෙදකකින් බැංකුෙව් තිබුණ US Dollars
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මිලියන 3.2ක් නැවත ඉන්දියාවට එව්වා. අද US Dollars
25ක්වත් ඒ බැංකු ගිණුම්වල නැහැ. එෙහම නම් ෙකොෙහන්ද ෙම්
සල්ලි ෙග්න්ෙන්? කවුද ෙග්න්ෙන්? කළු සල්ලි සුදු කරන්න
හදනවාද? ඒ වාෙග් ෙද්වලට අවසර ලැබිලා තිෙබනවාද කියලා
තමයි අපි අහන්ෙන්. එවැනි අවස්ථාවක අපි කථා කරන්ෙන්
ආෙයෝජන දිරි ගන්වන්න මිසක් පශ්නයක් ඇති කරන්න
ෙනොෙවයි. නමුත් Krrish Towersවලට මාසයක් ඇතුළත ෙමෙහම
අවසර ෙදන්න පුළුවන් නම්, ලංකාෙව් ෙකොම්පැනිවලට අවුරුදු
ෙදකක් තුනක් තිස්ෙසේ අවසර පතන ඒවාට අනුමැතිය ලැෙබන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී අහන්න
කැමැතියි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார )

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ලංකාෙව් අවසර ෙනොලැබුණ ෙකොම්පැනි ෙමොනවාද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට ෙපන්වන්න පුළුවන්. මම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා
ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති. ෙකොම්පැනි 35ක් 40ක් තිෙබනවා.
ඕනෑ නම් මම ඒ සම්බන්ධෙයන් විස්තර ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ
ආෙයෝජන දිරි ගන්වන්න මිසක් කිසිෙසේත්ම පශ්නයක් ඇති
කරන්න ෙනොෙවයි ෙම්වා කියන්ෙන්. ෙම් Krrish Towers වෙග්
ෙබොරු කරන ඒවා තිෙබනවා. ටාටා ෙකොම්පැනියට Glennie
Streetවල අක්කර හයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
ගනුෙදනු කළ එක පුද්ගලෙයක් අද අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා.
අද ඒ ෙකොම්පැනිය ෙම් රෙට් කරන්න තිබුණ ආෙයෝජන
සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවලා පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එක ෙහළිදරවු කර ෙගන යනවා. ඒවා ඉන්දියානු
ෙකොම්පැනිවලට කරන අපරාධයක් ද, එෙහම නැත්නම් ෙම්ක
නැවතත් චීන ෙකොම්පැනියකට විකුණන්න හදනවාද කියන එක
තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙවනුෙවන් මා කියන්ෙන් ෙම් වාෙග් අඩු තක්ෙසේරුවලට
දීලා, මාසයක් ඇතුළත අවසර ලබා ෙදන්න හදන ෙම්
ෙකොම්පැනිවලට ෙම් විධියට ෙබොරු කරලා, වංචා කරලා ගිවිසුම්
අත්සන් කරන්න එපා කියලායි. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 30ක් ගිහිල්ලා
ඊට පස්ෙසේ පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා expropriation Bill එකක්
ෙගනැල්ලා ෙම් තිෙබන ආෙයෝජන ගත්තා වුණත්, එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජයක් ජනතාව පත් කළ අවස්ථාෙව් ඉඳන් ෙමවැනි ෙබොරු
කරන, වංචා කරන ගිවිසුම් අෙහෝසි කරනවා කියන එකත් වග
කීමකින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න කැමැතියි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරන්න, ෙම් වාෙග් අඩු
තක්ෙසේරුවට වැඩ කටයුතු කරන්න අෙප් ලංකාෙව්
ෙකොම්පැනිවලට ෙදන්න බැරි වුණාම සුද්දන්ෙග් ෙකොම්පැනිවලට
ෙදන්න හැකියාව ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ඇති කර තිෙබන්ෙන්
කියලා, ජනතාව විසින් පත් කර තිෙබන ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අපි
පශ්න කරනවා. ආෙයෝජන මණ්ඩලය තුළ ෙබොෙහොම
උනන්දුෙවන්, විනිවිදභාවෙයන් වැඩ කරන, කථා කරන සීමිත
පිරිසක් ඉන්නවා. අපි ඒ අයව අෛධර්යට පත් කරන්න කටයුතු
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ වාෙග් තීන්දු තිෙබන අවස්ථාවලදී, ඒ
අයෙගන් පශ්න කරන ෙකොට, "කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් තීරණය
ආෙව්, ෙමය ෙකොෙහොම සිදු වනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ"
කියනවා නම් අපි ආණ්ඩුෙවන් අහනවා, ෙම්වා සාධාරණද කියලා.
ගරු සභාපතිතුමනි, Krrish Towersවලට සුපීම් උසාවිෙයන්
දීලා තිෙබන තීන්දුව සම්බන්ධෙයන් බැලුෙවොත්, ෙමොකක්ද කියා
තිෙබන්ෙන්? Sir, the Supreme Courts of both Sri Lanka and
India have held that the law requires all such transactions to
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

be transparent, to fulfil criteria and public interest. A recent
advisory opinion of the Supreme Court of India held that
view. ගරු සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් Supreme Court එෙක්
advisory opinion එකක් දුන්නාම ඒ ෙගොල්ලන් අහනවා. ෙමෙහේ
advisory opinion එකක් ෙදන්නය කිව්වාම පයින් ගහනවා. ඒ
නිසා තමයි අද ෙහජින් සූදුවටත් සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාට
ෙකෝටි 6,500ක් ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අහෙගන
ඉන්නෙකෝ ඉතින්. ඔබතුමා කියනවා. නමුත් ෙවන්ෙන් ෙවනත්
ෙදයක්ෙන්. Deutsche Bank එෙක් නඩුව පැරදිලා තිෙබනවා.
Citibank එෙක් නඩුව දිනලා තිෙබනවා. Standard Chartered
Bank එෙක් 164ක් තිෙබනවා. ඒවා ගැන ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ෙවලාෙව් කථා කරන්න. Action has
to be fair, reasonable, non-discriminatory, transparent, noncapricious, unbiased and without favouritism or nepotism in
pursuit of promotion of healthy competition and equitable
treatment. It should conform to the norms which are rational,
informed with reasons and guided by public interest.
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ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම්
සල්ලිවලට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන්න දවස කවදාද කියන
එක අපට ඉදිරිපත් කරන්න. මට ෙප්නවා ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා හිනා ෙවවී බලා ෙගන
ඉන්නවා. එයින් ෙත්ෙරන්ෙන් කැබිනට් අනුමැතියක් නැති බව
ෙවන්න පුළුවන්. තිෙබනවා නම් කරුණාකරලා නිවැරදි කරන්න
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. මෙග් මුළු අය
වැය සම්බන්ධ කථාවම Krrish Towersවලින් නවත්වන්ෙන්
නැහැ. එක ෙකොටසක් විතරයි මම පාවිච්චි කරන්ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Krrish Towersවලට ද අනුමැතියක් නැහැ කිව්ෙව්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාෙව් සුපීම් උසාවිෙය් කථා කරන
කාරණාම තමයි ලංකාෙව් සුපීම් උසාවිෙය්ත් කථා කරන්ෙන්.
නමුත් ෙම් එක කෑල්ලක් ෙම් Krish Towersවලට සම්බන්ධ
ගිවිසුම තුළ තිෙබනවාද? ඔබතුමන්ලා අත්සන් කළ, ජූලි මාසෙය්
සියයට 10ක් ආවා. මාස 6කින් තව සියයට 50ක් එන්න තිෙබනවා.
නමුත් ඇවිල්ලා තිෙබනවාද? ඇවිල්ලා නැත්නම් ඇයි, ඇවිල්ලා
නැත්ෙත්? ඒ වාෙග්ම ඒකට කැබිනට් අනුමැතිය තිෙබනවා ද?
කැබිනට් අනුමැතිය තිෙබනවා නම් කවදා ද දීලා තිෙබන්ෙන්?
ෙපෞද්ගලික අංශය කිව්වාම ලාංකිකයන්ටත්, සුද්දන්ටත් ෙවන
ෙවනම ෙකොන්ෙද්සි නැහැෙන්. එකම ෙකොන්ෙද්සිය තමයි
තිෙබන්ෙන්. පුළුවන් තරම් ආෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ගන්න ඕනෑ.
අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය වශෙයන් ඒක ඉතාමත්ම අගය
කරනවා. ණය ගන්න එපා. ආෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ගන්න.
ඒ අෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ගන්නා අවස්ථාෙව්දී BOI එකට
පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියට කටයුතු කරන්න. ෙම් අවස්ථාව
වන විට පිලිපීනෙය් ආෙයෝජකෙයෝ ෙගනැල්ලා දවස් 100කින්
ආෙයෝජන ඇති කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඒ රෙට්
තිෙබනවා. ලංකාවට එවැනි හැඟීමක්, එවැනි ඕනෑකමක් තිබුණාට
ෙනොෙයකුත් පශ්න මතු වනවා. අවුරුදු ෙදකක්, තුනක් ගියත් එක
පැත්තකින් environment certificates ඕනෑ කියලා කියන්න
පුළුවන්. අෙනක් පැත්ෙතන් ඉඩම් පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා.
අන්තිමට ඉඩම් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදනවා කියලා රජෙය්
ආයතන ඒවා උදුර ගන්න හදනවා. නමුත් ඒ අයට ෙම් කටයුතු කර
ගන්න ශත පහක්වත් නැහැ. ෙම්වා අපි දන්නා කරුණුයි.
අවශ තාව අනුව රටට පුළුවන් තරම් ආෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා
ගන්න ඕනෑ කියන එකයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, Krrish Towersවල තිෙබන්ෙන් ඔය එකක්
තමයි. Katyal family එක තුළ -ඒ පවුල තුළ- ඒ අය ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබනවා හර්යානාවල ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙගවල් හදනවා
කියලා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා කරුණාකරලා ඒ පිළිබඳව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. KPMGවල ෙම්
සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා ලු. ෙකොෙහේද
ෙගවල් හදලා තිෙබන්ෙන්? අපට ගිහින් බලන්න පුළුවන්ද? සල්ලි
ෙකොතරම් ෙයොදවලා තිෙබනවාද? මතට තිත තියන, එෙහේ තිෙබන
ෙකොම්පැනියකින් තමයි ෙම් සල්ලි දාලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්
එෙහේත් ඒවා හදලා නැහැයි කියලා තමයි වාර්තා ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා අපි ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ෙම්වා කියන්ෙන් ෙම්
රටට එන්න කැමැති ඉන්දියාෙව් ආෙයෝජකෙයෝයි. ෙම් අයට
මාසයකින් ෙම්වා ලබා ෙදනවා නම් අපිට ඒ වාෙග් අවස්ථාව ලබා
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා ඒ අය අහනවා.

අනුමැතියක් තිෙබනවා. නමුත් සංෙශෝධනය කැබිනට් එෙකන්
අනුමත කරලා නැහැ. රක්ෂණ ෙකොම්පැනි සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමා උසාවි ගියා. ඒෙකන් තීන්දුවක් ලැබුණා. ඒෙකන් කිව්ෙව්
කැබිනට් අනුමැතිය තිෙබනවා; නමුත් එවකට සිටිය ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් සභාපති සහ PERC ආයතනෙය් සභාපති ෙම්ක
පතික්ෙෂේප කෙළේ නැවත කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී නැති නිසායි
කියලායි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැත්ෙත් ෙමොකද? ඒක ඒ අවස්ථාෙව්දී නැවත කැබිනට් එකට
ගිහින් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔය පශ්නය ඇති වුෙණ්. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඊටත් වඩා අන්ත තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමහිදී ෙකොයි ආකාරෙයන්ද අෙයෝජකෙයෝ
ෙග්න්ෙන්, කවුද ෙග්න්ෙන්, ලංකාෙව් නිෙයෝජිතෙයෝ කවුද කියලා
ෙහළිදරවු කරලා තිෙබනවාද? ෙම්වා ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා විතරයි.

Sir, I would also like to touch upon the expropriation
Act, which has created a lot of problems for the country.
It has led to uncertainty and erosion of investor
confidence in this country. A lot of foreign investors who
come in say that there is protection only through the
Constitution and the Government elected by the people to
ensure that the Constitution is protected. Under the
expropriation Act, we want to know, is the Sevanagala
Sugar Company making money? Is the Pelwatte Sugar
Company making money? - [Interruption.] Hon.
Lakshman Senewiratne, please sit down. You have a
personal interest in that. I will ensure that it is mentioned.
When we are not in Parliament, you make statements.
Other people’s capital is being used. - [Interruption.]
I am only referring to the Ministry.
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ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා (ඵලදායීතා පවර්ධන
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ல
மன்
ேமம்பாட் அைமச்சர்)

ெசெனவிரத்ன

-

விைனத்திறன்

(The Hon. Lakshman Senewiratne - Minister of Productivity
Promotion)

Let me answer.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙපෞද්ගලික ෙදයක් කිව්ව නිසා දැන් එතුමාට අවස්ථාවක්
තිෙබනවා. මිනිත්තුවක් ගන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I do not need your answer at this moment. [Interruption.] You expropriate somebody else’s capital
and try to show that you are making money. The
production of 34,000 tons has reduced to 21,000 tons. Do
not mislead this House. - [Interruption.] You have a
personal interest in that. I will ensure that it is proved in
this House. Do not mislead the House. The 31,000 tons
produced by investors has been reduced to 14,000 tons. [Interruption.] I have no interest in that except for my
colleagues, who are investors, who tried to reduce the loss
in this country. - [Interruption.] Today, it is shown as if
they were involved in liquor brewing et cetera. There was
nothing of that sort. Today, you are allocating monies in
this House in order to support the loss-making institutions
such as Sevanagala and Pelwatte.
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல
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மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

You are off your head.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ. මම ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහත්මයා ගැන
ෙපෞද්ගලික ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා ෙමොකටද ෙතොප්පිය දමා
ගන්න හදන්ෙන්? ෙම් අවස්ථාෙව්දී expropriation Act එක
සම්බන්ධෙයන්, ෙම් ඉඩම් සම්බන්ධෙයන්, ෙම් ආෙයෝජකයින්
සම්බන්ධෙයන් -[බාධා කිරීමක්] ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක අහෙගන
ඉන්න ඔබතුමා මට ෙවලාව ෙදනවාද?

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

සාමාන ෙයන් පුද්ගලෙයක් ගැන කථා කරන්න ෙහොඳ
නැහැෙන්. ෙමොකක්ද, ෙපෞද්ගලික සම්බන්ධයක් -[බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක මෙග් ෙවලාෙවන් ගන්න එපා.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කර ඇහුෙව් ෙම්ක මෙග්
ෙපෞද්ගලික ආයතනයක්ද කියලායි ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය
මාස 10ට මෙග් අමාත ාංශය මිලියන 790ක ශුද්ධ ලාභයක්
ලැබුවා. [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I am off my head because people like you are ruining
the little that is left in this country. - [Interruption.]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අෙන්! ඒකට ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. ඕකට ඔබතුමාට
ඔතරම් කැක්කුමක් අවශ නැහැ. ෙමොකක්ද, ඔබතුමාට ඔය ගැන
තිෙබන කැක්කුම?

ශත 5ක ශුද්ධ ලාභයක් ලබලා තිෙබන්ෙන්. ෙවනත්
ෙකෙනකුෙග් ෙකොම්පැනියක් අරෙගන ඊට පසු ඒෙක් පාග්ධනට
මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැතුව ඒෙක් ලාභයක් ෙපන්වන්න හදනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

අනවශ පකාශයක්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

භාර දීලා තිෙබන වැඩ ෙකොටස අකුරටම ඉටු කළා. අපි කසිප්පු
හදලා විකුණන්න දුන්ෙන් නැහැ. අපි සීනි හදලා විකිණුෙව්. අද අපි
රුපියල් 80කට -ලාභයට- සීනි විකුණනවා. රුපියල් 100කට
ෙනොෙවයි. අපි රුපියල් 80ටයි සීනි විකුණන්ෙන්.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, අනවශ පකාශයක්ද කියා ඔබතුමා
බලන්න. ෙම් රෙට් තිෙබන සීමිත මුදල් ටික අසීමිත ඉල්ලීම් තුළින්
ගිහිල්ලා අන්තිමට පඩි වැඩි කරන්න බැහැ. ෙකොම්පැනිවලට
උත්තර ෙදන්න බැහැ. ෙම් වාෙග් ෙසවනගලට, පැල්වත්තට සල්ලි
ටික ෙවන් කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම අහනවා, expropriation
Act එක තුළ -[බාධා කිරීමක්] ෙමතුමාට ෙසවනගලට තිෙබන
ආදරය ෙමොකක්ද? ෙම්කට එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ඕනෑකමක්
තිෙබනවා කියන එක වැඩි කල් යන්න ඉස්සර මම ෙපන්වා
ෙදන්නම්. අපෙග් දයා ගමෙග් මැතිතුමාෙග් ෙකොම්පැනියක්
ෙමතැන තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක අලාභයක් ලැබූ ෙකොම්පැනියක්.
ඊට පසු අෙප් දයා ගමෙග්ලාෙග් ෙසවනගල, හැරී ජයවර්ධනෙග්
පැල්වත්ත වාෙග් ෙකොම්පැනි අරෙගන ශත පහක් නැතුව දුවලා
ෙපන්වන්න හදනවා, ලාභයක් තිෙබනවා කියා. ෙම් කාටද
ෙපන්වන්න හදන්ෙන්? ඕක ෙමොන්ටිෙසෝරියක ළමයි කට්ටියකට
කියන්න පුළුවන්. ඕවා අපි වාෙග් වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ට
ෙපන්වන්න හදන්න එපා.
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සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක් වැඩිපුර ෙදනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, expropriation Act එක තුළ
ආෙයෝජකයන් දිරි ගන්වන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති
කරන්න ඕනෑ ෙන්ද? ෙම්ක බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නයක්. ආණ්ඩුව පතිපත්තියක් වශෙයන් කටයුතු
කළා. නමුත් ආෙයෝජකයන් දිරි ගැන්වීෙම්දී ෙලොකු පශ්නයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. කරුණාකර, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ඍජු
පකාශයක් කරලා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් උදවියට උදව් කරන්න
පුළුවන් විධිෙය් වැඩ කටයුත්තක් කරන්න, ආෙයෝජකයින් දිරි
ගන්වන්න කටයුතු කරන්න කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
විපක්ෂය වශෙයන් මතක් කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඔබතුමාෙගන් අහනවා,
expropriation Act එක ගැන. ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙකොපමණ
ෙවලාව තිෙබනවාද?

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, තව මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න. ෙම් විසර්ජන
ෙකටුම්පත් පනත සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් කාරණය ඕනෑකමින්
අහනවා. අද සුපිම් උසාවිෙයන් කියලා තිෙබනවා, ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් යම් කරුණුවල ෛනතිකභාවයක් නැහැ කියලා.
ෙමය සම්මත කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක
ඡන්දයක් සහ Referendum එකක් ඕනෑය කියා තිෙබනවා. ඒ
කාරණය සම්බන්ධෙයන් අපට ෙම් වනතුරු රජෙයන් උත්තරයක්
දීලා නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 7 වන වගන්තිය නිවැරදි
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපට තවම දැනුම් දීලා නැහැ. ඒ
වාෙග්ම, Head 241 තුළින් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් අත්තෙනෝමතිකව මුදල් මාරු කරන්න
කටයුතු කරන බවත් කියලා තිෙබනවා. සුපිම් උසාවිය ෙබොෙහොම
ඕනෑකමින් Intergenerational loans සම්බන්ධෙයන් කරුණක්
ෙහළිදරව් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තවම ඒ
ගැන කථා කර නැහැ.
ගරු වාසුෙද්ව නානාක්කාර ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් සිටින නිසා
මා කියනවා, 2005 අවුරුද්ෙද් අපි ඔබලාට රට භාර ෙදනෙකොට,
බිලියන 1784 ක් හැටියට තිබුණු රෙට් ණය බර, අද බිලියන
6984ක් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ කියන්ෙන් හතර ගුණයකින් වැඩි
ෙවලා, රෙට් සම්පත් වැඩි ෙවන්ෙන් නැතිව. Intergenerational
loans සම්බන්ධෙයන් එවකට තිබුණු නිෙයෝගයට සම්පූර්ණෙයන්
ෙවනස් විධියටයි අද කටයුතු කරන්ෙන්. එදා රජයන් ෙදකක් අතර
ගනු ෙදනු කළා. නමුත් අද වාණිජ බැංකුවලින් තමයි ණය ගන්ෙන්.
එදා සියයට දශම භාගයක ණය ෙපොලී අනුපාතයක් තිබුණා. නමුත්
අද සියයට අටහමාරක ෙපොලියට වාණිජ බැංකුවලින් තමයි ණය
ගන්ෙන්. එදා රුපියල ෙබොෙහොම ස්ථාවරව තිබුණා. අවුරුද්දක් තුළ
රුපියලට සියයට 30ක ෙවනස්කමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
අය වැය තුළින් ෙඩොලරය රුපියල් 131ක් වන්නට පුළුවන්.
අවුරුද්ද අවසාන වනෙකොට රුපියල් 231 වන්නටත් පුළුවන්. ඒ
නිසාම තමයි සුපිම් උසාවිය ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 7 වගන්තියත්,
241 වන ශීර්ෂයත් සම්බන්ධෙයන් පශ්න කරලා තිෙබන්ෙන්.
මුදල් අමාත ාංශයට ළඟට තිෙබන ඉතා වැදගත්
අමාත ාංශයක් හැටියටයි මා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
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සලකන්ෙන්. ඉතාම ඕනෑකමින් වැඩ කරන, රෙට් ආර්ථිකය ගැන
දන්නා පුද්ගලයකු වන ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක්
කරනවා ෙම් අය වැෙය් ෛනතිකභාවය ඇති කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා කරුණාකර පකාශයක් කරන්න කියලා.
අද අධිකරණයට පශ්නයක් ඇති කර තිෙබනෙකොට, හිර
ෙගදරක මිනිසුන් තියාගන්න බැරි අවස්ථාවක, ආෙයෝජකයන්ට
ෙම් රෙට් ඉන්න බැරි අවස්ථාවක, පිටස්තර රටවල් එක්ක
සම්බන්ධකම් කඩා වැටී ඇණ හිට තිෙබන අවස්ථාවක
ආෙයෝජකයන් දිරි ගන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකෙසේද කියන
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහනවා.
අවසාන වශෙයන් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමහි ෙපන්වා
තිෙබනවා, ආෙයෝජන මණ්ඩලය තුළින් එන අවරුද්ෙද් US
ෙඩොලර් බිලියන ෙදදහස් එකසියක පමාණයක් ෙගෙනන්න
හදනවා කියලා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව්දී රැකී රක්ෂා දහහත්දාහයි
ඇති කරන්ෙන්. හැම අවුරුද්ෙද්ම තරුණ තරුණියන් එක්ලක්ෂ
විසි අටදාහක් අලුතින් ශම බල ශක්තියට එකතු ෙවන ෙකොට,
සියයට 85ක ආෙයෝජන තිෙබන BOI එෙක් රැකියා අවස්ථා ඇති
ෙවන්ෙන් දහහත් දාහයි. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවයට බඳවා
ගන්නවාය කිව්වාට, ඒ රැකීරක්ෂා ඇති කරන්න ෙම් අවුරුද්ෙද් ශත
පහක් ෙවන් කරලා නැහැ. ඒ අනුව ෙම් රෙට් එක්ලක්ෂ
විසිදහසකට විතර රැකියා ඌනතාවක් තිෙබනවා.
එක පැත්තකින් කියනවා full employment කියලා. අනික්
පැත්ෙතන් කියනවා රැකීරක්ෂා හදන මාර්ග ෙමන්න ෙමෙහමයි
තිෙබන්ෙන් කියලා. අපි ආණ්ඩුෙවන් අහනවා ඉතුරු අයට රැකී
රක්ෂා ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල්
තමයි අප අහන්ෙන්. ෙම් වාෙග් execution gap තිෙබන ෙකොට,
ඔබතුමන්ලාට රූපවාහිනිෙයන් ජනතාවට ෙබොරු කරන්න පුළුවන්.
නමුත් රෙට් සමස්ත ආෙයෝජනයට, ෙම් රෙට් බුද්ධියක් තිෙබන
අයට ෙබොරු කරන්න බැහැ. කථිකාචාර්යවරුන්ට ෙබොරු කරලා
පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් වුණාට ආෙයෝජකයන්ට, සාමාන
ජනතාවට ෙබොරු කරන එක ෙලෙහසි වැඩක් කියලා හිතන්න
එපා. ඔබතුමන්ලා හිතනවා ඇති ඒක ෙබොෙහොම ෙල්සියි කියලා.
නමුත් රෙට් ආෙයෝජකයන්ට සහ පිට රටින් එන ආෙයෝජකයන්ට
ඊට වැඩිය ඕනෑකමින් උත්තර සපයන්න අවශ යි. මම කිව්වා
වාෙග්, ඉන්දියන් ටාටා ෙකොම්පැනිය එළවලා චීන ෙකොම්පැනියක්
ෙග්න්නද හදන්ෙන්? ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ වාෙග් පශ්න තමයි
තිෙබන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් කරන
කාර්යභාරය මම අගය කරනවා. කරුණාකරලා මහන්සිෙයන් වැඩ
කරලා ෙම් වැටිලා තිෙබන ආර්ථිකයට සවි ශක්තිමත්භාවයක් ඇති
කරන්න. ඒකට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය තිෙබනවා. නමුත්
දූෂණය රහිතව, එක ෙකොටසකට විතරක් උදවු කරන්ෙන් නැතිව,
සුද්දන්ට උදවු කරලා ලාංකිකයන් නැති කරන්න උත්සාහ ගන්ෙන්
නැතිව ඒක කරෙගන යන්න කියන කාරණය අප මතක් කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් අෙප්
අදහස් ඉතාම ඕනෑකමින්, proactive basis එෙකන් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන බවයි මම මතක් කෙළේ.
[පූ. භා. 10.24]

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 සභාපතිතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙකොම්පැනි ෙවනුෙවන්, ෙකොම්පැනි උෙදසා, ෙකොම්පැනිකාරෙයක්
හැටියට කථා කළා. අපි, ෙම් රටට ආෙයෝජන ලබා ගැනීම වාෙග්ම
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ඒවාට රාජ මැදිහත්වීම පමුඛ ෙලස පිළිගන්න ආණ්ඩුවක්. ඒ නිසා
රජය මැදිහත් විය යුතු තැන්වලට මැදිහත් ෙවනවා. බලන්න, සීනි
කර්මාන්තශාලාව.
රජය මැදිහත් ෙවලා ගැෆයිට් කම්හල ආරම්භ කරලා අද ඒක
ඉතා ලාභ ලබන ව ාපාරයක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. රක්ෂණ
සංස්ථාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් වංචනික ෙලස තුට්ටු
ෙදකට දුන්නා. අපි නඩු දමලා ඒක ආපහු ගත්තා. අද එය රජෙය්
මහා විශාල ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
විධියට රජය මැදිහත් විය යුතු තැන්වලට රජය මැදිහත් ෙවනවා.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ Krrish Group එක ගැන කිව්වා. එතැන
ෙලොකු වරදක්, වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා කිව්වා. ඉතින්
ඔබතුමා උසාවියට යන්නෙකෝ. උසාවියට ගිහින් නඩුවක්
දමන්නෙකෝ, මම දැම්මා වාෙග්. එදා රක්ෂණ සංස්ථාව ගැන
උසාවිය කිව්ෙව් ෙමොකක්ද ? මැරයින් එක ගැන ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්? වංචා ෙදකක් ෙවලා තිෙබනවා, ඇත්ත වටිනාකම දීලා
නැහැ කිව්වා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා ෙම් ගනුෙදනුෙව්දී
රජෙය් තක්ෙසේරුකරු ඇත්ත වටිනාකම දීලා නැහැ කියලා.
ඔබතුමා යන්න උසාවියට. තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා උසාවිෙයන්
ඉල්ලන්න එහි සැබෑ තක්ෙසේරු මිල ෙදන්න කියලා. ඒ සැබෑ
තක්ෙසේරු මිල,- [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න, මම කියන්නම්.
[බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාත් වාඩි ෙවන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)
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(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, නැහැ. මම ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදමින් තමයි ඔබතුමාෙග්
නම කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] මම තමුන්නාන්ෙසේට පිළිතුරු ෙදමින්
කථා කෙළේ. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේට අයිතියක්
නැහැ, ෙම් කථාවට සම්බන්ධ වන්න. දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. මම රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා අහපු ෙද්ටයි පිළිතුරු ෙදන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කථා කරන අවස්ථාෙව් ලක්ෂ්මන්
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාෙග් නම කිව්වා කියලා එතුමාට මිනිත්තු
පහක් දුන්නා කථා කරන්න. දැන් ෙමතුමා මෙග් නම කිව්වා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමා ඔතැන ඉඳන් කථා කළා ෙන්. කථා කරපු ෙකනාෙග්
නම කියන්ෙන් නැතුව උත්තර ෙදන්න පුළුවන්ද?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ලබන සතිෙය් උසාවි යනවා. ගිහින් බලනවා, ෙමොකද
වන්ෙන් කියලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

උසාවි යන්න බැරි නම් ඕනෑ අපායකට යන්න. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තීන්දුව. තමුන්නාන්ෙසේලා බලා ෙගන
ඉන්ෙන් අපායට යන්න ෙන්. ඒක නිසා අපායටම යන්න. [බාධා
කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙව්ලාව
තිෙබනවා. ඒ ෙව්ලාෙව්දී කථා කරන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක්
තිෙබනවා.

ඒක තමයි කියන්ෙන්. මට පශ්නයක් නැහැ. මෙග් නම කියපු
නිසා ඒකට මම උත්තර ෙදනවා. ඔබතුමා අභිෙයෝග කළා,-

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

එතුමා සඳහන් කෙළේ කථිකයාෙග් නම. ෙචෝදනාවක් කළා
ෙනොෙවයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම උසාවි යනවා. යනවා වාෙග්ම-

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අපි උසාවි ගියා. උසාවිෙයන් තීරණයක් ගත්තා. ඒ තීරණය
මත, ඒ කරපු වංචනික ගනුෙදනු අවලංගු කළා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මෙග් නම කිව්වා ෙන්. දැන් මට
අවසර ෙදන්න එයට පිළිතුරක් ෙදන්න.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙම් විධියට කිසිම මන්තීතුෙමකුෙග් නමක් කියන්න බැහැ ෙන්.
කිව්ව හැටිෙය් එතුමාට කථාවක් ෙදන්න ඕනෑ! ෙම් ෙමොන ස්ථාවර
නිෙයෝගද?
Krrish Group එකට විරුද්ධව ඔබතුමා නඩු දාන්න. ඒක තමයි
ඔබතුමන්ලා කළ යුතු.
ඊළඟට, අපි උසාවිය දඬු කෙඳේ ගහන්න යනවා කියන
කථාවකුත් කිව්වා. ඇත්තටම ෙම් රෙට් තිෙබන නීතිය අනුව තමයි
අපි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. නීතියට පිටින් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

නම්, අරාජිකව යන්න ඕනෑ නම් ඒක ෙවනම කාරණයක්. තමන්
පිළිබඳව ඇෙසන නඩුෙව් විනිශ්චයකාරවරුන් කවුද කියලා තීන්දු
කරලා තිෙබන්ෙන්ත් අග විනිශ්චයකාරතුමිය.
ඒකත්, අග
විනිශ්චයකාරතුමිය හැටියට එතුමියට තිෙබන නීත නුකූල
අයිතියක්. නමුත් වැෙඩ් ඇදයි. වැෙඩ් ඇදයි. [බාධා කිරීම්] ඒක
කාටත් ෙපෙනනවා. ඒක කාටත් ෙපෙනනවා.[බාධා කිරීම්] වැෙඩ්
ඇදයි.
දැන් ෙම් අය කථා කරන්ෙන් අපක්ෂපාතීත්වය ගැන. ෙම් අය
කථා කරන්ෙන් අධිකරණයට තිෙබන විශ්වාසනීයත්වය ගැන. ෙම්
අය කථා කරන්ෙන් අධිකරණෙය් උත්තරීතරභාවය ගැන. මම
සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් තිෙබනවා කියලා හිතමු. ඒ නඩුව අහන
විනිශ්චයකාරවරුන් මම ම තීන්දු කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම්? [බාධා
කිරීම්] කථා කරන ෙකොට නිතරම මතක තියා ගන්න, ෙම් මනුෂ
ස්වභාවය නිරන්තෙයන්ම යම් යම් අගතීන්ට මිනිසුන්ව ෙගන
යනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි ෙම් පිළිබඳව කියා කිරීෙම්දී අපි
පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට සාමූහික පදනමකින් කියාත්මක ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට,අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ඉතිහාසය නම් ඉතාම අමරණීයයි. ඒ ගැන නම් කථා කරන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයන් අධිකරණය ෙවනුෙවන් ඉටු
කරපු ෙසේවාව තවමත් ඒ වැදුණු ගල් පහරවලින් කථා ෙකෙරනවා.
[බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අහගන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දැනුත් ගහනවා ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

හැබැයි ෙබොරු point of Order දැම්ෙමොත් එළියට යවන්න
ඕනෑ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොරු එකක් ෙනොෙවයි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙමොකක්ද, point of Order එක?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු සභාපතිතුමනි, ගල් ගැහුවා කියලා,- [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්වා points of Order ද? [බාධා කිරීම්]
ෙම්වා හුදු interruptions.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

අහක යන ඒවා භාර ගන්න එපා ගරු මන්තීතුමා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් බාධාකිරීම්වල එකම අර්ථයයි
තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි, අප කියන්න යන කාරණාව තමන්ට වැෙදන
නිසා, ඒ වැෙදන පහර වළක්වා ගන්න ඒ ෙවලාවට ඔලුව එහාට
කරගැනීම. ඒකයි ඔය කරන්න හදන්ෙන්. එෙහම ෙනොෙවයි,
වැෙදන පහරට මුහුණ ෙදන්න. මුහුණ දීලා තමන්ෙග් පහර ෙම්
පැත්තට එල්ල කරන්න. ඒකයි ඇත්ත විවාදෙය් ස්වභාවය ෙවන්න
ඕනෑ. ඒ ෙවනුවට විවාදෙය්දී මතු කරන තර්කය වළක්වන්නට කෑ
ෙකෝ ගැහීෙමන් වැඩක් නැහැ.
Facts are sacred; opinion can be anything. ගරු
සභාපතිතුමනි, සීනි කර්මාන්තෙය් තිබුණු තත්ත්වයත්, තිෙබන
තත්ත්වයත් ගැන කරුණු සහිතව ෙතොරතුරු දැන ගන්න අපට
වුවමනා නම්, සංඛ ාෙල්ඛන මඟින් ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කළාම,
තමන්ෙග් ගණකාධිකාරි ඥානෙයන්, ගණකාධිකාරි දැනුමින් ඒ
කරුණු ෙබොරු කරන්න හදන්න එපා. ගණකාධිකාරිවරුන් තරම්
ෙබොරුකාරයන් ෙලෝකෙය් තවත් නැහැ. මම ෙනොෙවයි ෙමෙසේ
කියන්ෙන්. ෙම් ෙලෝකෙය් තිබුණු ඉහළම ගණකාධිකාරි සමාගමක්
ෙබොරු කරලා, ඒ ගණකාධිකාරි සමාගම කඩා වැටුණා. ඒ නිසා
ගණකාධිකාරිවරුන් ගැන ෙලොකු විශ්වසනීයත්වයක් නැහැ.
ෙමොකද, තමන්ට අනුගහය ෙදන තමන්ෙග් ෙසේවාදායකයාටයි ඒ
අය ෙසේවය කරන්ෙන්.
මා කිව්ෙව් ආෙයෝජනවලට රජෙය් මැදිහත් වීම අවශ යි. අෙප්
දර්ශනය අනුව ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දායකත්වය අපි ගන්න ඕනෑ.
හැබැයි ඒ කටයුතු අපට ගැළෙපන රාමුව තුළ ෙකෙරන්න ඕනෑ.
අපට ගැළෙපන රාමුව තුළ කියන්ෙන් ෙම්කයි. රෙට් ෙපොදු
දියුණුවට, අප ඉලක්ක කරෙගන තිෙබන රෙට් ෙපොදු සැලැස්මට,
අප ඉලක්ක කරෙගන තිෙබන රෙට් ෙපොදු අරමුණුවලට
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දායකත්වය ලබා ගන්න ඕනෑ. එෙසේ
ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, එතැනදී අප මැදිහත් ෙවලා ඒවා නැවත
සකස් කරන්න ෙවනවා ෙපොදු වුවමනාවට මුල් තැන ලැෙබන
ආකාරෙයන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද
කියලාත් අපි දැන් බලමු ෙකෝ. ආර්ථික සංවර්ධනය කියන්ෙන්
ආර්ථිකය පසාරණය වීම පමණක් ෙනොෙවයි. සමස්ත සමාජ
සංවර්ධනයත් ඒකත් එක්ක අනුකූලව පවතින්න ඕනෑ. එෙහම
නැත්නම් ජීවන මට්ටම්වල ෙපොදු වර්ධනයක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ.
ඒකට අපි කියනවා,"තුලනාත්මක සංවර්ධනය"කියලා. එෙසේ
ෙනොවන ආර්ථිකය පසාරණය වන, එෙහත් පළල් ජන ජීවිතය
එයට අනුකූලව වර්ධනය ෙනොවන විරූපී ආර්ථික වර්ධනයන්
තිෙබන්න පුළුවන්. එවැන්නක් ගැන ෙනොෙවයි අපි කල්පනා
කරන්ෙන්. ඔළුව ෙලොකුයි, බඩ මහතයි වාෙග් විරූපී දර්ශනයක්
අෙප් ආර්ථිකයට වුවමනා නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි උත්සාහ
කරන්ෙන් එකිෙනකට සම්බන්ධව ආර්ථිකෙය් පැවැත්ම පළල්ම
තලෙය් ජන ජීවිතයත් එක්ක එකතු කරෙගන යන්න. ඒක තමයි
"දිවි නැගුම" වැඩසටහෙන් අර්ථය. සමෘද්ධිෙය් අර්ථය ඒකයි.
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ගරු සභාපතිතුමනි, ගණන් බලලා තිෙබන හැටියට ඇත්තටම
පවුල් ලක්ෂ 18ක් ඉන්නවා. නමුත් මම එතුමාට කිව්වා, පවුල්
ලක්ෂ 20ක් විතර ෙවයි කියලා. ෙම් ලංකාෙව් තිෙබන පවුල් ලක්ෂ
50න් ඔවුන් ඔසවා තබන්නයි ෙම් මුළු කියාදාමය අරඹලා
තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද දන්ෙන් නැහැ, අද වන ෙකොට
සමෘද්ධිෙයන් රුපියල් බිලියන 60ක් ෙම් ජන ෙකොටස් අතරට ක්ෂුද
ණය දීලා තිෙබනවාය කියන කාරණය. කාටද? පවුල් ලක්ෂ 18ක්
වූ ෙම් රෙට් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට. විවිධ ආපදා ණය, ව ාපාර ණය,
නිවාස ණය, ෙනොෙයකුත් විධිෙය් ණය. ෙම් මඟින් ෙමොකක්ද අපි
කරන්න හදන්ෙන්? අර පළල්ම තලෙය් ජීවත් වන අඩු
ආදායම්ලාභීන් අරෙගන තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නැඟිට්ටුවන්න
අපි හදන්ෙන්. ඒක තමයි දිවි නැගුෙම් අර්ථය. දිවි නැගුෙම් දර්ශනය
ඒකයි. ඒ නිසයි ෙම් රජය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජයට වඩා
ෙවනස් ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය රෙට් ආර්ථික
වර්ධනය හැටියට සැලකුෙව් දැන් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
කිව්වා වාෙග් - [බාධා කිරීමක්] "රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
කිව්වා වාෙග්" කියන ෙකොට point of Order ගන්න යන්න එපා.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වා, බිලියන ෙමපමණ
2005 භාර දුන්නාය කියලා.
ගණනක් අපි ඉතුරු කරලා
ෙමොනවාටද ඉතුරු කෙළේ? ඒක වියදම් කරන්නයි තිබුෙණ්. ඒක
වියදම් කරන්න තිබුෙණ් ෙම් රට ෙවනුෙවන්, රෙට් ෙපොදු ජනතාව
ෙවනුෙවන්, රෙට් උන්නතිය ෙවනුෙවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ආයතනය පාඩුයි, මිහින් ලංකා
ආයතනය පාඩුයි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පාඩු වන ඒවා ලාභ බවට පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. පරන්තන් ෙකමිකල්
ආයතනය, ලංකා ඛනිජ වැලි සංස්ථාව - [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම
ඉන්න ෙකෝ. පාඩු ලබන ෙද්වල් ලාභ ලබන තැනට පරිවර්තනය
කර ෙගන එන කාලයකයි අපි ඉන්ෙන්. මම ඒක ෙනොෙවයි
කිව්ෙව්; මම ඒක ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. දැන් සෙතොස අපි තවත්
ව ාප්ත කරෙගන යන්නයි හදන්ෙන්. තවත් Co-op City ව ාප්ත
කරෙගන යන්නයි හදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්
සෙතොස ඇකුළුවා. ඒකට කමක් නැහැ. මම කිව්ෙව් ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමන්ලා කියනවා, "ෙමච්චර අපි සල්ලි
ඉතුරු කරලා තිබුණා"ය කියලා. ෙමොකටද ඉතුරු කරලා තැබුෙව්?
සල්ලි වියදම් කරලායි තිෙයන්න ඕනෑ. අපි ඒවා පරිවර්තනය
කරලා තිෙබනවා, රෙට් සම්පත් බවට, මහා වරායවල් බවට, මහා
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් බවට. ෙම් රට ෙලෝක සිතියෙම් කාටත්
ෙනොදැකිය ෙනොහැකි මර්මස්ථානයක් බවට පත් කරන්නයි අපි වැඩ
කරෙගන යන්ෙන්.
ඒ ෙම් රෙට් සමස්ත දියුණුව ෙවනුෙවන්. ඒ නිසා තමන්ෙග්
කාලෙය් තමන්ෙග් වැඩ පිළිබඳ වාර්තාව-
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ෙනොදැක සිටිය ෙනොහැකියි. දැකිය යුතු තැනකට ෙම් රට අපි ෙගන
එනවාය කියන එකයි අපි කියන්ෙන්.
ඊළඟට අපි බලමු, අපි ලබා ගන්න හදන සමස්ත ආර්ථික
වර්ධනය; සමස්ත සමාජ ආර්ථික වර්ධනය. ෙම් වර්ධනෙය් එක
ෙකොටසක් තමයි, අඩු ආදායම් ලබන සියලුම ජනතාවට තමන්ෙග්
ආහාර ෙභෝග සපයා ගන්නට අත දීම. ඒකට තමයි "දිවි නැගුම"
තිෙබන්ෙන්. තවත් නව ආදායම් මාර්ග විවෘත කර ගැනීමට ඉඩ
ලබා දීම. ඒක තමයි අෙනක් පැත්ෙතන් දිවි නැගුෙමන් කර ෙගන
යන වැඩ පිළිෙවළ. එමඟින් සමාජෙය් එක තලයක්
සම්පූර්ණෙයන්ම අලුත් ජීවිතයකට කැඳවා ෙගන එන්නයි අපි ෙම්
කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්.
ඊළඟට ෙදවැනි ෙද්, සමස්ත සමාජ පවර්ධනෙය් ෙදවැනි
ෙකොටස තමයි, ෙපොදු ෙසේවාවන් පමාණාත්මකව හා ගුණාත්මකව
තිබිය යුතු තැනට ෙගන ඒම. ඒ නිසා තමයි ලංගම ෙසේවය, දුම්රිය
ෙසේවය, මහාමාර්ග දියුණු කිරීෙම් විශාල වැඩ ෙකොටසකට ෙම්
රජය ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙපොදු අවශ තාවන් සඳහා
වුවමනා කරන වියදම් දැරීම මඟින්, ඒ ෙපොදු අවශ තාවන් හා
ෙසේවාවන් ඉටු කරලීම ෙම් රෙට් සමස්ත සමාජ ආර්ථික වර්ධනෙය්
අෙනක් ෙකොටස.
ඊළඟට තුන්වන ෙකොටස, ජීවන වියදමට සරිලන වැටුප්
ආදායම් තත්ත්වයන් පවත්වා ගැනීම. සමස්ත ආර්ථික වර්ධනයක,
සමස්ත සමාජ ආර්ථික වර්ධනයක අර්ථය ඉටු කර ගන්න තිෙබන
තුන්වන ෙකටස ඒකයි. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි වැටුප් වැඩි කිරීමක්
අෙප් රජය ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්. ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා කිව්වා, ෙපෞද්ගලික අංශයට සියයට 35කින් වැටුප්
වැඩිවීමක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා; අපි රාජ අංශයට වැඩි
කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට 7යි කියලා. Accountant ෙකෙනකු
හැටියට දැන ගන්න ඕනෑ ෙද් තමයි base point කියලා එකක්
තිෙබන බව. ඒක තිෙබන්ෙන් base point එක අනුවයි. සියයට
කීයකින් අෙප් වර්ධන ෙව්ගය වැඩි ෙවනවාද කියන එක
තිෙබන්ෙනත් base point එක අනුව.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සියයට 7යි නම්, සියයට 7යි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, නැහැ. Base point එක ෙනොදැන- [බාධා කිරීමක්] මා
කියන්ෙන්, base point එක ෙනොදැන, base point කියන එෙක්
අර්ථය ෙනොදැන පතිශතය ගැන කථා කරන්න යෑම තනිකරම
කකුල කෙට් දමා ගැනීමක් කියලා. ඒක මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා
- [බාධා කිරීම්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි කකුල කෙට් දමනවා නම්, ඔබතුමා කට- [බාධා කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

"ෙනොදැකිය ෙනොහැකි" කියන එක වැරදියි.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, නැහැ. අෙප් රෙට් විෙශේෂත්වය ෙනොදැක සිටිය
ෙනොහැකියි. සිංහල භාෂාව ඉෙගන ගන්න. අෙප් රෙට් විෙශේෂත්වය

ඒ නිසා මම කියන්ෙන් කරුණාකරලා ඒක ෙත්රුම් ගන්නය
කියන එකයි. රුපියල් 18,000ක්ව තිබුණු ෙම් රෙට් රාජ
ෙසේවකයාෙග් මාසික ආදායම තමයි තවත් රුපියල් 1,500කින් වැඩි
කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රුපියල්
10,000ක්ව තිෙබන වැටුප තමයි සියයට 35කින් වැඩි කරන්නය
කියා අද ෙම් ෙයෝජනා කරන්ෙන්. එතෙකොට ඒ ෙදක සමානයි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා]
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ඒකයි මම කිව්ෙව් base point කියන එෙක් අර්ථය දැන ෙගන කථා
කරන්නය කියා.
අපි ෙම් ෙදසට හත් අවුරුද්දක් තුළ ගිය ගමනක් තිෙබනවා.
තවත් විශාල දුරක් යන්න තිෙබනවා. ඒ දුර යන්න අපට ශක්තිය
තිෙබනවා. ඊට වුවමනා මහජන වරම අපට තිෙබනවා. ඒ සඳහා
ෙහටත් මහජන වරම ලැෙබ්විය කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා.
ඊළඟට ෙද්ශීය ආර්ථිකය ගැන කියන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප්
අනික් කියා මාර්ගික උපාය. එෙහම නැත්නම් මාර්ග පෙව්ශය.
ෙද්ශීය ආර්ථිකයක් කියන්ෙන් සමස්ත සමාජය ඇසුරු කර ගත්
ආර්ථික කියාකාරිත්වයක් ඇති කිරීම. මම කලින් කිව්වා වාෙග්
පළල්ම තලය. එතැන ඉඳලා ඊළඟට විෙද්ශ හා ෙද්ශීය
ආෙයෝජකයන් ආෙයෝජන ෙගන එන ඉහළම ආෙයෝජන තලය.
ඊළඟට අමු දව නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ බවට පත් කිරීම. අද ඛනිජ වැලි
සංස්ථාෙව් කර ෙගන යනවා වාෙග්. අමු දව නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ
බවට පත් කරලා විශාල ලාභයක් ඉපයීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා.
ඒක තමයි අෙප් අනික් අරමුණ. අමු දව වශෙයන් යැවීම
ෙනොෙවයි. එකතු කළ අගය එකතු කරමින් යැවීම. තුන් වන
කාරණය, රට තුළ නිපදවිය හැකි ෙදයම ෙම් රට තුළම නිපදවීම. ඒ
අතින් අද අපි සතුටු ෙවනවා බඩ ඉරිඟු, ෙසෝයා, වී වාෙග් ෙද්වල්
අෙප් රෙට් නිපදවා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන එක ගැන. කිරි
හා පශු සම්පත්, සීනි නිපදවා ගැනීෙම් මාවතට අද අප අවතීර්ණ
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි අනික් කාරණය. ෙම් රෙට් ඔය කියන
ෙද්ශීය ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැගීෙම් පදනම. අන්තිම වශෙයන්
ජාත න්තර ෙවළඳාෙම් අපට අයිති පංගුව අපි වැඩි කර ගන්න
ඕනෑ. අද අපි ඒක කරමින් ඉන්නවා. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා
වැහිලා තිෙබනවාය කියා රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වත්
ෙම් රෙට් ඇඟලුම් අපනයනයන් අඩු වීම සුළු වශෙයන් තිබුණත්
ඇඟලුම් අපනයනෙය් අප දැරූ තත්ත්වෙයන් අපි පහත වැටිලා
නැහැ. අපට යුෙරෝපය බාධා කිරීම් කරලා තිෙබද්දිත්- [බාධා
කිරීමක්]

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා අවසන් කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් සියල්ලම
කරන්න රජයට ආදායම් අවශ යි. ඒක තමයි පධානම ෙද්. ඒවාට
කිසිම ෙයෝජනාවක් නැහැ. රජෙය් ආදායම් වැඩි කර ගැනීෙම්
මාර්ග ගැන එකම ෙයෝජනාවක්වත් ඉදිරිපත් කළාද? නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] GSP කියන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හාම්පුතුන් විසින් අපට අටවන ලද උගුල
ෙන්. ඉතින් ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේම පම්ෙපෝරි ගහන්ෙන්
ෙමොකක්ද? එය, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හාම්පුතුන් විසින් අපට
අටවන ලද උගුලයි. අපි ඒ උගුල්වලට මුහුණ ෙදමින් ඉදිරියට
යනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

තමුන්නාන්ෙසේ මානව හිමිකම් පිළිගන්නවාද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙමොකක්ද?

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙම් එතුමාෙග් අවසන් මිනිත්තුවයි. එම නිසා එතුමාෙගන්
පශ්න අහන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු මන්තීතුමා කියන එක මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] ෙමොකක්ද?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

What you are saying is, quality is there but quantity is
not there.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

No, I am saying that the value is there. Value is the
important thing. මම කියන්ෙන් quantity, quality ෙම් ඔක්ෙකොම
එකතු ෙවලා ෙන් value හැෙදන්ෙන්. අපි එදා ගත්තු value එකට
වඩා value එකක් අද අපි ගන්නවා, අෙප් ඇඟලුම්වලට. ඒකයි
මෙග් තර්කය. එක පැත්තකින් රැකියා නියුක්තිය අඩු ෙවනෙකොට
අනික් පැත්ෙතන් අපි 45,000කට එක පාරට රැකියා ලබා දීලා
තිෙබනවා. කර්මාන්තශාලා එකසිය ගණනක් වැහුණු එෙක් රැකියා
වියුක්තිය ගැනයි එතුමා කථා කරන්ෙන්.
අපි උපාධිධාරින් 45,000කට එක වර රැකියා ලබා දීලා
තිෙබනවා. එතෙකොට රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්? රජෙය් රැකියා වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව සල්ලි ෙවන්
කරලා තිෙබනවාද කියලා අහනවා. එෙහම ෙවන් කරලා නැත්නම්
ෙමෙහම රැකියා වැඩි කරන්න පුළුවන්ද?

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව අවසානයි.

ඔබතුමා මානව හිමිකම් පිළිගන්නවාද කියලායි මා අහන්ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙම්ෙක් මානව හිමිකම් හුටපටයක් තිෙබනවාද? ෙමොනවාද ෙම්
කථා කරන්ෙන්? මානව හිමිකම් හුටපටය ෙනොෙවයි. අපට අටවන
උගුල් ගැනයි ෙම් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මා අවසන් කරන්ෙන්
නැහැ. සමා වන්න ගරු සභාපතිතුමනි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

අනවශ
ෙලස බාධා කෙළොත් ඒ කාලය කථික
මන්තීතුමාෙගන් අඩු කරන්න සිද්ධ වනවා, දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමනි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගැනීම පධානයි. ඒ සඳහා ආර්ථික
කියාකාරිත්වය වැඩි කිරීම පධානයි. ඒ සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය
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මැදිහත් ෙනොවන තැන්වල රාජ ආෙයෝජන හා රාජ මැදිහත් වීම්
අවශ යි. සැඟවිලා තිෙබන කළු සල්ලි එළියට ගැනීම අවශ යි.
රාජ ෙද්ෙපොළ පැහැර ෙගන ඒවා තමන්ට නතු කර ගත්තු
බූදල්කාරයින්ෙගන් ආපසු ඒවා රජයට පවරා ගැනීම අවශ යි. අපි
ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා.

1038

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

We are talking about the language.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

බදු පැහැර හැරීම් ෙකොපමණ තිෙබනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ
පිළිබඳව කථා කළාද? බදු පැහැර හැරීම්වල වටිනාකම රුපියල්
මිලියන 1,53,000යි. ඒ කියන්ෙන් බදු පැහැර හැරීම්වල වටිනාකම
රුපියල් බිලියන 153යි. ෙම් රෙට් බදු පැහැර හැරීම් කරන්ෙන්
කවුද? එයින් සියයට 95ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ආධාරකරුෙවෝ. ධනපති පන්තිෙය් සියයට 95ක් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ආධාරකරුෙවෝ.

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

කච බච ගාන්ෙන් ඉබ්බාය කියන එක - there is nothing

wrong in the language.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඉතිරි සියයට 5 කවුද?

ඔබතුමන්ලාට තව තවත් ෙද්වල් අහගන්න සිදු ෙවයි. ඒ නිසා
ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවලා ඉන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා දැන්
කථාව අවසන් කෙළොත් ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අෙප් සියයට 5ක් ඉන්න පුළුවන්. බදු පැහැර හැරීම්වල
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,53,000යි. ඊළඟට, මතක තබා
ගන්න. දඩ මුදල් රුපියල් මිලියන 83,000යි. පැහැර හරින ලද බදු
මුදල්වලට අදාළ දඩ මුදල රුපියල් මිලියන 83,000යි. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මිතෙයෝ; තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
සගෙයෝ. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනෑ, බදු නිදහස, බදු විරාම, බදු
සහන පිළිබඳව. ඒවා සියල්ලම එකතු වුණාම එකතු වන මුදල ෙම්
මුදල වාෙග් ෙදගුණයක් පමණ ඇති. ෙම් සියල්ෙල්ම අවසාන
පතිඵලය ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් වර්ධනයයි. නිකම්
කච කච ගාන්ෙන් නැතිව ඉඳපන් ඉබ්ෙබෝ. [බාධා කිරීම්] හැම
තිස්ෙසේම කච කච ගානවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම කාෙග්වත් නමක් සඳහන් කෙළේ නැහැ. මම කිව්ෙව් කච
කච ගාන්ෙන් නැතිව ඉඳපන් ඉබ්ෙබෝ කියලා. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒක ශුද්ධ සිංහල. කමක් නැහැ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Hon. Member, you either make an intelligent
interruption or keep silent because Silence is Golden.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම ඇටිකිච්ෙචෝ තලන එක නවත්වලා දැන් ටිකක් කල්. ඒක
නිසා තමුන්නාන්ෙසේට සමාවක් ලැෙබනවා. තවත් ඇටිකිච්ෙචෝ
තලන්ෙන් නැහැ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා අවසන් කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් අෙප් ෙනොවිධිමත්
අංශය විධිමත් කරන එක අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයට
භාරයි. සුළු හා මධ පරිමාණ ක්ෙෂේතෙය් යටි තලය - වාර්ෂිකව
රුපියල් ලක්ෂ 300කට වඩා අඩු පිරිවැටුමක් තිෙබන නිෂ්පාදන
ව ාපාර -ව වසාය- අංශය අද විවිධ තැන්වල විහිදිලා සිටිනවා.
ෙම් අයට ආවරණ හදලා දීලා, ෙම් අයට ෙවෙළඳ මධ ස්ථාන
හදලා දීලා, පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් ෙම් අයට තිෙබන ඉල්ලුම ඉටු
කරන්නට හැකි වන ආකාරයට ඔවුන්ෙග් නිදහස සහතික කරලා
ෙදන්නටත්, ෙම් සුළු පරිමාණ අංශෙය් සුළුම තරය, ෙම් සිටින්නා
වූ ෙනොවිධිමත් අංශයට හැම නගරයකම ෙවෙළඳ මධ ස්ථාන ලබා
දීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීෙම් ඉදිරි කාර්ය
භාරයක වගකීමත් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ඉටු කරනවා
කියන එක අපි විශ්වාස කරන බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. ඉන්පසුව එම්.ඒ.
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කථා කරන්න.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES
[THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.
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[10.46 a.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir, for the opportunity given to speak on
this very important Ministry. Although I thanked you for
the opportunity, I am rather sad to speak just after a
pathetic display of enunciation of principles that the Hon.
Minister never believed in in his entire life until the last
two or three years. This is so pathetic that people whom
this country looked up to as socialists have now turned
their back on the people and principles they said that they
would die for in yesteryear. But, that is the signs of the
times; that is what is happening in the country at the
moment.
A social security measure that was started for the first
time called “Janasaviya” became “Samurdhi” and now is
being called “Divineguma”. Of course, the concepts are
different, I understand. Names matter a lot and whatever
may be our criticism of the performance of former
President Premadasa, we remember him as one who had
deep concerns for the poor of this country, and one of the
measures that was taken to address poverty alleviation
was “Janasaviya”.
Subsequently, succeeding Presidents changed the
name, changed the concepts slightly. Perhaps the change
of name is motivated by the fact that they do not want the
previous Presidents remembered if those names continue
to be in use, as the ones who initiated and as the ones
who developed poverty alleviation programmes. That is
all right so long as the poor are served. This time,
“Divineguma” is not attached so much to the incumbent
President as it is to his younger brother, the Minister for
Economic Development. I am sure he would love to be
remembered as one who propounded a particular
programme of work for poverty alleviation. That is a
good motivation. If that is a motivation, anybody,
whoever it be, such person must be commended for trying
to alleviate poverty in this country.
The Hon. Minister is on record saying that 2.5 million
families will benefit as a result of “Divineguma”. Now, if
that be the case, if it is 2.5 million families, there must be
at least 10 million people who will benefit. roughly 50
per cent of the population of this country. The question I
want to pose then is, how do we have such a big gap
between what you say is a percentage of people who are
below poverty line - 10 per cent - and if 50 per cent or
more are going to benefit through "Divineguma" Poverty
Alleviation Programme, is your figure of 10 per cent
wrong? Are more than half the number of people in this
country below poverty line?
When one looks at this Budget again to see the
allocations; we do this year after year, and this time if one
adds the figures that have been allocated for the Ministry
of Defence and Urban Development, the Ministry of
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Finance and Planning and the Ministry of Ports and
Highways, it accounts for 66 per cent of the budgetary
allocation. Two-thirds of the Budget allocation is for
these three Ministries; these three Ministries of which the
Minister is not a Member of this House. That underscores
a point that I made during the Debate on the Second
Reading that this House has been rendered impotent to
seriously debate this Budget if two-thirds of the
allocation is in the hands of a Minister who is not a
Member of this House. What is the accountability that
this Government is showing to this Legislature?
I am posing this question a day after three Ministers
were seen talking yesterday about the supremacy of
Parliament. Why do you talk about the supremacy of
Parliament when you have surrendered one of the core
functions of this Parliament to the Executive? You have
abdicated the duty that has been given to you by the
Constitution of this country, which is supreme.
Then, you have the gall to go out and say, "Parliament
is supreme". Parliament is not supreme. You got it all
mixed up. Perhaps, under the first Republican
Constitution of 1972, one could have said that the
concept of Parliamentary supremacy or sovereignty of
Parliament was there, the old British concept. That is no
longer there after 1978, the second Republican
Constitution under which we live. There is no concept of
Parliamentary supremacy. The only concept that we live
under is the separation of powers and the Constitution is
supreme. Each organ of Government: the Legislature, the
Executive and the Judiciary have been given separate
powers. As A.V. Dicey enunciated that principle, it is a
separation of powers that keeps all three organs of
Government in check. One checks the other and
Parliament is supposed to check the finances, the
spending and the allocations. That is why under Article
148 of the Constitution, it is very clearly laid out that
Parliament shall have full control over public finance.
Parliament does not spend. The Executive is given that
task to execute, to spend but Parliament retains to itself,
full control of public finance. That is the check and
balance that we find in the Constitution. So it is with the
Judiciary. There is a certain task given to the Judiciary.
For instance, Article 125 (1) of the Constitution which is
supreme states this. I quote:
“The Supreme Court shall have sole and exclusive jurisdiction
to hear and determine any question relating to the interpretation
of the Constitution….”

When the Hon. Speaker made a Ruling on the 9th of
October, 2012, he made that very clear in an hour long
speech. He said that under Article 125 of the
Constitution, we recognize that it is the Supreme Court
and the Supreme Court alone has been vested with the
power to interpret the Constitution. We must bow to that
even if we do not read the Constitution and understand it.
At least you must bow to what the Hon. Speaker said as
recent as last month. That power is a separate power not
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to be interfered by the Legislature or the Executive. That
power has been given solely and exclusively to the
Supreme Court.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, if there is anything against the Standing
Orders, that will be expunged. Hon. Member you may
carry on with your speech. - [Interruption.]

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order, Hon. Azwer?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, my good Friend is on a wrong footing. We are
discussing the Votes of the Ministry of Economic
Development. He must understand the powers given to
the Executive through the Constitution. He does not know
the powers given to the Executive. He can have even all
the portfolios if he wants according to the Constitution.
The Hon. Speaker’s Ruling was - [Interruption.]
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. - [Interruption.] Please
continue, Hon. Member.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I am talking about - [Interruption.] I am developing
an argument and I have already said that two-thirds of the
allocation made for the Budget has been given to three
Ministries of which the Minister is not a Member of this
House. I said, therefore, there is no accountability to this
House. I have said that this House alone has the right to
control public finance. If, in the course of Third Reading
of the Budget - [Interruption.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order, Hon. Azwer?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)
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(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

He is not only dressed like a clown,
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

he is behaving like a clown
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

also. - [Interruption.]
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, you sit down, please.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

So, this is a separate power that is given to the
Supreme Court to interpret the Constitution.
[Interruption.] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

He is disturbing, Sir. - [Interruption.] - Hon. Azwer,
you sit down. - [Interruption.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

It is important to recognize the different powers that
have been given to the different organs of Government. It
is important that we recognize the power that is given to
the Executive and that this House does not transgress the
power given to the Executive. It is equally important that
the Executive does not transgress the power that has been
given to the Legislature. Similarly, it is important, moreso
today than ever before, that the Executive and the
Legislature do not transgress the powers that have been
given to the Judiciary and particularly, the sole and
exclusive powers given to the Judiciary.

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

Sir, he is a hard nut to crack. The Executive President
has all the powers under the Constitution. He is
responsible through the Minister to this Parliament. He
does not know that. What law are you practising?
Remove your black coat.

The Hon. Chief Government Whip - he is not here stood for that; in 1984 and 1985, when a Parliamentary
Select Committee sat, he upheld that principle. The then
UNP Government in their indecent haste to impeach the
then Chief Justice Neville Samarakoon, Queen's Counsel,
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[ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා]

brought in a Standing Order - Standing Order No. 78A.
That was done by the UNP, a shameful act! You agree
with me, that was a shameful act by the UNP, to bring in
a Standing Order, to introduce it into the Chapter called
"Rules of Debate". After a Motion for impeachment of the
then incumbent Chief Justice was presented, they
hurriedly brought in a totally unconstitutional Standing
Order merely to impeach him. It was the Hon. Dinesh
Gunawardena, the Hon. Anura Bandaranaike and the
Hon. Sarath Muttetuwegama who stood up in that Select
Committee and gave a dissenting Report to the majority
Report given by the UNP Members of that Select
Committee, upholding the objection that was taken before
that Select Committee by none other than S. Nadesan,
Queen's Counsel, that that Standing Order was invalid and
unconstitutional. That was stated by the Hon. Dinesh
Gunawardene. - [Interruption.] Your own Chief
Government Whip said that it was unconstitutional.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is the point of Order, Hon. Azwer?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, it must be pointed out in this House that today we
are discussing the Votes of the Ministry of Economic
Development, not that of the Ministry of Justice and that
he is completely off the subject. Let him confine his
speech to the subject before the House. He does not know
where to speak as a lawyer. - [Interruption.] This is what
he is doing, he is only earning through the diaspora; he is
an agent of the diaspora. That is all. The Hon.
Sampanthan නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

As I said earlier, if there is anything against the
Standing Orders, it will be expunged. Hon. Azwer, please
sit down now. Hon. Sumanthiran, you carry on.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, that is none of his business. To speak off the
point, is not his prerogative. He does that everyday. I am
speaking on the point, about separation of powers.
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in 1985, it is so even today. Standing Order Nos. 78A and
78B are totally unconstitutional and purport to vest
judicial power of the people on the Legislature. It cannot
do that. One has to read Article 4 of the Constitution to
see that different organs of Government have been given
different jobs to do and within their sphere of
competence, they are each supreme. This Legislature is
supreme with regard to controlling public finance. We
should never abdicate that duty; we should not allow the
Executive or the Judiciary to transgress that. Similarly,
we, of the Judiciary should not transgress the functions
that have been given to the Executive, which is a sole
area of the Executive. But, what is equally important is
that neither the Executive nor the Legislature should ever
transgress the power and the jurisdiction solely and
exclusively given to the Supreme Court.
Sir, there are matters now pending before the
Supreme Court. Therefore, those are sub judice. I do not
want to go into the substance of that except to say, firstly,
those are matters that are solely and exclusively a
function of the Supreme Court. We should not delve into
that.
Secondly, whilst a matter is pending for determination
before the Supreme Court on a question of interpretation,
we follow a great tradition of not discussing or
embarking on something that is sub judice at the moment.
The Supreme Court has made a fervent appeal to this
House without making an order that might lead to a
confrontation, an eminently good order, making a polite
request that this House should not go forward until the
Supreme Court has had time to do its job, which is to
interpret the Constitution under Article 125.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I am saying it is sub judice.
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)
(An Hon. Member)

You must not refer to that. There is a Select
Committee appointed.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, what is the point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

The point is that his own Chief Government Whip
upheld the principle, upheld the argument in 1985 that
Standing Order No. 78A was unconstitutional. If it was so

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

Sir, you have to expunge everything he said about the
Select Committee. When the Select Committee is sitting,
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no one, not even the ablest lawyer - he is a briefless
lawyer - must comment on it in this House. You cannot
allow that. - [Interruption.]
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Sumanthiran, you carry on.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I am saying that I will not speak about it. But, I heard
three Ministers on TV yesterday, not in the Chamber, but
outside, talking about it.
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)
(An Hon. Member)

Ah! How can they talk about it?
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an institution, the Supreme Court, making a request to
another institution, which is Parliament. How important is
that? It is not about an errant Minister doing something
outside but an institution making a request on the basis of
- [Interruption.]
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා (නැවත පදිංචිකිරීෙම්
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு விநாயக
அைமச்சர்)

ர்த்தி

ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி

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

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Now, what are you getting up for? - [Interruption.]

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

Making a request - [Interruption.]

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

I will not speak about it. I will abide by the rules of
sub judice. I will also urge the Hon. Minister who is now
getting up on his feet that he should not do that. [Interruption.] There, one of them is standing up. [Interruption.] All right. Okay.
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

The way the Supreme Court appealed, I made the
same appeal to the Supreme Court vice versa. That is all I
did. It was an appeal. The way they appealed to us, we
appealed in return, nothing else. We did appeal.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

One person has just owned up. The other two, I hope [Interruption.] Thank you. One may request the other and
that is a good thing. I thank the Minister for giving that
clarification.
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

I do not need your thanks.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I can still thank you. Be gracious when somebody
thanks you; be gracious and accept it. - [Interruption.]
So, one may request the other. But, here, I am not
talking of an instance where a Minister, sitting outside in
a press conference, requesting the Supreme Court. I am
not talking about that kind of request. I am talking about

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අන්න තස්තවාදිෙයක්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

ඇවිල්ලා. [බාධා කිරීම්] තස්තවාදිෙයක්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

ඇවිල්ලා.

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Muralidaran, what is your point of Order? [Interruption.]
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Hon. Member, please listen to me. Now, you are
talking about a matter coming under justice. We have a
Debate on the Votes of the Ministry of Justice coming up.
On that day, you can discuss about those matters. Today’s
Debate is on the Votes of the Ministry of Economic
Development. So, you talk about economic development.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා

(The Deputy Chairman)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

That is not a point of Order.

Hon.Dayasiri Jayasekara, you all are the "

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு விநாயக

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ர்த்தி

ரளிதரன்)

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

Sir, I rise to a point of Order.
You all gave weapons to the LTTE. You do not know the
history. During President Premadasa's time [Interruption.]

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Dayasiri Jayasekara, what is the point of Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, තස්තවාදිෙයකුට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

පුළුවන්ද පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳ ගන්න?

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

You all are the
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Sumanthiran, you
carry on. - [Interruption.] Hon. Members, please be
silent.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Why is the mike being given to somebody who does
not understand civilized governance? I am talking about
delicate matters that involve civilized governance.
Persons who know nothing about that, persons who have
held kangaroo courts all their life and persons who have
not even been rehabilitated from that conduct think they
can stand up and disturb me. - [Interruption.] How dare
he stands up! What does he know about civilized
governance? What did he do? He has not even turned a
new leaf. He is still doing that. He is still doing that at the
behest of the Government.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

You all gave weapons.

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

That is what he is doing. - [Interruption.]

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Sumanthiran, you
carry on.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

Hon. Sumanthiran, you come to the subject.

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, we are, at the moment, discussing -

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Sir, I rise to a point of Order.

Therefore - [Interruption.] I was talking about the
separation of powers and I am urging this House to act
responsibly, recognize the supremacy of
the
Constitution -

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(The Deputy Chairman)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

Hon. Muralidaran, what is the point of Order?

Sir, I rise to a point of Order.

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(The Deputy Chairman)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Thilanga Sumathipala. What is your point of
Order?
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

This Hon. Member is making references to the
Government and the Hon.Vinayagamoorthi Muralidaran
saying that he is doing that at the "behest of the
Government".
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

Sir, since he has made some references, I need to
clarify because he is - [Interruption.] Look here. I have a
right to speak. This matter is before the courts and he is
making references to නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Member, you can
carry on your speech.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

He cannot say that he is not civilized. He is a Member of
Parliament. He cannot use that language in Parliament
and ridicule an Hon. Member. You have to expunge all
that from the Hansard.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

I did not make any reference to him. - [Interruption.]
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Members, please sit down.

(The Deputy Chairman)

If there is anything against the Standing Orders, it will
be expunged from the Hansard.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Sumanthiran, you can continue your speech.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Why is the Hon. Member from Colombo getting so
excited? Is he doing something like that? Are you
carrying out murders? Are you carrying out abductions?
Are you doing child recruitment at the behest of the
Government? If not, why are you getting excited? I was
talking to somebody who is doing that. Why are you
getting excited? You just sit down. - [Interruption.] I did
not mention about betting. Why are you getting excited?
If I mentioned about betting, I can understand. If I
mentioned about gaming and if I mentioned about fixing
games, then I can understand him getting excited. Why is
he getting excited? If it is about match-fixing, I can
understand. But, why is he getting excited?
Sir, this is an important issue that I am raising and I
am appealing ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

Sir, I rise to a point of Order. I need to clarify since [Interruption.]
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Thilanga Sumathipala, what is your point of
Order?

I asked him why he was getting excited. I did not
make any reference to him. - [Interruption.] Sir, I hope
that the appeal that I have made will be taken up in the
spirit that I am making it.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, we are bound to speak in this House according to
the Standing Orders. The Standing Order 84 (xii) is very
clear. It states, I quote:
“Any member deviating from the rules may be immediately called
to order by Mr. Speaker, or by any other member rising to a point of
order.”

I have pointed that out. So, he cannot proceed unless
something is wrong with his upper chamber. Being a
lawyer, do not bring disrepute to the lawyers’ family. You
are a shameless lawyer. You cannot understand even the
Standing Orders. You speak anywhere else.
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[පූ. භා. 11.16]

(The Deputy Chairman)

ගරු එස්. බී. නාවින්න මහතා (පාරිෙභෝගික සුබ සාධනය
පිළිබඳ අමාත තුමා)

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Sumanthiran, you can carry on your speech.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir. I will wind up now. But, having made
this fervent appeal yet again to this House to uphold the
Constitution and not stray into areas that are the exclusive
preserve of the Judiciary, I have to say one more thing
before I sit down. In the last speech I made during the
Second Reading of the Budget, I spoke for one hour, I
posed several questions to the Members of the
Government, several of whom responded while I was on
my feet, with regard to the Government’s stance on the
Thirteenth Amendment. All that was changed by the
“Daily News” and publications have been done saying
that I want the Thirteenth Amendment abolished. I said no
such thing. I said during the course of my speech several
times quoting from joint statements made by the
Government of Sri with the Government of India and
with the United Nations and quoting the phrase, “Full
implementation of the Thirteenth Amendment and going
beyond that to make devolution meaningful”.
That is what I said and that has been totally distorted
in the Government-controlled newspapers.
Talking of two-thirds, I said two-thirds of the
budgetary allocation is controlled by the Executive. While
talking of the two-thirds, I can see the Hon. Minister of
Justice walking into the Chamber right now. There is this
"Divi Neguma" Bill that is to be passed, the Second
Reading of which has commenced and been adjourned.
There is the Determination of the Supreme Court that says
for it to be passed, it must be passed with two-thirds
majority, because the Northern Province has not given
their assent to it. I want to ask the Hon. Minister of
Justice as the Leader of the Sri Lanka Muslim Congress, I
want to ask the Hon. Arumugan Thondaman as the Leader
of the Ceylon Workers’ Congress, I want to ask all the
other parties that are constituents of the Government, is it
your position that you want to force down the "Divi
Neguma" Bill on the people of the Northern Province who
have not given their assent to it? Do you still want to do
it that way? Do you want to use your two-thirds majority
on people who have not given their consent to the
passage of that Bill? If that is your stance with regard to
the people of the North as opposed to the people of the
other provinces of this country, go ahead and do it.
Thank you very much.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. S.B. Nawinne. ඔබතුමාට
විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා.

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

எஸ்.பி.

நாவின்ன

-

கர்ேவார்

நலன் ாி

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of Consumer Welfare)

ගරු
නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි,
ආර්ථික
සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් "දිවි නැඟුම" ජාතික වැඩ
සටහන පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම
ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් ආයතන රාශියක් තිබුණත්, මට ලැබී
තිෙබන කාලය දිහා බැලුවාම දිවි නැඟුම ජාතික වැඩ සටහනට
අමතරව ෙවනත් ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න කාලය මදි කියලා
මා කල්පනා කරනවා.
කෘෂිකර්මය හා බැඳුණු ගැමි ජන ජීවිතයට ෙමන්ම අෙප්
ගම්මානවලට "දිවි නැඟුම" ජාතික ව ාපාරෙයන් ආෙලෝකය
ලැෙබමින් තිෙබනවා. එම ව ාපාරය සාක්ෂාත් කර ගැනීම තුළ
අෙප් ගම් දනව්වලින් දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම අෙප් රජෙය්
බලාෙපොෙරොත්තුවයි. කෘෂිකර්මය පමුඛ කර ගත් ආර්ථිකයක්
සහිත ශී ලංකාව වැනි රටකට අවශ කෘෂිකර්ම පතිපත්තිය
පිළිබඳව මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි ෙපන්වා දී තිෙබනවා.
ෙපෝෂණීය, පියමනාප හා රසවත් ආහාරයක් පාරිෙභෝගිකයා ෙවත
පිරිනැමීම සඳහා කළ යුතු ෙද් පිළිබඳව ඉදිරි දැක්මක් එහි සඳහන්
ෙවනවා. මහින්ද චින්තන දැක්ෙමහි "ජීවෙනෝපාය හා සමාජ
සංවර්ධනය තුළින් සම්පත් පිරුණු ගමක් නිර්මාණය කරමි"
යනුෙවන් සඳහන් වන්ෙන් එයයි. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
දිවි නැඟුම ජාතික ව ාපාරය එළිදක්වන්ෙන් එම සන්දර්භය තුළයි.
මෙග් ෙද්ශපාලන කියැවීම අනුව නිදහසින් පසුව, අෙප් රෙට්
සිදු වූ ෙද්ශපාලනික, ආර්ථික හා සමාජයීය ෙවනස්කම් ෙපොදු
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් බලන විට, ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර
සම්මත කර ගන්නා ලද සුවිෙශේෂී වූ අණපනත් කිහිපයක් අපෙග්
මතකෙයක් බැහැර කරන්න බැහැ. ඒ අතර, කුඹුරු පනත සහ
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභා යන පනත් ගැමි ෙගොවියාෙග්
පැත්ෙතන් වඩාත්ම වැදගත් ඒවා ෙලස මා විශ්වාස කරනවා.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද "දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තු
පනත" අද දවෙසේදී එෙලස ඉතිහාසගත වන, ජනතාවට ඉතා
වැදගත් වන පනතක් වනු ඇති බවට මා විශ්වාස කරනවා. දිවි
නැඟුම විෂය පථෙයහි ෙපන්නුම් කරන පරිදි එකී අරමුණුවලට
දායක වන ෙද් සකස් කළ කෙමෝපායන්ද එෙසේ දියුණු කිරීමට
ෙතෝරා ගත් අංශයන්ද එහි සාර්ථකභාවයට ෙහේතු කාරක වී
තිෙබනවා.
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් 2011 අය වැය
ෙයෝජනා පකාශයට පත් කරමින් "ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන වියදම්
අවම කිරීමටත්, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීමටත්, ෙගවතු
වගා දස ලක්ෂයක් ඇති කිරීමටත් අදාළව කරනු ලැබූ ෙයෝජනාව"
දිවි නැගුම ජාතික ව ාපාරෙය් පළමු අදියර යටෙත් ඉතාම
සාර්ථකව ඉටු කිරීමට අපට හැකියාව ලැබුණා.
අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් සුවිෙශේෂී ෙකොටස
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කෘෂිකර්මය බව අප පිළිගත යුතු ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් බහුතරයක ආහාර හා ජීවෙනෝපාෙය්
පාථමික මූලය වන්ෙන් ද කෘෂිකර්මයයි. ෙම් තත්ත්වය මත
සම්පත් හා ශමය ඵලදායී ෙලස පරිහරණය කළ යුතු අතර, එය
සැලසුම් සහගත විය යුතුය. ආහාර පිළිබඳ පශ්නෙය්දී අපි
ෙදපැත්තකට අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙවනවා. ආහාර මිල ඉහළ
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ගියෙහොත් පාරිෙභෝගිකයා කුපිත ෙවනවා. නිෂ්පාදන මිල පහළ
ගියෙහොත් නිෂ්පාදකයා කුපිත ෙවනවා. ෙම් ෙදපැත්තම තුලනය
කළ හැකි නිවැරදි උපාය මාර්ග පිළිබඳව දිවි නැඟුම යටෙත්
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙමහි පමුඛ කාර්යය තමයි, පිට
රටින් ෙගන්වන අප රෙට් නිෂ්පාදනය කළ හැකි ආහාර ෙභෝග රට
තුළම නිෂ්පාදනය කිරීමට සැලැස්මක් සකස් කිරීම. ඒ වාෙග්ම
කිසියම් නිෂ්පාදනයක ෙවෙළඳ ෙපොළ අතිරික්තය ඇති වීමට ඇති
ඉඩකඩ අවම කිරීම සඳහා කල් තබා ගැනීමට සුදුසු කමෙව්දයක්
පිළිබඳව දැන් අප කටයුතු කර ෙගන යනවා.
විෙශේෂෙයන්ම එළවලු නිෂ්පාදනය අඩු මාසවලදී එළවලු මිල
ඉහළ යෑම සිදු වන අතර, එළවලු නිෂ්පාදනය වැඩි අෙනකුත්
මාසවල එළවලු මිල පහළ යෑම වාර්ෂිකව සිදු වන ෙදයක්.
ෙගොවියාට ෙමන්ම පාරිෙභෝගිකයාටද අවාසි සහගත වන ෙමම
තත්ත්වයට පිළියමක් වශෙයන් පවතින වගා රටාව ෙවනස්
කරමින් නිෂ්පාදනය කමානුකූල කර ගැනීමටත් දිවි නැගුම යටෙත්
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
අද අප ගම්වල වෙග්ම නගරෙය්ත් සාර්ථක ෙගවතු
ෙබොෙහොමයක් දක්නට ලැෙබනවා. ෙසෞඛ මය ආහාර ගැන
මිනිසුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු වන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා.
අෙප් ගරු ෙසෞඛ අමාත තුමා ඊට අදාළ අණ පනත් වෙග්ම
සමාජය දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනුත් කියාත්මක කරනවා. එම
නිසා සමාජය තුළ තම ආහාර පාන පිළිබඳව ඇතිවන උනන්දුව සහ
ආකල්පවලට දිවි නැගුම වැඩසටහනින් විශාල ෛධර්යයක් ලබා
ෙදනවා.
අප රෙට් වාර්ෂික අමු මිරිස් අවශ තාව ෙමටික් ෙටොන්
28,000ක පමාණයක්. සාමාන පවුලකට මාසයකට අමු මිරිස්
කිෙලෝ එකක් අවශ වන්ෙන් නැහැ. ඊට අඩු පමාණයක් තමයි
අවශ වන්ෙන්. සාමාන ෙයන් මිරිස් ගස් 10ක් ෙගවත්ෙත් වගා
කර ගත්ෙතොත් නිවසකට අවශ අමු මිරිස් පමාණය ලබා ගත
හැකියි. මිරිස් ගස් ෙදකකින් මිරිස් ගෑම් 500ක අස්වැන්නක්
ෙලෙහසිෙයන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අද අපට වියළි මිරිස් ෙමටික්
ෙටොන් 37,720ක් අවශ යි. ඒ ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් පිට රටට
ඇදී යනවා. අපි ෙම් පශ්නය පිළිබඳවත් දිවි නැගුම යටෙත් ඉතා
ගැඹුරින් කල්පනා කර තිෙබනවා. ඉතා ෙහොඳ බීජ ලබා දී සෑම
ගෘහයකම මිරිස් ගස් දහයක් පහෙළොවක් සිටුවීම තුළින් අමු මිරිස්
නිෂ්පාදනය ගෘහාශිත නිෂ්පාදනයක් බවට පත් කිරීම අෙප් එක්
අරමුණක්. ඊට අමතරව වියළි මිරිස් නිෂ්පාදනය සඳහා ෙගොවියාට
ෛධර්යයක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා කෘෂිකර්ම
අමාත ාංශය විධිමත් සැලැස්මක් කියාත්මක කරනවා.
දිය බිංදුව කුඩා වුණත් ඒවා එකතු කරන්න පුළුවන් නම්
සාගරයක් හදන්න පුළුවන්. සෑම වැඩ පිළිෙවළක්ම විෙව්චනය
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් එම වැඩ පිළිෙවළවල්
ශක්තිමත් කරන්න, එහි අඩුපාඩු සකස් කරන්න අවශ විෙව්චන
තමයි අද අපට අවශ . විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්
වැඩ පිළිෙවළක් ශක්තිමක් කිරීමට අවශ විෙව්චනයක් ලබා
ෙදන්න කියලායි. ගාමීය ජනතාව සමඟ ජීවත් වන මන්තීවරුන්
හැටියටත්, තවමත් ෙගොවිතැෙන් ෙයදී සිටින මන්තීවරයකු
හැටියටත් අපට දැෙනන ෙදයක් තිෙබනවා.
ගෙම් දුගී දුප්පත්කම නැති කිරීමට නම් පවුල් ඒකකය
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒකට ෙවනත් විකල්ප නැහැ. ගෘහ ආශිත
නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම තුළින් පරිෙභෝජන අවස්ථා පමණක් ෙනොව,
ආදායම් තත්ත්වයත් වැඩිදියුණු කර ගන්න පුළුවන්. ජාතික
ආර්ථිකයට එය ශක්තියක් ෙවනවා.
අපි වාර්ෂිකව මී පැණි ෙමටික් ෙටොන් 60ක් පමණ පිට රටින්
ෙගන්වනවා. ෙද්ශීයව ෙමය නිෂ්පාදනය කිරීම තුළ විෙද්ශ විනිමය
අපට ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.
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"දිවි නැගුම" යටෙත් අද එම කටයුත්ත ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ෙම් අනුව බලන විට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
මඟින් "දිවි නැගුම" වැඩසටහන යටෙත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු
කරලා තිෙබනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් "දිවි නැගුම" වැඩසටහන
පිළිබඳව විශාල උනන්දුවකින් සහ ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට විශාල
අත දීමකින් වැඩ කටයුතු කරන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ අමාත ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාටත්, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගැනීම
සඳහා කටයුතු කරන ඒ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු
ෙදනාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරන අතරම, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි
ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත*
කරනවා.

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி::
Rest of the speech tabled:

ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම අංශෙයන් විශාල පගතියක් ලබමින් තිෙබනවා.
ධීවර සහ සත්ව පාලන අංශයත්, ගෘහස්ථ කර්මාන්ත අංශයත්, අෙළවි
අංශයත් විශාල පගතියක් ලබා තිෙබනවා.
විෙද්ශ ෙවළඳ ෙපොළ පෙව්ශයට සාම්පදායික ෙනොවන පැතිවලින් අපට
ඉදිරියට යෑෙම් හැකියාව ඇති කරලා තිෙබනවා. (මල්, විසිතුරු පැළ,
විසිතුරු මසුන්, අත්කම් භාණ්ඩ)
සුළු අපනයන ෙභෝග වගාව ගෘහස්ත මට්ටමින් නඟා සිටුවීමට කටයුතු
කිරීම නිසා අපනයන පමාණය වැඩි කරන්නට හැකි ෙවනවා.
අද ෙම් අංශවලින් බිහි
අවශ දැනුම හා පුහුණු
ඉහළ නැංවීමටත්, මූල
විවෘත කර දීමටත්, මූල
සකස් කර තිෙබනවා.

වන නිෂ්පාදනයන් අෙළවි කිරීම සඳහාත්.
කිරීම් ලබා දීමටත්, නිෂ්පාදන තත්ත්වයන්
කළමනාකරණයටත්, විෙද්ශ ෙවළඳ ෙපොළ
සහ ආධාර ලබා දීමටත් වැඩ පිළිෙවළක්

අදාළ ආයතන, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා අමාත ාංශ සම්බන්ධ වී ඉතාමත්
ශක්තිමත් වැඩසටහනක් ෙලස "දිවි නැගුම" ජාතික ව ාපාරය අද
ඉදිරියට පැමිණ තිෙබනවා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Rohitha Abeygunawardana.
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා.
[පූ. භා. 11.25]

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

ைற கங்கள்,

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

ගරු
නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි,
ආර්ථික
සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි
දැක්කා, මීට ෙපර ෙම් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව ෙදමළ ජාතික
සන්ධානෙය් සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කථා කළා. අපි දන්නා විධියට
එතුමා නීතිය හදාරපු මන්තීවරෙයක්; නීතීඥවරෙයක්. හැබැයි ඒ
නීතීඥ මහත්මයාෙග් කථාව අහෙගන ඉන්න ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු
සම්පදාය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තමන්ෙග් වගකීම නීතීඥ මහත්තෙයක්
හැටියට එතුමා ඉටු කර තිෙබනවාද නැද්ද කියන කාරණය ගැන
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

අපට පශ්නයක් මතු ෙවනවා. එතුමා හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන
අද දිනෙය් තමන්ෙග් කථාව කියවා බැලුෙවොත් එතුමාට ලජ්ජා
සිෙතයි. ඒක තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන ගරු
ඇමතිතුමා විසින් "දිවි නැගුම" පනත් ෙකටුම්පත ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙකොට
එය
ෙම් රටට
ගැළෙපන්ෙන් නැහැයි කියලා ඒ "දිවි නැගුම" පනත් ෙකටුම්පතට
විරුද්ධව අධිකරණයට ගිය මන්තීවරයා අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා
කළා. ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් අද ඒ විෂයය ගැන කථා කරන
ෙකොට "දිවි නැගුම" පනත් ෙකටුම්පතට ඒ මන්තීවරයා විරුද්ධ
වන්ෙන් කුමන ෙහේතුවක් නිසාද කියන කාරණය
ඒ
මන්තීතුමාෙගන් අහගන්නයි අද අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, අද ඒ මන්තීතුමා "දිවි නැගුම" පනත්
ෙකටුම්පතට විරුද්ධ වන ෙහේතුව ඉදිරිපත් කරයි කියලා. හැබැයි
"දිවි නැගුම" පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ වන එක වචනයක්වත්
එතුමාෙග් කථාෙව් අන්තර්ගත ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

අන්තිෙම්දී මම කිව්වා ෙන්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(The Deputy Chairman)

Okay. If there is anything said against Standing
Orders, that will be expunged.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමා,
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් දිවිනැගුම පනත් ෙකටුම්පත තුළ,- [බාධා
කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of
Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අන්තිමට කියපු ටික කියා ෙදන්නම්, ඔෙහොම අහෙගන ඉන්න.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අන්තිෙම්දී එතුමා කියනවා, පළාත්
සභාවක් නැති උතුරු පළාෙත් අයට "දිවි නැගුම" වැඩ පිළිෙවළ
බෙලන් පටවන්න යන්න හදනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඒ තුළ ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් "ෙපෙනන ෙකොටියාවයි, ෙනොෙපෙනන
ෙකොටියාවයි" අපි දැක්කා. තස්තවාදෙය් අර ෙකොටි ඇඳුම ඇඳ
ෙගන, ගිනි අවිය අත දරා ෙගන, ෙම් රෙට් තස්තවාදී වැඩ කරලා,
ෙම් රෙට් ද්ෙව්ශසහගත ෙලස මිනී මරපු ෙකොටින්ව අපි දැක්කා.
ෙකොටි රූපයට- [බාධා කිරීම්] ඔෙහොම ඉන්න. ෙම්ෙගොල්ලන්
ෙකොටින්ෙග් පිට කහන අය. ඒක ෙන් ෙමෙහම වුෙණ්. සුමන්තිරන්
මන්තීවරයා කථා කරන ෙකොට මම දැක්කා, සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමායි, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමායි අර ෙකොටියාෙග් පිට
කහනවා. අපි දැක්කා, අර ෙකොටින්ට උඩ ෙගඩි ෙදනවා. ලජ්ජයි.
ෙම්කට තමයි කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි,- [බාධා
කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහත්මයාලා ෙක්පීලාවයි, කරුණා
අම්මාන්ලාවයි තියා ෙගන පිට කැහුවාට අපට කරන්න ෙදයක්
නැහැ. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා ඔවුන්ෙග් ෙහොරි
කසනවා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order.
Hon. Rohitha
Abeygunawardena, you carry on with your speech.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේෙග්
ෙවලාෙව්දී කථා කරන්න. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, දැන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අහිමි ෙවලා තිෙබන අය තමයි ෙම්.
ෙම් රටට ආදරය කරන ඕනෑම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට
ෙපෙනනවා ඇති, දිවිනැගුම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගැනීම තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජීවත්
වන -ෙකොළඹ ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් දකුෙණ්
ෙවන්න පුළුවන්, උතුෙර් ෙවන්න පුළුවන් ෙම් රෙට් ජීවත් වනජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන, ඔවුන්ව ෙදපයින්
නැඟිටුවන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීමයි කියලා.

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී
මෙග් නම සඳහන් කරලා කිව්වා, ෙකොටියාෙග් පිට කහනවා
කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම එතුමාට කියනවා,
කරුණාකරලා ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියලා.

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කැමැති
නැහැ, උතුෙර් මිනිහා ආර්ථික වශෙයන් නැඟිටිනවාට. සුමන්තිරන්
මන්තීවරයා කැමැති නැහැ, උතුෙර් දරුවා පාසල් යනවාට.
සුමන්තිරන් මන්තීවරයා කැමැති නැහැ, උතුෙර් ෙකෙනක්
රැකියාවක් කර ෙගන ජීවත් ෙවනවාට. ඔහුට අවශ ෙවන්ෙන් ඒක
ෙනොෙවයි. ඔහුට අවශ වන්ෙන් උතුෙර් මිනිහාව පිට රටට
ෙගනිහිල්ලා විකුණන්නයි. උතුෙර් ඉන්න දවිඩ ජාතිකයා
විකුණාෙගන ජීවත් ෙවන්න ඔහුට ආසයි. ඔහු ෙකොළඹට ෙවලා
ඉඳෙගන තමයි උතුෙර් දරුවා ගැන කථා කරන්ෙන්.
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ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද සම්පන්දන් මන්තීතුමා
ඉන්නවා. එතුමා උතුරට යනවා. උතුෙර් ජනතාව උෙද්ට ඇවිල්ලා
ඔවුන්ෙග් පශ්න එතුමාට කියනවා. දවිඩ ජනතාවට පශ්නයක්
තිෙබනවා නම් එතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි, ෙම්
මන්තීතුමාට උතුෙර් පශ්න ගැන කාෙගන් ෙහෝ අහගන්න ෙදයක්
තමයි දැන ගන්න ලැෙබන්ෙන්. එතුමා ඉන්ෙන් උතුෙර් ෙනොෙවයි.
එතුමා ඉන්ෙන් අධිකරණෙය්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අලුත්කෙඩ්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

එතුමා ඉන්ෙන් එතැන. එතුමාට එතැන ගනුෙදනු තිෙබනවා.
හැබැයි, දැන් දිවිනැගුම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා දිවිනැගුම
පනත කියාත්මක ෙවන ෙකොට එතුමන්ලාට පශ්නයක් ඇති
ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඇයි පශ්නයක් ඇති
ෙවන්ෙන්? කිලිෙනොච්චිෙය් ඉන්න දරුවාට තමන්ෙග් පවුල
ශක්තිමත් කර ගන්න විධියක් නැති වුෙණොත්, ඒ දරුවන් ආර්ථික
වශෙයන් ෙගොඩ නඟන්න බැරි වුෙණොත්, ඒ දරුවාට යන්න
පාසලක් නැති වුෙණොත්, ඒ දරුවා ඇඳ ෙගන ඉන්න උඩු කය Tshirt එක ගැෙලව්වාම ඒ දරුවාෙග් තිෙබන ඉල ඇට කූඩුව
ෙපෙනනවා නම් අන්න ඒක තමන්ට වාසිදායක විධියට හරවා
ගන්න ෙමොවුන්ට පුළුවන්. ජාත න්තරයට ගිහිල්ලා ෙපන්වන්න
පුළුවන්, කිලිෙනොච්චිෙය් දරුවාට ෙම් ආණ්ඩුව සලකන්ෙන් නැහැ,
උතුෙර් දරුවාට ෙම් ආණ්ඩුව සලකන්ෙන් නැහැ කියලා.
සලකන්ෙන් නැහැයි කියන තැනට ඇද ෙගන එන්න තමයි ෙම් අය
උත්සාහයක ෙයෙදන්ෙන්. ඒ සඳහා තමයි ෙම් උත්සාහයක
ෙයෙදන්ෙන්. එතැනට අවශ කරන වැඩ පිළිෙවළට යන්න තමයි
ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මහත්වරු
කියලා ජාතියක් ඉන්නවා, ඒ වාෙග්ම මහත් ෙහොරු කියලාත්
ජාතියක් ඉන්නවා. කලිසම් අඳින -යුෙරෝපීය ඇඳුම අඳිනමහත්වරුන්වයි, මහත් ෙහොරුන්වයි අපි හරියට හඳුනා ගන්න ඕනෑ,
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. ටයි දාලා හිටියාට හරියන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] ඔය බලන්නෙකෝ. දැන් ෙබොෙහොම ලස්සනට,-

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ඇයි එතුමා ෙම් ෙතොප්පිය දා ගන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, එතුමා ෙම් ෙතොප්පිය දා ගත්ෙත් ඇයි?
මම කිව්ෙව් "මහත්වරු" කියලා ජාතියකුත් "මහත් ෙහොරු" කියලා
ජාතියකුත් ෙම් රෙට් ඉන්නවා කියලායි. ඇයි, එතුමා ෙම් ෙතොප්පිය
දා ගත්ෙත්? මහත් ෙහොෙරක් හින්දාද ෙතොප්පිය දා ගත්ෙත්? ඇයි,
ෙතොප්පිය දා ගත්ෙත් කියන පශ්නය තිෙබනවා. සුමන්තිරන්
මන්තීතුමා නම් ඒ ෙතොප්පිය දා ගත්තාට කමක් නැහැ . ඔහු ඇඳලා
ඉන්න ඇඳුම හින්දා. සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ජාතික ඇඳුම ඇඳ
ෙගන ඔළුෙවන් ඉන්න හදනවා. ඒ මන්තීතුමා ජාතික ඇඳුම ඇඳ
ෙගන ඔළුෙවන් ඉන්න හදනවා. හැබැයි ජාතික ඇඳුම ඇඳ ෙගන
ඔළුෙවන් හිටිෙයොත් එක එක ඒවා ෙප්නවා කියලා එතුමා දන්ෙන්
නැහැ. එතුමාට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒකයි එතුමා ඒකට
ලෑස්ති ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි,
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සාකච්ඡා ෙවන ෙම්
ෙවලාෙව් එතුමාෙගන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් වුෙණ් නැහැ.
මා එතුමාෙගන් පශ්න කරනවා. [බාධා කිරීම්] මම දැන්
තමුන්නාන්ෙසේට නම කියලා කියනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු
සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙගන් මම පශ්න කරනවා, අද ෙම් සාකච්ඡා
ෙවන්ෙන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ද,
ෙදෝෂාභිෙයෝගය ගැනද කියලා. අද ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සාකච්ඡා ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
ඔෙහොම ඉන්න. පස්ෙසේ උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] හරි, හරි.
වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order?
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order?
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

The Hon. Minister has continuously referred to me. I
did not disturb him but he is now posing a question at me.
I want to ask him why the allocation for the Commission
to Investigate into Allegations of Bribery or Corruption
been reduced by 90 per cent?

(The Deputy Chairman)

Hon. Sumanthiran, what is the point of Order?
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Deputy Minister is casting aspersions on the
Chair. Sir, you are wearing a western costume and seated
there.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Minister, you may
carry on.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Deputy Minister,
you may carry on.

තමන්ෙග් වගකීම ෙවන්ෙන් දිවිනැගුම පනත ගැන කථා කරන
එක. තමන්ෙග් ඒ වගකීම ඉටු කරන්න බැහැ. ඒ ගැන කථා
කරන්ෙන් නැහැ. අද එතුමාට අවශ ෙවලා තිෙබනවා- [බාධා
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්නෙකෝ, ඔබතුමාෙග් පැටිකිරිය කියලා
ෙදන්න. - [බාධා කිරීම්] You sit down, please.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(The Deputy Chairman)

(The Deputy Chairman)

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Order, please! Hon. Sumanthiran, now please sit
down.

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

වාඩි ෙවන්න. I have called upon the Hon. John
Amaratunga to speak. Time is running out. - [Interruption.]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

[පූ. භා.11.36 ]

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් බලන්න- [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව ඉවරයි.
කරුණාකර, අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීම්] Hon. Sumanthiran,
please sit down. He is going to wind up now.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් සමස්ත නීතීඥවරුන්ට
මා ෙගෞරව කරනවා. නීතීඥ මහත්මෙයක් නම් තව ෙකෙනක්
කියන ෙදයක් අහෙගන ඉඳලා පිළිතුරු දීමයි කරන්න ඕනෑ. ෙම්
අෙප් මිතෙයෝ ෙදෙදනාත් නීතීඥ මහත්වරු. නමුත් එතුමන්ලාට ඒ
ස්වභාවය පුරුදු නැහැ, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. [බාධා
කිරීම්]

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්
ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් වැදගත් කරුණු සාකච්ඡා කරන්නයි.
ෙමතැන කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික මඩ ගැසීමක්. මම කනගාටු
ෙවනවා, ෙම් රජය ෙම් විධියට හැසිරීම ගැන. වගකිව යුතු
ඇමතිවරු ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් වටිනා කාලය අනවශ
ෙද්වල්වලට ෙමෙහම ෙයොදවන්ෙන් ඇයි? [බාධා කිරීම්]
ගරුආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමනි, අපට ලැෙබන විමධ ගත
මුදල් අවුරුදු ගණනක ඉඳලා ලැෙබන්ෙන් ලක්ෂ 50යි. අවුරුදු
15කට කලින් තීරණය කරපු ලක්ෂ 50 තමයි අදත් ලැෙබන්ෙන්.
දැන් ෙම්ක- [බාධා කිරීම්]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ( අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா - கல்வி
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] දුන්ෙන්ම නැහැ.

(The Deputy Chairman)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Order, please! Hon. Sumanthiran, please sit down.
Hon. Minister, wind up now.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මට විනාඩියක් ෙදන්න. උත්තර ෙදන්න බැරි වුණා. ගරු
නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි,
එතුමා
කියනවා,
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් යටෙත් තිෙබනවාලු පධාන ආයතන. ඔව්,
තිෙබනවා. රෙට් ආරක්ෂක අමාත ාංශය ජනාධිපතිතුමාෙග්යටෙත්
තිෙබන්ෙන්. රෙට් මුදල් අමාත ාංශය ජනාධිපතිතුමාෙග් යටෙත්
තිෙබන්ෙන්.
ෙම්ක ජනතාව ලබා දීපු බලයක් ෙම් රෙට්
ජනාධිපතිවරයාට.
ජනාධිපතිතුමාෙග්
යටෙත්,
ආරක්ෂක
අමාත ාංශය තිබුණු නිසා තමයි ෙම් රටින් තස්තවාදය තුරන්
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඒකට කැමැති
නැහැ. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Thank you very much. The next Speaker is Hon. John
Amaratunga.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනා කාලය ෙම් විධියට අනවශ කථාවලට
නාස්ති කිරීම ගැන. ෙම්ක මහා අපරාධයක්. ආර්ථික සංවර්ධනයට
කරන අපරාධයක්. [බාධා කිරීම්]
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(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න. ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්?
දන්න ෙදයක් තිෙයනවාද? වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] මම
වැදගත් කාරණයක් කථා කරන්ෙන්. අෙප් විපක්ෂෙය් ඉන්න ගරු
මන්තීවරුනුත් මහජන ඡන්දෙයන් පත් ෙවච්ච මන්තීවරු. අෙප්
පළාත්වල ජනතාවත් ඉල්ලනවා, සංවර්ධන කටයුතුවලට
මුදල්. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක ෙදනවා. නමුත් ඇමතිවරුන්ට
ඕනෑ තරම් මුදල් ලැෙබනවා. අමාත ාංශවලින් ලැෙබනවා;
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින්
ලැෙබනවා.
නමුත්
විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ට ලක්ෂ 50යි ලැෙබන්ෙන්. නමුත්, ඒක නියම කරපු
ෙවලාෙව් බඩු භාණ්ඩවල තිබුණු මිල ෙනොෙවයි අද තිෙබන්ෙන්.
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් මුලින්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්ෙන්
ෙම් මුදල වැඩි කරන්න කියලායි. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, ඒ මුදල්
අරෙගන ෙගදර යන්න ෙනොෙවයි. ඒ පළාත් සංවර්ධනයට පාවිච්චි
කරන්න නිසායි ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්.
ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ෙම් මුදල් භාවිත කිරීෙම්දී
ෙදපාර්තෙම්න්තු මට්ටෙමන් ෙනොෙයකුත් බාධක තිෙබනවා. ඒක
විශාල පශ්නයක්. මිල ගණන් කැඳවන්න කියනවා. මුදල්
ලැෙබන්ෙන් අෙපේල්, මැයි, ජූනිවල. තව වන තුරුත් සමහර
ව ාපෘති කියාත්මක කරන්න බැහැ. මිල ගණන් කැඳවන්න
කියලා, ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් පවතින ෙරගුලාසි
නිසා තමයි ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ගැන සලකා බලන්න,
ෙම්වා ඉක්මන් කරන්න කමයක් තිෙබනවාද කියලා. එෙහම නැති
වුෙණොත් විශාල අසාධාරණයක් සිදු ෙවනවා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

ඒක බලන්නම්.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මෙග් අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. අද මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකු විමධ ගත මුදල් ෙයොදවලා වෘත්තීය පුහුණු වැඩ
සටහන්වල ෙයෙදන බව ෙපෙනනවා. රජෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත්
මන්තීවරු විශාල සංඛ ාවක් ෙම් කාර්යෙය් ෙයෙදනවා. අපි දකින
ෙදයක් තමයි ඒ උපෙද්ශකයින්ට ෙගවන මුදල පමාණවත්
නැතිකම ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. ඒ ලැෙබන මුදල ඒ
උපෙද්ශකයින්ෙග් ගමන් වියදම්වලටවත් පමාණවත් නැහැ. මම
කලිනුත් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් ඉල්ලීම කළා. කරුණාකරලා
ලබන අවුරුද්ෙද්වත් උපෙද්ශකයින්ට ෙගවන මුදල, පැයකට
ෙගවන මුදල දැන් තිෙබනවාට වඩා ෙදගුණයක්වත් කෙළේ
නැත්නම් ෙහොඳ උපෙද්ශකෙයෝ ෙසොයා ගන්න බැරිව යනවා. ඒකත්
මුදල් නාස්තියක් හැටියට තමයි කල්පනා කරන්න ෙවන්ෙන්.
සුදුසුකම් ෙනොමැති අය ඒ කාර්යයට ෙයොමු ෙවනවා නම්, -අපට
කනගාටුයි කියන්න- ඒෙකන් ඵලක් ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ෙම්
කරුණු සම්බන්ධෙයන් පමණයි කථා කරන්ෙන්.
එක කාරණයක් තමයි විමධ ගත මුදල විපක්ෂෙය් අපට
බලපාන නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා ඒක වැඩි කරලා
ෙදන්න. ඒ මුදල් නාස්තියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කාරණය
තමයි පළාත් සභාවලට තිෙබන සහන අෙප් මන්තීවරුන්ට නැහැ.
පළාත් සභා මන්තීවරුන් විවිධාකාරෙය් ෙද්වල් ෙබදනවා.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ඒ වාෙග් පදානයන් කිරීම පිළිබඳව
තහංචි ෙගොඩයි. එෙහම නම් පළාත් සභාවලටත් සීමා පනවලා
නතර කරන්න. එෙහම නැත්නම් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.
[බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව, මධ ම ආණ්ඩුව ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේට බැරි ෙදයක් තිෙබනවාද? රජ්ජුරුෙවෝ
තමුන්නාන්ෙසේෙග් සෙහෝදරයා ෙන්. ෙමොකක්ද ඕක. ඒ ගැනත්
කල්පනා කරලා බලන්න. එක්ෙකෝ ඒක අෙප් මන්තීවරුන්ට ලිහිල්
කරලා ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ඒ කාර්යයට සමතුලනතාවක්
ඇති කරන්න. මම ඒ කරුණු ටික සම්බන්ධෙන් පමණයි කථා
කරන්ෙන්. අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

[11.41 a.m.]

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා
කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா - பாரம்பாிய ைகத்
ெதாழில்கள், சி ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional
Industries and Small Enterprise Development)

Hon. Deputy Chairman, it is a pleasure for me to
speak on the Committee Stage Discussion on the Votes of
the Ministry of Economic Development for the year 2013.
Today, the war-affected areas, particularly the Northern
and Eastern Provinces, have started to bloom with
economic activity because of the sincere commitment of
the Government, especially the Ministry of Economic
Development in its efforts to rebuild these regions under
the guidance of His Excellency the President and on the
directions of the Hon. Basil Rajapaksa.
The LTTE was not only involved in armed
confrontation with the Government troops but when they
were unable to resist the advancing troops, they destroyed
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and caused extensive damage to public property and
infrastructure as they retreated. This is what they did
when they retreated from the Jaffna Peninsula, when they
were chased out of the Eastern Province and finally up to
the time they were cornered into the Mullivaikkal strip of
the Vanni region. Further, public places such as schools,
places of worship and even hospitals were used to launch
their attacks against the security forces, thus causing
extensive damages to those buildings. The extent of
damage caused by their destructive activities is enormous.
The toppled Kilinochchi Water Tank by the side of A-9
road stands testimony to this statement. Further, the funds
and the machinery allocated and the materials sent in the
past by the Government to the North and the East for the
maintenance of infrastructure such as roads, irrigation
projects, tanks, canals etc., were used at the dictum of the
LTTE, thus resulting in complete negligence of those
infrastructure.
The Northern and Eastern Provinces not only missed
the economic impetus to keep on par with the economic
development of the rest of the provinces for over three
decades, but also have lost all the infrastructural
framework needed to reactivate the economic activities.
Thus, the Government was faced with a mammoth task
with the end of the conflict in May 2009. However, the
Ministry of Economic Development guided by the
“Mahinda Chintana - Vision for the future" took up the
challenge.
To revitalize and rejuvenate the Northern Province,
which was in the low ebb of the economic activity, His
Excellency the President appointed a Presidential Task
Force under the auspices of the Hon. Basil Rajapaksa,
Minister of Economic Development. The Presidential
Task Force in formulating their resettlement and
rehabilitation initiative devised a three-way approach.
The first move was providing relief, humanitarian
assistance and resettlement of a large number of displaced
persons and also development of the entire infrastructure;
they planned these on the order of priority. The second
was to support the returnees with livelihood assistance to
recommence their economic activities, which was known
as "Early Recovery Process". The third approach was the
development of major infrastructure.
Thereafter, a Master Plan was drawn up by the
Presidential Task Force named “Vadakkin Vasantham" "Uthuru Vasanthaya" - to fulfil the task of resettlement,
development and reconstruction of the North. An
accelerated resettlement programme and Early Recovery
Process were also on the planning agenda. A similar plan
was drawn up earlier named “Kilakkin Udhayam" "Nagenahira Navodhaya" when normalcy was restored in
the Eastern Province. These plannings were done by the
Government with the firm belief and commitment that
only through such initiatives the stability and
sustainability of those areas could be restored.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා]

Today, we witness the successful completion of
humanitarian assistance and resettlement of 142,230
families consisting of 469,838 members in the Northern
Province and 78,916 families consisting of 282,276
members in the Eastern Province. The demining to date
of 1,330 million square metres, out of confirmed
hazardous areas of 1,418 million square metres in the
North, was a huge task the Government completed prior
to resettling the displaced.
Under the Early Recovery Process, each and every
resettled family was provided with diverse livelihood
assistance - the sum total of assistance package for each
family was not less than Rs. 35,000 - to resume their
economic activities. To rehabilitate and develop the social
infrastructure of the North alone, the Government secured
about US Dollars 3.2 billion. In fact, to the credit of the
Hon. Basil Rajapaksa, I am glad to note that almost all the
external funds received during the past three years had
been spent for the rehabilitation and development of the
North. I wish to call upon my TNA Colleagues in
Parliament, who are on a crusade to tarnish the image of
the Government internationally, to take note of these
facts.
To enlighten them further, Sir, I wish to state some of
the major rehabilitation and development activities
carried out in the North by the Government under the
directive of the Hon. Basil Rajapaksa since the end of
conflict in May 2009 until 2011. Houses numbering
9,670 have been repaired and 27,983 houses constructed.
The Health sector received Rs. 3,100 million out of a total
sum of Rs. 15,600 million spent for the whole country.
The per capita expenditure for the North for the Health
sector during this period stands at Rs. 2,924 while it is Rs.
812 for the rest of the country. Another Rs. 9,254 million
has been allocated to this sector for future special
projects.
Schools numbering 1,630 have been rehabilitated at a
cost of Rs. 1,341 million. The total investment on water
and sanitation stands at a staggering sum of Rs. 29,912
million. Restoration of electricity was done at a cost of
Rs. 13,240 million. Religious places were renovated at a
cost of Rs. 686 million, the detail being Rs. 132 million
for Hindu religious places, Rs. 2.3 million for Buddhist
religious places, Rs. 1.6 million for Muslim religious
places and Rs. 550 million for Catholic religious places.
Out of this, a sum of Rs. 447 million was spent for the
renovation of the Madhu Church, which the Bishop of
Mannar, Reverend (Dr.) Rayappu Joseph, failed to report
when he spoke over videoconferencing to a Geneva
audience recently. A sum of Rs. 22,623 million has
already been spent for the renovation of national
highways, provincial roads and rural roads and the
ongoing projects would cost another Rs. 51,384 million.
A total of 7,500 kilometres of roads will get a new facet
once these projects are completed by the end of 2015. The
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rehabilitation of the Northern railway network has
commenced and is scheduled to be completed by June,
2015 at a cost of US Dollars 652 million. The Sangupitty,
New Mannar and Aruvi Aru bridges were constructed at
a cost of Rs. 983 million, Rs. 2,460 million and Rs. 151
million, respectively. A total sum of Rs. 33,962 million
was spent directly by the Ministry of Economic
Development towards this initiative during this period.
The development initiative of our Government is not
confined to resettlement and infrastructure development
only. The "Divi Neguma" - "Valvin Eluchchi" programme is another brainchild of His Excellency the
President for reviving the home-based economic
activities executed under the guidance of the Hon. Basil
Rajapaksa. The people of the North benefit the most
under this programme.
These initiatives of the Government have started
yielding results. The paddy harvest is on the rise. The fish
production is on the increase. Overall, the GDP of the
North is growing steadily. It has gone up from Rs. 190
million in 2010 to Rs. 241million in 2011. The GDP
share of the North has also increased from 3.4 per cent in
2010 to 3.7 per cent in 2011. The Prosperity Index of the
provinces reveal that the North was in the ninth rank, the
lowest of all the provinces, with an index of 43.6 in 2007.
It was in the sixth position in 2011 with an index of 55.6.
Sir, these are some of the salient progresses the North has
made between 2009 and 2011. But, the real prosperity of
the region is yet to unveil once the mega development
drive undertaken by the Ministry of Economic
Development is over towards the end of 2015.
I again wish to call upon the TNA Parliamentarians
not to stand in the way of the development initiatives of
the Government to uplift the living standards of the
people of this country, particularly the people of the
North and the East who had suffered the most due to the
prolonged conflict.
The actions of the LTTE have caused the Tamils to
lose what they already had, physically as well as
politically. Although the TNA is not directly involved in
violent actions, their political speeches are always
pessimistic and carry the message of mistrust. The
continued making of distrustful speeches may cause to
induce violence and hinder the reconciliation process in
finding a political solution. Hence, I kindly request them
to desist from making such speeches.
Thank you.
[පූ. භා. 11.55]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, අෙප් රට ෙබදුම්වාදී
තස්තවාදෙයන් මුදා ෙගන ආර්ථික වශෙයන් විශාල සංවර්ධන
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පෙව්ශයකට ෙයොමු කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්, ඒ කාර්ය භාරය
කරන්න නායකත්වය ගන්න -ෙපරමුණ ගන්න- අමාත ාංශය වන
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය පිළිබඳවයි අද ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට බඳුන් වන්ෙන්. හැබැයි අය වැය
ෙදවන වර කියවීෙම් අවස්ථාෙව්දීත් විපක්ෂය විසින් සුපුරුදු පරිදි
කිව්ව ෙද්වල් අප දැක්කා. ඒ කිව්ව ෙද්ම අර අලිමංකඩ, පාමංකඩ
පටලවා ගත්ත අය අදත් කිව්වා. ඒ නිසා -[බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමාට පශ්නයක් නැහැ ෙන්. ඒක අපට අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි.
හැම දාම ඒ විධියට ෙදෝෂාෙරෝපණය කර කර ඉන්නවා ඇෙරන්න
ඒ අයට ෙවන කරන්න ෙදයකුත් නැහැ. ෙමොකද අද ඔවුන්ෙග්
පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබන අවුල්වත් ලිහා ගන්න විධියක් නැතිව
පැටලිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා නිකම් ෙමතැනට ඇවිල්ලා විවිධ
ෙද්වල් ෙදොඩවලා යනවා. ඒ කට්ටිය ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී
දිගටම කථා කෙළේ ලැම්ෙබෝගිනි, අර ගිනි, ෙම් ගිනි ගැනයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, හැබැයි අප එක ෙදයක් කියන්න
ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා ඔය ෙමොන ගිනි ගැන කථා කළත්, අවුරුදු 30ක්
තිස්ෙසේ එල්ටීටීඊ තස්තවාදෙයන් පීඩාවට පත් වුණු සිංහල, ෙදමළ,
මුස්ලිම් ජනතාවෙග් පපුෙව් දැල්වුණු ගිනි නිවා දමූ එකම නායකයා
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාය කියන එක අප
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂයට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොන ගිනි
ගැන කථා කරන්නත් රටක් උරුම කර දුන්ෙන්, ෙබදිලා තිබුණු රට
ඒකීය රටක් බවට පරිවර්තනය කර දුන්ෙන් අෙප් ෙසේනාධිනායක
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාය කියන එක අප මතක් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අප ජය ගත යුතු තව
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. අෙප් රට ශීඝ සංවර්ධනයකට ෙයොමු
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව්, ෙහොඳ ආර්ථික වර්ධන දර්ශකවලින් අප
ඉදිරියට යන අවස්ථාෙව් ෙම් රෙට් ඊළඟට තිෙබන අභිෙයෝගය -ෙම්
අය වැෙයනුත් පධාන වශෙයන් කථා කළ- දිළිඳුභාවය තුරන්
කිරීමයි. කාටවත් අවසන් කරන්න බැරි වුණු තස්තවාදය නිමා කළා
වාෙග් -ෙබදුම්වාදී තස්තවාදයට තිත තැබුවා වාෙග්- ෙම් රෙට්
දිළිඳුභාවය තුරන් කරන එකම නායකයාත් මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාය කියන එක අප ෙම් ෙවලාෙව් ෙගෞරවෙයන් විපක්ෂයට
මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. විපක්ෂය කෑ ගැහුවාට අද ෙවන
නායකත්වයක් ෙපෙනන ෙතක් මානයකවත් නැහැ. ඒ නිසා උතුර
සංවර්ධනය කරන්න, උතුෙර් ජන ජීවිතය උසස් කරන්න ෙගන
යන වැඩ පිළිෙවළට කරුණාකරලා බාධා කරන්න එපා,
නැෙඟනහිර පළාත සංවර්ධනය කරන වැඩ පිළිෙවළට,
නැෙඟනහිර පළාෙත් අහිංසක ජනතාවෙග් දිළිඳුභාවය තුරන්
කරලා ඒ අයට සමාන අයිතිවාසිකම් ෙදන වැඩ පිළිෙවළට අකුල්
ෙහළන්න එපාය කියලා අප තරුණ මන්තීවරු හැටියට ෙදමළ
ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීතුමන්ලාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද ෙම් සාකච්ඡාවට බඳුන් වන
අමාත ාංශය අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉතාම
නිර්මාණශීලී නායකත්වයකට භාර දීලා තිෙබන බව අප දන්නවා.
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා මුළු රට පුරාම විහිදී ගිය වැඩ
පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක කරෙගන යන ආකාරය අප
දකිනවා.
විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාත් කියන, ඒ වාෙග්ම
සාකච්ඡාවලදී අප නිරන්තරෙයන් කියන කථාවක් තමයි ජන
ජීවිතය උසස් කරන්න විශාල වශෙයන් සහන ෙදන්න ඕනෑ, ඒ
සඳහා වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියන
කාරණය. හැබැයි අපට ඒවා කරන්න මුදල් ෙකොෙහන්ද? ඒ
පශ්නයට අප මුහුණ ෙදන්න අවශ යි.
අප දන්නවා එක
පැත්තකින් අෙප් විෙද්ශ රැකියා අංශෙයන් අෙප් රටට විශාල
වශෙයන් විෙද්ශ විනිමය එන බව. ඒ වාෙග්ම ඇඟලුම් කර්මාන්තය
ඔස්ෙසේත් අෙප් රටට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ විනිමය එනවා. අෙප්
විවිධ ධාන වර්ග, කුළු බඩු වැනි ෙද්වල් අපනයනය කිරීම
තුළිනුත් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය එනවා.
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ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත ාංශය යටෙත්
තිෙබන ඉතාම වැදගත් අංශයක් තමයි සංචාරක ව ාපාරය. අෙප්
රෙට් තිබුණු තස්තවාදය නැති වුණාට පස්ෙසේ, අද ෙලෝකෙය් හැම
ෙදනාම පිළිගන්න දර්ශකවලින් අප ඉදිරියට එන ෙකොට,
විෙශේෂෙයන්ම අද ආසියාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම
ජීවත් ෙවන්න සහ වාසය කරන්න ෙහොඳම රට බවට අද ශී ලංකාව
පත් ෙව්ෙගන එනවා. ඒ නිසා අපට ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.
ෙම් ෙවන ෙකොටත් ගරු
ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි සංචාරක ක්ෙෂේතය ශීඝ දියුණුවක්
ලබා තිෙබනවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වයට
පින් සිද්ධ ෙවන්න අප ලබාගත් නිදහස නිසා අද සංචාරක
ක්ෙෂේතය ශීඝ දියුණුවක් ලබා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට වර්ෂෙයන් වර්ෂය
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම වර්ධනය ෙවනවා. මට ලැබී තිෙබන
කාලය ෙකටියි. නමුත් මම ෙම් කාරණය මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ.
2011 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා
කාලය තුළ අෙප් රටට පැමිණි විෙද්ශිකයන් පමාණය 6,67,569ක්
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 2012 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වා
කාලය තුළ සංචාරකයන් 7,74,151ක් ෙමරටට පැමිණ තිෙබනවා.
එය සියයට 16ක වර්ධනයක්. ෙමන්න ෙම් විධියට අෙප් රටට
විෙද්ශ සංචාරකයන් පැමිණීම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම්ක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තුවන ෙද්. අපට මතකයි, පසු
ගිය අය වැය විවාදෙය්දී විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කිව්වා, "අෙප් රටට
විෙද්ශ සංචාරකයන් එන්ෙන් නැහැ, එනවා නම් එන්ෙන්
ඉන්දියාෙවන් පමණයි." කියලා. ෙම් බලන්න, මම රටවල්
කිහිපයක දත්ත ගත්තා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් මාසය ෙවන
ෙතක් පැමිණි සංචාරකයන්ෙග් සංඛ ාව මා ඉදිරිපත් කරන්නම්.
බටහිර යුෙරෝපෙයන් පැමිණ තිෙබනවා, සංචාරකයන් 293,472ක්.
දකුණු ආසියාෙවන් පැමිණ තිෙබනවා 193,465ක්. ඉන්දියාෙවන්
පැමිණ තිෙබනවා138,445ක්. නැෙඟනහිර ආසියාෙවන් පැමිණ
තිෙබනවා, 100,678ක්. නැෙඟනහිර යුෙරෝපෙයන් පැමිණ
තිෙබනවා, 50,087ක්. ඕස්ෙට්ලියාෙවන් පැමිණ තිෙබනවා,
40,217ක්. පංශෙයන් පැමිණ තිෙබනවා, 45,871ක්. ජපානෙයන්
පැමිණ තිෙබනවා, 19,994ක්. මා ෙම් රටවල් කිහිපයක දත්ත
පමණයි ගත්ෙත්. පසු ගිය අය වැය විවාදෙය්දි විපක්ෂය අපට
ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා, ''විෙද්ශිකයන් එනවා තමයි, හැබැයි
ඉන්දියාෙවන් විතරයි එන්ෙන්, වැදගත්, එෙහම නැත්නම් පිළිගත්ත
රටවල අය එන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ඒ නිසා අපි සංඛ ාෙල්ඛන
ඇතිව ඔප්පු කරලා ෙපන්වනවා, ෙම් ෙවන විට විශාල වශෙයන්
අෙප් රටට විෙද්ශිකයන් එන්න පටන් අරෙගන තිෙබන බව.
ගරු ඇමතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් උපෙදස්
දීලා තිෙබනවා, 2016 ෙවන ෙකොට අෙප් රටට පැමිෙණන විෙද්ශ
සංචාරකයන්ෙග් පමාණය මිලියන 2.5කට එහා ඉලක්කයකට
යන්න කියලා. පැහැදිලිවම අපට ෙපෙනනවා, ඒ ඉලක්කය කරා
ගමන් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ෙම් ෙව්ලාෙව් මම සංචාරක අධිකාරිෙය් අවධානයට ෙම්
කාරණය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අපට සංචාරක කර්මාන්තය
දියුණු කරන්න පුළුවන් තවත් පෙද්ශ තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
වයඹ පළාත ගත්තාම වයඹ පළාෙත් එක පැත්තකින් ඉතාම
ආකර්ශණීය මුහුදු තීරයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කය රාජධානි හතරකින් සමන්විත
ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාත් පුළුවන් තරම් ෙම් විෙද්ශිකයන්ෙග්
ආකර්ශණය වැඩි කරන තැන් බවට පත් කිරීම සඳහා කටයුතු
කරන්න කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරන්න කැමැතියි. ෙම් වන
විටත් ඒ සඳහා යම් පෙව්ශයක් අරෙගන තිෙබනවා; ඒ කටයුතු
කරෙගන යනවා.
අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට හා නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට ෙහොඳ, දක්ෂ,
කාර්යක්ෂම නිලධාරි මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒ හැම ෙදනාට මම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕනෑ. අපි විශාල
වශෙයන් කථා කරන "දිවි නැගුම" හා "ගම නගුම" වැඩ
සටහන්වලට අමතරව අෙග් කරන්න ඕනෑ කටයුතු රාශියක්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා කළා. අෙප් පළාෙත් ෙපර
පාසල්වලට උදවු කෙළේ පළාත් පාලන ආයතන, පළාත් සභා
වාෙග්ම ෙවනත් පළාත් ආෙයෝජනවලින් පමණයි. ඒ ෙපර
පාසල්වල අය ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් රුපියල් 5,000ක් ඉල්ලා
ෙගන වැඩ කටයුතු කරද්දී ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන්
අෙප් රෙට් සියලුම ෙපර පාසල් පද්ධතිය නඟා සිටුවීම සඳහා විශාල
වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය කාලය තුළදී දියත් කළා. ඒ වාෙග්ම මාතෘ
සායන මධ ස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අතිවිශාල වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාම ආකර්ශණීය වැඩ පිළිෙවළ වුෙණ්,
"ළමා මිතුරු පාසල්" සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළයි. ඒ
පාසල් 1,680ට රජෙයන් රුපියල් මිලියන 840ක් ෙවන් කරද්දී,
රුපියල් මිලියන 1,500කට වඩා වැඩි වටිනාකමක් එන
ආෙයෝජනයක් කරන්න ඒ පෙද්ශවල ඉන්න ෙදමව්පියන්ට හා
ෙද්ශපාලන අධිකාරියට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ගරු
අමාත තුමනි, ඔබතුමාට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්.
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට කරෙගන යද්දී, විෙශේෂෙයන්ම
පළාත් බද මාර්ග කාපට් කිරීෙම් ව ාපෘතිය ද ඉතාම සාර්ථකව
කළා. බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඒ කාර්ය අෙප්
පෙද්ශවල ඉතාම ෙහොඳින් ඉටු කළා. අෙප් පෙද්ශ සංවර්ධනයට
අමාත ාංශය විසින් ලබා දුන්නු පතිපාදන වියදම් කරලා, ෙම් වන
ෙකොට අමාත ාංශය බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ පගතිය සියයට
සියයකින්ම වාර්තා කරන්න අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.
මම අලුත් මන්තීවරෙයකු හැටියට ගරු අමාත තුමාෙගනුත්,
අමාත ාංශෙයනුත් ඉල්ලා සිටිනවා, 2013 වර්ෂෙය්ත් ඒ වැඩ
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කියලා. හැබැයි, විවිධ බාධා එයි.
ආණ්ඩුව ජනපිය ෙවනවාට, වැඩ පිළිෙවළක් සාර්ථක ෙවනවාට
විපක්ෂය කැමති නැහැ. ආණ්ඩුව ඉදිරියට යනවාට විපක්ෂය
කැමති නැහැ. ඒ ෙමොන විධියට කකුෙලන් ඇද්දත් ඒ වැඩ
පිළිෙවළට -ඒ කාපට් කිරීෙම් ව ාපෘතියට- මුළු ජනතාවෙග්ම
පසාදය ලැබිලා තිෙබනවා කියලා මතක් කරමින්, 2013
අවුරුද්ෙද්ත් ඒ කාර්ය කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම
අපි විපක්ෂයට කියනවා, ජනතාවට කරන ෙසේවාව දිහා කඩතුරා
හැර බලන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.
[අ. භා. 12.04]

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு

வன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද දින ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙම් අවස්ථාෙව්දී,
මටත් ෙම් රෙට් පවතින ආර්ථික ගැටලු ගැන වචන ස්වල්පයක්
කථා කිරීමට ලැබීම ගැන ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා.
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ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දිනවල පැවැති අය
වැය විවාදෙය්දී ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් අතර විවිධ ෙචෝදනා
හුවමාරු වුණා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කථිකයන් ෙබොෙහොමයක් බහුතරයක්- විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙචෝදනා කෙළේ, විරුද්ධ
පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඉතා ෛවරයකින්, ෙකෝධයකින්,
ඊර්ෂ ාවකින් ෙම් අය වැයට විරුද්ධව කථා කළ බව කියමින්.
නමුත් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විපක්ෂයක් හැටියට අපට
යුතුකමක් තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුව යම් යම් තීරණ ගන්න ෙකොට
ඒ තීරණවලින් ෙම් රෙට් ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙවනවා නම්,
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට අසාධාරණයක් ෙවනවා නම් ඒ ගැන ෙම්
උත්තරීතර සභාෙව් හඬක් නඟන්නටත්, ජනතාව දැනුවත්
කිරීමටත්. එය අෙප් කාර්යභාරය බව සඳහන් කරන්න අවශ යි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙම් කථාව ආරම්භ
කිරීමට ෙපර පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ, මෙග් කථාෙව්
අරමුණ වන්ෙන් කාට ෙහෝ මඩ ගැහීමවත්, හිෙත් ෛවරයක්,
ෙකෝධයක්, ඊර්ෂ ාවක් තියාෙගන කථා කිරීමවත් ෙනොෙවයි
කියලා. ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු
හැටියට -විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් පුරවැසියකු හැටියට- මට
ෙපෙනන අසාධාරණ ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීම තමයි
මෙග් අරමුණ වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද අපි කවුරුත් දන්නවා ෙම්
අය වැෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයට විශාල මුදලක්
ෙවන් කර තිෙබන බව. බැලූ බැල්මට, ෙම් රට පුරා පසු ගිය අවුරුදු
තුනහතර තුළ සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නැහැ
කියා අපි කියන්ෙන් නැහැ. පාරවල් හැදිලා තිෙබනවා. ෙවනත්
ව ාපෘති ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ ව ාපෘති සාර්ථකද නැද්ද
කියලා මා නම් දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
නමුත් ෙම් සංවර්ධනෙය් පතිලාභ තවමත් ෙම් රෙට් සාමාන
ජනතාව අතරට ගිහින් නැති බවයි මෙග් විශ්වාසය.
අපි උදාහරණයක් ගනිමු. පසු ගිය දවස්වල ෙම් රෙට් උතුෙර්ත්,
දකුෙණ්ත් තරුණයන් සිය ගණන්, දහස් ගණන් තමන්ෙග් ජීවිත
ආරක්ෂාව පැත්තක තියලා මුහුදු යාතාවල නැඟලා ෙම් රට අත්
හැරලා ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවලට අනවසරෙයන් ඇතුළු ෙවන්න
හදලා තිෙබනවා. ඒක නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද?
තරුණයන් සිය ගණන්, දහස් ගණන් ෙම් රට අත් හැරලා යන
ෙකොට ෙම් රෙට් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබන බව තමයි අපට
ෙපෙනන්ෙන්. එෙහම නම් අපට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්
ෙමොකක්ද? යුද්ධය අවසන් වූ ගමන් ෙම් රෙට් ජනතාව විශාල
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තැබුවා ෙම් රෙට් විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවයි
කියලා; ෙවනසක් ඇති ෙවයි කියලා. නමුත් අද රෙට් තරුණ
ජනතාවට දැනටමත් ෙත්රුම් ගිහින් තිෙබනවා ෙම් ආණ්ඩුව ළඟා
කර ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වූ සුභ අනාගතය ෙම් ෙපෙනන දුරක
නැති බව.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙය් ෙලොකු
මාතෘකාවක් වුණා, racing car බද්ද. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම
racing car බද්දක් ගැන කථා කරන්න ෙනොෙවයි ෙම් හදන්ෙන්.
අද රෙට් මාතෘකාවක් බවට පත් වී තිෙබන, ශී ලංකාෙව් පථම
චන්දිකාව ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීම තමයි මෙග්
බලාෙපොෙරොත්තුව.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, නූතන ෙලෝකෙය් ශී ලංකාවත්
චන්දිකා යුගයට පා තැබීම ගැන මමත් ආඩම්බර ෙවනවා. අප
දන්නා ෙලස ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ශී
ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලයත්, ඒ වාෙග්ම SupremeSAT නමැති
ෙපෞද්ගලික සමාගමත් අතර තිබුණු ගිවිසුමක් මත තමයි ෙම්
චන්දිකා ව ාපෘතිය ආරම්භ වී තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගිවිසුම අනුව
SupremeSAT ආයතනය ෙපොෙරොන්දු වී තිෙබනවා ශී ලංකාවට
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ෙඩොලර් මිලියන 320ක ආෙයෝජනයක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ
ගැන අපි කවුරුත් සතුටු ෙවනවා. නමුත් ෙමතැන පශ්න
ගණනාවක් තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. මෙග් පළමු
පශ්නය වන්ෙන් ෙම් ව ාපෘතියට ආණ්ඩුව සම්පූර්ණ අනුමැතිය
දීලාද කියන එකයි.
ඒෙකත් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද අපි දන්නවා,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුත රත්නය වන ෙරෝහිත රාජපක්ෂ
මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම තිස්ස විතාරණ අෙප් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිතුමාත්
ෙම් ව ාපෘතියට අනුමැතිය දීලා තිෙබන බව. නමුත් ගිය 22වැනිදා
“Daily Mirror” පුවත් පෙත් පළ වුණු පවෘත්තියක තිෙබනවා, ශී
ලංකා විදුලි සන්ෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ අනූෂ
පැල්පිට මහතා තවමත් ෙම් ව ාපෘතියට අනුමැතියක් දීලා නැති
බව. නමුත් සැප්තැම්බර් මාසෙය් "DailyFT" කියන පුවත් පෙත්,
"SupremeSAT" සභාපතිතුමා -මනිවන්නන් කියන මහතා- කියා
තිෙබනවා, "SupremeSAT" ආයතනය ශී ලංකා විදුලි සන්ෙද්ශන
නියාමන ෙකොමිෂන් සභාවත් එක්ක ෙම් චන්දිකාව අභ ාවකාශගත
කරන්නට අනුමැතියක් ලබා ගැනීම ගැන ඉතාමත් සමීපව
සාකච්ඡා කරනවාය කියලා. එෙහත් අනූෂ පැල්පිට මහතා
ෙකළින්ම කියලා තිෙබනවා, “ඒ ෙගොල්ලන් අනුමැතිය දීලා නැහැ”
කියලා. දීලා නැත්නම් ෙකොෙහොමද තව දින කිහිපයකින් ෙම්
චන්දිකාව අහස්ගත ෙවන්ෙන් කියන පශ්නය මට අහන්නට ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට
තවත් පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ෙම් චන්දිකාව අභ ාවකාශගත
කිරීම පිළිබඳව ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් අනුමැතියක් දීලා
තිෙබනවාද කියන පශ්නය මට මතු ෙවනවා. ෙමොකද අපි කවුරුත්
දන්නවා, ෙම් චන්දිකාෙව් අෙප් ශී ලංකාෙව් ලාංඡනය දාලා,
චීනෙය් “ෙගේට් ෙවෝල්”
කියන සමාගමකින් තමයි ෙම්ක
අභ ාවකාශගත කරන්ෙන් කියන කාරණය. අපි දන්නා තරමින්
ෙම් ශී ලංකා විදුලි සන්ෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාෙවනුත්,
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයනුත් ෙමයට තවම අනුමැතිය දීලා නැහැ.
දීලා නැත්නම් ෙකොෙහොමද චීන සමාගමකින් ශී ලංකා ධජයක්
ගහලා තිෙබන ෙම් චන්දිකාව අභ ාවකාශගත කරන්ෙන් කියන
පශ්නය මට අහන්න ෙවලා තිෙබනවා. රටවල් කිහිපයක් අතර
ගනුෙදනු ෙවද්දීත්, රටවල් ගණනාවකට ෙහොඳ සහ නරක පතිඵල
ඇති කිරීම ෙකෙරහි බලපෑම තිබියදීත්, රටවල් කිහිපයක සමාගම්
අතර ගිවිසුම් ඇති ෙවද්දීත්, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය නිල
වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව මැදිහත් වී ඇති බවක් ෙපෙනන්නට නැහැ.
චන්දිකා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය මඟින් අභ න්තර ෙමන්ම බාහිර
රාජ ආරක්ෂාව පිළිබඳව යහපත් සහ අයපහත් බලපෑම් ඇති කළ
හැකි බව මා විශ්වාස කරනවා. එවැනි තත්ත්වයක අෙප් ආරක්ෂක
අමාත ාංශයට ෙමම ගුවන්ගත කරන චන්දිකාව සම්බන්ධෙයන්
විශාල වග කීමක් තිෙබනවා. නමුත් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයනුත්
ඒ පිළිබඳව වගකිව යුතු පකාශයක් කර නැති බව තමයි මම ෙම්
ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්ෙන්.
ෙමවැනි කටයුත්තකට මුල පිරීමට ෙපර අෙප් හිතවත්
අසල්වැසි රාජ සමඟ සාකච්ඡා කර ඔවුන් දැනුවත් කිරීමක්
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙමම කාර්ය පිළිබඳව බහුපාර්ශ්වීය
අෙන ෝන අවෙබෝධයක් ඇති කර ගැනීමට අපට විශාල
යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ මන්ද චන්දිකාවකින් ෙකෙරන කාර්ය සහ
එහි බලපෑම අපෙග් ෙද්ශ සීමාවලට පමණක් සීමා වී නැති නිසාත්,
අනික් අතට ෙමම “SupremeSAT” කියන සමාගම පකාශ කරන
ආකාරයටම ෙසසු රාජ යන්ට ඔවුන්ෙග් ෙසේවය අෙළවි කිරීමට
ඔවුන් අෙප්ක්ෂා කරන නිසාත්, ෙසසු රාජ යන් සමඟ
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීම අත වශ යි. දැනටමත් ඔවුන්ෙග් ෙසේවය
ඇෆ්ගනිස්ථානයට ලබා දීම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන බවට
මාධ පකාශෙයන් අප දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් පවතින වර්තමාන ෙද්ශපාලන තත්ත්වය
ගැන අපිට අලුතින් කියන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම් ෙද්ශපාලන
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තත්ත්වය තුළ ෙමවැනි වාණිජ සම්බන්ධතා ෙමොන විධියකට අෙප්
රටට බලපානවාද කියන පශ්නයත් අපට අසන්නට ෙවලා
තිෙබනවා. දැන් ෙම් කරුණු සියල්ල ෙකෙරහි සලකා බලන විට
ෙම් චන්දිකාව ගුවන්ගත කිරීෙම් කියාවලිය පිළිබඳව මුල සිට අග
දක්වාම මට තිෙබන්ෙන් බරපතළ සැකයක්. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 320ක් ශී ලංකාවට ලැබුණාද? ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 320ක මුදලක් ලැබිලා තිෙබනවා නම් ඒ මුදල ශී ලංකා
ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගත්තාද?
ෙමතරම් මුදලක් ආෙයෝජනය කෙළේ කවුද? රාජ ආරක්ෂාව
ෙකෙරහි ජාත න්තර බලපෑම් ඇති කරන ෙමම කාර්යෙය්දී
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය මැදිහත් ෙනොවුෙණ් ඇයි? අපෙග්
ආරක්ෂක අමාත ාංශය ෙම් සම්බන්ධව සහභාගි වුෙණ් කුමන
ආකාරයටද? අපෙග් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසෙම්
අනුමැතියක් ෙනොමැතිව ෙමවැනි කාර්යයක් කිරීමට හැකිද?
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් චන්දිකාවට ශී ලංකා විදුලි
සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාෙවනුත් අනුමැතියක් නැත්නම්, ඒ
වාෙග්ම ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් අනුමැතියත් නැත්නම් එෙහම
නම් ඕනෑම ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට අෙප් ශී ලංකා ධජය දා
ෙගන චන්දිකාවක් පිටරටකින් අභ ාවකාශගත කරන්න පුළුවන්ද
කියන පශ්නය මට අහන්න ෙවනවා. එෙහම නම් එයින් ෙම් රෙට්
ආරක්ෂාව ගැන විශාල පශ්නයක් මතු ෙවනවා.

Mr. Deputy Chairman, at this moment I would like to
speak on this subject in English, if you permit me.
As we know, Sri Lanka or rather China will be
launching its first satellite in a few days. While I am
proud of the fact that such a project has been undertaken,
I however feel that there are some grave concerns on this
project. Sir, I would like to ask this House some questions
regarding this project.
First of all, I like to know whether the Government
has given its approval for this launch. We all know that
His Excellency President Mahinda Rajapaksa’s youngest
son, Mr. Rohitha Rajapaksa, and the Minister, Hon.
(Prof.) Tissa Vitarana, have given their endorsement to
this project. However, the Telecommunications
Regulatory Commission has clearly stated that it has not
given its approval for this project. I refer to the article
appeared in the "Daily Mirror" of 22nd November, 2012
where the Director of the TRC has clearly stated that they
have not given any approval for this project.
It states, I quote:
“ 'It is a venture undertaken by a private company and we are not
involved in the project in any capacity. However, the company has
applied for a downlink and uplink services’ licence from the
TRCSL. We have not granted approval yet,'... ”

It further states, I quote:
“ 'At present Sri Lanka possesses two satellite footprints but this
particular satellite has not obtained approval for Sri Lankan
footprints,’ he said adding that even if the company applied for
approval to obtain a local footprint, it would take at least two or
three years because approval had to be sought from the International
Telecommunications Union and other neighbouring countries prior
to reserving a footprint.”

පාර්ලිෙම්න්තුව
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So, Sir, there is huge question here. If the TRC has not
given its approval, how come this satellite is going to be
launched in another two or three days? We know it was
supposed to be launched on 22nd of November, but it had
been delayed by five days. Still, we find that there is no
approval that has been given by the TRC or by the
Ministry of Defence.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you have two more minutes.
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு

வன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

Okay, Sir. But, this is what Mr. R.M. Manivannan, the
Chairman of SupremeSAT (Pvt.) Limited., has stated in
the "Daily News" of 24th November, 2012 , I quote:
“ 'We are now closely coordinating with the Telecommunications
Regulatory Commission on the necessary approvals for the
launch…..”

So, the necessary approvals have not been given to
this yet. It is clear that the TRC has not given the approval
for the launch and according to Mr. Anusha Palpita, the
satellite does not have a footprint in Sri Lanka while the
Chinese state-owned company, China Great Wall Industry
Corporation is going ahead with this launch. We have
found out that this proposal was first brought in 2010. It
was first called "Mihinsat", not "Mihin Air" but
"Mihinsat". In the report presented by the Space
Partnership International Limited., under the subject
“Political Benefits”, it is stated, I quote:
“The political benefits include the ability to manage program
content broadcast to the citizens of Sri Lanka and neighboring
countries, and to use the satellite system for civil and defense
government purposes,...”

It further states, I quote:
“... a Sri Lankan satellite for government civil and defense purposes
include fire, police, search and rescue, disaster and first responder
communications, emergency broadcasting, as well as Coast Guard,
Army, Navy and other National Security communications. Foreign
policy benefits include strengthening broadcast/communications
relationships with neighboring countries, ..”

Sir, if this is the case, is national security not in danger
of being violated because this satellite is not a Sri Lankan
satellite only but it is shared between two countries, Sri
Lanka and China?
So, I ask the Government to please let us know exactly
what the status of this satellite is, whether they have given
their approval to this satellite or not? We got to know that
a European Union Parliamentarian has also been involved
in getting this SupremeSAT Company involved with the
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China Great Wall Industry Corporation. Basically, we
need to find out in what capacity he got this deal done?
Finally, I would like to ask whether the Government has
sold our geo-location to a Chinese State-run company so
that a handful of people in this country can become
millionaires and billionaires?
Thank you.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Thank you very much. Hon. Vinayagamoorhi
Muralidaran, may speak next. You have limited time.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

ேவைலவாய்ப்

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

Sir, I rise to a point of Order. The Hon. Ruwan
Wijayawardana, who is aspiring to be the Leader of the
UNP, today spoke completely out of the subject. Today,
we are discussing the Votes of the Ministry of Economic
Development, but he was talking about something else.

[12. 22 p.m.]

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා (නැවත පදිංචිකිරීෙම්
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு விநாயக
அைமச்சர்)

ர்த்தி

ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி

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

Thank you, Hon. Deputy Chairman, for giving me a
good opportunity to discuss the Votes on the Ministry of
Economic Development.
First of all I would like to answer the Hon.
Sumanthiran. He is an Hon. Member of Parliament and at
the same time, he is a lawyer. But, he does not know how
to appreciate other Members. He calls other Members,
"rascals, killers" and so on. First of all, mind your words
and follow Parliamentary rules. Yesterday also, the Hon.
Speaker said - [Interruption.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is the point of Order, Hon. Sumanthiran? [Interruption.] Order, please! What is your point of
Order?
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I did not use the words, "rascal" or "killer" [Interruption.]
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Okay, thank you. That is not a point of Order. Hon.
Vinayagamoorthi Muralidaran, you carry on.
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Okay, in future you have to correct those things. [Interruption.] I really appreciate that.- [Interruption.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I did not use the words, "rascal" or "killer’" [Interruption.]
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

First of all I have to discuss the Votes on the Ministry
of Economic Development. I think most of the Hon.
Members of the Opposition do not understand the
functions of the Ministry of Economic Development,
which comes under the Hon. Basil Rajapaksa. His vision
is a very long-term one. He has divided the activities of
the Ministry of Economic Development into three sectors
in order to develop the country. The first one is rural
development; the second one is regional development and
the third is national development which includes the City.
Through that vision, he has arranged a number of
programmes: the first one is Divi Neguma, the second is
Gama Neguma, the third is the Pura Neguma, the fourth
is the Regional Growth Centres and the other is Strategic
Initiatives. Through these projects, he has allocated a lot
of money to every region islandwide and because of that
people are getting benefits, especially the people in the
North and the East. He has also allocated a lot of money
to minor irrigation projects, drinking water projects and
especially in the field of agriculture. Those are the
development activities he is doing. So, you have to
understand what kind of development activities he is
doing as the Minister of Economic Development.
Not only that, he also co-ordinates with the other
Ministers and works with them very well. He coordinates especially with the Ministry of Education to
implement the 5,000 School Development Programme,
which is going on very well.
I specially want to talk about one district. That is, the
Batticaloa District, the district which I belong to. For the
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development work of that district, he allocated Rs. 50
million last year under Divi Neguma programme; Rs. 345
million under Gama Neguma programme; Rs. 584 million
under Pura Neguma programme; Rs. 15 million under
Samurdhi programme and nearly Rs. 400 million under
the Re-awakening Project. He has done marvellous
things. He has allocated money to start the construction
work of the Kambi-Aru Bridge. The Parliamentarians
from the Batticaloa District know how people suffer
without a bridge there. They have to travel more than 40
kilometres to reach their village. But, after the
construction work of that bridge, they will have to travel
only five kilometres to reach their village. That is a
marvellous thing that the Hon. Minister has done under
this year’s development programme. Not only that, he
has also allocated Rs. 100 million to start other
development work.
He also coordinates with the World Food Programme.
First of all, you have to understand as to what is going on
in this country. He has allocated millions of rupees for
the welfare of the IDPs in the North and the East. Even
now we are distributing free food among the resettled
people. Not only that, but he also coordinates with the
international community. You know about the ADB. He
coordinated with it and got a lot of money for our
country. Similarly, there are development projects like
JICA projects, ENReP, NECORD, NEHRP. Through
NEHRP, more than 40,000 houses have been built in the
North and the East.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Hear! Hear!
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

You do not know those things. That is why you are
talking about more monies being allocated to the Ministry
of Economic Development by His Excellency the
President. First of all, you should understand what is
stated in the Sri Lankan Constitution. The Executive
President has the power to allocate money to wherever it
is needed. That is what the Constitution says. That was
done by the UNP Government. You ask them. They
changed the Constitution. Executive Presidency has been
brought in by the UNP Government. - [Interruption.] So,
you have to ask them. Hon. Sumanthiran, you are a
lawyer. You also study the Constitution. Now, you blame
His Excellency the President. - [Interruption.]
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

He lives in Colombo. He does not know anything
about Jaffna. - [Interruption.]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Yes, you live in Colombo. That is why you do not
understand the programmes going on in the North and the
East. - [Interruption.] I always appreciate Hon.
Sampanthan. He is a political genius in Sri Lanka. He
knows
the
history.—[Interruption.]
But,
Hon.
Sumanthiran, you do not know the history because you
are living in Colombo. You are a newcomer.[Interruption.] You do not know anything.[Interruption.] You are talking about the Thirteenth
Amendment. TNA talks about the Thirteenth Amendment
not only inside the country but also all over the world.
But, you are the people who threw the Thirteenth
Amendment in 1987 - [Interruption.]
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)
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divide and rule this country. Do not motivate the people
to create a war again in this country. That is why I
strongly urge you not to mislead the diaspora.[Interruption.] Our President, His Excellency Mahinda
Rajapaksa never neglects the diaspora. He always calls
them "Sri Lankans, the people of our country". He always
talks like that. You have to understand that.
We have already formed a Select Committee, but you
do not like to participate in it. So, who are you? Are you
representatives of the Tamil People? If you really like the
Tamil people and know their aspirations, you have to
participate in the Select Committee. There you can
discuss your problems.- [Interruption.] Why do you not
join? The reason is, you do not have the points to talk at
the Select Committee. That is why you do not like to join.
That is the reason.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(An Hon. Member)

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Remember that!

(The Deputy Chairman)

Order, please! Hon. Minister, please wind up your
speech.

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Now you are talking about the Thirteenth
Amendment. Why are you talking about it all over the
world? Why are you discussing it with the diaspora? You
are doing politics for the diaspora. That is the thing. [Interruption.]
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

Not for Sri Lanka.
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த அ
த் ைற அைமச்சர்)

த்கமேக -

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

விைளயாட்

Minister of

That is for money.
ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Yes, for money. You have to understand what is going
on. That is what matters. First of all we have to think that
we are Sri Lankans. We have to motivate the people that
we are Sri Lankans.
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ජය ෙව්වා!
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා

(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Give me one more minute.
சில விடயங்கைள நான் தமிழிேல கூறவி ம் கின்ேறன்.
உண்ைமயிேல,
நாங்கள்
எங்க ைடய
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர் மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்
கைளப் பாராட்டேவண் ம். ஏெனன்றால், இன்
வடக்கு.
கிழக்கில் வா கின்ற மக்களால் மதிக்கப்ப கின்ற ஒ
மனிதர்தான் அவர். இன்
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்
உ ப்பினர்கள்கூட அந்தப் பிரேதசங்க க்கு அ க்க ெசல்வ
தில்ைல. ஆனால், மாண் மிகு அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ
அவர்கள்தான் ஒவ்ெவா மாத ம் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதி
க க்குச் ெசன்
வ கின்றார்; அந்த மக்க டன் பழகு
கின்றார்; அங்குள்ள அரசியல்வாதிக டன் கலந் ைரயா
கின்றார். [இைடயீ ]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා

(மாண் மிகு விநாயக

(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Though there are many communities, such as Tamil,
Muslim and Sinhala, we all are Sri Lankans. So, do not

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage )

அவர்க க்கு
வன்னி
யாழ்ப்பாணம் ெதாி மா?

ெதாியா !

உங்க

க்கு

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

அந்தள க்கு அங்குள்ள விடயங்கள் அைனத்ைத ம்
பற்றித் ெதாிந்த ஓர் அைமச்சராக அவர் இ க்கின்றார்;
அப்பிரேதசங்க க்கு
ன் ாிைம ெகா த் , அபிவி த்தி
கைள ேமற்ெகாண்
வ கின்றார். வடக்கு, கிழக்கில்
வா கின்ற மக்கள் விவசாயத்ைத ைமயமாகக்ெகாண்
வா கின்றனர் என்ப
உங்க க்குத் ெதாி ம்! [இைடயீ ]
இன்
அங்குள்ள பாாிய குளங்கள் அபிவி த்தி ெசய்யப்
ப கின்றன. உதாரணமாக, மட்டக்களப் மாவட்டத்தி ள்ள
'மியாங்கல்' என்ற குளம் கிட்டத்தட்ட 30 - 40 வ டங்களாகப்
னரைமக்கப்படாமல்
இ க்கின்ற .
இக்குளத்ைதப்
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னரைமப்பதற்கு நிதி ஒ க்கப்பட்
க்கின்ற .
அறிந்த ெதாப்பிகல காட் ன் ந ப்பகுதியில் இ
அந்தக் குளத் க்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்
அ க்கல் நாட் னார். இன்ைறக்கு கிட்டத்தட்ட 6,000
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க்கின்ற
ெசன்
ஏக்கர் -

In 6,000 acres in those areas, they are doing paddy
cultivation. Farmers are getting the benefits. You do not
know anything about that.
Thank you.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The sitting is suspended till 1.00 p.m.
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ. භා.
1.00ට නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்ப , அமர்
பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂෙය්දී මුලින්ම මා සඳහන් කරන්නට
කැමැතියි, අප ෙම් නිදහස් කර ගත් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් අපට වග කීමක් ලැබුණු බව. මා විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, මාස එකහමාරක් තුළ දිස්තික්ක විසි
ෙදකට මුදල් ෙවන් කිරීෙම් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම්වලට
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත තුමා සහභාගි වුණු බව. එතුමාෙග්
කැපවීම තුළ පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත අෙප් අමාත ාංශයට
ශක්තිමත් ගමනක් යන්න දායකත්වය ලැබුණා. අෙප් ඉලක්කය
ගම සංවර්ධනය කිරීම සහ නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතයට ගෙම් පවුල්
ඇතුළත් කිරීමයි. අෙප් පළමුවන අවශ තාවය, ෙදවන
අවශ තාවය, තුන්වන අවශ තාවය තිබුෙණ් ෙම් රට නිදහස් කර
ගන්නයි. ඉන් පසු ඇති වුණු වාතාවරණය තමයි, රෙට් ආර්ථිකය
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න
අප ෙකොච්චර දුරට කැප ෙවනවාද කියන එක. ඒ සඳහා අෙනකුත්
අමාත ංශත් එක්ක ඒකාබද්ධ වී කටයුතු කරන්න ෙම්
අමාත ාංශයට කාර්ය භාරයක් පැවරී තිබුණා.

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed.

මහ ෙල්කම්

(ெசயலாளர் நாயகம்)

(The Secretary-General)

කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු අල්හාජ්
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

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

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

ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා
මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මූලාසනාරූඪ
විය.
அதன்ப , மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා
කරන්න. එතුමා නැහැ. මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා
කථා කරන්න. මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදනාම ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව්
නැහැ. එෙහම නම් ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන නිෙයෝජ
අමාත තුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 1.01]

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමාෙග් ෙවලාවත් මට ලැෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අමාත ාංශය උපෙද්ශක
කාරක සභා 11ක් නියමිත ෙවලාවට පැවැත්වූ අමාත ාංශයක්. ඒ
වාෙග්ම ෙම් අමාත ාංශයට අදාළව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක්
ඇහුවා නම්, ඒ පශ්නයට අප එදාම උත්තර දුන්නා. දීර්ඝ
උත්තරයක් තිබුණා නම් විතරයි අප සතියක් කල් ඉල්ලුෙව්.
අෙනක් හැම අවස්ථාවකදීම අෙප් වගකීම ඉෂ්ට කරන්නට අපට
පුළුවන්කම ලැබුණා. යටිතල පහසුකම් සැපයීම, ජීවෙනෝපාය
සංවර්ධනය ෙමම අමාත ාංශෙය් විෙශේෂ කාර්ය භාරයක්ව තිබුණා.
2006 වර්ෂෙය් සිට 2011 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ ගම නැඟුමට
අදාළව පමණක් වසර පහක් සඳහා විශාල ආෙයෝජනයක් සිදු
කරමින් ව ාපෘති 128,448ක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. පසු ගිය
වකවානුව ඇතුළත රුපියල් මිලියන 43,281ක් අප ආෙයෝජනය
කර තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 43,281ක් කියන්ෙන් ලක්ෂවලින්
ගත්ෙතොත් -රුපියල් ලක්ෂ 432,810ක්. 2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්
31 වන දා වනෙකොට ව ාපෘති 15,535ක් ෙම් රෙට් කියාත්මක කර
තිෙබනවා. වියදම රුපියල් මිලියන 10,259යි. එනම් ලක්ෂ
102,590යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උදය වරුෙව් ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා කථා කරනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙනොමග යැව්වා. ඒකට මම පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්
එතුමා ආෙයෝජන ක්ෙෂේතය ගැන කථා කළා. Krrish Group
එකත් එක්ක අත්සන් කරපු ගිවිසුම අනුව Krrish Group එක
ෙදන්න තිබුණු සල්ලි මාස හයකට පමාද ෙවලාය කියමින් ෙම්
ගිවිසුෙම් වර්තමාන තත්ත්වය ෙමොකක් ද කියා එතුමා ඇහුවා. ෙම්
විශාල ආෙයෝජනයත් එක්ක මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
Krrish Group එකට දුන්ෙන් UDA එෙක් ඉඩමක්. හැබැයි UDA
එෙක් ඉඩමට ආෙයෝජනය ආෙව් ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන්.
ආෙයෝජකයා එන්ෙන් ආෙයෝජන මණ්ඩලයට. ආෙයෝජන
මණ්ඩලයට ආවාම ෙම් සඳහා Cabinet අනුමතිය අප ලබා ගත්තා.
කැබිනට් අනුමැතිය අරෙගන MoU එකක් අත්සන් කළා, ඉඩෙම්
වටිනාකමින් සියයට 10ක් තැන්පත් කරන්න ඕනෑය කියා. ඉඩෙම්
වටිනාකමින් සියයට 10ක් කියන්ෙන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන
49ක්. ෙම් මුදල මුලින් ෙගවා ඉතිරි ටික -සියයට 90ක්- මාස හයක්
තුළ ෙගවීමටත් එකඟ වුණා.
ෙම් ඉඩෙම් කැබලි ෙදකක් තිබුණා. ෙම්ක UDA එෙක් ඉඩමක්.
ෙම් ඉඩම අයිති ෙවලා තිබුෙණ් UDA එකට ඉඩම් කැබලි
ෙදකකුත්, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉඩම් කැබලි
ෙදකකුත් වන පරිදියි. UDA එකට සිද්ධ වුණා, ඉඩම් ෙකොමසාරිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ඉඩම් ෙකොටස් ෙදක ගන්න. ෙමොකද, ඒ
ෙගොල්ලන්ට අයිතිව තිබුෙණ් ඉඩම් ෙකොටස් ෙදකයි. ඒ
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ෙගොල්ලන්ෙග් ෙකොටසට යාබද තිබුණු ඉඩම් ෙකොටස් ෙදෙක්
අයිතිය ඒ වන විටත් තිබුෙණ් ඉඩම් ෙකොමසාරිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
අයත්ව තිබුණු ඒ ඉඩම් ෙකොටස් ෙදක වහාම UDA එකට පවරන්න
නැවත කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා ඉඩම් ෙකොමසාරිස්ෙග්
අනුමැතිය අපි ලබා ගත්තා. ෙම් අනුව 2012.12.15 වන දින Krrish
සමාගම සහ UDA එක අත්සන් කරනවා ගිවිසුමක්. Krrish Group
එකයි, UDA එකයි 2012.12.15 වන දින ගිවිසුම අත්සන් කළාම
ලැෙබන මුදල් පමාණය සම්පූර්ණෙයන්ම එදාම තැන්පත් කරන්න
ඒ ෙගොල්ෙලෝ දැනට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ
ෙගොල්ලන්ට පශ්නය තිබුෙණ්-

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එක පශ්නයකට පිළිතුරු ෙදනවා. රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා මතු කළ අෙනක් පශ්නය තමයි,
Krrish Group එක ෙමවැනි ස්වභාවයක ව ාපෘති සඳහා
පළපුරුද්දක් නැති ඉන්දියාෙව්ත් අසාර්ථක වුණු සමාගමක්ය කියන
එක.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

නැහැ, ඒක සම්පූර්ණෙයන් අසත යක්. ඉතාමත්ම පළපුරුදු,
ඉතාමත්ම ෙහොඳ Group එකකට තමයි ෙමය දීලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, US Dollars මිලියන 401ක
ආෙයෝජනයක් ෙම්ක. අපට තිෙබන්ෙන් ෙම් ඉඩෙම් පශ්නය
විතරයි. ෙමොකද, ආෙයෝජන මණ්ඩලයට ආෙයෝජකෙයක් ආවාම
අපි ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න ඕනෑ, ඉඩෙම් අයිතිය පිළිබඳව. ඒ
ඉඩෙම් ෙකොටස් ෙදකක් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
අයත්ව තිෙබනවා. කැබිනට් එෙකන් දැන් අනුමැතිය දීලා
තිෙබනවා, ඒ ෙකොටස් ෙදක UDA එකට පවරා ගන්න කියලා.
UDA එකට පවරා ගත්තාට පස්ෙසේ ෙදසැම්බර් මාසෙය් 15 වන දා
ෙමහි සම්පූර්ණ මුදල තැන්පත් කිරීමට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.
සියයට10ක තැන්පතුවක් -US Dollars මිලියන 49ක්- අපි
ඉස්ෙසල්ලා අරෙගන තිෙබනවා. අෙනක් මුදල-ඉතිරි මුදලෙදසැම්බර් මාසෙය් 15 වන දා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලා ගිවිසුම
අත්සන් කරන ෙකොට තැන්පත් ෙවනවා. ෙම් සභාව ෙනොමඟ
යවන්න හදනවා, "ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් ඉඩම ව ාපාරයකට දීලා මාස
හයකින් මුදල් තැන්පත් කරලා නැහැ, ෙකෝ ඒ මුදල්" කියලා. යම්
යම් නීතිමය පශ්න නිරාකරණය කර ෙගන ෙම්ක කරන්න අපි
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආෙයෝජන ගැන කථා
කරන ෙකොට අපි ඉතිහාසය අරෙගන බලන්න ඕනෑ. 1978 ඉඳලා
2012 වන ෙතක් අවුරුදු 34ටම ෙම් රටට ලැබුණු සෘජු විෙද්ශ
ආෙයෝජනය FDIවලින් ගත්ෙතොත් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන
7,805යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු 16ක කාලයක්
තිබුණා. 1978දීයි ආෙයෝජන මණ්ඩලය පිහිෙටව්ෙව්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු 16ක කාලයත්, ෙපොදුජන එක්සත්
ෙපරමුෙණ් අවුරුදු 10ක කාලයත් ඇතුළුව අවුරුදු 26ටම
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2,779යි ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය
තිබුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව 2006 ඉඳලා 2012 වන ෙකොට අවුරුදු 6 තුළ ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියන 5,026ක ආෙයෝජනයක් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. හරියටම බැලුෙවොත් ඒ ආෙයෝජන පමාණෙයන් සියයට
64ක්ම ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය අවුරුදු 6 ඇතුළත මහින්ද

1080

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවයි. ෙමතුමන්ලා දැන්
ආෙයෝජන ගැන කථා කරනවා. අපි ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය
පිහිටුවලා, නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපත් ඇති කළා. ඒවා සියල්ලත්
කරලා, ආෙයෝජන ආව පමාණය බැලුෙවොත් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් සියයට 64ක අෙයෝජන ෙම්
රටට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිට ෙනොෙයක් විධිෙය්
ෙචෝදනා මතු වුණා. ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව ගැන කථා කළා. ව වස්ථාදායකය උත්තරීතර යැයි
එතුමා කිව්වා.ව වස්ථාදායකය උත්තරීතර නම් ව වස්ථාදායකයට
හානි කරන, ව වස්ථාදායකෙය් තීන්දු ෙවනස් කරන අභිෙයෝගයක්
තිෙබනවා නම්, ඒ අභිෙයෝගය ෙවනස් කරන්න ව වස්ථාදායකයට
බලය තිෙබනවා. ඒ අභිෙයෝගය ෙවනස් කිරීෙම් බලය, අෙප්
උත්තරීතරභාවය අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. දැන් පුදුම වැඩක්
ෙන්. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කරන ෙකොට, ෙම්
රටට අලුතින් ආව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙවනස් කරන ෙකොට
ජනමත විචාරණයකට යන්න කිව්ෙව් නැහැ. හැබැයි දුප්පත්
මිනිස්සු ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ඇති කරන්න
අපි කටයුතු කරන ෙකොට ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් සමහර
වගන්තිවලට
ජනමත විචාරණයකට යන්න කියලා අපට
කියනවා. අපි ඒත් අධිකරණයට ගරු කරලා, ඒ තීන්දු ෙවනස් කර
ෙගන ඉස්සරහාට යන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප්
ඇමතිතුමාට අභිෙයෝගය තිබුෙණ් ෙම් රෙට් දුප්පත්කම තුරන්
කරන්න අෙනක් අමාත ාංශත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ඉස්සරහාට ෙගනි යන එකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම
පකාශ කරන්න ඕනෑ, අපි පසු ගිය වකවානුව තුළ විතරක් "මඟ
නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් ගාමීය මාර්ග ව ාපෘති 69,240ක් ෙම්
රෙට් කියාත්මක කර තිෙබන බව. වියදම රුපියල් මිලියන
29,147යි. ලක්ෂවලින් ගත්ෙතොත් ලක්ෂ 291,470ක් අපි ගම්
මට්ටමට වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒවා අපි තනිෙයන් කළ ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. අපි හැම අමාත ාංශයක්ම ඒකට සම්බන්ධ කර ගත්තා.
හැම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්ම සම්බන්ධ කර ගත්තා. අපි වියදම්
කරන ෙකොට පළාත් සභාවද කියලා බැලුෙව් නැහැ. ඒවා කෙළේ
පළාත් සභාෙව් මන්තීවරුයි. අපි පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට
රුපියල් ලක්ෂ 150ක් දුන්නා. අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ද,
පළාත් සභා මන්තීවරු ද කියා බැලුෙව් නැහැ. ෙම් ව වස්ථාෙවන්
අපිට අයිති පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු විතරයි. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ට විතරක් ෙම් සල්ලි ෙදන්න ඕනෑ කියා අපි බැලුෙව්
නැහැ. පාෙද්ශීය සභාව අපිට අයිති නැහැ. අපි ෙමොකටද පළාත්
සභා මන්තීවරුන්ට සල්ලි ෙදන්ෙන් කියා අපි බැලුෙව් නැහැ. ෙම්
ආණ්ඩුෙව් ඉලක්කය ෙවන්ෙන් දුප්පත්කම තුරන් කිරීමයි. ඒ සඳහා
අපි බැලුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව වුණත්, පළාත් සභා වුණත්, පාෙද්ශීය
සභා වුණත් අපි සියලු ෙදනා එකට යන ගමනක් ෙලසයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
පිහිටුවීෙම් පරමාර්ථයත් ෙම් රෙට් දුප්පත්කම නැති කිරීමයි. අපි
දුප්පත්කම සියයට 36 සිට සියයට 8 දක්වා අඩු කරන ෙකොට, ඒ
ෙවනුෙවන් විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් ෙම් රෙට් ෙගන ගියා. ඒ වැඩ
පිළිෙවළවල් එක්ක ඉස්සරහාට යන්න බැරි සමහර ෙද්වල්,
නීතිරීති ෙවනස් කරන ෙකොට, ගම් මට්ටෙම් පජා මූල සංවිධාන
හදන ෙකොට, ගම් මට්ටෙම් සමෘද්ධි බැංකුව, පජා මූල බැංකු බවට
පත් කරන ෙකොට, ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශෙයන් 16,000ක්
උපාධිධාරින් ගම් මට්ටමට පත් කරන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි
නිලධාරින් ශක්තිමත් කරලා ෙම් යන්තණය තවත් ශක්තිමත්ව
දුවවන්න අපි ඔවුන්ට ජවය ෙදන ෙකොට, ගාම නිලධාරින්, පවුල්
ෙසෞඛ ෙසේවා නිලධාරින්, කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින් ඇතුළු
සියලු ෙදනාම එකට එකතු කරලා දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ ෙම් දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් සටන ෙම් රෙට්
අපිට කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාමත්ම
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වැදගත්. අපිට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන් දුප්පත්කම නැති
කිරීමයි. විපක්ෂයට තිබුණු පධාන භය ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුෙව්
යන්තණය දුප්පත් මිනිස්සුත් එක්ක බැඳුණා. දැන් එක
මන්තීවරෙයකු කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුව ෙමච්චර වියදම් කරන බව අපි
දන්නවා; ආණ්ඩුව වියදම් කරන ගමන් සංවර්ධනයත් කරනවා;
හැබැයි ෙම් සංවර්ධනය ෙකොච්චර දැනිලා තිෙබනවාද කියලා.
දැනිලා තිබුෙණ් ඡන්දෙයන්. සංවර්ධනය ෙකොච්චර කළාද කියලා
දැනුෙණ් ඡන්දෙයන්.
අපි පසුගිය ඡන්දෙයන් දැක්කා ගම ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්
කියා. තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි වුණා, අඩු ගණෙන් මීට අවුරුදු
10කට ඉස්ෙසල්ලා සමහර ගම්වලින් තමුන්නාන්ෙසේලා ගත්ත
ඡන්ද ටිකවත් ගන්න. නියඟය නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව
ඡන්ෙද් ෙදයි කියා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. නමුත් මිනිස්සු
බැලුෙව් නියඟය ෙනොෙවයි. අපිට ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කර
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ගමට සලකා තිෙබනවා. අපි නගරෙය්
ඉඳෙගන විතරක් ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. අවුරුදු ගණනාවක්
ගෙම් මිනිහාෙග් වුවමනා එපාකම් ෙහොඳට ඉෂ්ට කරලා අපි කථා
කරන්ෙන්. ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් ඇමතිවරයාෙග් බලතල
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිවරයාට දීලා තිෙබනවා.
ෙල්කම්වරයාෙග් බලතල පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට දීලා
තිෙබනවා. එතැනදී ඔහුට තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්. එතැනට
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ. එතැනට සහභාගි
ෙවලා වැරැද්ද ෙපන්වන්න ඕනෑ. ඒ තීන්දු ගැනීෙම්දී ඔවුන්ට ඕනෑම
ෙදයක් එතැන කථා කරන්න, කියා කරන්න පුළුවන්. සංවර්ධනය
ඒ පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාෙග් ඇඟට ෙහොඳට දැනුණා; ගෙම්
මිනිහාෙග් ඇඟට දැනුණා. ඒ ගැන අෙප් අජිත් මන්තීතුමා දන්නවා.
ආණ්ඩු කාලෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාට රුපියල් 25,000ක්
දුන්නාද? මන්තීවරෙයක්ෙග් පස්ෙසන් ගිහින් විමධ ගත අය
වැෙයන් තමයි පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාට
මුදල් ගන්න
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. එෙහම නැතුව දුන්ෙන් නැහැ. අද පාෙද්ශීය
සභා මන්තීවරයා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට වැඩිය ශක්තිමත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා පුන
පුනා කියන්ෙන් විමධ ගත මුදල් වැඩි කරන්න කියා. ෙමොකද,
විමධ ගත මුදල්, එතුමාට වඩා අෙප් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා
වියදම් කරනවා. එෙහම වියදම් කරන්ෙන් ගාමීය මට්ටෙම් මහජන
නිෙයෝජිතයා නිසායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වකවානුව තුළ ෙම්
රෙට් තිබුණු ගාම නිලධාරි වසම් 14,000ටම අෙප් සංවර්ධනය
ව ාප්ත ෙවලා ගියා. ඒක අෙප් මන්තීවරු දන්නවා. ෙම් සංවර්ධනය
තුළ ෙම් ආණ්ඩුව ගම් මට්ටෙමන් ශක්තිමත් වුණා. ෙම් ආණ්ඩුවට
වුවමනා ෙවලා තිබුෙණ් ගමයි නගරයයි එකට එක්කාසු කරන්නයි.
නගරෙය් තිබුණු සම්පත් අපි ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් ගමට ෙගන
ගියා. එෙහම ෙගන ගිෙය් තනිෙයන් ෙනොෙවයි, අෙනක් සියලුම
අමාත ාංශ සමඟ සම්බන්ධීකරණය ෙවලා ඒ අමාත ාංශවල
සහෙයෝගය ඇතුවයි. ඒ නිසා අපට ෙම් කටයුත්ෙත්දී ඒ සියලු
ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලැබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද සංචාරක ව ාපාරය අපට ඉස්සරහට ෙගන
යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් වන විට ගාමීය මට්ටෙම් විශාල
වැඩ ෙකොටසක් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙයනවා. ඒ
සංචාරක ව ාපාරය තුළින් විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය වකවානුව
ඇතුළත අපට විශාල ෙවනසක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ
ෙවනස
සංචාරකයන්ෙග්
පැමිණීම
විතරක්
ෙනොෙවයි.
සංචාරකයන්ෙගන් ලැෙබන ආදායම උතුරු නැෙඟනහිර
පෙද්ශයටත් ව ාප්ත කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි
ඉලක්කගත වැඩසටහනකට යනෙකොට පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය
ඇතුළත අපට තිබුණු බාධා ඔක්ෙකොම අපි ඉවත් කර ෙගන
තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, one-stop shopවලට අම්පාර,
අනුරාධපුරය, බදුල්ල, මඩකලපුව, ෙකොළඹ, ගාල්ල, ගම්පහ,
හම්බන්ෙතොට ඒ වාෙග්ම යාපනය, කළුතර, මහනුවර, මාතර,
මාතෙල්, ෙපොෙළොන්නරුව, නුවරඑළිය, පුත්තලම, තිකුණාමලය
යන දිස්තික්කවලින් අපට අයදුම් පත් 268ක් ලැබුණා. ඒ අයදුම්පත්
268න් ෙම් වන විට අයදුම්පත් 152කට අපි අනුමතිය දීලා
තිෙබනවා. අයදුම්පත් 268ටම අනුමතිය ෙදන්න පුළුවන්කම
ලැබුෙණොත් ෙම් රෙට් සංචාරක ව ාපාරය යටෙත් කාමර
15,376ක් ඉදිරියට එක්කාසු ෙවනවා. අපි අනුමතිය දී තිෙබන
ඒවායින් කාමර 5207ක් දැනට ෙකටි කාලයක් ඇතුළත ඉදි කර
ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,
ෙම් යුද්ධය ඉවර වුෙණ් 2009 මැයි මාසෙය් 19වන දා බව. අවුරුදු
4ක් යන්න ඉස්සරෙවලා ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් ව ාපාරය ශක්තිමත්
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිෙයනවා. අපි ෙකොච්චර බාධක
ඇතුවද ෙමය කරන්ෙන්? අද ලංකාව
සම්පූර්ණෙයන්ම
සංචාරකයන්ට පැමිෙණන්න පුළුවන් රටක් හැටියට නම් කර
තිෙබනවා. “Lonely Planet” travel guide book එක සඳහන්
කරනවා, “Sri Lanka named as the number one country in the
world to visit in year 2013” කියා. එය world’s most
renowned and largest travel guide book and digital media
publisher. ඒෙකන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ලංකාවට යන්න කියන
එකයි. 2013 දී ලංකාව තමයි ෙහොඳම සංචාරක ස්ථානය කියනවා.
හැබැයි අපි සංචරණ ෙවෙළඳ ෙපොළට - World Travel Market
එකට
- ගියාම සුමන්තිරන් මහත්මයලාට මුදල් එවන
ඩයස්ෙපෝරාව එළිෙය් ඉඳෙගන පතිකා ෙබදනවා, ලංකාවට යන්න
එපා කියලා. බිතාන මන්තීවරු ඇවිල්ලා, ලංකාව ෙහොඳයි, ලංකා
ආණ්ඩුව ලංකාෙව් උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවලට සලකනවා;
ලංකාෙව් සංවර්ධනයක් තිෙබනවා; සංචාරය සඳහා ලංකාවට
යන්න පුළුවන් කියලා කියනෙකොට, සුමන්තිරන් මන්තීතුමන්ලාට
මුදල් ෙදන ඩයස්ෙපෝරාව එළිෙය් ඉඳෙගන, ලක්ෂ ගණනක්
විෙද්ශිකයන් එන ස්ථානෙය් ඉඳෙගන, ලංකාවට යන්න එපා
කියලා පතිකා ෙබදනවා. එෙහම තත්ත්වයකයි ගරු මූලාසනාරූඪ
මන්තීතුමනි අපි ඉන්ෙන්.
පහු ගිය වකවානුව ඇතුළත අපට ෙම් රෙට් ඒ ෙවනස්වීම
කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එෙහම පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ්
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශයට ඇමතිතුමා දීපු නායකත්වය
නිසායි. එතුමා දිනකට පැය 18කට වැඩිය අමාත ාංශෙය් වැඩ
කළා. ඒක නිලධාරින්ට stress එකක් වුණා. නමුත් 2009 මැයි
මාසෙය් 19 වැනි දා ඉඳලා අපට තිබුණු වගකීම තමයි, ෙම් රෙට්
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධය අවසන් කළාට පස්ෙසේ, ෙම්
රෙට් දුප්පත් මිනිහාෙග් ජීවන රටාව ෙවනස් කරලා දීම. යුද්ධයක්
නිම කරපු නායකෙයක් කවදාවත් අවුරුදු 30කට අඩුෙවන් රජ
කරලා නැහැ. යුද්ධය නිම කළාට පසුව මිනිස්සු ඒ නායකයාට
සලකා තිෙබනවා. ෙම් දුප්පත් මිනිසුන්ට ෙම් අවුරුදු ගණන තුළ
කරපු වැඩ ටික ඉතිරි අවුරුදු තුන හතෙර්ත් කරනෙකොට, නගරෙය්
ෙද්ශපාලනය කරන, නගරය විතරක් සීමා කර ෙගන තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලන ව ාපාරෙයන් එළියට එන්න හදන උදවියට තව
අවුරුදු ගණනක් ස්ථිර වශෙයන්ම විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න සිද්ධ
ෙවන නිසා තමයි ඇමතිතුමා පුවත් පතට කියා තිෙබන්ෙන්, ''දිවි
නැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිසා විපක්ෂය අනාථයි'' කියලා.
දුප්පත් මිනිහා ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්නවා. අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් ආදායම ෙබදී යෑෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
හදන්නයි. ඒ ආදායම මුළු රෙට්ම ජනතාව අතරට ෙබදී ගිෙයොත්
විතරයි අපට රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.
මහින්ද චින්තනය යටෙත් අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙම්
අමාත ාංශය යටෙත් කටයුතු කරන බව පකාශ කරමින්, අෙප්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අනිකුත් සියලුම නිලධාරින්ට
අෙප් ස්තුතිය පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ අ.භා. 1.22]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
තවත් දීර්ඝ කාලයක් එක දිගට බලෙය් ඉඳීෙම් පාර්ථනාව ඇතිව
කරපු ඒ කථාව තුළ ගැබ් ෙවලා තිෙබන යථාර්ථය එතුමාෙග්
ආණ්ඩුවටවත්, රටටවත්, විපක්ෂයටවත් එච්චර ෙහොඳ පණිවුඩයක්
අරෙගන එන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)
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මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

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

Sir, I rise to a point of Order
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙමොකක්ද, point of Order එක?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධෙයන් පසුව ෙම් රෙට්
ඇති වුණු ඒ අනර්ඝ අවස්ථාව තුළ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කම
ලැෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදය තහවුරු කිරීෙමන් විනා, ෙම් රෙට්
මිනිස්සුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීෙමන් විනා ෙවන
කමයකට ෙනොෙවයි.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමා ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට
පිළිතුරු ෙදමින්, ෙම් ව වස්ථාදායකයට තිෙබන බලය ගැන,
අධිකරණයට තිෙබන බලය ගැන යම් සංසන්දනයක් කළා. නමුත්
ෙම් රෙට් ඒ උත්තරීතර බලය තිෙබන්ෙන් ව වස්ථාදායකයටත්
ෙනොෙවයි; අධිකරණයටත් ෙනොෙවයි; විධායකයටත් ෙනොෙවයි,
ෙම් රෙට් ඒ උත්තරීතර බලය, පරමාධිපත ය තිෙබන්ෙන්
ජනතාවටයි. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පකාරව ඒ බලය ලබා
දීලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවට. ජනතාව ෙවත ලබා දීලා තිෙබන ඒ
උත්තරීතර බලය ව වස්ථාදායකය, විධායකය සහ අධිකරණය
කියන ආයතනවලට පවරා දීලා තිෙබන්ෙන් නීතිය අනුව
කියාත්මක ෙවන්නයි. ඒ වාෙග්ම දුරදක්නා නුවණක් ඇතිව
කියාත්මක ෙවන්නයි.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙම් රෙට් සංවර්ධනය පිළිබඳව උපාය මාර්ග කල්පනා කරන
ෙම් ෙවලාෙව්, හදිසිෙය්ම ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුදයක් හරහා
පළාත් සභා කමය අෙහෝසි කරන්න, ෙම් රෙට් බලය විමධ ගත
කිරීෙම් ඒ ව ාපෘතිය ආපසු හරවන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා.
ඒක පුදුමයට කාරණයක් ෙනොෙවයි. ගරු මහින්ද රාජක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් දර්ශනය තුළ, බලය විමධ ගත කිරීම ෙවනුවට
හැම විටම තිබුෙණ් බලය ඒකරාශී කිරීමයි. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් ෙගනා පළාත් සභා කමය අෙහෝසි
කරලා, ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියන අදහස එන්න
ඇත්ෙතන්ම මූලික ෙවන්ෙන් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි,
''දිවි නැගුම'' පනත් ෙකටුම්පත හරහා එන පණිවුඩයයි. ෙමොකද,
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළ ගැබ් ෙවලා
තිෙබන පළාත් සභා සතු සත බලතල -නියම බලය කුමක්ද කියන
කාරණය- එහි තිෙබන වචනවල නියම අර්ථය ෙත්රුම් ගන්න
පුළුවන් ස්වාධීන අධිකරණයක් රෙට් තිෙබනවා කියලා මිනිසුන්ට
තහවුරු වන ෙකොට, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන සැබෑ අර්ථය
හරහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තමන්ෙග් තීරණ ෙදන ෙකොට වර්තමාන
ආණ්ඩුවට ෙපෙනනවා, ආඥාදායකත්වය කරා යන, තනි පක්ෂ
ආණ්ඩුවක් කරා යන ෙම් ගමන් මඟට දහතුන්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළ බාධාවක් තිෙබනවාය කියලා. එම
නිසා ඒ අරමුණ ඉෂ්ට කර ගන්න තමයි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂය හරහා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව, තමන්ෙග්
සහායක අන්ත ජාතිවාදි පක්ෂ වන ජාතික ෙහළ උරුමය සහ
ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ හරහා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අපි දන්නවා,
පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා යමක්
කියනවා නම් කියන්ෙන් රෙට් ජනාධිපතිතුමාෙග් අවවාද
අනුශාසනා අනුවයි, ඒ ෙද්ශපාලන ව ාපෘතිෙය් ෙකොටසක් අනුවයි
කියලා. ඒ අනුව -

(The Presiding Member)

Let me listen to his point of Order.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

මෙග් ෙවලාව මට ෙදන්න. එපමණයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඇමතිතුමන්ලා ගැන කියන්න පුළුවන්. නමුත් ජනාධිපතිතුමා
ගැන කියන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Yes, you cannot attribute motives.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්] අරුන්දික පනාන්දු
මන්තීතුමා, අනවශ කථා කියන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.
[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව ගත වනවා.
අද ෙවලාෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය
තහවුරු කරලා, ආර්ථික සංවර්ධනය කරා ගමන් කරන ෙකොට,
සත සහ නිවැරැදි අවස්ථාවලදී ඒකට සහාය ෙදන්න විපක්ෂය
වශෙයන් අපි සූදානම්. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ආපසු
කරකවනවා නම්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආපසු
අදිනවා නම්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවසාන ආරක්ෂකයා
වශෙයන් ඉන්න අධිකරණය ෙකෙරහි බලපෑම් ඇති කරනවා නම්
ඒ ෙවනුෙවන් ඕනෑම අරගලයක ෙයෙදන්නත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය වශෙයන් අපි සූදානම්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත්
කියන්න අවශ යි. ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අවශ
කරන ඉතාම වැදගත් ව ාපෘතියක් ගැන පසු ගිය දවස්වල අපට
දැන ගන්නට ලැබුණා. ෙම් රෙට් අභ වකාශ විද ාව දියුණු
කරන්න, ඒ වාෙග්ම සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය දියුණු කරන්න ෙම්
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රෙට් පධාන පාලකයන්ෙග් වුවමනාවත්, ආශීර්වාදයත් අනුව
චන්දිකාවක් ගුවන්ගත කළාය කියන ශුභ ආරංචිය අපට දැන
ගන්න ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද
චින්තනෙයන් නිර්මාණය වුණු, අරලිය පරීක්ෂණාගාරය තුළ
නිෂ්පාදනය කරන ලද, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශ ෙපේමි තාක්ෂණය ෙයොදන
ලද ෙම් චන්දිකාව ගුවන්ගත වීම පිළිබඳ ආරංචිය ලැබුණාම රටක්
විධියට අපට ෙලොකු සතුටක් ඇති වුණා. ෙමොකද, රටක් විධියට
අෙප්ම කියලා චන්දිකාවක් තිෙබන එක ෙහොඳයි. ඒ කාරණය ගැන
අපට ෙබොෙහොම සතුටුයි. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ
චන්දිකාෙව් ඡායාරූප අෙප් රෙට් පුවත් පත්වල පළ වුණා. ඒ
චන්දිකාෙව් ශී ලංකා ජාතික ෙකොඩිය උඩින් sticker එකක් ගහලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒක මැද්ෙද් ChinaSat-12 කියලා
තිෙබනවා. ඉතින් අපි කල්පනා කළා, ලංකාෙව් තාක්ෂණය අනුව,
ලංකාෙව් අණ්ඩුෙව් වුවමනාවට, ලංකාෙව් තාක්ෂණය දියුණු
කරන්න යැවූ ෙම් චන්දිකාෙව් ChinaSat-12 කියා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. අපි ඒ පිළිබඳව කරුණු ෙසොයා ෙගන ගියා.
ෙරෝහිත රාජපක්ෂ මැතිතුමා සඳහන් කරලා තිබුණා, අෙප් රටට
චන්දිකා තාක්ෂණය හඳුන්වා දීමට එතුමාට පුෙරෝගාමී ෙවන්න
ලැබීම ගැන එතුමා ෙබොෙහොම ආඩම්බර වනවා කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට පුළුවන්කම
ලැබුණා, ඒ සමාගම ෙමොකක්ද කියලා ෙසොයා ගන්න. ඒ තමයි,
SupremeSat (Pvt.) Limited කියන ආයතනය. හැබැයි විදුලි
සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල් අනූෂ
පැල්පිට මහත්මයා කියනවා, "ෙම් චන්දිකාව පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව්
කිසිම සම්බන්ධයක් නැත. ෙම් චන්දිකාව ගුවන්ගත කිරීමට ඒ චීන
සමාගම සමඟ සම්බන්ධ වුණු SupremeSat (Pvt.) Limited සමඟ
අෙප් කිසිම සම්බන්ධයක් නැත" කියලා. ඒ අනුව පරස්පරතාවක්
ඇති වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් චන්දිකාව
ගුවන්ගත කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඒ වාෙග්ම වැදගත් කාරණයක්
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් දී ලංකාෙව් රූපවාහිනී තාක්ෂණය digital
මාර්ගයට හරවන අවස්ථාෙව් දී ඒ digital TV පහසුකම් ලබා
ගැනීම සඳහා අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් satellite එක පාවිච්චි කරන්නට
බල කරන පතිපාදන තිෙබනවාය කියනවා. ෙම් ෙචෝදනා ඉතාම
බරපතළයි. ෙම් ෙචෝදනා ඇත්ත වශෙයන්ම ආණ්ඩුවට ෙලොකු
අපහාසයක්. ෙමොකද, දැන් ෙම් කියන කථා ෙබොෙහොම බරපතළ
කථා ෙවනවා, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි. දැන් ෙම්වාට
රාජපක්ෂ පවුෙල් සම්බන්ධයක් තිෙබනවා කියලා කියනවා. වැරැදි
නම් ඔබතුමා වහාම කියන්න. ෙම් නරක පණිවුඩයක් යන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම digital TV සඳහා අනාගතෙය් දී ෙමය පාවිච්චි කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය, ඒ හරහා ආණ්ඩුෙව් බලාධිකාරියට
අලුත් ආදායම් මාර්ග උපයා ගන්නට උත්සාහ කරනවාය කියලා
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ෙබොෙහොම නරක ෙචෝදනාවක්. ඒ වාෙග්ම
අනූෂ පැල්පිට කියනවා, ෙම් තාක්ෂණය සඳහා ඔහුෙග්
සම්බන්ධයක් නැහැයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ
නිසා මා කියනවා ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබන බලවත් අපවාදෙයන්,
අපචාරෙයන්, ෙචෝදනාෙවන් ආණ්ඩුව මුදවා ගන්න ෙම් චන්දිකාව
පිළිබඳව සත තත්ත්වය ෙසොයලා ෙදන්න කියලා. SupremeSAT
(Pvt.) Limited, කවුරුන්ට අයිතිද කියලා අපට ෙසොයලා ෙදන්න
කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
[ අ.භා. 1.30]

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 මන්තීතුමනි, අද දින ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරනවා ෙවනුවට
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විපක්ෂෙය් කිසිම මන්තීවරෙයක් විෂය පථයට අදාළව කථා
ෙනොකිරීෙමන්ම ගරු ඇමතිතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත්
ඇතුළු අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් කරපු කාර්ය භාරය මැනවින්
පැහැදිලි වනවාය කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී සඳහන්
කරන්නට කැමැතියි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග්
කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන එක
පැත්තකින් මා සතුටු වනවා. එතුමා පජාතන්තවාදය ගැන කථා
කළා. අෙප් හිතවත් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා විපක්ෂෙය්
පධාන නිෙයෝජ
සංවිධායකතුමා හැටියට කටයුතු කළා.
ෙකොයිතරම් පජාතන්තවාදීද කියලා කියනවා නම් අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා එතුමාව කපලා විපක්ෂෙය් නිෙයෝජ
සංවිධායක තනතුර ගන්න තරම් ෙබල්ල කපා ෙගන ආපු එක
ගැන කනගාටු වනවා. [බාධා කිරීම්] ඉතින් ෙම්ක තමයි
පජාතන්තවාදය.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ලජ්ජයි, ලජ්ජයි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

දැන් ෙමතුමන්ලා Thirteen Plus ගැන කථා කරනවා. හැමදාම
"සිරස" රූපවාහිනිය බැලුෙවොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
පජාතන්තවාදය ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මැති
ඇමතිවරුන් කථා කරන ආකාරය බලන්න පුළුවන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් පජාතන්තවාදය ගැන හැමදාම
සවස 7.00ට "සිරස" රූපවාහිනිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අහෙගන
ඉන්න කියලා අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට මම කියනවා.
Thirteen Plus ෙනොෙවයි දැන් කථා කරන්ෙන් Six Plus ගැනයි.
අද ෙමතුමන්ලා ෙමොනවාද කථා කෙළේ? තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත ාංශෙය් විෂය පථය යටතට ගැෙනන කාරණා ආදී
ෙනොෙයක් ෙද්වල් ගැන තමයි අද ෙමතැන කථා කෙළේ.
ෙම් රෙට් ජනතාවට මා විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මීට වර්ෂ කිහිපයකට ෙපර ෙලෝකෙය් විශාල ආහාර අර්බුදයක්
ඇති වුණා. ඒ අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය සමත් වුණාය කියන කාරණය මා
සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්නට කැමැතියි. එතුමා බලයට පත්
වූ දවෙසේ සිට එතුමාෙග් ෙජ ෂ්ඨ උපෙද්ශකතුමා හැටියට කටයුතු
කරමින් වර්තමාන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා මුළු රට පුරාම, සෑම ජනයා තුළම, වැඩිහිටියාෙග් ඉඳලා
මුළු ළමා පරපුර දක්වාම කල්පනා කරලා දැවැන්ත සැලසුම්සහගත
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අමාත ාංශය හරහා කියාත්මක කරන බව
මම ෙම් ගරු සභාෙව් දී සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්නට
කැමැතියි.
අපි, "දිවි නැගුම" වැඩසටහන ගත්ෙතොත් අද ඒ ගැන විවිධ
විෙව්චන තිෙබනවා. එෙහත් ලක්ෂ 25ක් වන පවුල්වල ජනතාවට
තමන්ට අවශ ආහාර දව ටික තමන්ෙග් නිවෙසේම නිෂ්පාදනය
කර ගන්නට අවශ පහසුකම් සලසා දී තිෙබනවා. ෙපොල්
සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත වරයා හැටියට මා ගරු
ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ, "දිවි
නැගුම" වැඩසටහන යටෙත් අපට වගා කිරීම සඳහා ෙපොල් පැළ
ලක්ෂ 60ක් ලබා දීම ගැන. එතුමාෙග් නිලධාරිනුත් සම්බන්ධ
කරෙගන අෙප් විෂය පථය යටෙත් ඒ කටයුත්ත කරන්නට අපට
හැකියාව ලැබුණා. ෙම් අනුව "දිවි නැගුම" වැඩසටහන යටෙත්
පමණක් අක්කර 97,750ක පමාණයක ෙපොල් වගා කරන්නට
අපට හැකියාව ලැබුණු බව මාසන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්නට
කැමැතියි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා]

පාසල් දරුවන් ෙවනුෙවන් අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල
ගැනත් අද ෙමම ගරු සභාව තුළ කථා කළා. අධ ාපන
අමාත ාංශයට, උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙවන් කරපු මුදල්
ගැන කථා කළා. අද විශ්වවිද ාල දරුෙවෝ ෙම් ගැලරිෙය් ඉඳෙගන
බලා සිටින අවස්ථාෙව් මා කියන්න කැමැතියි, එක පැත්තකින්
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත්
මුදල් ෙවන් කරනවා. පළාත් සභාව හරහා ෙවනම මුදල් ෙවන්
කරනවා. කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් කෘෂිකර්ම ඩිප්ෙලෝමාව සඳහා
මුදල් ෙවන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම අධ ාපන අමාත ාංශය, උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශය ආදී ෙම් ආකාරෙය් විවිධ අමාත ාංශ සඳහා
ෙම් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරනවාට අමතරව
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයනුත් අධ ාපනය සඳහා විශාල
මුදල් සම්භාරයක් ෙවන් කරනවා.
ෙපර පාසල් අධ ාපනයට, ඒ වාෙග්ම පාථමික පාසල් 5,000ක්
සංවර්ධනය කරන්න සහ ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සංවර්ධනය
කිරීෙම් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළකට ෙම් අමාත ාංශය දායක ෙවලා
තිෙබනවාය කියන කාරණයත් මා
සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ
කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සිටින
අරලිගහ මන්දිරය නැරඹීමට සහ එතුමාව දකින්න හැමදාම විශාල
ශිෂ සංඛ ාවක් එනවා. පාසල් දරුවන් අරලියගහ මන්දිරය
නරඹන්න එන හැම අවස්ථාවකම එතුමා ඒ දරුවන්ෙග් අඩු
පාඩුකම් ගැන ෙසොයා බලා, ඒ අවශ තා ඉෂ්ට කරන්න ෙබොෙහෝ
ෙවලාවට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයට ෙයොමු කරවනවා. එහි
පතිඵලයක් හැටියට ඈත දුෂ්කර ගම්මානවල දරුවන්ට අවශ
පහසුකම් සපයන්න, කැසිකිළි පහසුකම්, වැසිකිළි පහසුකම් නැහැ
කියලා කිව්වාම ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත තුමා ඒ අවුරුද්ෙද්ම
-ගිය අවුරුද්ෙද් අවසාන භාගෙය්ම- ඒ සඳහා අවශ පියවර ගත්තා,
අවශ කටයුතු ෙනොපමාව ඉෂ්ට කළා. ෙපර පාසල් දරුවන්ෙග්
අවශ තා සම්බන්ධෙයන් ෙනොපමාව ඒ වෙග් වැඩසටහන්
කියාත්මක කළා.
මාතෘ සායනයකට ගියාම ඉඳ ගන්න පුටුවක් නැහැ. සමහර
ෙවලාවට ෙදොස්තර මහත්මයා එන ෙතක් ගැබිනි මාතාවන් පැය
ගණනක් හිටෙගන ඉන්නවා. ඒ ගැබිනි මාතාවන් ගැන කල්පනා
කරලා විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා ඒ අවශ කටයුතු ඉටු
කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන්
ඌව පළාෙත් ෙමොනරාගල දිස්තික්කයයි. එෙහම නැත්නම් ෙවල්
ලක්ෂයක් තිබුණු පෙද්ශයයි. 1018 කැරැල්ෙල්දී අෙප් වැව් අමුණු
විශාල වශෙයන් විනාශ වුණා. උතුරු මැද පළාෙත්, නැත්නම්
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය්, ෙමොනරාගල, බදුල්ල වෙග් දිස්තික්කවල එෙසේ
විනාශ වූ වැව් අමුණු සංවර්ධනය කරන්න විවිධ ව ාපෘති ඔස්ෙසේ
විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර දුන්නාය කියන කාරණයත්
විෙශේෂෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "එක ගමකට එක වැඩක්"
වැඩසටහන ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් වැඩසටහන එකවර පටන් ගන්න
කිව්වත්, මම ෙපෞද්ගලිකව දින 4ක් තිස්ෙසේ අෙප් සෑම ගාම
නිලධාරි වසමකටම ගියා. ජනතාව තුළ විශාල පෙබෝධයක් ඇති
වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අපි පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව එයට
සහාය දිය යුතුයි. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාත් දීර්ඝ
කාලයක් අෙප් පක්ෂෙය් ඉඳලා අෙප් පක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ
පිළිබඳව අත් දැකීෙමන් දන්නා මන්තීතුෙමක් හැටියට එතුමා
දන්නවා, හැම ගමකම එම සංවර්ධන කටයුතු කියාත්මක කරන්න
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අෙප් වැඩ පිළිෙවළ විශාල දායකත්වයක් දුන් බව. ඉලක්කගතව
එක ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් තියා රුපියල්
25,000ක් කවදාවත් එක වර ලැබුෙණ් නැහැ. අපි ගාම නිලධාරි
වසම් 14,000කට එක වර රුපියල් දසලක්ෂය බැගින් ලබා දීලා,
පජාවෙග් සහාය ලබා ෙගන, ඒ අයෙග් අදහස් ලබා ෙගන,
පාෙද්ශීය සභාව ෙවන්න පුළුවන්, පළාත් සභාව ෙවන්න පුළුවන්
ඒවාට පත් වන ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් අදහස් ලබා ෙගන අවශ
කටයුතු කරන බව විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ඒ වාෙග්ම ගම් නගා සිටුවීෙම් වැඩසටහනට එතුමා දායක
වුණා. මධ ම රජය යටෙත් පාලනය වන කාපට් මාර්ග සහ මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් නඩත්තු කරන "ඒ" සහ "බී" මාර්ග එක
පැත්තකින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා සංවර්ධනය කරන
ෙකොට, පළාත් සභාව සතු "සී" සහ "ඩී" මාර්ග කාපට් කරලා
සංවර්ධනය කරන්න විශාල මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙකොළඹට විතරක් තිබුණු කාපට් මාර්ග, නැත්නම් බස්නාහිර
පළාතට විතරක් සීමා වූ මාර්ග සංවර්ධනය, බදුල්ල දිස්තික්කයට,
ගාල්ල දිස්තික්කයට, මාතර දිස්තික්කයට, අනුරාධපුර,
ෙපොෙළොන්නරුව, ෙමොනරාගල වෙග් ඈත දුෂ්කර පෙද්ශවලටත්
ව ාප්ත කරලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු කරන්න පමණක් ෙනොෙවයි,
එම කටයුතු කියාත්මක කරන ආයතනවලට ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
අමාත තුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් යන්ෙතෝපකරණ ෙගනැල්ලා දීලා
ඒ සඳහා විශාල දායකත්වයක් දැක්වූ බව විෙශේෂෙයන් අපි සඳහන්
කරන්න කැමැතියි.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය, ජාතික සවිය සහ ගම නැගුම
වැඩසටහන්වලින් ආරම්භ කළ සංවර්ධනය තුළින් දැන් විදුලිය
ෙනොමැති ගම්වලට සියයට 100ක් විදුලිය සපයන්නත් කටයුතු
කරමින් සිටිනවා. කුප්පි ලාම්පුෙව් එළිෙයන් පාඩම් කරපු අෙප්
ගම්වල දරුවාට අධ ාපනය ලබන්න පමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ට
විදුලිය අවශ සියලු කටයුතුවලදී විදුලිය ලබා ෙදන්නත්, උෙද්
පාන්දර අවදි වූ ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා රෑට නින්දට යන ෙමොෙහොත
දක්වා අවශ වන යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කර
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට කණු තුන හතර ෙයොදලා එක
නිවසකට විදුලිය ලබා ෙදන්න තරම් අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙයන් මුදල් ෙවන් කර දුන් බව විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා ඉන්න සමහර මන්තීතුමන්ලා
පජාතන්තවාදය ගැන කථා කළා; මහජනතාවෙග් පරමාධිපත
ගැන කථා කළා. ඒ මන්තීතුමන්ලා පත් කර එවන මහජනතාවට,
විෙශේෂෙයන්ම මිලියන 20ක් වූ සියලුම ජනතාවට අදහස් පකාශ
කරන්න බැරි නිසා තමයි, නිෙයෝජිතයින් 225 ෙදෙනක් ෙමතැනට
පත් කරලා එවන්ෙන්. උසාවියට ගිහිල්ලා ෙකෝට් දාෙගන පච
ගැහුවාට, එෙසේ පත් කරලා එවන සමහර මන්ද බුද්ධිකයින්ට
ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදය ගැන, ජනතාවෙග් අයිතිය ගැන, ඒ
වාෙග්ම ජනතාවෙග් පරමාධිපත ගැන කිසිම දැනුමක් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් ෙවලා
එන මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවා. නිකම් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත්
ෙවලා එන සමහර මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා වැනි පළපුරුද්ෙදන්
කටයුතු කරන අය ෙනොෙවයි. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් කරපු
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සමහර මන්තීවරු. [බාධා කිරීම්] ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා වාෙග් ෙනොෙවයි. මම කිව්වා ෙන්, එතුමා පළපුරුද්ෙදන්
කටයුතු කරන්ෙන්. එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත් දැකීම්
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] මම කිව්ෙව්, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා වාෙග් පළපුරුද්ෙදන් කටයුතු කරන අය ෙනොෙවයි
කියලායි. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් ෙවලා එන
සමහර මන්තීවරු අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා කථා කරනවා.
ඔක්ෙකොම ෙනොෙවයි. අවුරුදු ගණනාවක් ෙම් සභාෙව් කටයුතු
කරලා -989 ඉඳලා ෙම් සභාෙව් කටයුතු කරලා- අත් දැකීම්
සම්භාරයක් තිෙබන මන්තීතුෙමක් වන ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්.
අස්වර් මන්තීතුමායි ෙම් අවස්ථාෙව් මූලාසනෙය් ඉන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒකත් එක්ක අවසන් කෙළොත් ෙහොඳයි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්
ගරු අමාත තුමාත්, නිෙයෝජ අමාත තුමාත්, අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමාත් ඇතුළු සියලුම පධානීන්ට ෙවල්ලස්ෙසේ ආදරණීය
ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් ෙගෞරවය පිරිනමමින් මම නිහඬ වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 28ක්
තිෙබනවා.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක හරි. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ
මහත්තයාෙග් පුතා වුණා කියලා එතුමාට එක පාරට එෙහම
ආභාසයක් එන්ෙන් නැහැ. මම වුණත් එෙහමයි. අපි ලබා ගන්නා
වූ දැනුම, වැඩ කරන කමෙව්දය, ඒවාත් එක්ක ෙන් ඒ ආභාසය
එන්ෙන්. එතැන වටිනාකම තිෙබන්ෙන් ඒකයි. එතුමා එෙහම
ශක්තියක් හදා ගත් ෙකෙනක්. එතුමා වැඩ කරන ෛශලිය, වැඩ
කරන කමෙව්දය අනුව අපට එය ෙත්ෙරනවා. 1994 දී අෙප්
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා මම එතුමාව ගිහිල්ලා
හම්බ වුණා. අපි ගිහිල්ලා ඉස්ෙසල්ලාම කථා කෙළේ දියවර නිවාස
ගැනයි. අෙප් සමන් ෙසේනාධීර මැතිතුමායි, මමයි ගිහිල්ලා එතුමා
එක්ක කථා කළා. එතුමාත් එක්ක කථා කරපු ෙවෙල් මට
ෙත්රුණා, එතුමා ෙමොන තරම් දක්ෂ ෙකෙනක්ද කියලා. අද
එතුමාට තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ තැන දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව එතුමා
ඒ වැඩ කටයුතු ටික කර ෙගන යනවා. ෙමොකද ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන අගය කිරීමක් කරන්න ඕනෑ නිසායි මම
ඒ ටික කිව්ෙව්.
හැබැයි මම ෙම් කියපු ටික අද රෑට රූපවාහිනිෙය් විකාශනය
කරන්න එපා කියලා මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. ෙමොකද මෙග්
කථාෙව් අෙනක් ටික ඔක්ෙකොම කපලා ෙම් ෙකොටස තමයි අද
රූපවාහිනිෙය් විකාශනය කරන්ෙන්. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි
තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට ෙදවැනි කාරණය. මම ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි, එතුමාෙග් "දිවි
නැගුම" වැඩසටහන ගැන. ෙම් "දිවි නැගුම" වැඩසටහන දැන්
අවුරුදු ෙදක තුනක් තිස්ෙසේ කියාත්මක වනවා. ඒ "දිවි නැගුම"
වැඩසටහන ගැන අපි ෙකොච්චර කථා ෙකරුවත්; ෙම්වාෙයන්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා, ෙම්වාෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා
තිෙබනවා කියලා ඔබතුමන්ලා කිව්වාට- [බාධා කිරීම්]

[අ.භා. 1.40]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු අල්හාජ් එ.එච්.එම්.අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා
මූලාසනෙය් සිටින ෙකොට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම
සන්ෙතෝෂ වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු ජගත් පුෂ්පකුමාර
ඇමතිතුමා එක කථාවක් කියන්න ගිහිල්ලා එතුමාෙග් ෙව්ලාව
කපා ගත්තා. පස්ෙසේ එතුමා ආපහු මූලාසනාෙය් සිටින ඔබතුමා
උස්සන්න ගිහිල්ලා, ඒත් ෙව්ලාව නැති කර ගත්තා. ෙකෙසේ ෙවතත්
ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මන්තීවරෙයක්
විධියට මම ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ගරු කිරීමක් තිෙබන ෙකෙනක්.
ඒ නිසාම මම හිතනවා, තව විනාඩි කීපයක් මට ලැෙබයි කියලා.
විෙශේෂෙයන් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියන්ෙන් අෙප්
රෙට් වැදගත්ම අමාත ාංශෙය් අයිතිකාර ඇමතිතුමායි. ඒ වාෙග්ම
එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. ඒක අපි නැහැයි කියන්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම එතුමා ඒ පළපුරුද්ද ලබා ගත්ෙත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා කියන දැවැන්ත කාර්ය
භාරයක් කරපු නායකයාෙගන්. ඒ නිසා ඒ ආභාසය එතුමාට
ලැබිලා තිෙබනවා. එතැනින් ඉෙගන ගත් දැනීම අද ඔබතුමන්ලා
ෙවනුෙවන් කැප කරන්න ලැබීම ගැන- [බාධා කිරීම්] එෙහම
තමයි, "ලද හැටියට පුද" කියනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

එතුමා ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මහතාෙග් පුෙතක්.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ජනසවිෙයන් දුන්නාද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ, කෑ ගහන්ෙන්
නැතිව. ෙම්ක අහගන්නෙකෝ. ෙම්ක අහගත්තාම තමුන්නාන්ෙසේට
ෙත්ෙර්වි. ෙම් සම්බන්ධව ලංකාෙව් තිෙබන සංඛ ා සටහන් ටික
ෙපොඩ්ඩක් බලන්න. ෙමොකද ඔබතුමාත් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ
මනුස්සෙයක්. [බාධා කිරීම්] නැහැ, ෙමෙහමයි, ෙමෝඩකම
තිබුණාට ඒක පදර්ශනය කරන්න ෙහොඳ නැහැ ෙන්. මම ඒකයි
කියන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා ෙම්ක අහගන්නෙකෝ.
දැන් වසරකට ෙද්ශීය කිරි අවශ තාව ලීටර් මිලියන 762.9ක්.
ෙම් 2011 වසෙර්යි. 1990 දී ෙද්ශීය කිරි අවශ තාව ලීටර් මිලියන
631 යි. එතැන් සිට ෙම් පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා කිරි නිෂ්පාදනාගාර හදලා ෙමපමණ වැඩ කටයුතු
කරලාත් අවසාන වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබන්ෙන් කිරි
ලීටර් මිලියන 253.9යි. ඇත්ත වශෙයන් ලංකාවට අවශ කිරි
පමාණය ගත්ෙතොත්, තවත් කිරි ලීටර් මිලියන 509ක් අපට
වුවමනායි. ෙම්ක හදිසිෙය් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් කියලා මම
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමය ෙකොච්චර පමාණයකින් වැඩි
වුණත් ෙම් පමාණය හදා ගන්න බැරි තැනකටයි තවම අපි පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මහා දැවැන්ත නිෂ්පාදනයක් කළාය
කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. ෙමොකද, පසු ගිය අවුරුදු හතරක
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

විතර කාලයක් තුළ කිරි ලීටර් මිලියන 10ක 15ක වැඩි වීමක් තමයි
අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන්.
ඒෙද්ශීය බිත්තර ඉල්ලුම බලන්න. දැන් ඔබතුමන්ලා කුකුළු
පැටව් ෙදනවා. ලක්ෂ 8ක් ලබා දීලා තිෙබනවා කියනවා. බිත්තර
අවශ තාව වසරකට මිලියන 3809යි. අපි ෙද්ශීය වශෙයන්
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් මිලියන 1185යි. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග්
ළඟ තිෙබන සංඛ ාෙල්ඛනත් එක්ක බැලුවාම අපි 1995 දී බිත්තර
මිලියන 862ක් නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා. 2004 දී අපි මීටත් වඩා
බිත්තර නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. ඒ වසෙර් බිත්තර මිලියන
1595ක් නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. 2005 දී මිලියන 1449ක්
නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා. 2003 දී බිත්තර මිලියන 1357ක්
නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. නමුත් අද ෙවන ෙකොට අපි
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් බිත්තර මිලියන 1185යි. එතෙකොට
නිෂ්පාදන පරතරය බැලුවාම ඇත්ත වශෙයන්ම අපට අවශ කරන
බිත්තර පමාණයවත් ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් නැහැ. අපි
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් මිලියන 2624යි. ෙම්ක එක කාරණයක්.
බඩ ඉරිඟු, මුංඇට, මෑ, කඩල, කුරක්කන්, වියළි මිරිස්, ලූනු,
අර්තාපල් ෙම්වා ඔක්ෙකොම ආනයනය කරන්න 2011 වර්ෂෙය්
වැය වුණ මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 265.8ක්. දැන්
ඔබතුමන්ලා කියනවා උඳු ෙගන්වන්ෙන් නැහැයි කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ලංකාවට උඳු ෙගන්වලා තිෙබනවා. වැඩිම
පමාණයක් ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන්, මෑ. ෙම් තමයි ඉතිහාසෙය්
වැඩිම පමාණයක් ෙගන්වා තිෙබන පමාණය; ෙමටික් ෙටොන්
336.1ක්.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මෑයි, උඳුයි කියන්ෙන් ෙදකක්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම උඳු ගැනත් කියන්නම්. මම තවම ඒකට
ආෙව් නැහැ. උඳු ෙගන්වලා තිෙබනවා, ෙමටික් ෙටොන් 7.1ක්.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙකොයි කාලෙය්ද?
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කිරීමක්] ඒක තමයි. ඒ වෙග්ම ෙලොකු ලූනු ෙමටික් ෙටොන්
170.7ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. ෙගන්වලා තිෙබන වැඩිම
පමාණය. ඊළඟට කුරක්කන්. ඔබතුමන්ලා කුරහන් සාටකය දමා
ෙගන ඉන්නවා. කුරහන් පාට ඇඳ ෙගන ඉන්නවා. හැබැයි
කුරක්කන් ෙමටික් ෙටොන් 3.6ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒකත්අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත්
කළා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක තමයි කියන්ෙන්. එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද, අපි බඩ
ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි කිව්වා. අපි කුරක්කන්වලින්
ස්වයංෙපෝෂිතයි කිව්වා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔබතුමා අය වැය ෙල්ඛනය කියවන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම කිෙයව්වා. කියවලා තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. තව කියවා
ෙගන යන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම්වා ෙගන්වනවා කිව්වාමත්
හරියට තරහ යනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉවසා ෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්]
ඒකයි මම කියන්ෙන්. ඔය කථා කියන්ෙන් නැතිව ෙද්ශපාලන
කථාවක් කළා නම් ඔබතුමන්ලා ශබ්ද කරන්ෙන් නැතිව අහ ෙගන
ඉන්නවා. එතෙකොට ෙද්ශපාලන කථාවකට යන්න මට හිෙතනවා.
එෙහම නම් මම මෙග් ෙද්ශපාලන කථාව කරන්නම්. [බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා කථා කරන ෙකොට මම
කල්පනා කෙළේ, අද ඇති ෙවලා තිෙබන කාරණය ෙම්කයි කියන
එකයි. අර අන්දෙර් ඉන්න කාලෙය් -

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මට විනාඩියක් ෙදනවාද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම්, 2011.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙවන්.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒක තමයි අපිත් කිව්ෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක තමයි. 2012 සංඛ ාෙල්ඛන ආවා නම් අපට බලන්න
තිබුණා. උඳු ෙමටික් ෙටොන් 7.1ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමන්ලා බඩ ඉරිඟු ෙමටික් ෙටොන් 7ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා.
අර්තාපල් ෙමටික් ෙටොන් 130.7ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. [බාධා

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

හරි, හරි. මෙගන් ගන්න. ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අදහසත්
ඕකමයි. ෙම් රටට, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට
නිෂ්පාදනය කළ හැකි දව ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරන්නයි
අෙප් වුවමනාව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට
හාල් පිටරටින් ෙගනාවා. බඩ ඉරිඟු ෙගනාවා. උඳුත් ෙගනාවා. දැන්
ෙම් වර්ග තුෙනන් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය
වැෙය්දී එතුමා ඒ සඳහා තවත් ඉලක්ක කිහිපයක් දීලා තිෙබනවා.
ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ෙදන්න.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ විනාඩි කිහිපය එතුමාෙගන් ෙවලාෙවන් මට ලබා ෙදන
ෙලස ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. ඔබතුමා කිව්ව එක ෙහොඳයි. මම
ඒක කිෙයව්වා. කියවන ගමන් මම කල්පනා කෙළේ ෙම්වා සිද්ධ
ෙවනවාද නැද්ද කියන එකයි. ඒවාට අවශ කරන කාරණා ටිකත්
එක්ක ෙදන්න කියලා, මම ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන්
ඉල්ලනවා. ඔබතුමා දිගින් දිගටම ෙම්වා කියන නිසා මම ෙම්
කාරණය නතර කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් "මහින්ද චින්තන" පතිපත්තිය
තුළ ෙම් රෙට් සුළු හා මධ පරිමාණ කර්මාන්ත ගැන ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව කිව්වා.
'විශ්වවිද ාල ඇතුළු අෙනකුත් ආයතනවලින් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතයට
හඳුන්වා දී ඇති ෙප්ටන්ට් බලපත සහිත නව නිර්මාණ ෙද්ශීය ව වසායකයන්ට
හඳුන්වා ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙනමි"

ඒ,"දිනවමු ශී ලංකා" වැඩ සටහන යටෙත්. ඊළඟට ෙමෙහමත්
සඳහන් වනවා:
"සෑම වසරකදීම ෙතෝරාගනු
ෙවෙළඳෙපොළ තුළ තරඟ කළ හැකි
අනුගහය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 50ක්
පුත" ව ාපෘතිය මඟින් ෙමම ව
සපයන්ෙනමි."

ලැබූ සුමක ව ාපෘති ජාත න්තර
මට්ටම දක්වා වර්ධනය කිරීමට රාජ
ෙවන් කරමි. SME බැංකුෙවන් "ලංකා
වසායකයින්ට විෙශේෂ ණය ආධාර

දැන් ෙම්වා තමයි, "මහින්ද චින්තන, අලුත් ශී ලංකාවක්"
කියන ෙපොෙතන් කියා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කියා තිෙබනවා
innovations ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 50ක් වියදම් කරනවා
කියා. නමුත්, ෙම් පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව ඇතුළත, අලුත්
නිර්මාණ ෙවනුෙවන් ලබා ගත්ත එක ෙප්ටන්ට් බලපතයක් මට
ෙපන්වන්න. මම ඒකයි කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට. ඔබතුමන්ලා
දන්නවා, ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන
2,200ක් -අවසාන වශෙයන් ඒෙක් ඉතිරි ෙවලා තිබුෙණ් රුපියල්
මිලියන 4,300ක් විතර- දීලා තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් ඉන්න පධාන
ව ාපාරිකෙයෝ 13 ෙදනකුට බව. ටයිස්ටාර් ඇපරල් සමාගම ගැන
අපි ඊෙය්ත් COPE එෙක් කථා කළා. ඒ ආයතනය තවත් රාජ
බැංකුවලට ෙපොලී පිට ෙපොලී ෙගවන්න තිෙබනවා. ලංකා බැංකුවට
රුපියල් මිලියන 80ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ලංකා පුත සංවර්ධන
බැංකුවටත් ෙගවන්න තිෙබනවා. 2011 අවුරුද්ෙද් ජනාධිපතිතුමා
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා සුමක ණය සඳහා ෙවන් කරපු
රුපියල් මිලියන 1,000න් රුපියල් මිලියන 750ක් අරෙගන
තිෙබනවා, ටයිස්ටා ඇපරල් ආයතනය. ෙමනවාද ඒ ආයතනය
කරලා තිෙබන අලුත් වැඩ පිළිෙවළවල් කියලා අහන්න. අලුතින්
හදාපු රැකීරක්ෂා අවස්ථා ෙමොනවාද කියලා අහන්න. BOI එෙක්
නිලධාරි මහත්වරු අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා.
අහලා බලන්න, අලුතින් ඇති කරපු factories ෙමොනවාද කියලා.
ෙමෙහේ තිෙබන factories වහනවා, මඩකලපුෙව් එකක් අරිනවා.
ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා ඒවා ෙලොකුවට විවෘත කරනවා. එතෙකොට
ෙමෙහේ තිෙබන ෙදකක් විතර වැහිලා. අද පාර්ලිෙම්න්තුවට BOI
එෙක් නිලධාරින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඇති. ගරු ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ අහලා බලන්න, ටයිස්ටාර් ඇපරල් එකට දීලා
තිෙබන ණය පමාණය ෙකොච්චරද කියලා. ආරම්භ කරලා තිෙබන
factories ෙමොනවාද කියලා බලන්න. ෙමොකද ෙවන්ෙන්? උතුරු
නැෙඟනහිර යුද්ධය අවසන් වුණු අවස්ථාෙව් ඉඳලා ජනාධිපතිතුමා
ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා, “සර් මං එෙහේ ෙමච්චර factories
අරිනවා“ කියලා. එෙහම කියලා ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙමෙහේ
තිෙබන ඒවා වහලා, එෙහන් ඉඩම් ගන්නවා lease එකට. ඒවාත්
ආණ්ඩුෙව්ම ඉඩම්. ආණ්ඩුෙව්ම ඉඩම් ටික අරෙගන lease එක
දාලා තව ෙකෝටි ගණනක් ගන්නවා. දැන් ඒ අය ෙකොෙහේද
ඉන්ෙන්? ලංකාෙව් ඉන්නවාද? නැහැ. ඒ අය අද ඉන්ෙන්
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වියට්නාමෙය්, එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් රටවල්වල. එෙහත්
කාට හරි ෙපොල්ල තියලාද දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා සුමක ණය
විධියට කුඩා මිනිස්සුන්ට ෙදන්න තිෙබන රුපියල් මිලියන
2,200ක් ෙම් රෙට් 13 ෙදනකුට තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා අලුත් නිෂ්පාදකෙයෝ, අලුත් ව වසායකෙයෝ
හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2012 ෙම් BOI ව ාපෘතිවල රක්ෂා හදලා
තිබුෙණ් ඔක්ෙකෝම 9,000යි. මා ළඟ ලැයිස්තු එක්කම තිෙබනවා.
දැන් ෙම් ඇවිල්ලා තිෙබන ව ාපෘතිවල- [බාධා කිරීමක්] මා ළඟ
සංඛ ා ෙල්ඛන තිෙබනවා. සුළු ව ාපෘතිවල ඒවාත් එක්ක මම
ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] මා දන්නවා ඒක.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැය තුළින්
ඔබතුමන්ලා කියන සුළු හා මධ පරිමාණ ව ාපාරිකෙයෝ බිහි
ෙවන්න නම්, ඔබතුමාම දන්නවා ඔවුන්ට ණයක් ෙදන්න ඕනෑ
බව. එෙහම නම් ණය ෙදන ආයතන ඔවුන්ට ණය ෙදන්න ලෑස්ති
ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි ඔබතුමන්ලා හදාපු සුළු හා මධ පරිමාණ
ව ාපාරිකයාට ණය ෙදන ආයතනය තමයි ලංකාපුත සංවර්ධන
බැංකුව. ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන 2,200ක්
13 ෙදනකුට දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 100,
රුපියල් මිලියන 150, රුපියල් මිලියන 200 ෙම් විධියට ණය
අරෙගන මාස ගණන් ෙගවන්ෙන් නැතිව, අත හැරපු ඒවා
තිෙබනවා. හැබැයි මා අහන්ෙන්, ෙම් මුදල් අර ෙපොඩි මිනිස්සුන්ට
දුන්නා නම්, ඔවුන් තමන්ෙග් වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගන්ෙන් නැද්ද?
කරුණාකර,
ෙම් ගැන කල්පනා කරන්නය කියා මා ඔබතුමාෙගන්
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. කුඩා ව ාපාරිකයාට අද ෙම් රෙට්
ආෙයෝජනයක් කරන්න පුළුවන්ද? ආෙයෝජන කරන්න විධියක්
නැහැ. ෙම් පසු ගිය අවුරුදු කීපෙය් ෙතල් සංස්ථාවට සහ
SriLankan Airlines එකට දුන්නු ණය පමාණය සියයට 64ක්.
සියයට 64ක් අපි ෙතල් සංස්ථාෙව් පාඩුව පිරිමහන්නයි,
SriLankan Airlines එෙක් පාඩුව පිරිමහන්නයි දීලා තිෙබනවා.
එතෙකොට ඒ සල්ලිවලින් තමයි ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් මිනිහාට
නැත්නම් ව ාපාරිකයාට සල්ලි කීයක් හරි ෙදන්න තිෙබන්ෙන්.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක්
තිෙබනවා. අපි නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒෙකදී
ආෙයෝජනයට අවශ කරන සියයට අෙට්, නවෙය්, දහෙය්
ෙපොලියට රුපියල් ලක්ෂ දහෙය්, පහෙළොෙව්, විස්ෙසේ, විසිපෙහේ
ණය ටිකක් දී ගන්න ඔබතුමන්ලාට කමෙව්දයක් නැහැ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒ නිසා තමයි දිවි නැගුම ව ාපෘතිය- [බාධා කිරීමක්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

හරි. ඒක ඔබතුමන්ලාට එක කථාවක් විධියට කියන්න
පුළුවන්. දිවි නැගුම ව ාපෘතිය කිව්වාට ඒෙකන් කීයද ෙදන්ෙන්?
මම අහන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. දැන් ඔබතුමන්ලා හදලා තිෙබන
කර්මාන්තවලින් ලංකාවට වැඩිෙයන්ම ආෙයෝජන ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාටද? පළමුෙවන්ම සංචාරක ව ාපාරයට. ඊට
පස්ෙසේ යටිතල පහසුකම්වලට. ඒ යටිතල පහසුකම්වලින්
ලංකාෙව් රක්ෂා බිහි ෙවනවාද? යටිතල පහසුකම්වලින් අලුත්
රක්ෂා බිහි ෙවනවාද කියලා කරුණාකරලා කියන්න. බිහි වන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා, මම කියන්ෙන් ඒක තමයි.
මම ඔබතුමාට ආපු යටිතල පහසුකම්වල ගණන කියන්නම්.
යටිතල පහසුකම් හැෙදනවා. යටිතල පහසුකම් නැති කාලෙය්ත්
ලංකාෙව් අෙයෝජන විශාල වශෙයන් වැඩි වුණා. අපි විශාල
වශෙයන් පසු ගිය කාල වකවානුෙව් අෙයෝජන වැඩි කළා. ඔබතුමා

පාර්ලිෙම්න්තුව

1095
[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

මට වැඩිය ෙහොඳට BOI එක ගැන දන්නවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
හරි, ඒක තමයි. යටිතල පහසුකම් නැතිවත් අෙයෝජන වැඩි වුණා.
නමුත් දැන් ඔබතුමන්ලා යටිතල පහසුකම්වලට සෑෙහන්න වියදම්
කරනවා. යටිතල පහසුකම්වලට ෙම් තරම් වියදම් කරද්දී අලුත්
කර්මාන්තශාලා ෙකොපමණ පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද
කියලා මම අහනවා. අලුත් රැකී රක්ෂා අවස්ථා ඇති වන
කර්මාන්තශාලා ෙකොපමණ ඇති ෙවලා තිෙබනවාද? මුළු
අවුරුද්දටම- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කියන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා, එතුමාෙග් ෙවලාෙවන් ගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආෙයෝජන ගැන කියනවා
නම්, 1978 සිට 2012 ෙවනකම් ලැබුණු සම්පූර්ණ ආෙයෝජන
පමාණය ෙඩොලර් මිලියන 7,805යි. UNP එෙක් අවුරුදු 16යි, PA
එෙක් අවුරුදු 10යි, අවුරුදු 26කටම ලැබුෙණ් ෙඩොලර් මිලියන
2,779යි. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙඩොලර්
මිලියන 5,026ක් ලැබිලා තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙවලාව ගත ෙවනවා. ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන කිව්වා. මම කිව්ෙව් ෙම්
ආපු ආෙයෝජන ගැන. ෙමොනවාද ඒ ආෙයෝජන? ආෙයෝජන
වශෙයන් ෙකළින්ම සල්ලි ෙගනැත් ලංකාෙව් බැංකුවල දාපු ඒවා
තිෙබනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ මට කියන්න. නැහැ. ලංකාෙව්
බැංකුවලින් ලංකාෙව් ව ාපෘතිවලට මුදල් ටික ෙදනවා. එෙහම
කරලා කියනවා, මහා දැවැන්ත පිට රට ආෙයෝජනයක් කියලා.
ෙකොෙහේද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්ෙන් ඒ
විධියට. ඇත්ත වශෙයන් ලංකාවට ලැබුණු මුදල් පමාණය
බලපුවාම, රක්ෂා පමාණය බලපුවාම, සියල්ලම ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන් යටිතල පහසුකම් විධියට. මම ඒ යටිතල
පහසුකම්වලින් එක කාරණයක් ගැන කියන්නම්. ඒක ගැන හරියට
පැහැදිලි කරලා කියන්න. ඔබතුමා ඇහුවා ෙන් යටිතල පහසුකම්
හදන එක වැරදිද කියලා? ඒක හරි. මම එක යටිතල පහසුකමක්
ගැන කියන්නම්. A-9 මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීම ඔබතුමන්ලා
යටිතල පහසුකම් සැපයීමක් හැටියට ගන්නවා. මම ෙම්ක ගැන
කලින් දවසකත් කිව්වා. හරියට පැහැදිලිව ඇහුෙණ් නැහැ කියලා
සමහර අය ඇහුවා ෙමොකක්ද ඒ කිව්ෙව් කියලා. ගල්කුලෙම් ඉඳලා
කිෙලෝමීටර් 63ක් හදන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 71ක
ණයක් -

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මහා මාර්ග අමාත ාංශෙයන් හදන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මහා මාර්ග අමාත ාංශයට තමයි. ඒක හරි. දැන් investments
ගැන කිව්වා ෙන්. යටිතල පහසුකම් හදන්න ඕනෑ කිව්වා ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශය ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. කලබල ෙවන්න
එපා. ගල්කුලෙම් ඉඳලා 232 ෙවනි කිෙලෝමීටරයට යනකම් A-9
මාර්ගය හදන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 71ක ණයක්
ෙගනාවා තමුන්නාන්ෙසේලා. ඒ සඳහා ෙපොලිය සියයට 2.3යි.
කිෙලෝමීටර් 63ක් හදන්න තමයි ෙම්ක ගත්ෙත්. ඒක රුපියල්වලින්
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ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 9,592ක්. ඊ ළඟට 232 වන
කිෙලෝමීටරෙය් සිට යාපනය නගරය දක්වා තිෙබන කිෙලෝමීටර්
90ක් හදන්න තවත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 70ක ණයක්
ෙගනාවා. ඒක රුපියල්වලින් ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 9,532ක්.
ෙම්ක ෙගනාෙව් China Exim Bank එෙකන්. ෙම්ක යටිතල
පහසුකම් හදන්න ණයක් විධියටයි ගත්ෙත්. ඔබතුමා ඔය කියන
යටිතල පහසුකම් හදන්න ඕනෑ කියන එක මම පිළිගන්නවා.
නමුත් මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් China Exim Bank එෙකන්
ගත්ත ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 141ක සම්පූර්ණ ණය
පමාණය 131න් වැඩි කරලා බලපුවාම රුපියල් මිලියන 19,124ක්
එනවා. එතෙකොට එක කිෙලෝමීටරයක් හදන්න රුපියල් මිලියන
152ක් ගිහින් තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ෙබෝම්බවලින් පුපුරවපු පාලම් හැදුවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම කියන ෙද් අහන්න ෙකෝ. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියන ෙද් ඔබතුමා සාවදානව අහ ෙගන
ඉන්න ෙකෝ. RDA එක COPE එකට ආපු ෙවලාෙව්දී මම ඇහුවා,
ෙකොයි කාලෙය්ද ෙම්ක හැදුෙව් කියලා. එතෙකොට ඒ අය කිව්වා
තස්තවාදය තිෙබන කාලෙය් කියලා. තස්තවාදය තිෙබන කාලෙය්
ෙකොෙහොමද රුපියල් මිලියන 152ක් බැගින් එක කිෙලෝමීටරයක්
ෙවනුෙවන් වියදම් කරලා ෙම්ක හදන්ෙන්? හදන්න බැහැ. A-9
මාර්ගය ෙකොටි තස්තවාදීන් අල්ලා ෙගනයි හිටිෙය්. එෙහම නම්
දැන් ෙම් වන විට ෙමොකක්ද ෙවන්න ඕනෑ? ෙම්ෙක් මිලියන
ගණන අඩු ෙවන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කියනවා කැඩිච්ච, කුඩු ෙවච්ච
ඔක්ෙකොම හැදුවා කියලා. ඔබතුමා ඒකට කලබල ෙවන්න එපා.
ඔබතුමා ෙම්කට සම්බන්ධ නැහැ. ඔබතුමා සම්බන්ධ නම් විතරක්
ෙපොඩ්ඩක් නැඟිටලා කථා කරන්න. එතෙකොට ෙම්ක ෙදනවා
සමාගම් ෙදකකට. ඒ සමාගම් ෙදකට ෙදන්ෙන් කිෙලෝමීටරයක්
රුපියල් මිලියන 60 ගණෙන්. ෙකෝටි 6යි. එක කිෙලෝමීටරයක්
ෙවනුෙවන් අපි China Exim Bank එකට ෙකෝටි 15.2ක් ණය
ෙගවනවා. ෙම්ක ෙග්න්ෙන් CATIC සමාගෙමන්. CATIC
සමාගම ලංකාවට ෙම්ක අරන් ඇවිත්, කිෙලෝමීටරයකට ෙකෝටි
15.2ක් වියදම් කළ යුතු පාර කිෙලෝමීටරය ෙකෝටි 6 ගණෙන්
ෙදනවා ලංකාෙව් ෙද්ශීය සමාගම් ෙදකකට. මම අහන්ෙන් එක
කිෙලෝමීටරයක් ෙවනුෙවන් ෙකෝටි 9.2 ගණෙන් කිෙලෝමීටර්
152ක් ෙවනුෙවන් ඉතිරි වුණු සල්ලිවලට ෙමොකක්ද වුෙණ්
කියලායි. ෙම්කද ඔබතුමන්ලාෙග් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය?
ෙම්ක ගැනයි අපි අහන්ෙන්. ෙම්ක සංවර්ධනය කළා කියලා
අෙනක් පැත්ෙතන් අපට රක්ෂා හම්බ වුණාද කියලා කියන්න.
හම්බ වුෙණ් නැහැ. මම ෙම් ආෙව් කුඩා එෙක් ඉඳලා ඉහළට. BOI
එෙක් ඉඳලා මහා පරිමාණ ව ාපෘතිවලට. ඒ ව ාපෘතිවලට,
ඔබතුමන්ලා investments කියලා ෙග්න්ෙන් ඕවා ෙන්. මම
investments ගැන කථා කරන්නයි ආෙව්. ෙම්වත් investments
තමයි අන්තිමට බලා ෙගන ගියාම. අපි අන්තිමට ණයකාරෙයෝ
බවට පත් ෙවනවා. ෙම් වාෙග් පාරවල් හදනවාට වඩා ෙහොඳයි
නිකම් ඉන්න එක. ඇයි? එක කිෙලෝමීටරයක් හදන්න වියදම්
ෙවන්ෙන් ෙකෝටි 60යි. නමුත් CATIC සමාගම එක
කිෙලෝමීටරයකින් ෙකෝටි 9,1/2ක් ගහනවා. එතෙකොට කවුද ෙම්
ණය ෙගවන්ෙන්? අපි ෙන් ණය ෙගවන්ෙන්. 2035 ෙවනකම් අපි
ණය ෙගවන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න
කල්පනා කරන්ෙන් ෙමෙහම නම්, මම අහන්ෙන් අපි ෙම් රට
අරන් යන්ෙන් ෙකොතැනටද කියලායි.
ෙම්වා කථා කරන විට මට රජ කාලෙය් කථාවක් මතක් වුණා.
ඒ කාලෙය් රජ්ජුරුවන්ෙග් රජ වාසෙල් අන්දෙර්ත් හිටියා.
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එක පාරට රජ්ජුරුවන්ට විහිළුවක් කරන්න හිතිලා කිව්වා,
"අන්දෙර්, මෙග් ෙනෝනාට ආසයිලු කුරහන් තලපයි තිත්තයන්
මාළු ෙහොද්දකුයි කන්න" කියා. ඉතින්, අන්දෙර් කළ ෙද්
ෙමොකක්ද? අන්දෙර් ෙම් ගැන කියලා රජ වාසලින් අණ ෙබර
කරුෙවෝ තුන් හතර ෙදෙනක් යැව්වා. ඒක ඇහුව ගමන් මිනිස්සු
බැලුවා; හරි වැඩක්; රජතුමාෙග් නිෙයෝගයක්; ඇවිත් තිෙබන්ෙන්
අන්දෙර් හරහා; ඒක ෙසල්ලම් වැඩක් ෙනොෙවයි; අන්දෙර්
කියන්ෙන් රජ්ජුරුෙවෝ ළඟට ෙවලා විහිළු කර කර ඉන්නා
මනුෂ යා; ඒ නිසා අපි දැන් ෙගදර තිෙබන කුරහන් තලප ටික හරි
අරෙගන තිත්තයන් මාලු ෙහොදිත් හදා ෙගන රජ්ජුරුෙවෝ ළඟට
යන්න ඕනෑ කියලා. මුළු රටවාසින් සියලු ෙදනා තිත්තයන් මාළුයි
කුරහන් තලපයි අරෙගන රජ වාසලට ගියා. රජ්ජුරුෙවෝ ඇහුවා,
"ෙම් ෙමොන විහිළුවක්ද? කවුද ෙම්ක කිව්ෙව්?" කියා. තිත්තයන්
මාළු සහ කුරහන් තලප කන්න රජ්ජුරුවන්ට ඇත්තටම වුවමනා
වුෙණ් නැහැ. රජ්ජුරුෙවෝ නිකම් විහිළුවටයි අන්දෙර්ට කිව්ෙව්.
අන්දෙර් ෙමොකද ෙකරුෙව්? අන්දෙර් කෙළේ ඒෙක් අෙනක්
පැත්තයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ගැනත් මම
කියන්ෙන් ඒකයි. දැන් බලන්න, ජනාධිපතිතුමාෙග් හත්වන
ජනපති පදවි පාප්තිය සහ එතුමාෙග් ජන්ම දිනය පසු ගිය 18වන
දා තිබුණා. රාජ නායකෙයක් විධියට සහ ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න
වැඩ කළ නායකෙයක් විධියට අපි එතුමාට සුබ පතනවා. ඒකත්
රූපවාහිනිෙය් දමයි ද දන්ෙන් නැහැ. අද රෑට ෙම්ක රූපවාහිනිෙය්
දමනවා. ෙම් ජනපති පදවි පාප්තිය සහ ජන්ම දිනය ආවාට පසු ෙම්
අන්දෙර්ලා ෙමොකද කෙළේ? ජනාධිපතිතුමා කියන්න ඇති, “මෙග්
උපන් දිනයත් තිෙබනවා, ෙමොනවා හරි කරන්නත් ඕනෑ“ කියලා.
එෙහම කිව්වාම අන්දෙර්ලා ෙමොකද කරන්ෙන්? අන්දෙර්ලා අණ
ෙබර ගහලා මුළු රටටම කියනවා, කුරහන් තලප සහ තිත්තයන්
මාළු අරෙගන එන්න කියලා. දැන් ෙම් පුවත් පත් දැන්වීම්වලට
ගිහින් තිෙබන වියදම බලන්න. මා වියදම ගණන් බැලුවා. ෙම් එක
දැන්වීමකට රුපියල් 518,000ක් යනවා. ෙම් වාෙග් පත්තර දැන්වීම්
66ක් මා එකතු කළා. ෙම් දැන්වීම් ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් ජනපති
පදවි පාප්තියටයි. ෙම් වාෙග් අපරාධයක් කරයි කියා ජනාධිපතිතුමා
හීෙනන්වත් හිතන්න නැතුව ඇති.
ෙමම දැන්වීම් දමා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකාරවරු, පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරු, මන්තීකම් ආරක්ෂා කර ගන්න හදන උදවිය, බලපත
තිෙයන කට්ටිය, බලපත ආරක්ෂා කර ගන්න උත්සාහ දරන
උදවිය. පුදුම වැඩක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 518,000 දැන්වීම්
66ක් තිෙබනවා. තවත් තිබුණා, රුපියල් 450,000 දැන්වීම් 66ක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දළ වශෙයන් එක පත්තෙර්කට
රුපියල් ෙකෝටි 2ක් දීලා තිබුණා. ෙම්වා ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලූ ඒවා
ෙනොෙවයි. කාෙග් සල්ලිද ෙම්? මම දළ වශෙයන් ෙම් සියල්ල
එකතු කර බැලුවාම ජනපති පදවි පාප්තියට ජනාධිපතිතුමාට සුබ
පැතීම සඳහා පමණක් ෙකෝටි 75ක් වැය කර තිෙබනවා. ෙම්ක
ජනාධිපතිතුමා හීෙනන්වත් හිතන්න නැතුව ඇති. එතුමා සමහර
විට බණිනවා අපි ගැන ඔෙහොම කියන්න එපාය කියා. නමුත්
අන්දෙර්ලා ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම් කාෙග් සල්ලිද? තමන්ෙග්
ෙපෞද්ගලික pocket එෙකන් ගියා නම් කමක් නැහැ. බලන්න ෙම්
දැන්වීම් දිහා. ෙම් දැන්වීම් ඔක්ෙකොටම ෙගවනවා. මම ෙම් දැන්වීම්
සියල්ල එකතු කෙළේ ඒකයි. ෙමෙහම දැන්වීම් 66ක් තිෙබනවා.
ජනපති පදවි පාප්තියට සුබ පැතීම සඳහා ලංකාෙව් රුපියල් ෙකෝටි
75ක් සල්ලි පුච්චනවා. හැබැයි, ලංකාෙව් තත්ත්වය ෙමොකක්ද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ළඟදි ෙමොනරාගල අම්මා
ෙකෙනක් තමන්ෙග් දරුෙවෝ ෙදෙදනා -එක දරුෙවකුෙග් වයස
අවුරුදු 3යි. අෙනක් ගැහැනු දරුවාෙග් වයස අවුරුදු 7යි- අරෙගන
ගිහින් ෙමොනරාගල ෙපොලීසියට භාර දුන්නා. ෙපොලීසියට භාර
දුන්ෙන් ෙමොකටද? තමන්ට දරුවන් ෙදෙදනා හදන්න බැරි නිසා.
ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් පවුල් ලක්ෂ 7කට නිවාස නැහැ කියා අෙප්
විමල් වීරවංශ මැතිතුමා පසු ගිය සතිෙය් ෙනොවැම්බර් 20වන දා -
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ෙලෝක ජනාවාස දින- කියා තිබුණා. අපි ඒකයි කියන්ෙන්. අපි
ෙකොහාටද ෙම් රට අරෙගන යන්ෙන්? ෙම් රට අරෙගන යන තැන
- [බාධා කිරීමක්] ඒකයි මම කිව්ෙව්. "ෙගෞතම ගීතය" කියන
එෙකන් මා ෙම් කවිය උපුටා ගත්තා.
නිසි රිසි අහර
ෙමහි දරුෙවෝ මිය
හිමි සඳින්
දෙනෝ ෙබෝ ගස් කිෙරන්

නැති
යති
සැදැහැති
නහවති

ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දරුෙවෝ ළමයි- කන්න නැතුව මැෙරනවා. එතුමාම කියනවා ලක්ෂ 18ක්
දුප්පත්කෙම් ගිලී සිටිනවා කියා. ලංකාෙව් සමස්ත දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 45ක් මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 5ක්
භුක්ති විඳිනවා. ෙම් වාෙග් තැනක අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
දරුවන්ට, මිනිසුන්ට නිසි ආහාර නැතුව ඉන්න ෙවලාෙව්
කිරිවලින් ෙබෝ ගස් නහවනවා. ෙම්ක තමයි ෙම් කර තිෙබන්ෙන්.
එතෙකොට ෙමතැනට තමයි අද ෙම් කාරණය ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම බලන්න, 2013 බදු
ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 91,000යි. එක් අෙයක් දැන් වසරකට
සාමාන ෙයන් රුපියල් 43,750ක් ෙගවන්නට ඕනෑ. 2013 ලබා
ගත් ණයවලට විතරක් එක පුද්ගලෙයක් රුපියල් 62,640ක්
ෙගවන්නට ඕනෑ. රෙට් මුළු ණය ෙකෝටි හය ලක්ෂ දහසය දහස්
එකසියයි. ඒක පුද්ගල ණය පමාණය දැන් ලක්ෂ තුන ඉක්මවා
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම කථාව පටන් ගත්ෙත් 2.45ටයි. විනාඩි 28 නිසා ඒකයි මම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලුෙව්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කථාව පටන් ගත්ෙත් 2.40ට. මා ඉස්සරහපිට ඔර්ෙලෝසුවක්
තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අෙන් නැහැ. මම ඒක බලාෙගන ආෙව්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකරලා -[බාධා කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, මට ඉඩ ෙදන්න
කියලා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1099

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

1100

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

තමුන්නාන්ෙසේෙග් අෙනක් මන්තීවරුන්ට කථා කරන්නට
අවස්ථාව ඉල්ලනවා. ෙවලාව ඉල්ලනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

විනාඩි ෙදකකින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Hon. Member, please conclude your speech now. [Interruption.] කථාව අවසාන කරන්න.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අවසාන කරන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

විනඩියකින් අවසාන කරන්න.

(The Presiding Member)

කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට ෙම් තත්ත්වය
තමයි තිෙබන්ෙන්. මට ෙම් ඇමතිවරෙයක් ඊෙය් ෙපෙර්දා
හම්බෙවලා කථාවක් කිව්වා. එතුමා කිව්වා, "මචං, ෙටනිසන්
කුෙර්ෙග් film එකක් බලනෙකොට තිෙබන ආතල් එෙකන් සන්ෙතෝෂෙයන්- තමයි මම ඉන්ෙන්. හැබැයි මම ඉඳෙගන ඉන්න
පුටුෙව් ඉන්න මකුෙණෝ කාලා මචං මාව මැෙරන්නට වැටිලායි
ඉන්ෙන්. නමුත් ෙටනිසන් කුෙර් විහිළු කරන හින්දා මම ඉන්නවා"
කියා. ඉතින් ෙමතැනට තමයි අද වැටිලා තිෙබන්ෙන්. "අෙන්
කාෙල් වෙන් වාෙසේ" කියන්ෙන් ලංකාෙව් තස්තවාදිෙයෝ ඇවිත්,
අද ලංකාෙව් නීතිඥවරුන්ට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීතිය
උගන්වනවා.[බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරෙයක් කිව්ෙව්. තස්තවාදිෙයෝ ඇවිත් ලංකාෙව් අද ෙම්
රෙට් නීතිඥවරුන්ට නීතිය උගන්වනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. එෙහම කරන්නට පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්]
එම නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ මා ඔබතුමාට කියන්නට
කැමතියි -[බාධා කිරීමක්]

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අවසාන කරන්නට මට ඉඩ ෙදන්න. මුලාසනාරූඪ ගරු
මන්තිතුමනි, කරුණා අම්මාන් තස්තවාදිෙයක් කියා මම ෙමතැන
කිව්ෙව් නැහැෙන්. තස්තවාදියාය කියා කියනෙකොට කරුණා
අම්මාන්ට නැඟිටින්නට හිෙතනවා නම්, එතුමා තස්තවාදිෙයක්
කියා එතුමා පිළිගන්නවා. මට තිෙබන පධාන පශ්නය ෙමයයි.
දළදා මාලිගාවට පහර ෙදන පුද්ගලයා මඩකලපුෙවන් ඇවිල්ලා
අනුරාධපුරයට ආෙව්. එම නිසා අද මම කියන්නට කැමතියි, ඒ
තස්තවාදිෙයක් තියාෙගන ෙම් ආණ්ඩුවට බාල් නටන්නට පුළුවන්
නම්, මීට වඩා තවත් කියන්නට කාරණාවක් නැහැ කියා. අෙප්
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමැතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු
එතුමාට තව ටිකක් ෙහොඳට කරන්නට ලැෙබ්වායි පතමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මන්තීතුමා. විනාඩි දහයයි.

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Presiding Member)

Hon. Minister, what is the point of Order?
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Dilan Perera, what is the point of Order?

Sir, the Hon. Member mentioned my name.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

No, no - [Interruption.]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර නීතිඥවරු නීතිඥ
වැඩය ෙනොකර ගිහින් අධිකරණවල ෙලොන්ඩරි වැෙඩ් කරනවා
නම් ඒ අයට ෙමොනවා හරි කියලා ෙදන්නත් ෙවනවා ෙන්.

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

He does not know that the LTTE was created by the
UNP people. They gave weapons to the LTTE; 5,000
rifles were given to the LTTE. - [Interruption.]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මන්තීතුමා කථාකරන්න.
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ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(The Hon. M.S. Thowfeek)

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.

ெகளரவ தைலவர் அவர்கேள, இன்
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்
உைரயாற் வைதயிட்
நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். தற்ேபாைதய அைமதியான சூழ்
நிைலயில் நா
ரா ம் பாாிய அபிவி த்தி ேவைலத்
திட்டங்கள் நைடெபற்
வ கின்றன. இந்நாட் ல் கடந்த
ப்ப
வ ட காலமாக நிலவிய
த்த சூழ்நிைலைய
க்குக் ெகாண் வந்த பின்னர்தான் இன் நா
ரா ம்
பல
பாாிய
அபிவி த்தித்
திட்டங்கள்
நைட ைறப்
ப த்தப்பட் வ கின்றன என்பைதயிட் நாங்கள் சிந்திக்க
ேவண் ம். குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள
வின மக்க ம் இன்
நிம்மதியாக வாழ்கின்றார்கள்.
தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், த்தம்
நிலவிய காலகட்டங்களில் அங்குள்ள மக்கள் மிக ம்
பயங்கரமான சூழ்நிைலயில் எந்தவிதமான அபிவி த்திைய ம்
காணாதவர்களாக
வாழ்ந் ள்ளனர்.
உண்ைமயிேல,
ட்
ந்
ேவைலக்குப் றப்பட்ட கணவன் தி ம்ப ம்
ட் க்கு வ வாரா என்
மைனவி ம், பாடசாைலக்குச்
ெசன்ற பிள்ைளகள்
தி ம் வார்களா எனப் ெபற்ேறா ம்
பயத் டன் காத் க்ெகாண் இ ந்த காலம . இன்
அந்த
நிைலைம மாறி, நாட் ல் அைமதியான சூழ்நிைல நில
கின்ற . உண்ைமயில், நாட் ேல பயங்கரவாதத்ைத ஒழித்
அைமதியான நிைலைமைய ஏற்ப த்தி, அபிவி த்தி ேவைலத்
திட்டங்கைள
ேமற்ெகாள்கின்ற
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்க க்கு நான் விேசடமாக நன்றி ெதாிவிக்கக் கடைமப்
பட் ள்ேளன்.
இன்
தி ேகாணமைல
மாவட்டத்ைத
எ த் க்
ெகாண்டால்,
அங்கு
ஒவ்ெவா
ைறயி ம்
பாாிய
அபிவி த்தி ேவைலகள் இடம்ெபற் வ கின்றன. உதாரண
மாக, இன் அைனத்
திக ம் னரைமக்கப்ப கின்றன.
குறிப்பாக ஹபரைண-தி ேகாணமைல தி, கந்தளாய்ர்
தி, தி ேகாணமைலப் பட்டணம் ல்ேமாட்ைட
தி,
கிண்ணியா -தம்பலகாமம்
தி என்பன
னரைமக்கப்
ப கின்றன. அவ்வாேற அங்குள்ள பாலங்க ம் னரைமப் ச்
ெசய்யப்பட் ள்ளன. உண்ைமயிேல இன்
னரைமக்கப்
ப கின்ற கிண்ணியா-தம்பலகாமம்
தி கடந்த 30-40 வ ட
காலமாக தி த்தப்படாமல்தான் இ ந்த . நான் ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர் மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ
அவர்களிடம்
ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க,
கிண்ணியா
பாலத்தின ம்
அைரவாசி
தியின ம்
னரைமப்
ேவைலகள்
நைடெபற்
இைடயில்
நி த்தப்பட்டன.
அதைனப் ர்த்தி ெசய்வதற்காக ச தி அரசாங்கத்திடமி ந்
சுமார் 100 ேகா
பாய் நிதி உதவிையப் ெபற் , 2013ஆம்
ஆண் ல் மீண் ம் நாங்கள் அந்த ேவைலகைள ஆரம்பிக்க
இ க்கிேறாம். இவ்வா
பல ேவைலத்திட்டங்கள் அங்கு
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

உைடக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல்கைளத் தி த் ம் பணிகள்?
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'எல்ாிாிஈ' யினாின் காலத்தி ம் பள்ளிவாசல்கள் உைடக்
கப்பட்
ந்தன. அன் வி தைலப்
களின் கட் ப்பாட் ப்
பிரேதசங்களில் இ ந்த பல பள்ளிவாசல்கைள இன் நாங்கள்
னரைமத் ப் பயன்ப த் கின்ேறாம். அேதேபான் அந்தக்
காலத்தில்
ஸ் ம்க க்குாிய ெப ந்ெதாைகயான ஏக்கர்
வயற்காணிகள்
வி தைலப்
களின்
கட் ப்பாட் ப்
பிரேதசத் க்குள் இ ந்ததால் அவர்களால் ெநற்ெசய்ைகைய
ேமற்ெகாள்ள
யவில்ைல. தற்ேபா
அந்தக் காணிகளில்
அவர்கள்
நிம்மதியாக
ெநற்ெசய்ைகயில்
ஈ பட் க்
ெகாண்
க்கிறார்கள். அங்கு ஒ சில பிரச்சிைனகள் இ க்
கின்றன.
இ ந்தா ம்,
நாங்கள்
அைவ
ெதாடர்பாக
அரசாங்கத் டன் ேபசித் தீர்த் க்ெகாள்ேவாம்.
அங்கு நைடெப ம் பாாிய அபிவி த்தித் திட்டங்களில்,
கடந்த
ப்ப -நாற்ப
வ ட காலமாக ேமற்ெகாள்ளப்
படாதி ந்த சில ேவைலத்திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்
நைடெபற் வ கின்றன. குறிப்பாக, கிண்ணியா பிரேதசத்ைத
எ த் க்ெகாண்டால், அங்குள்ள மாஞ்ேசாைலச் ேசைன தி,
மாஞ்ேசாைல தி, அண்ணல் தி, சூரங்கல் - ஆயி ய
தி
ேபான்றைவ கடந்த 30 - 40 வ டங்களாக - நான் சி வனாக
இ ந்த காலம் தல் - னரைமக்கப்படாத நிைலயி
ந்தன.
எனி ம், தற்ேபா
மீள் எ ச்சித் திட்டத்தின்கீழ் இவ்
திகளின் னரைமப் ேவைலகள் நைடெபற் வ கின்றன.
அ ேபால், அங்கு விவசாயத்ைத ேமம்ப த் வதற்காக,
கடந்தகால
த்த
சூழ்நிைலயில்
தி த்தப்படாதி ந்த
அைனத் க் குளங்க ம் தற்ெபா
தி த்தப்ப கின்றன.
விவசாயிக ம் பயிர்ச்ெசய்ைகக்ேகற்ற விதத்தில் தங்க ைடய
நிலங்கைளச் ெசப்பனிட்
வ கின்றனர். அேதேபான்
த்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட்ட
ர்,
குச்செவளி,
ேகாமரங்கடவல, பதவிசிறி ர, ேச வில ேபான்ற பிரேதச
சைபகளின்
கட் டங்கைளப்
னரைமப்பதற்கும்
திய
கட் டங்கைள அைமப்பதற்கும் மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ
அவர்களின் ேவண் ேகா க்கு இணங்க, விேஷடமாக
' ரெநகும' திட்டத்தின்கீழ் 2012ஆம் ஆண் க்கான நிதி
ஒ க்கீட் ல் பல மில் யன் பாய் ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட .
இவ்ேவைலத்திட்டம் விைரவில் ஆரம்பிக்கப்பட இ க்கின்ற .
அ மாத்திரமன்றி, கல்வி அபிவி த்திைய எ த் க்
ெகாண்டால், தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் மாத்திரம் சுமார்
67 ஆரம்பப் பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப் வசதிகைள
ேமம்ப த் வதற்காக ஒ
பாடசாைலக்கு ஐந்
இலட்சம்
பாய்
தம் நிதிெயா க்கப்பட் , தற்ெபா
அவற்றின்
ேவைலகள் அைனத் ம் ர்த்தி ெசய்யப்பட்
வ கின்றன.
அத் டன், இந்த மாவட்டத்தில் 15 பாடசாைலகைளத்
ெதாி ெசய் , அவற்றில் information centreஐ அைமப்பதற்கு
ஒ
பாடசாைலக்கு 20 இலட்சம்
பாய்
தம் நிதி
ஒ க்கப்பட் , தற்ெபா
அவ்ேவைலத்திட்டம் இடம்
ெபற் க்ெகாண்
க்கின்ற .
அவ்வாேற, சுற் லாத் ைறைய எ த் க்ெகாண்டால்,
இன்
கிழக்கு மாகாணம் சுற் லாத் ைறயில்
ன்ேனற்ற
மைடந்த ஒ
பகுதியாகக் காணப்ப கின்ற . இன்
ெவளிநாட் ச் சுற் லாப் பயணிக ம் உள் ர் சுற் லாப்
பயணிக ம் எம
மாகாணத் க்கு அதிகளவில் சுற் லாப்
பயணங்கைள ேமற்ெகாண் வ கின்றனர். இம்மாகாணத்தில்
சுற் லாத் ைறைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சி டாக கணிசமான அள
நிதி
ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட் , அதற்குாிய ேவைலக ம் இடம்
ெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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நாட் ல் 2004 - 2011ஆம் ஆண் வைர ேவைல இல்லாமல்
இ ந்த கிட்டத்தட்ட 50 ஆயிரத் க்கு ேமற்பட்ட பட்டதாாிகள்
அைனவைர ம் இன்
அரச ேசைவயில் உள்வாங்க
அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ த் ள்ள . அதன் தற்கட்டமாக
ெவற்றிட ள்ள அ வலகங்களில் அவர்கள் பயி நர்களாக
நியமிக்கப்பட் ள்ளார்கள். அதாவ
அவர்கள் அைனவ ம்
ஏற்ெகனேவ ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சின்கீழ் 25
மாவட்டங்களி ம் உள்ள 324 பிரேதச ெசயலகங்க க்குாிய
சுமார் 14,008 கிராம ேசவகர் பிாி களில் ேசைவயில்
ஈ ப கின்றார்கள். 2013ஆம் ஆண்
ஜனவாியில் இ ந்
அவர்க க்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்படவி க்கின்ற .
அேதேநரம், திவிெநகும திட்டத்தின்கீழ் பயிற்சி வழங்கப்பட் ச்
சான்றிதழ்
ெபற்றவர்க க்கு,
சுயெதாழில்
வாய்ப்ைப
ேமம்ப த்தி அவர்களின் வ மானத்ைத அதிகாிக்கு கமாக
10,000
பாய் வழங்கும் திட்டம் இப்ெபா
நைட ைறப்
ப த்தப்ப கின்ற .
தி ேகாணமைல
மாவட்டத்தில்
இன்
ஒவ்ெவா
கிராமத் க்கும் மின்சார வசதி கிைடத்தி க்கின்ற . அங்கு
இ வைர மின்சாரத்ைதக் காணாத மக்கள் அைனவ ம்
மின்ெனாளி ெபற்
இன்
நிம்மதியாக வாழ்கின்றார்கள்.
அேதேபான்
பின்தங்கிய கிராமங்கள் அைனத் ம் கு நீர்
விநிேயாகம் ெபறக்கூ யவைகயில், அங்கு Greater Trincomalee
Integrated Water Suppy Project என்ற ஒ
ேவைலத்திட்டம்
நைடெப கின்ற . அத் டன், இைளஞர்கள் மத்தியில்
விைளயாட் த் ைறைய
ேமம்ப த்
கமாக
அங்குள்ள
பின்தங்கிய விைளயாட்
ைமதானங்கள் னரைமக்கப்பட்
வ கின்றன.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

உங்க
உைரைய

ைடய ேநரம்
த் க்ெகாள்

வைடந் விட்ட . தய ெசய்
ங்கள்.

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

விைளயாட்
ைமதானங்கைளப்
னரைமக்கும்
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் கிண்ணியா ெபா
விைளயாட்
ைமதானம் சுமார் 20 மில் யன் பாய் ெசலவில் னரைமக்
கப்பட் வ கின்ற . இவ்வா இன் பல்ேவ அபிவி த்தி
ேவைலத்திட்டங்கள்
அங்கு
நைடெபற்
வ கின்றன.
அதற்காக, நான் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் மாண் மிகு
ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க க்கும் நன்றி கூறியவனாக,
என் ைடய உைரைய
க்கின்ேறன்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක් තිෙබනවා.
[අ.භා.2.17]

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පධානතම
අමාත ාංශයක් වන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය
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පිළිබඳව කථා කරන ෙමොෙහොෙත්, ඒ පිළිබඳ වචන ස්වල්පයක්
කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. අෙප්
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාත් කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත්
කළා. මෙග් කථාෙව් අවසාන භාගෙය්දී ඒවාට උත්තර ෙදන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
අද අෙප් රෙට් නගරයට සමාන්තරව ගම දියුණු කිරීෙම්
වැඩසටහනට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය ෙදද්දී, ගරු
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා පමුඛ ඒ අමාත ාංශය ඉතාම සැලසුම්
සහගතව ඒ වැඩසටහන ෙමෙහය වීම සම්බන්ධව අප ෙබෙහවින්
සතුටු ෙවනවා.
2006 වර්ෂෙය්දී අෙප් රජය ආරම්භ කරන ලද ගම නැඟුම
වැඩසටහන හරහා "එක ගමකට එක වැඩක්" සංකල්පය තුළින්
අෙප් ගාමීය පෙද්ශවල ජනතාවෙග් අඩුපාඩුකම් ෙහොයා බලලා, ඒ
ජනතාවට අවශ ආකාරයට ඒ පහසුකම් සපයා තිෙබනවා. ෙමහිදී
වැදගත් වන්ෙන්, රජය විසින් ඒ ජනතාවෙග් අවශ තා සඳහා
වුවමනා මුල මය පහසුකම් සපයන අතරම, රජය විසින් කරන ඒ
සංවර්ධන කාර්යයට පජාවෙග් දායකත්වයත් අරෙගන ඒ
කටයුතුවල හිමිකාරිත්වයක් ඒ පජාවටත් ලබා දීමයි. ෙම් අනුව පසු
ගිය වර්ෂ කීපය තුළදී විෙශේෂෙයන්ම 2010 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ,
-අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණාට පස්ෙසේ- අෙප් ගම්බද පෙද්ශ
දියුණු කරන්න අවශ වැඩසටහන අපි හැදුවා. ඒ එක කටයුත්තක්
තමයි විදුලිය දීර්ඝ කිරීම්. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රජය විදුලිය නැති
ගම්මාන ෙහොයලා ඒවාට විදුලි පහසුකම් ලබා දීලා ඔවුන්ෙග් ජන
ජීවිතය ඉහළ නංවන්න අවශ කටයුතු කළා. හැබැයි කාලෙයන්
කාලයට විදුලිය දීර්ඝ කිරීම් අවශ ෙවද්දී යම් කිසි පමාදයක්
ඇති වුණා. නමුත් අද ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා
එවැනි විදුලිය දීර්ඝ කිරීම්, ජනතාවට අත වශ පානීය ජල
ව ාපෘති දීර්ඝ කිරීම් කරමින් සිටිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අප නිෙයෝජනය කරන රජ රට පෙද්ශෙය්
වාරිමාර්ග හා මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කරන්නත්, ජනතාවට
පහසුකම් සලසන ගාමීය මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කරන්නත් අවශ
පතිපාදන එම අමාත ාංශය මඟින් ලබා දුන්නා. පධාන මාර්ග
කාපට් කිරීමට අමතරව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් ලබා
දීපු පතිපාදන මඟින් තමයි ඒ ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කෙළේ.
අෙප් පෙද්ශවල ජනතාවෙග් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගන
එන්න, ඒ හරහා ජාතික නිෂ්පාදිතයට වැඩි දායකත්වයක් ලබා
ෙදන්න අවශ කටයුතු ෙම් අමාත ාංශය මඟින් ඉටු කළා. අෙප්
පෙද්ශවල ජනතාව කවදාවත් අෙප්ක්ෂා ෙනොකරපු කාපට් මාර්ග
පද්ධති ෙම් ෙවන ෙකොට ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ඉදිරි වර්ෂ කීපය
තුළත් අෙප් රජය විසින් -විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය විසින්- ඒ අවශ පහසුකම් අෙප් ගාමීය පෙද්ශවලට
ලබා ෙදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්බද පාසල්වල දැඩි
අවශ තාවක් වුණු වැසිකිළි කැසිකිළි පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරලා
ඒ දූ දරුවන්ට සතුටින් ඔවුන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු කරන්න අවශ
යටිතල පහසුකම් ෙම් අමාත ාංශය හරහා සපයා දුන්නා. අධ ාපන
අමාත ාංශයත් සමඟ එකතු ෙවලා පසු ගිය වර්ෂය අවසාන ෙවද්දී
ළමා මිතුරු පාසල් 5,000ක් සංවර්ධනය කිරීෙම් පළමුෙවනි පියවර
අෙප් රෙට් ඇති කළා. ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් රජෙයන් ලබා
ෙදද්දී, ඒවා අලුත්වැඩියා කිරීෙම් අවම වටිනාකම වුෙණ් රුපියල්
7,50,000යි. ෙදමව්පියන්ෙග් හා දරුවන්ෙග් දායකත්වය යටෙත්
රුපියල් 7,50,000ක අවම මුදල් පමාණයකින් තමයි ඒ පාසල්
සංවර්ධනය වුෙණ්. දැන් අෙප් රජය එහි ෙදවැනි අදියරත් ආරම්භ
කරන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා.
ඊට අමතරව විශාල අඩුවක් ෙවලා තිබුණා, මාතෘ සහ ළමා
සායන. අපි දන්නවා, ගාමීය පෙද්ශවල දරු පසූතියට සූදානම්
ෙවලා ඉන්න මව්වරුන් වාෙග්ම කුඩා දරුවන්ටත් අවශ පහසුකම්
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ලබා ගැනීෙම්දී විශාල ෙලස දුක් වින්ද බව. ඒ පහසුකම් ලබා
ෙදන්න නිසි තැනක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔවුන් ෙවනත් ආයතනයක
තිෙබන ෙපොදු ස්ථානයක තමයි ඒ පහසුකම් ජනතාවට සපයනු
ලැබුෙව්. සමහර ෙවලාවට ෛවද වරුන් සහ අෙනකුත්
නිලධාරින්ටත් ඒ වාෙග් තැන්වලට ගිහිල්ලා ඒ පහසුකම් සැපයීමට
අපහසු වුණා. හැබැයි නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත මාතෘ
සායන අෙප් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ඇති වන
ආකාරයට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය විසින් ඒ අවශ
කටයුතු ෙමෙහය වූවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපර පාසල් අධ ාපනය ඉතාම
වැදගත් නිසා ෙපර පාසල්වලට අවශ පහසුකම් ෙම් රජය මගින්
සපයලා තිෙබනවා. දරුෙවකු පාසලට යැවීමට අවශ වාතාවරණය
සකස් කරන්ෙන් ෙපර පාසලයි. පථම වතාවට ෙපර පාසල්
සංවර්ධනය කරලා, ඔවුන්ෙග් පාථමික අධ ාපනය නිවැරදි
ආකාරයට කර ෙගන යන්න අවශ කටයුතු සකස් කරලා
තිෙබනවා. ඔවුන් පාසලට යද්දී ඔවුන්ෙග් පාථමික අධ ාපනෙය්
සිට ද්විතීයික අධ ාපනය දක්වා අවශ පහසුකම් අෙප් රජය
මඟින්, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් සලසලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "දිවි නැගුම" වැඩසටහනත්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් ඉතාමත් සාර්ථකව කියාත්මක
කරනවා. පවුල් ඒකක දස ලක්ෂයකින් ආරම්භ කරපු "දිවි නැගුම"
වැඩසටහන හතරවන අදියර වන විට පවුල් ඒකක ලක්ෂ 50ක්
දක්වා ව ාප්ත කරලා තිෙබනවා. අෙප් රජරට පෙද්ශය නම් දරුණු
නියඟයකට මුහුණ පෑවා. හැබැයි ඒ නියඟයට මුහුණ පෑවාට අෙප්
පෙද්ශයන්වල ජනතාව ඉතාමත්ම දිරිමත්ව ෙම් "දිවි නැගුම"
වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණා. ඔවුන් බීජ අරෙගන ඔවුන්ෙග්
ෙගවත්ත සකස් කර ගත්තා. තමන්ෙග් ෛදනික පරිෙභෝජනයට
අවශ එළවලු ටික, පළතුරු ටික වවා ගත්තා. ඊට අමතරව,
දක්ෂතා තිෙබන, හැකියාවන් තිෙබන කණ්ඩායම්වලට විවිධ
කර්මාන්තවල ෙයෙදන්න අවශ පහසුකම රජය මඟින් ඔවුන්ට
සලසා දුන්නා. "දිවි නැගුම" වැඩසටහන තුළින් අෙප් පෙද්ශවල
ජනතාව තවත් දිරිමත් කරලා, අවශ පහසුකම් ලබා ෙදයි කියන
බලාෙපොෙරොත්තුව ඔවුන් තුළ තිෙබනවා. මීට ඉස්ෙසල්ලා කථා
කරපු මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන දව යන්
සංඛ ාවක් විශාල වශෙයන් ආනයනය කරනවා කියලා. ඒකට
විසඳුමක් හැටියට තමයි, "දිවි නැගුම" වැඩසටහන අෙප් රජය
විසින් හඳුන්වා දීලා, පචලිත කරලා, ඒ සඳහා අවශ ෛනතික
බලය පවා ලබා දීමට අවශ කරන කටයුතු සිදු කරෙගන යන්ෙන්.
රජය ෙගන යන ෙම් වැඩසටහන් තුළින් ඉදිරි වර්ෂ කිහිපය තුළදී
ෙම් රට තුළ දිළිඳුබව තුරන් කිරීමට හැකියාව ලැෙබයි කියලා අප
විශ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසාන කිරීමට
ෙපර මා ෙම් කාරණය ගැනත් කිව යුතුයි. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් හත්වන පදවි පාප්තිය පිළිබඳව ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා කරුණු කිහිපයක් කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි,
පත්තරවල, සඟරාවල විතරක් ෙනොෙවයි, සියලුම පෙද්ශයන්වල ගම්වල, නගරවල, සියලුම තැන්වල - අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
සුබපතලා තිබුණා. ජනතාව ඒ සුබ පැතීම් කෙළේ ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්.
ෙබෝධි පූජා පැවැත්වූවා. ඒවා කෙළේත් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක හරි. ඒකට ගිය සල්ලි කාෙගන්ද?

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

එතුමාට ජනතාව ආදරය නිසා තමයි වර්ෂ ගණනාවක් තිස්ෙසේ
තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ 25කට වඩා වැඩි පමාණයක් පරදිද්දී,
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අපි මැතිවරණ 25කට වඩා වැඩි පමාණයක් ජයගහණය කෙළේ.
[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු මන්තීතුමා, මම කුරුණෑගල පෙද්ශෙය් යද්දී දැක්කා, ඒ
දවස්වල තමුන්නාන්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වීම
ෙවනුෙවන් යම් යම් බැනර් පදර්ශනය කරලා තිබුණා. අපි අෙප්
නායකයාට ගරු කරනවා. අෙප් පක්ෂෙය් ගැටලු නැහැ. අෙප්
පක්ෂය හැම දාම නායකයාට ගරු කරන පක්ෂයක්.
තමුන්නාන්ෙසේ අද "අන්දෙර්" ගැන ෙගොඩාක් කථා කළා. මම
දන්ෙන් නැහැ, කාටද "අන්දෙර්" කියලා කිව්ෙව් කියා. එකක්
මතක තියා ගන්න. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපි සියලු ෙදනාම
අෙප් නායකයාට ආදරය කරනවා. ෙම් රට ෙගොඩ නඟන
වැඩසටහන ෙවනුෙවන් අපි සියලු ෙදනාම ඒ සඳහා අවශ
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමාට විනාඩි 20ක් තිෙබනවා.

[අ.භා.2.27]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්
විෙශේෂෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ ගැන
කරුණු කිහිපයක් පැහැදිලි කරන්න මා කැමැතියි. අපට ඊෙය්
ෙපොතක් දුන්නා "ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය කාර්යසාධනය" කියලා. ඒ ෙපොෙත් ෙපරවදෙන් සඳහන් කර
තිෙබනවා, ගෘහ ආර්ථික ඒකක දසලක්ෂයක් බිහි කිරීෙම්
අරමුණින් 2011 මාර්තුවල දිවි නැගුම ආරම්භ කළ බවත්, ඊට
පස්ෙසේ දිවි නැගුම වැඩ සටහන ඉදිරියට ෙගන යන්න නැවතත්
2012 අෙපේල් මාසෙය්දී ගෘහ ආර්ථික ඒකක ලක්ෂ 25ක්
ෙවනුෙවන් තුන්වන අදියර ආරම්භ කළ බවත්, ඊටත් පස්ෙසේ ගෘහ
ආර්ථික ඒකක පනස්ලක්ෂයක් ඉලක්ක කරමින් ශී ලංකාෙව්
සිටින සෑම පවුලකටම පතිලාභ ලැෙබන අයුරින් දිවි නැගුම
හතරවන අදියර ආරම්භ කළ බවත්. ඇත්තටම මට තිෙබන
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් රෙට් ගෘහ ආර්ථික ඒකක ලක්ෂ 50ක් ෙවත
ෙම් වැඩ සටහන ෙගන යනවා නම්, ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් සෑම
පවුලකටම දිවි නැගුෙමන් ෙමොකක් හරි පතිලාභයක් ලැෙබනවා
කියන එකයි. ඇත්තටම ෙම්ක සංවර්ධන කටයුත්තක්ද, නැත්නම්
ආර්ථික සුභසාධන කටයුත්තක්ද, එෙහමත් නැත්නම් ආණ්ඩුෙවන්
යැෙපන සැකිල්ලක් ඇති කරන කරුණක්ද කියලා අප ෙසොයා
බලන්න අවශ යි. ෙම් දිහා බැලුවාම ෙම් රජෙය් ආර්ථික පතිපත්ති
ගැනත්, ආර්ථික ව හය ගැනත්, ෙමොඩලය ගැනත් පශ්න කීපයක්
අහන්න අපට සිදු ෙවනවා. ඇත්තටම ෙමයින් සිදු වන්ෙන්
කුමක්ද? ෙම් ඒකකවලට ආර්ථික සහන සමහරක් ලැෙබනවා.
නමුත් ෙමය ආර්ථික වර්ධනයක්ද, ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීමක්ද?
එෙහමත් නැත්නම් රජෙයන් යැෙපන ආර්ථික කමයක් ෙගොඩ
නඟනවාද? ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බැලුෙවොත්, ෙම් රෙට් තිෙබන මුළු

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පවුල් සංඛ ාව එක්ක සැසඳුවාම පවුල් ඒකක ලක්ෂ 25ක්
කියන්ෙන් ජනගහනෙයන් සියයට 50ක් විතර බව වැටෙහනවා.
ඒකයි මා ෙම් පශ්නය ෙගොඩ නඟන්ෙන්. ඇත්තටම ආර්ථිකයක්
ෙගොඩ නඟන්න බැහැ ෙම් වාෙග් වැඩ සටහනකින්. මම දැන් එය
පැහැදිලි කරන්න යනවා. ෙමය සුභසාධන ආර්ථිකයක් ෙනොව
ආණ්ඩුව මත යැෙපන ආර්ථිකයක් කියලා කියන්න ඕනෑ.
සුභසාධනය ගැන කථා කෙළොත්, සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශය
තිෙබනවා, නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශය තිෙබනවා, සමාජ
ඒකාබද්ධතා අමාත ාංශය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රජෙය් තවත්
අමාත ාංශ රාශියක්ම තිෙබනවා. ඒ අමාත ාංශවලට ෙවන් කරලා
තිෙබන මුදල දිහා බැලුවාම එම පමාණය දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 0.01කට වත් එන්ෙන් නැහැ. ඒ
පමාණයටවත් එන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික සංවර්ධනය නමින් ෙම්
කරන්ෙන් ආර්ථික සුභසාධනයයි කියන කරුණට නම් අපට එකඟ
ෙවන්න පුළුවන්. සුභසාධනයයි, සංවර්ධනයයි අතෙර් ෙවනසක්
තිෙබනවා. ඒක පැහැදිලි ෙවන්න ඕනෑ. ෙමතැන ඒ සුභසාධනය
කරනවා කියලා අපට එකඟ ෙවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන්
රජෙයන්-[ බාධා කිරීමක්]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

අෙප් ආර්ථික න ාය ඕක ෙනොෙවයි.
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

එතුමා හරි. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දවල්
ආහාරය අඩු මිලට අරෙගන යනවා. එතැන ඉඳෙගන කන්න
පුළුවන්. හරි, හරි. [බාධා කිරීමක්] මම කියන එක අහ ගන්න ෙකෝ,
ගරු ඇමතිතුමනි. මම කියන එක අහලා පස්ෙසේ පිළිතුරු ෙදන්න.
ඔබතුමාට අවස්ථාවක් තිෙබනවා ෙන් පිළිතුරු ෙදන්න. ෙමොඩලය
හරියි කියලා හිතනවා නම් පිළිතුරු ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]
ෙබොෙහොම ලාෙබට එතැන බත් පැකැට්ටු ලබා ෙදනවා. රුපියල්
50ට ලබා ෙදන ඒ ආහාර පැකැට්ටුව සාධාරණව බැලුෙවොත්
රුපියල් 50කට නිෂ්පාදනය කරන්නවත් බැහැ. ෙමොකද ඒ ඉඩමට
ෙගවන්න ඕනෑ, ඉන්ධනවලට ෙගවන්න ඕනෑ, අෙළවි කිරීමට
ෙගවන්නට ඕනෑ වාෙග්ම ෙසේවකයින්ට ෙගවන්න ඕනෑ. ඇත්තටම
එතැන ඉඳලා ටිකක් එහා පාෙර් ගියාම ෙපෙනනවා, ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් අයත්, ෙගවල් ෙදොරවල් තිෙබන අයත් ආහාර පැකට්
විකුණනවා. ඒ පැකැට්ටුෙව් තිෙබන ආහාරය අනුව ආහාර පැකට්
එකක් රුපියල් 80යි ,75යි ,100යි ,120යි. නමුත් ඒ පමාණයට
ෙදන්න බැහැ. මම කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. කවුද ඒෙක් ලාභය
ලබන්ෙන්? වාහනවලින් ඇවිල්ලා එතැන බහින මිනිස්සු තමයි
ඒෙකන් ලාභය ලබන්ෙන්. ඒකට කවුද ෙගවන්ෙන්? ඒකට
ෙගවන්ෙන් ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව. ෙමොකද ඒ සමහර වියදම්
යන්ෙන් ෙම් budget එක හරහායි. අපිට කිසිම පශ්නයක් නැහැ,
හමුදාවට රැකී රක්ෂා දුන්නාට. කවදාවත් අපි ඒකට විරුද්ධ
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙමතැන කථා කරන්ෙන් ඒක ගැන
ෙනොෙවයි. ආර්ථික ෙමොඩලය ගැන අපි කථා කරන්ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

රජෙයන් යැෙපන ආර්ථික කමයක් ෙගොඩ නඟනවා කියලාත්
එකඟ ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] අපට එකඟ ෙවන්න පුළුවන්
එෙහම ආර්ථික කමයක් ෙගොඩ නඟනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම්
ෙමොඩලය ගැන ෙලොකු ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා. ෙම් රජය දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් ආෙයෝජනය කරනවා. Public
Investment Programme එකක් තිෙබනවා සියයට 6ක. නමුත් ෙම්
සියයට 6 සිට සියයට 8, 9, 10 ආදී වශෙයන් වර්ධනයක් දිගින්
දිගටම තියා ෙගන යන්න බැහැ. ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැය කථාෙව්
කිව්වා සියයට 8ක් ලැෙබ්වි කියලා. දැන් එය සියයට 6ට කිට්ටු
ෙවන්න යනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැය කථාෙව් කිව්වා එන
අවුරුද්ෙද් සියයට 7.5ක් ලැෙබන්න යනවා කියලා. ඒ පමාණය
ලැෙබන්න නම් ආෙයෝජනය මීට වඩා තිෙබන්න ඕනෑ. එය අය
වැය හරහා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක
ගන්න තමයි ෙම් රටාව හදා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපට හිෙතන
හිෙතන පමාණය ආෙයෝජනය කරන්න බැහැ ඒක නැත්නම්.
ඉතිරියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ඉතිරිය දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 15යි. චීනෙය් සියයට 52යි. ඉන්දියාෙව්
සියයට 33යි. ඉන්දුනීසියාව, මලයාසියාව ආදි ඔක්ෙකෝම රටවල
සියයට 35යි; 40යි.
ඒ වාෙග් ගණන් තිෙබන්ෙන්. ඒ ආෙයෝජකයින් එන්න ඕනෑ;
ඒකට වාතාවරණයක් හදන්න ඕනෑ. ෙම් ෙමොඩලය ගැන
කරුණාකරලා අහ ගන්න. ෙම්ක මා කියන්ෙන් සාධාරණ
විෙව්චනයක් හැටියටයි. මා එයට උදාහරණයක් ෙදන්නම්. දවල්
ආහාරය ෙබදන අලංකාර අලුත් කඩයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අසල
හදලා තිෙබනවා. මමත් අද ගිහිල්ලා බැලුවා. එතැනට දැන්
ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, වාහනවලින් ඇවිල්ලා එක එක
අය දවල් ආහාරයට බත් පැකැට්ටුව අරෙගන යනවා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

බත් පැකට් ෙදන්ෙන් නැහැ. අසත කියන්න එපා.

එෙහම ෙදයක් කළාම වට පිට තිෙබන කුඩා කඩවල්වල,
නිවාසවල බත් පැකට් එකක්වත් විකුණා ගන්න බැරි ෙවනවා. මම
ෙම් උදාහරණය දුන්ෙන් ෙම් ආර්ථික ෙමොඩලෙය් තිෙබන පශ්නය
මතු කරන්නයි. අපි සංවර්ධනය නාමෙයන් ෙගොඩ නඟන්ෙන් ෙම්
රජය මත සහන ලබන, ආණ්ඩුෙවන් යැෙපන ආර්ථිකයක් කියලා
කියන්නට ඕනෑ. ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා. ගිය
සතිෙය් කථා කළා, රාජ ෙය් එක එක ආයතන පිළිබඳව. ඒවාෙය්
තිෙබන අලාභ ගැන කථා කළා. අපි අලාභ ගැන කථා කරන්න
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අපි අලාභ වන එක ගැන විරුද්ධ සහන
ෙබදන නිසා ෙනොෙවයි. ඒකට කවුරු හරි ෙගවන්න ඕනෑ නිසයි.
ඒක ෙගවන්න ඕනෑ, ෙම් අය වැය හරහා. ඒක ෙගවන්ෙන් ණය
අරෙගන. ෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නට බැහැ, ඔය ණය දිගින්
දිගටම ඔය පමාණෙයන් අරෙගන. ණය ගන්නවා නම්
විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික පතිලාභය ගැන බලන්නම ඕනෑ. ආර්ථික
පතිලාභය බලන්නටම අවශ යි. ෙකොළඹ සමහර ෙහොඳ ඉඩම්
විකුණලා, මුහුදුකරෙය් එෙහම නැත්නම් ෙබොෙහොම ලස්සන
වනජීවී පෙද්ශවල ඉඩම් විකුණලා, තරංග මාලා විකුණලා, ජංගම
දුරකථන licence විකුණලා එක එක කමයට රජය ආදායමක්
ලබනවා. ඒ ආදායම ලබලා ඒක ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ.
නමුත් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් "කිෂ්" සමාගම ගැන හුඟක්
අය අද කථා කළා. පශ්නය ෙම්කයි. ඒ සමාගම විකුණන්ෙන් නැති
එක හුඟක් ෙහොඳයි. නමුත් අවුරුදු 99කට බද්දට ෙදනවාය කියන
එක විකිණීම හා සමානයි. ෙමොකද මුලින් ඒෙකන් ඔක්ෙකොම
ආදායම ගත්ෙතොත් තව අවුරුදු 99කට ෙමොකක්ද ඒෙකන් ලැෙබන
ආදායම?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

අයිතිය තිෙබනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අයිතිෙය් පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.
ආදායෙම් පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්. අයිතිය එෙහනම් අවුරුදු 300කට
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ෙදන්න පුළුවන් ෙන්. අයිතිෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.
සාධාරණව ෙම් විෙච්නය අහන්න. සාධාරණ විෙව්චනය අහන්න.
අවුරුදු 300කට ෙදන්න පුළුවන් ෙන්. මම ඒක ගැන ෙනොෙවයි
කථා කරන්ෙන්. බදු කමයකින් හරි, leasing කමයකින් හරි, ෙමොන
කමයකින් හරි ඒ මුදල ලබන ෙකොට අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ,
ඒ වටිනා ඉඩෙමන් අනාගතෙය්දී අපට ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්
නැති විධියට තමයි දැන් ගිවිසුම් ගහෙගන යන්ෙන් කියන
කාරණය. ඒ ගැනයි මම පශ්න කරන්ෙන්.
ඒ නිසා ෙම් තිෙබන්ෙන් රාජ ෙසේවය පුළුල් කිරීම ෙනොෙවයි,
රාජ රැකියාවන් පුළුල් කිරීෙම් ආර්ථික කමයක්. ෙමොනවාද
ෙවන්ෙන් අද රජෙය් ෙසේවයට? අන්තිමට අඩු වැටුපට විශාල
ජනකායක් හිර ෙවලා ඉන්න යනවා. ෙමොකද, ෙම් ආර්ථික
ෙමොඩලය නිසා තමයි ඒ අය හිර ෙවන්නට යන්ෙන්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙමොඩලය රක්ෂා කප්පාදු කරන එක-

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් කථා කරන
ෙකොට වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා ෙනොෙයකුත් කරුණු
ඉදිරිපත් කළා. මම හිතන්ෙන් එතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙද්වලටත් යම්
කිසි පිළිතුරක් ෙදන්න අවශ යි. ෙමොකද, එතුමාට එෙහම ඉදිරිපත්
කරන්න ෙහේතු තිබුණාද කියලා කියන්න දන්ෙන් නැහැ. එතුමා අද
කිව්වා, අගවිනිශ්චයකාරතුමිය එතුමියට ඕනෑ අය පත් කර ෙගන[බාධා කිරීමක්] ෙම්ක විවාදයක් ෙන්. ෙම් කථාවට ඇතුළු ෙවන්න
අවශ තාවක් නැහැ ෙන්. ඇමතිවරු ෙම් කරුණු ෙගෙනන්ෙන්
නැත්නම් ඇමති ෙකෙනක් ඉදිරිපත් කළ කරුණකට පිළිතුරු
ෙදන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා තමයි
පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ඇයි ඇමතිතුමා ෙම්වා මතු කෙළේ? මතු කළා
නම් ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔබතුමා ෙමොකද පිළිතුරු ෙදන්ෙන්?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

විවාදයක් තුළ පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒකයි විවාදයක්
කියන්ෙන්. නැත්නම් ඒක Committee Stage එෙක් තිෙබන්න
පුළුවන්. ෙම් විවාදය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ කරුණු ගැන පිළිතුරක්
ෙදන්න ඕනෑ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔබතුමාට අයිතියක් නැහැ,-
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

කෑ ගහන්න අවශ නැහැ ෙනොෙවයි,-

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

කෑ ගහන්න අවශ නැහැ. අපි කරුණු පහදන්න හදන්ෙන්.
කරුණු පහදන්න.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙම්කට අදාළ නැහැ.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අපි දන්නවා, අධිකරණයත් අසාධාරණව කියා කරලා තිෙබන
බව. ෙමොකද, පරමාධිපත ය ගැන කථා කරන ෙකොට ඒක
විසර්ජන පනතටත් සම්බන්ධයි. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳවත් අධිකරණය තීරණයක් දුන්නා.
විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳව ඒ තීරණය අධිකරණය දුන්නා. ඒක ෙම්
විවාදයට සම්බන්ධයි. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත ගැන
අධිකරණය කිව්ෙව්, “ෙම් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් වගන්ති
ෙදකක් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට පටහැනියි” කියලා. ඒ ෙවලාෙව්
අපට තිබුෙණ් ව වස්ථාව නීත නුකූල කරලා පස්ෙසේ ෙගෙනන
ෙද්වල් අපට ඕනෑ ෙවලාවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒවා ගැන
ඔබතුමාට එක අදහසක් තිෙබන්න පුළුවන්, මට එක අදහසක්
තිෙබන්නට පුළුවන්. මෙග් අදහස නම් අපි අධිකරණයට ෙගෞරව
කරන්න ඕනෑ, අධිකරණය අපට ෙගෞරව කරන්න ඕනෑ කියන
එකයි. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන
ෙකොට ජනතා පරමාධිපත ය ෙකොෙහද තිබුෙණ් කියලා මම
අහන්න කැමැතියි. එදා අධිකරණයට ජනතා පරමාධිපත ය
අමතක වුණා. නමුත් 'දිවි නැගුම' පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව
කියනවා, ගිහිල්ලා ජනමත විචාරණයක් ගන්න කියලා. නමුත්
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කරන ෙකොට ජනමත
විචාරණයක් ගන්න කියන්න අධිකරණයට මතක් වුෙණ් නැහැ.
අධිකරණෙයනුත් වැරදි ෙවලා තිෙබනවා.
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණෙයන් වැරදි
වුණාට අපි අධිකරණයට පයින් ගහන්න අවශ
නැහැ.
"අධිකරණෙය් නඩුව අවසන් වන ෙතක් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇති
විෙශේෂ කාරක සභාව ෙනොතියන්න" කියලා අධිකරණෙයන්
ඉල්ලීමක් කළාම ඒ ඉල්ලීමට අපි ඊෙය් පයින් ගහලා දැම්මා; ඒක
අපි අමතක කරලා දැම්මා. අධිකරණයයි අපියි අතෙර් අපි ඉෙබ්ටම
ගැටුමක් ඇති කරනවා. ඒ ගැටුම අපි ඇති කරන්න නරකයි. ෙම්
රෙට් ජනතා පරමාධිපත දීලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවයි. ඔබටයි,
මටයි ඒ පරමාධිපත ය දුන්ෙන් ජනතාවයි. ජනතාව තමයි
අධිකරණයටත් ඒ පරමාධිපත දීලා තිෙබන්ෙන්. ජනතාව තමයි
ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ පරමාධිපත ය දීලා තිෙබන්ෙන්. තුන්
ෙගොල්ලන්ටම දීලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවයි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

එතුමාට තිෙබන අයිතිය වාෙග්ම අයිතියක් අපටත් තිෙබනවා
ගරු ඇමතිතුමනි. එතුමාට තිෙබන අයිතියම අපටත් තිෙබනවා.
අසාධාරණ ෙදයක් ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ෙම් ගැන අපි
එකිෙනකාට කෑ ගහන්න අවශ නැහැ.

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

ජනතා පරමාධිපත
තිෙබනවා. ඔබතුමා ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව කියවන්න. ගැටුම ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් අපි
ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලා. පත්තරවලට දීලා, මාධ වලට දීලා.
අපි ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි -

පාර්ලිෙම්න්තුව
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privileges. I am asking for the same privilege in this
House, nothing extra.

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අපි අධිකරණයට ගරු කරන්න ඕනෑ, අපි ඒක ආරක්ෂා
කරන්න ඕනෑ. අපි ඒක කරන්නට ඕනෑ. නැත්නම් ඒ අයට පයින්
ගහලා -

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

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

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 මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා පැහැදිලිව කිව්වා,
අධිකරණයට අපි පයින් ගහනවා කියලා. පයින් ගහලා පැත්තකට
දමනවා කියලා කිව්වා. එෙහම කිසිම ආකාරයක අධිකරණයට
පයින් ගැහීමක් නැහැ. ඒ වාෙග් අධිකරණය පිළිබඳ අනවශ කථා
කියන්ෙන්. ඒක ෙමතැනට අදාළ නැහැ. ෙම් කාරක සභා
අවස්ථාවක්. ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අධිකරණය පිළිබඳව
කථා කරන්න අවශ නැහැ. මාතෘකාවක් තිෙබනවා. ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඒකට අදාළව
කථා කරන්න. ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් අධිකරණය තවත් හෑල්ලු
ෙවන එක.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! I was not here when the Hon. Speaker ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

The Hon. Speaker was there.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

I do not know what happened at that time when
the Hon. Speaker was chairing and I do not know
whether a Ruling was given or not. But, I would kindly
request you ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Thank you, I understand your concern.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

I ask you not to refer to this because it is almost under
sub judice.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(The Presiding Member)

I understand your concern.

Hon. Member, I think you would understand that it is
before Parliament deposited with the Hon. Speaker and
now it is an instrument of Parliament. Therefore, it is
better not to refer to it. - [Interruption.]
Order, please! I am giving an Order. Since the Motion
has been accepted by the Speaker, it is an instrument of
the House. So, it is better that we do not refer to it.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

I understand your concern, Sir.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

What is your point of Order?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

The Hon. Member is replying to the Hon. Vasudeva
Nanayakkara.

It is not a concern.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

But, in any case –

(The Hon. Eran Wickramaratne)

I understand your concern but I want to point out to
you and the House that the Hon. Vasudeva Nanayakkara
made his comments in front of the Hon. Speaker of this
House and I should have an equal right to make my
comments before this House. I am not asking for extra

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

It was the Hon. Vasudeva Nanayakkara who referred
to this. So,the Hon. Eran Wickramaratne can reply.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Hon. Member, please speak on the subject.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, the Hon. Vasudeva Nanayakkara specifically
mentioned that - you can check it from the Hansard - the
Chief Justice of the country was appointing judges, who
were hearing cases that were related to her.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

It is this Parliament that has appointed the Select
Committee.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

That is why - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

I am sorry. I cannot allow that. I cannot allow those
references. I have to uphold the dignity of Parliament
from the Chair. Your time is up.

Did he refer to the Impeachment Motion?
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

I am not referring to any Motion.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, according to your own version, it is
very clear that he has not referred to the Impeachment
Motion.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

I did not refer to it either. I did not use that word.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Okay. Let us avoid all these things. Your time is also
almost up.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Yes, I know. I will conclude by replying that final
point. We are the Parliament of Sri Lanka. People in this
country are looking up to us. We have no reason to
defend any individual. We are defending the Judiciary,
not an individual. May I make it absolutely clear? We
must remember that Members of Parliament have brought
the accusations. Members of Parliament are going to sit in
judgement. I am asking this House, what is the
reasonability of this kind of judicial system? What is
justice? We need to address ourselves to that question.
That is not a question that could be limited to the
Parliamentary Select Committee. That is a question for
the Sri Lankan Parliament to answer, not just a
Parliamentary Select Committee.
Thank you very much.

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, it is not the integrity of the PSC Members that are
at stake. It is our integrity.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Rohitha Abeygunawardena, what is your point
of Order?
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායට
පටහැනිව ෙමතුමා කථා කළා. එතුමාට කියන්න වහාම ඉල්ලා අස්
කර ගන්න කියලා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් නිෙයෝජ
මිනිත්තු 10ක් තිෙබනවා.

ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට

[අ.භා. 2.47]

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சுசந்த
ஞ்சிநிலேம - கடற்ெறாழில்,
வள லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

நீரக

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව කරන්න හිටියත්
දැන් නිකම් ෙමොෙළේ ෙමොකක්ද වාෙග් වුණා. ඒ ෙමොකද, අෙප්
විකමරත්න මන්තීතුමා කථා කරපු විලාසය දැක්කාම එතුමාෙග්
උගත්කම පිළිබඳ පශ්නයක් පැන නඟිනවා. එතුමා තරම් මා උගත්
නැති නිසායි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා]
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මන්තීතුමාත් කථා කළා. ඒකටත් මා ඇහුම් කන් දී ෙගන හිටියා.
අෙප් මිත දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාත් කථා කළා. ඒකත් අහ
ෙගන හිටියා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(The Presiding Member)

Anything against the Standing Orders will be
expunged.
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(An Hon. Member)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය?

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

එතුමිය කථා කරන ෙකොට මා හිටිෙය් නැහැ. හැබැයි ඒ කථා
තුනම කෙළේ ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් ගැෙනන විෂයයන් ගැන
ෙනොෙවයි. මහ පාරවල් ගැන කථා කළා; චන්දිකාවක් ගැන කථා
කළා; ෛවරෙයන් කථා කළා; ෙකෝධෙයන් කථා කළා; ඊර්ෂ ාව
වැපුරුවා. හැබැයි අපට දුකක් නැහැ ෙම් අමාත ාංශය යටෙත්
ගැෙනන විෂය පථය පිළිබඳව විගහයක් කළා නම්. ෙම්
අමාත ාංශෙයන් පටන් අරෙගන ෙවන ෙකොෙහේෙදෝ යනවා. ජනතා
පරමාධිපත ය ගැන කථා කරනවා. මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්
කාරණය කියන්න කැමැතියි. ඔය පක්ෂෙය් අපිත් හිටියා අවුරුදු
ගණනාවක්. ඉඳලා තමයි ෙම් ගැමි සුවඳ හඳුනන, ගැමියාෙග්
චින්තනයට අනුව වැඩ කරන පක්ෂයට අපි ආෙව්. ඔය පක්ෂෙය්
තිෙබන වරද තමයි අද ෙමතැන විදහා පෑෙව්. ජනතා
පරමාධිපත යට ගරු කරනවා නම්, ජනතා පරමාධිපත යට ඇහුම්
කන් දීලා ඉස්ෙසල්ලාම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙගදර යන්න ඕනෑ. ඔය පක්ෂය ඇතුෙළේ හැම දාම තිෙබන කථා
ෙමොනවාද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

Point එකක් නැහැ එතැන. [බාධා කිරීම්] ෙතොප්පිය හරි නම් දා
ගන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. John Amaratunga, what is your point of Order? [Interruption.]
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කියන්ෙන්, [බාධා කිරීම්]
You have to expunge that from Hansard. He is referring to
the conduct of the Leader. - [Interruption.] How can you do
that? That is against the Standing Orders.

ෙමතුමන්ලා ජනතා පරමාධිපත ය ගැන කථා කරපු නිසායි මා
කිව්ෙව්. ජනතා පරමාධිපත ය ගැන කථා කරනවා නම්, ඊට
ඉස්සර ෙවලා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක රැක ගන්න ඕනෑ. එෙහම
එකක් නැහැ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්. ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු
මන්තීතුමා satellite එකක් ගැන කිව්වා. අපි සන්ෙතෝෂ ෙවන්න
ඕනෑ අෙප් රෙට් ඉපදුණු දරුෙවක්

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ෙමොකක්ද තිෙබන point එක?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

Law point.
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ඔබතුමා අද කථා කළ නිසා මා ඔබතුමාෙග් නම සඳහන් කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

He has limited time. Hon. Dayasiri Jayasekara, what
is your point of Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

He mentioned my name. මා කියන්ෙන් මෙග් නම සඳහන්
කරපු නිසා. එදා නාලන්ද එල්ලාවල ඝාතනය කරපු අයත් අද
නාලන්ද එල්ලාවලෙග් පක්ෂෙය් -

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, that cannot be allowed. That will be expunged.
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

අපි ෙම් ඇත්ත කථා කරනවා. ෙමතුමන්ලා ඇහුම් කන්
ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] පිස්සු කථා කරනවාද?
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Do not make insinuations.
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

අපි කිසිම ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ. අපි විහිළු කෙළේත් නැහැ. මා
ඇහුෙව්, මන්තීතුමන්ලා කරපු කථාවල හරය ෙමොකක්ද කියලායි.
අපි සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ ෙන් අෙප් රෙට් ගගනගාමිෙයක්
හැටියට පත් ෙවච්ච දරුෙවක් ඉන්නවා නම්. ඒ ගැන ඊර්ෂ ාෙවන්,
ෛවරෙයන් කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඔතැන තිෙබන්ෙන්
කුරුඳුවත්ෙත් ෙද්ශපාලනය, චින්තනය. අපි ළඟ තිෙබන්ෙන් ගෙම්,
මැදමුලෙන්, ගිරුවාපත්තුෙව් ගැමි සුවඳ හමන චින්තනය. අපිත්
එෙහමයි. අපි තිකුණාමලය පැත්ෙතන් එනෙකොට අපට ධීවර සුවඳ
දැෙනනවා; ෙගොවි සුවඳ දැෙනනවා. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය වැඩිපුර කටයුතු කරන්ෙන් ඒ අයත් එක්කයි. ඒකයි
ෙම් ඔක්ෙකෝටම රිදිලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙම් ඔක්ෙකොම පශ්න.
දැන් අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා විසිපන්
ලක්ෂයකට ෙසත සලසනෙකොට ලංකාෙවන් සියයට භාගයක්
වාෙග්ය කියා. ඇත්ත. දුප්පත් අහිංසක ජනතාව නගා සිටුවන්නයි,
සවිබල ගන්වන්නයි අපි ෙම් කටයුත්ත කරන්න යන්ෙන්. ඉතින් අද
ෙම් මාතෘකා ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව යටිතල පහසුකම් කියා
මහා මාර්ග ගැන කථා කළා. ඒ ගැන ෙහට කථා කරන්න පුළුවන්.
විද ා තාක්ෂණ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය තිෙබන දවසට ඒ ගැන
කථා කරන්න පුළුවන්. ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාට පුළුවන්
අධිකරණ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය දවෙසේ ඒ ගැන කථා
කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් කථා කරන්න ඕනෑ. අපි ඒ
කාලෙය් කථා කෙළේ නැහැ. ෙමොකද, අපට ඒ කාලෙය් කථා
කරන්න මාතෘකා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ කාලෙය් කට
වහෙගන හිටියා. ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා බලා ෙගන හිටියා.
එෙහම බලා ෙගන ඉඳලා තමයි අවසානෙය්දී අපි තීන්දුවක්
අරෙගන රටට වැඩ කරන්න පුළුවන් තැනකට ඇවිල්ලා අද යමක්
කරන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම
ආර්ථික
සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය්
කාර්යභාරයන් ගැන ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
ෙපොෙත් සමෘද්ධි අධිකාරිය, දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය, උඩරට
සංවර්ධන අධිකාරිය යනාදී ආයතන ගැන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
සංචාරක කර්මාන්තය ගැන, සත්ෙවෝද ාන ගැන තිෙබනවා. ඉතින්
අද සත්තු ගැනත් කථා කරන්න තිබුණා ෙන්. සත්ෙවෝද ානය
ගැන කථා කරන්න තිබුණා ෙන්. අලි අනාථාගාරය ගැන කථා
කරන්න තිබුණාෙන්. ෙකොපමණ ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න
තිබුණාද? ඒ එකක්වත් ගැන කථා කෙළේ නැහැ. අපට ෙම්වා ගැන
කිව්වා නම් ඒවා ගැන අධ යනයක් කරලා වැරදි තිෙබන ඒවා
හදා ෙගන ඉදිරියට යන්න තිබුණා. ඒ එකක්වත් ගැන කථා
කරන්ෙන් නැතිව සැටලයිට් එකක් ගැන කථා කළා. පාරවල් ගැන
කථා කළා. ඒ කාලෙය්දී -2002දීත් - යාපනයට යන්න පාරවල්
හැදුව බව අප දන්නවා. ඒවා අතරමඟ නතර වුණා ඇමතිතුමනි.
ඒවාට ෙමොනවා වුණාද කියා අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙසොයා බලන්න
ඕනෑ. දැන් ඒවා ගැන බලන්න ඕනෑ. ඒ පාරවල් හැදුව එක්ෙකනා
අද ඉස්පිරිතාෙල් ඉන්නවා. ඒ වාෙග් වුණු ෙද්වල් ගැන කථා
ෙනොකර, දක්ෂිණ ලංකා අධිකාරිෙයන් ගැහුව ගැහිලි ඔක්ෙකොම
අමතක කරලා අපි ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනියනවා. ඒ අතෙර්
ෙමතුමන්ලා ෙවන ෙමොනවාෙදෝ ගැන කථා කරනවා. ඒ නිසා
තමයි හැමදාම එක තැන ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඔව්.
ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය අෙප් දිස්තික්කෙය් ජනතාවට, ෙම් රෙට්
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බහුතරයක් දුප්පත් ජනතාවට සමීපව කටයුතු කරන
අමාත ාංශයක් බව කියන්න ඕනෑ. ඒ අමාත ාංශය නිසා
ඇත්ෙතන්ම නැෙඟනහිර පළාෙත්, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් හැම
ගමකම ජනතාව නිෙයෝජනය වන විධිෙය් සංවර්ධන කටයුතු
රාශියක් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. හැම ගාම නිලධාරි වසමකම
සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ කියන ජාතීන් හැම ෙකෙනක්ම
සම්බන්ධීකරණය කර ෙගන ෙම් රෙට් කවදාවත් ෙනොතිබුණු
විධිෙය් සංවර්ධනයක් ඒ ගම්වල සිදු ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ඉස්සර අපට විදුලිය ෙදනෙකොට දුන්ෙන් එක් ෙකෙනකුෙග්
ෙගය මගහැරලා අනික් ෙගයටයි. 2013 අවසාන ෙවනෙකොට හැම
ෙගදරකටම විදුලිය ලබා ෙදන්න සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඊට
අමතරව විදුලිය ලබා ගන්න බැරි තරම් දුප්පෙතක් ඉන්නවා නම්
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය කරන ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් ඒ විදුලිය ගන්න බැරි ෙකනාට
සමෘද්ධිය හරහා අපි මුදලක් ලබා ෙදනවා, විදුලිය ලබා ෙගන
අවුරුදු 5කින් ඒ මුදල විදුලි බිෙලන් අඩු කර ගන්නා කමයට.
ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙකොෙහේද එවැනි තත්ත්වයක් තිබුෙණ්? මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ම යටෙත්යි ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
ෙවන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මට හැමදාම මම සකස් කර ෙගන
එන කථාව කර ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම
සකස් කර ෙගන ආව මෙග් කථාව හැන්සාඩ්ගත* කරන්නය කියා
ඉල්ලා සිටිමින් සියලු ෙදනාටම ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள்:
Rest of the speech tabled:

මහින්ද චින්තන පතිපත්තියට අනුව ෙමරට ආර්ථික සංවර්ධන මාවතට
ෙගන එන්නට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත් කරන්නට දිගු කාලීන
සැලසුම් සහගතව අප ආර්ථිකය ගමන් කරවන්නට අප රජයට හැකියාවක්
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමරට ෙවලා පවතින දිළිඳුකම පිටු දැකීමට, යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනයට, කෘෂිකර්මය නගා සිටුවීමට, ගාමිය ආර්ථිකය
ඉහළ නැංවීමට, ගම්බද මාර්ග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීමට, විදුලිය සහ
ජලය වැනි ෙසේවාවන් ව ාප්ත කිරීමට, රාජ ෙසේවා සැපයීම් යන්තණය
නගා සිටුවීමට අය වැය හිඟය පාලනය කිරීමටත්, උද්ධමනය, විරැකියාව
හා දිළිඳුකම පාලනය කරමින් ෙගෝලීය ආර්ථිකය තුළ ශක්තිමත්
ආර්ථිකයක් ෙලස කියාත්මක වීමටත් මහින්ද චින්තනය යටෙත් 2005 සිට
2010 පථම සිවු අවුරුදු සැලස්ම කියාත්මක කළා. එහි පතිඵලයක් විධියට
ආර්ථික සංවර්ධන මට්ටම සියයට 5 සිට සියයට 8 දක්වා වර්ධනය කර
ගැනීමටත්, ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම ෙඩොලර් 2800 දක්වාත්,
විරැකියාව සියයට 5 දක්වාත් දිළිඳු ජනගහනය සියයට 8.9 දක්වාත් අය
වැය හිඟය සියයට 8 දක්වාත් මට්ටමකට ෙගන ඒමට අපට හැකියාව
ලැබුණා. එෙසේම රාජ ණය පතිශතය සියයට 80ක් දක්වා පහළ
අගයකටත් ෙගන ඒමට හැකියාව ලැබුණා.
එෙසේම 2011 වර්ෂෙය් සිට 2015 දක්වා ෙදවන පස් අවුරුදු සැලැස්ම
මහින්ද චින්තනෙය් හත්වන අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එහි
අරමුණ වන්ෙන් 2010 වන විට ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4000
දක්වාත්, ෙද්ශිය ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජනය වැඩි කිරීමටත්, පාග්ධන
සම්පාදනය ඉහළ නැංවීමට සහ තාක්ෂණය ෙවළඳ ෙපොළ අවස්ථා
විෙද්ශීයවත් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි දිගු කාලින සාර්ව ආර්ථික
පතිපත්ති රාමුවක් මත කියාත්මක විෙම්දී ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශයට තීරණාත්මක වගකීමක් පැවරිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මගින් ,

පාර්ලිෙම්න්තුව

1119

1120

[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා]

•

නැගී එන නව ආර්ථිකයක් ඇති කිරීමට

•

ආෙයෝජන පවර්ධන උපාය මාර්ග ඇති කිරීම

•

පාෙද්ශීය සංවර්ධනය

•

පුරනැගුම යටෙත් නාගරික සංවර්ධනය ඇති කිරීම.

•

ගම නැගුම යටෙත් ගම සවි බල කිරීම.

වැනි කරුණු ඔස්ෙසේ දිවි නැගුම යටෙත් ස්වයං ෙසේවා ගෘහ ආර්ථිකයක්
ඇති කිරීමත් අෙප්ක්ෂා කරනවා.
ඉහත සඳහන් කාරණා යටෙත් පහත ආකාරයට ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය කියාත්මක ෙවනවා.

•

ආෙයෝජන පවර්ධනය
සංචාරක ආගමනය වැඩි කිරීම සඳහා අවශ
හා සංචාරක විවිධාංගීකරණය.

යටිතල පහසුකම් සැපයීම

ජාතික උද්භිද උද ාන හා සත්ෙවෝද ාන ජාලය හරහා ෙද්ශීය සංචාරක
ව ාපාරය පවර්ධනය කිරීම.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනය දිරි ගැන්වීම හා රාජ
හවුල්කාරිත්වෙයන් සිදු ෙකෙරන ආෙයෝජන පුළුල් කිරීම.

ෙපෞද්ගලික

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ / දැනුම් කියාවලි බාහිරකරණය සඳහා ආෙයෝජන
අවස්ථා පුළුල් කිරීම.
අගය එකතු කරන ලද අපනයන සදහා ඉඩ පස්ථා ආනයන ආෙද්ශන
කර්මාන්ත අවස්ථා
අපනයන මුල් කර ගත් කෘෂිකාර්මික කර්මාන්ත පවර්ධනය උසස්
තාක්ෂණික කමෙව්ද උපෙයෝගි කර ගැනීම.

•

නැගී එන කලාප
මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව ාපෘතිවල පතිලාභ උපරිම කිරීම සඳහා යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා නගර ගම් සම්බන්ධ කිරීම.

•

විශාල ෙවළඳ මධ ස්ථාන හා පජා පහසුකම්

•

පුර නැගුම

•

නැගී එන නාගරික ආර්ථිකය සමග ගාමීය ආර්ථික ඒකාබද්ධ කිරීම.

•

පරිසර හිතකාමී නාගරික ආර්ථිකය

•

සුළු හා මධ

•

පජා හිතකාමී පළාත් පාලන ආයතන යන කරුණු හරහා ද

පරිමාණ ව ාපාර අංශෙය් ඵලදායිකත්වය වැඩි කිරීම

ගම නැගුම යටෙත් මහා පරිමාණ සංවර්ධන වැඩසටහන් හා ගම ෙක්න්ද
කර ගත් සංවර්ධන වැඩසටහන් අතර කාර්යක්ෂමතා පවර්ධනය
අත වශ යටිතල පහසුකම් සැපයීම
ගාමීය ආර්ථිකය සදහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පෙව්ශය

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිවි නැගුම මගින් ගාමීයව පවතින
දිළිඳුකම, පාග්ධන ගැටලුව, ගාමීය ණය ගැතිභාවය, ගාමීය බැංකු ෙසේවා පුළුල්
කිරීම වැනි කරුණු කාරණා හරහා දිළිදුකම පිටුදකිමින් පවුල් ෙක්න්දීය
සංවර්ධනයක්ද එමගින් ඔවුන් ජාතික සංවර්ධනය කරා දායක කර ගැනීමට
පවුල ආශිතව ආහාර සුරක්ෂිතභාවය ඇති කර ගැනීමට වාෙග්ම මානව
පාග්ධනය සුරක්ෂිත කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය 2012 වර්ෂය සඳහා ගම නැගුම ව ාපෘතිය
යටෙත් කියාත්මක කරන ලද ව ාපෘති සංඛ ාව 13,033 වන අතර ඒ සඳහා
ආෙයෝජනය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 13,033කි. ෙම් හා වැය කළ මුදල
රුපියල් මිලියන 6700කි.
එම පගතිය පහත පරිදි ෙව්.

ජීවෙනෝපාය අවස්ථා විවිධාංගීකරණය

ගම නැගුම - එක් ගමකට එක් වැඩක්
පගතිය - 2012.10.30

පමාණවත් කෘෂිකාර්මික ව ාප්ත ෙසේවා.

වියදම
රු. මි.

9920

ආෙයෝජන
ය රුපියල්
මිලියන
9920

පානීය ජල පහසුකම්
සංවර්ධනය
සුළු වාරි මාර්ග සංවර්ධනය

611

611

223

748

748

349

මාතෘ සායන සංවර්ධනය

140

140

43

ෙපර පාසල් සංවර්ධනය

374

374

150

සංස්කෘතිය හා සාරධර්මයන්ට සහ සම්පදායන්ට ගරු කරමින් පවුල්
ඒකකය තුළ අධ ාත්මික ගුණ වගාව වර්ධනය.

විදුලිය

211

211

180

ෙපොදු ෙගොඩනැගිලි

757

757

217

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් සංවර්ධන කියාකාරකම් හරහා 2011
වර්ෂය පාදක වර්ෂය ෙලස ෙගන පළාත්වල දළ ජාතික නිෂ්පාදනය,
දරිදතා මට්ටම, ළදරු මරණ අනුපාතය, පානිය ජලය ලබා දීම, විදුලිය ලබා
දීම වැනි සාධක ධනාත්මක වර්ධනයක් ඇති කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා
කරනවා.

කීඩාපිටි උද ාන පහසුකම්
ෙවනත් සංවර්ධන කටයුතු

166
106

166
106

61
44

එකතුව

13033

13033

6700

දිවි නැගුම - ගෘහ ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වීම
ගෘහ ආර්ථික ඒකක පිහිටුවීම මගින් එළවළු, පළතුරු වගාව සහ මත්ස
වගාව සංවර්ධනය
වී පලතුරු එළවළු හා මත්ස
පහසුකම් සැපයීම.

නිෂ්පාදන සඳහා කුඩා පරිමාණ ගබඩා

කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන මධ ස්ථාන
කුඩා සහල් ෙමෝල් හා ආහාර නිෂ්පාදන මධ ස්ථාන ක්ෂුද මුල
පහසුකම් ඇති කිරීමට කටයුතු ෙකොට ඇත.

බැංකු

සුළු පරිමාණ ව ාපාරිකයින්ට සිය නිෂ්පාදන අපනයන ෙවළද ෙපොළට
සැපයීෙම් අවස්ථා හා සංචාරක කර්මාන්තවලට දායක වීම.

අංශය

සංඛ ාව

ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය

5433

1121

2012 ෙනොවැම්බර් 24

1122

ගාමීය පෙද්ශවල මාර්ග සංවර්ධනය 2012 වර්ෂය සදහා කියාත්මක කරන
ලද ව ාපෘති සංඛ ාව 9,920කි. එහි වියදම මිලියන 5433.28
පානීය ජල පහසුකම් සංවර්ධනය කියාත්මක කළ ව ාපෘති ගණන 581
වන අතර ඒ සඳහා වැය කළ මුදල මිලියන 223.624කි.

•

•

සුළු වාරිමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා 2012 වර්ෂෙය්දී වැය කළ මුදල
349.496කි.

කියාත්මක කරන ලද ව ාපෘති සංඛ ාව 748

මාතෘ සායන සදහා 2012 වර්ෂෙය්දී වියදම් කළ මුදල රුපියල් මිලියන
43.109 වන අතර ඉදි කළ මාතෘ සායන ගණන 140කි.

ෙපර පාසල් සංවර්ධනය

•

ෙපර පාසල් සංවර්ධනය සඳහා කියාත්මක කළ ව ාපෘති සංඛ ාව
374 වන අතර ඒ සඳහා වැය කළ මුදල 159.118කි.

•

විදුලිය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කියාත්මක කළ ව ාපෘති
ගණන 211 වන අතර ඒ සඳහා වැය කළ මුදල 179.546කි.

1123

පාර්ලිෙම්න්තුව

1124

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මගින් දිවි නැගුම ජාතික වැඩසටහනට
සමගාමී ධීවර ක්ෙෂේතයට ඉමහත් ෙසතක් සැලසුණා.

[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා]

•

ෙගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම් සඳහා වැය කළ මුදල 216.617 වන අතර ඉදි කළ
ව ාපෘති ගණන 757කි.

අනු
අංක
ය

•

කීඩා පිටි හා උද ාන පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා වැය කළ මුදල 62.577
වන අතර කියාත්මක කළ ව ාපෘති ගණන 169කි.

01
02

03

ව ාපෘතිය

2012 වසෙර් ජලජීවී ව ාපෘති
කියාත්මක කිරීම
විසිතුරු මත්ස වගාකරුවන්
තත්ත්වය උසස් කිරීෙම්
ව ාපෘතිය
පසු අස්වනු තාක්ෂණ
ව ාපෘතිය

අනුමත
පතිපාදන
පමාණය

නිදහස් කරනු
ලැබූ පතිපාදන
පමාණය

67275000

67275000

22500000

22500000

26750000

26750000

එකතුව

116525000

දිවි නැගුම ධීවර අංශය සඳහා පතිපාදන ෙවන් කිරීම.
වාර්ෂික ඉලක්කය 2012
ව ාපෘතිෙය් නම

වර්ෂය
2012
400

02

ෙපොකුණු තුළ මිරිදිය මසුන් ඇසිත්තන් ඇගිල්ලන්
දක්වා වර්ධනය කිරීම
ආහාර පිණිස මත්ස වගාව

03

විසිතුරු මත්ස වගාව

1000

04

ඒකාබද්ධ මත්ස වගාව

300

05

කාලීන ජලාශවල මත්ස වගාව

1000

06

වතු ජලාශවල මත්ස වගාව

50

07

ෙබල්ලන් වගාව

30

08

ෙමොදා මත්ස වගාව

50

අනු
අංකය
01

1000

දිවි නැගුම යටෙත් ජලජීවී වගා සංවර්ධනයට අදාළව ෙමන්ම විසිතුරු
මත්ස කර්මාන්ත කරුවන්ෙග් පහසුකම් වර්ධනයට හා ධීවර පසු අස්වනු
තාක්ෂණ ව ාපෘතිය යටෙත් 2012 වසර තුළදී 2012.10.31 වන විට
පතිලාභීන් 4,420ක් ව ාපෘති ආරම්භ කරන ලද අතර ඊට අදාළ පුහුණු වීම්
ලබා ගත් වගාකරුවන් ගණන 1,962කි. ෙම් සඳහා වැය කළ මුදල මිලියන
7.273කි.

•

ගාමීය පෙද්ශ වල ෙවනත් සංවර්ධන කටයුතු කියාත්මක කළ ව ාපෘති
සංඛ ාව 92කි. ඒ සඳහා වැය කළ මුදල 33.199කි.

ජලජීවී ව ාපෘති කියාත්මක කිරීම.
ෙපොකුණු තුළ ආහාර පිණිස මත්ස වගාව.
එක් පතිලාභිෙයක් සඳහා රු. 37,500ක් ලබා ෙදන අතර ඉන් දිවිනැගුම
දායකත්වය වශෙයන් රු 23,750ක් ආපසු අය කර ෙනොගනී.
විසිතුරු මසුන් වගාව
එක් පතිලාභිෙයක් සදහා රු.36,000ක් ලබා ෙදන අතර ඉන් දිවි නැගුම
දායකත්වය වශෙයන් රු. 23,000ක් ආපසු අය කර ෙනොගනී.
ෙපොකුණු තුළ මිරිදිය මසුන් ඇසිත්තන් ඇගිල්ලන් දක්වා වර්ධනය
එක් පතිලාභිෙයක් සදහා රු.50,000ක් ලබා ෙදන අතර ඉන් දිවි නැගුම
දායකත්වය වශෙයන් රු.30, 000ක් ආපසු අය කර ෙනොගනී.
ඒකාබද්ධ මත්ස වගාව
එක් පතිලාභිෙයක් සදහා රු.50,000ක් ලබා ෙදන අතර ඉන් දිවි නැගුම
දායකත්වය වශෙයන් රු.30,000 ආපසු අය කර ෙනොගනී.
ෙබල්ලන් වගාව
එක් පතිලාභිෙයක් සදහා රු.10,000ක නැවත අය කර ෙනොගන්නා
පතිපාදනයක් ලබා ෙදනු ලැෙබ්.
කාලීන ජලාශවල මත්ස වගාව
එක් ජලාශයක් සඳහා රු.30,000ක් ලබා ෙදන අතර එක් ජලාශයක් සදහා
අවම වශෙයන් පුද්ගලයන් 10 ෙදෙනකු පතිලාභීන් වශෙයන් හඳුනා ගැෙන්.

2012 ෙනොවැම්බර් 24

1125
මිරිදිය දුම් කරවල නිෂ්පාදනය

එක් කණ්ඩායමකට කරවල ෙව්ලන යන්ත සහ ෙසසු උපකරණ ලබා
ගැනීම සදහා රු. 20,000ක් ලබා ෙද්.
මුහුදු පැළෑටි වගාව

1126

•

දිවිනැගුම ෙපොකුණු ඉදි කිරීම
ෙපොකුණු ඉදි කිරීම.

•

දිවි නැගුම පතිලාභීන්ට ෙචක් පත් ලබා දීම

කුරුණෑගල, ගල්ගමුව මත්ස

දිවි නැගුම පතිලාභීන්ට ව ාපෘති ආරමිභ කිරීම සඳහා ෙචක් පත් ෙබදා දීම

එක් පතිලාභිෙයක් සදහා රු.10, 000ක නැවත අය කර ෙනොගන්නා
පතිපාදනයක් ලබා ෙදනු ලැෙබ්.

දිස්තික්කය

ව ාපෘතිය

විසිතුරු මත්ස වගාකරුවන්ෙග් පහසුකම් වර්ධනය

ෙපොෙළොන්නරුව

විසිතුරු මත්ස
වගාව

පතිලාභීන්ෙග් ව ාපෘති වාර්තා සලකා බලා කමිටු නිර්ෙද්ශය මත උපරිමය
රු.75,000කට යටත්ව දිවි නැගුම යටෙත් ෙමම ව ාපෘති සදහා පතිපාදන
ලබා ෙදන අතර ෙමම පතිපාදන ඉක්මවා මුල අවශ තා ඇති පතිලාභීන්
ලංකා බැංකුෙවන් කියාත්මක දියවර දිරිය ණය ෙයෝජනා කමය සමග
ඒකාබද්ධ ෙකෙර්.

පතිලාභීන්
ගණන
306

වටිනාකම
11475000

දිවිනැගුම සිව්වන අදියර සමාරම්භක වැඩසටහනට සමගාමීව දිවිනැගුම
පතිලාභීන් 553 සඳහා මිලියන 17.127ක් ෙබදා හරින ලදි.

ධීවර පසු අස්වනු තාක්ෂණ ව ාපෘතිය (කරවල, උම්බලකඩ, ජාඩි)
එක් පතිලාභිෙයක් සඳහා රු.10, 000ක නැවත අය කර ෙනොගන්නා
පතිපාදනයක් ලබා ෙදනු ලැෙබ්.
දිස්තික්ක මට්ටමින් දිවි නැගුම යටෙත් විවිධ අංශ සදහා ඉකුත් වසර තුළ
ව ාපෘති 4420ක් ආරම්භ ෙකොට ඇති අතර ඒවා පහත පරිදි ෙව්.
ව ාපෘති කියාත්මක වූ ආකාරය
අනු
අංකය
01

ව ාපෘතිය
ෙපොකුණු තුළ ආහාර පිණිස මත්ස වගාව

ව ාපෘති
ගණන
423

02

විසිතුරු මසුන් වගාව

414

03

ඇසිත්තන් ඇගිල්ලන් දක්වා වර්ධනය

24

04

ඒකාබද්ධ මත්ස වගාව

69

05

ෙමොදා මත්ස වගාව

43

06

ෙබල්ලන් වගාව

18

07

වතු ජලාශවල මත්ස වගාව

130

08

විසිතුරු මත්ස වගාකරුවන්ෙග් පහසුකම්
වර්ධනය
පසු අස්වනු තාක්ෂණ ව ාපෘතිය

624

එකතුව

4420

09

2675

දිවිනැගුම සිවුවන අදියර සමාරම්භක වැඩසටහන සමගාමීව ජලජීවී වගා
සංවර්ධන ව ාපෘතින්හි පගතිය
දිස්තික්කය

ව ාපෘතිය

මහනුවර

ෙපොකුණු තුළ මසුන් තැන්පත් කිරිම

ගණන්
කරන
මත්ස
පැටවුන්
පමාණය
2000

ගම්පහ

ෙපොකුණු තුළ මසුන් තැන්පත් කිරිම

2000

හම්බන්ෙතොට

ෙපොකුණු තුළ මසුන් තැන්පත් කිරිම

2000

බදුල්ල

ෙපොකුණු තුළ මසුන් තැන්පත් කිරිම

2000

නුවරඑළිය

ෙපොකුණු තුල මසුන් තැන්පත් කිරිම

2000

තිකුණාමලය

ෙපොකුණුතුල මසුන් තැන්පත් කිරිම

2000

පුත්තලම

ෙපොකුණු තුළ මසුන් තැන්පත් කිරිම

20000

මාතෙල්

ෙපොකුණු තුළ මසුන් තැන්පත් කිරිම

40000

අම්පාර

ෙපොකුණු තුළ මසුන් තැන්පත් කිරිම

3000

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මගින්
දිවයිෙන් ඈත ගම් අස්සක් මුල්ලක් නෑර එනම් ෙමරට ඇති ගාම ෙසේවා වසම්
14026හිම ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරමින් ආසියාෙව් ආශ්චර්ය
බවට ෙමරට ෙගන යෑම සඳහා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය විශාල
ෙමෙහයක් ජාතියට සිදු කරමින් පවතිනවා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
මගින් ෙමරට සෑම අමාත ාංශයකටම රුකුලක් ලැෙබන අතර එම
අමාත ාංශෙය් නියමුවාණන් වන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ටත්
නිෙයෝජ අමාත වරුන් ෙලස කටයුතු කරනු ලබන ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාත්, මුත්තු සිවලිංගම් මැතිතුමා සහ අමාත ාංශ ෙල්කම්
ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතාට ස්තුති කරන්නට ෙමය අවස්ථාවක් කර
ගන්නවා.
ස්තුතියි.

[අ.භා. 2.55]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ( ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුසන්ත පුංචිනිලෙම්
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට වුණු ෙද් තමයි මටත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමොකද, අෙප් රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙබොෙහෝ කාර්යයන්
සිද්ධ වන ඉතා වැදගත් අමාත ාංශයක වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව
කථා කරන්න මමත් කථාවක් හදා ෙගන ආවා. නමුත් ෙම් සභාෙව්
කළ කථා ෙදකක්, තුනක් ඇහුවාම ඒවාට උත්තර ෙනොදී බැහැ.
මෙග් අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්වීම අවසන්
ෙවලා මා ෙම් සභාවට එන ෙවලාෙව් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා]

මන්තීතුමා මහා හඬින් කථා කරමින් කිව්වා, අෙප් garment
factories ටික වැෙහන්න යනවා, කර්මාන්තශාලා අඩ පණ ෙවලා
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් රැකියා නිර්මාණය වන්ෙන් නැහැයි කියලා.
ෙම් රට අන්ත පපාතයකට යන විධියට තමයි එතුමා කථා කෙළේ.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට මා එක කාරණයක් ගැන
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. කර්මාන්ත කිහිපයක් වැහිලා
තිෙබනවා. 2004වන ෙකොට ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 511ක්
තිබුණා. 2011වන ෙකොට ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා තිබුෙණ් 429යි.
ඒ අනුව යම් අඩු වීමක් තිෙබනවා. නමුත් එතුමා ෙම් ගැනත්
බලන්න ඕනෑ. ෙම් කර්මාන්තශාලා පමාණය පිළිබඳව ෙන්.
ෙමයිනුත් සමහර කර්මාන්තශාලා ඒකාබද්ධ ෙවලා තිෙබන බවත්
කියන්න ඕනෑ. ඒ මඟින් රැකියා අවස්ථා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් මෙග් පෙද්ශෙය් -තංගල්ෙල්ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාව ඒකාබද්ධ කළා. ඒ තුළින් රැකියා
පමාණය ෙදගුණයකටත් වඩා වැඩි වුණා. 2004 ලබා ගත් ආදායම
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2,790යි. 2011 වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියන 4,172ක ආදායමක් ලබා ගත්තා. ඒ කියන්ෙන්
සියයට 49.5ක වැඩි වීමක් තිෙබනවා. ෙම්ක තවත් සරලව
කිව්ෙවොත්, GSP Plus සහනය නැති වුණු නිසා කර්මාන්තශාලා
වැෙහනවා, අෙප් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා නැතුව පාරට
බහින්න ෙවනවාය කියා එක්සත් ජාතික පක්ෂය පුන-පුනා හඬ
නඟා කියද්දී, ඒ ෙවනුෙවන් විෙරෝධතා පවත්වද්දි, ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කල් තැබීෙම් විවාදයක් ඉදිරිපත්
කරමින්, සන්ධාන රජය යටෙත් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඉවරයි, ෙම්
රෙට් දහස් ගණනක් තරුණියන්ට පාරට බහින්න වනවායි කියා
කියන ෙවලාවක තමයි ආදායෙම් ඉතා ඉහළ වර්ධනයක් අද ලබා
ෙගන තිෙබන්ෙන් කියන එක මා පැහැදිලිව කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කර්මාන්තශාලා පමාණය අඩු
ෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? අඩු ෙවන්න ෙහේතුව ෙමයයි. සමහර
කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කළ විධිය ගැන ඔබතුමා දන්නවා. එම
අවස්ථාෙව්දී එක් එක් රාජ
නායකයන්ෙග් කාලවලදී,
ජනාධිපතිවරුන්ෙග් කාලවලදී, තවත් මන්තීවරයකුෙග් ඕනෑකමට,
ගමක කර්මාන්තශාලා පටන් ගන්නවා. හැබැයි එතැන රැකියාවලට
යන්න ෙසේවකයන් නැහැ; පහසුකම් නැහැ. කර්මාන්තශාලා
ආරම්භ කරන්න බදු සහන දුන්නා; විවිධ සහන දුන්නා; ආණ්ඩුෙව්
ඉඩම් දුන්නා. ඒ සහන ලබා ෙගන කර්මාන්තශාලා පටන් ගත්තා.
නමුත් පාෙයෝගිකව එම කර්මාන්තශාලා කියාත්මක කරන්න බැරි
නිසා තමයි යම් පමාණයක් වැහිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන
ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි වනවා ඇති.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන්
බලන්න, කර්මාන්තශාලාවල තිෙබන රැකියා පිළිබඳව. අෙප්
කර්මාන්තශාලාවල රැකියාවලට ෙසේවකයන් නැහැ. ගම්පහ
දිස්තික්කෙය් විතරක් 30,000කට වැඩි පුරප්පාඩු සංඛ ාවක් ෙමම
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය තුළ තිෙබනවා. බියගම, කටුනායක ආදී
පෙද්ශවල තිෙබන ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල රැකියාවලට අද
ජනතාව යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව? මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට සිහිපත් වනවා ඇති, ෙමම ඇඟලුම්
කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කළ කාලෙය් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාෙව්
රක්ෂාවට යන්න මන්තීවරයාෙග් ලියුම අවශ වුණාය කියලා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් ඉන්න මන්තීතුමන්ලාෙගන් ලියුම
අරෙගන ගිහින් තමයි කර්මාන්තශාලාෙව් වැඩට ගිෙය්. අද
කර්මාන්තශාලා තිෙබනවා. එහි රැකියා සඳහා ෙසේවකයන් නැහැ. ඒ
කියන්ෙන් අෙප් රජය යටෙත් විරැකියාව ශීඝෙයන් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් රජය ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ තුළින් දැන්
විරැකියාව සියයට 4.2 දක්වා අඩු කර ගන්න හැකියාව ලැබී
තිෙබනවා. එය දවසකින්, දවස් ෙදකකින් ඇති කළ වැඩ
පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙගන ගිය
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වැඩ පිළිෙවළ එයට ෙබෙහවින් දායක වුණා. එම නිසා තමයි එම
තත්ත්වය ඇති කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බලන්න. ඇඟලුම්
කර්මාන්තශාලාවලට
යන්න
ෙනොෙවයි
අෙප්
තරුණ
තරුණියන්ෙග් උනන්දුව තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශ රැකියාවලට යනවා.
රජෙය් රැකියා දිහා බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග්ම
කර්මාන්ත ආරම්භ කරනවා. තමන්ෙග්ම වගා කටයුතු කරනවා.
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න ඕනෑය කිව්ව කාලයක් තිබුණා.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපලා ෙගොවිතැන පපාතයට දැමූ යුගයක්
තිබුණා. එතෙකොට ෙගොවිතැන් කළ පවුල්වල තරුණ තරුණිෙයෝ
ගිහින් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල වැඩ කළා. අද ඒවාෙය් වැඩ
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. අද තමන්ෙග් කුඹුර වගා කරනවා.
තමන්ෙග් ෙහේෙන් පිටිෙය් වගා කරනවා. ඒවාට අද මිලක්
තිෙබනවා. අද ඔවුන්ට භයක් නැහැ. එදා මුං ඇට ටික හැදිලා එන
ෙකොට මුං ඇට ටික රටින් ෙගෙනන, ෙගොයම් ටික කැෙපන
කාලයට හාල් ටික රටින් ෙගෙනන, බී ලූනු වගා කරන කාලයට
ඒවා රටින් ෙගෙනන, අර්තාපල් වගා කරන කාලයට රටින්
ෙගෙනන යුගයක් තිබුණා. 2000 වර්ෂය දක්වා අෙපත් ආණ්ඩු
තිබුණා. ඒ කාලෙය් අපටත් ඒක ෙවනස් කර ගන්න බැරි වුණා.
ඒකත් යම්තම් ටික ටික තමයි අපි ෙවනස් කර ගත්ෙත්. නමුත්
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගෙමන් ආපු නායකයකු විධියට,
පාෙයෝගිකව වැඩ කරන නායකයකු විධියට අද අරෙගන තිෙබන
තීන්දු නිසා අෙප් ෙගොවියා ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද
ජනතාව ෙගොවිතැෙනන් ඉවත් වන්ෙන් නැහැ; ෙගොවිතැනට තව
තවත් තරුණෙයෝ එකතු වනවා. අපි නවීන තාක්ෂණය
ෙගොවිතැනට එකතු කරනවා. අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය
අඛණ්ඩව ලබා ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙගොවියා තුළ
විශ්වාසයක් ඇති කර තිෙබනවා, ඒ අයෙග් ආර්ථික ශක්තිය නඟා
සිටුවන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ෙම් රජය කටයුතු කරනවා
කියලා.
ඒ වාෙග්ම "දිවි නැඟුම" පනත් ෙකටුම්පත ගැන ෙමතුමන්ලා
විවිධ කථා කිව්වා. ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා එක කථාවක්
කිව්වා. යූඑන්පී එෙක් මන්තීවරුන් තව කථා කිව්වා. ඒ ෙවනුෙවන්
උසාවියටත් ගියා. අධිකරණ කටයුතු ගැන මම ෙම් සභාෙව් කථා
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ තිබුණු විෙව්චන ෙම් සභාෙව්දී
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා මම එතුමන්ලාෙගන් අහනවා. දිවි
නැඟුම පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වැරැද්ද ෙමොකක්ද? ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතට විෙරෝධතා ෙගොනු කරන්ෙන් ඇයි? මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, ෙම්කට තමයි
ඊර්ෂ ාව, කුහකකම කියලා කියන්ෙන්. ෙමතුමන්ලාට ඒ
ඊර්ෂ ාව, කුහකකම තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් එක්ක
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාවත් එක්කයි. විපක්ෂයට
කාර්යභාරයක් තිෙබනවා. විපක්ෂය ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා
කරන්න ඕනෑ; ආණ්ඩුෙව් අඩු පාඩු ෙසොයන්න ඕනෑ; ආණ්ඩුෙව්
වංචා දූෂණ තිෙබනවාද කියලා ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒ ගැන පශ්නයක්
නැහැ. ඒක තමයි විරුද්ධ පක්ෂෙය් කාර්යභාරය. හැබැයි, විපක්ෂය
රටට විරුද්ධ වන්න ෙහොඳ නැහැ. එතුමන්ලා ෙමොකද ෙම් දිවි
නැඟුම පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ වන්ෙන්? සුමන්තිරන්
මන්තීතුමා ඇතුළු ටීඑන්ඒ මන්තීතුමන්ලා දන්නවා, ෙම් දිවි නැඟුම
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරෙගන ඒ වැඩ පිළිෙවළ රෙට්
කියාත්මක වනෙකොට උතුෙර්ත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
ෙවන බව. ෙම් "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් උතුරු පෙද්ශෙය්
වගා කරපු බිම් තමයි ෙම් පින්තූරෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙකොම්බාවිල්
පෙද්ශෙය් නැවත පදිංචි කරවලා, ළිං හදලා වතුර ෙමෝටර් ලබා
දීලා ඒ කටයුතු කරනවා.ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ පින්තූර. නැෙඟනහිර
පළාෙත් වගා බිම් සංවර්ධනය වනවා; ඒවාෙය් සත්ව පාලනය සිදු
වනවා.ෙම්
සංවර්ධනය
නිසා
ෙමතුමන්ලා
දන්නවා,
ෙමතුමන්ලාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කරගන්නට බැරි වන
බව. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
දන්නවා, "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන කියාත්මක කෙළොත්, ෙම් රට

2012 ෙනොවැම්බර් 24

1129

අනිවාර්ෙයන්ම ආසියාෙව් දියුණු රට බවට පත් වන බව. ඒකට
විරුද්ධව තමයි ෙම් විවිධ කටයුතු කරන්ෙන්. ෙමතැන ෙම් අයට
තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, බලය ලබා ගැනීෙම්
වුවමනාව විතරයි. එෙහම නැත්නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අඩු
පාඩුවක්වත්, ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ අඩු පාඩුවක්වත් ෙනොෙවයි
එතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන්. එෙහම තිබුණා නම් කියන්නට ඒවා
ඕනෑ. ඒවා කිව්ෙව් නැහැ. අද එතුමන්ලා ෙම් අමාත ාංශ පිළිබඳව
ෙනොෙවයි කථා කෙළේ; ෙම් අමාත ාංශෙය් අඩු පාඩු ගැන ෙනොෙවයි
කථා කෙළේ. අපි හිතුවා අද එතුමන්ලා ෙගොඩක් ෙද්වල් කියයි
කියලා. නමුත් ෙම් අමාත ාංශය ගැන ෙනොෙවයි, ෙවන ෙවන
ෙද්වල් ගැනයි අද එතුමන්ලා කථා කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රජය තුළ
තිෙබනවා. බලන්න, අද ෙලෝකෙය් ආෙයෝජන කරන්න පුළුවන්
ඉහළම රටවල් අතරින් අෙප් රට 96 වැනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සංචාරය කරන්න ෙහොඳම රටවල්
අතරට අද ශී ලංකාව එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම අද අපට
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට පුළුවන් -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නියමිත කාල ෙව්ලාව නම් දැන්
අවසන්.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාපුත සංවර්ධන
බැංකුව පිළිබඳවත් විෙව්චන ඉදිරිපත් වුණා. අපි ලංකාපුත
සංවර්ධන බැංකුව මඟින් ලබා ෙදන ඒ ණය දැන් සීමා කරලා
තිෙබනවා. ෙමොකද, කුඩා පරිමාණෙය් ව වසායකයන් සඳහා ණය
ලබා ෙදන්න අවශ නිසා. ෙම් හැම එකකින්ම බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රට ආසියාෙව් දියුණු රටක් බවට පත්
කිරීමයි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළත්
එක්ක දකුණු ආසියාෙව් කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්
ෙහොඳම රටවල් අතර ෙදවැනි ස්ථානයට අද වනෙකොට ශී ලංකාව
පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් අපට ආඩම්බරෙයන් සඳහන්
කරන්නට පුළුවන්.
ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්නට තිබුණත් කාල ෙව්ලාව මදිකම
නිසා ඒවා කියන්න බැරි වුණා. බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙම්
අමාත ාංශය ෙමෙහයවන ආකාරය පිළිබඳව එතුමාට අෙප්
පසාදය පළ කරනවා. හැම ෙකනාටම, හැම ගමකටම, අස්සක්
මුල්ලක් නෑර සිටින හැම ජාතිකයකටම, හැම කණ්ඩායමකටම
සහන ලැෙබන ආකාරයට එතුමා ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
පිළිබඳව එතුමාට අෙප් පසාදය පළ කරන්න කැමැතියි. මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් තස්තවාදය නැති කරලා
වාර්තාවක් තැබුවා වාෙග්ම, වැඩි කාලයක් යන්නට ඉස්සර ෙවලා
ආසියාෙව් දියුණුම රට බවට ෙම් ශී ලංකාව පත් කරන්නට බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් හැකියාව
ලැෙබනවාය කියන එකත් මට සහතික වශෙයන්ම කියන්නට
පුළුවන් බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
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ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நன்றி.
இன்
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சுக்கான நிதி
ஒ க்கீ கள்மீ கு நிைலயில் நைடெப ம் மிக ம் க்கிய
மான விவாதத்தில் கலந் ெகாண் உைரயாற் வைதயிட்
நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இலங்ைகையப் ெபா த்த
மட் ல், இன்
பல்ேவ
அைமச்சுக்கள் இ ந்தா ம்
அவற்றின் கீழான பல்ேவ திட்டங்கள் இன் ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு உள்வாங்கப்பட் ள்ளன. அப்ப
யானால், இலங்ைகயில் ஏன், 61 வைரயான 'கபினட்'
அைமச்சுக்கள் இ க்க ேவண் ம்?
ணாக 36 பிரதி
அைமச்சர்கள் ஏன் இ க்கின்றார்கள்? அவர்கள் அைனவ ம்
ெபாம்ைமகளாக இ க்கின்றார்களா? என்கின்ற ேகள்விகள்
எ கின்றன. இன் விவசாயமாக இ ந்தா ம் சாி, கல்வியாக
இ ந்தா ம் சாி, நீர்ப்பாசனமாக இ ந்தா ம் சாி,
தி
அபிவி த்தியாக இ ந்தா ம் சாி, அைவகுறித்த அைனத்
அபிவி த்தித் திட்டங்க ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி
அைமச்சின்கீழ்
வ வதால்
ஏைனய
அைமச்சர்கைளப்
ெபயரளவில் ைவத்தி ப்பதில் எந்தெவா
பிரேயாசன ம்
இல்ைல என் தான் நான் நிைனக்கின்ேறன்.
பாகிஸ்தானிேல ஒ ெபா ளாதார ெந க்க வந்தேபா
அங்கி ந்த 52 ேபர் ெகாண்ட அைமச்சரைவ 22 ஆகக்
குைறக்கப்பட்ட . ஆனால், இன்
எம
நாட் ல் அரச
தரப் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 141 ேபாில் 95 ேபர்
அைமச்சர் களாக இ க்கின்றனர். அைமச்சுக்களில் ெபா ளா
தார அபிவி த்தி அைமச்சு மிக ம் சக்திவாய்ந்ததாக இ க்
கின்ற . இலங்ைகயில் மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ
அவர்கள் மாத்திரம்தான் ெபா ளாதார அபிவி த்திைய ேமற்
ெகாள்ளக்கூ ய
அைமச்சராக
இ க்கின்றார்
என்
அைமச்சர்கள் உட்பட எல்ேலா ம் அவைர வாழ்த்
கின்றார்கள். ஆகேவ, ஜனாதிபதி அவர்கள் எதிர்காலத்தில்
அைமச்சரைவைய மாற் ம்ேபா அதன்
ப் ெபா ப்ைப
ம் அவ க்குக் ெகா த்
ஏைனய அைமச்சுக்கைள
இல்லாமல் ெசய்வாராக இ ந்தால், எம நாட் ன் ெபா ளா
தாரம் ெமன்ேம ம் சிறக்கும் என்ற ஒ க த்ைத நான் இங்கு
ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் - சுற்றாடல் பிரதி
அைமச்சர்)

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ெகளரவ அப் ல் காதர்
ஒ ங்குப் பிரச்சிைன என்ன?

அவர்கேள!

உங்க

ைடய

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

இப்ெபா
ேபசலாம். உங்க

மாண் மிகு அாியேநத்திரன் அவர்கள்
க்குப் பத் நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன.

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! நீங்கள் அப்ப ப் ேபசக்
கூடா . மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் ேநர்ைம
யானவர்.
[இைடயீ ]
எல்லா
அைமச்சர்க ம்
ஒேர

පාර්ලිෙම්න්තුව
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மாதிாித்தான். நீங்கள் ஏன்
ேவஷம் கிளப்பாதீர்கள்!

ேவஷம் கிளப் கின்றீர்கள்?

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

பல்ேவ
அைமச்சுக்கைள
ைவத்தி ந்
பணத்ைத
ணாக்குவைதவிட, மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க
க்கு அவற்றின்
ப் ெபா ப்ைப ம் ெகா த்தால் அவர்
நிச்சயமாக அவற்ைறத் திறம்பட நிர்வகிப்பார் என் தான் நான்
நிைனக்கின்ேறன். நிச்சயம்
நீங்க ம் அதில் ேசர்ந்
ெகாள்ளலாம். ேவண் மாக இ ந்தால் உங்க க்கு ஓர்
அைமச்சுப் பதவிையப் ெபற் க்ெகாள் ங்கள்!

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)
உங்க

க்குக் கிைடக்கும்!

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

கடந்த 30 வ டங்களாக எம
நாட் ேல நைடெபற்
வந்த
த்தமான , இப்ெபா
ஏறக்குைறய நான்கு
வ டங்களாக இல்லாத சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . எம
கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தமட் ேல அங்கு த்தகாலத்
தாக்குதல்களினால் 12,770 ேபர் அங்க னர்களாகி இ க்
கின்றார்கள். அதாவ , தி மைல மாவட்டத்தில் பார்ைவ
இழந்தவர்களாக 660 ேப ம், ேபசும் திறனற்றவர்களாக 689
ேப ம், மனேநாயாளர்களாக 1,500 ேப ம், ைககள் கால்கைள
இழந்
இயல்
வாழ்க்ைகக்குச் ெசல்ல
யாதவர்களாக
2,030 ேப ம் இ க்கின்றார்கள். இேதேபான் மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில் பார்ைவயிழந்தவர்களாக 671 ேப ம், ேபசும்
திறனற்றவர்களாக 1,105 ேப ம், மனேநாயாளர்களாக 884
ேப ம், இயல்
வாழ்க்ைகக்குச் ெசல்ல
யாதவர்களாக
2,204 ேப ம் இ க்கின்றார்கள். அம்பாைற மாவட்டத்தில்
பார்ைவ இழந்தவர்களாக 635 ேப ம், ேபசும் திறனற்ற
வர்களாக 417 ேப ம், மனேநாயாளர்களாக 780 ேப ம்,
இயல்
வாழ்க்ைகக்குச் ெசல்ல
யாதவர்களாக 1,650
ேப ம் இ க்கின்றார்கள்.
அண்ைமயிேல
கிழக்கு
மாகாண
சைபத்
ேதர்தல்
இடம்ெபற்ற . அதிேல தமிழ் மக்கள் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப் க்கு ஆதரவாகத் ெதளிவாக வாக்களித்தார்கள்.
அதன்ப அங்ேக ெதாி ெசய்யப்பட்ட 12 தமிழ் உ ப்பினர்
களில் 11 ேபர் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பி
ந்
ெதாிவானவர்கள். அவ்வா
இ க்ைகயில், இப்ெபா
அங்ேக அரசியல் பழிவாங்கல் என்ற ஒ
சூழ்நிைல
ஏற்பட்
க்கின்ற . குறிப்பாக, ெபா ளாதார அபிவி த்தி
அைமச்ைச ேநாக்குேவாமாக இ ந்தால், பிரேதச ெசயலாளர்
ஊடாக அவ்வைமச்சுக்கு உள்வாங்கப்பட்ட ேவைலயற்ற
பட்டதாாிகள் 35 ேபர் அரசியல் பழிவாங்கல் நிமித்தம்
அதி
ந்
நீக்கப்பட்
க்கின்றார்கள். இைதவிட, கிழக்கு
மாகாண சைபக்குப் ேபாட் யிட்ட ஓர் அரசியல் கட்சிையச்
ேசர்ந்தவர்கள், தாங்கள்
ட் த் திட்டம் வழங்குகின்ேறாம்
என்
கூறி, தங்க க்குச் சார்பானவர்க க்கு வழங்கி
யி க்கிறார்கள் - [இைடயீ ] அப்ப யாயின், மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில் அந்தத் ேதர்த ல் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்
க்கு வாக்களித்த ஓாிலட்சத் ஐயாயிரம் ேபைர ம் நீங்கள்
பழிவாங்கப் ேபாகிறீர்களா? அல்ல
அரசியல் பழிவாங்கு
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வ தான் உங்களின் ேவைலத்திட்டமா? என்ப பற்றி நீங்கள்
ெதளி ப த்த ேவண் ம். இைதவிட, 1000 பாடசாைலகள்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் உள்வாங்கப்பட்ட பாடசாைலகளிேல
50'x30' இடப்பரப்
ெகாண்ட கணிணிப் பயிற்சிக்கூட
ெமான்ைற அைமக்கின்ற ஒ
ெசயற்பா ம் உள்ள .
அதற்காக அரச தரப்பி ள்ள கட்சி உ ப்பினர்கைளக்
ெகாண் தான் அ க்கல் நடேவண் ெமன்
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி ள்ள Zonal Directors - பிரேதச கல்விப்
பணிப்பாளர்கள் கட்டைளயி கிறார்கள். இவ்வா ெதாடர்ச்சி
யாக
அங்கு
அரசியல்
பழிவாங்கல்
நடவ க்ைககள்
நடந்தவண்ணம் இ க்கின்றன.
அ த் , கால்நைட வளர்ப்
பற்றிப் ேபசும்ேபா ,
தயி க்கு மிக ம் பிரபல்யம் வாய்ந்த ஓர் இடமாக மட்டக்
களப்
மாவட்டம்
இ ப்பைதக்
கூறலாம்.
அந்த
மாவட்டத்திேல கால்நைட வளர்ப் க்காக ஒ க்கப்பட்ட
ேமய்ச்சல் தைரகள் இப்ெபா
அத் மீறிய கு ேயற்றக்
காணிகளாக
இ க்கின்றன.
அதாவ ,
ஊர்காவல்
பைடயின க்கு அைவ பகிர்ந்தளிக்கப்பட்
க்கின்றன. அதன்
காரணமாக அங்கு மா
வளர்க்க
யாம
க்கிற . ஒ
பக்கம்
நாங்கள்
ெபா ளாதாரத்ைதப்
பற்றிப்
ேபசிக்
ெகாண்
க்கின்ேறாம்; பா ற்பத்திைய அதிகாிக்க ேவண்
ெமன்
கூ கின்ேறாம்.
ஆனால்,
கால்நைடகைள
வளர்ப்பதற்குத் தைடயாக, அங்குள்ள ேமய்ச்சல் தைரகளிேல
அத் மீறிய கு ேயற்றங்கள் ெசய்யப்ப கின்றன. அதன்
காரணமாக அங்கி க்கின்ற பண்ைணயாளர்கள் ெந க்க
கைளச் சந்தித் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்ைகப்
ெபா த்தமட் ேல,
அங்கு
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சான
'திவிெநகும', 'கமெநகும', ' ரெநகும' என்
சிங்களப் ெபயர்கைளக்ெகாண்ட பல்ேவ பட்ட திட்டங்கைள
ேமற்ெகாண்டா ம்கூட,
த்தத்தினால்
பாதிக்கப்
பட்டவர்க க்ெகன்
விேசடமாக எந்தவித திட்டத்ைத ம்
ெசயற்ப த்தவில்ைல. வர
ெசல த் திட்ட மதிப்பீட்
அறிக்ைகயிேல
2012.09.30ஆம்
திகதிவைர
மாகாண
திகைளக் 'கார்பட்' இ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டம் அைடந் ள்ள
ன்ேனற்றம் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . ெமானராகைல
ெதாடக்கம் ெகா ம் வைர இ க்கின்ற பல மாவட்டங்கள்
அதிேல
ேசர்க்கப்பட்
க்கின்றன.
ஆனால்,
வடக்கு,
கிழக்கி ள்ள எந்தெவா
'கார்பட்'
தி பற்றி ம் அதில்
குறிப்பிடப்படவில்ைல. ஆனால்,
த்தம்
ந்
ன்றைர
வ டங்கள் கடந்த பின்ன ம்கூட இன்ன ம் அங்கு
கண்ணிெவ கள்
இ ப்பதாக
அந்த
அறிக்ைகயில்
கூறப்பட் ள்ள .

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

උතුෙර් සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල කාපට් පාරවල් හදන එක
ඔය ලැයිස්තුවට ඇතුළත් ෙනොකළාට එම පාරවල් කාපට් කිරීෙම්
කටයුතු පළාත් සභාව හරහා ෙවනත් ව ාපෘති මඟින් කරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා එම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙනොවුණත්, අෙනක්
පළාත්වලට වැඩිය උතුර සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල පාරවල්
කාපට් කරලා තිෙබන බව මට වඩා ෙහොඳට ඔබතුමන්ලා දන්නවා
ඔබතුමන්ලා ඒ පෙද්ශවලට යනවා නම්. ඒ නිසා එක ෙකොටසක්
විතරක් කියවන්ෙන් නැතුව කරුණාකරලා ෙම් මුළු ෙපොතම
කියවන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க
ையத் ெதாட ங்கள்!

ைடய உைர
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ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

வடக்கு, கிழக்கி
க்கின்ற சகல மாவட்டங்களி ம்
கண்ணிெவ
இ ப்பதாக அதிேல ெதாிவிக்கப்பட்
க்
கின்ற . அைவ இன் ம் அகற்றப்படாம
ப்ப தாக ம்
கூறப்ப கின்ற . கண்ணிெவ
இ க்கிறதா, இல்ைலயா
என்ப ெதாியவில்ைல. ஆனால், கண்ணிெவ இ ப்பதாகக்
காட்
அங்ேக இரா வ மயமாக்கல் நடந்
ெகாண்
க்
கின்ற . [இைடயீ ]

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා

(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் )

(The Hon. Risad Badhiutheen )
கண்ணிெவ

ைவத்தவர்கள் அழிந் விட்டார்கள்.

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

தய ெசய் , நீங்கள் உங்க ைடய ேநரம் வ ம்ேபா
ேபசுங்கள்! கண்ணிெவ
ைவத்தவர்கள் அழிந்தைதப் பற்றி
நான் கைதக்கவில்ைல. ஆனால், இன்ன ம் கண்ணி ெவ
யி ப்பதாகக் காட் க்ெகாண் அந்தப் பகுதிகைள இரா வ
மயமாக்கும் திட்டம் நைடெப கின்றெதன்பைத நீங்கள்
ஒத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இைட
ெசய்யாதீாக
் ள்.
அவ க்கு ேநரம் ேபாதா ள்ள . ெகளரவ உ ப்பினர்
அவர்கேள, உைரைய
த் க்ெகாள் ங்கள்! உங்க க்கு
ஒ க்கப்பட்ட ேநர ம்
ந் விட்ட .

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

திவிெநகும
சட்ட லம்
பற்றிச்
ெசால் விட்
த் க்ெகாள்கின்ேறன். "திவிெநகும சட்ட லத்ைத ஏன்
எதிர்க்கின்றீர்கள்?" என்
எங்கைளப் பார்த்
எல்ேலா ம்
ேகட்கிறார்கள். மாகாண சைபக க்குக் ெகா க்கப்பட்ட
குைறந்தபட்ட
அதிகாரங்கைள ம்
இந்தச்
சட்ட லம்
இல்லாமற்ெசய்கின்ற என்பதற்காக அைதத் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்பினராகிய நாங்கள் எதிர்க்கின்ேறாேம தவிர,
அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள எதிர்க்கவில்ைல என்பைதக்
கூறி, என ேபச்ைச
க்கின்ேறன். நன்றி.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක
කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා.3.14]

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් කරුණු දක්වද්දී ෙම් රෙට් ඇති
ෙවලා තිෙබන ආර්ථික පගතිය සම්බන්ධෙයන් මුලින්ම අපි
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. අද විපක්ෂෙය් ගරු
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මන්තීතුමන්ලා කියන කථා, ඉදිරිපත් කරන කරුණු පදනම්
විරහිතව ද්ෙව්ෂෙයන්,ෙකෝධෙයන් ඉදිරිපත් කරන කරුණු බව
අපට පැහැදිලි ෙවනවා. 2012-2013 වර්ෂ සඳහා නිකුත් කළ
ෙගෝලීය තරගකාරීත්වය පිළිබඳ වූ ආර්ථික දර්ශකෙය් පැහැදිලි
කරනවා, "සාධක මත පදනම් වුණු ආර්ථිකයක හිටපු ශී ලංකාෙව්
පසු ගිය අවුරුදු ෙදක ඇතුළත ශීඝ සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ඇති ෙවච්ච සාධකත් එක්ක ශීඝ
සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා" කියලා. කාර්යක්ෂමතාව
මත පදනම්ව සංවර්ධනය වන රාජ යන් අතරට ශී ලංකාවත්
ඇතුළු ෙවනවා.
ලංකාව දවසින් දවස ආර්ථික වශෙයන් වර්ධනයක් ඇති වන
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
මඟින් ෙනොෙයක් සංවර්ධන ව ාපෘති කියාත්මක කරන්ෙන්. එම
සංවර්ධන ව ාපෘති හරහා -දිවි නැගුම, මග නැගුම, ගම නැගුම ආදී
ෙනොෙයක් ක්ෙෂේත හරහා- ෙම් සංවර්ධන කටයුතු කියාත්මක කර
ෙගන යද්දී කවදාකවත් ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න බැරි වන
මට්ටමට ජනතාව අතරට කිඳා බැහැලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු
ගමට ගිහිල්ලා ගෙම් සංවර්ධනය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගමට
ගිහිල්ලා ගෙම් පුද්ගලයාට දැෙනන සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා,
පුද්ගලයාට දැෙනන, හදවතට දැෙනන සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ෙවනදා කවදාකවත් තමන්ට දැෙනන සංවර්ධනයක්
සිද්ධ ෙනොවූ රටක, තමන්ට දැෙනන සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවන
ෙකොට ඒක බලා ෙගන ඉන්න බැරි විපක්ෂය තමයි දැන් ෙම් කෑ
ෙමොර ෙදන්ෙන්. තමන්ට ෙප්න්න පටන් ගන්නවා, හීෙනන්වත් ෙම්
ආණ්ඩුව ගන්න බැහැ, හීෙනන්වත් තමන්ට බලයට එන්න බැහැ,
හීෙනන්වත් තමන්ට ඇමතිකමක් දරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ
කියලා. ඒ නිසා ඒ අය ෙමොන කමයක් හරි ෙයොදලා ෙම් සංවර්ධන
ගමන නතර කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා තමයි උතුරට
වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් රෙට් හැම ගමකම පාෙද්ශීය සංවර්ධනයට
වැදගත් වුණු දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට
සිටියදී ඒ පිළිබඳව අධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙනොෙයක් තාඩන
පීඩන, පශ්න ඇති කරන්ෙන්. ඇයි, ෙමොකද? ඒ පනත් ෙකටුම්පත
ෙගනාෙව් සල්ලිකාරයින්ට උදව් කරන්නද? ඒ පනත් ෙකටුම්පත
ෙගනාෙව් මුදලාලිලාට උදව් කරන්නද? නැහැ. ඒ පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් ගෙම් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවෙග් ආර්ථික
මට්ටම ෙගොඩ නගන්නයි. ගෙම් ගෘහ ඒකකෙය් ආර්ථික මට්ටම
ෙගොඩ නගන්නයි. ඒකට තමයි ෙම් සියල්ල ඒකරාශී කෙළේ.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කථා කළ ෙද්වල් ගැන මම
එච්චර කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එක කාරණාවක් තමයි
එතුමා අඩුම තරමින් ෙම් ෙකොළඹ 7න් එහාට ගිහිල්ලා නැති,
දහඩිය ගඳ දැනිලා නැති, බස් එකක ගිහිල්ලා නැති, ෙගොවිපළට
ගිහිල්ලා නැති, ගෙම් කුඹුරට ගිහිල්ලා නැති, ෙබොෙහොම
සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන ෙකෙනක් වීම. ඔහු අහනවා,
දිවි නැගුම වැඩසටහන හරහා ගෙම් මිනිස්සුන්ට රුපියල් ලක්ෂ
25කින් වැඩ කටයුතු සිදු ෙවනවා නම් ෙකෝ ඒ අයට සිද්ධ ෙවච්ච
ෙසෙත් කියලා. අෙන්! එන්න ගාල්ලට. ගාල්ල නගරයක් වුණාට
එන්න අෙප් ගමට. අපි ෙපන්වන්නම්. නගරෙය් ඉඳලා හැම
මනුස්සෙයක්ම, සෑම ගාම නිලධාරි වසමකින්ම පවුල් සියයට වඩා
වැඩිෙයන් අපි ෙම් වැඩසටහනට සම්බන්ධ කර ෙගන තිෙබනවා.
ආරම්භයක් විධියට පවුල් සියයකින් පටන් ගත්තා. දැන් ගෙම් හැම
ෙගදරකින්ම බීජ ඇට පැකට් එක ඉල්ලගන්න එන්ෙන් නැද්ද?
කුකුළු පැටව් ටික ඉල්ලා ගන්න එන්ෙන් නැද්ද? වගා කරන්න තව
උදව් ඉල්ලා ගන්ෙන් නැද්ද? අද හැම ෙගදරක්ම ආර්ථික ඒකක
බවට පත් ෙවලා. හරක් හදනවා, සුරතල් මසුන් හදනවා. හැම
තැනින්ම පුංචි පුංචි ආර්ථික ඒකක හැදිලා. ඒක නිසා ෙනොෙවයිද
එළවලු මිල අඩු වුෙණ්? ඒ නිසා ෙනොෙවයිද බිත්තර මිල අඩු
වුෙණ්? ඒ නිසා ෙනොෙවයිද ගෙම් ජනතාවට කෘෂි කර්මාන්තෙයන්
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ඵලදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්? ගරු
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ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාට ඒක දැෙනන්ෙන් නැහැ, ඒක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. Food Cityවල, එෙහමත් නැත්නම් පිට රටින්
ෙගන්වන භාණ්ඩවල මිල අඩු වන කමයක් තිබුණා නම්,
සුෙඛෝපෙභෝගී ආහාරවල මිල අඩු වන කමයක් තිබුණා නම්
එතුමාටත් දැෙන්වි.
නැහැ, එතුමාට ෙම්ක දැෙනන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කාරණාව
ෙමයයි. ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ඉන්ෙන්
ෙබොෙහොම depressed ෙවලායි. එතුමා ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම
පීඩනයට පත් ෙවලා. එතුමා NDB එෙකන් ඉවත් ෙවලා එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට එන්ෙන්, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් හදලා ඒ ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිවරයා ෙවන්නයි.
ෙමෙහම ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැෙඟන ෙකොට, ආර්ථිකය
ෙමෙහම සංවර්ධනය ෙවන ෙකොට, පහළ ඉඳලා ෙමෙහම
ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟී ෙගන එනෙකොට එතුමාට හීෙනන්වත්
ආණ්ඩුවක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපෙනනවා,
හැම දාමත් ආර්ථිකය පිළිබඳව කථා කරන ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා එහා පැත්ෙත් ඉඳලා ආර්ථිකය ගැන කථා කරන එක.
එතෙකොට ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න එතුමාට ආණ්ඩුවක් හම්බ
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, මුදුනා ෙවන්නත් බැහැ. ඉතින් තිෙබන පීඩනය
ඒකයි. ඒ පීඩනය ගැන අපට ආෙය් අමුතුෙවන් කියා ෙදන්න ඕනෑ
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉඳලා ආපු අපි හැෙමෝටම ඔය
පීඩනය දැනුණා. එදා පරිප්පු හැන්දක් ෙබදා ගන්න බැරිව, ගෙම්
පාරට ෙබොරලු කැටයක් දමා ගන්න බැරිව විපක්ෂයට ෙවලා සිටින
ෙකොට අපට ඔය පීඩනය ෙත්රුණා; අපට ඔය පීඩනය දැනුණා. ඒ
පීඩනය තමයි ඔය ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාෙගන් පිට වුෙණ්.
ඔය නායකත්වයට ෙපන්වන පීඩනයයි. ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමාට ගෙම් ජනතාවෙග් දුක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. තව ටික
කාලයක් යනෙකොට; එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හතළිස් ගණන
තවත් ටිකක් අඩු ෙවන ෙකොට; ජාතික ලැයිස්තුවට හම්බ වන
quota එක තව ටිකක් අඩු ෙවන ෙකොට රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයා, ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාව ෙග්න්ෙන් නැහැ.
අන්න එදාට තමයි ෙම් අෙප් ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා පස්ස
බිම ඇන ගන්ෙන්.
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
ඉලක්ක කරලා තිෙබන්ෙන් නගරයට ෙනොෙවයි කියන කාරණය
මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
නගරය පමණක් ෙනොෙවයි, ගමත් ෙක්න්ද කර ගත් එකක්. එක
පැත්තකින් ගම ෙක්න්ද කර ගත් ආර්ථිකයක් වාෙග්ම, අෙනක්
පැත්ෙතන් ෙමය ෙද්ශීය ආර්ථිකයට මුල් තැන ෙදන, ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන ආර්ථිකයක්. ඒක අපි පැහැදිලිව ෙත්රුම්
ගන්න ඕනෑ. අය වැෙයන් වැඩිම පංගුවක් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශයට ෙවන් කරලා තිෙබනවා කියලාත්, ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය කියන්ෙන් සර්ව බලධාරි අමාත ාංශයක්
කියලාත් ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට මාධ හරහා විපක්ෂෙය් උදවිය
කියනවා. ඒක ඇත්ත. ෙම් අමාත ාංශය හරහා ෙබොෙහෝ වැඩ
ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන්. වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන්
අමාත වරෙයකුට ෙම් අමාත ාංශය භාර දීලා තිෙබනවා. එෙසේ
භාර දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් බිම් මට්ටෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ
නැංවීම "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම්" පධාන අරමුණ නිසායි.
ෙම් බිම් මට්ටෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවීමත් එක්ක, නගර
සංවර්ධනය වනවාත් එක්ක, විෙද්ශවල සිට අෙප් රටට එන
ආෙයෝජන වර්ධනය වනවාත් එක්ක සමතුලිත සංවර්ධනයක් ෙම්
රෙට් ඇති කරනවා.
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ෙනොෙවයි කියන එක අපට මතකයි. ඒවාෙයන් ෙගොඩ නැඟුෙණ්
විෙද්ශිකයන්ට ආවඩන, විෙද්ශ මත නඩත්තු වන, විෙද්ශ
පතිපත්ති මත තීන්දු ගැෙනන ආර්ථිකයක්. හැබැයි අද එෙහම
ෙනොෙවයි. ලංකාවට ගැළෙපන, ලංකාෙව් ආර්ථිකයට ගැළෙපන,
ලංකාෙව් දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ගැළෙපන ආර්ථිකයක් අද
හැෙදන්ෙන්.
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අය වැයක් ඉදිරිපත්
කරන හැම අවස්ථාවකදීම සහනාධාර කප්පාදු කළා. ඒ හැම
අවස්ථාවකදීම දුප්පත් මිනිස්සු ගැන කථා කෙළේ නැහැ. දුප්පත්
මිනිස්සුන්ෙග් අනාගතය ගැන කථා කෙළේ නැහැ. සහනාධාර
ආරක්ෂා කර ගන්න ගමන් සහ නිරන්තරෙයන් සහනාධාර ලබා
ෙදන ගමන් තමයි ෙම් ආණ්ඩුව අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ තුළින්
දුප්පත් උදවියෙග් අනාගතය හැදුවා. ෙම් අය වැය හරහා ෙහෝ
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා ෙහෝ සුභසාධන
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්ෙන් නැහැ කියලා විපක්ෂය කිව්වත්,
ඔවුන් ෙම් ෙකොයිම ෙවලාවකවත් දුප්පතුන් ළඟට ගිහිල්ලා පරිප්පු
පැකට් එකක් ෙබදුෙව් නැහැ, සල්ලි ෙබදුෙව් නැහැ. දුප්පතුන්
සංවර්ධනය කිරීම, ඒ සඳහා ඔවුන්ට දියුණු වන කමෙව්දය කියා
දීම තමයි ෙම් "දිවි නැගුම" වැඩසටහෙනන් කරන්ෙන්.
බඩගින්ෙන් සිටින මිනිස්සුන්ට මාළුෙවක් ගිහිල්ලා දීලා බඩගින්න
නිවන කමයක් ෙම් වැඩසටහෙන් නැහැ. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය හරහා කියාත්මක ෙවන ෙම් "දිවි නැගුම"
වැඩසටහන මඟින් කරන්ෙන් බඩගින්ෙන් සිටින මිනිහාට මාළු
අල්ලන කමයක් කියා දීමයි.
ෙම් හැම ෙවලාෙව්ම සිද්ධ කරන සංවර්ධනය දකින ෙකොට,
සිද්ධ ෙවන වැඩ පිළිෙවළ දකින ෙකොට, විපක්ෂයට කියන්න කථා
නැති ෙවන ෙකොට වංචාව, දූෂණය වැනි ෙනොෙයක් ෙනොෙයක්
මාතෘකා හරහා ෙම් ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්න ෙම් උදවිය බලනවා;
මඩ ගහන්න පුළුවන් කමයක් ෙසොයනවා. අෙන් අපි පැහැදිලිවම
කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ගරු කරනවා වාෙග්ම අපිත්
අධිකරණයට ෙබොෙහොමත්ම ගරු කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට
වාෙග්ම අපටත් අවශ
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර ගන්නයි. අපට ඕනෑ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් දූෂිත ෙනොෙවන ෙබොෙහොම සුපිරිසිදු ස්ථානයක් බවට
අධිකරණය පත් කර ගන්නයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව අවසන්.

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ඒ නිසා තමයි වැරැදිකරුෙවෝ ඉන්නවා නම්, ෙදෝෂාභිෙයෝග
ෙහෝ විශ්වාස භංග හරහා ඒ අයව ෙදොට්ට දාලා අධිකරණය සුපිරිසිදු
තැනක් බවට පත් කරන්න අපි උත්සාහ කරන්ෙන්. ඔය කියන
වංචා තිෙබනවා නම්, ඔය කියන දූෂණ තිෙබනවා නම් එතැනට
යන්න. ෙම් රට යන ඉදිරි ගමන, ඊළඟ පරම්පරාවට ෙගොඩ
නැෙඟන ෙම් රට විනාශ කරන්න එපා. තමන්ෙග් බලය
ෙවනුෙවන්, ජාත න්තරෙය් අවශ තාව ෙවනුෙවන් කුහක විධියට
ෙම් රෙට් අනාගත දරුවන්ට තිෙබන රට විනාශ කරන්න එපා
කියලා ඉල්ලමින් මම නිහඬ වනවා ෙබොෙහොමත්ම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඉතිහාසෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් "Regaining Sri Lanka"
වැඩසටහන්වලින් ඉදිරිපත් කෙළේ සමතුලිත සංවර්ධනයක්

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක්
තිෙබනවා.
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் அைமச்சர்)

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

ெகளரவ தைலவர் அவர்கேள, ெபா ளாதார அபிவி த்தி
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல
கலந் ெகாண்
உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்
காக உங்க க்கு நன்றி கூறியவனாக என
உைரைய
ஆரம்பிக்கின்ேறன். ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சு இந்த
நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு, குறிப்பாகக் கிராமிய
அபிவி த்திக்கு, பாாிய பங்காற்றி வ கின்ற என்பைத இங்கு
உைரயாற்றிய ஒவ்ெவா வாின் உைரயி
ந் ம் அறியக்
கூ யதாக இ க்கின்ற . இன்
நாட் ன் எத்திைசக்குச்
ெசன்றா ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சின் ேவைலத்
திட்டங்கைளக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஆனால், ஒ
காலத்தில் அரசாங்கச் சார்
அரசியல்வாதிகள் வாழ்ந்த
கிராமங்கள்தான் அபிவி த்தி ேநாக்கிப் பயணித்தைதக்
கண்ேடாம். இன் இந்த நாட் ல் ஒவ்ெவா கிராம ேசவகர்
பிாிவி ம் என்ெனன்ன அபிவி த்தி ேவைலகள் இடம்ெபற
ேவண் ம் என்பைத அந்தந்தக் கிராம மக்கேள தீர்மானித்
நைட ைறப்ப த் கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . அந்த
வைகயில் இப்ெபா
2012ஆம் ஆண்
மாண் மிகு
அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்களின் அைமச்சின்கீழ் இந்த
நாட் ல் உள்ள எல்லாக் கிராம ேசவகர் பிாி களி ம்
அபிவி த்தி இடம்ெப கின்ற . இவ்வ டம் ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சின்கீழ் ஒ கிராமத் க்கு ஒ மில் யன்
பா க்கான ேவைலத்திட்டத்தின் ஊடான ெசயற்பா கள்
இந்நாட் ல் உள்ள 14 ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட கிராம
ேசவகர் பிாி களில் ஒேரநாளில், ஒேர ேநரத்தில் ஆரம்ப
மான . இவ்வாறான ஒ பாாிய ேவைலத்திட்டம் இடம்ெபற்ற
வரலாற்ைற இதற்கு
ன்னர், அதாவ
இந்த நா
சுதந்திரமைடந்ததி
ந் இ வைர, நாங்கள் அறியவில்ைல.
எனக்கு
ன்னர்
ேபசிய
ெகளரவ
உ ப்பினர்
அாியேநத்திரன் அவர்கள் கண்ணிெவ அகற் தல் குறித் ம்
குறிப்பிட்டார். ஆனால், அ
பற்றிய சாியான தகவல்கைள
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , அன்
மாண் மிகு
அைமச்சர்
ெப ல்
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
அைமச்சராக இல்லாமல் பாரா மன்ற உ ப்பினராக ம்
ஜனாதிபதியின் சிேரஷ்ட ஆேலாசகராக ம் இ ந்த அேத
ேநரத்தில், மீள்கு ேயற்றத் க்குப் ெபா ப்பான ஜனாதிபதி
யின் விேசட ஆேலாசகராக ம் ெசயற்பட்டார். அப்ேபா
இந்த நாட் ல் இயங்கிய உலகின் பல்ேவ
அரச சார்பற்ற
நி வனங்கைள ம் ஒ
கூட்டத்திற்கு அைழத் , "கண்ணி
ெவ அகற் வதில் உதவ
மா?" என் வினவியேபா ,
அைவ எ
ேம அதற்கு உதவ
ன்வரவில்ைல. அந்தக்
கூட்டத்தில் நா ம் கலந் ெகாண்ேடன். அதன் பின்னர் அவர்
கண்ணிெவ
அகற் ம் இயந்திரத்ைத இலங்ைக அரசின்
பணத்தின் லம்
ெவளிநாட்
ந்
உடன யாகக்
ெகாள்வன
ெசய்
விமான லம் நாட் க்குள் ெகாண்
வந்த
எனக்கு ஞாபகத்தில் இ க்கின்ற . அ மட் மல்ல,
அந்தக் கண்ணிெவ அகற் ம் நடவ க்ைககைள எம நாட்
இரா வ ரர்கள்தாம் அவசர அவசரமாகக் களத்தில் இறங்கி
ஆரம்பித் ம்
ைவத்தார்கள்.
அைதத்ெதாடர்ந் ,
யா ம்
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கற்பைன கூடச் ெசய்ய
யாதள க்கு இந்த நாட் ேல
கண்ணிெவ யகற்றல் மிக ம்
ாிதமாக நைடெபற்ற .
அதற்கான தைலைமத் வத்ைத மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ
அவர்கள் வழங்கினார்.
அதைனத் ெதாடர்ந்
நாங்கள் எவ ேம எதிர்பார்க்காத
வைகயில், இந்த மக்க ைடய மீள்கு ேயற்றம் 150 நாட்களில்
ஆரம்பிக்கப்ப ெமன்
அவர் அறிவித்தார்; அதன்ப
150
நாட்க க்குள் ச யிேல ஆரம்பிக்கப்பட் , அ ெதாடர்ந்
நைடெபற்ற .
இந்நிைலயிேல
மீள்கு ேயற்றத் க்கான
அ ப்பைட வசதிகைள வழங்குகின்றெபா
சிலேவைள
களிேல அைவ ேபாதாமல் இ க்கலாம். ஏெனன்றால், 30
வ டமாக
த்தத்ைத எதிர்ேநாக்கிய எங்க ைடய நா
எங்க ைடய மாகாணம் ஒ கு கிய காலத்திற்குள் - ஆ
மாதத்தில், ஒ
வ டத்தில் அல்ல
இரண்
வ டங்
க க்குள் - அத்தைன அபிவி த்திைய அைடந் வி ம் என்
நாம் எதிர்பார்க்க
யா . கண்ணிெவ கைள ைவத்தவர்கள்
வி தைலப்
கேளயன்றி, பா காப் ப் பைடயினர் அல்ல.
அவர்கைள இன்
நாங்கள் ேத ப்பி க்க
யா .
அவற்ைறத் ேத த்ேத த்தான் அகற்றேவண் ய ேதைவப்பா
இ க்கின்ற . ஆயி ம், மக்கள் வாழக்கூ ய, அவர்கள்
விவசாயம் ெசய்யக்கூ ய இடங்களிேல ைதக்கப் பட் ள்ள
இந்தக் கண்ணிெவ கைள அகற் வதற்கு அக்கைறேயா
ெசயற்பட்டதால்தான் இன்
எத்தைனேயா பணிகள் அந்தப்
பிரேதசங்களில்
நைடெப கின்றன. குறிப்பாக 'வடக்கின்
வசந்தம்' திட்டத்தின் ஊடாக
ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி
ேபான்ற மாவட்டங்களில் தற்ேபா zero percent இ
ந்
40-50
தம் வைர மின்சாரம் வழங்கப்பட்
க்கின்ற .
இதனால் இன் அங்குள்ளவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கும்
கல்வி கற்பதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தி க்கிற .
இங்ேக எனக்கு
ன் ேபசிய உ ப்பினர் உைரயாற்றிய
ேபா , "வடக்கு, கிழக்கிேல carpet பாைதகள் பற்றி
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சின் ெசயலாற் ைக
அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்படவில்ைல" என்
ெசான்னார்.
அேனகமாக
வடக்கி ள்ள
எல்லாப்
பிரேதசங்களி ம்
ல்ைலத்தீவாக
இ ந்தாெலன்ன,
கிளிெநாச்சியாக
இ ந்தாெலன்ன குறிப்பாக, வ னியா - ல்ைலத்தீ பாைத,
ல்ைலத்தீ
- மாங்குளம் பாைத, ல்ேமாட்ைட ஊடான
தி ேகாணமைல ல்ைலத்தீ ப் பாைத, வ னியா யாழ்ப்பாணம் பாைத, த்தளம் - மன்னார் பாைத, ஏ-32 பாைத
என்பன
carpet
பாைதகளாக
அைமக்கப்பட் ள்ளன.
அத் டன் மன்னார் பாலம், நகாி பாலம் என்பன நிர்மாணிக்
கப்பட் ள்ளன. இதற்கு ெகளரவ உ ப்பினர் சிவசக்தி
ஆனந்தன் அவர்கள் சாட்சியாக இ க்கிறார்.
இந்த அபிவி த்திக க்காக அரசாங்கம் உலக வங்கி,
ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி ஆகியவற்றி டாக ம் ஜப்பான்,
சீனா ேபான்ற பல நா களிடமி ந் ம் பணத்ைதக் கடனாகப்
ெபற்
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சின் கீழான Reawakening Project, ENReP, CARE Project, NECORD Project
ேபான்றவற்றி டாக ம் ஏைனய அைமச்சுக்களி டாக ம்
எங்க ைடய மாகாணத்திேல பல அபிவி த்தித் திட்டங்கைள
நைட ைறப்ப த்தியைதய த் , இன் மக்கள் அவற்றிைன
அ பவிக்கின்ற ஒ சூழல் ஏற்பட்
க்கின்ற . எனேவ இந்த
carpet
பாைதகள்
ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தி ம்
250
கிேலாமீற்ற க்கு அதிகமாக அைமக்கப்பட் க் ெகாண்
க்
கிற
என்ற உண்ைமைய இந்தச் சைபக்கு நான் ெசால்
ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அேதேபால மட்டக்களப்ைப
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு எத்தைனேயா பாலங்கள் இன்
அைமக்கப்பட் ள்ளன;
பாைதகள்
carpet
பாைதகளாக
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[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා]

(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்)

அைமக்கப்பட்
வ கின்றன; கட் க்கைரக்குளம் ேபான்ற
எத்தைனேயா குளங்கள் னரைமக்கப்பட் ள்ளன. இவ்வா
அபிவி த்திகள் பற்றி அ க்கிக்ெகாண்ேட ேபாகலாம்.
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒவ்ேவார் அபிவி த்திைய
ஆரம்பிக்கின்றேபா ம், 'கிழக்கின் நேவாதயம்' திட்டம்,
'வடக்கின் வசந்தம்' திட்டம், மீள்கு ேயற்றம், கண்ணிெவ ய
கற்றல், பாைத அபிவி த்தி ேபான்ற ஒவ்ெவா
விடயம்
சம்பந்தமாக ம் மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள்
கிழைமக்கு ஒ
ைற அந்தப் பிரேதசங்க க்கு விஜயம்ெசய்
கண் ம் க த் மாகச் ெசயற்பட்டார். அ மட் மன்றி,
அவ ைடய அதிகாாிகைள அ ப்பி, அங்ேக என்ன நடக்
கின்ற ; என்ன ெசய்யப்பட ேவண் ம் என் ம் அைனத்
ைத ம்
அறிந் ைவத்தி க்கின்றார்.
அந்தவைகயிேல,
மன்னாாிேல எத்தைன குளங்கள் இ க்கின்றன? மட்டக்
களப்பிேல எத்தைன குளங்கள் இ க்கின்றன? எங்ேக
குளங்கள் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம்? எங்ெகங்ேக
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளன? என்
ேகட்டால், அந்தப்
பிரேதச பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைளவிட, மாண் மிகு
அைமச்சர் அவர்க க்கு அ சம்பந்தமாக அதிக விளக்கத்ைதத்
தரக்கூ ய ெதளி இ க்கிற .
'திவிெநகும' ேவைலத்திட்டம் பத்
இலட்சம் கு ம்
பங்கைள target பண்ணி ஆரம்பிக்கப்பட்ட . இதனால் இன்
மரக்கறி வைககள் ம ந் காணப்ப கின்றன. ைகத்ெதாழில்
ைற, சி ைகத்ெதாழில்கள் என்பவற்ைற ஊக்குவிப்பதற்காக,
இன்
ஒவ்ெவா
கிராமத்தி ம் என்ன ைகத்ெதாழிைல
ேமற்ெகாள்ள
ம்; அங்கி க்கின்ற வளம் - raw material
என்ன என்
அங்கு இ க்கின்றவர்கைள அைழத் ,
அவர்க க்குப் பயிற்சி வழங்கி, அவர்கள் ைகத்ெதாழில்
ெசய்வதாக
இ ந்தாெலன்ன,
விவசாயம்
ெசய்வதாக
இ ந்தாெலன்ன, அேதேபால மா , ஆ , ேகாழி என்பவற்ைற
வளர்ப்பதாக இ ந்தாெலன்ன, அவர்க க்குப் பண உதவி
யளித் , திட்டமிட் இந்த நாட் ேல கிராம மட்டத்தி
ந்
ெபா ளாதாரம்
கட் ெய ப்பப்பட் க்ெகாண்
க்கின்ற .
இவற்ைறெயல்லாம்
இன்
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சு ெசய் வ கின்ற .
நான் இந்த இடத்தில் ஒ விடயத்ைதச் ெசால்லேவண் ம்.
அதாவ , அண்ைமயில் சீெசல்ஸ் நாட்
ைடய ெவளிநாட்
அைமச்சர் அவர்கள் எம
நாட் க்கு வ ைகதந்தார். அவர்
இந்த
நாட் ல்
நைட ைறப்ப த்தப்பட்
வ கின்ற
'திவிெநகும' திட்டத்ைதப் ப த் விட் , "இந்த நாட் ல்
'திவிெநகும' திட்டமான
ெகளரவ அைமச்சர் ெப ல்
ராஜபக்ஷ அவர்கள தைலைமயின்கீழ் நைட ைறப்ப த்தப்
பட் வ வ பற்றி நான் அறிந் ெகாண்ேடன். இவ்வாறான
ஒ
திட்டத்ைத எங்க ைடய நாட்
ம் நைட ைறப்
ப த் வதற்கு நான் ஆைசப்ப கின்ேறன்; எனேவ, இ பற்றி
மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்களிடம் ெசால் , அவர் இதைன
எவ்வா
நைட ைறப்ப த் கின்றார் என்ப
ெதாடர்பில்
அறி ட்ட ஓர் ஆேலாசைனக் கு ைவ - consultative delegation எம
நாட் க்கு அ ப் ங்கள்" என்
என்னிடத்தில்
ெசான்னார்.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க
நிமிடம் மாத்திரம்தான் உள்ள .

க்கு இன்

ம் ஒ

(The Hon. Risad Badhiutheen )

ஏைனய நா கள் இந்த 'திவிெநகும' திட்டத்ைதப் பார்த் ப்
ெபாறாைமப்ப கின்ற அள க்கு மிக ம் அழகான ைறயில்
மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய அைமச்சு
இத்திட்டத்ைத
ன்ென த்
வ கின்ற . இத்திட்டமான
ெகா ம் க்கு
மாத்திரமல்ல,
மாறாக,
இந்த
நாட் ல்
இ க்கின்ற எல்லா மாவட்டங்களி
ள்ள கிராமங்களி ம்
நைட ைறப்ப த்தப்பட் வ கின்ற .
எம்மிடத்தில் நல்லைத நல்ல
என்
ெசால்கின்ற
மனப்பக்குவம் ேவண் ம். எதிர்க்கட்சிெயன்றால், எல்லா
வற்ைற ம் எதிர்க்கின்ற தன்ைம ைடயதாக இ க்கக்கூடா .
நியாயத்ைதச் ெசால்ல ம க்கின்ற தன்ைமைய மாற்ற
ேவண் ம். எனேவ, இன்
ெபா ளாதார அபிவி த்தி
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியி ம் சுற்
லாத் ைற அபிவி த்தியி ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி
யி ம்
க்கிய பங்காற்றி வ கின்றார். நாங்கள் மக்களால்
ெதாி
ெசய்யப்பட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ற
வைகயில், இன் எங்க ைடய கிராம மக்கைளச் சந்ேதாஷப்
ப த் கின்ற, அந்த மக்கள் வி ம் கின்ற, அந்த மக்கள்
எதிர்பார்க்கின்ற
விடயங்கைளெயல்லாம்
நைட ைறப்
ப த் கின்ற அைமச்சாக இந்தப் ெபா ளாதார அபிவி த்தி
அைமச்சு விளங்குவைதக் காண்கின்ேறாம். இந்த அைமச்சின்
ெசயற்பா கள் பற்றிப் ேபசுவதற்கு நிைறய விடயங்கள்
இ க்கின்றன. எனி ம், ேநரம் இடம்ெகா க்காத காரணத்
தினால் நீண்ட ேநரம் ேபச
யா ள்ள .
மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் அைமச்சரைவ
யில் ஓர் அைமச்சராக இ ப்ப
எங்க க்கு ெகளரவமாக
உள்ள . நீங்கள் கால ேநரம் பாராமல் இர , பகலாகப்
பா ப வைத நான் பார்த்தி க்கின்ேறன். எனேவ, உங்க க்
கும் உங்க ைடய பிரதி அைமச்சர் அவர்க க்கும், அேத
ேபால்
இந்தத்
திட்டங்கைள
நைட ைறப்ப த் கின்ற
உங்க ைடய அைமச்சின் ெசயலாளர் டாக்டர் ாி.பி. ஜயசுந்தர
அவர்க க்கும், அைமச்சின் ஏைனய அதிகாாிக க்கும் என
வன்னி மாவட்ட மக்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிையக் கூறி,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 30ක කාලයක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 3.33]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් ගරු
රිෂාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා කිව්වා සිහිනයකින්වත් සිතුෙව් නැති
විධියට ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයාෙග් අමාත ාංශෙය් වැඩ
කටයුතු සිද්ධ වී ෙගන යනවා කියලා. එතුමා අධීක්ෂණය කරන්න
ඒ ගම්වලට ගියා; වැව් ගණන, පාරවල් ගණන සමහර විට ඒ
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරුන්ටත් වඩා ෙහොඳට එතුමා දැන ෙගන
ඉන්නවා කියලා කිව්වා. ෙම් කියාව Seychelles රෙට් පවා
කියාත්මක කරන්න යනවා, ඒ රෙට් ජනාධිපතිවරයා එච්චරටම
පැහැදිලා තිෙබනවාය කියලා එතුමා කිව්වා. ඒක ෙහොඳයි. ඊට
පස්ෙසේ එතුමා කිව්වා විපක්ෂයක් වුණාම හැම එකටම විරුද්ධ
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ෙවන්ෙන් නැතිව ෙහොඳ නරක ෙදකම කථා කරන්න කියලා.
විපක්ෂය හැටියට අෙපන් ජනතාව පධාන වශෙයන්ම
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රජෙයන් ෙකෙරන වැරදි තිෙබනවා නම්
ඒවා ෙපන්වලා දීලා ඒවා හරිගස්සන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
ගැන යම්කිසි දැනුවත් කිරීමකුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් විවාදෙය්දී වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම
ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා
දිගින් දිගටම විගහ කරන්ෙන් ආර්ථික යුද්ධය ජය ගැනීම ඔහුෙග්
කාර්ය භාරය කියලායි. ඇත්ත වශෙයන්ම ආර්ථික විද ාව හදාරා
තිෙබන ඕනෑම පුද්ගලෙයක් කල්පනා කරන්ෙන් ෙම් වාෙග් දියුණු
වන රටකට ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා නම් ඒ වැඩ කටයුත්ත
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක
අගමැතිවරයාෙග් සිට අද ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා
දක්වා සියලු ෙදනාම උත්සාහ කෙළේ
ෙම් වැඩ කටයුත්ත
කරන්නයි. මීට කලින් කිසිම රජයක ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය කියලා එකක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ භාග ය බැසිල්
රාජපක්ෂ අමාත වරයාට ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් අභිෙයෝගය
ජයගහණය කිරීමට එතුමාෙග් තිෙබන කෙමෝපාය; කියාව;
උපකමය - strategy එක - ෙමොකක්ද? මට ෙත්ෙරන විධියට මම
ඉස්සර ෙවලාම කල්පනා කළා එතුමා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඕනෑ ෙදයක්
කරන්න අපට මුදල් අවශ ෙවනවා.
අද ෙම් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරලා මුදල් ඉල්ලන ෙකොට ඒ මුදල් ඉල්ලන පමුඛතාවන්
ෙමොනවාද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. එතෙකොට ඒ පමුඛතාවලින්
අපට ෙත්ෙරනවා, එතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන විධියට ෙමන්න
ෙම්වා තමයි කළ යුත්ෙත් කියන එක. මට ෙපෙනන විධියට
ෙමතුමාෙග් කෙමෝපාෙය් ෙකොටස් හතරක් තිෙබනවා. ඒ ෙකොටස්
හතර මම ෙදකකට ෙබදනවා. පළමුවැනි එක සංවර්ධනය සඳහා
අවශ ආෙයෝජන ලබා ගැනීම. ෙම් ගරු සභාෙව් අද විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙම් ගැන මීට කලිනුත් කථා කර තිෙබනවා. රටක
සංවර්ධනය සඳහා දැනට කරන සියයට 28ක, 30ක ආෙයෝජනයට
වඩා සියයට 35ක 40ක ආෙයෝජනයක් කළ යුතුයි කියලා අපි
දන්නවා. ෙම් රෙට් ඉතිරි කිරීම් සියයට 20කටත් වඩා අඩුයි. ඒ
නිසා පධාන වශෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් රටට ෙග්න්න ඕනෑ.
ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කලින් ඒ සඳහා GCEC එක
පිහිෙටව්වා. දැන් BOI එක තිෙබනවා. එතෙකොට BOI එක හරහා
ෙම් ආෙයෝජන ෙග්න්ෙන් ෙකොෙහොමද?
අෙනක් කරුණ ෙම්කයි. සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කිරීම
සඳහා පසුබිම සකස් කළා. ඒක ආණ්ඩුෙවන් ෙනොෙවයි, වැඩි
හරියක් කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. ඔන්ඩච්චිලාෙග්
කාලෙය්, සපරමාදුලාෙග් කාලෙය් ඉඳලා සංචාරක ව ාපාරය කෙළේ
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. ඒකට අවශ පසුබිම සකස් කරන එක
තමයි ෙම් අමාත ාංශෙයන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. මම
දකින පළමුවැනි ෙකොටස තමයි පධාන වශෙයන්ම රටට අවශ
විශාල - macro - ආෙයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය කියා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. ෙදවැනි
ෙකොටසත් මම ෙදකට කඩනවා. එකක් තමයි අඩු ආදායම් ලබන
පවුල්වලට සහන සහ ආදායම් ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස්
කිරීම.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කතා කරන ෙකොට, ෙම්
සහන ලබා ෙදනවාද එෙහමත් නැත්නම් ආදායම් ලබා ගන්න
පුළුවන් විධිෙය් කියාවලියක් හඳුන්වා ෙදනවාද කියලා ඒ ගැන
පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඒෙක් ෙදවැනි එක කලාප හා පෙද්ශ
සංවර්ධනය. අෙප් ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාත් ඊට කලින්
කථා කරපු ෙබොෙහෝ අයත් කිව්වා, "අෙප් පැත්තට ෙමච්චර දීලා
තිෙබනවා; අෙප් පළාතට ෙමච්චර පාරවල් හදලා දීලා තිෙබනවා"
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කියලා. එතෙකොට ෙම් ෙකොටස් ෙදක ලබා ගන්නා ආර්ථික
වර්ධනය කියන කාරණෙය්දී, අපි ෙකොයි ෙවලාෙවත් කතා
කරන්ෙන් ආර්ථික වර්ධනය - Economic Growth - පිළිබඳව
ෙනොෙවයි, ආර්ථික සංවර්ධනය - Economic Development පිළිබඳවයි. ෙමතැන තිෙබන ෙවනස විධියට මා දකින්ෙන් ඒ අපි
ලබා ගන්නා වර්ධනය සාධාරණ ෙලස සමාජෙය් ෙබදිලා යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එකයි. ෙම්ක equitable distribution of
wealth - [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මා විගහයක් කරන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, Stiglitz විසින් ලියන ලද Price of Inequality
ෙපොත මා ගාව තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙපොත ඔබතුමා
කියවා තිෙබනවාද කියලා. ආදායම සාධාරණ ෙලස ෙබදී ගිෙය්
නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා ෙම්ෙක් ෙහොඳ විගහයක්
කරලා තිෙබනවා. ටියුනීසියාෙව්, යුෙරෝපෙය්්, ඇෙමරිකාෙව් පවා
ෙම්ක ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට සංවර්ධනය කරන ෙකොට
ෙකොෙහොමද අර ෙකොටස් ෙදකම සමතුලිත - balance - කරලා
කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා. ඉතින් ෙම් වැඩකටයුත්තට රුපියල්
බිලියන 89ක් එෙහමත් නැත්නම් ෙකෝටි 8,900ක් ෙම්
අමාත ාංශය ඉල්ලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව අපි කවුරුත් දන්නවා,
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා බව. ඒ නිසා එතුමාට සාමාන
ඇමතිවරයකුට වඩා වරපසාද, බලතල තිෙබනවා. ෙම් ෙකෝටි
8,900ත්,
ඒ වරපසාදත් එකතු කරලා ෙම් වැඩකටයුත්ත
කරන්නයි එතුමා ඒ උත්සාහය දරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බැලු බැල්මට කාටවත්
කියන්න බැහැ මා කලින් විගහ කරපු ඒ ෙකොටස් හතෙර් කිසි
වැරැද්දක් තිෙබනවා කියා. ෙහොඳ තර්කයක් ඒෙක් තිෙබනවා.
නමුත් අපි ඒ මතුපිටට වඩා ෙපොඩ්ඩක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා කල්පනා
කර බලන්න ඕනෑ ඔය කෙමෝපාෙයන් අපි කවුරුත් සටන් කරන
ෙම් ආර්ථික යුද්ධය ජයගහණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහර
ෙවලාවට
අපට
ෙදොස්
නඟනවා,"විපක්ෂෙය්
ඉන්ෙන්
ෙද්ශෙදෝහිෙයෝ, ෙම් ආර්ථික සංවර්ධනයට විරුද්ධයි, ෙම් රට
දියුණු වනවාට කැමැති නැහැ" කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි, ෙම්වා
විෙව්චනය කරන එක අෙප් කාර්ය භාරය. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අපි ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට අපි කරන වැඩකටයුතු
ගැන විෙව්චනයක් කරන්න එතුමන්ලාට අවශ වුණා. ඒක කරලා
තිෙබනවා. ඊළඟට අපි ආණ්ඩුවක් පිහිෙටව්වාමත් එතුමන්ලා ඒ
වැෙඩ් කරාවි. නමුත් දැන් අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න නිසා ඒ වැෙඩ්
අපටයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.
පළමුෙවන්ම ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන පධානම
දත්ත ටික ගැන මා කියන්න කැමැතියි. අය වැය ඇස්තෙම්න්තු
ෙකටුම්පෙත් 3 වන ෙවළුෙම් 337 වැනි පිටුෙව් එතුමාෙග්
අමාත ාංශයට අයත් දත්ත තිෙබනවා. ෙම්ෙක් පධාන දත්ත තුනක්
විගහ කරලා තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලාම තිෙබනවා, මාසික ගෘහස්ථ
ආදායෙම් සාමාන .1995 වර්ෂෙය් මාසික ගෘහස්ථ ආදායම
රුපියල් 6,476යි. ඒ කියන්ෙන් සාමාන ෙගදරක ලැෙබන
ආදායම. 2006 වර්ෂෙය් 26,286යි. 2010 වර්ෂෙය් 36,451යි
කියලා සඳහන් වනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපිට ෙම්ක මීට වඩා
ෙහොඳට විගහ කරන්න තිබුණා. ෙමොකද, එදා චන්දිකා කුමාරතුංග
මැතිනිය ජනාධිපති වන ෙකොට පාන් ෙගඩියක මිල රුපියල්
3.50යි. අද පාන් ෙගඩියක මිල රුපියල් 65යි. එතෙකොට එදා
ආදායම රුපියල් 6,000යි, අද රුපියල් 35,000යි කියන එක එච්චර
ගැඹුරු විශ්ෙල්ෂණයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි ෙම්ෙක් මූර්ත අගය
ෙමොකක්ද කියලා බලන්න ඕනෑ. ෙම් ඔක්ෙකෝම දත්ත එතුමා
අරෙගන තිෙබන්ෙන් ගෘහස්ථ ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණෙයන්.
මා 2006 ගෘහස්ථ ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණෙය් දත්ත අරෙගන
බැලුවා, 1995- 1996 ඇත්ත වශෙයන්ම මූර්ත ආදායම කීයද
කියලා. ඒ දවස්වල ෙම් මූර්ත ආදායම ගණන් හැදුෙව් 1980 තිබුණු
ගණන පාදක කරෙගනයි. ඒ කියන්ෙන් 1980 වර්ෂෙය් 100 නම්
1996 දී කීයද කියලායි. එතෙකොට 1996 සාමාන මූර්ත වියදම
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

තිබුෙණ් 1,177යි. එතෙකොට ෙම්ක 2007 වන ෙකොට 1,838ට වැඩි
ෙවලා තිබුණා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ කියන්ෙන් ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය
තුළ සාමාන ගෘහස්ථයක ආදායම සියයට 56කින් වැඩි ෙවලා
තිබුණා. 2006 - 2007 ඉඳලා 2009 - 2010 කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්
මූර්ත ආදායමට ෙමොකද වුෙණ්?
ඒකත් මා ළඟ තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම
2009-10 කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් මූර්ත ගෘහස්ත ආදායම් සමීක්ෂණ
වාර්තාව සභාගත* කරනවා. මම ෙමය ලබා ගත්ෙත් ජන හා
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්මයි. 2006 දී අපි පාදක කර
ගන්නා අගය ගන්ෙන් 2002 වර්ෂෙය්දීයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙමතැන තිෙබනවා 2007 දී සාමාන ගෘහස්තයක
ආදායම රුපියල් 17,465යි කියලා. නමුත් 2010 වන විට ෙමය
රුපියල් 17,023 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඊට කලින් කාල
පරිච්ෙඡ්දෙය් සියයට 56ක් වැඩි වුණ මූර්ත ආදායම ෙම් කාල
පරිච්ෙඡ්දෙය් සියයට 2.5කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අපි කාටවත්
ෙම් ගැන තර්ක කරන්න බැහැ. ෙමොකද ෙම්ක - [බාධා කිරීමක්]
ගරු මන්තීතුමා, ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. ෙම්ක මූර්ත අගය.
උද්ධමනය නැතිව. ෙමොකද, එදා පාන් ෙගඩිය රුපියල් 3.50යි. අද
රුපියල් 65යි. ඒ නිසා අපි බලන්න ඕනෑ මූර්ත ආදායම.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන්
ඇමතිතුමා කිව්ව, හීනයකින් වත් හිතුෙව් නැති සංවර්ධනය ෙම්
දත්තවලින් ෙප්නවා කියලා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන
ඊට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙදයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම
නම් මට ෙපෙනන විධියට එතැන තිෙබන්ෙන් යම් කිසි අසාර්ථක
භාවයක්. අපි ඒක පිළිගනිමු. ෙමොකද, අපිට ෙම් දත්තත් එක්ක
argue කරලා වැඩක් නැහැ ෙන්. ෙම්වා මෙග් දත්ත ෙනොෙවයි.
ෙම්වා ජන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කළ
දත්ත. ෙම්වා මම ෙගනාව ඒවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] අපි
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්වලින් මනින ඒක පුද්ගල ආදායම ශීඝෙයන්
ඉහළ යන බව ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ - ඕනෑම
මාධ යක බැලුෙවොත්- කියනවා. අෙප් per capita income එක
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙදදහස් අටසිය ගණනකට ගිහින් තිෙබනවා
කියලා කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක අපි 130න්
වැඩි කරලා 12න් ෙබදුෙවොත් පස් ෙදෙනකු සිටින පවුලකට
මාසයකට රුපියල් 154,000ක් හම්බ ෙවනවා. නමුත් ඒක එෙහම
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒක එෙහම
ෙවන්ෙන් නැති ෙහේතු ෙගොඩක් තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහරුන්ට
ෙගොඩාක් ආදායම ලැෙබනවා. සමහරුන්ට එෙහම ආදායමක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම්ක ඇත්ත වශෙයන්ම විගහ
කරන්නට ඕනෑ ගෘහස්ත සමීක්ෂණයට අනුවයි. මම ඒ ෙල්ඛනය
සභාගත කරලා තිෙබනවා.
අද රෙට්, අපි ගම ගැන කථා කරනවාෙන්. අපි ගෙම් ෙමච්චර
ෙදයක් වුණා, අච්චර ෙදයක් වුණා කියලා ෙම් සභාෙව් කථා
කරනවා. නමුත් 2010 දී ගාමීය ගෘහස්තයක ඒක පුද්ගල ආදායම
රුපියල් 8,916යි. ෙම් රුපියල් 8,916 ඔය කියන රුපියල් 154,000
-පස් ෙදෙනකු ඉන්නවා නම් -ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද අටදාහ
5න් වැඩි කළාම 40,000 යි එන්ෙන්. ඒ නිසා මම නැවත ඔබතුමාට
මතක් කරනවා, ෙම් වාෙග් විගහයක් කරන විට ඒ විගහය අර්ථ
නිරූපණය කරන්නට ඕනෑ
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි කරන
කාරණෙය් පතිඵල හැටියට ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට්
සාමාන ගෘහස්තයක ඒක පුද්ගල ආදායම, -මම ඉස්ෙසල්ලා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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අටදහස්
ගණන කිව්ෙව් ගෙම් ෙන්- රුපියල් 9,104යි. ඒ
කියන්ෙන් සාමාන ෙයන් පුද්ගලෙයක් ජීවත් ෙවන්ෙන් රුපියල්
300කින්. ජන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුව 2010
වර්ෂෙය් දී ෙම් රෙට් එක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 300යි. ෙම්ක
තමයි ආශ්චර්යය කියලා අපි කියනවා නම්, ඒ සංඛ ාව අපි එතරම්
කැමති සංඛ ාවක් ෙනොවන නිසා අපි තෘප්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ
කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සභාගත කළ ෙල්ඛනෙය්
එම පිටුෙව්ම දරිදතාව පිළිබඳව තිෙබනවා. එහි දරිදතාව සියයට
8.9ට අඩු ෙවලා කියලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාමත්ම වැදගත්
කාරණයක්. ෙමොකද, අපි ෙම් දරිදතාව ගැන පාඩම් කරන ෙකොට,
ෙම් අගය තිබුෙණ් විසි ගණන්වලයි. දැන් කමකමෙයන් ෙම්ක
8.9ට බැහැලා තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙම්ක විශාල ජයගහණයක්
හැටියට ෙපන්වන්න සමහරු උත්සාහ කරනවා. නමුත් ෙමතැන
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් වවුනියාව පැත්ෙත් මන්තීවරුන්
සහ ඇමතිවරුන් සිටිනවා. ආණ්ඩුවට අනුව වවුනියාෙව් දරිදතාව
සියයට 2.3යි. එතැන පශ්නයක් ෙන්. වවුනියාෙව් සියයට 98ක්
ඉන්ෙන් දුප්පත් නැති පුද්ගලෙයෝ කියලා සාමාන පුද්ගලෙයකුට
හිතන්න අමාරුයි. ෙම් අනුව නම් සියයට 2ක් තමයි දුප්පත්
පුද්ගලෙයෝ ඉන්ෙන්. ඒක ෙවන්න බැහැ. එතැන ෙමොකක් හරි
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ක ගැන ෙසොයලා බලන්න ෙවනවා. ඒක
එෙහම තිබියදී අපි ෙම්ෙක් නිර්ණායකය පිළිබඳව ෙපොඩි විගහයක්
කරන්නට ඕනෑ කියා මා කල්පනා කළා. ෙකොෙහොමද, දුප්පත් කියා
කියන්ෙන්? ඇෙමරිකාව ගත්ෙතොත් අවම වශෙයන් ෙඩොලර්
23,000ක් නැත්නම් දුප්පත්. ෙඩොලර් 23,000ක් හම්බ කරන්න
ඕනෑ in America, annually. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි මම
කියන්ෙන්. ඒ නිර්ණායකයන් ෙවනස්. බලන්න අෙප් නිර්ණායකය
ෙමොකක්ද කියා. -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කැලිෙෆෝනියාව ගැන
ෙහොඳට දන්නවා ෙන්. ඇයි, මෙගන් අහන්ෙන්? මම ෙම්
නිර්ණායකය කියන්නම්. 2002 අවුරුද්ෙද් කිෙලෝ කැලරි 2030ක
ෙපෝෂණයක් ලබා ගන්න වියදම් කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ වියදම
දරා ගන්න පුළුවන් නම්, කෑමට වඩා ෙපොඩ්ඩක් technical වූ තව
ෙපොඩි වියදමක් තිෙබනවා ඇඳුම් පැළඳුම්වලට, ඒකත් දරා ගන්න
පුළුවන් නම් දුප්පත් ෙනොෙවයි කියායි කියන්ෙන්. මැෙරන්ෙන්
නැතුව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් නම් දුප්පත් ෙනොෙවයි කියන
නිර්ණායකය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2002 දී එක පුද්ගලෙයකු
වියදම් කරන්න ඕනෑ පමාණය රුපියල් 1423යි. නමුත්
උද්ධමනයත් එක්ක ඒ පමාණය ඉහළ ගිහින් අද වන විට රුපියල්
3545යි. එතෙකොට දුප්පත් නැහැ කියා අපි සලකන්ෙන් මාසයකට
රුපියල් 3545ක් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් තමයි. ඒ කියන්ෙන්
දවසට රුපියල් 100ක් වාෙග් ගණනක්. ඇත්ත වශෙයන්ම
කල්පනා කර බලන්න. ෙද්ශපාලනය පැත්තකින් තියන්න. මට
දවසකට වියදම් කරන්න පුළුවන් රුපියල් 100ක් නම් එෙහනම්
මම ෙපොෙහොසත්. දවසකට වියදම් කරන්ෙන් රුපියල් 90ක් නම්
මම දුප්පත්. දුප්පත්කම මනින එක දවසකට රුපියල් 100ක් නම්
එය ඇත්ත වශෙයන්ම සාධාරණයි කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම්
ගරු සභාවත් එය පිළිගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මම හිතන හැටියට
ෙමතැන ෙලොකු පරස්පරයක් තිෙබනවා. පවුල් ලක්ෂ 18කට
සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදනවා කියා මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව්දී
සඳහන් වුණා. නමුත් දුප්පත්කම මැන්ෙනොත් ඉන්ෙන් සියයට
8.9යි. ඒ කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙගොඩක් අඩු පමාණයක්. [බාධා
කිරීමක්] දැන් සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපියල් 750යි, 1,500යි,
2,500යි. එෙහම නම් අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා මහ විශාරදයා- කිව්ෙව් රුපියල් 2,500න් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්
කියා. ඒ නිසා හැම ෙද්ම ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්ෙන් නැතුව අපි
- ආණ්ඩු පක්ෂයත් විපක්ෂයත්- ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කර බලන්න
ඕනෑ, ෙම් නිර්ණායකයන් ෙවනස් කර ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රට
සංවර්ධනය කරා-
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

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

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

ගරු මන්තීතුමනි, මම එකක් කියන්නම්. දරිදතාවය ගැන
සඳහන් කරන විට ඔබතුමා කියන මතෙය්ත් එක්තරා
සාධාරණත්වයක් තිෙබනවා කියා මම හිතනවා. ඒක අපිත්
පිළිගන්නවා. නමුත් ඔතැනදී අපි ෙපන්වා තිෙබන්ෙන් මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් දරිදතාවෙය්
පතිශතය අඩු වීම පිළිබඳවයි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

පිළිගන්නවා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒකයි අපි බලන්ෙන්. එදාත් එක්ක හැම ඉලක්කයක්ම ෙපන්වා
තිෙබන්ෙන් -ඒක පුද්ගල ආදායමත් - ඒ විධියටයි. ෙලෝකෙය්
සම්මත පිළිගැනීම තමයි - [බාධා කිරීමක්] මමත් පිළිගන්නවා,
දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ඉන්න අය විතරක් ෙනොෙවයි අපි නගා
සිටුවන්න ඕනෑ කියන එක. ඒ නිසා තමයි දරිදතා ෙර්ඛාෙවන්
ඉහළට ආ උදවියත් දිවි නැගුම තුළ තියාෙගන අපි ඉදිරියට යන්න
කටයුතු කරන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම එය පතික්ෙෂේප
කරන්ෙන් නැහැ. මම කියන්ෙන් ඒ නිර්ණායකය ගැන නැවත අපි
හිතලා බලන්න ඕනෑ කියායි. ඒකයි මම කියන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] අපිට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්වා කවුරු ෙහෝ 1950
ගණන්වල හැදූ පලියට ෙමතැන ෙම්ක පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ
නැහැ. These must be dynamic. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මත්
දව අයින් කළා ෙන්. මත් දව අයින් කර inflation එක -[බාධා
කිරීමක්] අෙන්! පසුව කියන්න. ඇත්ත කථාව තමයි ඔය
නිර්ණායකය කල් පැනලා කියන එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම රුපියල්
3,000න් ගන්න පුළුවන් ෙමොනවාද කියා මම ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා
බැලුවා. මහ බැංකුෙවන් සතියකට වතාවක් මිල ගණන් publish
කරනවා. මා library එකට ගිහින් ජන හා සංඛ ාෙල්ඛන
පාර්තෙම්න්තුෙවන් මිල ගණන් ගත්තා. අලු ෙකෙසල් කිෙලෝ
එකක්- ඒක තමයි උඩින්ම තිෙයන්ෙන්. ඒකයි ඉස්ෙසල්ලාම ඒක
කියන්ෙන් - රුපියල් 127යි. පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා සියයට
49කින් වැඩි ෙවලා. වම්ෙබොටු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 175යි. පසු
ගිය අවුරුද්දට වඩා සියයට 110කින් වැඩි ෙවලා. වැටෙකොළු
කිෙලෝ එකක් රුපියල් 133යි. පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා සියයට
62කින් වැඩි ෙවලා. ෙබෝංචි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 270යි. පසු ගිය
අවුරුද්දට වඩා සියයට 107 කින් වැඩි ෙවලා. ඔන්න ඔය වාෙග්
වැඩි වුණු ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අෙන්!
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, please let me speak.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙගොවියාට ලැබුණු මිල ෙකොතරම් වැඩි වුණාද කියා බලන්න.
එතෙකොට ආදායමත් වැඩි ෙවනවා.
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ඒක තමයි මම අර ඉස්ෙසල්ලා ෙපන්වූෙව්. ෙගොවියාට ලැබුණු
මිල තමයි රුපියල් 8,900 කියා ෙපන්වූෙව්. ඒක ඔබතුමා
පිළිගන්න ෙකෝ.
ඒ ගාමීය ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් - rural farmers - පවුලකට
මාසයකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 8,900යි. නමුත් වම්බටු කිෙලෝව
රුපියල්175යි. කාටද ෙම්වා ගන්න පුළුවන්? [බාධා කිරීමක්] හරි.
අතරමැදිෙයෝ කවුද? අතරමැදියන්ට fund කරන්ෙන් කවුද? [බාධා
කිරීමක්] ඒකට කමක් නැහැ.
අපි, මාළු මිල ගනිමු. අපි වැඩිෙයන් මාළු ගැන කථා කරන
නිසා මාළු මිල බලමු. ගිය සතිෙය් සාලෙයෝ කිෙලෝවක average
එක රුපියල් 180 යි; සියයට 37කින් වැඩි ෙවලා. බිත්තර මිෙල්
average එක රුපියල් 12යි; සියයට 17කින් වැඩි ෙවලා.
ලක්ස්ෙපේ ගෑම් 400ක් රුපියල් 315යි; සියයට 22කින් වැඩි ෙවලා.
මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන්, රුපියල් 3,500කින් එෙහමත්
නැත්නම් දවසකට රුපියල් 100න් ජීවත් ෙවන්න අමාරුයි කියන
එක.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මම ෙම් කියන්න යන
කථාව ටිකක් බරපතළයි. මම ඒක විගහ කරන්නට කැමතියි.
ෙම්ක වැදගත් විගහයක්. අපි ආදායම් වියදම් පරතරය ගැන
බලනෙකොට, there is something called deciles. You take the
population and break them into 10 equal components.
අෙප් ආදායම ජනතාවෙග් දහෙය් පංගුවලට ෙබදුෙවොත්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුවන දහෙයන් පංගුවට
ලැෙබන්ෙන් සාමාන ෙයන් රුපියල් 5,733යි. ඊට අදාළ chart
එකක් මම ෙම් සභාවට ෙපන්වන්න කැමතියි.
පළමුවන දහෙයන් පංගුෙව් සාමාන ආදායම රුපියල්
5,733යි. ඔවුන් ආහාරවලට වියදම් කරනවා, රුපියල් 8,120ක්.
ආහාර ෙනොවන ෙද්වල් සඳහා වියදම් කරනවා, රුපියල් 5,257ක්.
එතෙකොට මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය ජීවත් ෙවන්න
හැම මාසයකම රුපියල් 7,652ක් ණය ගන්නවා. ෙදවන දහෙයන්
පංගුව ගනිමු. ෙදවන දහෙයන් පංගුවත් එෙහමයි. ඔවුන් මාසයකට
ණය ගන්නවා, රුපියල් 6,098ක්. තුන්වන පංගුව ගනිමු. ඔවුන්
මාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 5,046ක් ණය ගන්නවා. හතරවන
දහෙයන් පංගුව, පස්වන දහෙයන් පංගුව, ඒත් එෙහමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කියන කථාව ඔබතුමා
විශ්වාස කරන්ෙන් නැති ෙවයි. ෙම්වා ආණ්ඩුෙව් සංඛ ාෙල්ඛන.
හයවන දහෙයන් පංගුව ෙවනෙතක් පිරිස මාසයක් ජීවත් ෙවන්න
ණය ගන්නවා. හය වන දහෙයන් පංගුව රුපියල් 2,151 ක් ණය
ගත්ෙත් නැත්නම්, සැමන් ටින් එක පස් ෙදෙනක් ෙබදා ෙගන
කාලා වුණත් ජීවත් ෙවන්න ඔවුන්ෙග් ආදායම මදි. ඒක තමයි
යථාර්ථය. Krrish Tower එනවා, අරවා ෙම්වා එනවා කියලා
ෙකොපමණ කෑ ගැහුවත් ෙමන්න ගෙම් මිනිහාට, නගරබද මිනිහාට,
මෙග් ෙකෝට්ෙට් ආසනෙය් ඔෙබ්ෙසේකරපුර ඉන්න මිනිහාට, ඒ
පවුලට ජීවත් ෙවන්න තිෙබන අමාරුව.
ඊළඟට බලන්න ආදායම් ෙබදී යෑෙම් අනුපාතය. දැන් ගිනි
සංගුණකය ගැන ෙනොෙයකුත් අය ෙනොෙයකුත් විගහ කළා. අප
දන්නවා, ගිනි සංගුණකය - Gini coefficient- ෙම් අගය ''බිංදුෙව්''
තිෙබනවා නම් ඉතාම සාධාරණයි. ''එෙක්'' තිෙබනවා නම් ඉතාම
අසාධාරණයි. ෙම් අගය ''එෙක්'' තිෙබනවා කියන්ෙන් ෙම්
ලංකාෙව් ඔක්ෙකොම ආදායම යන්ෙන් එක පුද්ගලෙයකුට කියන
එකයි. සාමාන ෙයන් ෙම් ගිනි සංගුණකය දශම තුනට වාෙග් තියා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

ගන්න පුළුවන් නම්, සංවර්ධනය ෙවන රටක යම් කිසි විධියකට
සාධාරණව ආදායෙම් ෙබදී යෑමක් තිෙබනවා කියලා හිතන්න
පුළුවන්.
1996 දී ෙම් සංගුණකය තිබුෙණ් දශම 46ට; තුනට වඩා වැඩියි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳට ෙම් ගැන දන්නවා. ෙම් සංඛ ා
ඔබතුමන්ලාෙග් සංඛ ාෙල්ඛනවල තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව
ආදායම් විෂමතාව - inequity - වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට
ආදායම් විෂමතාව වැඩි කරන්න ෙනොෙවයි ෙන් ඔබතුමන්ලා
මහින්ද චින්තනය යටෙත් ආණ්ඩුව ගත්ෙත්. ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව
ගත්ෙත් ආදායම් විෂමතාව අඩු කරන්නයි. එතෙකොට, දැන් ෙම්
ගිනි සංගුණකය දශම 46 සිට දශම 4.9 ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන් ඉතා විශාල පමාණයක්. ඒ අනුව ආදායම ෙබදී යෑෙම්
විෂමතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ නම් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි මා කලින් ෙපන්වා දුන් විධියට, ඒ සංවර්ධනෙය්
පතිලාභ සාධාරණ ෙලස ෙබදීයෑම පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබනවාය
කියන එක ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව අප සියලු ෙදනාම පිළිගන්න
ඕනෑ. මා ඉදිරිපත් කළ දත්ත සහ මා කළ විගහය අනුව ෙම් ගරු
සභාව ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. එෙසේ නම් ඒ යුද්ධය දිනුම්ද, නැද්ද
කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමා සිතා බලන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම
ගෙහන් වැටිච්ච මිනිහාට ෙම් අය වැෙයන් ෙගොනා ඇන්නා. කාල
ෙව්ලාව මදි නිසා මා ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
සෑෙහන ගණනකින් බදු වැඩි කළා. ඊට පස්ෙසේ,-[බාධා කිරීම්]
දැන් ෙගදර යන ගමන් කාගිල්ස් එෙකන්, ලාෆ් එෙකන් තමයි
මිනිස්සු බඩු ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙබෝංචි කිෙලෝ එකටත් සියයට 12ක
VAT එකක් පැනෙවනවා. අල ෙගඩියටත්, ෙපොල් ෙගඩියටත්,
පරිප්පු ඇටයටත් සියයට 12ක VAT එකක් පැනෙවනවා. ෙම්
කරුණු Finance Ministry එෙක් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අප
ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමන්ලා නැවත හිතලා බලන්න ෙම්
අසරණ මිනිසුන්ට ෙම් වැෙඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්ෙසේ
කිව්වා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා කෘෂිකර්මයට ෙකොයි
තරම් ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් කරනවාද, ඇට වර්ග ෙබදනවා,
ෙම්වා ෙම්වා ෙදනවා කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 ෙනොවැම්බර් මස 18 දින
"The Sunday Times" පුවත් පෙත් පළ වූ වාර්තාවක් හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. Tilak
Gunasekera, Chairman of the Ceylon Motor Traders'
Association has said in that article that a four-wheel farm
tractor costs an additional Rs. 500,000. ෙම් අය වැෙයන් බදු
වැඩි කිරීම නිසා කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පුද්ගලයකුෙග්
tractor එකක මිල රුපියල් ලක්ෂ 5කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා
කියලා ෙම් වාහන ආනයනය කරන ආයතනෙය් පධානියා කියා
තිෙබනවා. දුප්පත් ජනතාවට ෙනොෙවයිද ෙම් බර පටවන්ෙන් ගරු
ඇමතිතුමනි?
අපි ඊළඟ කාරණයට යමු. දැන් අපි බලමු ආර්ථික වර්ධනයට
අවශ ආෙයෝජනය ගැන. ඒ කියන්ෙන් ෙදවැනි ෙකොටස. මම
පළමුෙවන් විගහ කෙළේ පළමුෙවනි ෙකොටසයි. ෙම් සංචාරක
කර්මාන්තයට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමන්න වැදගත්
කථාවක් තිෙබනවා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මුදල්
ඇමතිවරයා හැටියට 2010 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී 2011 Budget
එක ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ෙබොෙහොම අවධාරණෙයන් කියා සිටියා,

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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- ඔබතුමන්ලා ෙම්ක කියවලා ඇති - ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් පශ්න
ෙගොඩක් තිෙබනවා, අවශ වන විධියට ආෙයෝජන ලැෙබන්ෙන්
නැහැ, ඒ නිසා ඒවා ශීඝෙයන් වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලා. 2010
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් එතුමා කිව්වා ෙම් ආයතනයට පූර්ණ කාලීන
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් පත් කරන්න ඕනෑය කියලා. නමුත්
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති, අද ෙවන ෙකොට
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට - ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත්
ෙන්, ෙම් ආයතනය තිෙබන්ෙන් - ජනාධිපතිවරයාෙග් ඒ
චින්තනය අනුව ඒ වැඩ කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. දැන් අප telephone කළා, Research Division
එෙකන්. Telephone කරලා BOI එෙකන් ෙහොයලා බැලුවා
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, පනත
සංෙශෝධනය කළා. Directorsලා පස් ෙදෙනකුයි DirectorGeneral ෙකෙනකුයි ෙවනම පත් කරන්න කියලා අපි ඔක්ෙකොම
එකතු ෙවලා එය සම්මත කළා. Board එෙක් ඉන්ෙන් කවුද?
Board එෙක් ඉන්නවා, Mr. M.M.C. Ferdinando, he is the
Chairman. Then, there is Mr. Eshana de Silva, Mr. Sanjeewa
Wickramanayake and Mr. Anura Jayasinghe. So, there is a
Chairman but there is no Director-General. Today is the 24th
of November, 2012. The Hon. Minister of Finance said this
in November 2010. So far, a Director-General has not been
appointed; Acting Director-General ෙකෙනක් විතරයි Mr.
M.M.C. Ferdinando පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඔය තරම්
ෙපොඩි ෙදයක් කර ගන්න බැරි නම් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙඩොලර්
බිලියන ගණන්වලින් අපි ආෙයෝජන ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
We have to have a structure. We have to have an efficient
and streamlined agency to go out and bring in foreign
investments. අවුරුදු තුනහමාරක් ගිහිල්ලාත් අපට තවම බැරි
ෙවලා තිෙබනවා ෙඩොලර් බිලියනය ඉක්මවා ලබා ගන්න.
ඔබතුමන්ලා කියනවා ගිය අවුරුද්ෙද් ෙඩොලර් බිලියන 1.06ක්
ෙගොනාවා කියලා. නමුත් ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමායි, මායි ෙම් ගැන දීර්ඝ වශෙයන් වාද කර ගත්තා. මම
වැරැදි නම් වැරැදියි කියන්න. මම හිතන විධියට ෂැන්ගී - ලා එකට
සින්නක්කරව විකුණපු අක්කර දහෙය් ෙඩොලර් මිලියන 260ත්
ඇතුළුව තමයි ෙම් ෙඩොලර් බිලියන 1.06 ලැබී තිෙබන්ෙන්. දැන්
බලන්න -

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ඉඩමක් අරෙගන සල්ලි
ෙමහාට ෙගවන එකත් ආෙයෝජනයක්. ඒවා ෙමෙහේ සල්ලි
ෙනොෙවයි. ඒවා ෂැන්ගී-ලා ෙකොම්පැනිෙය්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හරි, හරි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. මම එය පශ්නයක්
හැටියට ෙයොමු කෙළේ. ඔබතුමා පිළිගත්තා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

අෙන්, මට තව ෙවලාව ෙදන්න.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

කරන්න ෙදයක් නැහැ ගරු මන්තීතුමනි. ෙවලාව මදි.

Hon. Member, you have spoken beyond your time.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

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

Have I not got anymore time?

එතෙකොට ෙම් ජනවාරි, සැප්තැම්බර් මාස ෙවනතුරු හම්බ
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 614ක් පමණයි. නමුත්
වියට්නාමෙය් 2011ට ෙඩොලර් බිලියන 14.7යි. 2012 පළමුෙවනි
මාස හයට ෙඩොලර් බිලියන 8යි. මියන්මාරෙය් 2011ට ෙඩොලර්
බිලියන 20යි. දැන් ඔබාමාත් එෙහේට ගිය නිසා ෙම් පමාණය ඊටත්
වඩා වැඩි ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

ෙව්ලාෙව් පශ්නයක් තිෙබන නිසා මම ෙකටිෙයන් තව
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි.

We were told that investors were falling over each
other to invest in Sri Lanka. We all know that you took
planeloads of hangers-on - I am sorry to use that word and issued glorified statements that the Americans were
coming, the Europeans were coming, the Japanese were
coming and the Indians were coming. Now, we are told
that even the Kazakhs are coming. But, where are they?
What are the factories they have set up, Hon. Minister?
What goods and services are they exporting?
Unfortunately, Hon. Minister, I am sorry to say, most
of this is myth. All we are getting is a bunch of "two-bit
scam artists" - I am using that word deliberately - because
they are conniving with some of these so-called stock
market manipulators to make a quick buck of all the
suckers. Even more than the suckers, we have
Government- controlled private pension funds and
savings banks. I do not have time to go into this. But, just
to mention a few names: Environmental Resources
Investments Limited or the ERI, the Browns Group or the
Gold Quest are all those two-bit investors who have come
here to manipulate the people's wealth.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Anyway, we all have to listen to the Chair. I wish I
had more time. But unfortunately, I do not have.
එෙහම නම් මම ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ෙමහි summary එක
කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් දර්ශනයක් තිෙබනවා.
ඒ දර්ශනය වන්ෙන්, එක පැත්තකින් ආෙයෝජන ලබා ෙගන රට
සංවර්ධනය කරා ෙගන යාමත්, අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ සාධාරණ ෙලස සමාජෙය් ෙබදා දීමත්. මම
පිළිගන්නවා, එය තාර්කිකයි; ඒ කමය හරි කියලා. මම ෙපන්වලා
දීපු ෙබොෙහෝ ෙද් තිබුණා. ඒවා ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව ඔබතුමා
හිතට ගන්න. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට කියන්න. ඒ
විෙව්චනය අපි කෙළේ ධනාත්මක විෙව්චනයක් හැටියටයි. ඒ නිසා
මම
ඔබතුමාටත්,
ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශෙය්
සියලුම
නිලධාරින්ටත් සුබ පතනවා, ෙම් කටයුත්ත සාර්ථකව කර ෙගන
යන්නට හැකිෙව්වා කියලා. ෙමොකද ෙම්ක අෙප් රට. අපි
ෙද්ශපාලනය කරමු, ජපානෙය්. අපි ෙද්ශපාලනය කරමු,
ඇෙමරිකාෙව්. අපට ඕනෑ ෙම් රට දියුණු කරන්නයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

තමුන්නාන්ෙසේ විනාඩි තුනක් වැඩි පුර ගත්තා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

So, Hon. Minister, you as well as I know that the BOI
has underperformed. That is the truth. Dr. P.B.
Jayasundera. for whom I have a lot of respect, slammed
the BOI and said, "This must be changed. There is so
much red tape and we cannot get investors into this
country". He said it about the Tourist Board as well. So,
these are the matters that we have to ensure works well,
they are well-oiled and well-greased to work efficiently.
Otherwise, there is no way that we can go from US
Dollars 1 billion to US Dollars 20 billion. Myanmar is
earning US Dollars 20 billion, Hon. Minister and we are
struggling with US Dollars 600 million. Sri Lanka is a far
better place than Myanmar. Look at this country. ෙම් රට
ෙකොච්චර ලස්සන, ෙකොච්චර සුන්දර, ෙකොච්චර සම්පත් තිෙබන
රටක්ද? ඇයි, අපට ෙම් වැෙඩ් කර ගන්න බැරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ෙම් ආර්ථික යුද්ධය ජය ගන්න නම් ඔබතුමාෙග්
ෙම් වැඩ කටයුත්ත මීට වඩා-

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

ඒ නිසා අපට "ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ" යයි කියන්ෙන් නැතුව අෙප්
ධනාත්මක විෙව්චන ඒ විධියට පිළිගන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees
will now take the Chair.
අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.
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ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාෙව් සුපසිද්ධ ආර්ථික
විද ා ෙද්ශකවරෙයකුෙග් ආර්ථික විද ා ෙද්ශනයකට පස්ෙසේ මට
සභාව අමතන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ෙබොෙහෝ ෙසේ සතුටු ෙවනවා.
අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ වැරදි සංඛ ා ෙල්ඛන සහිත ආර්ථික
විද ා ෙද්ශනයකට සවන් දුන්නා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද
දවෙසේ සාකච්ඡා ෙකෙරන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය
ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අදහස් දක්වපු අෙප්
ගරු මන්තීතුමන්ලා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් කාර්ය
භාරය පිළිබඳව, "මහින්ද චින්තන" වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව
එක්ෙකෝ ෙනොදැන නැත්නම් දැන ෙගන කරුණු සඟවා ෙගන
අදහස් දැක්වීමකුයි සිදු කෙළේ. උෙද් ඉඳලා ෙම් ස්ථානෙය් හිටපු
අපට අහන්න, දකින්න ලැබුෙණ් එයයි. විෙශේෂෙයන් අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ, "මහින්ද චින්තන" වැඩ පිළිෙවළ හරහා "ජාතික
සවිය, ගම නැගුම" වැඩසටහන් තුළින් ෙද්ශීයත්වය මුසු කර ගත්තු,
ෙද්ශීය ගති පැවතුම්වලට, සිරිත් විරිත්වලට අනුව රෙට් ජාතික
ආර්ථිකය, ජාතික අනන තාව ෙගොඩ නැංවීමට රජය උත්සාහ
අරෙගන තිෙබනවා කියලා; එහි පතිඵල ලබා තිෙබනවා කියලා.
රෙට් ජාතික ආර්ථිකය, ජාතික අනන තාව ෙගොඩ නැංවිය
හැක්ෙක් ෙකෙසේද, ඒ සඳහා අපි ෙසොයා බැලිය යුතු උපාය, උපකම
ෙමොනවාද යන්න පිළිබඳව ෙබොෙහොම දීර්ඝ විශ්ෙල්ෂණයකුත්
එක්ක ආපු, ජාතික අනන තාව ෙගොනු කර ගත්තු වැඩ පිළිෙවළක්
ඔස්ෙසේ දුවන "මහින්ද චින්තන" වැඩ පිළිෙවළ යථාර්ථයක් බවට
පත් කිරීෙම්දී ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය අද විශාල
ජයගහණයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ ජයගහණය ලබා ෙගන
තිෙබන්ෙන්, අමාත ාංශය ෙහෝ අමාත තුමා ෙනොෙවයි. ඒ
ජයගහණය සමස්ත ජාතියම -රටම- අත් පත් කර ගත්තු
ජයගහණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් පිළිබඳව
කරුණු කාරණා හරිහැටි කථා බහ කරන්ෙන් නැතුව, ඒවා සඟවා
ෙගන කථා කරපු ඇතැම් විද්වතුන්ෙග් අදහස් පිළිබඳව ෙසොයා
බැලීෙම්දී අපට ඉතාම පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕනෑ කාරණයක්
තිෙබනවා. ඒ තමයි, "මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති පකාශනය
යනුෙවන් අපි සඳහන් කරන්ෙන්, රටට ඔබින, රටට ගැළෙපන, රට
හදන වැඩ පිළිෙවළකුයි.
ඒ වැඩ පිළිෙවළයි අෙප් ෙද්ශපාලන දර්ශනය. අෙප් වැඩ
පිළිෙවළ මහින්ද චින්තනයයි. හැබැයි ෙමතැන කරපු කතාවලට
ඇහුම් කන් ෙදන ෙකොට වැටෙහනවා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පමුඛ විපක්ෂය ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන් "මහින්ද චින්තනය"
ෙවනුවට "ෙතොත්ත බබා චින්තනය"යි කියලා. අපි පාරවල් ටික
හදන ෙකොට, පාරවල් ටික හැදුෙව් ෙමොකටද කියලා අහනවා.
ෙසෞඛ සම්පන්න ජනතාවක් බිහි කරන්න ව ායාම පථ හදන
ෙකොට, ඒවා ෙබොරු වැඩ කියනවා. සුද්දන්ට වැව් ෙපන්නන්න වැව්
බැමි, වැව් පිට්ටනි හදනවා කියලා කියනවා. "දිවි නැගුම" හදන
ෙකොට දිවි නැගුම වැඩක් නැහැ කියලා කියනවා. ෙම් විධියට, අප
කරන හැම එෙක්ම අෙනක් පැත්ත දකින ෙකොට තමයි අපට
හිෙතන්ෙන් අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන්
ෙතොත්ත බබා චින්තනය කියලා. ඒ ෙතොත්ත බබා චින්තන
කණ්ඩායෙම් එදා හිටපු උපෙද්ශකවරුන් ගැන අපි අහලා
තිෙබනවා, අපි ඒ අය දැකලා තිෙබනවා, පුවත් පත් මාර්ගෙයන්
සහ ෙවනත් ෙතොරතුරු මාර්ගෙයන්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය හදන ෙකොට, ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා පමුඛ අමාත මණ්ඩලය සහ අප සියලු ෙදනා
කැඳවලා කිව්ෙව්, හැම ක්ෙෂේතයකම දැනුමක් ෙත්රුමක් තිෙබන
විද්වතුන්ෙග් අදහස් උදහස් සැලකිල්ලට අරෙගන, ෙගොවීන්ෙග්,
කම්කරුවන්ෙග්, තරුණයන්ෙග්, උපාධිධාරින්ෙග්, හැම අංශයකම
අයෙග් අදහස් උදහස් අරෙගන මහින්ද චින්තනයට අනුව ෙම් අය
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වැය හදලා ඉදිරිපත් කරන බවයි. සමස්තයක් වශෙයන් රෙට් සෑම
ෙකොටසක්ම නිෙයෝජනය කරන ජනතාවෙග් අදහස් උදහස්වලට
මුල් තැන දීලායි ෙමය හදලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි අපි අහලා
තිෙබනවා, 2001 ඉඳලා 2004 දක්වා තිබුණු හිටපු අගාමාත ගරු
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට
උපෙදස් ෙදන්න විෙද්ශීය උපෙද්ශකවරුන් ෙගනැල්ලා ඒ අයෙග්
උපෙදස් අනුවයි එදා අය වැය හදලා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්
කියා. ඒ විෙද්ශීය උපෙද්ශකයන් අතර ශී ලාංකිකයන්
කිහිපෙදනකුත් ඉඳලා තිෙබනවා. එක්ෙකෙනක් සිරිවර්ධන කියලා
මහත්මෙයක්. රුපියල් 88,000ක් ලු දීමනාව. තවත් ෙකෙනක්
ඉඳලා තිෙබනවා ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා කියලා මහත්මෙයක්.
ඔහුෙග් උපෙදසුත් ගත්තා ලු. 2001 ඉඳලා 2004 දක්වා හැදුවා අය
වැය; අවුරුදු ෙදකක් ආණ්ඩු ෙකරුවා. අවුරුදු හයකට ගත්තු
ආණ්ඩුව අවුරුදු ෙදෙකන් ඉවර කරලා එදා ෙගදර ගිෙය්
ආචාර්යවරුන්ෙග් උපෙදස් නිසයි. ඒක හින්දා තමයි තවත්
ෙබොෙහෝ කාලයක් යන කල් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලයට
එන්න බැරි. ඒක සිහිනයක් පමණයි. එවැනි උපෙද්ශකවරුන් අෙප්
විපක්ෂ නායකතුමාට තවතවත් උපෙදස් ලබා දීම නිසා එක්සත්
ජාතික පක්ෂය යන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව හිතා ගන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒක තමයි අපි කිව්ෙව් ඒ අයෙග්
චින්තනය ෙතොත්ත බබා චින්තනය කියලා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විපක්ෂය කියනවා රෙට් බඩු
ගණන් වැඩියි, මිනිසුන්ට කන්න විධියක් නැහැ, මිනිසුන්
බඩගින්ෙන් ඉන්නවා කියලා. "අපි ෙවනුෙවන් අපි" කියන රණ
විරු වැඩ සටහන යටෙත් දියවන්නාෙව් හන්දිෙය් රුපියල් 50ට
බත් පැකට් එක ෙදන ෙකොට අනාගත එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිවරයා ෙවන්න හිතා ෙගන ඉන්න ඉරාන්
විකමරත්න අනාගත ඇමතිතුමා කියනවා රුපියල් 50ට බත් ෙදන
එක වැරැදියි කියලා. රුපියල් 50ට බත් ෙදන්න එපා ලු. එතෙකොට
කීෙදනකුට රස්සා නැති ෙවනවාද කියලා අහනවා. ෙමන්න,
ෙතොත්ත බබා චින්තනය. ෙම් රෙට් බස්නාහිර පළාෙත් ජන
ගහනෙයන් සියයට 18කට දියවැඩියා ෙරෝගය තිෙබනවා කියලා
ෛවද සමීක්ෂණ මඟින් ෛවද වරුන් කියන ෙකොට අද
ජනතාවෙග් මානසික ව ාකූලතාව අෙහෝසි කරන්න, ජනතාවට
තමන්ෙග් කාල ෙව්ලාව නියම විධියට ගත කරන්න ව ායාම පථ
හදලා ෙදන ෙකොට ඒකට කියනවා ෙම්ක මුදල් නාස්ති කරමින්
කරන අපරාධයක් කියලා. බත් පැකට් එක මිල වැඩිෙයන් දුන්නත්
ෙහොඳ නැහැ; බත් පැකට් එක රුපියල් 50ට දුන්නත් ෙහොඳ නැහැ.
කීඩා පිටි හැදුවත් ෙහොඳ නැහැ; කීඩා පිටි ෙනොහැදුවත් ෙහොඳ නැහැ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
ආණ්ඩුවත් අතර තිෙබන පරතරය ඕකයි. ෙම්ක වටහා ගන්න
ජනතාවට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ පක්ෂෙය් නායක
කාරකාදින්ට ඒක තවමත් අවෙබෝධ ෙනොවීම ජාතිෙය් වාසනාවක්
විධියට අපි සලකනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුෙව් ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් එදා "දිවි නැගුම"
වැඩ සටහන ආරම්භ කරන ෙකොටම, මිරිස් ගස් හිටවලා,
මඤ්ෙඤොක්කා හිටවලා, බණ්ඩක්කා, රාබු හිටවලා ෙම් රෙට් පශ්න
විසඳන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. රූපවාහිනී විවාදවලට ගිහිල්ලා
සමහර අය කිව්වා මඤ්ෙඤොක්කා හිටවලා පශ්න විසඳන්න පුළුවන්
නම් අපි මුළු රෙට්ම මඤ්ෙඤොක්කා හිටවනවා කියලා. හැබැයි අපි
අද පකාශ කරන්න ඕනෑ, ඒ වැඩ පිළිෙවළ නිසා අද ආසියාෙව්
ආහාර සුරක්ෂිතතාව වඩාත්ම ෙහොඳින් තිෙබන රට බවට
ශී ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබනවා කියා. අද රෙට් හැම තැනම, හැම
ෙගදරකම, ගම්බද - නගරබද, දුප්පත් - ෙපොෙහොසත් ආදි කිසිම
ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමන්ට ඕනෑ කරන ආහාර අවශ තාව සපුරා
ගන්න පුළුවන් විධියට පවුල් ඒකක සකස් ෙවලා තිෙබනවා. අද
වස විස නැති ආහාර සඳහා තමන්ෙග් ෙගවත්ෙත් හදාගත් ආහාර
ටික කන්න, නැත්නම් ඒ හදාගත් ෙද් අල්ලපු ෙගදරට ෙදන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් ආකාරයට අද ෙම් දිවි
නැගුම වැඩ සටහන ඉතාම සාර්ථකත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
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ෙම් ෙගොල්ෙලෝ හිතන්ෙන් අලයි, බතලයි, මඤ්ෙඤොක්කායි
හිටවන එක විතරයි “දිවි නැගුම” වැඩසටහන කියලායි. නමුත් ඊට
වැඩිය සමස්ත සමාජ ෙද්හයම වට කර ගත්ත, පුරා පැතිරී ගිය
දැවැන්ත ආර්ථික වැඩසටහනක් විධියට “දිවි නැගුම” වැඩසටහන
අපි හඳුන්වන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වැඩ
පිළිෙවළ තුළින් අද ගම්මානවල අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට, මන්ද
ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන පවුල්වලට, කිරි හරක් දීලා, කිකිළි
පැටවුන් දීලා, එළුෙවෝ දීලා, ඌෙරෝ දීලා තිෙබනවා. අද ගමක්
ගණෙන් පුංචි පුංචි ෙම් වාෙග් ආර්ථික ඒකක ෙගොඩ නැඟිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසාම ඒ අයෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම ඉතාම ඉහළ
මට්ටමකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කරුණු දිහා ෙහොයා
බලලා “දිවි නැගුම” වැඩසටහනට ෙනොෙයකුත් අර්ථ නිරූපණ දිය
යුතුයි කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් කාරණයත්
මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 1977 එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ෙම් රට බාර ෙදන ෙකොට රෙට් සමස්ත කිරි
අවශ තාවෙයන් සියයට 70ක් ෙම් රට තුළ නිෂ්පාදනය වුණා
කියලා එදා තිබුණු ආණ්ඩුෙව් වාර්තා පකාශ කරනවා. හැබැයි
1994 නැවත ෙමය භාර ෙදන ෙකොට සමස්ත රෙට් කිරි
අවශ තාවෙයන් සියයට 14ක් පමණයි නිෂ්පාදනය කරලා
තිබුෙණ්. නමුත් අද වන ෙකොට අපි සතුටු ෙවනවා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා යුද්ධෙයන් ෙම් රට නිදහස් කර ගැනීමත් එක්ක
උතුරු නැෙඟනහිර නිදහස් වුණු පෙද්ශත් ඇතුළුව සමස්ත රට
පුරාම අද දැවැන්ත ආකාරෙයන් දියර කිරි නිෂ්පාදන වන ෙගොවි
ෙපොළවල් ඇති ෙවලා තිෙබන එක ගැන. රෙට් කිරි
අවශ තාවෙයන් සියයට 35ක්, 40ක් වාෙග් නිෂ්පාදනය ෙවන
මට්ටමකට අද “දිවි නැගුම” වැඩසටහනත් එක්ක ඉදිරියට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ නිසාම කිරි පිටි සඳහා පිට රටට ඇදී යන ෙඩොලර්
මිලියන 350ක මුදල නුදුරු කාලෙය්දී රට තුළ ඉතුරු කර ගන්න
හැකි ෙව්විය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි විෙශේෂෙයන්ම
බැසිල් රාජපක්ෂ ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. මම
නිෙයෝජනය
කරන
රත්නපුර
දිස්තික්කෙය්
සබරගමුව
විශ්වවිද ාලය සම්බන්ධ කරෙගන දැවැන්ත කිරි නිෂ්පාදන
ව ාපෘතියක් කියාත්මක ෙවනවා. අද රත්නපුර දිස්තික්කයට
අවශ කරන වැඩිදියුණු කරපු එළෙදනුන් ලබා දීෙම් ව ාපෘතිය
විශ්වවිද ාලයත්, ගමත් එකතු ෙවලා ෙබොෙහොම සාර්ථකව
කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඒ නිසා ඒ ව ාපෘතිය පිළිබඳව තව
තවත් අවධානය ෙයොමු කරලා, සබරගමුව විශ්වවිද ාලය
ආදර්ශයට අරෙගන, අනිකුත් විශ්වවිද ාලත් සම්බන්ධ කර ෙගන
රෙට් සමස්ත කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ගරු ඇමතිතුමා
කටයුතු කරනු ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනෙයන් මට දැනුම් ෙදනවා, ෙව්ලාව අවසානයි කියලා.
අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් ආර්ථික සංවර්ධන කියාදාමය, “දිවි නැගුම”
වැඩසටහන පමණක් ෙනොෙවයි. මාර්ග, විදුලිය, ජලය, ෙසෞඛ ,
ෙපර පාසල්, අධ ාපන කියන ෙම් සියලු වැඩ කටයුතුත් එක්ක
විපක්ෂය කුමන ෙද්වල් පකාශ කළත් 2016 වන ෙකොට නියත
වශෙයන්ම “මහින්ද චින්තනය” තුළින් ශී ලංකාව ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය බවට පත් වීම කිසිෙවකුටත් වැළැක්විය ෙනොහැකි බව
පකාශ කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 4.17]

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
த்
பிரதி அைமச்சர்)

1154

கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்
ேபசுவதற்கு ேநரம்
கிைடத்தைமையயிட்
நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். நான்
அறிந்தவைரயில், நம
நாட் ேல ஆண் ேதா ம் வர
ெசல த் திட்டம் தயாாிக்கப்ப கின்றேபா ெப ம் நகரங்கள்,
ெப ந்ெத க்கள்,
ைற கங்கள், விமானத்தளங்கள் ஆகிய
வற்ைறக் கவனத்திற்ெகாண் அதற்குாிய திட்டங்கைளத்தான்
வகுத்தார்கள். ஆனால், ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த
நாட் ன் ஆட்சிையப் ெபா ப்ெப த்த பின்னர்தான் வர
ெசல த்
திட்டத்திங்களில்
அவற் க்கு
மட் மன்றிக்
கிராமத்தின ம்
பிரேதசங்களின ம்
ேதாட்டங்களின ம்
ெபா ளாதார அபிவி த்தித் திட்டங்க க்ெகன நிதி ஒ க்கீ
ெசய்
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்
வ கின்ற . உதாரணமாக
மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள்
தன் தலாக ஒவ்ெவா
கிராம ேசவகர் பிாி க்கும்- [இைடயீ ] Hon. Member, you

are disturbing me. I am speaking here and you are
disturbing me. I am not giving way. Do not disturb me. If
you have any matter to raise, you can take it up during
your time. - [Interruption.] ෙමොකක්ද කැක්කුම? என்ன,

என்ன? உங்க க்குத்தான் தமிேழ ேபசத் ெதாியாேத! அப்ப
எதற்குத் தமிழில் ேபசிக் குழப் கிறீர்கள்? உங்க ைடய
ஆட்சிக்காலத்திேலதான் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் அைன
வைர ம் அடக்கிெயா க்கி அவர்கைள ஒன் ம் இல்லாத
வர்களாக்கினீர்கேள! இன்
நாங்கள் எம
மக்க க்கு
கள் அைமத் க் ெகா க்கிேறாம்; மின்சார வசதிைய
ெசய்
ெகா க்கிேறாம்; பாைதகைளச் சீரைமக் கிேறாம்;
தண்ணீர் வசதிகைளக் ெகா க்கிேறாம். இன் ேதாட்டப் ற
மக்கள் ஆசிாியர்களாக ம் கிராம ேசவகர் களாக ம்
ெபா ஸ்காரர்களாக ம் தபாற்காரர்களாக ம் கடைமயாற்
கிறார்கள். உங்க ைடய ஆட்சிக்காலத்தில் எம
மக்கள்
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களாக மாத்திரம்தாேன இ ந்தார்கள்.
ஒ நாள் இரண் நாளல்ல, கடந்த 18-20 வ ட காலமாகத்
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களாக மட் ேம இ ந்தார்கள். நீங்கள்
ெதாண்டமான் அவர்க க்கு கால்நைட அபிவி த்தி அைமச்சர்
பதவிைய வழங்கிவிட்
4 மா கைளத்தான் ெகா த்தீர்கள்.
ேவ
என்னத்ைதக் ெகா த்தீர்கள். ஒன்ைற ேம ெகா க்க
வில்ைல; ஒ
பண ம் ெகா க்கவில்ைல. [இைடயீ ]
உங்க க்கு ெமாழி ெதாியாத காரணத்தினால் நீங்கள் சத்தம்
ேபாட்டீங்க என நான் நிைனக்கிேறன்.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, අෙප් ඉස්ෙකෝල ළමයින්ට දුන් කිරි
වීදුරුවට ෙමොකද වුෙණ්?

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

ෙදනවා, ෙදනවා. කමය හදා ෙගන එනවා. ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්නෙකෝ. ඔය ෙගොල්ෙලෝ ගිහින් බලන්න, අෙප් පළාත්වල
ෙදනවා. කිරි හරක් එෙහම පාෙර් දාෙගන හදන්න බැහැ. අපි ඉඩම්
වවලා කමය හදා ෙගන එනවා. ටික කාලයකට දුන්නා. ඒක ටිකක්
අමාරු වුණා. [බාධා කිරීමක්] There are milk farmers' societies
and through those, we are supplying milk. The delay is due
to the reason that it has to be brought from far away places.

சிவ ங்கம் - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

(The Hon. Muthu Sivalingam - Deputy Minister of
Economic Development)

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்
ெபா ளா
தார அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Hon. Deputy Minister, spending millions of rupees -

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

No, I am not giving way. You take your own time and
talk. - [Interruption.] Do not disturb me. -[Interruption.]
அன்
உங்களால் ெசய்ய
யாமல் விட்டைதத்தான்
இன்
நாங்கள் ெசய்
ெகாண்
க்கின்ேறாம். மகாத்மா
காந்தி அவர்கள்கூட ஒ நாட் ன் உயிர்நா ேய கிராமத்தின்
வளர்ச்சியில்தான் தங்கி ள்ள
எனச் ெசால் யி க்கிறார்.
அதனால்தான் இன்
எம அைமச்சர் மாண் மிகு ெப ல்
ராஜபக்ஷ அவர்கள் கிராமப் றம், நகரப் றம், ேதாட்டப் றம்
என எந்தவித ேவ பா மின்றி வடக்கு, கிழக்கு மாகாணம்,
மத்திய மாகாணம், மைலயகம், ெதன் மாகாணம் ஆகிய
அைனத் ப்
பிரேதசங்களி ம்
சீரான
ெபா ளாதார
நிைலைமைய உ வாக்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்
ெகாண்
வ கின்றார்.
அன்
காந்திய கள்
கூறிய
வார்த்ைதகைள இன்
எம
அைமச்சர் அவர்கள் அ ல்
ப த் வ
ெமச்சத்தக்கதாகும். ேதாட்டப் றத்திேல பிறந்
வளர்ந்த எனக்குத் ெதாி ம், அக்காலத்தில் ஆட்சியில் இ ந்த
அரசாங்கம் அப்பிரேதசங்களிேல என்ெனன்ன நடவ க்ைக
கைளச்
ெசய்தெதன் .
ன்
ேதாட்டக்
கம்பனிகள்
நிைனத்தால்தான்
ேதாட்டப் றங்களிேல
அபிவி த்தி
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். நீங்கள் உங்க ைடய
ஆட்சி்காலத்தில் ேதாட்டப் றங்களி ள்ள ஒ
ட் க்காவ
மின்சார வசதிெசய்
ெகா த்தீர்களா? இன்
ேதாட்டப்
றங்களி ள்ள 90 சத தமான பிரேதசங்க க்கு மின்சார
வசதி அளிக்கப்பட் ள்ள . ஒ
பாைதயாவ
அைமத் க்
ெகா த்தீர்களா?
ைரமார்களின்
ட் க்குத்தான் பாைத
ேபாட் க்ெகா த்தீர்கள். ஆனால், இன் இந்த அைமச்சினால்
ேதாட்டப் றங்களி ள்ள அைனத்
திக க்கும் தார்
ேபாடப்பட் ள்ள . அ மட் மல்ல, அங்குள்ள
திக க்கு
carpet ேபாடப்பட்
ப்பைத ம் வந் பா ங்கள்! ஒவ்ெவா
ட் க்கும்
bicycle
இல்
ெசல்லக்கூ யதாக
திகள்
ெசப்பனிடப்பட் ள்ளன. ஆகேவ, இந்த அரசாங்கத்தின்
லமாகத்தான் இத்தைன வசதிக ம் ேதாட்ட மக்க க்குக்
கிைடக்கின்றெதன்பைத நீங்கள் மறந் விட
யா .
ன்ைனய காலங்களில் ெப ந்ேதாட்டங்களிேல காய்கறித்
ேதாட்டங்கள் இ ந்தன. ஆனால், எம மக்கள் வழைமயாக
அந்தத் ேதாட்டங்களிேல பா ப வதில்ைல. காரணம், காய்கறி
உற்பத்திக்குத் ேதைவயான விைதகள், உரங்கள், நாற் கள்
ேபான்றன கிைடப்பதில்ைல. ஆனால், இன்
என்ன
நைடெப கிற ? எம ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர்
மாண் மிகு
ெப ல்
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
அங்குள்ள
விவசாயிக க்கு விைதகள், நாற் கள், உரங்கள் ேபான்ற
அைனத்ைத ம் வழங்குகின்றார்.
ன்ெபல்லாம் ேதாட்டப்
றங்களில் வாழ்ந்த எம
ன்ேனார், அங்கு ேவைல
ந்த ம் நகரத்ைத ேநாக்கி ஓ ச்ெசன்
கைடகளிேல
காய்கறிகைள வாங்கிவந் தான் கறி சைமத்தார்கள். இன்
என்ன நைடெப கிற ? ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் ேதாட்டங்
களில் ேவைலெசய்
ந்த ம் ேநர யாகத் தம ெசாந்தத்
ேதாட்டங்க க்குச் ெசன்
காய்கறிகைளப் பறித் வந்
சைமக்கின்றார்கள். கிராமங்களில் வயல் ேவைல ெசய்பவர்கள்
ேவைல
ந்த ம் தம
ெசாந்தத் ேதாட்டத்திேலேய
காய்கறிகைளப் பறித் வந்
சைமக்கின்றார்கள். பாடசாைல
ஆசிாியர்கைள எ த் க்ெகாண்டால், அவர்க ம் பாடசாைல
யி
ந்
வந்த பின்னர் தம
காய்கறித் ேதாட்டத்திேல
ேவைல ெசய்கிறார்கள்.
ெபா ளாதார அபிவி த்தி என்ப , நாட் ல் ெபாிய ெபாிய
கட் டங்கைள - மாடமாளிைககைள - கட் வேதா அல்ல
ெபாிய ெபாிய நிர்மாணிப் கைளக் கட் வேதா மாத்திரமல்ல,
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அவரவர் தங்க ைடய கு ம்ப மட்டத்தில் ெபா ளாதாரத்ைத
அபிவி த்தி ெசய்வ ம்தான். அந்தவைகயில் நகரத்ைத ஒத்த
அபிவி த்தி கிராமங்க க்கும் ேதாட்டப் றங்க க்கும் ேதைவ
என் சுட் க்காட் யவர் எங்க ைடய மாண் மிகு அைமச்சர்
அவர்கள்.
இன்
இந்த
நாட் ல்
நைடெப கின்ற
அபிவி த்திகள் அைனத் ம் 'திவிெநகும'
லமாக எம
ேதாட்டப் றங்க க்கும் பகிரப்ப கின்றன. இதைன நாங்கள்
மறந் விடக்கூடா .
நான் இந்த நாட் ன் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிக க்கும்
ேபாயி க்கிேறன்;
மாண் மிகு
அைமச்சர்
அவர்கள்
அப்பகுதிக க்கு அ க்க
ெசல் ம்ேபா
என்ைன ம்
அைழத் ச் ெசல்வார்.
த்தத்தினால் சீரழிந் ேபாயி ந்த
அந்தப்
பகுதிகளில்
இன்
எத்தைனேயா
பாைதகள்
அைமக்கப்பட்
க்கின்றன; குளங்கள் தி த்தப் பட்
க்
கின்றன; விவசாயம் நல்ல
ைறயில் நைடெப கின்ற .
தற்ேபா , வெர யாவில் மரக்கறி விைலகள் குைறவைடந்
தி ப்பதற்குக் காரணம் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் மரக்கறி
உற்பத்தியில் அதிகாிப் ஏற்பட்டைமயாகும். ஆகேவ, இந்த
நாட் ல் எந்த அபிவி த்திையச் ெசய்தா ம் அ இனாீதியாக
இல்லாமல்,
பிரேதச
ாீதியாக
இல்லாமல்,
வ மான
ள்ளவர்கள் என்ேறா வ மானம் குைறந்தவர்கள் என்ேறா
இல்லாமல், எல்லா மக்க ம் அ பவிக்கக்கூ ய வைகயில்
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பேவண் ம் என்ப தான்
எங்க ைடய அரசாங்கத்தின் ேநாக்கமாகும். அைதத்தான்
அ இன் ெசய் ெகாண் வ கின்ற . இதைன உங்களால்
ெபா க்க
யவில்ைல;
ெபா த் க்ெகாண்
ப்ப
உங்க க்கு ெராம்பக் கஷ்டமாகத்தான் இ க்கும். ஆனால்,
உங்களால் பல்லாண்
காலமாக ஏமாற்றப்பட்ட மக்கள்
நாங்கள். எனேவ, அவ்வாறான சூழ்நிைல எதிர்காலத்தி ம்
உ வாகக்கூடா
என நான் ஆண்டவைனப் பிரார்த்
திக்கிேறன்.
ன்ெபல்லாம்
தனவந்தர்க க்குச்
சார்பாகத்தான்
அரசாங்கம் அைமந்தி க்கும். ஏன், நான் சி வனாக இ ந்த
காலத்தில் ெட கம ெதாகுதிையச் ேசர்ந்த பிரதிநிதிெயா வர்
பிரதம மந்திாியாகத் ெதாிவானார். அவர் வந்த ம் 'ெட கம
அபிவி த்தி' என்றார். அவ ம் உங்க ைடய கட்சிையத்
ேசர்ந்தவர்தான். அதற்குப் பிறகு, அத்தனகல்ல ெதாகுதியி
ந்
ஓர் அம்மா வந்தார். அவர் வந்
'அத்தனகல்ல
அபிவி த்தி' என்றார். ஆனால், இன்
அப்ப யல்ல.
'வடக்கின் வசந்தம்', 'கிழக்கின் உதயம்', மற் ம் 'உடரட்ட
அபிவி த்தி' என் நாட் ன் எல்லாப் பகுதிக ம் அபிவி த்தி
ெசய்யப்ப கின்றன. இதைன நீங்கள் மறந் விடக்கூடா .
இன்
இந்த நாட் ல் வா கின்ற மக்கள் எல்ேலா ம்
'இலங்ைகயர்கள்' என்
ெசால் கின்ற அரசாங்கத்ைத ம்
மக்கள் எல்ேலா ம் 'என் ைடய மக்கள்' என் ெசால்கின்ற
ஜனாதிபதிைய ம் நாம் ெகாண்
க்கிேறாம். ஆகேவ,
எல்ேலா ம் அரசாங்கத்தி ைடய அபிவி த்திச் ெசயற்பா
க க்கு ஒத் ைழக்குமா ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.

[අ.භා.4.24]

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

, எாிசக்தி பிரதி

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

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප් දැවැන්ත අමාත ාංශයක්
හැටියට ගන්න පුළුවන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය
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ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම
පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් සතුටු වනවා. ෙමොකද, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
පිහිෙටව්ෙව් ෙමොකටද කියලා. විෙශේෂෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය පිහිටුවීම තුළ අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්, ෙපොදු
විපක්ෂය වශෙයන් ගත්ෙතොත් තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටමත්
දැඩි අපහසුතාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙනොෙපෙනන දුරක අද
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අන්ත අසරණ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා,
ෙම් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් කර ෙගන යන කාර්ය
භාරය දැක්කාම. අපි දන්නවා, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
හැටියට අද සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් මුළු රට පුරාම ඉටු කරමින්
සෑම අංශයකින්ම දියුණුවක් ලබා ෙගන යනවා කියලා.
අපි විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අමාත ාංශය ආරම්භ කරලා, ෙම් අමාත ාංශය
තුළින් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන්න හැකියාවක් තිෙබන
දක්ෂ අමාත වරයකු වන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත තුමාට ෙම්
අමාත ාංශය භාර දීලා තිෙබන බව. ඇමතිතුමා දවෙසේ වැඩි
කාලයක් - දවසකට පැය 18කට වැඩි කාලයක් - ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා ෙම් මුළු රටම දියුණු කරන්න,
නැත්නම් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ෙයොදවනවා. ඒ වාෙග්ම රට
සංවර්ධනය කරා ෙගන යන ගමනටත් එතුමා විශාල කැපවීමක්
කරනවා. ඒ නිසා එතුමාටත් මම විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවන්න
ඕනෑ.
අද ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් වූ වැය
ශීර්ෂය ඉදිරිපත් කළ ෙව්ලාෙව් අපට දැන ගන්නට ලැබුණා, ෙම්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාශෙයන් සුළු කර්මාන්තකරුවන් දිරි
ගැන්වීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක කර
තිෙබන බව. අපි දන්නවා, ගම්බද පෙද්ශවල ස්වයං රැකියා කරන්න
හැකියාව අවශ තාව තිබුණත් ඒ අයට එෙසේ කරන්න පහසුකම්
ෙනොමැති බව. ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය දියුණු කර ගැනීමට ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා ස්වයං රැකියා පවුල් සඳහා අවශ
කරන සහෙයෝගය ශක්තිය ලබා ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම ඒ අයට අවශ
උපකරණ ලබා ෙදන්න පසු ගිය කාලෙය් කටයුතු කළා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, අපි දැක්කා ඒ පිටිසර ගම්මානවල ඉන්න අහිංසක
දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉටු කරලා තිෙබන ෙසේවය. අෙප්
පෙද්ශවලට ඇවිත් බලන්න. එෙහමත් නැත්නම් දිස්තික්කයක්
ගණෙන්ම ගිහින් බලන්න. අස්සක් මුල්ලක් නෑර හැම ගමකම,
හැම නිවසකම අද ෙගොවිතැන් කරලා තිෙබනවා; විවිධ ස්වයං
රැකියා ආරම්භ කර තිෙබනවා. මල් වගාව, ඒ වාෙග්ම පලතුරු
වගාව, එළවලු වගාව, ඒ වාෙග්ම කිරි නිෂ්පාදනය සහ සුරතල්
මසුන් ඇති කිරීම වැනි ෙද්වල් සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක්
ආර්ථික සංවර්ධන අමත ාංශය යටෙත් කියාත්මක කරලා අද ඒ
තුළින් පතිඵල ෙනළා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ නිෂ්පාදන අපනයනය කරලා ඒ තුළින් විෙද්ශ
විනිමය ලබා ගන්නත් අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.
එදිෙනදා ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ෙවනුෙවන් ඒ නිෂ්පාදන
පරිහරණය කරන්නත් අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා.
ආර්ථික විෙශේෂඥවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරන හර්ෂ ද
සිල්වා මන්තීතුමා පසු ගිය කාලෙය්දී කිව්වා ෙම් රෙට් තිෙබන
ගැටලුවක් ගැන. අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය, මාර්ග පද්ධතිය, විදුලිය
යන ෙම් සෑම අංශයකින්ම සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවන ෙමොෙහොතක
විෙශේෂෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා සංචාරක
ව ාපාරයත් දියුණු කරනවා. මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා,
උතුරු නැෙඟනහිර පළාෙත් අපි දැකපු ෙදයක්. යුද්ධය ජයගහණය
කරලා, එෙහමත් නැත්නම් මානුෂීය ෙමෙහයුම ජයගහණය කරලා
පසු ගිය වසර හතරකට ආසන්න කාලය තුළ ෙම් රෙට් දියුණුවට
මුල් අඩිතාලම දමන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ හරහා අද
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙම් වන ෙකොට මාර්ග පද්ධති
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යුද්ධෙයන් මුදා ගත්ත
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උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල පාසල් දරුවන්ට අවශ කරන
පහසුකම් සියල්ල ලබා ෙදන්නත් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශයට පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් TNA සංවිධානෙය්
මන්තීතුෙමක් කථා කරනවා මම අහෙගන සිටියා. එතුමා කථා
කෙළේ හරියට ඇස් පියා ෙගන ෙකොළඹට එනවා වාෙගයි. අද පාරක
යන්න පුළුවන්කම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්, උතුරු නැෙඟනහිර
දුෂ්කර ගම්මානවල ඉන්න දරුවන්ට අධ ාපනය ලබන්න
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්ත්, ඒ සඳහා අවශ පහසුකම් ලබා
දීලා තිෙබන්ෙන්ත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් බව
කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශවල ඉන්න ෙදමවුපියන්ට
අවශ කරන ආර්ථික ශක්තිය ලබා ෙදන්න, කෘෂි කර්මාන්තය
දියුණු කරන්න, පාසල්වල අධ ාපනය ලබන අහිංසක දරුවන්ට
අවශ ඒ ශක්තිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්ත්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් බව කියන්න ඕනෑ. ෙම්
ආකාරයට අද විශාල වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය යටෙත් කර ෙගන යනවා.
ඒ වාෙග්ම මා මතක් කරන්න ඕනෑ, යුද්ධය නිසා සංචාරකයින්
අෙප් රටට පැමිෙණන එක ෙගොඩක් දුරට අඩු ෙවලා තිබුණාය
කියන කාරණය. නමුත් යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ෙම්
සංචාරක කලාප හඳුනා ෙගන, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
හරහා සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන
ෙකොට විෙද්ශ රටවලින් සංචාරකයින් විශාල වශෙයන් ලංකාවට
පැමිෙණනවා. ඒ සඳහා අවශ කරන ෙහෝටල් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය හරහා ඉදි කරන්න අද අපි කටයුතු ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ෙහෝටල් වාෙග්ම, ඒ සඳහා අවශ කරන මාර්ග පද්ධති
ඉදි කරලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජයවල් තිබුණාය කියලා. ඒ රජයවල් පැවැති
කාලෙය් විෙද්ශිකයන් ෙම් රටට ඇවිල්ලා විෙද්ශ ආෙයෝජනයන්
කරලා තමයි ෙම් රෙට් ෙහෝටල් ඉදි කරන්න කටයුතු කෙළේ. නමුත්
අද අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, අෙප් රෙට් ආෙයෝජකයින්
දිරි ගන්වලා ඒ අයට අවශ කරන පහසුකම් සලසලා ෙම් ෙහෝටල්
වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්න. පසු ගිය දිනක අෙප් රත්නපුර
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ව ාපාරිකෙයක් වීරවිල පෙද්ශෙය්
තරු පෙහේ ෙහෝටලයක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කළා. ඒක අපට
ෙලොකු ආඩම්බරයක්. ෙමොකද, ඒ අෙප් රෙට් අය. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා සහ ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා එම
අමාත ාංශය හරහා ඒ සහන ලබා දුන්න නිසා තමයි අද
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ෙගන්වා ගැනීම මඟින් අෙප් ෙහෝටල්
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, දිවි නැඟුම පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කළ ෙවලාෙව් විපක්ෂය ඒකට විරුද්ධව
කටයුතු කළා. නමුත් පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අෙප් පළාත්වල
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් ඉතාමත් කියාකාරීව විශාල
ෙසේවාවක් ඉෂ්ට කළා. ඒ අය වැඩ කළත් ඒ අයෙග් රැකියාෙව්
ස්ථිරභාවයක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ඔවුන් දිරි ගැන්වීම සඳහා ෙසේවය
ස්ථිර කිරීම සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ආරම්භ කරන්න, අෙනක්
පැත්ෙතන් ගත්තාම සමෘද්ධිලාභි පවුල්, කුඩා කණ්ඩායම් හඳුනා
ෙගන, ඒ කණ්ඩායම් හරහා ෙයෝජනා අදහස් ලබා ෙගන, ගම්
ශක්තිමත් කරලා, ගම්වල ආර්ථිකය දියුණු කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අද "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන
තුළින් අපට හැකියාව ලැෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා උපාධිධාරින් 45,000ක් පමණ
බඳවා ගන්න අෙප් රජයට හැකියාව ලැබුණා. අද ඒ අය ගම්වල
රාජකාරි සඳහා ෙයොදවලා, ගම්වල අවශ තාවන් හඳුනා ෙගන ඒවා
කියාවට නන්වන්න, ඒ සියලු ෙදනාම ඒක රාශි කරලා ෙතොරතුරු
ලබා ගන්න අද වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
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ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
අධ ාපනය ගත්තත් අද ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සංවර්ධනය
කරන ව ාපෘතියට අමතරව ළමා මිතුරු පාසල් 5,000ක්
සංවර්ධනය කරන්න ෙම් වන ෙකොට ආර්ථික සංවර්ධනය
අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. 2001 - 2004 කාල සීමාව
ඇතුළත එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ
තුළ අඩුම ගණෙන් පාසලකට වැසිකිළි කැසිකිළි පහසුකම් ලබා
ෙදන්නවත් ඒ රජයට බැරි වුණා. ඊට අමතරව අපි දැක්කා, සමහර
පාසල්වල දරුවන්ට පරිගණක මධ ස්ථාන තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම
විද ාගාර තිෙබනවා; නමුත් ඔවුන්ට ඒවා පාවිච්චි කරන්න විදුලිය
නැහැ. නමුත් අද සියයට 90ක් විතර පාසල්වලට විදුලිය ලබා
ෙදන්න ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, TNA එෙක්
මන්තීවරෙයකු ඇහුවා, ඇයි ෙම් අමාත ාංශය විවිධ අමාත ාංශවල
කටයුතු ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා? නැහැ. ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ අමාත තුමා ක්ෂණිකව කළ යුතු කාර්යයන් ඉෂ්ට
කරනවා. අපි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය හැටියට විදුලි
බලය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
අද ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හැම ෙකනාෙග්ම,
විපක්ෂෙය් ඉන්නා ෙගොඩක් ෙදෙනකුෙග් හිතට අමාරුවක් දැෙනන,
හිතට වදින අමාත ාංශයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙනොෙපෙනන ආණ්ඩුවක් ගැන හීන මවනවා
කියලා මා හිතනවා. හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා,
"ඔබතුමන්ලා විපක්ෂයට ආව කාලයකට අපට බාධා කරන්න"
කියලා. නමුත් විෙශේෂෙයන් මා කියන්න ඕනෑ, "ෙම් වාෙග් දුර්වල
විපක්ෂයක් තිෙබන නිසා අපට විපක්ෂයට යන්න තව ෙගොඩක්
කල් තිෙබනවා" කියලා. අද විපක්ෂය ගත්ෙතොත් ඒ අය එන්න
එන්නම කඹ අදිනවා. එෙහන් ගහ ගන්නවා. ෙමෙහන් ගහ
ගන්නවා. අරෙහන් TNA එක ෙවන කණ්ඩායමක්. එක්සත් ජාතික
පක්ෂයත් තුනට හතරට කැඩිලා ඉන්න අවස්ථාවක, රෙට්
ආර්ථිකය විවිධ අංශවලින් දියුණු වන ෙකොට ඒවා බලා ෙගන
ඉන්න බැරි තැන අද විපක්ෂය විසින් අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට බාධා එල්ල කරනවා. පසු
ගිය දවස්වල එතුමන්ලා කළ කථාවලදී අපට ඒවා පැහැදිලිව ඔප්පු
වුණා. ෛවරෙයන්, ඉතාමත් ද්ෙව්ෂ සහගතව තමයි ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැඩ පිළෙවළ විෙව්චනය කරන්න ඔවුන්
කටයුතු කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මීට වඩා
කාලය ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් මා
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය අද ෙම් ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ, ඉදිරියට
ශක්තිමත්ව ෙගන යන්න අපට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය
ලබා ෙදනවා කියන එක. එය මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා.4.34]

ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා

(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக)

(The Hon. Achala Jagodage)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් විවාදයට
එකතු ෙවන්න ඉඩ කඩ ලැබීම ගැන මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ හිෙත් තිබුණු ගැටලුවකට අද මට
උත්තරය හම්බ වුණ බව මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙමොකක්ද?
2001 දී බිහි වුණු රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව අවුරුදු
ෙදකහමාරකින් බිඳ වැටුෙණ් ඇයි කියලා හැම දාම අපට ෙලොකු
පශ්නයක් තිබුණා. ෙමොකද, එක ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ආණ්ඩුව
කරන ෙකොට, ඒ ආණ්ඩුව නැවත ලබා ෙගන නව ආණ්ඩුවක් පත්
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ෙවන්න සාමාන ෙයන් අවුරුදු 5ක්, 6ක්වත් යනවා. එතෙකොට
දීර්ඝ කාලයක් කිසිම ගැටලුවකින් ෙතොරව පාලනය ෙගන යෑෙම්
හැකියාව ඒ ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. නමුත් එදා 2001 දී බිහි වුණු
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව අවුරුදු ෙදකහමාරකින් කඩා ෙගන
වැටුණා. "ඇයි ෙම් විධියට ෙමතරම් ඉක්මනින් ෙම් ආණ්ඩුව කඩා
ෙගන වැටුෙණ්?" කියලා ඇත්තටම එදා අපිටත් පුදුම හිතුණා.
නමුත් අද මට ඒකට උත්තරය හම්බ වුණා.
එදා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික
උපෙද්ශකයන් වුණු, පඩි ෙගවලා ආර්ථික උපෙද්ශකෙයෝ කර
ගත් ආර්ථික උපෙද්ශකයන්ෙග් කථා අද අහනෙකොට අපට
ෙහොඳින් ෙපෙනනවා, ඇයි එදා ඒ ආණ්ඩුව කඩා ෙගන වැටුෙණ්
කියන එක. ෙමොනවාද ඒ උදවිය කියන්ෙන්? මම තව එක ෙදයක්
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එතුමාෙග් කථාව අවසානෙය්දී කිව්වා,
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාටත් එතුමාෙග් කථාෙව් සාධනීය
ලක්ෂණ ගන්නය කියලා. අෙන්! එෙහම ගත්ෙතොත් ඉතින්
එතුමාටත් ෙදයියන්ෙගම පිහිටයි. බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ඒ
තරම් ෙමෝඩ නැහැ කියා මම හිතනවා. නමුත් රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාට සදාකාලිකවම විපක්ෂ නායක ධුරෙය් ඉන්න
එතුමන්ලාෙග් උපෙදස් පමාණවත් ෙවනවාය කියන එක මෙග්
විශ්වාසයයි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙදන්නාෙග්ම.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා
කියන්ෙන් ෙමොනවාද? එතුමා කියනවා, ඔබාමා මියන්මාරයට
ගියාලු. දැන් මියන්මාරෙය් ආර්ථිකය නහුෙතට නගිනවාලු. අද
ඔබාමාට ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකයත් රැක ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
එතුමා කල්පනා කරමින් ඉන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකය රැක
ෙගන නිවැරදි දිශාවට ෙයොමු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.
එෙහව් එෙක් එතුමා මියන්මාරයට ගියාට පස්ෙසදි මියන්මාරෙය්
ආර්ථිකය නහුෙතට නගිනවාය කියලා විශ්වාස කරන ආර්ථික
විෙශේෂඥයන්ෙගන් අෙප් රටට ෙවන සුබසිද්ධිය ෙමොකක්ද කියන
එක අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක්
ෙනොෙවයි. මම සංඛ ා ෙල්ඛන ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක්
තියන්ෙනත් නැහැ. අද හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙගනැල්ලා ෙම් සභාෙව් විශාල කතිකාවතක් ෙගොඩ නගන්න
උත්සාහ කළා. නමුත් අපි දන්නා එක ඇත්තක් තිෙබනවා. අපි
ගෙම් ජීවත් ෙවන මිනිස්සු. ගෙම් ගුණ සුවඳ හඳුනන මිනිස්සු. අද
අපි කවුරුත් දකින යථාර්ථයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ යථාර්ථය?
අෙප් ගම්වල ජීවත් වුණු ජනතාවෙග් ජන ජීවිතවල තත්ත්වය අද
ෙපරට වඩා උසස් තත්ත්වයකට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එකයි. එදා ෙපොල් අතු ෙසවිලි කළ ෙගයක හිටපු
මනුස්සයා අද උළු ෙසවිලි කළ ෙගදරක අයිතිකාරයා බවට
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. එදා කිෙලෝ මීටර් ෙදක, තුනක්
පයින් පාසල් ගිය දරුවාට යන්න පාරක් අද ඒ ගම ඇතුෙළේ
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. එදා push bicycle එෙක් ගිය
මනුස්සයාට අද ෙමෝටර් සයිකලයක් ගන්න හැකියාව ලැබී
තිෙබනවා. එදා ෙමෝටර් සයිකලෙය් ගිය මනුස්සයාට අද ෙමෝටර්
රථයක් ගැනීෙම් හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. අද ගාමීය ආර්ථිකය
දවසින් දවස ශක්තිමත් ෙවන්න පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. අෙප්
රෙට් ජනතාවෙග් ජන ජීවිත තිබුණාට වඩා ඉහළ තැනකට ඔසවා
තබා තිෙබනවා. ඒකයි යථාර්ථය. ඒ යථාර්ථය ඉලක්කම්වලින්
ෙත්රුම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මට ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ගෙම් ජනතාවෙග් ජීවිතවල හද ගැෙහන රිද්මය අප
හඳුනන නිසා අද අපට ඒක ඉතා ෙහොඳින් ෙත්ෙරනවා. වැදගත්
ෙවන්ෙන් ඉලක්කම් ෙනොෙවයි; ජනතාව ෙකොතැනද ඉන්ෙන්
කියන එකයි. හැබැයි, මම එකක් පිළිගන්නවා. ඒ ෙවනස් වුණු
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතවල තත්ත්වය පවත්වාෙගන යාෙම්දී යම්
යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තිෙබනවා. කාර් එකක් ගත්තු
මනුස්සයාට ෙපටල් ටික ගහන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන
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කල්පනා කරන්න තිෙබනවා. අද මිනිස්සුන්ට එදාට වැඩිය වියදම්
දරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ජනතාවෙග් ජීවන
තත්ත්වය උසස් ෙවන්න, උසස් ෙවන්න වියදම් පමාණය වැඩි
ෙවනවා. ඒ වියදමට සරිලන වැටුප් උපයා ගැනීම ඔවුන්ට
අභිෙයෝගයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක මම පිළිගන්නවා.
සංවර්ධනය ෙවලාය කියා, සුන්දර සිහින ෙලෝකයකට ජනතාව ඇද
දමනවා ෙනොෙවයි. හැබැයි ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය එදාට
වඩා අද ෙබොෙහෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන එක
ෙමොෙළේ තිෙබන, ඇහැ, කණ, නාසය ආදී ඉන්දියයන් තිෙබන
ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙත්ෙරනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් විවාදයට එකතු ෙවන්න හදන ෙකොට මම
කල්පනා කළා, යුඑන්පී ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම් මට ෙමොකක්ද
කථා කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි
මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් එදා
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයක් පිහිටුවා තිබුණා නම් අද මට
කථා කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් ශමය සූරා කෑම, සමාජ ආර්ථික
පරිහානිය, විරැකියාව වාෙග් ෙද්වල් ගැනයි. ෙමොකද, එදා ඉතා
කුඩා ඉලක්ක සහගත ආෙයෝජකයන් මත පදනම් වුණු ආර්ථික
කෙමෝපායයන් ගැන විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර
තිබුෙණ්. නමුත් ෙමම අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා
කරනෙකොට අද
අපි කාටත් පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, අෙප්
ආණ්ඩුෙව් ඉලක්ක සහගත වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන එක.
ෙම් අමාත ාංශෙයන් නිකුත් කළ ෙපොත් පිංච කිෙයව්වාම
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ ගැන දකින්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය ළදරු පාසල් ගැනත් කථා
කරනවා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය අධ ාපනය ගැන, ළදරු
පාසල් ගැන කථා කරන්ෙන් ෙමොකටද කියා ෙකෙනක් අහන්න
පුළුවන්. හරිම පැහැදිලියි. ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය දියුණු
කරලා, ජනතාව ඉලක්ක සහගත ආර්ථික කියාවලියකට ෙයොමු
කරන්ෙන් නැතිව කවදාවත් අපට රටක සංවර්ධනයක් දකින්න
බැහැ. නමුත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ගම නැගුම, දිවි
නැගුම වැඩසටහන් දිහා බැලුවාම අපට ඉතා ෙහොඳින් පැහැදිලිව
ෙපෙනනවා, සමාජ ආර්ථික ජීවිත ඉහළට ෙගන ඒෙම් ඉලක්ක
සහිත ගමනක් කරා ෙයොමු වුණු වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් තුළ
තිෙබනවාය කියන එක. ඒෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙහට
ෙවනෙකොට සමාජය සම්පූර්ණෙයන්ම සංවර්ධනය ෙවනවාය කියා.
නමුත් අද ෙම් සමාජය ඒ ගමනට ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඉලක්ක
සහගතව අද ෙම් සමාජය ඒ ගමනට ෙයොමු කර තිෙබනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2001 සිට අවුරුදු ෙදකහමාරක් තුළ
ඉදිරිපත් කළ අය වැය අරෙගන බලන්න. එදා ඇමති ධුර,
නිෙයෝජ ඇමති ධුර දැරූ අය අද ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා.
එතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂිය කියයි, ඒ අය වැය කවදාවත් ආර්ථික
සංවර්ධනෙය් ඉලක්ක කරා ෙයොමු වුණු අය වැය ෙනොෙවයි; ඒ
සියල්ල විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ශක්තිමත් කරන දිශාවට, රෙට්
ආර්ථිකය පිට රටට විකුණන දිශාවට ෙයොමු වුණු අය වැය කියලා.
නමුත් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන අය වැය නිවැරැදි දිශාවට ෙයොමු වුණු අය වැයක් බවත්,
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් දැක්ම, වැඩ පිළිෙවළ, ඒ ගමන
ශක්තිමත් කරන දිශාවට ෙයොමු ෙවලා තිෙබන අය වැයක් බවත්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම මා අද කථා කරන්න
සිටිෙය් ෙම් මාතෘකාව ගැන ෙනොෙවයි. අද මා විෙශේෂෙයන්ම කථා
කරන්න සිටිෙය් සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳවයි. නමුත් මට ෙපර
කථා කළ සමහර කථිකයන්ෙග් කථා දිහා බැලුවාම ඒ අයට
උත්තර ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ෙකෙසේ වුවත්, සංචාරක කර්මාන්තය
පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කිව යුතුයි. අද අෙප් රටට
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම විශාල වශෙයන් වර්ධනය ෙවමින්
තිෙබනවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා ෙපෞද්ගලිකව
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විශ්වාස කරන විධියට, සංචාරක කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනය ගැන
හිතනවා නම් අපි ඉලක්ක කරන්න ඕනෑ, සංචාරකයන්ෙග්
පැමිණීම වැඩි කරන දිශාව ෙවනුවට ෙම් රටට පැමිෙණන
සංචාරකයන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන දිශාවයි.
විෙශේෂෙයන්ම ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත්, අද ඒ රටට
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම වසරකට ලක්ෂ 60ක් පමණ වනවා.
සංචාරකයන් ලක්ෂ 60ක් ඕස්ෙට්ලියාවට ගියාට අද ඕස්ෙට්ලියාව
බරපතළ අර්බුදයකට මුහුණ පා තිෙබනවා. ෙමොකද, සංචාරක
ව ාපාරෙයන් උපයන ආදායමට වඩා වැඩි මුදලක් ඒ රෙට් සිදු වී
තිෙබන සමහර පරිහානිවලට, ෙසෞඛ පශ්නවලට වියදම් කරන්න
ඒ රටට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන නිසා. එයට ෙහේතුව ඒ පැමිෙණන
සංචාරකයාෙග් ගුණාත්මකභාවෙය් පශ්න තිෙබන නිසායි. එම
නිසා අෙප් රෙට් සංචාරක පවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ඉලක්ක
සහගතව ෙගොඩ නැෙඟන්න ඕනෑය කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ
නිසා අපි ෙලෝකෙය් සිටින මුදල් වියදම් කළ හැකි, දියුණු
සංචාරකයා ෙම් රටට ෙගන්වා ගැනීම සඳහා ඉලක්ක සහගත වැඩ
පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශීය සංචාරකයා පිළිබඳවත් අවධානය
මා කල්පනා කළා. අෙප් රෙට් සංචාරක
ෙයොමු කරන්න
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන උදවිය දන්නවා, අද සංචාරක
කර්මාන්තෙයන් උපයන ආදායෙමන් විශාල ෙකොටසක් ෙද්ශීය
සංචාරකයා හරහා උපයන තැනට පත් ෙවලා තිෙබන බව.
තස්තවාදෙයන් නිදහස් වුණු ෙම් මව් බිම පුරා ෙද්ශීය සංචාරක
කර්මාන්තය පැතිෙරන අවස්ථාවක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙගන් විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන්ෙන් නැති බව
ඇත්ත. හැබැයි ඒ වුණාට, ෙද්ශීය සංචාරකයාෙග් ෙම් කියාත්මක
වීම තුළ අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් විශාල පංගුවකට ඔවුන්ෙග් ඒ
කියාවලිය දායක වනවා. ඔවුන් සංචරණය කරන්න කරන්න රෙට්
කර්මාන්ත ගණනාවක් දියුණු වන තත්ත්වයට පරිවර්තනය ෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින් එම නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරන්න
කැමැතියි, ෙම් වැය ශීර්ෂෙයන් ෙද්ශීය සංචාරකයාටත් යම් මුදල්
පමාණයක් ෙවන් කරලා, ඒ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න
අවශ යටිතල පහසුකම් පමාණයක් හදන්න කියලා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් මා ෙම් කාරණයත්
කියන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් පධාන මාර්ගවල තිෙබන පශ්නයක්
තමයි, ගිමන් හරින්න තැනක් ෙනොමැති වීම. ඒ නිසා මා
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, පධාන මාර්ග පදනම්
කර ෙගන, අඩු තරමින් කිෙලෝමීටර් 50ක් ෙහෝ කිෙලෝමීටර් 60ක්
දුරින් ගිමන් හලක් බැගින් ඉදි කරන්න කියලා. ගිමන් හරින්න
පුළුවන් ස්ථාන ෙතෝරා ෙගන, වැසිකිළි කැසිකිළි පහසුකම් තිෙබන
ස්ථාන ෙතෝරා ෙගන, ඒ ස්ථානවල යටිතල පහසුකම් සකස්
කරලා ගිමන් හල් ඉදි කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. අපි
පාෙයෝගිකව දන්නා ෙදයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කාන්තාවන්
විශාල පිරිසක් විවිධ ෙරෝගවලට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා, ගමන්
යෑෙම්දී වතුර ෙබොන්ෙන් නැතුව සිටීම නිසා. වතුර ෙබොන්ෙන්
නැතුව ගමන් කරන්ෙන් ගමන් වාරය තුළදී වැසිකිළි කැසිකිළි
පහසුකම් නැති නිසායි. ෙද්ශීය සංචාරකයා ගැන හිතනවා නම්, ෙම්
ගිමන් හල් හදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නය කියා මා
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, ෙපොෙහොය දවසට
අනුරාධපුරයට අතිවිශාල ෙසනඟක් පැමිෙණන බව. එම නිසාම ඒ
නගර පෙද්ශ අපවිතතාවට පත් වීෙම් ඉඩකඩක් තිෙබනවා. එම
නිසා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, එවැනි හඳුනා ගත්
පෙද්ශවල පධාන මාර්ග අවට ගිමන් හරින්න පුළුවන් ස්ථාන
හදලා, ඒ පෙද්ශවලට එන රථ වාහන ඒ ස්ථානවල නවත්වලා, ඒ
අයෙග් අවශ තා සියල්ල ඉටු කර ෙගන, අවසානෙය් පූජා භූමි
කරා එන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා. ඒ සඳහා අවශ
මූල පතිපාදන ෙමම අමාත ාංශය තුළින් ෙවන් කරයි කියා මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා]

මට මීට වඩා කාලය ගන්න අමාරු බව ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමාෙග්
මුහුණ
බැලුවාම
ෙපෙනනවා.
ෙමම
අමාත ාංශයටත්, ගරු ඇමතිතුමාටත්, අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමාටත්,
නිලධාරින්ටත් තමන්ෙග් අරමුණු සහ ඉලක්ක කරා ඉතා සාර්ථකව
යන්න ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා කරමින් මා
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

[අ.භා.4.45]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. අද වැදගත්
අමාත ාංශයක් පිළිබඳව කථා කරන අවස්ථාවක්. එනම් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය පිළිබඳම තමයි අපි අද කථා කරන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත තුමාෙග් අමාත ාංශය. මා හිතන
විධියට අනාගතෙය් දී එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඊළඟ
නායකයා වන්නටත් පුළුවන්, අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහත්මයා ෙහොඳ තරගයක් දුන්ෙන් නැත්නම්.
අද එතුමා ගැන ඇමතිතුෙමක් අදහස් පකාශ කළා. දත්ත,
සංඛ ාෙල්ඛන පිළිබඳ එතුමාෙග් දැනුම පිළිබඳව පකාශ කළා. අපි
ඒවා සම්බන්ධෙයන් එතුමාත් සමඟ එකඟ වනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය ගැන කථා කරද්දී මට තිෙබන
ෙලොකුම සතුට තමයි - එතුමාෙග් කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන්
අපි එකඟ ෙනොවුණත් - ඒ කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් උත්තර
ෙදන්න, ඒ දත්ත පිළිබඳව එතුමාට ෙහොඳ දැනීමක් තිෙබන එක.
ෙම් අමාත ාංශය ගැන කථා කරද්දී මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න
ඕනෑ, ෙම් අමාත ාංශය එතුමාට භාරව තිබීම විශාල සතුටක් බව.
එතුමා ෙම් සභාෙව් වාඩි ෙවලා සිටිද්දී මම දැක්කා, අෙප්
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාත්, ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාත් ෙදපැත්ෙත් වාඩි ෙවලා සිටිය හැටි.
නියම ''බුලට්'' තුනක් -අෙප් ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමා, ඒ
වාෙග්ම ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා- හිටිෙය්. ෙම් අය එක්සත් ජාතික පක්ෂය
බිහි කරපු දක්ෂ ෙද්ශපාලනඥයන්.
අෙප් ඇමතිතුෙමක් කිව්වා, 2001 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
කාර්යභාරය ගැන. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමන්ලා වාෙග් ෙහොඳ
වැඩකාරෙයෝ ටිකක් තමයි ඒ කාලෙය් සිටිෙය්. ඒ කාලෙය් රෙට්
ඍණ 1.5ක තිබුණු ආර්ථිකය අවුරුදු ෙදකක් යනෙකොට 6.8ක
ආර්ථිකයක් බවට පත් කෙළේ ෙම් වැඩකාරෙයෝ ටික තමයි.
එතුමන්ලා ඒ කාර්යභාරය කළා. අද ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොම හරි
එෙහන් ෙමෙහන් ආණ්ඩුව ගැට ගහගන්ෙන් ෙම් පිරිස නිසායි.
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක ඇමතිතුමා, නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා
වැනි අෙප් අයත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. ඉතින් වැඩි හරියක්
බැලුෙවොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වැඩ කාරෙයෝ ටික තමයි - මා
හිතන හැටියට භාගයකට වඩා - ෙම් ගරු සභාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය
නිෙයෝජනය කරමින් සිටින්ෙන්. ෙලෝකෙය් කිසිම ආර්ථිකයක්
ඍණ 1.5කට පහළ බැහැලා නැහැ.
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ඍණ 1.5කට බැස්සුෙව් ෙම් කථා කරන
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධාන ආණ්ඩුවයි. චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය පධාන ආණ්ඩුව තමයි ඒක
කෙළේ. ෙම් උදවියට දැන් ඒ ගැන කථා කරන්නත් ලජ්ජයි. ඉතින්
මා දන්නවා, අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් ජනාධිපතිතුමාටත් කවදා හරි
දවසක ඔය ආනිශංසයම ලැෙබන බව. ඊට පසුව එන ඒ පුද්ගලයා
කියයි, “මහින්ද චින්තන අපිට වැඩක් නැහැ, ඒ කාෙල් එතුමාෙග්.
ෙම් දැන් අෙප් කාෙල්” කියලා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
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කාලෙය් නැත්නම් බැසිල් රාජපක්ෂ මතිතුමාෙග් කාලෙය් දී ඔය
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවක්
ෙද් අනිවාර්ෙයන්ම සිදු වනවා,
ආෙවොත්. ෙකෙසේ ෙවතත්- [බාධා කිරීමක්] උත්තර ෙදන්නම්
නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමනි. මා හිතන විධියට ගාමිණී
දිසානායක මහත්මයාෙග් පුතා විධියට ඔබතුමාට එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ෙහොඳ අනාගතයක් තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] හරි. මා
ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමාට උත්තරයක් ෙදන්නම්. මා ඒ කථාව
එතැනින් නවත්වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි මා කිව්ෙව්, අෙප්
ආණ්ඩුවක් ආෙවොත් එතෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමා ෙම්
පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. ඒක මා දන්නවා. අෙප් ආණ්ඩුවක් එනෙකොට
අනිවාර්ෙයන්ම නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා ඉන්ෙන් අෙප්
පැත්ෙත්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඉදිරි අනාගතෙය්,- [බාධා කිරීමක්]
ජගත් පුෂ්පකුමාර ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉතා කරුණාෙවන්
ඉල්ලීමක් කරනවා. මෙග් පසු ගිය කථාවක වීඩිෙයෝ එක මම
බැලුවා. ඔබතුමා මට හත්පාරක් බාධා කරලා තිෙබනවා. අද මම
ඔබතුමාෙගන් ඉතා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, එක පාරක්,
ෙදපාරක් බාධා කළාට කමක් නැහැ, වැඩිපුර බාධා කරන්න එපා
කියලා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, දැන් ෙමතුමන්ලා කථා
කරන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය ගැන. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
කියන ආකාරයට කිරි ඵලදාව වැඩි නම්, කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය
වැඩි නම්, ඌරු මස් නිෂ්පාදනය වැඩි නම්, පශු සම්පත් සියල්ල
වැඩි දියුණු ෙවලා නම්, ආෙයෝජන ගලා ෙගන එනවා නම්,
යුද්ධයට පසුව ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු Foreign Direct
Investments එනවා නම්, මහා කර්මාන්ත, මධ ම පරිමාණෙය්
කර්මාන්ත, සුළු පරිමාණෙය් කර්මාන්ත දියුණු ෙවලා තිෙබනවා
නම්, ඉන්දියාෙව් වාෙග් ටාටා ඇතුළු අෙනකුත් කර්මාන්ත ෙම්
රෙට් අලුෙතන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක ෙහොඳයි.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ෙම් රටට ෙගනාපු කර්මාන්ත
පිළිබඳව. ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් වුණාට පසු, ඒ කාලෙය් තිබුණු
ආසියාව ෙනොෙවයි දැන් තිෙබන්ෙන් ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා
1980, 1990 දශකෙය් ෙම් රට දියුණු කරද්දී තිබුණු ඒ ෙලෝකය
ෙනොෙවයි දැන් තිෙබන්ෙන්. චීනය ඒ කාලෙය් බඩගානවා.
ඉන්දියාව ඒ කාලෙය් බඩගානවා. චීනය දැන් සියයට 10කට වැඩි
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වාෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම
ඉන්දියාව විශාල ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වාෙගන යමින්
ආසියාව දියුණු වුණු අවස්ථාවක තමයි ඔබතුමන්ලාට ෙම් රට
පාලනය කරන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා කියන ආකාරයට රෙට් ෙම් ආෙයෝජන
තිෙබනවාද කියලා බලමු. යුද්ධය අවසන් ෙවලා ආසියාව දියුණු
වන අවස්ථාෙව් දී ෙම් Foreign Direct Investments ඇවිල්ලා
තිෙබනවාද? මම ෙම් සටහන ඉදිරිපත් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි.
Source එක Ministry of Finance and
Planning. ෙමහි සඳහන් වන ෙලස 1990 දළ ජාතික නිෂ්පාදනය
අනුපාතයක් ෙලස ගත් කල සියයට 23.2 යි. එතෙකොට යුද්ධය
කාලෙය්, 2008 දී දළ ජාතික නිෂ්පාදනය සියයට 15.6කට පහළ
වැටිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 1994 ඉඳලා පැවතුෙණ්
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව. ඒ කාලය තුළ 2010 ෙවන ෙකොට එම
පතිශතය සියයට 14.9ක් තරම් පල්ෙලහාට බැහැලා තිෙබනවා
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
සංවර්ධනය, ඒ වාෙග්ම ඒ මුදල් ෙම් රටට ලැෙබනවාද නැද්ද
කියන කාරණය ෙම් වගුව තුළින් අනාවරණය ෙවනවා. මම ෙම්
වගුව සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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මට තවත් විස්තර ලැබී තිෙබනවා. All these details have
been issued by the Board of Investment of Sri Lanka. ගරු
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු
කාලෙය් ෙම් මඟින් උත්පාදනය කළ රැකියා පමාණය ගැන ගරු
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා. BOI එෙකන්
ඔබතුමන්ලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද් රටට ඉටු වුණාද
කියලා එතුමා ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 2002 දී උත්පාදනය කළ
රැකියා පමාණය 28,165ක් ෙලස ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම 2004 දී උත්පාදනය කළ රැකියා පමාණය 13,578ක් ෙලස
සඳහන් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු
තුනහමාරක්, හතරක් ගත ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව් උත්පාදනය
කළ ආෙයෝජන මණ්ඩලය හා සම්බන්ධ රැකියා පමාණය 11,311
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ආෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන්
ගත් කල ෙමතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වූ සංවර්ධනය රෙට් ඇති
ෙවන්න නම්, සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් දිගටම
පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ නම් රජෙය් ආෙයෝජන ෙකෙසේ විය
යුතුද කියලා ෙමහි දැක්ෙවනවා. ෙමොකක්ද ෙමහි සඳහන්
ෙවන්ෙන්? විෙශේෂෙයන්ම 2008 යුද්ධය තිෙබන කාලෙය් රාජ
ආෙයෝජනවල පතිශතය සියයට 6.5ක් ෙලස ෙමහි දක්වා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, යුද්ධය අවසන් වුණාට
පස්ෙසේ 2010 දී එය සියයට 6.2ක් ෙලස දක්වා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන 2000 දී සියයට 24.8ක් ෙලස
ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. 2008 දී එය සියයට 21.1 දක්වා අඩු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 2010 ෙවන ෙකොට එම තත්ත්වය සියයට
21.6ක් ෙලස දැක්ෙවනවා.එතෙකොට ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු
වන සංවර්ධනය, ආෙයෝජනය ෙම් රටට ලැෙබනවාද? දැන් අචල
ජාෙගොඩෙග් මන්තීතුමා කිව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලෙය්
සිටියා නම් එතුමා ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා. එෙහම නම් අපට
පලු යනකල් ගහනවා. Racing cars ෙග්න්න එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් යටෙත් බදු සහන දුන්නා නම්, ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 5ක වාහනයක් ලංකාවට ෙග්න්න බදු සහන
දුන්නා නම් අද අපිව නැති කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් අද
ඔබතුමන්ලා ඉන්ෙන් ධනාත්මක ෙද්ශපාලනයක් කථා කරන්න
පුළුවන් තත්ත්වයක ෙනොෙවයි ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මන්තීතුමනි.
හැබැයි, එතුමන්ලාත් ෙවනස් ෙවනවා. ඒක ඉතාම පැහැදිලියි.
විෙව්චනය තමයි ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් ෙද්. හැබැයි, වැරැදි
පැත්ෙත් ඉන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම අපි ණය සම්බන්ධෙයන් කථා කළා.
ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරන ආකාරයට රටක් දියුණු ෙවන්න නම්
ණය අවම ෙවන්න ඕනෑ. දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට අනුව ණය
පමාණය අවම ෙවන ෙකොට තමයි රටක් බලාෙපොෙරොත්තු වන
සංවර්ධනය ලබා ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඔබතුමන්ලා කියන
ආකාරයට ණය සඳහා ෙපොලී අනුපාතය සියයට 6.8යි, සියයට
7.2යි. ඒ වාෙග්ම ෙගොඩක් සංවර්ධන ව ාපෘතිවලට grace period
නැහැ. ෙම් ආකාරෙයන් ණය ගන්න ෙකොට රටට අත් වන ඉරණම
ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, "List of National Debt
by Country" මෙග් ළඟ තිෙබනවා. මම ඉදිරිපත් කරන සියලු
දත්ත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ළඟ තිෙබනවා. ෙමය
අරෙගන තිෙබන්ෙන්, "CIA factbook" එෙකන්. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා කියලා
කිව්වා. එෙසේ අඩු වීමක් තිබුණා කියලා යම් කිසි සාධකයක්
තිබුණා. හැබැයි, ෙමහි, economics යටෙත් සඳහන් ෙවනවා,
ශී ලංකාෙව් ණය බරතාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට
82.90ක් කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පතිශතය ෙලෝකෙය්
අෙනකුත් රටවල් එක්ක බැලුවාම අපි ඉන්ෙන් 14වැනි ස්ථානෙය්.
ණය බර තිෙබන ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් එක්ක බැලුවාම අපි
ඉන්ෙන් 14වැනි ස්ථානෙය්. ඔබතුමන්ලා කියනවා සියයට 82ක්
කියන්ෙන් ෙහොඳ අගයක් කියලා. ඇද වැෙටන අයර්ලන්තය
ඉන්ෙන් 27වැනි ස්ථානෙය්. ඔවුන්ෙග් ණය බරතාව දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 63.70යි. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාව ඉන්ෙන්
31වැනි ස්ථානෙය්. ඔවුන්ෙග් ණය පතිශතය දළ ෙද්ශීය
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නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 60.10යි. ඒ වාෙග්ම ෙහොම්ෙබන් ගිහිල්ලා
ඉන්න ස්පාඤ්ඤය ඉන්ෙන් 32වන ස්ථානෙය්. ඔවුන්ෙග් ණය
බරතාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 59.50යි. [බාධා
කිරීමක්] මම ෙම් කියන්ෙන් අෙප් රටට ආසන්නෙය් තිෙබන
රටවල් ගැනයි. ඒ වාෙග්ම පාකිස්තානෙය් ණයබරතාව ඔවුන්ෙග්
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 45.30යි. ඔවුන් ඉන්ෙන්
58වැනි ස්ථානෙය් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

එතෙකොට ජපානය?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක ඔබතුමාෙග් වාරෙය්දී කියන්න පුළුවන්.
ඔබතුමාට විනාඩි ගණනක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
බංග්ලාෙද්ශෙය් ණය බරතාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට
38.20යි. ඔවුන් ඉන්ෙන් 68වැනි ස්ථානෙය්. එතෙකොට අෙප් රට
වෙට් තිෙබන රටවල් ටික අරෙගන විෙශේෂෙයන්ම ජපානෙය්
ණයබරතාව එක්ක සන්සන්දනය කරලා කථා කරනවා. ජපානයත්
එක්ක අපි සන්සන්දනය කළාම ණය බෙරන් අපට වැඩිය උඩින්
ජපානය ඉන්නවා කියලා කියනවා. හැබැයි ජපානෙය් අෙනකුත්
කාර්ය භාරයන් දැක්කාම ජපානෙය් ඒකපුද්ගල ආදායෙම් අගය -

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයා ෙගනාපු පනතක් මඟින් නියම කරපු එකක්. ඒෙක්
එකසිය ගණනකට තිබිලා, එය අඩු කළ යුතුයි කියලා ඒ අනුවයි
ඒක කෙළේ. ඒක පිළිගත් එකක්. ඔබතුමාෙගයි, නායකතුමාෙගයි
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකයි ෙම්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කාරණය පැහැදිලියි. අවෙබෝධ වුණා, හරි. ගරු ඇමතිතුමනි,
ආණ්ඩු ගන්න ෙකොටත්, යුද්ධය අවසන් කරලාත් ඔබතුමන්ලා ඔය
කථා කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] Verbal diarrhoea වාෙග් කෑ
ගහන්ෙන් නැතිව ඉන්න ෙකෝ. ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල්
මහත්තයා ගියාට පස්ෙසේ ආපු අෙනක් පුද්ගලයා තමයි ෙම්
අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා. ස්වරූපයත් ඒ වාෙග්මයි. කථාවත්
ඒ වාෙග්මයි. අපට ඉන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, පිටුපස ඉඳලා බාධා
කරනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු මන්තීතුමනි. අපි එකට ෙන්
ආෙව්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
ණය බර ගැන කථා කෙළොත් - [බාධා කිරීම්] නැති හින්දා කිව්ෙව්.
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ණය පමාණය ගත්ෙතොත්,
ෙමහි ඒකපුද්ගල ණය පමාණය සඳහන් වනවා. 1993 ආණ්ඩුව
භාර ෙදන ෙකොට- [බාධා කිරීම්] රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා ගැන
කථා කරන්න එපා. ගරු ඇමතිතුමනි, 1.5ක සෘණ ආර්ථිකයක්
තිබුෙණ්. නියම වැඩකාරෙයෝ ෙදන්ෙනක් ඔබතුමා ඔය ෙදපැත්ෙත්
තියා ෙගන ඉන්ෙන්. ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාත්,
ලක්ෂ්මන් යාපා නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිතුමාත් නියම වැඩකාරෙයෝ. ෙම් ඇමතිතුමන්ලා
නියම වැඩකාරෙයෝ. සෘණ 1.5ක ආර්ථිකයක් ෙම් ෙලෝකෙය්
කිසිම රටක වාර්තා කරලා නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන්
ෙම්ක කෙළේ. සෘණ 1.5ට තිබුණු එක- [බාධා කිරීම්]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

කිසිම ආණ්ඩුවක් සියයට 8.3ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක්
වාර්තා කෙළේ නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දැන් නැහැ කියන්න එපා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කථා කරන්න. අපි බාධා කරන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට අපිත් උත්තර ෙදනවා. සෘණ 1.5ක
තිබුණු ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 6.8කට ෙගනාවා, ෙමන්න ෙම්
වැඩකාරෙයෝ ටික. ඒ කාලෙය් ඔබතුමන්ලාත් උපෙදස් දුන්නා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි,- [බාධා කිරීම්] රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග්
කාලය ගැන කථා කරන්න එපා. එතුමා අවුරුදු ෙදකයි ආණ්ඩුව
කෙළේ. ෙහොම්ෙබන් ගිය රට අපි ෙගොඩ ගත්තා. රැකියා දුන්ෙන්
නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා. සෘණ 1.5ක තිබුණු ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය අවුරුදු ෙදෙකන් ෙවනස් කළා. [බාධා කිරීම්]
සියයට 5ක්, සියයට 6ක් දුන්නා නම්, සියයට 14ක්- [බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

මට විනාඩියක් ෙදන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මෙග් ෙවලාව ෙදන්ෙන් නැහැ. සියයට 11ක් වාර්තා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, බලන්න ඒකපුද්ගල ණය පමාණය.
1993 දී අපි ආණ්ඩුව භාර ෙදනෙකොට ඒකපුද්ගල ණය පමාණය
සඳහන් වනවා, රුපියල් 28,718ක් ෙලස. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, බලන්න 2003 දී ඒකපුද්ගල ණය පමාණය රුපියල්
96,000යි. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 2011 ෙවන ෙකොට එය
රුපියල් 250,000ක පමාණයට ළං වනවා. දැන් ෙමතුමන්ලා
සඳහන් කරනවා,- [බාධා කිරීම්] හරි දැන් අපි කථා කරමුෙකෝ.
"ෙදසතිය" ෙමතුමන්ලාෙග් ෙන්. ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කථා
කරනවා. ෙමතුමන්ලාෙග් ෙපොෙත් තමයි ඒක සඳහන් වන්ෙන්.
ෙමතුමන්ලා කියනවා, අපි කියන ෙද්වල් පිළිගන්ෙන් නැහැ
කියලා. දැන් ෙමතුමන්ලාම ලියන ෙපොෙත් ෙමොනවාද සඳහන්
වන්ෙන්? මම කියවන්නම්, "ෙදසතිය" සැප්තැම්බර් 2012, ෙමහි
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ශී ලංකාෙව් වාර්තා වූ ඉහළම උද්ධමන අනුපාතයටයි අප
මුහුණ ෙදන්ෙන්. ෙම් කාලය තුළ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ඛනිජ
ෙතල් මිල ඉහළ යාම ෙමයට ෙහේතු වූ..."
අෙන් ඇමතිතුමා ඔබතුමා ඒ ගැන කිව්වා ෙන්. ඔබතුමා එදාත්
හත්පාරක් මට බාධා කළා. සමා ෙවලා ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ.
ෙමයට ෙහේතු වූ පධාන - [බාධා කිරීම්] අහගන්න ෙකෝ. [බාධා
කිරීම්] 2012 සැප්තැම්බර් ෙදසතිය - [බාධා කිරීම්] අහගන්න.
අෙන් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.
"ෙම් කාලය තුළ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ඛනිජ ෙතල් මිල
ඉහළ යාම ෙමයට ෙහේතු වූ පධාන සාධකය වශෙයන් ෙපන්වා
ෙදන්න පුළුවන්. මිල මට්ටෙම් ඉහළ යාම ෙහේතු ෙකොටෙගන ඒක
පුද්ගල ආදායම ෙදගුණවීම රජෙය් ජයගහණයක් ෙලස
හඳුන්වන්න බැහැ."
ෙම් ඔබතුමන්ලාෙග් සඟරාවක සඳහන් ෙවන්ෙන්.
"ආර්ථික කළමනාකරණෙය් පැහැදිලි දුර්වලතාවක් ෙලස
ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්."
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දැන් දිනයත් ඇහුවා, දිනයත් කිව්වා. ෙම් ඔබතුමන්ලාෙග්
සඟරාවක, ඔබතුමන්ලාෙග් අය ලියන්ෙන්. අපි ෙනොෙවයි. අඩුම
ගණෙන් ෙම්කවත් පිළිගන්න.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවා අංශෙයන් ෙම් ආර්ථිකයට තිෙබන
දායකත්වය ෙකොෙහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. අෙප් රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තය බැලුෙවොත් සියයට 11යි. ඒ වාෙග්ම කර්මාන්ත අංශය
ගත්ෙතොත් සියයට 29යි. ඒත් එක්කම ෙසේවා අංශය ගත්ෙතොත්
සියයට 60කට වාෙග් ආසන්න පමාණයක්-

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

වැඩි ෙවලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්. ෙම් මන්තීතුමන්ලා කියන ෙකොට
අහගන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි,
කර්මාන්ත හා ෙසේවා අංශෙය් දායකත්වය - [බාධා කිරීම්] දැන්
ඇමතිතුමාම කිව්වා, ෙමතැන අපි කථා කෙළේ මාතෘකාවට අදාළ
ෙද්වල් ෙනොෙවයි කියලා.
මාතෘකාවට අදාළව කථා කරනවා නම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
මාතෘකාවට අනුව කථා කරන ෙකොට ෙකොෙහන් හරි වදිනවා.
එතෙකොට නැවතත් බාධා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ
කියනවා ෙම්වා කථා කරලා වැඩක් නැහැයි කියලා. අපි ෙම්වා
දත්ත සමඟ ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලා බාධා කරනවා
නම් නියම මාතෘකාවට අදාළව කථා කරලා වැඩක් නැහැ. බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙහොඳට අහ ෙගන ඉන්නවා. ඇයි ෙම් අෙනක්
අය බාධා කරන්ෙන්? මට විනාඩි 58කුත් දීලා තිෙබනවා. ඉතින්
ඔබතුමන්ලා අහගන්න. [බාධා කිරීම්] ළඟදී කැබිනට් එෙක්
reshuffle
එකකුත් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ෙමච්චර උනන්දු
ෙවන්න අවශ තාවක් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉවසා ෙගන ඉන්නෙකෝ.
ෙමන්න ෙම්ක අහගන්න.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ ලිපිෙය් තවදුරටත් ෙම්
ආකාරයට සඳහන් ෙවනවා:
"කර්මාන්ත හා ෙසේවා අංශෙය් දායකත්වයට සාෙප්ක්ෂව කෘෂි අංශෙය්
දායකත්වය ආර්ථිකයට අවම වීමට ෙහේතු වූෙය් අපනයන ෙභෝග වූ ෙත් සහ
රබර් නිෂ්පාදනෙය් පහත වැටීම ෙමන්ම සුළු අපනයන ෙභෝග නිෂ්පාදනයද
පහත වැටීම ෙව්."

ඒ වාෙග්ම තවත් සඳහන් ෙවනවා:
"ෙම් අතර ෙසේවා අංශෙය් නිෂ්පාදන දායකත්වය සහ වර්ධනය පහළ
මට්ටමක් ෙපන්නුම් කළ අතර, 2011 වර්ෂෙය් සියයට 8.8ක් වර්ධනය
2012 වන විට සියයට 4.5 දක්වා පහළ වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරන
ලදී. ඊට ෙහේතුව වූෙය් 2011 වර්ෂෙය් ඉහළ වර්ධනයක් ෙපන්නුම්
කළ අපනයන ෙවෙළඳාම සහ ආනයන ෙවෙළඳ අංශය, පවාහනය
සහ සන්නිෙව්දනය යන අංශ 2012 ෙදවන කාර්තුව තුළ මන්දගාමී
වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කිරීමය."

ෙමන්න ෙම්වා තමයි ආර්ථික විශ්ෙල්ෂකයන් සඳහන්
කරන්ෙන්.
ෙමතුමන්ලා කියනවා ෙම් රෙට් ආසියාෙව් ආශ්චර්ය
නිර්මාණය ෙවනවාලු. හැබැයි, ෙම් දත්තවල එෙහම සඳහන්
වන්ෙන් නැහැ.
එදා ගරු ඇමතිතුමාත් ඉන්න අවස්ථාෙව්, "ෙදසතිය" සඟරාෙව්
තිබුණ එතුමාෙග් සටහනක් සම්බන්ධෙයන් මම සඳහන් කළා. ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 2011 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් "ෙදසතිය"

1169

2012 ෙනොවැම්බර් 24

සඟරාෙව් ලිපියක ෙම් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් ෙවනවා. මම
හිතන්ෙන් ඔබතුමා ෙම් ගැන උත්තරයක් ෙදයි. මම ඔබතුමාට
සාධාරණීකරණයක් කරනවා. මම ෙම් ගැන දත්ත ෙසොයලා
බැලුවා.
"සත්ව පාලනය සඳහා එක් පවුලකට කුකුළු පැටවුන් 10
බැගින් පවුල් ලක්ෂ 2කට ෙදනවා" කියලා එහි සඳහන් ෙවනවා.
එතෙකොට කුකුළු පැටවු ලක්ෂ 2ක් ඔබතුමන්ලා ලබා දී තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලාට දත්ත ෙපන්වන්න පුළුවන් නම් මම ෙම් ගැන
සාධාරණීකරණයක් කරනවා. මම 2012 දත්ත ෙසොයා ගන්න
බැලුවා. නමුත් ෙසොයා ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. හැබැයි,
ඔබතුමන්ලාට ටිකක් වාසි සහගත වන දත්තයකුත් මට හම්බ
වුණා. මම ඒකත් සඳහන් කරන්නම්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි සඳහන් ෙවනවා quantity එක. ඊට
කලින් සඳහන් ෙවනවා, egg production එක 2010 මිලියන
941.47ක් කියලා. 2011 Estimate එක ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, මිලියන1372.5ක්. හැබැයි, ගරු
ඇමතිතුමනි, 2011 ජුනි ෙවන ෙකොට මිලියන 533යි කියලා සඳහන්
ෙවනවා. එතෙකොට භාගයයි. එතෙකොට 2010 වසෙර් තිබුණ
පමාණෙයන් භාගයට වඩා ෙපොඩ්ඩක් වැඩියි. එහි සඳහන් වන දත්ත
අනුව ෙපනී යනවා, projection අනුව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
ඵලදාව ෙමයින් ලැබිලා නැති බව. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාට වාසි
සහගත තත්ත්වයකුත් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්
කථාෙව්දී ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්. 2012 දත්ත ලැබිලා
නැහැ. ඔක්ෙතෝබර් වන ෙතක් කියලා සඳහන් කරලා තිෙබනවා.
ආනයනෙය් පහත වැටීමක් තිෙබනවා කියා සඳහන් වනවා.
එතෙකොට යම්කිසි වර්ධනයක් ෙවන්න පුළුවන් කියන එකත්
පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමා සඳහන් කරන ආකාරෙය්-

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் ,
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)
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2010 beef production was 36.5 metric tons. Estimated
38.7. හැබැයි ජුනි මාසය වන විට 19ක් කියලා සඳහන්
ෙවනවා. ඉතින් ෙම් කියන වර්ධනයක් ෙමතැන නැහැ. යුද්ධය
අවසන් වුණාට පස්ෙසේ මුළු දිවයිනම අෙප්. මුළු සාගරයම
අෙප්. යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ තුෙනන් එකක් ෙනොෙවයි,
භාගයකටත් වැඩි පමාණයක් නිෂ්පාදනය සඳහා දායක කර
ගන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් අනුව රෙට්
වර්ධනයක් ඇති ෙවලාද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමන්ලා අනිවාර්යෙයන්ම උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ.
යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ යුද්ධයට වියදම් කරපු මුදල්
පමාණය ඉතිරි ෙවනවා. ඒ වෙග්ම නිකම් හිටියත් සංචාරක
ව ාපාරය දියුණු ෙවනවා. අෙනකුත් ෙවෙළඳාම් කටයුතු දියුණු
ෙවනවා. ඉතින් ෙම් කටයුත්ත තුළ ඔබතුමන්ලා ෙදන talks
අනුව ෙම් ආර්ථිකය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවාද නැද්ද කියන
එක සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාම ඇගයීමක් කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න කිව්ෙව් ආර්ථික
අමාත ාංශයට අනුකූල වන ෙද්වල්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා
අහ ගන්නෙකෝ. ගරු බැසිල් ඇමතිතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්.
අනාගතෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයා. එතුමාට උත්තර
ෙදන්න පුළුවන් ෙම් සම්බන්ධෙයන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා එතුමාට
බාධා කරන්ෙන් නැතිව ෙම් ෙද්වල්වලට උත්තර ලබා ෙදන්න
එතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්න.
Mutton production 2010 වර්ෂෙය් ෙමටික් ෙටොන් 1.78යි.
Estimated production in 2011- ෙමටික් ෙටොන් 2යි. හැබැයි ජුනි
වන ෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 0.8යි. ඒ අනුව ෙමතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පමාණය ඒ ආකාරෙයන් ඉටු ෙවන්ෙන්
නැහැ. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් අදහස් ෙහොඳයි.
හැබැයි කියාකාරකම්, ඒ වාෙග්ම ෙම් නිෂ්පාදනයට
බලාෙපොෙරොත්තු වන සහෙයෝගය එතුමාට ලැෙබනවාද, නැද්ද
කියන එක සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. මා එදාත් කිව්වා
ෙම් ගැන. අෙප් හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස මහත්මයාටත් ඒ
කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙහොඳ අදහස් තිබුණා. හැබැයි එතුමා
කියාත්මක වුණා. කියාත්මක ෙවලා ඒ වැඩ ෙපන්නුවා. නමුත් අද
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය ලැබිලා නැහැ.

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

No, no, Doctor do not make silly points.
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ඔබතුමා ඔය කථා කරන්ෙන් "ෙදසතිය" වාෙග් පුංචි
පත්තරයක් අර ෙගන-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැහැ, ඇමතිතුමා. එෙහම ෙනොෙවයි. මම ෙම් කියන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම සටහනක ඒවා. [බාධා කිරීමක්]

Sit and listen like a proper Doctor, like a civilized
Doctor. Sit and listen! You are my Friend. Listen and then
answer. Doctor, please keep quiet now. I gave you a
chance.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
ආකාරෙය් නිෂ්පාදනයක් ෙමහි නැති බවයි සඳහන් වන්ෙන්. In

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා කිව්වා, බිත්තරවල යම් අඩු
වීමක් තිෙබනවා නම්- [බාධා කිරීම්] කුකුළු පැටවුන් ලක්ෂ 20ක්
ලැබුණා නම් අඩුම තරමින් මාස හතෙරන් ඵලදාව ලැෙබන්න
ඕනෑෙන්. ඔවුන් වඳ භාවෙය් නැත්නම් අඩුම ගණෙන් සියයට 90,
95ක් වන- [බාධා කිරීම්] ලක්ෂ 20ක් ෙන්. කුකුළු පැටවුන් ලක්ෂ
20ක් ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පමාණය තුන්
ගුණයක් ෙවන්න එපායැ. එෙහම ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙප්
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට -එතුමා මෙග් යාළුවා,
මිතයා. දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්- මා උත්තර ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙගන් මා ඉතාම බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටිනවා,
ෙම්කට උත්තර ෙදන්න එපා කියලා. එතුමාට දත්ත තිෙබනවා
නම් ගරු බැසිල් ඇමතිතුමාට ලබා ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා
සිටිනවා. ෙමොකද, එතුමා එදාත් මට බාධා කරලා මෙග් කථාව
කරෙගන යන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා එතුමාෙගන් මා ඉතාමත්ම
බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටිනවා- [බාධා කිරීම්] සීනි නිෂ්පාදනය
සම්බන්ධෙයන් මට ලැබුණු යම් කිසි දත්ත පමාණයක් මා ඉදිරිපත්
කරන්නම්. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න
පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම [බාධා කිරීම්] ගරු ඩිලාන් ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා මෙග් යාළුවාෙන්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්]
බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමහි සඳහන් වනවා, ෙද්ශීය
සීනි නිෂ්පාදනය ගැන. මීට කලිනුත් ෙම් ගැන මා සඳහන් කළා.
1999 වසෙර් නිෂ්පාදනය කර තිෙබන සීනි පමාණය ෙමටික්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ෙටොන් දහස් 66යි. 2000 වර්ෂෙය් 64යි. -මූලාශය 2008 / 2011
මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව.ඒ වාෙග්ම 2004 වර්ෂෙය්
නිෂ්පාදනය කර තිෙබන සීනි පමාණය ෙමටික් ෙටොන් දහස් 58ක්
ෙලස වාර්තා ගත වනවා. ඒ වාෙග්ම 2011 වන ෙකොට ෙමටික්
ෙටොන් දහස් 35ක් නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා කියා වාර්තා වනවා.
හැබැයි 2010ට සාෙප්ක්ෂව 2011 වර්ෂෙය් ෙපොඩි වැඩි වීමකුත්
තිෙබනවා කියන එක ෙමතැන සඳහන් කරනවා. 2010 වර්ෂෙය්
ෙමටික් ෙටොන් දහස් 31යි සඳහන් වන්ෙන්. 2011 වර්ෂෙය් ෙමටික්
ෙටොන් දහස් 35යි කියා සඳහන් වනවා. ෙම්වා මහ බැංකු වාර්තාෙව්
දත්ත.
සීනි ආනයනය විශාල ෙලස ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙමහි
සඳහන් ෙවනවා, 2004 වර්ෂෙය් ආනයනය කළ සීනි පමාණය
ෙමටික් ෙටොන් දහස් 438යි කියලා. 2011 වන ෙකොට ආනයනය
කළ සීනි පමාණය ෙමටික් ෙටොන් දහස් 606යි. එතෙකොට වැඩි
පමාණයක් ආනයනය කර තිෙබනවා.[බාධා කිරීම්]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු සභාපතිතුමනි, [බාධා කිරීමක්] Listen Carefully
Doctor - [Interruption.] I quote "The Island" of 23rd July,
2012 It states:
"According to Central Bank annual reports, the average sugarcane
yield has decreased from 58 mt/hectare in 2005 to 50 mt/hectare in
2011..."

- [Interruption.] Doctor, you have to listen carefully,
otherwise you cannot answer. It goes on to say, I quote:
Sugar production has decreased from 54,000 mt in 2005 to 35,000
mt. in 2011, and sugar recovery too has decreased from 8.2% in 2005
to 7.9% in 2011"

- [Interruption.] I will finish and give you half a minute
to answer.
)

ඔබතුමන්ලාෙග් දයා ගමෙග්-

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ඇමතිතුමනි, එහි ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

"According to Sugarcane Research Institute Act, No. 75 of 1981,
three members shall be appointed by the Minister in-charge...."

(The Hon. Arundika Fernando)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ෙමොනවා කියනවාද මම දන්ෙන් නැහැ.
ආණ්ඩුවට බැණ බැණ ඉන්ෙන්. දැන් ෙමතැන ඇවිල්ලා ෙබොරුවට
සුදු හුණු ගානවා. එළිෙය්දී ෙග්ම දීලා කියනවා, "දීපං මල්ලි, දීපං"
කියලා. දැන් ඇවිල්ලා එෙහන් ෙමෙහන් අනම්මනම් කියනවා.
ෙබොරු කරන්න එපා, හරිද? [බාධා කිරීම්] එතුමා මෙග් යාළුවා.
ෙහොෙරන් කියන ඒවා. [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමනි, "The
Island" newspaper dated 23rd July, 2012, හි සඳහන් වනවා,
"The Declining Sugar Sector:" කියලා. ඔබතුමන්ලාට විෙශේෂ
කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. අමාරු කාර්ය භාරයක්. මා හිතන්ෙන්
යම් කිසි ෙද්වල් ආණ්ඩුෙවන් කියාත්මක ෙනොවුණු නිසා අපට ෙම්
ආනිසංසවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා.
ෙම්ක Dr. C.S.
Weeraratna මැතිතුමා සඳහන් කරපු ෙදයක්. ෙමහි විෙශේෂෙයන්ම
සඳහන් වනවා, -

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා ]
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிரா
சனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு
சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

I will not mention the name of the Minister.
"....from among eminent scientists of proven ability. But the
Minister has appointed four who have not conducted any research,
which any eminent scientist should have carried out."

It further states:
“... at present the SRI Board is not constituted according to the Act
and hence illegal.” - [Interruption.]

I have one more paragraph to read. I quote:
"……. a national policy for sugar sector development - This policy
was formulated by an expert group of scientists in consultation with all
stakeholders and the sugar industry personnel. The policy was approved
by the Cabinet of Ministers at the meeting held on 10th February, 2005.
This policy document titled ‘Sri Lanka Sugar Sector Development
Policy’ had a number of recommendations. One of the
recommendations is the expansion of the existing Sugarcane Research
Institute to Sugar Research and Development Institute (SRDI), which
could undertake activities such as better extension and regulatory
functions aimed at promoting developing the sugar sector in Sri Lanka.
A draft act on SRDI was prepared to be presented….."

But, the question is whether that was presented. [Interruption.]
Hon. Lakshman Senewiratne, I will give you a half a
minute but do not make a speech. - [Interruption.]

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

மன் ெசெனவிரத்ன )

(The Hon. Lakshman Senewiratne )

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඉඩ
ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමා Sugar Research Institute එක ගැන
කථා කළා. ඒක අවුරුදු 25ක් පරණ ආයතනයක්. ෙම් රෙට් සීනි
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නිෂ්පාදනය කළ ෙපෞද්ගලික කර්මාන්ත පසු ගිය අවුරුදු 10ටම
අවුරුදු 25ක පළපුරුද්දක් තිෙබන ෙම් ආයතනෙයන් කිසිම
උපෙදසක් ගත්ෙත් නැහැ. පළමුෙවනි කාරණය ඒක.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙකටිෙයන් කියන්න. ෙද්ශන තියන්න යන්න එපා ඇමතිතුමා.
Make it very short. I am being decent and giving you time.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙදෙක් සීනි
නිෂ්පාදනය එන්න එන්නම හැම අවුරුද්ෙද්ම අඩු වුණා. ස්පීතු
නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා. ඔන්න එතැනයි ෙවනස.
අෙප් රෙට් දැනට නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් සියයට 6යි. ඒ නිසා
තමයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙහක්ටයාර් 135,000ක් ෙවන් කෙළේ අලුෙතන් උක් නිෂ්පාදනය
කරන්න. මතක තියා ගන්න, ඒ ෙගෞරවය හිමි විය යුත්ෙත් -

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා ෙම්ක ෙවන් කරලා,
ෙම්කට කඩඉම් දාලා කථා කරන්න එපා. ඔබතුමා අපිත් එක්ක
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටියාට, ඔබතුමත් වග කියනවා ෙම්
ආණ්ඩුව 1994 ඉඳලා කළ ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන්. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා ඇත්ත කියනවා ෙන්. විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ
ඔබතුමන්ලා ෙම් කාලසීමාවන් කඩලා කථා කරනවා කියලා. ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉඳලා මහින්ද රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග්
කාලෙය් සිටියා කියනවා, චන්දිකාෙග් කාලෙය් සිටියා කියනවා,
තව ෙකොටසක් කියනවා බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් කාලෙය්
සිටියා කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි, පක්ෂයක් වශෙයන් අපට උත්තර
ෙදන්න ඇමතිතුමනි.
1948 සිට අෙප් නායකවරු කළ ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් අපි
වග කියනවා. වැරදි ෙවන්න පුළුවන් සමහර ෙවලාවට. හැබැයි ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපි වග කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරු හැටියට. නමුත් ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්, ඊෙය් හිටිෙය්
එක්ෙකෙනක්, ෙපෙර්දා හිටිෙය් තව එක්ෙකෙනක්, 2005 හිටිෙය්
ෙවන එක්ෙකෙනක් කියලා. ෙම් විධියට කඩඉම් දමමින් කථා
කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් නිෂ්පාදනය
සම්බන්ධෙයන් වග කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් නිෂ්පාදනය
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමන්ලාට ෙම්
නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයන් පිළියම් ෙයොදන්නට තිබුණා.
නායකෙයක් එනකම් ඉන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග්
නායකයින්ට ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුමක් තිබුණා නම් පිළියම්
ෙයොදන්න තිබුණා. නමුත් ඒ පිළියම් ෙයොදලා නැහැ.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම්ක පහත වැටිලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්වා
දියුණු කළා. ඒ දියුණු කළාට ඔබතුමන්ලා හිතා මතාම, එන්න
එන්නම දුර්වල තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන නිෂ්පාදනය අද රෙට් නැහැ. ෙමොකක්ද
ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්? ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත්
කරනවා කිව්වා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 4ක් ගියා. දත්තත්
එක්ක සැසඳුවාම ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය
ලැබිලා තිෙබනවාද, නැද්ද කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් අපි
ඔබතුමන්ලාට පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමන්ලාෙග්
ෙවලාෙව්දී ඔබතුමන්ලාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. දැන්
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නිෂ්පාදනය ගැන ෙන් කථා කරන්ෙන්. අෙප් ඇමතිතුමාට භාරව
තිෙබන්ෙන් නිෂ්පාදනයයි. නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙනත් නැහැ.
Foreign Direct Investment එන්ෙනත් නැහැ.
ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන්ම අගය සම්බන්ධෙයන් සඳහන්
කරනවා. ඒක පුද්ගල ආදායම සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කරනවා.
ණය පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබන ආකාරය බලන්න. මම ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ඉස්ෙසල්ලා සඳහන් කළා. ඇමතිතුමනි,
2003ට සාෙප්ක්ෂව ඒක පුද්ගල ණයබරතාව - Per Capita Debt
එක - රුපියල් 96,803ක් ෙලස සඳහන් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා
ෙම්වාත් ගණනය කරන්න ඕනෑ ෙන්. ඒක පුද්ගල ආදායම
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා උද්ධමනයක් සමඟම. ඒ වාෙග්ම
ඇමතිතුමනි, ෙම් අවුරුදු කිහිපය තුළ - 2011 වන විට - ඒක
පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 250,000 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් විධියට ණය බරතාව වැඩි වන විට, අපට ලබා
ගන්න පුළුවන් ආෙයෝජන නැති වන විට, පිට රටින් ණයට මුදල්
අරෙගන සංවර්ධන ෙයෝජනා කමයකට දැම්මා කියලා රට
සංවර්ධනය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක පුද්ගල ආදායමට, රෙට්
සංවර්ධන ෙව්ගයට ෙම්වාත් ඇතුළත් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ණය
ගත්තාට, විශාල ෙපොලියක් ෙගව්වාට ඒවා අනිවාර්යෙයන්ම -

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු මන්තීතුමා, මම පැහැදිලි කරන්නම්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී පැහැදිලි කරන්න. [බාධා කිරීමක්]
කලින් ෙවලාව දුන්නා. දැන් ඉඩ ෙදන්න බැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමනි, ෙමහි සඳහන් ෙවනවා අපනයන
ෙභෝග. ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය තමයි - [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව් උත්තර ෙදන්න. ඔබතුමා නිෂ්පාදනය ගැන
කථා කරන්න. මම එදා ඔබතුමාට වගුවක් ෙපන්නුවා. අෙප්
කෘෂිකර්ම ඵලදාව සියයට 11ට බැහැලා. මම දන්නවා - [බාධා
කිරීමක්] දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20ටයි එය තිබුෙණ්.
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්න. දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් කෘෂිකර්මය
- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න.
විෙශේෂෙයන් ෙමතුමන්ලා කියන සංවර්ධනය තිෙබනවා නම්
ඵලදාව ෙපන්වන්න ඕනෑ. 2004 ෙමන්න ඵලදාව. මම
ෙපන්වන්නම්. ෙත්, ෙපොල් හා රබර් ඵලදාව මම ඔබතුමාට
ෙපන්වන්නම්. ඔබතුමා කිව්වා, ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය
පිටු 11කට ලිව්වත් කමක් නැහැ කියා. පිටු 11කට ෙනොෙවයි, පිටු
45ම ලිව්වත් කමක් නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා කියන, රටට මවා
ෙපන්වන සංවර්ධනය ෙම් රෙට් නැහැ. බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය වැඩි
වුණු පළියට නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා කියා අපිට කියන්න බැහැ.
ඒක එක ෙභෝගයක් පමණයි. යුද්ධය ඉවර වුණාට පසු ඒ
පෙද්ශවල වගා කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන විට, පවාහන
පහසුකම් වැඩිදියුණු වන විට ෙම් රට නිකම් තිබුණත්
අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමන්ලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන
සංවර්ධනය ලැෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ සංවර්ධනය ලැබිලා නැහැ.
එෙහම ලැබිලා නැත්ෙත් ආර්ථික කළමනාකරණය ෙහොඳ නැති
නිසා කියා අපි ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ෙම් "ෙදසතිය" සඟරාෙව්
ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරනවා. "විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි අපනයන
කෘෂි ෙභෝග මුළු නිෂ්පාදනය පහත වැටීම 2011 වර්ෂය තුළ
ෙපන්නුම් ෙකරිණ. ෙම් සඳහා වැඩි වශෙයන් බලපා ඇත්ෙත්
ගම්මිරිස්, කරාබු නැටි, සාදික්කා හා වසාවාසි යන ෙභෝග
නිෂ්පාදනෙය් පහත වැටීමයි. ඒ අනුව 2010 වර්ෂෙය්දී
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

ෙමටික්ෙටොන් 43,364ක් ෙලස පැවැති අපනයන කෘෂි ෙභෝග
නිෂ්පාදන 2011 වර්ෂෙය්දී ෙමටික් ෙටොන් 36,362ක් ෙලස සියයට
16කින් පහත වැටී ඇත." කියා එහි සඳහන් වනවා. 2011 දී
ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකොම ජිල්මාට් දමා කරන සංවර්ධනය තුළත්
නිෂ්පාදනය පහත වැටී තිෙබනවා.
ෙමන්න ෙම්වා තමයි දත්ත. ඔබතුමන්ලා කියන ආකාරෙය්
සංවර්ධනයක් තිෙබනවා නම් - [බාධා කිරීමක්] කියවන්නත් බැරි
අය දත්ත ෙකොෙහන්ද කියා අහනවා. [බාධා කිරීමක්] මම ෙම්වා
ෙපන්නුවාම කිව්වා, "දීපන් දීපන් මල්ලි වැෙඩ්" කියා. දැන්
ෙමතැන ඇවිත් ෙබොරුවට බැසිල් ඇමතිතුමාට ෙපෙනන්න එෙහන්
ෙමෙහන් බාධා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමා කිවූ ඉතුරු
ටික කියන්ෙන් නැහැ. බාධා කෙළොත් මම ඉතුරු ටිකත් කියනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙත් වගාව සම්බන්ධෙයන් ගරු
සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා තවත් කිව්වා. මම ඉතුරු
ටික පසුව කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙත් වගාව සම්බන්ධෙයන්
ගරු සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] ෙමහි සඳහන් ෙවනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි, 2008 දී කිෙලෝගෑම් මිලියන 318යි, 2011දී 323යි.
ගරු සභාපතිතුමනි, රබර් නිෂ්පාදනය බලන්න. 2007 දී
කිෙලෝගෑම් මිලියන 51යි, [බාධා කිරීමක්] 2011දී 43යි. [බාධා
කිරීමක්] ගරු සභාපතිතුමනි, සියයට 9කින් පහත වැටිලා. ඒ
වාෙග්ම ෙමතුමන්ලා - [බාධා කිරීමක්]
ඊළඟට, ෙපොල් - coconut - ගනිමු.
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ඔබතුමා ෙම් දවස්වල ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා.
ෙබෙහත්
දමලා ඵලදාව වැඩි කර ගන්න. ඔබතුමා දක්ෂ
ඇමතිවරෙයක්. ආණ්ඩුව අදක්ෂ වුණාට ෙමතුමාට යම්කිසි
හැකියාවක් තිෙබනවා. ෙමතුමා ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් කරයි කියා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපි පාඩු ලබන ආයතන ටික
විතරක් ගත්ෙතොත් බිලියන 130ක් පාඩු ලබනවා. ඔබතුමන්ලා
කියන ෙද් අපි සාධාරණව පිළිගන්නවා. Ceylon Electricity
Board එක, ඒ වාෙග්ම Ceylon Petroleum Corporation එක
යම් පාඩුවක් ලබන එක සාධාරණයි. ඒක අප නැහැ කියන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙසේවාවන් ලබා ෙදනෙකොට ඕනෑම
ආණ්ඩුවකට ෙම් පාඩුව දරන්නට සිදු ෙවනවා. අප කියන්ෙන්
ඒක ෙනොෙවයි. විනාශයයි අප කියන්ෙන්. ෙහොඳයි. SriLankan
Airlines එක අෙප් ආඩම්බරයට ෙහොඳයි කියා ඔබතුමන්ලා
කියන්නෙකෝ. දැන් ෙම් ආයතනය ලබන පාඩුව, ෙම් ආයතනෙය්
විධායක මණ්ඩලවල තිෙබන අසමත්කම, ඒ වාෙග්ම ෙහොරකම
ඔබතුමන්ලා දැක්කා ෙන්. අප කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ෙම්
ආයතනෙය් සිටින සමහර විධායක නිලධාරින්ෙග් ෙගවල්වලට
ෙහොරු පැන්නාම, රුපියල් ලක්ෂ හතළිස්පහක ඔර්ෙලෝසු එළියට
එනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ගන්න බැහැ කියා
අප කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙඩොලර් පමාණය අෙප් රෙට් විෙද්ශ
විනිමය. ඔබතුමන්ලා නීතිය ගැන හරියට කථා කරනවා නම්,
තමන්ෙග් වත්කම් ටික හරියට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ කියා නඩු
දානවා නම්, විෙද්ශ විනිමය ෙගදර තියා ගත්තාම ෙකළින්ම හිෙර්
දාන්නෙකෝ. තබා ගන්න පුළුවන් නියමිත පමාණයක් තිෙබනවා
ෙන්. ෙම් රෙට් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන නීතිය ෙකෝ?
එෙහම නීතියක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

No. -[Interruption.] Doctor, please do not disturb me.
-[Interruption.] It is about coconut. Doctor, not about
coconut arrack - just coconut. -[Interruption.] That is not
good.
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

This is a very serious matter. ඉතාම බලගතු පශ්නයක්
ඔබතුමාෙගන් අහනවා. පළමු වැනිදා UNP game plan එක හරිද?
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

කථා කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙපොල් සම්බන්ධෙයන්
quantity එක ෙපොල්ෙගඩි මිලියනවලින් සඳහන් ෙවනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි. 2007 දී මිලියන 457යි, 2011 දී මිලියන 386යි.
විශාල පහත වැටීමක්. [බාධා කිරීමක්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු
සභාපතිතුමනි. ෙම් සියලු දත්ත සලකා බැලීෙම්දී - [බාධා කිරීමක්]
ෙපොල් සංවර්ධන ඇමතිතුමා නැඟිට්ටා. එතුමා දන්නවා, ඒ
අමාත ාංශය ෙපොඩ්ඩක් බංෙකොෙලොත් වී තිෙබන බව. හැබැයි,

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ගරු අචල ජාෙගොඩ මන්තීතුමා
කිව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් සුළු
ෙකොටසකටලු -ධනවාදී ෙකොටසකටලු- සැලකුෙව්. එෙහම නැහැ.
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් දීලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුවට ඒ
සුළු ෙකොටසටවත් සලකන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද, එක
ෙකොටසකට, එක පවුලකට, එක පමාණයකට විතරයි ෙම්
ආණ්ඩුව සලකන්ෙන්. ෙඩොලර් මිලියන පහක් ෙග්න්න සල්ලි
තිෙබන්ෙන් කාටද? ලක්ෂ හත් දාහක් ලංකාවට ෙග්න්න සල්ලි
තිෙබන්ෙන් කාටද? දැන් ෙම් සභාෙව් ධනවත් ඇමතිවරු, ධනවත්
ව ාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයන්ෙගන් අහන්න ෙම් මුදල්
පමාණය ෙග්න්න පුළුවන් ද කියා. ෙම්ක ෙමොකට ද ෙගනාෙව්?
ෙම්ක ෙගනාෙව්, පිටරට තිෙබන හම්බ කර ගත් සල්ලිවලිනුයි.
ෙම්වා ෙගනාවාම විෙද්ශ සංචිත ඔක්ෙකොම වැඩි ෙවනවා.
තමන්ෙග් ආදායමත් වැඩි ෙවනවා. ෙම්වා ෙග්න්න අෙප් අය
වැෙයන් එළි ෙපෙහළි කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා
racing car එක ගැන කියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
කාලෙය් ඔය racing car එකක් ෙගනාවා නම්, අපව හම ගහලා
නැති කරනවා. අද ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න බැහැ. එක්ෙකෙනක්
කියනවා, go-kart ලු. කාර් ගැන දන්ෙන් නැති මිනිස්සු කථා
කරන්ෙන්. එක්ෙකෙනක් කියනවා, go-kart කියලා. තව
එක්ෙකෙනක් McLaren එකක් ෙපන්නුවා. McLaren එකක්
ලක්ෂ හත් දාහට වැඩියි. තව කට්ටියක් ෙවන කාර් එකක්
ෙපන්නුවා. තව ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, විෙශේෂ කාර් පමාණකට
දුන්නාය කියා. හරි. දැන් ෙම්ක ඇන ගත්තාය කියා හිතන්නෙකො.
ෙම්ක cancel කළාය කියා හිතන්නෙකො. හැබැයි, අෙප් රටට
racing cars ෙග්න්න බදු සහන ෙදන එක වටිනවාද ඇමතිතුමනි?
Push bicycle races තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුවන ෙර්ස් තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ෙර්ස් සියල්ල තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ගීස්
ගෙහේ නඟින අහිංසක මනුෂ යාට සහනයක් දුන්නා නම්
ඒෙකන්වත් වැඩක් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම ගරු
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරන ආකාරයට -[බාධා
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කිරීම්] ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දක්ෂෙයක්ය කියන එක අප
පිළිගන්නවා. අප නැහැ කියන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්]
ඔබතුමාෙග් අසළ වාඩි වී ඉන්න හතර ෙදනා බලන්නෙකෝ. ගරු
නවීන් දිසානායක මැතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න
මැතිතුමා, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා කියන නියම වැඩ කාරෙයෝ හතර ෙදෙනක්
ඔබතුමා ළඟ ඉන්නවා. වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට වැඩ
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් කාර්ය භාරය සිදු වන්ෙන් නැති එක
ගැනයි අප ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන් ම ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමන්ලා- ඒ
කාලෙය් අෙප් හිටපු පබල ඇමතිවරුයි. ෙම් පිරිස ඉන්නවා.
ඔබතුමන්ලාට වැඩ ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි
ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා වාෙග් නිෂ්පාදනය වැඩි වී තිෙබනවාද?
ඔබතුමාෙග් තනිකර අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නිෂ්පාදනය
සඳහායි. ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන නිෂ්පාදනය නැත්නම්,
අප බලාෙපොෙරොත්තු වන නිෂ්පාදනය නැත්නම් [බාධා කිරීම්]
ඇමතිතුමනි, ඉදිරි අනාගතෙය් ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය ගැන
අවුරුදු තුනකට පස්ෙසේ ෙම් ආකාරෙයන් අදහස් පකාශ කළා.
අපට දත්ත ඉදිරිපත් කරන්න වුෙණොත් අන්තිමට පුස්සක් බවට පත්
ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]
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(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

බබාලාට හරි ආදෙරයි. [බාධා කිරීම්] වඩා ගන්න නායකතුමාට
බෙබක් නැහැෙන්. බෙබක් හදන්න කියන්න මම ෙහට ගිහින් වඩා
ගන්නවා. ෙහට ගිහිල්ලා -[බාධා කිරීම්]ඒ දවස්වල තලතා ෙබ්බිත්
මම ෙගනිච්චා. වඩා ගත්තා. ඉතින් ෙමොකද? [බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

බබාලා වඩා ගන්න මන්තීවරයා තමයි ෙම් පිටිපස්ෙසේ ඉන්ෙන්.
බබාලා වඩා ගන්න තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙගනාෙව්.
හැබැයි, ෙහොඳට කාර්ය භාරය සිදු කරනවා. ඉදිරි අනාගතෙය්දීත්
ෙමොන නායකයා බිහි වුණත් එතුමාෙග් බබාව නලවනවා කියා
අනිවාර්යෙයන්ම මම දන්නවා. එතුමාට ඒ දක්ෂතාවය තිෙබනවා.
කමක් නැහැ. අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහත්මයාෙග්, නැත්නම් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් වන්නට
පුළුවන් -ෙකොයි ෙකනා නායකයා ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ- ඒ
ෙදන්නාෙගන් කවුරු හරි නායකයා වන ෙකනාෙග් බබා
අනිවාර්යෙයන්ම නලවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු සභාපතිතුමනි,
- [බාධා කිරීම්] මම පස්ෙසේ කියන්නම්. ෙමතුමා බබ්බු හදන හැටි
මට කියනවා. මම කියන්නම් ෙමතුමා හදා තිෙබන -[බාධා කිරීම්]
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? ෙකොයි නගරෙය්ද? වයස කීයද? ඒවා මම
පස්ෙසේ කියන්නම්.

සභාපතිතුමා

ඒක ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන් ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම්ෙක්
වැදගත් වන්ෙන් අපි. ෙමතුමා ගැන කථා කරන එක ෙනොෙවයි.
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(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Azwer, what is the point of Order.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

දියුණු වන ෙලෝකෙය් racing cars ෙග්න්ෙන් නැතිව
බරකරත්ත ෙග්න්න ද කියන්ෙන්?
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ෙම් ෙලෝකය දියුණු ෙවනවා කියලා ඔබතුමන්ලා සඳහන්
"Road Development Projects in
කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
Africa" කියන මා ළඟ තිෙබන ෙම් ලියවිල්ල ෙකෙරහි මම
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. අද ෙලෝකෙය් රටවල්
Just listen
විශාල දියුණුවක් ලබනවා. ඒ රටවල් -[බාධා කිරීමක්]
to how the other countries are developing and compare their
situation with ours. That is all I am asking you to do. Not
only Sri Lanka, the whole world is developing. Brazil is
developing; Ghana is developing and Ethiopia is also
developing. - [Interruption.] So, why do you not talk about
those things?

(The Chairman)

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

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

සභාපතිතුමා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමතුමා racing cars දැකලාත් නැහැ.
ෙමතුමා දැකලා තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි එවුන් නලවන ඔන්චිල්ලා
විතරයි. ඒ කාලෙය් අෙප් ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් "ෙබ්බි"
නැෙලව්වා. දැන් ෙබ්බිලා ෙදන්ෙනක්, තුන් ෙදෙනක් නලවනවා.
ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් නැත්නම්
බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ළමයිනුත් නලවන්න ඔබතුමාට
සිදු ෙවනවා. අප දන්නවා, අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමා නලවනවාය
කියා. [බාධා කිරීම්] අනිවාර්යෙයන්ම. ෙම් ෙදන්නා නායකෙයෝ
වුණු දවසට තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ෙදන්නාෙග් දරුෙවෝත් නලවනවා.
අෙප් පැත්ෙතත් දරුෙවෝ නැෙලව්වා. දැන් එහා පැත්ෙතත් දරුෙවෝ
නලවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීම්]
අස්වර් ආයාට අප කියන්ෙන්. අස්වර් ආයා යන යන පැත්තට ගිහින්
ළමයි නලවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපට ආයලා වැඩක් නැහැ.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

What is the point of Order?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙම්ෙක් racing cars ගැන සඳහන් ෙවලා නැහැ, ගරු
සභාපතිතුමනි. It states Excise (Special Provisions) Act, No.
13 of 1989. It is only for go-karts. Go-karts කියලා කියා
තිෙබන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමා නිකම් අසත පකාශ කරන්න එපා. කාර් ගැන දන්නා
මිනිස්සු කාර් ගැන කථා කළා නම් කමක් නැහැ. ගරු
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම -[බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, කථා කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කාර් ගැන දන්නා මිනිස්සු කාර් ගැන කථා කළාට කමක්
නැහැ. ෙමතුමා carts ගැන කථා කරනවා. ෙම් bullock cart
ෙනොෙවයි. ෙමහි සඳහන් ෙවනවා- [බාධා කිරීම්] ඉඳගන්නෙකෝ.
Go-kart එකක් ෙදන්නම් ඔබතුමාට ෙගදර යන්න. ෙමොන
කරදරයක්ද?
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට බලන්න ඇංෙගෝලාව. "AFRICA
the good news" website states, I quote:
“Angola to spend $18 bln to end power cuts by 2016”

ෙම්, ඇංෙගෝලාෙව්. සියයට 3.2, 3.4 ෙපොලියට ඒ රටවලට
ණය ලැෙබන්ෙන්. භාගයක් ආධාර වශෙයන්, භාගයක් ණය
වශෙයන් ලැෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි,
අවුරුදු 10ක 8ක වාෙග් grace period එකක් ෙම් රටවලට හම්බ
ෙවනවා. ඊළඟට, ඊජිප්තුව. The same website further reported,
I quote:
“Egypt housing project on track for 500,000 units”

ෙම්, ඊජිප්තුෙව්. ෙනොදියුණු රටවල් ගැන අප ෙම් කථා
කරන්ෙන්. ඉතින් ෙම් ෙලෝකය විශාල දියුණුවක් ලබන ෙකොට ෙම්
අප ලබන දියුණුෙවන් සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්ද කියලායි
අප ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන්. අප කියන්ෙන් බැහැ කියලායි.
ආසියාව දියුණු ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙලෝකෙය් යම් කිසි ආර්ථික
අවපාතයක් තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි ආසියාව දියුණු ෙවන
සංවර්ධන ෙව්ගය බැලුවාම චීනය අවුරුදු 10ක් දියුණු ෙවලා, යම්
කිසි පහත මට්ටමක් දක්වන්ෙන්. හැබැයි චීනය අවුරුදු 10ක්
සියයට 12.8කට වැඩිය නිල ෙනොවන ආර්ථික වර්ධනයක්
පවත්වාෙගන ආ රටක්. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාව. විශාල ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වලා තමයි අද යම් කිසි ආකාරෙය් පහත
වැටීමක් තිෙබන්ෙන්. ඒක පිළිගන්නවා.
බලන්න, ඔබතුමන්ලා ආරක්ෂක අමාත ාංශයට කීයක් ෙවන්
කර තිෙබනවාද කියලා. යුද්ධය පවතින අවස්ථාෙව්දී රුපියල්
බිලියන 160ක් අප වියදම් කළා. ෙමොකක්ද ඒෙකන්
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්? අපට කිව්වා, "පටි තද කර ගන්න, ෙම්
මුදල් පමාණය ෙයොදන්න පුළුවන් යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ"
කියලා. අඩුම ගණෙන් ඔබතුමාට -ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශයට- ෙම්ෙකන් රුපියල් බිලියන 60ක් දුන්නා නම්
ඔබතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන
සංවර්ධනය,
ඔබතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන යම් කිසි කියාදාමයක් ඉටු කරන්න පුළුවන්
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හැකියාව ලැෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු කවුරුවත් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. ආරක්ෂක අමාත ාංශයට බිලියන 260ක් ද
ෙකොෙහේද ෙයොදනවා. ෙම් යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසයි. දැන්
අප මැෙල්සියාවට ආරක්ෂාව ෙදනවාද? අප චීනයට ආරක්ෂාව
ෙදනවාද? අප ඉන්දියාවට ආරක්ෂාව ෙදනවාද? [බාධා කිරීමක්]
ඕවා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒ කාලෙය් නාගරික
සංවර්ධනය ගැන කථා කෙළේ නැහැ ෙන්. ඔබතුන්ලා ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්? යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඒ සියලු මුදල් ෙම් රෙට්
සංවර්ධනයට ෙයොදනවා කියලා කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] දැන්
ඔබතුමන්ලා කියයි -[බාධා කිරීමක්] ඇයි එක පුද්ගලෙයකුට
විතරක්, අමාත ාංශය කඩලා ෙවන ෙකෙනකුට ෙදන්න ෙකෝ.
ෙමොකද රුපියල් බිලියන 260ක් වාෙග් පමාණයක්? ඇයි බයටද?
ෙමතුමන්ලා කවදා හරි බලෙයන් පහ ෙවලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ඇමතිතුමා ෙම්ෙක් නායකත්වය ගත්ත දවසට ෙමතුමන්ලා උඩ
පැනලා ගහන්ෙන් ඔළුවට. උඩ පැනලා ගහන්ෙන් ඔය කට්ටියට.
බලාගන්න.
විෙශේෂෙයන්ම ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමන්ලා
පළමුෙවන්ම ඔළුවට පහර ගහන්ෙන්. අතිගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් කථා කරන්ෙන් මහින්ද
චින්තනය ෙම් රටට කළ විශාල විනාශය ගැනයි. [බාධා කිරීමක්]
ඔන්න ඔෙහොමයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අමාරුයි,
අමාරුයි. කියන ෙකොට අමාරුයි. දරා ෙගන ඉන්න බැහැ. අඩුම
ගණෙන් එක් ෙකෙනකුට හයිය තිෙබන්න එපා යැ. "ඇයි
ජනාධිපතිතුමනි, යුද්ධය ඉවර ෙවලා ආරක්ෂක අමාත ාංශයට
ෙමපමණ මුදලක් ෙවන් කරන්ෙන් ෙමොන මඟුලකටද?" කියලා
අහන්න එපා යැ. නැත්නම් ඔය මුදල් පමාණය අඩුම ගණෙන් තව
ඇමතිවරු හතර පස් ෙදෙනකුට කඩලා ෙදන්න එපා යැ. එෙහම
ෙවනවාද? නැහැ. ෙමොකද වන්ෙන්? ඔක්ෙකොම අය ෙගොළුවන්
බවට පත් ෙවලා. අප කියනවා ෙමතුමාට ෙදන්න කියලා. රුපියල්
බිලියන 260 අඩුම තරෙම් යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ බිලියන
120ට අඩු කරන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා.
ඔබතුමාට මම බාධා කෙළේ නැහැ. ඉතා ලස්සනට අහෙගන හිටියා.
මෙග් ළඟ ඉන්න යාළුවා. ඒ නිසා බාධා කරන්න එපා. ඒ බිලියන
260 අඩුම ගණෙන් බිලියන 120ට අඩු කරලා ඉතුරු බිලියන
ගණන අෙප් දක්ෂ ඇමතිවරුන්ට දුන්නා නම් ඉවරයි ෙන්. ඩිලාන්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ඉන්නවා. අෙප් නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා
ඉන්නවා. අෙප් ෙම් මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමා ඉන්නවා. අෙප්
මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ෙමතුමන්ලා දක්ෂ ඇමතිවරු.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය
ෙමොකක්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා මම දක්ෂයි කියලා කිව්වා ෙන්.
ෙමතුමාම කථා කරනවා ආරක්ෂක අංශය පිළිබඳව. ෙමතුමා තමයි
මිෙල්නියම් සිටි පාවා දීම කළ උඩුගම්ෙපොලෙග් නීතීඥයා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

එතුමාෙග් නම කිව්වාම පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාවක් ෙදන්න
පුළුවන්.
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ඒ මහා පාවා දීම කරපු ASP Udugampola ෙවනුෙවන් ෙපනී
හිටිෙය් ෙමතුමායි. [බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙමතුමා ඒ දවස්වල මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට වැඩ
කෙළේත් නැහැ. අපි දන්නවා. හැබැයි අද ෙලොකුම වන්දිභට්ටකම්
කරන්ෙන්ත්, පශස්ති ගායනා කරන්ෙන්ත් ෙමතුමන්ලායි. [බාධා
කිරීම්] මම ඒකයි ඔබතුමාට දක්ෂයි කිව්ෙව්. වැඩවලට ෙනොෙවයි,
අල්ලන්න දක්ෂයි. [බාධා කිරීම්] ඤාව් ගාන්න දක්ෂයි. [බාධා
කිරීම්] මම ඒකයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] වැඩවලට දක්ෂයි කියලා
ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] මම කිව්ෙව් පස්ෙසන් ගිහින්
අල්ලන්න දක්ෂයි කියලායි. [බාධා කිරීම්] නියම වන්දිභට්ටයා
කියලා කිව්ෙව්. අල්ලන්න ෙමතුමා නියම දක්ෂයා. [බාධා කිරීම්]
එන, එන පැත්තට හැරිලා, එන එන සරමට රිංගනවා. ෙමන්න
එතුමාෙග් දක්ෂතාව. ෙමන්න ෙම් වාෙග් දක්ෂෙයෝ තමයි ඒ
පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. ඔබතුමා දක්ෂයි කිව්ෙව් අන්න ඒ කාර්ය
භාරයටයි. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයා තරග කරනෙකොට එතුමා ෙවනුෙවන් දවසක්වත් වැඩ
කෙළේ නැහැ. මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමා වැඩ කළා. [බාධා කිරීම්]
නමුත් ඔබතුමා එක දිනයක්වත් ඒකට ෙවන් කෙළේ නැහැ. හැබැයි
අද බලන්න. ජනාධිපතිතුමා ගැන ෙමතුමා කථා කරද්දී "අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා" කියලා කියනෙකොට ෙමතුමාෙග් කට ෙදපැත්ෙත්
ෙකළ ෙබ්ෙරනවා. පුදුම ලස්සනක් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙමතුමාෙග් දක්ෂතාව. ගරු ඇමතිතුමනි, මම
කිව්ෙව් ඔබතුමාට ඔය දක්ෂතාව තිෙබනවා කියලායි. අපි
පිළිගන්නවා, ඔබතුමාට ඒ දක්ෂතාව තිෙබනවා කියලා. [බාධා
කිරීම්]
ගරු ඇමතිතුමනි, I again quote
good news" website:

from the "AFRICA the

"Mozambique approves $2 bln hydroelectric dam”

ඒ රටවල් ණය ගන්ෙන් සියයට 2.8ක, 3.2ක ෙපොලී
අනුපාතයකට. Grace period එක අවුරුදු 10යි. ෙමන්න ණය
ගන්න කම. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා ෙකොෙහොමද ණය
ගන්ෙන්? චීනෙයන් 6.8ට, 7.2කට ණය ගන්න ඕනෑ නිසා
ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහන් හරි project එකක් ෙහොයනවා. ඒෙකන්
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? සියයට 20ක්, සියයට 15ක් ෙකොමිස්
ගන්නවා. ඒකයි ඔබතුමන්ලා සංවර්ධන ෙයෝජනා කම ෙම් තරම්
ෙහොයන්ෙන්. නැතුව රටට තිෙබන ආදරයට ෙනොෙවයි. නැව්
එන්ෙන් නැති වරායක් හම්බන්ෙතොට හැදුවා. ඒ වාෙග්ම අපට
අවශ තාවක් තිෙබනවාද planes ගන්න? [බාධා කිරීම්] 46යි.
[බාධා කිරීම්] මෙග් දත්ත ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් සරම ඇතුෙළන්
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ෙයොදනවා. [බාධා කිරීම්] මැවිලා ෙපනුණා, සියයට විස්ෙසේ
ෙකොමිස් මුදල. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක ගැන හිතුවා මිසක් ඒ
වරාය ෙම් රටට අවශ ද, නැද්ද කියලා හිතුෙව් නැහැ. ඒ නිසා
එතැන වරායක් හැදුවා. හැබැයි ඒකට නැව් එන්ෙන් නැහැ. ඒත්
ෙම් අයට ඒක ගණනක් නැහැ. ෙමොකද, රෙට් ජනතාවට පුළුවන්
ෙම් මුදල ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙගවන්න. ෙම් මුදල් තමන්ෙග්
පවුෙල් සල්ලිවලින් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා තමන්ෙග් ඥාති
පවුල්වල සල්ලිවලින් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් අහිංසක
මිනිස්සු තමයි ෙම්වා ෙගවන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන ෙහොඳට
බලන්න. ඔබතුමන්ලා සංවර්ධනයක් කරනවා නම්, ෙම් වරායට
නැව් එනවා නම් අපි ෙමෙහම විෙව්චනයක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒක
ෙවන්ෙන් නැති එක තමයි පශ්නය.
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද
කෙළේ? අද බලන්න Heathrow slots සිද්ධිය ගැන. එයාර් ලංකා
ආයතනයට ඔබතුමන්ලා කරන විනාශය ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා
කියනවා, එයාර් ලංකා එක තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් අහිංසක
ජනතාවට වන්දනාෙව් යන්නයි; රට යන්නයි කියලා. නැහැ.
ඔබතුමන්ලා එයාර් ලංකා එකට ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්?
I quote "The Sunday Times" of 12th February 2012:
“ SriLankan Airlines which obtained 13 slots by
2011 through a tedious process of applying for
slots over a period of nearly 20 years and bilateral
air services agreements, is looking at auctioning at
least seven of these slots to recoup some moneys
for the increasing losses suffered by the airline, the
Sunday Times learns”

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමන්න, අෙප් ආයතන විනාශ කරන
ආකාරය. තිෙබන slots ටිකත් විකුණනවා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි
කරන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද කරන්ෙන්? ආපසු ගිහිල්ලා
බලනවා, කීයක් හරි හම්බ කරගන්න ෙකොෙහේද මුඩු ඉඩමක්
තිෙබන්ෙන් කියලා. මත්තල ගිහිල්ලා ෙමොනවාද කෙළේ? ෙඩොලර්
මිලියන 40ක් වියදම් කරලා ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදනවා.
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ දවසකට planes කීයද බාන්ෙන්?
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ෙම්වා විෙව්චනය
කරන්න. නැත්නම් කට වහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙන්, මට
ඔය ටික දුන්ෙන්. ඔබතුමා ෙන් කිව්ෙව්, ෙම් ටික කියපන් කියලා.
[බාධා කිරීම්] ෙමතුමා තමයි කිව්ෙව්, "මල්ලි අපටත් සලකන්ෙන්
නැහැ. අමාරුෙවන් මාත් ෙම් නිෙයෝජ ඇමතිකම දරාෙගන
ඉන්ෙන්. ෙමෙහම ෙග්මක් තමයි ෙදන්ෙන්." කියලා. ෙමතුමා මට
එළිෙය්දී එෙහම කිව්වා. දැන් ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා
ඇමතිතුමාට ෙපෙනන්න ෙවන කථාවක් කියනවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, එෙහම ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. එළිෙය් එෙහම
කථා කරනවා නම් ෙමතැනදී කට වහෙගන ඉන්න ඕනෑ. එළිෙය්දී
එෙහම කියන්නයි, ෙමතැනට ඇවිල්ලා ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්
ෙබොරුවට හිට ගන්නයි ෙදපිට කාට්ටු වැඩ කරන්න එපා. අෙප් ළඟ
එෙහම වැඩ නැහැ.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

දත්ත එළියට එයි, ඔය කියන පචවලට; ෙටොම් පචවලට. [බාධා
කිරීම්] නැව් අත වන වනා යනවා ලු. වැලි load එකක් ආවා ලු. අපි
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට කිව්වා, නැවක් ආවා නම් ෙමතැනදී
කියන්න කියලා. ෙමතුමා ලජ්ජා නැතුව කියනවා, වැලි load එකක්
ආවා කියලා. ෙලොයිඩ් ආයතනය කිව්වා,ෙමතැන වරාය හදන්න
එපා, Bunkering port එකක් හදන්න කියලා. නමුත් ෙමොකක්ද
ඔබතුමන්ලා කෙළේ? ගසා කන ගණන මැවිලා ෙපනුණා. ෙඩොලර්
බිලියන 400 ගණනයි. තව ෙඩොලර් බිලියනයක් ඔබතුමන්ලා ඒකට

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගැෙබෝන් රට ගැන සඳහන්
කරන්න ඕනෑ. I quote again from "AFRICA the good news" :
“Gabon signs $4.5 bln in deals on eve of anniversary”

අද අපිකානු රටවල් දියුණු ෙවනවා. බසීලය දියුණු ෙවනවා.
[බාධා කිරීමක්] ලංකාව ගැන කියන්න බැරි හන්දයි කියන්ෙන්
නැත්ෙත්. ෙම් රටවල ආර්ථික වර්ධනය ෙව්ගෙයන් වැඩි ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් අය ණය ගන්ෙන් ඉතාම අඩු ණය ෙපොලී
අනුපාතයකටයි. අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා, අඩු ෙපොලියට ණය
ගන්න, වැඩක් කරන්න පුළුවන්, නැවක් එන, plane එකක් එන
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

තැන් හදන්න කියලා. ෙම්කද අවශ තාව? අද අෙප් රෙට්
අවශ තාව ෙම්කද? රටට planes ෙගන්නා ගන්න එකද, නැව්
එන්ෙන් නැති වරායක්ද අද රෙට් අවශ තාව? ඔබතුමන්ලා පාරවල්
හදන්න. අපි ඒක අගය කරනවා. ඔබතුමන්ලා පාරවල් හැදුවා.
දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපු එක ගැන අපි කවදාවත් විෙව්චනය
කරලා නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අෙපෝ, නැහැ!
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ෙමොකද, ලැෙබන කෑල්ල ෙලොකුයි ෙන්. බිලියන එකහමාරක්
එතැනට ෙයදවූවාම විශාල පමාණයක් ෙකොමිස් වශෙයන් ගහ
ගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කිරීම විතරයි
කෙළේ. රෙට් අනාගතය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා අදහස් පකාශ
කෙළේ නැහැ. අපි දන්නවා ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරලා නැහැ කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තවත් සල්ලි ටිකක් ඉල්ලා ගන්න ආරක්ෂක
අමාත ාංශෙයන්, එෙහමත් නැත්නම් තවත් අමාත ාංශයකින්.
ඔබතුමාට යම්කිසි හැකියාවක් තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා ඔබතුමා ඒ හැකියාව පෙයෝජනයට අරෙගන කවදා හරි
ෙම් පක්ෂෙය් උසස්ම තැනකට යයි කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි
ගරු සභාපතිතුමනි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

[අ.භා.5.39]

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

මම විෙව්චනය කරලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා දැන් Outer
Circular Road එක හදා ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම කටුනායක
මාර්ගයත් හදනවා. ඒවා කරන්න. ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට්
පාරවල්වලට, ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් සංචාරක ව ාපාරයට,
ඒ වාෙග්ම දියුණු කරන්න පුළුවන් අෙනකුත් කර්මාන්ත ආදියට
සල්ලි ෙයොදන්න. ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි ෙම් අධික ෙපොලියට
ගන්නා විශාල ණය ෙගවන්ෙන්. ඒවා ෙගවන්ෙන් ෙම් රෙට්
බර
ජනතාව. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ ණය
පටවනවා රෙට් ඉන්න ජනතාව මත. අඩුම ගණෙන් ඒ හදපු වරායට
නැව් 400ක්, 500ක් වත් එන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා කිව්වා වරාෙය්
ගලක් නැහැ කියලා. ඊට පස්ෙසේ ගලක් මතු වුණා. ඒ ගල කැඩුවා
අවුරුදු ගාණක්. අද ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙලොයිඩ් ආයතනය
සඳහන් කරලා තිෙබනවා ගරු සභාපතිතුමනි- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙලොයිඩ් එකත් එක්ක ඔච්චර,- [බාධා
කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමාෙග් වරාය අධිකාරිය ගැන මම කියන්නම්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා කියන්ෙන් අමූලික අසත .
ෙමතුමා කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලු ෙදනා මුළා
කිරීම. ෙම් කියන ඔක්ෙකෝම අසත . ෙම් කියන්ෙන් අමූලික
අසත .

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙහොඳ දක්ෂ නිෙයෝජ
ඇමතිවරෙයක්. හැබැයි ෙමතුමාෙග් සභාපතිතුමා ෙමතුමාට වැඩක්
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමා වරාය අධිකාරිය නිකම් ඉන්ෙන්.
ෙමතුමා දක්ෂ නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක්. මම දන්නවා ෙමතුමා
ඉතා අමාරුෙවන් ඉන්ෙන් කියලා. දැන් ෙමතුමා නැව් ගැන කථා
කරනවා. සභාපතිතුමනි, ෙලොයිඩ් ආයතනය කිව්වා එතැන ඒ
වාෙග් ජාත න්තර වරායක් හදන්න එපා කියලා. ඇයි? එතැන සානු
පමාණය වැඩියි; රැල්ල වැඩියි; ඒ වාෙග්ම ගල් පර්වත වැඩියි. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙලොයිඩ් ආයතනය ෙමතුමන්ලාට අවවාද කළා.
හැබැයි ගණන් ගත්තාද? නැහැ. තමන්ෙග් හිතුමතයට වැඩ කළා.

(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

ගරු සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය
ශීර්ෂය පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට සම්බන්ධ වූ පක්ෂ
විපක්ෂ සියලු ගරු මන්තීවරුන්ට මෙග් ස්තුතිය පථමෙයන් පුද කර
සිටිනවා. මම මුලින්ම කියනවා, විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා මාත්
එක්ක ෙහෝ ජනාධිපතිතුමා එක්ක ෙහෝ කරපු සාකච්ඡා, කියපු ඒවා
ෙමොකවත් එළිදරව් කරන්න යන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා බය ෙවන්න
ෙදයක් නැහැ කියලා. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ෙතොප්පිය දාෙගන. [බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

What is your point of Order?
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමා,- [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා
කියන්න ඒ කවුද කියලා. [බාධා කිරීම්] කවුද? [බාධා කිරීම්] ඒ
නම් සඳහන් කරන්න. අපිද? ඒ කවුද කියලා කියන්න, පුළුවන්
නම්. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order. ගරු ඇමතිතුමා කථාව කර
ෙගන යන්න.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්]
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි නම් ජීවිෙත්ට එෙහම කථා කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
මැරුණත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදෙය්දී විෙශේෂෙයන් අධිකරණය
ගැන, ෙදෝෂාභිෙයෝගය ගැන ෙනොෙයක් කාරණා කිව්වා. නමුත් මම
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායට ගරු කරමින් ඒවා ගැන කිසිම
ආකාරයක සඳහනක් කරන්න, පිළිතුරක් ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ.
ඒ වාෙග්ම අද ෙම් විවාදෙය්දී රජයට යම් අසාධාරණයක් සිදු
වුණා. ඒ තමයි, අද වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා වන්ෙන් නැති අමාත ාංශ
ගැන, ෙම් ස්ථානෙය් නැති ඇමතිවරුන්ෙග් අමාත ාංශ ගැන කථා
කිරීම. එය ෙම් මුළු විවාදය පුරා දැකපු ලක්ෂණයක්. අදාළ
අමාත ාංශය ගැන කථා කරනවාට වඩා හුඟක් ෙවලාවට කරුණු
කිව්ෙව් ෙවනත් අමාත ාංශ ගැනයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීම්
කිහිපයක් කරනවා. මා හිතන්ෙන් ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා
මැතිතුමා සෑෙහන විගහයක් කළා. මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. එහිදී ගිණි සංගුණකය අෙප් කාලෙය් අඩු වුණාය කියලා
කිව්වා. 2006, 2007 සහ 2009, 2010 ගිණි සංගුණකය දශම
හතරයි නවයයි පැවතුෙණ්. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමය තවත්
අඩු කර ගන්නයි. අෙප් අමාත ාංශෙය් සහ රජෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ
මූලික උත්සාහය වන්ෙන් ද එයයි.
ණය අනුපාතය ගැන සඳහන් කිරීෙම්දී සඳහන් වුණු එක
කාරණයක් තමයි ණය, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් අනුපාතයක්
ෙලස විගහ කරන ෙකොට ෙමම පතිශතය කමානුකූලව අඩු
කරෙගන තිෙබනවාය කියන එක. එය හැම රජයකම වග කීමක්.
අපි එකසිය ගණනක ඉඳලා දැන් කමෙයන් එය අඩු කරෙගන
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි තවත් එය අඩු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. හැබැයි ෙමය පමණක් සැලකිල්ලට ගත යුතු නැහැ. සමහර
ෙවලාවට ෙමය සියයට 60කටත් අඩුෙවන් තිෙබන රටවල් ආර්ථික
වශෙයන් බංෙකොෙලොත් ෙවන්න පුළුවන්. ණය ෙගවන කාලයත්
ෙමහිදී සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. සමහර රටක ණයබර සියයට 80,
90 ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙගවන කාලය අවුරුදු 20ක් නම් එය
එතරම් බරපතළ ෙවන්ෙන් නැහැ. තවත් රටක සියයට 80ට අඩු
ඉතාම අඩු පතිශතයක් තිබුණත් ඒ ණය සියල්ල අවුරුද්දකින්
ෙගවන්න සිදු ෙවනවා නම් ඒ රට බරපතළ ආර්ථික අර්බුදයකට
මුහුණ පානවා. අෙප් රෙට් ෙමය සියයට 80ක් වුණත් අෙප්
ණයවලින් අවුරුද්දකින් ෙගවිය යුතු වාණිජ ණය සියයට 10කටත්
වඩා අඩුයි.
අෙප් ණය පමාණයන් ගත්ෙතොත්, ඒවා දීර්ඝ කාලීන ණය. ඒ
වාෙග්ම ඒවා වාණිජ ණය ෙනොවන අතර, ෙබොෙහෝ ඒවා අපි
අරෙගන තිෙබන්ෙන් රෙට් සංවර්ධනයට. ෙමහිදී තවත් කාරණයක්
කිව්වා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය අඩු
ෙවලාය කියලා. ෙමය අය වැය ෙදවැනි වර කියවීෙම්දීත් කියපු
කාරණයක්. ෙමය සිද්ධ වන්ෙන් ෙම් ආකාරයටයි. අෙප් රෙට්
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන අඩු වනවාට වඩා, ෙමෙතක් කල් පාථමික
භාණ්ඩ හැටියට පිට රට යවපු අෙප් සමහර කෘෂිකාර්මික
භාණ්ඩවල අගය වැඩි කිරීම මත කාර්මික අංශයත් සම්බන්ධ කර
ෙගන නිෂ්පාදන කියාවලියකින් පසුව ඒවා පිට රට යවන්න
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා සමහර ෙවලාවට
අපනයනය කළාම එය ෙසේවා අංශයට ගණන් හදනවා.
උදාහරණයක් වශෙයන් අෙප් රෙට් ෙත් ගත්ෙතොත්, එදා ෙත් bulk
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එකක් හැටියට යවන ෙකොට වඩා එය නිෂ්පාදනය කරලා, අගය
වැඩි කරලා යවන ෙකොට ඒෙකන් ෙකොටසක් අනිවාර්යෙයන්ම
කාර්මික ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් කෘෂිකර්ම, කාර්මික හා ෙසේවා කියන අංශවලට
පතිශතයක් හැටියට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න අවශ
නැහැ. නමුත් ඕනෑම රටක් ෙමවැනි තත්ත්වයකට දියුණු වන
ෙකොට ඒ රෙට් කාර්මික අංශය වෙග්ම ඊටත් වැඩිය ෙසේවා අංශෙය්
දියුණු වීමක් ඇති වනවා.
අද මම සංවර්ධනය ගැන දත්ත ඉදිරිපත් කරනවාට වඩා ෙමොකද, අය වැය ෙදවන වර කියවීම පිළිබඳව වූ විවාදෙය්දී ඒ
දත්ත ෙබොෙහොමයක් මා ඉදිරිපත් කළා. - මම ඉතාම සරලව
ෙමෙහම අහනවා. අද ගමකට ගියාම 2005 වසරට වඩා අද උළු
ෙසවිලි කළ ෙගවල් පමාණය වැඩි ෙවලාද, නැද්ද? අද ගෙම් ලයිට්
තිෙබන ෙගවල් පමාණය වැඩි ෙවලාද, නැද්ද? අද ගෙම් පාරවල්
එදාට වැඩිය හැදිලා තිෙබනවාද නැද්ද? එදා සාමාන
බයිසිකලයක් තිබුණු ෙගවල්වල අද ෙමෝටර් සයිකලයක් නැද්ද?
ගෙම් ෙමෝටර් සයිකල්, තීෙරෝද රථ, අත් ටැක්ටර් කීයක් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවාද? දුරකථන කීයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද?
ඩිෙමෝ බට්ටා රථ කීයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද? ෙකොයි තරම්
පාරවල් ෙකොන්කීට් කරලා තිෙබනවාද? අද ෙගවල් කීයකට
පානීය ජලය ලබා දීලා තිෙබනවාද? ගෙම් ඉස්ෙකෝෙල් තිබුණ
ෙභෞතික සම්පත් අද වැඩි ෙවලා නැද්ද? එදා ඉස්ෙකෝෙලට
ෙනොහිටපු විද ා ගුරුවරු, ඉංගීසි ගුරුවරු, ගණිත ගුරුවරු,
ෙසෞන්දර්ය ගුරුවරු ඒ ඉස්ෙකෝලවලට පත්කරලා, ඇවිල්ලා
නැද්ද? අද ගෙම් තිෙබන සෑම පාසලකටම වැසිකිළි, කැසිකිළි
හදලා නැද්ද? එදා නටඹුන් ෙවලා අතහැරලා දමා තිබුණු වැව්
කීයක් අද ගම්වල හැදිලා තිෙබනවාද? එදා බංකුවක්වත් නැතුව
තිබුණු මාතෘ සායන කීයකට අද කටුනායක ගුවන්ෙතොටු ෙපොළට
වැඩිය ෙහොඳ පුටු ලබා දීලා නැද්ද? අද ඒ මාතෘ සායනවලට අංග
සම්පුර්ණ ෛවද උපකරණ සපයලා ඒ මවුවරුන්ට බියක්,
සැකක්, ලජ්ජාවක් නැතුව වැසිකිළියකට යන්න හැකි වන පරිදි ඒ
වැසිකිළි හදලා ෙදොරවල් සවි කරලා නැද්ද? ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න
මහාචාර්යවරු, මහ බැංකුෙව් වාර්තා අවශ නැහැ. ගමට යන්න.
ගිහින් ගෙම් බලන්න. ෙම්වා අපි දන්නවා.
අද පවුලක් දිහා බලන්න; අද පුද්ගලෙයක් දිහා බලන්න. සෑම
අතින්ම ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඔහු
එළවලු ෙගොවිෙයක් ෙවන්න පුළුවන්; වී ෙගොවිෙයක් ෙවන්න
පුළුවන්; රබර් වවන්ෙනක් ෙවන්න පුළුවන්; ඔහුට කුරුඳු ගස්
කීපයක් තිෙබන්න පුළුවන්; ෙකෝපි ගස් කීපයක් තිෙබන්න
පුළුවන්; ගම්මිරිස් වැල් කීපයක් තිෙබන්න පුළුවන්. සියඹලා ටිකක්
අරෙගන ෙපොළට ගියත් අද සල්ලි. ඉස්සර සියඹලා ටික අරෙගන
ගියාම ෙගෝනිෙය් මිලවත් නැහැ.
අද අපට අවශ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. අපි එක
පවුලක්වත් අත හරින්න කැමැති නැහැ. We do not want to leave
out a single family. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
පතිපත්තිය එක පවුලක්වත් අත ෙනොහැර, එක පුද්ගලයකුවත් අත
ෙනොහැර, සෑම පුද්ගලයකුම සෑම පවුලක්ම ෙගොඩනැඟීමයි කියන
එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. ෙකනකු ආර්ථික
වශෙයන් ශක්තිමත් කරනවා වාෙග්ම සාරධර්ම ගුණධර්ම අතිනුත්
වර්ධනය කරලා ඔහු ගුණ යහපත් පුද්ගලයකු හැටියට වර්ධනය
කිරීමටත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අපි ෙයෝජනා කරලා
තිෙබනවා.
අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් රටවල් දියුණු වුණා; ෙභෞතික
සම්පත්වලින් පවුල් දියුණු වුණා කියලා. ෙමොන තරම් දියුණු වුණත්
ඔවුන් සතුටින්ද ඉන්ෙන්? දරුවා මව්පියන්ව හඳුනන්ෙන් නැහැ;
මව්පියන් දරුෙවෝ හඳුනන්ෙන් නැහැ. එෙහම සමාජයක් ෙනොෙවයි
මහින්ද රජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් ශී ලංකාෙව් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා යම් යම් වැඩ පිළිෙවළවල් ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරන්න
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අෙනක් අමාත ාංශත් එක්ක අෙප් අමාත ාංශයත් කටයුතු
කරනවා.
"දිවි නැගුම" ගැන සමහරු කථා කරන්ෙන්, අර අන්ධෙයෝ
කිහිප ෙදෙනකු අලියා අත ගාලා විස්තර කළා වාෙගයි. එක්
අන්ධයකු වලිෙග අල්ලලා ඒෙක් හැෙඩ් කිව්වා වාෙග්, උතුෙරන්
ආපු කට්ටිය -වලිෙග අල්ලනවා.- කියනවා, පළාත් සභාෙව්
බලතල ගන්නවා කියලා. තව අන්ධයකු කකුල අල්ලලා හැෙඩ්
කිව්වා වාෙග්, ෙවන ෙකෙනකු තවත් විධියට කියනවා. ඉතින් අපි
ඒ අයට කියනවා, එක එක තැන් අල්ලන්න යන්ෙන් නැතුව "දිවි
නැගුම" දිහා බලන්න කියලා. ෙම්ක සෑම පුද්ගලයකුෙග්, පවුලක
ජීවිතය ෙගොඩ නඟන්න හදපු වැඩසටහනක්. ෙම්කට ෙගොඩක්
ෙද්වල් කියනවා. ෙම්ෙකන් ෙකෙරන්ෙන් බීජ ඇට ටික ෙබදීම
පමණක් ෙනොෙවයි. විශාල වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් තුළ තිෙබනවා.
ෙම්ක එක පාරටම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්කට සම්බන්ධ
හැම පුද්ගලයකුම එක මට්ටමට සහභාගි ෙවන්න වුවමනාවකුත්
නැහැ. ලක්ෂ 50ක් ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවනවා කිව්වාම, භය
ෙවනවා. නැහැ, ගෘහ ආර්ථිකයක් බවට ෙම් ලක්ෂ 50ම පත්
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ලක්ෂ 50ම සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ක
හැම ෙකෙනකුෙග්ම සහභාගිත්වෙයන් ජාතික ව ාපාරයක් බවට
පත් කරන්නයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒකයි අපි ෙමවර මහ
කන්නෙය් හැම ෙගදරකටම බීජ පැකට්ටුවක් දුන්ෙන්. එක
පැකට්ටුවක තිෙබනවා බීජ වර්ග 10ක්. කල්පනා කර බලන්න එක
පැකට්ටුවකට බීජ වර්ග 10 ගණෙන් ලක්ෂ 50කට බීජ පැකට්
කරන එක ෙමොන තරම් කාර්ය භාරයක්ද කියලා. බීජ වර්ග 10,
ලක්ෂ 50න් වැඩි කරලා ගණන හදලා බලන්න.
අපි හැම ෙගදරකටම බීජ පැකට් එකක් ගිහිල්ලා ෙදන්න
සූදානම් කළා. අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් සහෙයෝගෙයන් අෙප්
අමාත ාංශයට ශක්තියත්, හැකියාවත් ලැබුණා ඒ හැම ෙගදරකටම
බීජ පැකට් යවන්න. අපි ඒෙකන් බලන්ෙන් ඒ හැම ෙකෙනකුම
මානසිකව ෙම්කට ෙයොදා ගන්න; ඈත අතීතෙය් අෙප් රෙට් තිබුණු
ඒ ෙසෞභාග ය හැම පුද්ගලයකුටම ලබා ෙදන්න. තමුන්ට ඕනෑ
කරපිංචා ටික, ෙසේර ටික, රම්ෙප ටික, ඉඟුරු ටික, ෙගදර වවා
ගන්න. කහ පඳුරක් ෙගදර වවා ගන්න. ඒකයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන්. ඒෙකන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඔවුන්ෙග්
මානසිකත්වය, ෙපෞඪත්වය ඇති කරන්න. ආත්ම විශ්වාසය ෙගොඩ
නඟන්න. ඒ තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, වස විෂවලින්
ෙතොර ආහාර ෙව්ලක් හදා ගන්න. ඒ ආහාරෙය් ෙහොඳ ෙපෝෂණයක්
තිෙබනවා. ඒ සියල්ලමක්ම "දිවි නැගුම" තුළ කැටි ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ඒ පවුල්වලට ලබා ෙදන කුකුළු
පැටවුන් ෙලොකු ෙවලා දමන බිත්තර ෙම් සංඛ ාෙල්ඛනවලට අහු
වුෙණ් නැති වුණාට, ඒ ලබා ගන්නා බිත්තර ෙගදර ළමයින්ෙග්
ආහාරයට යනවයි කියන එක අප පැහැදිලිව කියනවා. ඒවා එක
එක ෙල්ඛනවල නැති ෙවන්න පුළුවන්. ෙවනදා තමන්ෙග් ළමයාට
ෙදන්න බිත්තරයක් ගන්න බැරිව හිටපු අෙප් දුප්පත් ජනතාව අපි
දීපු කුකුළු පැටියා ෙලොකු ෙවලා බිත්තර දමන ෙකොට තමන්ෙග්
දරුවාට ෙපෝෂ දායී ආහාරයක් වන බිත්තරයක් ෙදනවාය කියන
එක අපි ආඩම්බරෙයන් කියනවා. ෙම්කයි අපට ඕනෑ. අපට අවශ
නැහැ බිත්තරය විකුණන්න. එෙහම නැත්නම් සංගණනයට ගන්න.
අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා ෙම් වැඩසටහන ගැන. ෙගදර
හැෙදන බණ්ඩක්කා ටික, ෙගදර හැෙදන වම්බටු ටික, ෙගදර
හැෙදන පලා ටික, බිත්තර ටික ඒ අයෙග් ආහාරයට ෙයොදා
ගැනීමට මාර්ගය සලසා දීමයි අපට ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, අප දන්නවා අෙප් ගම්වල ඉන්නවා ෙගදර
ඉන්නා එළ ෙදනෙගන් කිරි ටික ෙදොවලා, ඒ කිරි ටික විකුණලා,
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තමුන්ෙග් දරුවාට පිට රටින් ෙගෙනන ඇන්කර් පැකට් එක
ෙගනැවිත් ෙබොන්න ෙදන අය.
ඒෙක් කිසිම ගුණයක් නැහැ. කිරි පිටිවල තිෙබන්ෙන් ෙරොඩ්ඩ
විතරයි. අපට ඕනෑ අෙප් රෙට් සියලු ජනතාවම තුන් ෙව්ලටම බත්
කන ජනතාවක් බවට පත් කරන්නයි. පාන් ෙගඩිය ගැනත් ෙම්
සභාෙව්දී කිව්වා. ඒක ෙනොෙවයි අපට ඕනෑ. අපි එදා එක එක පිටි
සමාගම්වලට බදු සහන දුන්නා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි
තිෙබනවා.

තුනක කාලයක්

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

නමුත් අද අපි ඒ අයට ෙනොෙවයි බදු සහන ෙදන්ෙන්. අද අපි
ෙගොවියාටයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්ෙන්. එෙහම දීලා තමයි
අපි තුන් ෙව්ල බත් කන ජනතාවක් හදන්ෙන්. ෙම් කාර්යෙය්දී
අපට පෙද්ශ ෙබ්දයක් නැහැ; ජාති ෙබ්දයක් නැහැ; පක්ෂ ෙබ්දයක්
නැහැ. අපි හැෙමෝම ෙම් කාර්යය කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම්කට
එක එක රටවල්වලින් ආදර්ශ ගන්ෙන් නැහැ. අෙරෙහ අච්චර
ආවාය; අෙරෙහ ෙමෙහම කළාය; ෙම් රෙට් ෙමච්චර ආෙයෝජනය
කරනවාය කිව්වත්, ඒ හැම රටක්ම කරපු හැටි අපි දන්නවා.
ඒවායින් ගත යුතු ෙද්වල් ගන්නවා. ෙනොගත යුතු ෙද්වල් එෙහමම
පැත්තකට කරනවා. ඒ න ාය අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා,
වරක් ෙදවරක් ෙනොෙවයි කිහිප වරක්ම ජනතාව අනුමත කරපු
"මහින්ද චින්තනය" නමැති ෙද්ශීය ආර්ථික පතිපත්තියයි අපි
අනුගමනය කරන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා කියපු විධියට අපි ඒ සඳහා
හැම ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී එකා
වාෙග් එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්නය කියා.
අවසාන වශෙයන් මම කියන්න ඕනෑ, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප්
අමාත ාංශයට නායකත්වය දුන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බව.
එතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය හරියට පැහැදිලි කරලා අපි ඒ වැඩ
පිළිෙවළ දියත් කළා. එතුමා කියපු විධියටම අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ
කළා. විෙශේෂෙයන්ම ගම්වල ඉන්න, ගම් නිෙයෝජනය කරන
පාෙද්ශීය මන්තීතුමාෙග් ඉඳලා, ගෙම් අනික් මහජන සංවිධානවල
නිෙයෝජිතයන් සම්බන්ධ කර ෙගන, ජන සභා හරහා ඒ සෑම
ෙකෙනක්ම හවුල් කර ෙගන, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු, පළාත්
සභා මන්තීවරු වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු මහජන මන්තීවරුන්ෙග්
නායකත්වෙයන් තිෙබන පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටු, දිස්තික්
සම්බන්ධීකරණ කමිටු , ගාම නිලධාරිවරු, සමෘද්ධි නිලධාරිවරු,
කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිවරු, පවුල් ෙසෞඛ නිලධාරිනි, අලුතින්
පත් ෙවච්ච උපාධිධාරින් ආදී ගම් මට්ටෙම් ඉන්න සෑම
නිලධාරිෙයක්ම එකතු ෙවලා, අමාත ාංශ රාශියක් එකතු ෙවලා
තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කෙළේ. අවසන් වශෙයන් අපි
ඒ සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු උපෙද්ශක කාරක සභාවලට පැමිණිලා අපට දක්වපු
සහෙයෝගයත් අපි අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අනික් සියලු
අධ ක්ෂවරු, දිස්තික් ම්ට්ටෙම්, පාෙද්ශීය මට්ටෙම් හා ගම්
මට්ටෙම් ඉන්න සියලුම නිලධාරින්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගය නිසයි අපට ෙම් තත්ත්වය ළඟා කර ගන්න
පුළුවන් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරු හතර ෙදෙනකුෙග්
නායකත්වෙයන්
යුතු
තවත්
අමාත ාංශ
ගණනාවක
සහාගිත්වෙයන් තමයි ෙම් කටයුත්ත ෙකෙරන්ෙන්. ඒ සියලු
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
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"105 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 1,191,704,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
105 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 240, 950,000
"105 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 240,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
105 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 8,489,300,000
"105 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 8,489,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
105 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
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294 වන ශීර්ෂය.- ජාතික සත්ෙවෝද ාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.172,200,000
“294 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.172,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
294 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 647,025,000
“294 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 647,025,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
294 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

305 වන ශීර්ෂය.- උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.18,440,000

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 62,551,025,000
"105 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. . 62,551,025,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“305 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.18,440,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
305 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

105 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

218 වන ශීර්ෂය.- සමෘද්ධි ෙකොමසාරිස් ජනරාල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.14,901,406,000
“218 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.14,901,406,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
218 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 11,500,000
“218 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 11,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
218 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,350,000
“305 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 1,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
305 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

322 වන ශීර්ෂය.- ජාතික උද්භිද උද ාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 226,950,000
“322 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 226,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
322 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 448,150,000
“322 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 448,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
322 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“ தைலப் 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 1,191,704,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 240,950,000

லதனச்

“ தைலப் 105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 240,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 8,489,300,000
“ தைலப்
105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா 8,489,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 11,500,000

லதனச்

“ தைலப் 218, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 11,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
218, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப் 294.- ேதசிய விலங்கினக் காட்சிச்சாைலகள்
திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 172,200,000
“ தைலப்
294,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா 172,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 647,025,000

லதனச்

“ தைலப் 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா
பா 647,025,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப்
105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 62,551,025,000

லதனச்

“ தைலப் 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா 62,551,025,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப் 305.- மைலயக சி பயிர்ச்ெசய்ைக னரைமப் த்
திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 18,440,000
“ தைலப்
305, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா 18,440,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
305, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப் 218.- ச ர்த்தி ஆைணயாளர் நாயகம் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 14,901,406,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,350,000

லதனச்

“ தைலப்
218,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா 14,901,406,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

“ தைலப் 305, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா
பா 1,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

தைலப்
218, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப்
305, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
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தைலப் 322.- ேதசிய தாவரவியற்

ங்காத் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 226,950,000
“ தைலப் 322, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 226,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
322, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 448,150,000

லதனச்

“ தைலப் 322, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா 448,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
322, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 1,191,704,000, for Head 105,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 105, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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HEAD 218. - DEPARTMENT OF COMMISSIONER GENERAL OF
SAMURDHI
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 14,901,406,000
Question, "That the sum of Rs. 14,901,406,000, for Head 218,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 218, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 11,500,000
Question, "That the sum of Rs. 11,500,000, for Head 218,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 218, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 294.- DEPARTMENT OF NATIONAL ZOOLOGICAL
GARDENS
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 172,200,000
Question, "That the sum of Rs. 172,200,000, for Head 294,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 294, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 240,950,000

Question, "That the sum of Rs. 240,950,000, for Head 105,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 105, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 647,025,000
Question, "That the sum of Rs. 647,025,000, for Head 294,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 294, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 305. - DEPARTMENT OF UP-COUNTRY PEASANTRY
REHABILITATION
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
8,489,300,000

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 18,440,000

Question, "That the sum of Rs. 8,489,300,000, for Head 105,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 18,440,000, for Head 305,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 105, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 305, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 62,551,025,000
Question, "That the sum of Rs. 62,551,025,000, for Head 105,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 105, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,350,000
Question, "That the sum of Rs. 1,350,000, for Head 305,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 305, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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HEAD 322. - DEPARTMENT OF NATIONAL BOTANICAL
GARDENS
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 226,950,000
Question, "That the sum of Rs. 226,950,000, for Head 322,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 322, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 448,150,000
Question, "That the sum of Rs. 448,150,000, for Head 322,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

Head 322, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.00 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය
වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.
කාරක සභාව පගතියවාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම 2012
ෙනොවැම්බර් 26 වන සඳුදා.
அப்ெபா
ேநரம் பி.ப. 6.00 மணியாகிவிடேவ, கு வின்
பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட் த் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தின் அகன்றார்கள்.
கு வின பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ 2012
நவம்பர் 26, திங்கட்கிழைம.

It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report the
Progress.
Committee report Progress; to sit again on Monday, 26th
November, 2012.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.01 ට, 2012 ෙනොවැම්බර්
15 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2012 ෙනොවැම්බර් මස 26 වන
සඳුදා පු.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 6.01 மணிக்கு பாரா மன்றம் அதன 2012
நவம்பர் 15ஆந் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2012 நவம்பர் 26,
திங்கட்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.01 p.m. until 9.30 a.m. on Monday,
26th November, 2012, pursuant to the Resolution of Parliament of 15th
November, 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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