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අ.භා.1.00 පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්විය.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
பாரா

මූලාසනාරූඪ විය.

மன்றம் பி.ப.1.00 மணிக்குக் கூ ய .

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம

தைலைம வகித்தார்கள்.

ரக்ெகா ]

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]
in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මහතාෙග් ඉල්ලා අස්වීම

பாரா

மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு தயாசிறி
ஜயேசகரவின இராஜினாமா

RESIGNATION OF HON. DAYASIRI JAYASEKARA, MEMBER OF
PARLIAMENT

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

1985 අංක 48 දරන පනතින් හා 1987 අංක 28 දරන පනතින් සංෙශෝධිත
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙත් 4(3) වගන්තිය
සහ 14 හා 20 වැනි වගන්ති යටෙත් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යවරයා
විසින් පනවන ලදුව, 2013 ජූලි 18 දිනැති අංක 1819/32 දරන අතිවිෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද ෙරගුලාසි.- [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන
හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා සිය
ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා
ෙවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

අනතුරුව පහත සඳහන් ලිපිය මහ ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී:

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය - පැමිණ නැත.
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා - පැමිණ නැත.
කිසිම මන්තීවරෙයකු ෙපත්සම් පිළිගැන්වීමට පැමිණ නැත.
ගරු මන්තීවරුන් ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතාම
වැදගත් වනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்
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ேமற்ப
மி கக்காட்சிச்சாைல
ஆரம்பிக்
கப்ப வைதத்
ெதாடர்ந்
ெதஹிவைள
மி கக்காட்சிச்சாைலைய
வதற்கு
நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா;

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

පින්නවල සත්ෙවෝද්යානයක් ඉදි කිරීම : විස්තර

பின்னவல மி கக்காட்சிச்சாைல நிர்மாணம் : விபரம்
CONSTRUCTION OF ZOOLOGICAL GARDEN IN PINNAWALA:
DETAILS

2925/’1

3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Botanical Gardens and Public
Recreation:
(a)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

Will he inform this House (i)

whether the construction of a zoological
garden near the Pinnawala Elephant
Orphanage has commenced;

(ii)

if so, the amount of money that has been
spent by now, out of the amount expected
to be spent for it;

(iii)

whether the construction work of it has
been completed by now;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

උද්භිද උද්යාන හා ෙපොදු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

විෙනෝදාත්මක

කටයුතු

(i)

පින්නවල අලි අනාථාගාරය ආසන්නෙය්
සත්ෙවෝද්යානයක් ඉදි කිරීම ආරම්භ කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත
මුදලින් ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල
ෙකොපමණද;

(iii)

එහි ඉදි කිරීම් කටයුතු ෙම් වන විට අවසන් කර
තිෙබ්ද;

(iv)

if not, what construction work is remaining;
and

(iv)

ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදි කිරීමට ඇති ඉතිරි ෙකොටස්
කවෙර්ද;

(v)

(v)

එම ෙකොටස්වල ඉදි කිරීම් අවසන් කිරීම සඳහා
වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙකොපමණද;

the amount of money expected to be spent
to complete the remaining construction
work?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් නව සත්ෙවෝද්යානය විවෘත කිරීමට
අෙප්ක්ෂිත දිනය කවෙර්ද;

(ii)

එම සත්ෙවෝද්යානය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ
ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානය වසා දැමීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(c)

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
தாவரவியல்
ங்காக்கள், ெபா ப்
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(b)

ெபா

ேபாக்கு

பின்னவல யாைனகள்
சரணாலயத் க்கு
அண்ைமயில் மி கக்காட்சிச் சாைலெயான்ைற
நிர்மாணிப்பதற்கும்
பணி
ஆரம்பிக்கப்பட்
க்கின்றதா;

Will he state (i)

the date on which the aforesaid new
zoological garden is expected to be declared
open; and

(ii)

whether, action will be taken to close down
the Dehiwala Zoological Garden with the
opening of the aforesaid zoological garden?

If not, why?

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

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

(ii)

அவ்வாெறனில், இதற்காகச் ெசலவி வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
பணத்தில்
தற்ேபா
ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா ;

(iii)

இதன் நிர்மாணப் பணிகள் தற்ேபா
ெசய்யப்பட் ள்ளதா;

(iv)

இல்ைலெயனில், நிர்மாணிக்கப்பட ேவண் ய
எஞ்சி ள்ள பகுதிகள் யாைவ;

(ii)

(v)

ேமற்ப பகுதிகளின் நிர்மாணிப் கைள ர்த்தி
ெசய்வதற்காக ெசலவிட எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள
பணத்ெதாைக யா

ෙවන් කර ඇති පතිපාදන මුදල වන රුපියල්
මිලියන 5020න් රුපියල් මිලියන 582ක් වැය කර
තිෙබ්.

(iii)

අවසන් කර ෙනොමැත.

(iv)

අභ්යන්තර මාර්ග පද්ධතිෙයහි ඉතිරි වැඩ

ர்த்தி

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
திய மி கக்காட்
சிச்சாைலைய
திறப்பதற்கு
எதிர்பார்க்கப்
பட் ள்ள திகதி யா ;

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උද්හිද උද්යාන හා ෙපොදු
විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඔව්.
පළමු අදියර ආරම්භ කර තිෙබ්.



 මුව අරෙණහි ඉතිරි වැඩ



 පිවිසුම් මැදිරි පෙව්ශ පත කවුළු හා රිය නැවතුම්
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 වලස් අරණ



 උභය ජීවීන් කිඹුලන් හා සර්ප උයන



 විෙව්ක පෙද්ශ (Rest area)



 කුරුලු උයන



 ළමා උද්යානය



 සත්ෙවෝද්යානෙය් ෙදවන අදියර (ෙලෝක කලාපය)

(ආ)

(v)

රුපියල් මිලියන 4438

(i)

ෙමම සත්ෙවෝද්යානය පළමු අදියෙරහි ෙකොටසක්
ෙමම වර්ෂය අවසානෙය්දී මහජනයා සඳහා විවෘත
කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

(ii)

වසා දැමීමක් සිදු ෙනොෙව්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. "රුපියල් මිලියන 5020ක් ෙවන් ෙවලා
තිෙබනවා"ය කියලා ඇමතිතුමා කියනවා. ඒෙකන් දැනට වියදම්
කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 582යි. දළ වශෙයන් දහෙයන්
එකක් පමණයි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්.
දහෙයන් නවයක් තව වියදම් කළ යුතුව තිෙබනවා.
ඇස්තෙම්න්තු කළ මුදෙලන් දහෙයන් එකක් වියදම් කරලා ෙම්
විවෘත කරන්න හදන්ෙන් ෙමොන වාෙග් සත්තු වත්තක්ද කියලා මා
දැන ගන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විෂය භාර
ඇමතිතුමා ෙනොවුණත් ඔබතුමාෙග් පාමාණික දැනුම අනුව මට
උත්තරයක් ලබා ෙදන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
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ගැනීෙමන් එහි වටිනාකම ජනතාවට ලබා දීමත්, මහනුවරට ගමන්
කරන සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට පුළුවන්
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කිරීමත්ය.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් සත්ෙවෝද්යානෙය් කටයුතු ආරම්භ කිරීෙමන්
පස්ෙසේ -විවෘත කිරීෙමන් පස්ෙසේ- ෙමොනම ආකාරයකින්වත්
ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානය වහලා දමන්ෙන් නැහැයි කියලා ගරු
ඇමතිතුමා සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා. ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානය
පවත්වා ෙගන යන ගමන් අවශ්ය නම් ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානෙය්
ඉන්න සත්තු පින්නවලට ෙගන යන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විවෘත කරන ෙකොට කටුනායකින්
සමහර බඩු ෙගනිහිල්ලා දමලා තමයි විවෘත කෙළේ කියලා. ඉතින්
මම දැන ගන්න කැමැතියි-

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சர்)

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

නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

හරි, හරි. ඔබතුමා පස්ෙසේ කථා කරන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහන්න.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අෙනක් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා කියලා මා ඉතා
පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ෙගවීම් අවසන් වුණාමයි මුදල්
වැය වුණු ෙලස සලකන්ෙන්. දැනට වැඩ කටයුතු රාශියක් කර
ෙගන යන ෙල්ඛනය මා කියවනු ලැබුවා. ඒ ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කර
ෙගන යනවා. ව්යාපෘතිෙයන් ව්යාපෘතිය වැඩ නිම කිරීෙමන් පසුව
එම ෙගවීම් කර ෙගන යනවා. ඒ කටයුතු කර ෙගන යන්න මුදල්
තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ඒ සම්පූර්ණ ව්යාපෘතිය අවසන් කරන්න අෙප්ක්ෂා
කරන්ෙන් කුමන වර්ෂෙය්දීද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් නව සංකල්පයක්
ෙලස සත්ෙවෝද්යානයක් නිර්මාණය ෙකොට කියාත්මක කිරීෙම්
වැඩසටහනක් තිෙබනවා. එහි පළමුවැනි අදියර ෙම් වසර
අවසානෙය්දී අපි හමාර කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විවෘත
පෙද්ශවල සත්ෙවෝද්යාන සකස් කරලා හමාර කිරීෙම්දී ඊට අවශ්ය
ෙවනත් සම්පත් ඇති කරලා ඒ අනුව තමයි අපි ඒවා ඉවර
කරන්ෙන් කියලා ගරු මන්තීතුමා ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. අෙප්
ඉලක්කය පධානතම සත්ෙවෝද්යානයක් බවටත්, ලංකාෙව්
ආකර්ෂණීය සත්ෙවෝද්යානය බවටත් ෙමය පරිවර්තනය කර

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නය ෙම්කයි.
ෙදහිවල සත්තු වත්ත පවත්වා ෙගන යන ගමන් එහි සිටින
සතුන්ෙගන් ෙකොටසක් ෙහෝ ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක්
තිෙබනවාද? සත්තු වත්ත වහන්ෙන් නැති බව ඇත්ත. සතුන්ෙගන්
ෙකොටසක් ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? සතුන් ගැන
කිව්වාම ෙවනත් අයෙන් නැඟිටින්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානය වැසීමට
ෙනොමැති බවට මා පිළිතුරු දුන්නා.

බලාෙපොෙරොත්තුවක්

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ, ඒක ෙකොෙළේ වහලා ගැහිල්ලක් ෙන්. මම අහන්ෙන්
සතුන් ටිකක් හරි ෙගන යනවාද කියලායි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඉන්නෙකෝ. ෙකොයි තරම් ලස්සනද? අෙප් සංගීතයට නටන අලි
ඉන්න එකම තැන ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානයයි. ඒක බලන ෙකොට

පාර්ලිෙම්න්තුව
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asked the Minister of Education:

ඇති වන ආකර්ෂණය ෙකොයි තරම් සුන්දරද? ඒ නිසා එය ආරක්ෂා
කිරීම අෙප් යුතුකමක්. අපි ඒක ආරක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා කලබල
ෙවන්න එපා. ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානය වහන්ෙන් නැහැ.

(a)

Is he aware that (i)

there are only three teachers to teach 249
students who are studying at
Mahaweligama Primary School by now;
and

(ii)

there are a number of other shortcomings in
the aforesaid school?

මහවැලිගම කනිෂ්ඨ විදුහල : අඩු පාඩු

மகாவ கம கனிஷ்ட வித்தியாலயம் : குைறபா கள்
MAHAWELIGAMA PRIMARY SCHOOL : SHORTCOMINGS

3053/’12

(b)

4. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

Will he inform this House (i)

the reasons that led not to take measures to
fill the existing teacher vacancies of the
aforesaid school;

(ii)

whether action will be taken to fill the
teacher vacancies concerned by calling for
applications from the unemployed
graduates; and

(iii)

whether action will be taken to address the
shortcomings, considering the hardships
that the students undergo due to the
shortcomings that exist in the aforesaid
school?

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට - (2):
(අ)

(i)

මහවැලිගම කනිෂ්ඨ විදුහෙල් ෙම් වන විට
ඉෙගනුම ලබන සිසුන් 249ට ඉගැන්වීම සඳහා
සිටින්ෙන් ගුරුවරුන් තිෙදෙනක් පමණක් බවත්;

(ii)

එම විදුහල තුළ තවත් අඩු පාඩු රැසක් පවතින
බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම විදුහෙල් පවත්නා ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා
ෙමෙතක් පියවර ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙගන් අයදුම් පත
කැඳවීමක් ෙකොට අදාළ ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම
සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iii)

එම විදුහෙල් පවතින අඩු පාඩු නිසා සිසුන්ට
මුහුණදීමට සිදුවී ඇති දැඩි දුෂ්කරතා පිළිබඳව
ෙසොයා බලා එම අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

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

(c)

If not, why?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

සිසුන් සංඛ්යාව 284කි. 1-3 දක්වා පන්ති ෙදක
බැගින්ද, 4 ෙශේණිෙය් එක් පන්තියක්ද, 5
ෙශේණිෙය් පන්ති ෙදකක්ද වශෙයන් පන්ති නවයක්
ඇත. ගුරුවරුන් දස ෙදෙනකු ෙසේවය කරයි.

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

மகாவ கம
கனிஷ்ட
வித்தியாலயத்தில்
தற்ேபா
கல்வி கற்கும் 249 மாணவர்க க்கு
கல்வி கற்பிப்பதற்காக
ன்
ஆசிாியர்கள்
மாத்திரேம இ க்கின்றார்கள் என்பைத ம்;

ඉන් එක් අෙයකු විදුහල්පති වශෙයන් වැඩ බලයි.
දැනට ගුරු මහත්මීන් ෙදෙදෙනක් පසූත නිවාඩු
ලබා ඇත. ඉංගීසි විෂය සඳහා පමණක් එක්
ගුරුවරයකුෙග් හිඟයක් පවතී. එම පුරප්පාඩුව
2013.09.01වැනි දින ලබා දීමට නියමිත ගුරු
පත්වීම් අතරින් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය පියවර
ගන්නා බව පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ මා ෙවත
දන්වා එවා ඇත.

ேமற்ப
பாடசாைலயில்
ேம ம்
பல
குைறபா கள் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

(iii)

ேமற்ப பாடசாைலயில் காணப்ப ம் ஆசிாியர்
ெவற்றிடங்கைள
நிரப் வதற்கு
இ வைர
நடவ க்ைக எ க்காைமக்கான காரணங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
ெதாழிலற்ற
பட்டதாாிகளிடமி ந்
விண்ணப்பங்கைள ேகாாி குறிப்பிட்ட ஆசிாியர்
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;
ேமற்ப
பாடசாைலயில்
காணப்ப ம்
குைறபா கள்
காரணமாக
மாணவர்கள்
எதிர்ேநாக்கி ள்ள க ம் சிரமங்கள் ெதாடர்பாக
ஆராய்ந் அக்குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்ய
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

2013.07.12 දින වන විට තත්ත්වය,

(ආ)

(ii)

තව අඩු පාඩු ෙගොඩක් පවතින බව පිළිගත
ෙනොහැකියි. පානීය ජල හිඟය පශ්නය මඟ හැරවීම
සඳහා ජලය සැපයීමට පියවර ගනිමින් තිෙබන බව
පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ දන්වා තිෙබනවා.

(i)

නැහැ. පියවර අරෙගන තිෙබනවා. දැනටමත්
සංවර්ධන සහකාරවරුන් ෙලස අනුයුක්ත කර ඇති
උපාධිධාරින් 55,000න් නැෙඟනහිර පළාෙත්
ෙසේවයට බඳවා ෙගන ඇති සංවර්ධන
සහකාරවරුන් අතුරින් ගුරුවරුන් ෙලසට බඳවා
ගත හැකි සංවර්ධන සහකාරවරුන් ගුරු ෙසේවයට
බඳවා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු රාජ්ය පරිපාලන
අමාත්යාංශය හා ඒකාබද්ධව කටයුතු කරෙගන
යනවා. ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීෙමන් අනතුරුව
තවදුරටත් විෂයයන් අනුව පවතින පුරප්පාඩු
පමණක් උසස් ෙපළ සමතුන්ෙගන් පුරවාලීම
සඳහා තරග විභාගයක් පවත්වා ගුරු ෙසේවා
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ව්යවස්ථාව අනුව බඳවා ගැනීම තුළින්
2014.01.01වැනි දා වන විට ලංකාෙව් සියලුම ගුරු
පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්ය සැලසුම්
සකස් ෙකොට කියාත්මක කරෙගන යනවා.
(ii)

ඔව්. ඉහතින් පිළිතුරු දී ඇත.

(iii)

ඔව්. එම විදුහෙල් පවතින අඩු පාඩු නිසා සිසුන්ට
මුහුණදීමට සිදුවී ඇති දැඩි දුෂ්කරතා ෙම් තුළින්
මඟ හැෙරනවා.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත්
කරන ෙකොටත් ඒ අඩු පාඩුකම් සපුරා තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා නම් ඒ ගැන
අප ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි.
ඊට අමතරව මා ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි.
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඉංගීසි අධ්යාපනය ලබා දීම සඳහා
පිහිටුවන ලද, වසා දමා තිබූ කුලියාපිටිෙය් විද්යා පීඨ සංකීර්ණයක්
ඔබතුමා ගිහිල්ලා පසු ගිය කාලෙය් විවෘත කළා. විවෘත කළාට,
නැවතත් එය ඒ විධියටම වසා දමලායි තිෙබන්ෙන්. ෙදෙදෙනක්
විතරක් උෙද් හවස එනවා; යනවා. ඔබතුමා විවෘත කරලා ගියාට
පස්ෙසේ නැවතත් එය වසා දමා තිෙබනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ ගැන කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ලබන
වර්ෂෙය් සිට පාෙද්ශික වශෙයන් පිහිටුවා තිෙබන ඉංගීසි ගුරු
පුහුණු ආයතන සංවර්ධනය කරන්න අවශ්ය cadre එක සඳහා වන
අනුමැතිය කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා
තිෙබනවා. ඒ අනුව අඛණ්ඩ, කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් ඒ පුහුණු
කටයුතු සඳහා අපි සකස් කරලා තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒ කියන්ෙන්, ඔබතුමා ඒක විවෘත කෙළේ ඒ ෙමොනවත්
නැතිවද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

නෑ, තිබුණා. අප එෙහම විවෘත කළාට අවශ්ය මානව සම්පත්
ලබා ගැනීම පිළිබඳ පශ්නයක් සමහර ෙවලාවට පවතිනවා. අෙප්
ගුරු ව්යවස්ථාවට අනුව මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාරවල
භාෂාගාරවලට ඉංගීසි උපාධිධාරින් දහසක් බඳවා ගන්න විභාගය
පැවැත්වූවා. ගරු මන්තීතුමනි, තවම මට ඒ පත්වීම් ෙදන්න
පුළුවන්කම ලැබුෙණ් පනස් ෙදෙදනකුටයි. ෙමොකද, ඉංගීසි
උපාධිධාරින් ඈත පළාත්වල පත්වීම්වලට යන්න කැමැති නැහැ. ඒ
නිසා කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් ගිය සතිෙය් ආපසු අනුමැතිය ලබා
ගත්තා ඉංගීසි ඩිප්ෙලෝමාධාරින් අරෙගන, ඔවුන්ට පුහුණුවක් දීලා
ඈත පළාත්වල ගුරු ෙසේවයට යවන්න. ගුරු ව්යවස්ථාවට අනුව
එෙහම කරන්න පුළුවන් කියලා අප කලින් හිතුවාට පාෙයෝගිකව
සමහර ඒවා කරන්න බැහැ.
උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, අපි උතුරු නැෙඟනහිර
පළාත්වලට උපාධිධාරින් ෙසව්වාට, ව්යවස්ථාවට අනුව ෙසොයා
ගන්න බැහැ. එතෙකොට අපි එයට ෙවනත් විකල්පයක් සඳහා
කැබිනට් අනුමැතියක් ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ගුරු
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ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළාය කියා වෘත්තීය සමිති ෙචෝදනා
කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දැන් අධ්යයන ෙපොදු සහතික
පත උසස් ෙපළ විභාගය පවත් වන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. මා
ෙම් කියන කාරණය එක්ෙකෝ සත්ය ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම
නැත්නම් වුවමනාෙවන් සංවිධානාත්මකව යවන කට කථා
ෙවන්න පුළුවන්. ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන ෙහෝමාගම
පෙද්ශෙය් විද්යා විෂය පශ්න පතයක් සමඟ කලා විෂයයට අදාළ
පශ්න පතයක් ෙබදුවාය කියා දැන ගන්න ලැබී තිෙබනවා. ෙමය
අසත්යයක් නම් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය
ෙමොකක්ද කියාත්, ෙමය ඇත්තක් නම් ෙම් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියාත් අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන
ගන්න කැමැතියි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෙම් පශ්නය ඉතා වැදගත්. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ශිෂ්යෙයෝ තුන්ලක්ෂයක් පමණ ජීවිතය තීන්දු
කර ගැනීම සඳහා ෙමම විභාගයට ෙපනී සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම
පුද්ගලයන් 34,000ක් ෙමම විභාග කියාවලියට සම්බන්ධ වනවා.
යම්කිසි අකමිකතාවක් තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුම්
දීම සඳහා විභාග ෙකොමසාරිස්තුමා ෙමෙහයුම් අංක ෙදකකුත්,
hotline අංකයකුත් දැනුම් දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ කාලකණ්ණි
සන්ෙතෝෂයක් ලබන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන කවුරුන් ෙහෝ
පිරිසක් විසින් ෙම් අංක SMS මඟින් විවිධ පෙද්ශවලට යැව්වා. ඊට
පස්ෙසේ ඒ දුරකථන අංක ලැබුණු අය එම අංකයට කථා කරලා
අහනවා, "ෙම් ෙනොම්මරය කාෙග්ද?" කියලා. ඊට පස්ෙසේ විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියනවා, "ෙමය විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ෙනොම්මරය. ෙමොකක්ද පශ්නය?" කියලා. උෙද් 7.30 සිට 12.30
දක්වා ෙමවැනි සිද්ධියක් සිදු වුණා. අපි රහස් ෙපොලීසියට භාර
දුන්නා, ෙම් කඩාකප්පල්කාරි කියාව කරන්න උත්සාහ දැරුෙව්
කවුද කියා ෙසොයන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ ඊෙය් ෙහෝමාගම
පෙද්ශෙය් විද්යා විෂය පශ්න පතයක් සමඟ කලා විෂයයට අදාළ
පශ්න පතයක් ෙබදුවාය කියන සිද්ධිය පිළිබඳව විභාග
ෙකොමසාරිස්වරයා රහස් ෙපොලීසියට කියා තිෙබනවා. ඒ කියන
කලා පශ්න පතය තවම අච්චු ගහලාවත් නැහැ. එය විද්යා විෂය
පශ්න පතයට අමුණන්න තබා තවම මුදණය කරලාවත් නැහැ.
ඒ නිසා අපි වගකීමක් ඇති මහජන නිෙයෝජිතවරු හැටියට
වාෙග්ම දරුවන්ට ආදරය කරන අය හැටියට, ෙද්ශපාලන පක්ෂ
පාට ෙහෝ වෘත්තිය ෙනොබලා එවැනි කඩාකප්පල්කාරින් පිළිබඳව
රහස් ෙපොලීසිය සමඟ එකතු වී නීත්යනුකූලව කටයුතු කරනවා,
විභාග කමය පවත්වා ෙගන යන්නට අවශ්ය නිසා. එවැනි කිසිම
ෙදයක් සිදු වන්නට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අඩු පාඩුවක් වුෙණොත්
දන්වන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා.
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පාසල්වල ගුරුවරුන් සම්බන්ධෙයන්
ෙබොෙහොම ෙශෝචනීය තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන
පසු ගිය දචස්වල ඔබතුමාත් පුවත් පත්වල දකින්න ඇති. සමහර
ෙද්ශපාලනඥයන් ගුරුවරුන් දණ ගස්සනවා වාෙග්ම,
තඹුත්ෙත්ගම ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාලයට අයත් මකුලෑව
විද්යාලෙය් ගුරුවරෙයක් කීඩා පුහුණුව සඳහා ෙකොළඹ එනවාය
කියලා ගැහැනු දරුවන් ෙදෙදෙනකු එක්කෙගන ඇවිත් තිෙබනවා.
හැබැයි, අන්තිෙම්දී බියගම ෙහෝටලයකදී තමයි අහුෙවලා
තිෙබන්ෙන්, ෙම් අයෙග් නිර්වස්ත ඡායාරූප ගැනීෙම්දී.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]

මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් වාෙග් තරුණ ළමයින්
එවන ෙකොට ඒ ගැන මීට වඩා පරීක්ෂාෙවන් කටයුතු කරන්න
කියන එකයි. තරුණ ෙනොෙවයි දැන් පුංචි එෙකක්වත් එවන්න
බයයි සමහර ගුරුවරුත් එක්ක. ඒ තත්ත්වයට සමාජය පිරිහිලා
තිෙබනවා.
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ගණනයි කියලා. නමුත් ෙම් පළාත්වල පළමුවැනි ෙශේණිෙය්
විදුහල්පති පත් කරන්ෙන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන්. පරිපාලන
නිලධාරින් පත් කරන්ෙන්ත් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන්. රෙට්
අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාට ෙම් වග කීෙමන්
ගැලෙවන්න විධියක් නැහැ.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

සමස්ත ගුරු පරපුරටම එෙහම කියන්න එපා, ඔබතුමාත්
ඉෙගන ගත්ත ෙකෙනකු ෙලස.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමා මෙග් පශ්නය
කලබල ෙවන්න එපා.

අහනෙතක් ඉන්න ෙකෝ.

ගරු මන්තීතුමනි, පළාත්වලට සල්ලි ෙවන් කරන්න, වැටුප්
ෙගවන්න, ඒ පිළිබඳ විනය කටයුතු කරන්න ෙවනම පළාත් රාජ්ය
ෙසේවා ෙකොමිසමක් තිෙබනවා. අප ෙම්ක නිරවුල කර ගන්න ඕනෑ.
මධ්යම ආණ්ඩුෙව් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමට ඒකට මැදිහත් ෙවන්න
බැහැ. ෙම්වා ඔබතුමන්ලාම පත් කර ගත්ත ස්වාධීන ෙකොමිෂන්
සභා ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙන් කිව්ෙව්, ෙම්වාට වග කියන ෙකොමිෂන්
සභා පත් කරන්න කියලා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

හරියට කියන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් වාෙග් කීඩා
වැඩසටහන් සඳහා ෙහෝ ෙවනත් සංචාරයක් සඳහා ළමයින් එක්ක
ෙගන යන ෙකොට ෙබොෙහොම වග කීමක් ඇති අයට ෙම් ළමයින්
භාර ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම භාර ෙදන්න අවසර ගැනීමක්
තිෙබන්නට ඕනෑ. තරුණ දරුවන් ෙදන්ෙනක් තරුණ ගුරුවරෙයක්
එක්ක එවීම නිසා දැනටමත් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම්ක පළමු වැනි වතාවට සිදු වුණා ෙනොෙවන්න
පුළුවන්. එම නිසා ෙම් කාරණෙය්දී වග කීමක් ඇතිව කියා කරන
ෙලස ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහ විදුහල්වලට උපෙදස් ෙදන වැඩ
පිළිෙවළක් හදන්න කියලායි මා ඔබතුමාට කියන්ෙන්.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාසල් දරුවන් ෙකොෙහේ ෙහෝ
රැෙගන යාම පිළිබඳ, තරගවලට සහභාගී කරවීම යනාදිය පිළිබඳ
ජාතික පතිපත්තිය සකස් කර අවසාන ෙවලා -හැම කාෙලකම, මට
ෙපර හිටපු සියලුම අධ්යාපන ඇමතිවරුන්ෙග් කාලවලත්චකෙල්ඛ යවා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව ෙමය
කියාත්මක කිරීෙම් කාර්යය පළාත් සභා විෂයක් බව.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අහන්ෙන්ත් පළාත් සභා පාසල්වල පශ්න.
පාසල් 9,731ක් තිෙබනවා. මට අයත්ව තිෙබන්ෙන් පාසල් 354යි.
ඒ ඒ පළාත්වල ඉන්න පළාත් අධ්යාපන ඇමතිතුමන්ලා, පළාත්
අධ්යාපන ෙල්කම්තුමන්ලා, ඒ පළාත්වල කලාප අධ්යක්ෂවරු
තමයි අනික් සියලුම පාසල්වල පරිපාලන කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මට සමාෙවන්න ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක ෙපොඩි පැහැදිලි
කිරීමක්. ඔබතුමා කියනවා ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් පාසල් තුන්සිය

ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඒකට විතරක් අදාළ නම්-

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙනොෙවයි.
පශ්න සහ පිළිතුරු පමණයි ෙම් අවස්ථාෙව් ලබා දිය යුත්ෙත්.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඔව්. ෙමය උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙනොෙවයි. කරුණාකර
වැදගත් විධියට අපි ෙදන්නාම වාඩිෙවමු, මූලාසනෙයන් කියන
ආකාරයට.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්න හදන්න
එපා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 5-3285/'12-(2), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා
මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 6-3577/'13-(1), ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා.

ෙදවන වටය.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 1 -2883/'12- (4), ගරු මනූෂ නානායක්කාර
මහතා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

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

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දීර්ඝ පශ්නයක් ෙමතුමා අසා
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා මා
මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(2nd Start)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මනූෂ නානායක්කාර
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා මාස තුනක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 11 -2926/'12- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගුවන්විදුලි මධ්යස්ථාන සඳහා සංඛ්යාත : ෙවන් කළ
මුදල

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

வாெனா

நிைலயங்க க்கான அைலவாிைசகள் :
ஒ க்கீ

FREQUENCIES FOR RADIO STATIONS: ALLOCATION

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.
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2. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர
க ணாநாயக்க சார்பாக)

ங்க - மாண் மிகு ரவி

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(අ)

(i)

ගුවන්විදුලි මධ්යස්ථාන සඳහා සංඛ්යාත ෙවන් කර
ෙදනු ලබන්ෙන් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසම
මගින්ද;

(ii)

2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එෙලස ගුවන් විදුලි
මධ්යස්ථානවලට සංඛ්යාත ෙවන්කර දීෙමන් රජය
උපයා ගත් ආදායම එක් එක් සමාගම අනුව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(iii)

කලින් ලබා දී තිබූ සංඛ්යාතයන්හි යම් ෙවනස්
කිරීම් කරන ලද්ෙද්ද හා එම සංඛ්යාතයම නව
සමාගම්වලට නැවත ෙවන් කර දීම් කිසිවක් සිදු
කරන ලද්ෙද්ද;

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

(iv)

එෙසේ නම්, ඉහත (iii)හි සඳහන් වූ පරිදි සංඛ්යාත
ලැබුණු සමාගම්වල නම් සහ එම සමාගම්වල
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(v)

ෙමෙලස ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත නැවත ෙවන් කර
දීම තුළින් රජය ලත් ආදායම ෙකොපමණද;

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 12 -3347/'12- (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர - மின்வ
அைமச்சர்)

, எாிசக்தி பிரதி

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යතුමිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
( அ) (i ) வாெனா
நிைலயங்க க்கான அைலவாிைச
ஒ க்கீ ெதாைலத்ெதாடர் கள் ஒ ங்குப த்தல்
ஆைணக்கு வினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கிறதா
என்பைத ம்;
( ii ) 2 0 0 6
தல்
இற்ைறவைர
வாெனா
நிைலயங்க க்கு அைலவாிைசைய ஒ க்கீ
ெசய்ததன் லம் அரசாங்கத்தினால் ெபறப்பட்ட
வ மானம்
எவ்வள
என்பைத
கம்பனி
அ ப்பைடயில் தனித்தனியாக ம்;
( i ii ) ஏற்ெகனேவ ஒ க்கப்பட்ட அைலவாிைசகளில்
ஏதாவ மாற்றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் அேத
அைலவாிைசகள் திய கம்பனிகள் எதற்காவ
மீள் ஒ க்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
( i v ) அவ்வாேற, ேமற்ப
(iii ) இன் பிரகாரம்
அைலவாிைசகைள
ெபற் க்ெகாண்ட
கம்பனிகளின்
ெபயர்கைள ம்
அத்தைகய
கம்பனிகளின்
பணிப்பாளர்களின்
ெபயர்கைள ம்;
( v ) வாெனா நிைலயங்க க்கு அைலவாிைசகைள
மீள்ஒ க்கீ
ெசய்ததன்
லம்
அரசாங்கத்தினால்
ெபறப்பட்ட
வ மானத்ைத ம்
அவர் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(b)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

Will he state (i) whether allocation of frequencies for radio
stations is done by the Telecommunication
Regulatory Commission;

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

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

the revenue obtained by the Government
through the allocation of frequencies to
radio stations from the year 2006 to date
separately on per company basis;
whether there has been any changes done
to the previously allocated frequencies and
any reallocation of the same frequencies to
new companies;
if so, the names of the companies that
received frequencies as per (iii) above and
names of the directors of such companies;
and
the revenue received by the Government
through reallocation of frequencies to radio
stations?

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඇමුණුම බලන්න.

(iii)

සංඛ්යාත ෙවනස් කර ඇති නමුත්, ඒවා පතිපත්තිමය
තීරණයක් මත දැනට තිෙබන සමාගම් අතරම විද්යානුකූල
කමයකට නැවත ෙවන් කර ඇත.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

අදාළ ෙනොෙව්.

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

[இந்த இைணப்
ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This annex is also placed in the Library.]
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(iii)

ෙපොල් වගාකරුවන් : සහන

தற்ேபா
அைனத்
வித
ெதங்குப்
பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்க க்கும்
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள
நிவாரணங்கள்
யாைவ என்பைத ம்

ெதங்குப் பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்கள் : நிவாரணம்
COCONUT CULTIVATORS: RELIEF

3730/’13

7. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
திஸாநாயக்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

(ஈ)

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1) :
(i)

ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය යටෙත් ඇති ෙපොල්
වතු ෙවනත් පුද්ගලයින් ෙවත විකුණා තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම වතු මිලදී ගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්
කවෙර්ද;

asked the Minister of Coconut Development and
Janatha Estate Development:
(a)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩලයට අයත් වාරියෙපොල
රන්ෙදනියවත්ෙත් හා පන්නල නාඹිරිත්තන්කඩවල
ගාර්ඩ්ලන්ඩ්වත්ෙත් ෙසේවකයන් කුරුණෑගල ගෙන්වත්ෙත්
පිහිටි ඇන්ජෙලෝවත්ෙතහි (මැල්වත්ත) ෙසේවෙය් ෙයදවීෙම්
පදනම හා ඊට අදාළ සම්බන්ධතාව කවෙර්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

වර්ෂ 2012 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ෙපොල්
ආනයනය කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

ෙම් වන විට සියලුම ආකාරෙය් ෙපොල්
වගාකරුවන් ෙවත ලබාදී ඇති සහන කවෙර්ද;

(ඇ)

(c)

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

ேதாட்ட

அபிவி த்தி

(அ) (i)

ெதங்குப் பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைபயின் கீ ள்ள
ெதன்னந்ேதாட்டங்கள் பிற க்கு விற்பைன
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனின்,
ேமற்ப
ேதாட்டங்கைளக்
ெகாள்வன ெசய்தவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ெதங்குப் பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைபக்குச் ெசாந்தமான
வாாியப்ெபால ரந்ெதனிய ேதாட்டம் மற் ம் பன்னல
நாம்பிாித்தன்கடவல
கார்ட்லன்ட்
ேதாட்டத்தின்
ஊழியர்கள் கு நாகல் கேனவத்ைதயில் அைமந் ள்ள
அன்ஜேலாவத்ைதயில்
(ெமல்வத்த)
ேசைவயில்
ஈ ப த்தப்ப ம்
அ ப்பைட
மற் ம்
இதற்கு
ஏற் ைடயதான ெதாடர் யாெதன்பைத அவர் இச்
சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

(ii)

2012ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயில்
இலங்ைகக்குத்
ேதங்காய்
இறக்குமதி
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
ஆெமனின்,
இதன்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

இன்ேறல், ஏன்?

அ ர

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

(අ)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

அள

(d)

Will he state (i)

whether coconut estates that come under
the Coconut Cultivation Board have been
sold to other persons; and

(ii)

if so, the names of those persons who
purchased those estates?

(b)

Will he inform this House of the basis on
which the employees of Randeniya Estate
in Wariyapola and Gardland Estate in
Nambiriththankadawala in Pannala, that
belong to the Coconut Cultivation Board
have been employed in Angelo Estate
(Melwatta) in Ganewatta, Kurunegala, and
the connection relating to that?

Will he also inform this House (i)

whether coconuts have been imported to Sri
Lanka from the year 2012 to date;

(ii)

if so, the number imported; and

(iii)

the reliefs provided to all types of coconut
cultivators as at present?

If not, why?

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

(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)

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

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)
(ඇ)

(i)

නැත.

(ii)

ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

එවැන්නක් වාර්තා වී ෙනොමැත.
(i)

ෙමම අමාත්යාංශය මඟින් ෙපොල් ආනයනය කර නැත.

(ii)

ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

(iii)
01.

ෙපොල් අලුතින් වගා කිරීම සඳහා ෙනොමිලෙය්
ෙපොල් පැළ ලබා දීම. (අක්කර ¼ සිට 5 දක්වා)

පාර්ලිෙම්න්තුව

169
[ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා]
02.

ෙපොල් වගාව සඳහා ජල සම්පාදන පද්ධති ඉදිකිරීම
සඳහා මුල්ය සහනාධාර සැපයීම.

03.

ෙපොල් ඉඩම් අතුරු ෙභෝග සහිතව ෙගොවිපළක් ෙලස
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සහනදායී ෙපොලී අනුපාත
යටෙත් බැංකු හා ඒකාබද්ධව කප්රුක ණය
ආෙයෝජන කමය යටෙත් ණය ලබා දීම.

04.

කමානුකූලව ෙපොල් වගා කිරීම, ෙපොල් වගාව
කමානුකූලව පවත්වා ගැනීම, නඩත්තු කිරීම හා
ෙරෝග හා පලිෙබෝධ මර්දනය පිළිබඳව වගාකරුවන්
දැනුවත් කිරීම.

05.

කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනයට හා ෙපොල්
වගාවට කාබනික ෙපොෙහොර ෙයදීම සඳහා මුල්ය
සහනාධාර ලබාදීම.

06.

(ඈ)

කප්රුක පුරවර වැඩසටහන යටෙත් ෙපොල්
වගාකරුවන් ඒකරාශී කර කණ්ඩායම් ෙලස
බලගැන්වීම.

07.

පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් යටෙත් පවතින ෙපොල්
වගාෙව් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ෙපොල් පැළ
ෙනොමිලෙය් ලබා දීම.

08.

ෙපොල් වගාෙව් පළිෙබෝධ මර්දනය සඳහා ෙයදවුම්
ලබා දීම.

09.

ෙපොල් ඉඩම් හා ෙපොල් වගාව සංවර්ධනය කිරීම
සඳහා නව තාක්ෂණය ලබා දීම.
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(ii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
சந்தர்ப்பத்தி ம்
இலங்ைகயில் ஏற்ப த்தப்பட்ட மாகாணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
மாகாண பிாிவிடல்கள் தி த்தப்பட்ட
சந்தர்ப்பங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

அவ்வா ஏற்ப த்தப்பட்ட மாகாணங்கள் ெபயர்
ாீதியாக யாைவெயன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he inform this House (i)

of the years in which declarations on
delimitation of administrative provinces in
Sri Lanka were made under the British rule
and after independence;

(ii)

of the number of provinces that were
established in Sri Lanka on each of those
occasions;

(iii)

of the instances when those delimitations
were amended; and

(iv)

of the names of the provinces which were
established accordingly?

ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

පරිපාලන පළාත් ෙබදීම : සංෙශෝධන

நிர்வாக மாகாணப் பிாிவிடல்கள்: தி த்தங்கள்
DELIMITATION OF ADMINISTRATIVE PROVINCES:
AMENDMENTS

(b)

If not, why?

3776/’13

8. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා (ගරු විජිත
ෙබ්රුෙගොඩ මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு விஜித
ேப ெகாட சார்பாக)

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

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය
- (1) :
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

බිතාන්ය පාලනය යටෙත් හා නිදහසින් පසු
ශී ලංකාෙව් පරිපාලන පළාත් ෙබදීම් පකාශයට
පත් කළ වර්ෂයන් කවෙර්ද;
එම එක් එක් අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකාව තුළ ඇති
කරන ලද පළාත් කවෙර්ද;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

වර්ෂ 1833/1845/ 1873/ 1886/1889

(ii)

වර්ෂ 1833

- නැෙඟනහිර පළාත
- උතුරු පළාත

එම පළාත් ෙබදීම් සංෙශෝධනය වූ අවස්ථාවන්
කවෙර්ද;

- දකුණු පළාත

ඒ අනුව ඇති කරන ලද පළාත් නම් වශෙයන්
කවෙර්ද;

- බස්නාහිර පළාත

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

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

பிாித்தானிய ஆட்சியின் கீ ம் சுதந்திரத் க்குப்
பின்ன ம் இலங்ைகயில் நிர்வாக மாகாணப்
பிாிவிடல்கள்
பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட
ஆண் கள் யாைவெயன்பைத ம்;

- මධ්යම පළාත

(iii)

වර්ෂ 1845

- වයඹ පළාත

වර්ෂ 1873

- උතුරු මැද පළාත

වර්ෂ 1886

- ඌව පළාත

වර්ෂ 1889

- සබරගමුව පළාත

(අ) 1988 සැප්තැම්බර් 08 දිනැති අංක 522/ 09 දරන ගැසට්
පතය පකාරව උතුරු නැෙඟනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කර
ඇත.
(ආ) 2006 ඔක්ෙතෝබර් 16 වන දින ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ
තීන්දුවකට අනුව ඒකාබද්ධ කරන ලද උතුරු නැෙඟනහිර
පළාත උතුර සහ නැෙඟනහිර පළාත් වශෙයන් ෙවන් කර
ඇත.
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(iv)

1988 01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

බස්නාහිර පළාත
වයඹ පළාත
ඌව පළාත
සබරගමුව පළාත
මධ්යම පළාත
උතුරු නැෙඟනහිර පළාත
දකුණු පළාත
උතුරු මැද පළාත.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

බස්නාහිර පළාත
වයඹ පළාත
ඌව පළාත
සබරගමුව පළාත
මධ්යම පළාත
නැෙඟනහිර පළාත
දකුණු පළාත
උතුරු මැද පළාත.
උතුරු පළාත.

2006

(ආ)
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and in 1988. The final declaration was in 2006. At no
stage had it been declared that these were being
demarcated on the basis of "traditional homeland". So,
the "traditional homeland" theory was never applied to
the demarcation of provinces.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Even during the British time?

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් පිළිබඳව ෙපොඩි
පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න කැමැතියි. මන්තීවරයකු
වශෙයන් මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, were these
declarations on delimitation of administrative provinces in
Sri Lanka made on the basis of "traditional homeland"?

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් කිරීමට අවකාශයක්
නැත.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Hon. Minister can table the Answer but I also
have the right to raise a Supplementary Question. It has
not been debarred. I am asking a very pertinent question.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I was not living during the British time.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

I know.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

But, I think the British also did not follow that theory.
They followed an economic rule in order to collect
revenue. That is how it originated. Even today, those
provincial boundaries have been declared aiming on
development.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 9 - 3872/'13 - (1), ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ
මහතා.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ
මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Deputy Speaker, as we have time, we can give
him two or three minutes.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

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

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

Sir, what I am asking is, were these administrative
provinces in Sri Lanka demarcated on the basis of the socalled "traditional homeland" and what were the areas and
towns included?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 10 - 2904/'12 - (1), ගරු රවි කරුණානායක
මහතා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. John Amaratunga)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

We have given full particulars starting from 1833.
Declarations have been made in 1845, 1873, 1886, 1889

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම, ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික
කරුණු පැහැදිලි කිරීම
மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்கவின
ெசாந்த விளக்கம்

PERSONAL EXPLANATION BY HON. RANIL
WICKREMASINGHE
ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 84 සහ 19
(11) යටෙත් අද මම ෙම් පකාශය කරනවා.
මට ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිහිපත් වනවා, අඞ්ගුත්තර නිකාෙය් තික
නිපාතෙය් ධූතිය පන්නාසකෙය් මහා වග්ගෙය් හත්වැනි සූතෙය්
එන ගාථාවක්.
"පශ්න කරනු ලැබූ පුද්ගලෙයක් ෙවනත් කතාවකින් අනික්
කතාව වසයි ද, කතාව බාහිර පැත්තකට ෙයොමු කරයි ද,
ෙකෝපයත්, ද්ෙව්ෂයත්, ෙනොසතුටත් පළ කරයි ද, ඒ පුද්ගලයා
කතාවට ෙයෝග්ය ෙනොෙව්" යනුෙවන් එහි සඳහන් වනවා.
එෙසේ වුවත්, එම පුද්ගලයාෙග් පකාශයක් මඟින් ෙම් ගරු
සභාව ෙනොමඟ යවනු ලැබ තිෙබන නිසා සත්ය ෙහළිදරවු කිරීමටයි
ෙම් කරුණු මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර හිටපු
මන්තීතුමා පසු ගිය වසරක කාලය තුළදී සන්ධාන ආණ්ඩුවට
එකතු වීම සඳහා සාකච්ඡා පැවැත් වූ බව ෙම් ගරු සභාෙව්
ෙදපාර්ශ්වෙය්ම මන්තීවරු ෙබොෙහෝ පිරිසක් දන්නවා. වයඹ පළාත්
සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටියදී 2013
වසෙර් මුල් භාගෙය්දී යළිත් ෙමම හිටපු මන්තීතුමා ආණ්ඩුවට
එකතු වන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කර තිබුණා.
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පක්ෂ මාරු ෙකොට අමාත්ය ධුර ලබා ගැනීම
අපහසු නිසා වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමත් සමඟ එහි
මහ ඇමති ධුර අෙප්ක්ෂකත්වය බාර ගැනීමටත්, ඒ සඳහා
නීත්යනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉවත් වීමත් පදනම් කර ගනිමින්
සාකච්ඡා පවත්වා තිබුණා. ඒ පිළිබඳව මාධ්යවලද වාර්තා පළ
වුණා. නමුත් එම සාකච්ඡා අසාර්ථක වුණා.
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දයාසිරි ජයෙසේකර හිටපු මන්තීතුමා පසු ගිය වසරක කාලය
තුළදී සන්ධාන ආණ්ඩුවට එකතු වීම සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්වීමත්,
වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්
සිටියදී 2013 වසෙර් මුල් භාගෙය්දී එතුමා නැවත ආණ්ඩුවට එකතු
වීම සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කිරීමත් නිසා ජාතික ෙසේවක
සංගමෙය් සභාපති ධුරයට එතුමා පත් කිරීම ගැන එහි පධානීන්ෙග්
කැමැත්තක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙවනුවට ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමා ෙතෝරා ගත්තා.
ඉන් පසුව තමා කිසි විෙටකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අත
ෙනොහරින බවට ෙව්දිකාෙව්දීත්, මාධ්ය හමුවලදීත්, මාධ්යයටත් එම
මන්තීතුමා පකාශ කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මටත්, අෙප් පක්ෂෙය්
ෙජ්යෂ්ඨයින්ටත් තීරණ කිහිපයක් ගැනීමට සිදු වුණා.
අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා, ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිවරයා
සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වූ අවස්ථාෙව්දී බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
අනුර බණ්ඩාරනායක මහතාෙග් පක්ෂ සාමාජිකත්වය තහනම්
කළා. දයාසිරි ජයෙසේකර හිටපු මන්තීතුමා සම්බන්ධෙයන් එවැනි
පියවරක් අනුගමනය කරන්ෙන්ද, නැතිනම් තවත් අවස්ථාවක් ලබා
ෙදන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳව අප සාකච්ඡා කළා. පක්ෂය අත
ෙනොහරින බවට දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා නැවත පකාශ කළ
නිසා ඒ අවස්ථාව ලබා දීමට මා තීරණය කළ අතර, ඒ සඳහා එම
මන්තීවරයා සම්බන්ධෙයන් පැවැති විනය කියා මාර්ග සමථයකට
පත් කිරීමටද අප තීරණය කළා. ඒ වන විට පක්ෂෙය් නිලවරණය
විෙව්චනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් එම මන්තීවරයාට විනය
පරීක්ෂණයක් තිබුණා. එම විනය පරීක්ෂණෙය්දී ඔහු විසින් කරන
ලද පකාශවලින් සමහර කරුණු අතිශෙයෝක්ති ෙලස විකෘති කර
මාධ්ය මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්, සමහර පකාශයන් තමා
විසින්ම කළ බවත් පිළිෙගන තිබුණා. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක්
අනාගතෙය්දී ඇති ෙනොවන පරිදි කටයුතු කිරීමට ඔහු සම්පූර්ණ
එකඟත්වය ලිඛිතව පළ කළා. ඒ අනුව පරීක්ෂණ පවත්වාෙගන
යාම අනවශ්ය බවට තීරණය ෙකොට විනය කමිටුව විසින් පරීක්ෂණ
කටයුතු අවසාන කළා. හිටපු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
ලිඛිතව පකාශ කර ඇති එකඟත්වය මෙග් පකාශයට ඇතුළු කිරීම
සඳහා 2012.12.05වැනි දින සිරිෙකොතදී පැවැති විනය පරීක්ෂණ
වාර්තාව සභාගත* කරනවා.
එහි ෙම් විධියට සඳහන් කර තිෙබනවා:
"පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී දයාසිරි ජයෙසේකර මහතාට විරුද්ධව ඇති ෙචෝදනා
සම්බන්ධෙයන් ඔහු විසින් කරන ලද පකාශවලින් සමහර කරුණු මාධ්ය
මඟින් අතිශෙයෝක්තියක් ෙලස සහ විකෘති කර බරපතළ කරුණක් ෙලස
හැෙඟන පරිදි විදහා දක්වා ඇති බවත් පවසයි. ඒ අතරම සමහර පකාශයන්
කරන ලද බවද ඔහු විසින් පිළි ගනී.
නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් අනාගතෙය්දී ඇති ෙනොවන පරිදි කටයුතු කිරීමට
ඔහු සම්පූර්ණ එකඟත්වය පළ කරයි."

එතුමා ඒක අත්සන් කර තිෙබනවා. මෙග් කථාවට ඒක
ඇතුළත් කරන ෙලසට මා ඉල්ලනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම කරලා
තිෙබන්ෙන් මාධ්ය විසිනුයි. ඒ අනුව ජූලි 11 වැනි දින දයාසිරි
ජයෙසේකර මැතිතුමා සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මහෙල්කම්වරයා, විනය මණ්ඩලෙය් සභාපති තිලක් මාරපන
මහතා, නීති ෙල්කම් දයා පැල්ෙපොල මහතා හා නීතිඥ අෙසේන්ද
සිරිවර්ධන මහතා පැවැත්වූ සාකච්ඡාෙව්දි දයාසිරි ජයෙසේකර
මැතිතුමා විසින් දීර්ඝ ෙලස කරුණු දැක්වූ අතර පුවත් පත් හා
විද ත් මාධ්ය තමාෙග් පකාශය වැරදි ෙලස පචාරය කර ඇති
බවත්, පක්ෂය ෙහෝ පක්ෂ නායකත්වය විෙව්චනය කිරීෙම් කිසිදු

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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අදහසක් තමා තුළ ෙනොමැති බවත්, ෙකෙසේ ෙවතත් තමා විසින් සිදු
කරන ලද කිසියම් ෙහෝ පකාශයකින් පක්ෂය ෙහෝ පක්ෂ
නායකත්වය ෙහෝ පක්ෂෙය් මහෙල්කම්වරයා ෙහෝ යම්
අපහසුතාවකට පත් වූෙය් නම් ඒ පිළිබඳව සිය කනගාටුව පකාශ
කරන බවත් කියා සිටියා. 2013.07.11 වන දින දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා පකාශ කළ කරුණු ඇතුළත් කිරීම සඳහා 2013.07.15
වන දින පැවති විනය කමිටු රැස්වීෙම් තීරණය මා සභාගත*
කරනවා.
දැනටමත් මා එය කියවා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව විනය
මණ්ඩලෙයන් ජූලි 15 වැනි දා අනුමත කර පක්ෂෙය් කෘත්යාධිකාරි
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශය
පිළි ෙගන කටයුතු එතැනින් අවසන් කළා.
කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩලය මඟින් අදාළ විනය කමිටුෙව් වාර්තාව
සහ දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා විසින් අදාළ සාකච්ඡාෙව්දී
ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සලකා බලා අනතුරුව, එතුමා
සම්බන්ධෙයන් පැවැති විනය පරීක්ෂණ සහ විනය පියවර අවසන්
කිරීමට තීරණය කළ බවත්, ඉදිරිෙය්දී පක්ෂ ව්යවස්ථාව සහ විනය
රීති මාලා උල්ලංඝනය ෙනොවන ආකාරෙයන් කටයුතු කරනු ඇති
බවත්, පක්ෂෙය් සියලු කටයුතුවලට සිය දායකත්වය ලබා ෙදනු
ඇති බවත් බලාෙපොෙරොත්තු වන බව, පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා
විසින් 2013 ජූලි 18 දිනැති ලියා පදිංචි තැපෑෙලන් යවන ලද
ලිපිෙයන් දන්වා තිෙබනවා. ඒ ලිපියත් මා දැන් කිෙයව්ෙව් ෙම්කට
ඇතුළත් කරන්නයි. 2013 ජූලි 18 දිනැති එම ලිපියත් මා සභාගත*
කරනවා.
එම ලිපිය පිළිගනිමින් ෙහෝ අභිෙයෝග කරමින් ෙහෝ දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා පිළිතුරු එවා තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම නම්
එතුමාට ඒක පතික්ෙෂේප කරන්න තිබුණා. ඊට පසුව ජූලි 18වන දින
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා මාවත්, පක්ෂෙය් මහ
ෙල්කම්තුමාවත් මුණ ගැසුණා. ජූලි 23වැනි අඟහරුවාදා
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පළාත් සභා
අෙප්ක්ෂකයන් ෙත්රීෙම් සාකච්ඡාවටත් එතුමා සහභාගි වුණා.
එෙහත් එදා හැන්දෑෙව් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ලැබුණු පණිවුඩයක්
අනුව යමින් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා සියලු ෙදනා විමතියට
පත් කරමින් ඊළඟ දවෙසේ එනම් ජූලි 24වැනි බදාදා තමා එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් ඉවත් වන බවත් වයඹ පළාත් සභාවට එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් තරග කරන බවත් කියමින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විෙශේෂ පකාශයක් කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහි පවත්නා පුදුම සහගත
ෙද් නම් ජූලි 11වැනි දා පක්ෂයත් එහි නායකත්වයත් ලිඛිතව
පිළිගන්නා පුද්ගලයා, ජූලි 18වැනි දා වාචිකව ඒ පිළිබඳව
තවදුරටත් තහවුරු කරන පුද්ගලයා, ජූලි 23වැනි දා පක්ෂෙය් වයඹ
පළාත් සභා අෙප්ක්ෂකයන් ෙත්රීමට සම්බන්ධ වන පුද්ගලයා ජූලි
24වැනි දා පක්ෂයත්, නායකත්වයත් විෙව්චනය කරමින් එයින්
ඉවත් වීමයි. ෙම් පුද්ගලයාෙග් ගැඹුර සහ විශ්වාසවන්තභාවය
ෙමයින් පිළිබිඹු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අඞ්ගුත්තර නිකාෙය්
චතුක්ක නිපාතෙය් වලාහක වග්ගෙය් 4. උදකරහද සූතෙය් එන
ගාථාවක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් ෙවනවා. ෙලෝකෙය් විල් හතර
වර්ගයක් තිෙබනවා. සමහර විට ෙනොගැඹුරු විල් ගැඹුරු වාෙග්
ෙපෙනනවා. සමහර විට ගැඹුරු විල් ෙනොගැඹුරු වාෙග්
ෙපෙනනවා. තව සමහර විට ගැඹුරු විල් ගැඹුරු වාෙග්ම

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙපෙනනවා. තවත් සමහර විට ෙනොගැඹුරු විල් ෙනොගැඹුරු
විධියටම ෙපෙනනවා. පුද්ගලයින්ද එෙසේම බව එහි කියැෙවනවා.
එදාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා කථා
කරමින් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට විරුද්ධව ෙචෝදනා
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා.
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව එම පකාශය අසත්ය නම් ෙමම
සභා ගර්භය තුළදී තමන් එය පිළිෙනොගන්නා බවට පකාශයක්
කර, ඒ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් විභාගයක් කරන්නැයි
කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න තිබුණා. අදත් ෙම් පකාශය
කරන්ෙන් ඒ සම්පදාය අනුවයි.
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් වුෙණ්
ජුලි 29 වන සඳුදා. එෙහම නම්, බහස්පතින්දා ෙහෝ සිකුරාදා
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණිලා ෙමෙහම පකාශයක් කරන්නට
තිබුණා. එෙසේ පකාශයක් සිදු කෙළේ නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පකාශයක් ෙනොකර නිශ්ශබ්දව සිටිෙය් ඇයි? ෙම් ගැන දැන ගැනීම
වැදගත් කියා මා කල්පනා කරනවා. පසුව නඩු දානවා කියා වැඩක්
නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ෙම් ගැන කිව්ෙව් නැත්නම්. ඇත්ත
වශෙයන්ම දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඉල්ලා අස්වූෙය් නව
සම්පදායක් ඇති කිරීමට ෙනොව, පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග
කිරීමට නම් නීත්යනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා
අස් විය යුතුයි. ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා, පර්සි සමරවීර, එම්.එස්.
අමරසිරි, ඩබ්ලිව්.ජී.පී.එන්. දසනායක, එස්.බී. නාවින්න, බර්ටි
දිසානායක, අෙශෝක වඩිගමංගාව යන මහත්වරුන්ද පළාත් සභා
ආකාරෙයන්
මැතිවරණ
සඳහා
තරග
කිරීමට
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස් වී තිෙබනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා සිදු කෙළේ එම නීතිය පිළිපැදීමයි.
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට එෙරහිව කියා ෙකොට
පක්ෂෙයන් ඉවත් ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් සමහර පාක්ෂිකයින්
මට ෙදොස් පවරනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම සඳහා මඟ සලසා දුන්ෙන් මමයි. 2001
වර්ෂෙය් මැතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
කුරුණෑගල දිස්තික්කයට තරග කරන්නැයි මම පළමු වතාවට ඒ
මහතාට ජී.එල්. පීරිස් අමාත්යවරෙයොෙග් නිවෙසේදී ෙයෝජනා කළා.
ඒ අනුව එම මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
අඩුම මනාප ලබා ගනිමින් අන්තිමයා බවට පත් වූවත්, 2004
වසෙර් මහ මැතිවරණෙය්දී යළි තරග කිරීමට අප ඔහුට මඟ පාදා
දුන්නා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් සමහර මන්තීවරුන් ඊට එෙරහි
වුවද, අප ඒ ස්ථාවරෙය් සිටියා. ෙකෙසේ නමුත් දයාසිරි ජයෙසේකර
මහතා එම මැතිවරණය ජයගහණය ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට
පැමිණියා. එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු
ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨයනුත්, මමත් සෑම
අවස්ථාවක්ම ලබා දුන් අතර, පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම්
නිෙයෝජ්ය පධාන සංවිධායකවරයා ෙලසද දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමාව පත් කළා. ඒ ඔස්ෙසේ ඔහුට ඉදිරියට පැමිණීමට හැකි
වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසායි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
ෙදහිවල සම්ෙම්ලනෙය්දී මම එතුමාට කථාවක් දුන්නා. මම එෙසේ
තීරණ ෙනොගත්තා නම් ඔහුට තවම පාර්ලිෙම්න්තු ෙද්ශපාලනයට
පිවිසීමට හැකියාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔහු ඉදිරියට යා හැකි
චරිතයක් ෙලස එදා මා දුටුවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ
සැරියුත් මහ ෙතරුන් වහන්ෙසේ අරබයා ෙදසා වදාළ කරුණක් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා සිහිපත් කිරීමට කැමැතියි. එනම්, උපකාර
කරන්නාද, උපකාර දන්නාද, කෘතෙව්දියාද ෙලොව දුර්ලභ බවයි.
ෙද්ශපාලනය වූ කලී ඉවසීෙමන් යා යුතු ගමනක් බව ෙත්රුම්
ෙගන ඒ අනුව කියා කිරීමට දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට
ෙනොහැකි වුණා. මා හිතන්ෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙදපැත්ෙත්ම
ඉන්න අය ෙම් කාරණය මතක තියා ගන්න ඕනෑ. එවැනි ෙද්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

ෙද්ශපාලනෙය්දී සමහරුන්ට සිදු ෙවනවා. අවාසනාවට එතුමාට සිදු
වුෙය්ත් එයයි. වියට්නාම් ජාතික භික්ෂූන් වහන්ෙසේ නමක් වන තිං
නා හං වහන්ෙසේ ෙදසූ පරිදි අපට ඇත්ෙත් ටික කාලයයි. එබැවින්
ෙහමින් යා යුතුයි.
ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරමින්, 2013 ජූලි 24 වැනි දින දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ අසත්යෙයන් පිරිපුන්
පකාශය මම සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

There is a Question of Privilege to be raised by the
Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
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ேதான் கின்ற . 30 ஆண் காலமாக நிலவிய பயங்கரமான
த்தகாலத்தின்ெபா
ெகா ம்பிேல
தமிழ்
மக்கள்
மாத்திரமன்றி
ஏைனய
மக்க ம்
பயப்பீதி டன்தான்
வாழ்ந்தார்கள். ஆனால், ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்கள் பயங்கரவாதத்ைத ஒழித்
நாட் ல் சமாதானத்ைத
ஏற்ப த்திய பின்னர் தமிழ்ப் ெபண்கள்கூட ெவள்ளவத்ைத
ேபான்ற
பகுதிகளில்
எவ்வள
சுதந்திரமாக
நடமா கின்றார்கள்
என்பைதத்தான்
நான்
சைபயில்
சுட் க்காட் ேனன். இதைன இவ்வா ெசான்ேனன்; Sir, I

quote further from the same Column:
"தமிழ்ப் ெபண்கள்
ம் ெபாட் ம் ைவத் அழகாக உைடயணிந்
தியிேல ெசல்கின்ற காட்சிைய நாங்கள் இந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ
ஆட்சியில்தான் கண் களிக்கக்கூ தாக இ க்கின்ற . அன்
த்தம்
நைடெபற்ற காலத்தில் அவ்வா
அவர்களால் ேபாக
யவில்ைல;
நடமாட
யவில்ைல.
பயத்தால்
பீதியால்
அவர்கள்
ந ந ங்கினார்கள். அப்ப யான நிைலைமைய இல்லாமல் ெசய்த
யார்? அதைன நாங்கள் த ல் அறிய ேவண் ம்."

- ஹன்சாட் ெதாகுதி 218 - இல.7. பத்தி 1019.

වරපසාද: 2013 ජූලි 26 වන දින "සුඩර් ඔළි"
වාර්තාව
சிறப் ாிைம : 2013 ைல 26ஆந் திகதிய
'சுடர் ஒளி' அறிக்ைக

PRIVILEGE: "SUDAR OLI" REPORT OF 26TH JULY
2013
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Hon. Deputy Speaker, I thank you for giving me
permission to raise this matter of Privilege.
நான் 25.07.2013ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் நிகழ்த்திய
உைரையத் திாி ப த்தி உண்ைமக்கு
ரணான ெசய்திைய
26.07.2013ஆம்
திகதிய
'சுடர்
ஒளி'
பத்திாிைக
ெவளியிட் ள்ள . தமிழ்ப் ெபண்கள் ஒய்யாரமாக நடந்
ெசல்கின்றனர் என் ம் ெகா ம் நகாில் தமிழ் மக்கள் வர்த்தக
ைறயில் ஆதிக்கம் ெச த் கின்றனர் என் ம் நான்
கூறியதாக இப்பத்திாிைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . என
உைரயில், 'ஒய்யாரம்', தமிழ் மக்களின் வர்த்தக 'ஆதிக்கம்'
ேபான்ற வார்த்ைதகைள நான் ேபசேவயில்ைல. "எம
நட் க்குாியவர்களான தமிழ் மக்கள் ெகா ம்பில் அைமதியான
சூழ ல்
தம
வியாபார
நடவ க்ைககைள
அழகாக
ேமற்ெகாண் வ வைதப் பா ங்கள்" என் தான் கூறிேனன்.
இதைனச் சிங்கள ெமாழியில் இவ்விதம் கூறிேனன்:

Column 1019 of the Hansard dated 25th July, 2013
states, I quote:
"අද උතුරු ෙකොළඹ ඉඳලා දකුණට යන්න; වැල්ලවත්තට යන්න.
මට්ටක්කුලිෙය් ඉඳලා, ෙකොච්චිකෙඩ් ඉඳලා වැල්ලවත්තට යන්න. අෙප් සුහද
මිතුරන්; දවිඩ ජාතිකයින් ෙමොන තරම් අලංකාර විධියට බිස්නස් කරනවාද; ... "

එෙහමයි මා කිව්ෙව්. "අෙප් සුහද මිතුරන්" කියන වචනයි මා
කිව්ෙව්.
"தமிழ்ப் ெபண்கள் ஒய்யாரமாக நடக்கின்றார்கள்" என் ம்
வார்த்ைதகைள
இப்பத்திாிைகயின்
சைப
நி பர்
ேவண் ெமன்ேற சி ஷ் த் எ தி ள்ளார் என் எண்ணத்

இப்பத்திாிைக
என்ைனப்பற்றி
மிக ம்
காழ்ப் ணர்ச்சி ட ம் கீழ்த்தரமான ைறயி ம் ெசய்திகள்,
கட் ைரகைள
ெவளியிட் வ வைத
வழக்கமாகக்
ெகாண்
க்கின்ற .
இத்தைன
நாட்களாக
நான்
அதைனப்பற்றி அலட் க்ெகாள்ளவில்ைல. ஆனால், இந்த
உயர் சைபயின் ெகளரவத்திைனத் தரக்குைறவாக விமர்சித் ச்
ெசய்தி ெவளியி வைதச் சைப ெவ மேன ைககட் ப்
பார்த் க்ெகாண்
க்க
யா . எனேவ, ேமற்ெசான்ன
ெசய்தியில்
என் ைடய
சிறப் ாிைம
ற்றி ம்
மீறப்பட் ள்ளதால், இதைன விசாாித் த் தக்க தண்டைன
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்குமா இவ் யர் சைபயின்
உ ப்பினர்களின் உாிைமகைள ம் வரப்பிரசாதங்கைள ம்
ேப ம் - the guardian of the rights and privileges of the
Members
உங்களிடம்
நான்
விநயமாக
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.

Sir, I raise this matter according to the provisions of
the Parliament (Powers and Privileges) Act and Standing
Order No. 24 (6). Sir, I want this matter to be referred to
the Committee on Privileges.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

This matter will be referred to the Committee on
Privileges.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Thank you, Sir.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු
ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.
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ෙවනුෙවන් කෘතෙව්දීත්වය පළ කරමින් පළාත් පාලන ආයතන
ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා.

PRIVATE MEMBERS' BILLS
"පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත
உள்

ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்)
சட்ட லம்

LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු
නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි,
රෙට්
සමස්ත
ජනගහනෙයන් සියයට 51.5ක් වූ කාන්තා ජනගහනය රෙට්
ආර්ථික, සාමාජයීය වශෙයන් විවිධ අංශ ඔස්ෙසේ ඉතා ඉහළ
මට්ටෙම් දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට අවසර තිෙබන්ෙන් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමටයි.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න තමයි හදන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කථානායකතුමාට මෙග්
කෘතෙව්දීත්වය පළ කරමින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත්
කිරීමට මා කටයුතු කරනවා. ඉතාමත්ම ෙකටිෙයන් -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමා ෙවත පවරන
ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப
உள் ராட்சி,
மாகாண சைபகள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச்
சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Local Government and Provincial Councils for report.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. ෙර්ගු
ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව අනුමත කිරීම. ගරු රංජිත්
සියඹලාපිටිය මහතා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට අනුව එෙහම අවස්ථාව නැහැ ගරු
මන්තීතුමිය.

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

ேசனாநாயக்க)

ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව

சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : தீர்மானம்
CUSTOMS ORDINANCE : RESOLUTION

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ෙදවැනි වරටත්
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු කථානායකතුමාට මෙග්
කෘතෙව්දීත්වය පළ කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
ரஞ்ஜித்
சியம்பலாபிட் ய
ெதாைலத்
ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒක පසුව කරන්න. ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් නම ඉදිරිපත්
කිරීමට පමණයි අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්.

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

[අ.භා. 1.43]

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඕනෑ නම් ඔබතුමාටත් මාෙග් කෘතෙව්දීත්වය පළ කරන්නම්.
ෙමොකද ගිය සැෙර් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව්දී
මා හිතන හැටියට ඔබතුමා තමයි පසුව ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු
කරනවාය කියලා කිව්ෙව්. ඒ නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත්ම
ෙකටිෙයන් ගරු කථානායකතුමාට ෙම් රෙට් කාන්තාවන්

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister
Telecommunication and Information Technology)

of

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"(235 වැනි අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ, 2013.07.12 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2013 ජූනි 20 දිනැති අංක 1815/14 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"
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[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා]

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට ගනු ලබන
ෙමම ෙයෝජනාව ගැන මා සැෙකවින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට
කැමැතියි. රජය විසින් ෙද්ශීය රන් කර්මාන්තකරුවන්ට දිරි දීමක්
වශෙයන් ෙමෙතක් ආනයනික රත්තරන් සඳහා කිසිදු බද්දක් අය
ෙනොකරන ලදී. එෙහත් වර්තමානෙය් අන්තර් ජාතික වශෙයන් රන්
මිල පහළ යෑමත්, ෙම් වන විට ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රත්තරන්
පවුමක මිල රුපියල් 40,000 දක්වා පහළ වැටීමත් සැලකිල්ලට
ෙගන, ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ගණන්හි ස්ථාවරත්වය සලකා,
ඒ සඳහා සියයට පහක ආනයන තීරු බද්දක් සහ එම සියයට පහක
ආනයන තීරු බද්ද මත සියයට සියයක අධිභාරයක් 2013 ජුනි මස
21 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි පනවන ලදී. එම ආනයන තීරු
බදු සංෙශෝධන නිෙයෝග කියාත්මක කරන ලද 1962 අංක 19 දරන
ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටෙත් වූ 2013 ජුනි මස 20 දිනැති
අංක 1815/14 දරන ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය
සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාව දකින්ෙන්
බදු කමය ආර්ථිකය හැසිරවීම සඳහා ඉතාමත් පාෙයෝගිකව ෙයොදා
ගන්නා අවස්ථාවක් ෙලසයි. මා ෙම් අවස්ථාව දකින්ෙන් රටක බදු
කමය රාජ්ය ආදායම උපයා ගැනීමට ෙමන්ම රෙට් ආනයනය සුදුසු
පරිදි පාලනය කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් මූල්ය පද්ධතිය ආරක්ෂා
කර ගැනීමටත් යන ෙතවැදෑරුම් කරුණු සඳහා ෙයොදා ගන්නා මනා
අවස්ථාවක් ෙලසයි. ෙම් අවස්ථාව රෙට් ඉදිරි ආර්ථික ගමනට බදු
කමය ඉතාම අත්යවශ්ය ෙලස, පාෙයෝගික ෙලස ෙයොදා ගත්
අවස්ථාවක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහි එක
කාරණයක් තමයි, රාජ්ය ආදායම උපයා ගැනීම. තවත් කාරණයක්
තමයි රටක ආර්ථිකයට ඉතා ඍජුව බලපාන ආනයන ෙවෙළඳාම
රටට අවශ්ය පරිදි ගළපා ගැනීම. තවත් පැත්තකින් බැලුෙවොත්
රෙට් මූල්ය පද්ධතිය, රෙට් බැංකු කමය, රෙට් මූල්ය ආයතනවල
වැඩ කටයුතු ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා වූ සුවිෙශේෂී
අවස්ථාවක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් රන් මිල 2011
සිට ගත්ෙතොත් ෙම් වන විට ඉතාම ශීඝ ෙලස අඩු වීමක් ෙවලා
තිෙබනවා. 2011 සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
1,900ක් වූ රත්තරන් ෙටෝයි අවුන්සයක මිල අද වන විට
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1,300 දක්වා, එනම් සියයට 30කින් -කැපී
ෙපෙනන ෙලස විශාල පමාණයකින්- අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් තත්ත්වය අෙප් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළටත් බලපා
තිෙබනවා. 2012 අවසානෙය් සිට ෙම් දක්වා කාල වකවානුව තුළ
බැලුෙවොත් අෙප් රෙට්ත් රත්රන් මිල සියයට 15කට වැඩි
පමාණයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. රත්රන් මිල අඩුවීමත්, මිනිස්සුන්ෙග් ඉල්ලුම
වැඩි වීමත් සමඟ අෙප් රෙට් රත්රන් ආනයනික පමාණය
පමාණාත්මකව විශාල ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සමඟ අෙප්
රෙට් රත්රන් සඳහා යන ආනයනික වියදම ෙම් කාල සීමාව තුළ
කැපී ෙපෙනන ආකාරෙය් ශීඝ වැඩිවීමක් අපට දකින්නට පුළුවන්.
2012 ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා රත්රන් ආනයනය සඳහා අෙප්
රෙටන් ඇදී ගිය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 136.2, 2013 එම
වකවානුව -2013 ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා- ගතෙහොත් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 200.3 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එය සියයට 50කට ආසන්න වැඩි
වීමක්. අෙප් සමස්ත ආනයනික වියදම වැඩි වීමට ඉතා පැහැදිලි
එකතුවක් හැටියට ෙම් කාල සීමාව තුළ රත්රන් ආනයනය සඳහා
ගිය වියදම එකතු ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි කියන්න
අවශ්යයි. ඒ වකවානුවත් එක්ක බැලුෙවොත් 2012 ජුනි මාසය තුළ දී
රත්රන් ෙගන්වීමට අපි වැය කෙළේ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් දස ලක්ෂ
11.6 යි. 2013 ජුනි මාසය ගත්ෙතොත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් දස
ලක්ෂ 19.3ක් රත්රන් ෙගන්වීමට අපි වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම්ක
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සියයට 40ක කැපී ෙපෙනන වැඩි වීමක්. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපට එහි යම් කිසි පාලනයක් අවශ්ය
ෙවලා තිෙබනවා. ආනයනික වියදම ෙම් ආකාරයට වැඩිවීම
පිළිබඳව යම් කිසි ෙසෞම්ය පාලනයක් අපට අවශ්ය ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත්
පැත්තකින් බැලුෙවොත් සැලකිය යුතු තවත් විෙශේෂ කරුණක්
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් වැඩිම රත්රන් ඉල්ලුම තිෙබන රටක්
හැටියට අෙප් අසල්වැසි ඉන්දියාව ගැන කථා කරන්න පුළුවන්.
ෙම් දිනවල ඉන්දියානු රුපියල වාර්තාගත විධියට අවපමාණ ෙවලා
තිෙබනවා. අද දවෙසේ පවෘත්තියක මම දැක්කා ෙමෙතක් සිදු වූ
වැඩිම අවපමාණයට ඉන්දියාව මුහුණ දීලා තිෙබනවා කියලා. ෙම්
තත්ත්වය යටෙත් ඉන්දියාෙව් රත්රන් මිල ලංකාවට වඩා අඩුවීම
තුළ අපි මහා වියදමක් දරලා ෙගන්වන රත්රන් විවිධ වැරදි
කමවලින් ඉන්දියාවට සහ ෙවනත් එවැනි මිල අඩු අසල්වැසි
රටවලට යාම ෙම් කාල වකවානුව තුළ සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් තුළ අපි දරන්නා වූ මහා විශාල ආනයනික වියදම රටට
කිසිදු පෙයෝජනයක් නැතුව වැය ෙවනවා වාෙග්ම ඒ වැරැදි කමයට
යන අපනයන සඳහා අපට ලැෙබන්ෙන්ත් වැරැදි විධිෙය්
ආනයනික දව්යයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම්
තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමටත් අපට අවශ්ය ෙවනවා. 2013 ජූලි
26වැනි දා "The Wall Street Journal" පුවත් පෙත් තිබුණු රත්රන්
ඉන්දියාවට යාම පිළිබඳ පවෘත්ති වාර්තාවක් මට ලැබුණා. ඒ,
වැරැදි විධියට ගිය කුඩා යාතාවක තිබිලා රත්රන් කිෙලෝ 20ක්
අල්ලා ගැනීම පිළිබඳ වාර්තාවක්. ෙම් අල්ලා ගත් එක් අවස්ථාවක්
පමණයි. නමුත් ෙම් වාෙග් අල්ලා ගැනීමට ෙනොහැකි වුණු, ෙසොයා
ගැනීමට ෙනොලැබුණු අවස්ථාවන් විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. ෙම්
වාෙග් ෙද්වල් සිය ගුණයකින් තිබීම නිසා අපි විශාල ෙඩොලර්
පමාණයක් වියදම් කරලා -විෙද්ශ විනිමය ලබා දීලා- ෙම්
ෙගන්වන රත්රන් වැරැදි ආකාරෙයන් ෙවනත් රටවලට
අපනයනය වීම තුළ අෙප් ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් ඇති
ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් තත්ත්වයටත් අපි
යම් කිසි පාලනයක් ඇති කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් ෙම් වන විට
ඉස්මතු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රත්රන් එදිෙනදා මූල්ය
අවශ්යතා සඳහා මූල්ය පහසුකම් සපයා ගැනීෙම් පධානම
සාධකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙමොකද
රත්රන් යම් පමාණයක් අරෙගන මූල්ය ආයතනයකට ෙහෝ
බැංකුවකට යාම තුළ අෙනකුත් මූල්ය පහසුකම් සපයා ගන්නවාට
වඩා ඉතාම සරල, පහසු, ක්ෂණික කමයට මූල්ය පහසුකම් සපයා
ගැනීෙම් හැකියාව ජනතාවට තිෙබනවා. ඒ නිසාම අද රෙට් ණය
පමාණෙයනුත් යම් කිසි බලපෑමක් ෙම් රත්රන් මිලත් එක්ක ඇති
ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2013 මැයි මාසය වන විට
රත්රන් උකසට තබා ෙගන ලබා දී ඇති ණය පමාණය බැලුෙවොත්
ෙම් රෙට් වාණිජ බැංකු රුපියල් බිලියන 590කට ආසන්න මුදලක්
රත්රන් ඇපයට තබා ෙගන ණය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
මූල්ය සමාගම් 2013 මැයි ෙවද්දී බිලියන 32කට ආසන්න මුදලක්
රත්රන් ඇපයට තබා ෙගන -උකසට තබාෙගන- ණය ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් උකස් ආයතන 2013 මැයි ෙවද්දී
රුපියල් බිලියන 11කට ආසන්න මුදලක් රත්රන් උකසට තබා
ෙගන ණය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ මුළු පමාණය රුපියල් බිලියන
633ක් වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක
පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් වාණිජ බැංකුවල මුළු ණය
පමාණෙයන් සියයට 20කට ආසන්න පමාණයක් රත්රන් උකසට
තබාෙගන ලබා දුන්නු ණයයි. ඒ වාෙග්ම මූල්ය ආයතනවල ණය
පමාණෙයන් සියයට 7ක පමණ පමාණයක් උකසට තබා ෙගන
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දුන්නු ණයයි. ඒ නිසාමත් ෙම් රත්රන් මිෙලහි යම් කිසි පාලනයක්
ඇති කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් -ෙම් මිල අනවශ්ය විධියට පහළට
යෑෙම්දී යම් කිසි පාලනයක් ඇති කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවක්- ෙම්
රෙට් මූල්ය ස්ථාවරත්වය ෙවනුෙවන් රජයට ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
රත්රන් ආනයනෙය්දී සියයට 5ක බද්දක් සහ ඒ බද්ද මත
සියයට සියයක අධිභාරයක් ෙයදවීම තුළ අපි අද බලාෙපොෙරොත්තු
වන කාරණා තුනක් තිෙබනවා. පළමුවැනි එක තමයි, ෙම්
ෙවලාෙව් යන ආර්ථික කමෙව්දය තුළ යම්කිසි ආදායමක් උපයා
ගැනීම. ෙදවැනි කාරණාව තමයි, විෙශේෂෙයන් ආනයනය සඳහා
යම්කිසි පාලනයක් ඇති කර ගැනීම.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට විනාඩියක් ෙදන්න ෙපොඩි
පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, බද්දක් දාලා ඒ
බද්දට අධිභාරයක් දමන්ෙන් ඇයි? ඒකට ෙහේතුව ෙපොඩ්ඩක්
පැහැදිලි කරන්න.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

පැහැදිලි කරන්නම්.
ෙමහිදී අප බලාෙපොෙරොත්තු වන පළමුවැනි කාරණාව, රාජ්ය
ආදායම වැඩි කර ගැනීමයි. ෙදවන කාරණාව, අසීමිතව ඉහළ යන
ආනයනය පිළිබඳව යම්කිසි පාලනයක් ඇති කර ගැනීමයි. තුන්වන
කාරණාව, රෙට් මූල්ය පද්ධතිය ස්ථාවර කර ගැනීමයි.
අෙප් මිත ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා අහපු පශ්නයට පිළිතුර
ෙම්කයි. එතුමා ඇහුෙව්, අප සියයට 5ක බද්දක් පනවලා ඒකට
සියයට සියයක අධිභාරයක් ගැහුෙව් ඇයි කියන එකයි. ඊට බලපෑ
කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. අෙප් ෙර්ගු සංෙක්ත අනුව අපට ෙම්
සඳහා සියයට 5ක බද්දක් ගහන්න පුළුවන්. ඊළඟ පන්තිය විධියට
තිෙබන්ෙන් සියයට 15ක බද්දක් ගහන එක. නමුත් අපි සියයට
15ක බද්දට යන්න කල්පනා කෙළේ නැහැ. අපට ඉතා පහසුෙවන්
සියයට 15ක බද්දට යන්න තිබුණා. නමුත් ෙමය සියයට 10ක
සීමාෙව් පවත්වා ගත යුතුයි කියලා අදහස් කරපු නිසා සියයට 5
බද්දට සියයට සියයක අධිභාරයක් එකතු කරලා එය සියයට 10
තත්ත්වෙය් තියා ගන්න අපි තීරණය කළා. ඒක තමයි පධාන
කාරණාව. ෙදවැනි කාරණාව, අපට අවශ්ය ෙවලාවක ෙම් අධිභාරය
ඉවත් කර ගැනීම බද්ද ඉවත් කර ගැනීමට වඩා පහසුෙවන්
කරන්න පුළුවන් වීමයි. ෙමන්න ෙම් කාරණා ෙදක නිසා තමයි
සියයට 5ක බද්දක් සහ සියයට සියයක අධිභාරයක් ඒකට එකතු
කරන්න රජය හැටියට අපි තීරණය කෙළේ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රෙට් බදු කමය රෙට්
අවශ්යතාව පරිදි ඉතා පැහැදිලිව ගළපාගත් අවස්ථාවක් හැටියට
මට ෙම් අවස්ථාව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, අද මුදල් අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ, ඒ වාෙග්ම,
මහ බැංකුවට සම්බන්ධ කාරණයක් පිළිබඳව කථා කරන ෙම්
ෙමොෙහොෙත් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා තවත් කරුණු කීපයක්
කියන්න.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ෙම් සියලු මූල්යමය
ෙයෝජනා, අදහස්, ෙරගුලාසි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට රැෙගන එන්ෙන්
අනාගත ආර්ථිකමය යහපත සඳහායි. ඒ බවට අපට ෙහොඳ
ආදර්ශනයක් තිෙබනවා. මම කියවා බැලුවා මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත්යාංශෙය් 2012 වාර්ෂික වාර්තාව. ෙම්ක ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
පිළිබඳ ඉතා පැහැදිලි කැඩපතක්; ඉතා පැහැදිලි කතන්දරයක්.
වුවමනාෙවන් කියවන ෙකනකුට ෙම්ක නව කථාවක් වාෙගයි.
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 දී ෙම් රට
භාර ගත් ෙවලාෙව් සිට 2012 ෙදසැම්බර් 31 දක්වා අවුරුදු 7ක
කාල සීමාව තුළ ගත් විවිධ ආර්ථිකමය තීරණ පිළිබඳව ෙම්
සභාෙව් ෙනොෙයක් විධියට වාද විවාද කරලා, අභිෙයෝගයට ලක්
ෙවලා, අපි ගත්ත තීන්දුත් එක්ක ෙම් රට ආර්ථිකමය වශෙයන්
ෙකොෙතක් දුරට ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවාද කියන එක අපට ඉතා
පැහැදිලිව ෙමම වාර්තාෙවන් කියවන්න පුළුවන්. ෙම් කාල සීමාව
තුළදී තමයි ෙම් රෙට් පැවැති දරුණුතම අභ්යන්තර යුද්ධය අවසාන
වුෙණ්. අපි එය පැත්තකින්ම තියමු ෙකෝ. ෙම් දවස්වල සමහරු ඒ
ගැන කථා කරන්න එතරම් කැමැති නැහැ. එය පැරණි සිද්ධියක්
ආදී වශෙයන් විවිධ ෙද්වල් කියනවා. අපි එය පැත්තකින්ම
තැබුවත් ෙමම අවුරුදු 7 තුළ ෙම් රට ආර්ථිකමය වශෙයන්
ෙකොෙතක් දුරට ඉදිරියට ආවාද කියා බලන්න 2012 මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාෙව් සංක්ෂිප්ත සටහන්
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරන්න මා ඔබතුමාෙගන්
අවසර ඉල්ලනවා.
ෙම් විස්තර අනාගත පරම්පරාවත් බලා ගත යුතුයි. ෙම් රටට
ආදරය කරන මිනිස්සු උෙද්, සවස ෙමය කිය විය යුතුයි කියා මා
කල්පනා කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
ෙම් වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ආයු
අෙප්ක්ෂාවන්. 2005 දී ෙම් රෙට් ඉපදුණු දරුවකුට ආයුෂ ගැන
අෙප්ක්ෂාවක් තබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් අවුරුදු 68යි. හැබැයි,
2012 ෙවද්දී අෙප්ක්ෂා කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 75ක් -අවුරුදු
75.1ක්- ජීවත් ෙවන්න. ආර්ථිකමය කරුණු, සමාජමය කරුණු,
ආධ්යාත්මික කරුණු යන ෙම් සියල්ෙල් අවසාන පතිඵලය
මනුෂ්යයකුෙග් ආයු කාලය වැඩි වීමයි. මනුෂ්යයකු වැඩිෙයන්ම
කැමැති ෙද් තමයි, යහපත් විධියට වැඩි කාලයක් ජීවත් වීම. ෙමම
කාල සීමාව තුළ ආයුෂ පමාණයත් ඉතා පැහැදිලිව වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
අපි සාමාන්යෙයන් බැලුෙවොත්, 2005 ෙවද්දී ෙම් රෙට් විදුලි
බලය සහිත ෙගවල් තිබුෙණ් සියයට 77යි. 2012 ෙවද්දී එය සියයට
93යි. 2005 දී ෙම් රෙට් නල ජල පහසුකම් තිෙබන නිවාස තිබුෙණ්
සියයට 30යි. 2012 දී එය සියයට 43.5යි. ඒ වාෙග්ම 2005 දී ෙම්
රෙට් ස්ථාවර දුරකථන තිබුෙණ් - ෙමය මට අදාළ විෂයයි ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි- 12,44,000යි. 2012 දී එය
34,49,000යි. වැඩි වීම සියයට 177යි. 2005 දී ෙම් රෙට් ජංගම
දුරකථන තිබුෙණ් දහස් 33,62,000යි. 2012 දී එය දහස්
2,03,24,000යි. වැඩි වීම සියයට 504යි. 2005 දී අන්තර්ජාල
පහසුකම් 1,15,000යි තිබුෙණ්. 2012 දී එය 4,23,000යි. වැඩි වීම
සියයට 267යි.
ෙම් රෙට් මාර්ගවල දිගත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2005 දී ෙම්
රෙට් මහා මාර්ගවල දිග කිෙලෝමීටර් 1,11,436යි. 2012 දී එය
කිෙලෝමීටර් 1,15,179යි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාලය
තුළ ෙම් රෙට් මහා මාර්ගවල දිග කිෙලෝමීටර් 3,743කින් වැඩි

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා]

ෙවලා තිෙබනවා. අපි ගන්නා ආර්ථිකමය තීන්දුවල අවසාන
පතිඵලය ගැනයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි.
අපි වරායවල් ගැන කථා කරනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් 400ක වියදමින් ෙකොළඹ වරායට සම්බන්ධ දැවැන්ත
අලුත් පර්යන්තය විවෘත කළා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා අහගන්න.
[බාධා කිරීමක්] හරි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙම්ෙකන් ඇති ෙවච්ච
පතිඵලය අහගන්න. 2005 වර්ෂෙය්දී මුළු භාණ්ඩ ෙමෙහයුම්
සංඛ්යාව ෙමටික් ෙටොන් දහස්වලින් 37,300යි. 2012 අවසාන
ෙවද්දී ෙමටික් ෙටොන් දහස්වලින් 65, 030යි. ඒ අනුව ෙම් රෙට්
භාණ්ඩ ෙමෙහයුම් පමාණය සියයට 74ක් වැඩි වී තිෙබනවා.
ෙම්වා නිකම්ම වැඩි වුණා ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. විවිධ ආකාරෙයන් ගත් සියලු පියවරවල
අවසාන පතිඵලය තමයි ජනතාව ෙම් භුක්ති විඳින්ෙන්. ඒ නිසායි
අපට ඒ ගැන ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්නට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට අෙප් රෙට් ෙදොස්තර මහත්වරු සංඛ්යාව බලමු. ෙම්කත්
රටක ආර්ථිකෙය් ඉදිරි ගමන ගැන බලද්දී ඉතාම වැදගත්
කාරණාවක්. 2005 වර්ෂය ෙවනෙකොට අෙප් රෙට් ෙදොස්තර
මහත්වරු සිටිෙය් 12,692 යි. 2012 වර්ෂය අවසාන ෙවන ෙකොට
ෙදොස්තර මහත්වරු 18,252ක් ඉන්නවා. රජෙය් ෙරෝහල්වල
ෛවද්යවරුන්ෙග් සංඛ්යාව සියයට 43කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
කාට ද ෙම් යහපත? ෙම් රෙට් සමස්ත පුංචි මිනිසුන්ටයි යහපත.
ෙහදියන් -නර්ස් ෙනෝනලා- සංඛ්යාව බැලුෙවොත්, 2005 වර්ෂෙය්දී
හිටිෙය් 20,332 යි. 2012 වර්ෂය අවසාන ෙවනෙකොට 30,217යි.
ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා දීම සඳහා
සාත්තු ෙසේවිකාවන් සියයට 47කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙරෝහල්වල ඇඳන් සංඛ්යාව 2005 වර්ෂෙය්දී 61, 937යි.
අද තිෙබන ඇඳන් සංඛ්යාව 73,437යි. සියයට 20කට ආසන්න
පමාණයකින් ෙරෝගීන්ට අවශ්ය ඇඳන් සංඛ්යාව වැඩි වී තිෙබනවා.
ඒකත් විෙශේෂ පහසුකමක්.
මාධ්යෙව්දී සෙහෝදරයන් ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම්ක
පුන පුනා කියන්න ඕනෑ කාරණාවක්. 2005 වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට්
මුළු මාධ්ය සංඛ්යාව - රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික පත්තර, විද්යුත්313යි. අද ඒ පමාණය 644ක් ෙවලා තිෙබනවා. මාධ්ය සංඛ්යාව
සියයට 105කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. එයින් රජෙය් මාධ්ය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්,
සියයට 5යි. අෙනක් සියල්ලම ෙපෞද්ගලික මාධ්යය. ෙම් රෙට්
මාධ්ය නිදහස නැහැ කියලා සමහරු කියනවා. ෙම් රෙට් තරම්
මාධ්ය නිදහසක් ෙවන ෙකොෙහේවත් තිෙබනවාය කියා මා හිතන්ෙන්
නැහැ. යුද්ධයක් කළ වකවානුවක වුණත් සියයට සියයකින්
ෙපෞද්ගලික මාධ්ය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. ෙම්වා
ඔබතුමන්ලා හැම දාම කථා කරපු ෙද්වල්. ෙම්වා තමයි ෙම් රෙට්
ජනතාවට දැන ගන්න අවශ්ය. සියයට105කින් ෙම් රෙට් මාධ්ය
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 105න් සියයට 5යි රජෙය් මධ්යය.
අෙනක් සියයට 95 ම ෙපෞද්ගලික මාධ්ය. ෙම් රෙට් යුද්ධයක්
කරන වකවානුවකයි ෙමෙසේ මාධ්ය පමාණය වැඩි වුෙණ්. [බාධා
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා අහෙගන ඉන්න අමාරුයි; රසවත්
නැහැ. හැබැයි, ෙම්වා තමයි ඉදිරියට යන ජාතියකට වැදගත්
ෙද්වල්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
උත්පාදනය කරන ලද විදුලිය ෙමගාෙවොට් පමාණය
ෙකොපමණද කියලා ඊළඟට අපි බලමු. 2005 දී උත්පාදනය කරන
ලද විදුලිය ෙමගාෙවොට් පමාණය 2,411යි. අද එය ෙමගාෙවොට්
3,312ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට
37ක වැඩිවීමක් තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම ඉතාම වැදගත්
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ආර්ථිකමය කරුණු. මම කලින් කිව්වා වාෙග් ඔබතුමන්ලාට ෙම්වා
ඒ තරම් රසවත් නැහැ. ෙම්වා ඇෙහන ෙකොට හරි අමාරුයි. හැබැයි
ෙම්වා අහෙගන ඉන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාට ෙම්වා රසවත් නැති
වුණාට, ෙම්වා ජාතිෙය් ඉදිරි ගමනට, ධනාත්මකව සිතන
මිනිසුන්ට ඉතා වැදගත්. අප ඉදිරි ගමනක් යන්න හදන ජාතියක්.
ෙමවැනි ෙද්වල් මිනිසුන් උෙද්, හවස දැන ගන්න අවශ්යයි, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
අන්තිමට ෙමතුමන්ලා අහයි ෙම්වා ණය ෙවලා ෙන්ද ගත්ෙත්
කියලා. ගත් ණය පමාණයත් ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කර
තිෙබනවා. ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, මම
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලයට යන්ෙන් නැහැ. දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 2005 ෙවද්දී රජෙය්
මුළු ණය පමාණය 90.6යි. 2012 වසර අවසාන ෙවද්දී -ෙම්
ඔක්ෙකෝම ටික කරලා- ණය පමාණය සියයට 79.1යි. ඊළඟට අපි
ඒක පුද්ගල ආදායම බලමු. 2005 දී ඒක පුද්ගල ආදායම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1,241යි. 2012 වසර අවසන් ෙවද්දී එය
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,923යි. ඒ කාලෙය් විරැකියාව සියයට
7.8යි. අද එය සියයට 4යි. ඒ නිසායි ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි මා කිව්ෙව් ෙමවැනි ෙද්වල් අවධානයට ෙයොමු
වීම ඉතාම අඩු බව. ෙබොෙහෝ විට අප අර මාධ්ය හයසීයම අරෙගන
බැලුවත්, ෙම්වා පචාරය වනවා අඩුයි කියලා අපට ෙප්නවා. අප
ෙම්වා කථා කළ යුතුයි; අවධාරණය කළ යුතුයි; අවෙබෝධයට ගත
යුතුයි.
අප ආසියාෙව් ආශ්චර්යය ගැන කථා කරනවා. ෙම්ක
සිහිනයක් ෙවලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්
කරුණුත් එක්ක අපට ඉතාම පැහැදිලිව විශ්වාසයක් ෙගොඩ නඟා
ගන්න පුළුවන්, 2005න් ආරම්භ කරපු මහින්ද චින්තනයත් එක්ක
ඉස්සරහට යන ෙම් ගමන යථාර්ථයක් කියලා. විවිධ බාධක
තිෙබනවා. අසවල් තැන ෙම් සිද්ධිය වුණා, අසවල් පාෙද්ශීය
සභාෙව් ෙම් සිද්ධිය වුණා, අසවල් ගෙම් ෙමෙහම වුණා කියලා
නිරෙප්ක්ෂව කථා කරන්න කරුණු ඕනෑ තරම් අපට ෙහොයා ගන්න
පුළුවන්. නමුත් රටට ආදරය කරන මිනිසුන් හැටියට අප කථා
කරනවා නම් ෙම් ගැන අපට සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්
ගමනට සහෙයෝගය දක්වපු මිනිසුන්ට -කකුෙලන් ඇදපු මිනිසුන්ට
ෙනොෙවයි, ඒ අයට හරි අමාරුයි- ෙමය ෙහොඳ ෙච්තනාවක්;
තමන්ෙග් ෙවෙහස අහක ගිහින් නැහැ. අලුතින් සහෙයෝගය
දක්වන්න කට්ටියට එන්නත් පුළුවන්. අද කථා කරන ඔබතුමන්ලා
ෙහට දවෙසේ ඇවිත් අපට ඒ ගැන උපෙදස් දුන්නත් අප පුදුම
වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඒ තරම් සුවිෙශේෂී ගමනක් අප ඇවිත්
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇස් වහෙගන, එෙහම
නැත්නම් ෙවන කණ්ණාඩියක් දමාෙගන ෙම්කට විවිධ ෙද්වල්
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සාධාරණව හිතන, ෙම් රටට ආදරය
කරන ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට ෙම් කාරණා ගැන සන්ෙතෝෂ වන්න
පුළුවන්. ෙම් 2005 - 2012 කියන වකවානුව ඒ තරම්ම සුවිෙශේෂයි.
ෙම්ෙක් හංගන්න ෙදයක් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට
පාලනය කළ මහින්ද චින්තනයත් සමඟ ඉදිරියට යන වකවානුව
තුළ අප ෙහොඳ පැහැදිලි ගමනක්, සාර්ථක ගමනක්, සතුටුදායක
ගමනක් ඇවිත් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආර්ථිකය පිළිබඳ අලුත්
වාර්තාවක් මට ලැබුණා. මෙග් ෙවලාව දැන් අවසන් ෙවන්න කිට්ටු
ඇති. ඒ නිසා එය කියවලා මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්න
කැමැතියි.
"දකුණු ආසියාෙව් ශී ලංකාව ඉදිරිෙයන්" යන ශීර්ෂය යටෙත්,
2013 ජූලි මස 20 වැනි දින "හිරු නිව්ස්" ෙවබ් අඩවිෙය් පළ වූ
ලිපියකින් ෙකොටසක් මා උපුටා දක්වනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වී
තිෙබනවා:
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"2013 වසෙර් දකුණු ආසියාෙව් ඉහළම ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
ශී ලංකාෙවන් වාර්තා වනු ඇතැයි නවතම ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණ වාර්තා
පකාශ කරනවා. අදාළ වාර්තාවල දැක්ෙවන්ෙන් ෙම් වසෙර් දී ශී ලංකාෙව්
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 6.8%ක් වනු ඇති බවයි. ඉන්දියාෙව් ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය 5.6%ක මට්ටෙම් පවතිනු ඇති. 2014 වසෙර් දී ශී ලංකාෙව්
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 7.2% දක්වාද, ඉන්දියාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
6.2% දක්වාද වර්ධනය වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙරනවා. "

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, 2010 පැවැති ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය[බාධා කිරීමක්] එහි කඩා වැටීමක් තිෙබනවා ෙන්ද?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

කිසිම කඩා වැටීමක් සිදු ෙවලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සියයට 8ක් තිබුණු ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.8ක් දක්වා
අඩු ෙවනවා ෙන්ද?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු මන්තීතුමනි, අඩු වීම, වැඩි වීම කියන්ෙන් කඩා වැටීමක්
කියලා ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න හදනවා නම්,
ඔබතුමාත්, මමත් ආර්ථික විද්යාව ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ.
කඩා වැටීම කියලා කියන්ෙන් වැටුප් ෙගවා ගන්න බැරිව, වැඩ
කටයුතු කරෙගන යන්න බැරිව රෙට් කටයුතු ඇණ හිටීමයි. ෙම්වා
දිහා ෙම් විධියට අසුබවාදීව බලන්න එපා. හැබැයි, ෙම් වාර්තාෙව්
ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් වනවා. ඔබතුමා ෙම් තත්ත්වය ෙලෝකයත්
එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල්වල
ඔය කියන වර්ෂවලදී තිබුණු තත්ත්වයයි, ඔබතුමන්ලා හැම දාමත්
ආර්ථිකය කඩා වැටුණාය කියලා කියන්න හදන ශී ලංකාෙව් අප
සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඇති කර තිෙබන තත්ත්වයයි පිළිබඳව
ඉතා ෙහොඳින් අවධාරණය කරන්න කියලා මා ඉල්ලනවා. ඔබතුමා
අෙප් පාසෙල් සමකාලීනයකු හැටියට, ආර්ථික විද්යාව ගැන යමක්
දන්නා ෙකෙනකු හැටියට ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට හරි ෙද් කියන්න
උත්සාහ කරන්න. එක තැනකින් පශ්නයක් අහලා, ඒ පශ්නයට
හදිසිෙය් ෙහෝ කවුරු හරි ෙදන පිළිතුරක් අරෙගන ඒවා මාධ්යවල
පළ කරලා, ෙම් යන ධනාත්මක ගමනට අකුල් ෙහළන්නට
උත්සාහ කරන්න එපා ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා ඔය කියන
වර්ෂය තුළ ෙලෝකෙය් පැවැති තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා
දන්නවා. අෙනක් රටවල පැවැති තත්ත්වය ෙමොකක්ද, ඉන්දියාෙව්
පැවැති තත්ත්වය ෙමොකක්ද, එයට සාෙප්ක්ෂව අපි ෙකොච්චර
ඉහළින් සිටිනවාද කියන එක අවංකව කල්පනා කර බලන්න
කියන ඉල්ලීම කරනවා.
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ඔබතුමන්ලාටත් කියනවා. මහින්ද චින්තනය කියලා කියන්ෙන්
සියලු ෙදනාට එකතු විය හැකි, සියලු පක්ෂවලට, සියලු ජාතිවලට,
සියලු කණ්ඩායම්වලට එකතු විය හැකි කමෙව්දයක්. කරුණාකර
ඒ ගැන ඔබතුමන්ලා නැවත නැවතත් සිතන්න කියන ආරාධනාව
කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා.

Before he starts, will an Hon. Member propose the
Hon. Shehan Semasinghe to take the Chair?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now
take the Chair.
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள்
தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair.

[අ.භා. 2.07]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාල සීමාව තුළ ෙම් රට
පැමිණි ඉදිරි ගමන පිළිබඳව ෙම් කමෙව්දෙය් ෙකොටස්කරුවන්
හැටියට අපි ආඩම්බර වනවා. ෙම් අනාවැකි තුළ අපට යන්න
පුළුවන් සුවිෙශේෂී ගමන පිළිබඳවත් අපි ආඩම්බර වනවා.
ඔබතුමන්ලාටත් අපි ආරාධනා කරනවා.
මම ඊෙය් කුලියාපිටිය ආසනය තුළ අෙප් පක්ෂෙය් කටයුතුවල
ෙයෙදමින් සිටියා. මා පජාතන්තවාදය ගරු කරන්ෙනක් හැටියට
විපක්ෂයක් නැති ෙවයිද කියලා මට බය හිතුණා. ඒ තරම් දැවැන්ත
ජනතාවක් ෙම් ගමනට විවිධ ආකාරෙයන් එකතු ෙවනවා. ඒ නිසා
ඒ ගැන නැවත නැවත කල්පනා කර බලන්න කියලා මා

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව -ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි
වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ
ෙයෝජනාව- පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම
සඳහන් කරන්න ඕනෑ, රත්රන්වලට මීට පථමෙයන් බද්දක් පනවා
තිබුෙණ් නැති බව. මෑත කාලෙය්දී තමයි සියයට 5ක බද්දක්
දැම්ෙම්. දැන් ඒකට අධිභාරයක් එකතු කිරීෙමන් සියයට 5ට තිබුණ
බද්ද සියයට 10ට වැඩි කරලා තිෙබනවා.
ගරු අමාත්යතුමා කථා කරන විට සඳහන් කළා, ෙම් ෙර්ගු බද්ද
වැඩි කරන්න ෙහේතුව, ආදායම උපයා ගැනීමටත් ආනයන පාලනය
කිරීමටත් කියලා. ආදායම උපයා ගැනීම ගැන අපි සියලු ෙදනාටම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි. බදු වැඩි කළාම ඊට වැඩිය ආදායමක්
ලැෙබනවා. ආනයනය පාලනය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්
අපනයනය කඩා වැටීම නිසායි. මම ෙමතැනදී 'කඩාවැටීම' කියන
වචනය භාවිත කරනවා. අපි බැලුෙවොත්, අවුරුදු කීපයකට
පථමෙයන් - අවුරුදු දහයකට විතර ඉහතදී- දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 34ක්, සියයට 35ක් විතර වුණා, ෙම් රෙට්
අපනයනය. අද එය සියයට 16 දක්වා පහත වැටිලා තිෙබනවා.
අපනයනෙය් කඩා වැටීමක් අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබනවා. ඒ නිසා
දැන් ආනයනය සීමා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක
ආනයනෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක අපනයනය පිළිබඳව
තිෙබන පශ්නයක්. තරගකාරී ෙලෝකයත් එක්ක අපට අෙප්
අපනයනය වැඩි කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කිව්වා, බද්දක්
ෙවනුවට අධිභාරයක් දැම්මා කියලා. ඒකට ෙහේතුව හැටියට ඒ
අධිභාරය අයින් කරන්න ෙලෙහසියි කියලා කිව්වා. මම හිතන
හැටියට ඒ අධිභාරය අයින් කරන්න ෙලෙහසියි කියන එක ෙලොකු
විහිළුවක්. අපට කිව්වා, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ඉහළට යන
ෙකොට අපි ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් දාන්න ඕනෑ කියලා. ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල පහළට ගියාම ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව
තවමත් තියා ෙගන ඉන්නවා. ෙම්වා ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න
කරන කියාවලියන් කියන එක සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඉන්ධන
ගැළපුම් ගාස්තුවත් අයින් කරන්න අවස්ථා තිබුණා. ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ඉහළට යනවා; සමහර ෙවලාවට පහළට
එනවා. එෙහම නම් ඒක අයින් කරන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි විදුලිය ගැන කල්පනා කළාම, විදුලිය
අඩු වියදමකින් නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් ජලය
තිෙබන පමාණයට අනුවයි. නමුත් අපි දන්නවා, වැස්ස නිසා ෙම්
ජලාශ පිරිලා ඉතිරී ගිහිල්ලා තිෙබන බව. සමහර තැන්වල සියයට
100ක්ම ජලය තිබිලාත්, අඩු වියදමකින් ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය
කරන්නට පුළුවන් වුණත්, ඒ ෙවලාෙව් ඉන්ධන භාවිතෙයන් කරන
විදුලි නිෂ්පාදනය අඩු වුණත් ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව අයින් කෙළේ
නැහැ. ඉතින් රත්රන්වලට අද එකතු කරන අධිභාරයත්
අනිවාර්යෙයන්ම අයින් කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. ඔය වාෙග් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු ෙම් ගරු සභාවට
ෙදන එෙකන් අපි වළකින්නට ඕනෑ.
කවුද ෙම් රත්රන් ගන්ෙන්? ෙම් රත්රන් මිල දී ගන්ෙන්
සාමාන්යෙයන් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවයි. දියණියක් විවාහ කර
ෙදනෙකොට මුද්දක්, මාලයක්, තාලියක් ගන්න ඕනෑ. ඕනෑම
සංස්කෘතියක ෙවන්න පුළුවන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ළමෙයක් වැඩි වියට පත් වුණාම.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔව්, ළමෙයක් වැඩි වියට පත් වුණාම, ෙපොඩි දරුෙවක්
ඉපදුණාම කන්වලට කරාබු ෙදකක් දමන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්
අෙප්ක්ෂාවන් තමයි සාමාන්යෙයන් ෙපොදු ජනතාවට තිෙබන්ෙන්.
ෙම් එක අවස්ථාවක්. රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 55,000,
රුපියල් 57,000 ඉඳලා රුපියල් 40,000කට විතර පහළ බැස්සාම
සාමාන්ය ෙපොදු ජනතාවටට තමන්ෙග් ඒ අෙප්ක්ෂාව ඉෂ්ට කර
ගන්න පුළුවන් වනවා. නමුත් දැන් ඒක ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ.
රජය ෙමොනවාද කෙළේ? ෙම් අවස්ථාව රජය දැක්කා. රජයට ඒ
ලාභය ලබා ගන්න ඕනෑ වුණා. රජය ඒ ලාභය ෙපොදු ජනතාවට
දුන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්තම තත්ත්වය.
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විෙශේෂෙයන්ම අඩු ආදායම්ලාභීන් හදිසි අවස්ථාවලදී තමන්
ළඟ තිෙබන රත්තරන් ආභරණ අරෙගන ගිහිල්ලා බැංකුවක ෙහෝ
උකස් ආයතනයක ෙහෝ තියලා යම් කිසි මුදලක් ලබා ගන්න බව
අපි දන්නවා. නමුත් දැන් ඒ අය එෙසේ ලබා ගන්නා මුදලත් අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද ඉස්සර රත්තරන් පවුමකට රුපියල්
50,000ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම්, අද පවුමකට රුපියල්
20,000ක් තමයි ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ අයට
ලබා ගන්න හැකි මූල්යමය වටිනාකමත් අඩු ෙවලා තිෙබන
ෙමොෙහොතකදී තමයි ෙමවැනි බදු වැඩි වීමක් රජය කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන් පහර ගහන්ෙන් සාමාන්ය ෙපොදු
ජනතාවටමයි. මහ බැංකුෙව් ගනුෙදනුවලටවත්, අෙනක් බැංකුවල
ගනුෙදනුවලටවත්,
රත්තරන්වලින්
ගනුෙදනු
කරන
ව්යාපාරිකයන්ටවත් ෙම් බද්ද බල පාන්ෙන් නැහැ. අපි ෙපොඩි
මිනිහාෙග් ආණ්ඩුව, අපි ෙපොඩි මිනිහාෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ
නඟනවා කියන එක කියන්නයි රජය හැම තිස්ෙසේම වෑයම්
කරන්ෙන්. නමුත් ඇත්තටම ෙම් බද්ද ව්යාපාරවලට අදාළ වන්ෙන්
නැහැ. ෙම්ක සාමාන්ය ෙපොදු ජනතාවට පමණයි අදාළ වන්ෙන්.
ඕනෑම ව්යාපාරයකට රත්තරන් ගන්නත් පුළුවන්, විකුණන්නත්
පුළුවන්, ලාභය සම්පූර්ණෙයන්ම ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ෙම්ක
බල පාන්ෙන් සාමාන්ය මිනිස්සුන්ට පමණයි. රජය හැම තිස්ෙසේම
ෙපන්වන්න හදන්ෙන් ෙවනත් චිතයක්. ෙම් රජය මහා
ව්යාපාරිකෙයෝ එක්ක මුක්කු ගහ ෙගන යන රජයක් කියලා අපි
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අද අපට ෙම් ෙද්වල්
පාලනය කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
අද රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ගැන
කථා කළා. එක එක ෙද්වල් අද ඉහළට ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා
එතුමා කිව්වා. ෙරෝහල්වල තිෙබන ඇඳන් පමාණය ඉහළ ගිහිල්ලා
තිෙබනවා ලු, ෛවද්යවරුන් පමාණය, ෙහදියන් පමාණය ඉහළ
ගිහිල්ලා තිෙබනවා ලු. ඒ වාෙග්ම විදුලිය ලබා ෙදන එක ගැන එක
එක පතිශත කිව්වා. ඇත්තටම පශ්නය ෙම්කයි. ෙමොන රජය
තිබුණත් කල් යත්ම ෙම්වා සියල්ලක්ම දියුණු වනවා; ඉහළට
යනවා. ඒක ස්වභාව ධර්මෙයන්ම සිදු වන ෙදයක්.
නමුත් අද අපට තිෙබන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි, සාමාන්ය
වර්ධන ෙව්ගයට වැඩිෙයන් ෙම් රට දියුණු ෙවනවාද නැද්ද කියන
එකයි. සාමාන්ය වර්ධන ෙව්ගයට වඩා වැඩිෙයන් දියුණු ෙවනවා
කියලා කියනවා නම් අපි තර්ක කරලා ෙපන්වනවා එෙහම දියුණු
වීමක් නැහැයි කියලා.
අද රවි කරුණානායක මන්තීතුමා පශ්නයක් ඇහුවා. ෙමොකක්ද
අහපු පශ්නය? සියයට 8ට තිබුණු ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ සියයට 6ට වැටිලා තිෙබනවා ෙන්ද
කියලා. අද ෙමොනවාද මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා පත්තරවලට
කියලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් rating එක වැටිලා කියලා rating
agency එකකින් කිව්වාම, ඔහු තර්ක කරලා rating agency එකට
බණිනවා. Rating agency එකට බැණලා හරියනව යැ. මිනිස්සු
කියන ෙද්වල් අපි ස්වාධීනව පිළිගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව
rating agency එකට බණිනවා. හරියටම මම පාෙර් යන ෙකොට
මම නීතිය කැඩුෙවොත් ෙපොලිස්,-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒ rating agency එක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් එකක් ෙනෙමයිද?
ඒක පවුෙල් එකක් ෙනෙමයිද?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

පවුෙල් එකක් ෙනෙමයිද දන්ෙන් නැහැ. මම පාෙර් යන ෙකොට
ෙපොලිස් නිලාරිෙයක් මාව නතර කරලා මට කිව්ෙවොත් මම වරදක්
සිදු කළා කියලා, ඒ ෙවලාෙව් මම ෙපොලිස් නිලධාරියාෙග් එක්ක
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තර්ක කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒක ෙපොලිස්
නිලධාරියාෙග් වැරදි ෙහොයනවා වාෙග් වැඩක් ෙන්. එෙහම නම්
මහ බැංකුෙව් අධිපති ෙගෙනන තර්කයත් ඒ වාෙග් එකක්.
ඇත්තටම ෙම් රෙට් සුදුසු අය සුදුසු තැන්වලට පත් කරන්නට ඕනෑ.
ෙම් වාෙග් ෙබොළඳ තර්ක ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් පශ්න ඇති ෙවනවා.
ඔහු මාධ්ය නිදහස ගැන සඳහන් කළා. මාධ්ය නිදහස ගැන අපි
කියන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ ගැන ජාත්යන්තරව සඳහන් කරලා
තිෙබනවා, අනන්තවත් රටවල් ඒක සංසන්දනය කරලා තිෙබනවා.
ලංකාෙව් මාධ්ය නිදහස ගැන කථා කරන්නට ගිෙයොත් ඒවා එකින්
එක කියවන්නට අපට පුළුවන්. ඒක ගැන කථා කරලා වැඩක්ම
නැහැ. S & P ආයතනයට තමයි එතුමා ගහෙගන ගහෙගන ගිෙය්.
ෙමොකද, ඒ අය ඇත්ත කිව්වාම ඒ අයෙග් වැරදි ෙහොයනවා. ඇත්ත
කථා කළාම ෙද්ශෙදෝහිෙයක් කියලා කියන්න හදනවා. ඒ අයට
ඒෙකන් වැඩක් නැහැ. ස්වාධීනව තමයි ඒ අය ෙම්වා සඳහන්
කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම්ක ෙබොෙහොම අවාසනාවන්ත
ෙදයක්.
රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා ආර්ථිකය ගැන ෙවනත්
ෙවනත් ෙද්වල් කථා කළා. මමත් කැමැතියි ඒ අවස්ථාව ගන්න. ඒ,
සමහර ෙද්වල්වලට පිළිතුරු ෙදන්න. විෙශේෂෙයන්ම අද කිරි පිටි
ගැන විශාල පශ්නයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. කිරි පිටි සුදුසුද
නැද්ද කියා පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ක ෙබොෙහොම වැදගත් ෙදයක්
ෙලස සලකන්න. අපි ජීවත් ෙවන්ෙන් මව් කිරිවලින් දරුවන්
හැෙදන යුගයක ෙනොෙවයි. කිරි පිටිවලින් දරුවන් හැෙදන යුගයක
තමයි අපි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් දරු පරම්පරාව ආරක්ෂා
කරන එක වග කීමක්. ඒ නිසා තමයි ෙම්ක වැදගත් ෙවන්ෙන්.
අපි ඉරිදා පත්තරවල දැක්කා, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් එකක්
කියනවා, ඊට පස්ෙසේ ITI එෙකන් සහ පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලින්
ෙවනත් ෙද්වල් කියනවා. අපි දන්නවා, මැයි 15 වැනි දා ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශය නවසීලන්තෙයන් ෙගෙනන කිරි පිටි පරීක්ෂණයට
භාජනය කරන්න කියලා කිව්වාය කියන එක. ඒවා පරීක්ෂණයට
භාජනය කරලා පශ්නයක් තිෙබන බව ITI ආයතනෙයන් ෙසොයා
ගත්තා. DCD -Dicyandiamide - කියන රසායනික දව්ය කිරි
පිටිවලට එකතු ෙවලා තිෙබනවා කියලා ඒ පරීක්ෂණෙයන්
ෙපන්නුවා.
ෙමොනවාද ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් කිව්ෙව්? Fonterra කියන
multinational company එක කියන එක අහලා ජනතාවට
කියනවා, අෙප්ම
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් රෙපෝර්තුව වැරදියි
කියලා. ජාත්යන්තර පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල රෙපෝර්තු, ජාත්යන්තර
සමාගම් කියන ෙද්වල් අහන්න ලෑස්තියි. නමුත් අෙප් රෙට්
විද්යාඥයන් කියන ෙද්වල් අහන්න ලෑස්ති නැද්ද කියා මා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. හැම තිස්ෙසේම රජය ෙපන්වන්න
හදන්ෙන් අෙප් රෙට් අයට තැන ෙදනවාය කියන එකයි. මම
අහන්න කැමැතියි, ITI එෙක් ඉන්න විෙශේෂඥයන්ට තැන දීලා
තිෙබනවාද කියලා. ඒ රෙපෝර්තුෙව් පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා.
Fonterra ෙකොම්පැනිෙය් පධානිෙයක් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:

“ITI failed to adhere to the accepted specific
methodology”.
දවස් තුන හතරකට උඩදී තමයි එෙහම කියා තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට, ඒ ෙකොම්පැනිෙය් තව ෙකෙනක් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:

"We export to more than 150 countries across the
globe but only Sri Lanka has questioned the quality of
our products. We have had no problem with any of the
other countries we export to, as they accept and
endorse our high quality standards - the hallmark of
Fonterra".
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එෙහම තමයි ඒ සමාගම්වල පධානීන් කියා තිෙබන්ෙන්.
අවුරුදු ගණනාවකට උඩදී මමත් ජාත්යන්තර ෙකොම්පැනියක ජාත්යන්තර බැංකුවක- වැඩ කළා. ඒ අත් දැකීෙමන් පසුව තමයි
ජාතික සංවර්ධන බැංකුවට ආෙව්. ෙමොන ආයතනයට වැඩ කළත්
සත්යතාවය පකාශ කරන්න ඒ අය දැන ගන්න ඕනෑ. Fonterra
එෙක් පධාන නිලධාරින් දැන ගන්න ඕනෑ, සත්ය පකාශ කරන්න.
අපි දන්නවා, අෙගෝස්තු 4 වැනි දා රුසියාවත්, චීනයත් ඒ අයෙග්
කිරි පිටි ගන්න එපාය කියා තහනම් කරපු බව. ලංකාෙව්
විද්යාඥයන් ඊට පථමෙයන් ඒක කිව්වා. නමුත් අෙප් රෙට් අය
කිව්වාම ඒකට සැලකිල්ලක් දැක්වුෙය් නැහැ. අෙප් විද්වතුන්ට
සැලකිල්ලක් දැක්වුෙය් නැහැ. නමුත් ඒ රටවල්වල ඒවා තහනම්
කළාට පසුව දැන් කියනවා, "ඔව් දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා
වාෙගයි" කියලා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිෙයක් ෙමෙහම
කියා තිෙබනවා:

“There are tolerable levels of DCD, cadmium or
arsenic in salt, rice, white sugar, flour and in some
vegetables and yams”.
ෙමොනවාද එතුමා කියා තිෙබන්ෙන්. එතුමා කියා තිෙබන්ෙන්,
ෙම් වස ජාති කිසියම් පමාණයක් අනුභව කළාට කමක් නැහැ
කියන එකයි. ෙමොන විහිළුවක්ද ඒක? අද GMOA එෙක්
ෛවද්යවරු -ෙම් රෙට් ෛවද්යවරු- පැහැදිලිවම කියා තිෙබනවා,
"ෙම්වා තිබිය ෙනොයුතුයි" කියලා.
DCDවලට බින්දුව කියලා කියා තිෙබනවා; තිත කියලා කියා
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් අෙප්ම ෛවද්යවරු. කාවද අපි විශ්වාස
කරන්ෙන්? සාමාන්ය ජනතාව කාවද විශ්වාස කරන්ෙන්? ෙම් වස
ජාති අෙප් කිරි පිටිවල විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් අෙනකුත් ආහාර
දව්යවලත් තිෙබනවා කියලා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
අපි දන්නවා විෙශේෂෙයන්ම මධ්යම උතුරු පෙද්ශෙය්,
අනුරාධපුරය ආසන්න පෙද්ශය වකුගඩු ෙරෝගය හුඟක් පබලව
පවතින පෙද්ශයක් කියලා. හුඟක් ෙවලාවට සඳහන් කළා,
ෙපොෙහොරවල රසායනික දව්ය ජලයට අඩංගු වී ඒ ජලය පානය
කිරීෙමන් තමයි ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය හැදිලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
නමුත් ඒ විධියට විතරක් ෙනොෙවයි. අපි හැම දාම කන බත්
පිඟාෙනත් ආසනික් තිෙබනවා. ෙම් ගැන ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න
මන්තීවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි, රජය පැත්ෙත් මන්තීවරුනුත්,
ඇමතිවරුනුත් කථා කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පළමු වැනි
ෙප්ළිෙය් සිටින ඇමතිවරුනුත් කථා කර තිෙබනවා ෙම් වාෙග්
පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. නමුත් රජය ෙමොනවාද කර
තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා වසන් කරනවා. ෙම්වා වසන් කරන්නත්
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. රජය සහ ෙම් වාෙග් ව්යාපාරවල ඉහළ
නිලතලවල සිටින නිලධාරින් අතෙර් යම් කිසි සම්බන්ධතාවක්
තිෙබන නිසා තමයි ෙම්වා වසන් කරන්ෙන්. අපට තිෙබන පශ්නය
ඒකයි.
කැඩ්මියම් කියන්ෙන් පිළිකා ෙරෝගය ඇති කරන්න පුළුවන්
දව්යයක්. ඒවා තමයි ෙම් ආහාරවල තිෙබන්ෙන්. අද පිළිකා
ෙරෝගෙය් විශාල වර්ධනයක් තිෙබනවා. අපට ෙම්වා වැඩිෙයන්ම
එන්ෙන් ආහාර හරහායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප්
කුඩා දරුවන් ෙම් කිරි පානය කරන නිසා ෙම් ගැන අපි වැඩි
වැඩිෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. රජය ෙම්වා තහනම්
කරන්න ඕනෑ. ජනතාව සෑහීමට පත් වන තුරු ෙම් ෙද්වල් ෙම්
රටට ආනයනය කරන එෙකන් වළකින්න ඕනෑය කියලා මා
සඳහන් කරනවා.
ඊෙය් Fonterra ෙකොම්පැනිය පළමු වැනි වතාවට සඳහන්
කළා, චීනයට රුසියාවට විතරක් ෙනොෙවයි, රටවල් කිහිපයකටම
ෙම් කිරි පිටි යවා තිෙබනවා කියලා. දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා,
රසායනික දව්ය ෙම් රටට ෙගන ඒම ගැනත්, ඒවාෙය් භාවිතය
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ගැනත්. රසායනික ෙපොෙහොරවලින් ආසනික් වැනි එක එක දව්ය
වැඩි වැඩිෙයන් අෙප් වතුරවලට එකතු වන පශ්නය තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම දැන් ෙම් කිරි පිටිවලත් එවැනි පශ්නයක් තිෙබනවා.
අද මා ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වන විට වැලිෙව්රිය
පෙද්ශෙය් අවුරුදු 18ක ශිෂ්යයකුෙග් මෘත ෙද්හය භූමිදානය
කරනවා. දවස් ෙදකකට උඩදී, එනම් සඳුදා මම ඒ නිවසට ගියා. ඒ
අවස්ථාව ඔහුෙග් මෘත ෙද්හය නිවසට ෙගෙනන අවස්ථාව. ඔහු
අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගය ලියන්න සිටි ශිෂ්යෙයක්. ඒ
ෙදමාපියන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවලා
තිෙබනවා. ඔහු ඒ පෙද්ශෙය් තිබුණු උද්ෙඝෝෂණවලටවත්
සම්බන්ධ ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ පාසලක ඉෙගන ගන්නා
ශිෂ්යෙයක්. අවුරුදු 18ක 19ක දරුෙවක් වුණාම ගෙම් ෙහෝ
නගරෙය් ෙමොනවා ෙහෝ කලබලයක් තිෙබන ෙකොට නැත්නම්
ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් සිදු වන ෙකොට පාරට බැහැලා බලනවා.
ඔහුෙග් ජීවිතය අහිමි වුණා. ඔහු විතරක් ෙනොෙවයි, තවත්
ෙදෙදනකුෙග් ජීවිතත් එක්ක දැනටම තුන් ෙදනකුෙග් ජීවිත අහිමි
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද ඇත්තටම ෙම් පෙද්ශෙය් මිනිස්සු
කෙළේ? ඔවුන් ඉල්ලුෙව් ජලය. ඔවුන්ට ලැබුෙණ් ෙවඩි උණ්ඩයක්.
ෙම්ක ෙබොෙහොම අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්. ෙම්ෙක් මූලික පශ්නය
ෙමොකක්ද? විශාල කර්මාන්ත ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්
විශාල කර්මාන්තවල තිෙබන රසායනික දව්ය සහ අප දව්ය අෙප්
පසටත්, අෙප් ජලයටත් එකතු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
පශ්නයක් තිෙබනවා. අද පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙහේලීස් සමාගෙම්
ඩිප් ෙපොඩක්ට්ස් ආයතනයට පමණක් ෙනොෙවයි. ඊට වැඩිය විශාල
පශ්න තිෙබන ආයතන තිෙබනවා. මා ඒ ආයතන අද සඳහන්
කරන්ෙන් නැහැ.
නමුත් මම රජෙයන් ඉල්ලනවා, ඒක ගැන ෙසොයලා බලන්න
කියලා. ඒ ආයතන ගැන විස්තර අප ළඟ තිෙබනවා. සමහර ඒවා
ජාත්යන්තර ආයතන, සමහර ඒවා ෙද්ශීය ආයතන. ඒ අය ඒ
පමිතියට, සුදුසු කමයට ඒ අප දව්ය විනාශ කරන්ෙන් නැති පශ්නය
තිෙබනවා. තුන් ෙදෙනකු මැරුණා. පණහකට වඩා ෙරෝහල්ගත
ෙවලා තිෙබනවා. අපි පානය කරන ජලෙය් pH අගය 6 -7 වඩා
වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ පෙද්ශෙය් ජලෙය් pH අගය 4ට
බැහැලා තිෙබන්ෙන්. ඔය factory එක ආසන්නව එය 3ට බැහැලා
තිෙබනවා. අෙප් ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග්
මාධ්ය ෙල්කම් ෙරෝහිත මහතාත් සඳහන් කළා ඔහුෙග් අත්
දැකීෙමන්, ෙම් ජලය බීම නුසුදුසුයි කියලා. ෙහේතුව ගැන ඔහු
පකාශ කෙළේ නැහැ. නමුත් ඒවා නුසුදුසුයි කියලා සඳහන් කරලා
තිෙබනවා. දැන් අපි ෙම් ෙහේතුව තමයි ෙසොයා ගන්නට ඕනෑ. මම
අහන්න කැමැතියි, ඒ ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය කරන විට -ඊෙය්
අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාත් ෙම් ගැන ඇහුවා- ඒක ෙපොලීසිෙයන්
නතර කෙළේ නැත්ෙත්, සීමා කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි කියා. සිවිල්
උද්ෙඝෝෂණයකට හමුදාව යැව්ෙව් ඇයි? හමුදාෙව් කීර්තිය
අවමානයට ලක් කරන තීරණයක් ඒ අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ
ගත්තා. සාකච්ඡාෙවන්, ජල පහාරවලින්, බැටන් ෙපොලුවලින්,
නිශ්පභ උණ්ඩවලින් විසඳන්නට තිබුණු පශ්නයක් ෙවඩි
උණ්ඩවලින් විසඳන්නටයි වෑයම් කෙළේ. ෙම් නිසා අද විශාල
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තීරණය තුළින් අෙප්
හමුදාෙව් කීර්තියට කළු පැල්ලමක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. අපි
අහන්නට කැමැතියි, හමුදාව එතැනට ෙයොදවන්න තීරණය ගත්ෙත්
කවුද කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි අහන්නට කැමැතියි, ෙම්
වාෙග් ෙපොදු ජනතාව සාමාන්ය උද්ෙඝෝෂණයක් කරන විට ෙවඩි
උණ්ඩ භාවිත කරන්නට තීරණය ගත්ෙත් කවුද කියලා. කවුද
ෙම්කට වග කියන්ෙන්? ඊෙය් විපක්ෂ නායකතුමා ෙම් ගැන
ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නට ඕනෑ කියලා ඉල්ලීමක් කළා.
වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ෙදන්නට ඕනෑ. එෙහම තමයි අපට පුළුවන්
වන්ෙන් අෙප් හමුදාෙව් කීර්තිය ආරක්ෂා කරන්න. ඒ පෙද්ශෙය්
මිනිසුන් කිව්වා, උතුෙර් කළ වැරදි දැන් අපට ෙත්ෙරනවා කියලා.
ෙමොකද, ඒ අවස්ථාෙව්දී පුද්ගලෙයක් වරදක් කළා නම් ඒ
පුද්ගලයා සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් තියලා, ඉන් පසුව
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දඬුවමක් ෙදන්න තිබුණා. අවුරුදු 5කට පසුව තමයි තිකුණාමලෙය්
ශිෂ්යයන් පස් ෙදනාෙග් මරණ සම්බන්ධෙයන් සැකකරුවන් අත්
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. දැන් අත් අඩංගුවට අරෙගන
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මට විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. මම
ඉවර කරනවා. මම අහන ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. ෙමොන නීතිය
යටෙත්ද ෙම් කියා කෙළේ? හමුදාව ෙයදවූෙව් හදිසි නීතිය යටෙත්ද?
හදිසි නීතියක් රෙට් නැහැ. ඒකයි මම ඇහුෙව්. හදිසි නීතියක්
නැහැ. නමුත් PTA එකක් තිෙබනවා. PTA එක යටෙත්ද ෙම්ක
කෙළේ?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමාෙග්, point of Order එක ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු මන්තීතුමා කියනවා හමුදාව උතුෙර් වැරැද්දක් කළා
කියලා. ඒක පිළිගන්නවාද එක්සත් ජාතික පක්ෂය?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, that is not a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව කර ෙගන යන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මම අහන්ෙන් ෙමොන නීතිය යටෙත්ද ෙම්ක කෙළේ කියලායි.
ෙම්ක කෙළේ හදිසි නීතිය යටෙත්ද? හදිසි නීතියක් නැහැ. එෙහම
නම් ෙම්ක PTA එක යටෙත්ද කෙළේ? PTA එක යටෙත් කළා නම්
තස්ත මර්දනයක් හැටියට තමයි ගණන් ගැෙනන්ෙන්. එතෙකොට
වැලිෙව්රිෙය්, බැලුම්මහර තස්තවාදීන් හිටියාද? අපට ෙම්ක දැන
ගන්නට ඕනෑ. ඒ නීතියත් අදාළ නැහැ කියලා ෙපෙනනවා. දැන්
පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් කඩා වැටීම සිදු වන්ෙන් නීතිෙය් පාලනය
කඩා වැෙටන විටයි. නීතිය හැම පුද්ගලයාටම එක වාෙග්
කියාත්මක වන්නට ඕනෑ. ෙද්ශපාලනඥයා වන්නට පුළුවන්,
ෙපොලීසිය හමුදාව වන්නට පුළුවන්, සාමාන්ය මිනිසුන් වන්න
පුළුවන්, ෙල්කම්ලා වන්න පුළුවන් ෙම් සියලු ෙදනාටම එක
විධියට නීතිය කියාත්මක වන්නට ඕනෑ. නීතිය කියාත්මක
වන්ෙන් නැති නිසා තමයි ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති වන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී ඇති ෙව්ලාව අවසන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙහොඳයි, මා අවසන් කරන්නම්.
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ෙමතැන තිෙබන මූලික පශ්නය තමයි ජනතාවට විශ්වාසයක්
නැතිකම. අයිතිකරුවන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්න ෙකොට
රසායනාගාරවලින් ලැෙබන ඒ පරීක්ෂණ රෙපෝර්තු, ලාභ ෙහොයන
ෙකොම්පැනිවලට ස්වාධීනව ලැෙබයිද නැද්ද කියන පශ්නය
ජනතාවට ඇති ෙවනවා. හාල් ගැන ෙවන්නට පුළුවන්; ජලය ගැන
ෙවන්නට පුළුවන්; ඕනෑ එකක් ගැන ෙවන්නට පුළුවන්. [බාධා
කිරීමක්] නමුත් ඔය පශ්නය ඇති වනවා. ෙපොලීසිය දුර්වල
කරන්ෙන් නැතිව, ෙපොලීසිය ශක්තිමත් කරලා සිවිල් කාර්ය
භාරයට ෙපොලීසිය ෙයොදවන්න කියලා නැවත වරක් ඉල්ලමින් මා
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමා.

[අ.භා. 2.31]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදයට ගනු
ලබන්ෙන් 1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණය ආඥාපනත
යටෙත් වූ ෙයෝජනාවක්. ඒ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථාවක්
කරන්න තමයි මා සූදානම් ෙවලා හිටිෙය්. නමුත් මට ෙපනුණා,
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා අද ෙවන දා වාෙග් කථාවකට
සූදානම් ෙවලා ඇවිල්ලා නැති බව. හැම තැනින්ම කරුණු අරෙගන
වැරැදි තර්ක ඉදිරිපත් කරන ගමන් ආණ්ඩුවට පහාර එල්ල කරන්න
තමයි එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව්
අමාත්යවරෙයකු විධියට මෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා, මෙග් කථාව
පෙසකලා එතුමා කිව්ව කාරණා කීපයකට පිළිතුරු සැපයීමට.
එතුමා අවසාන කළ තැනින්ම මා පටන් ගන්නම්. එතුමා රතුපස්වල
සිද්ධිය පිළිබඳව කිව්වා. එතුමා ෙකොතරම් පරස්පර විෙරෝධී
කථාවක්ද කෙළේ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හැම දාම ෙපොලීසියට බණිනවා. හැම දාම
ෙපොලීසිය ශක්තිමත් කරනවා වැඩියි කියලා ෙචෝදනා කරනවා.
එෙහම ෙචෝදනා කරන මන්තීතුමා අද කියනවා, ෙපොලීසිය
ශක්තිමත් කරන්න කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රට
තස්තවාදීන්ෙගන් මුදා ෙගන ෙම් රටට සාමය ඇති කළ, ෙලෝකෙය්
සිටින ආදර්ශවත්ම හමුදාවක් විධියට විනයක් සහිතව යුද්ධය
ජයගහණය කළ, සාමාන්ය මිනිසුන්ට හිරිහැරයක් ෙනොවන
ආකාරෙයන් ජනතාව ඉන් මුදා ෙගන ඒ සටන ජයගහණය කළ
රණ විරුෙවෝ අද හෑල්ලුවට පත් කරමින් එතුමා කථා කළා. ඒ
පිළිබඳව අප කනගාටු වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය එදාත්
එෙහම තමයි. එදා යුද්ධය ජයගහණය කරන්න යන ෙවලාෙව්
අලිමංකඩයි, පාමංකඩයි පටලවා ගත්තා; මැදවච්චිය පටලවා
ගත්තා. දිගින් දිගටම සිලාවතුර වතුර වළක් කියලා කිව්ව
නායකෙයක් හිටියා. ඒ තත්ත්වය අදත් ෙවනස් ෙවලා නැතැයි
කියන කාරණය තමයි එතුමාෙග් කථාවත් එක්ක අපට පැහැදිලිව
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු
සභාෙවන් යන්ෙන් නැතිව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා කිව්ව වැරැදි
ෙගොඩාක් තිෙබනවා. මට ඒවාට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. මා කියමින්
සිටි කාරණය ෙමතැනින් අවසාන කරනවා. ෙම් රතුපස්වල
සිද්ධිෙය්දී යම් වැරැද්දක් කාෙග් ෙහෝ පාර්ශ්වයකින් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා නම් රජය විධියට අප ඒ අයව ආරක්ෂා කරන්ෙන්
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නැතිව ඒ අයට නිසි දඬුවම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාය කියන
කාරණය අප ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා. එම තරුණයන් මිය
යෑම ජනාධිපතිතුමාවත්, රජයවත් සතුටු වන කාරණයක්
ෙනොෙවයි. අප ඒ ගැන කනගාටු -ෙශෝක- වනවා. නමුත් අප
දන්නවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් කාරණය ගැන සතුටු වන
බව. තවම දුරකථන ඇමතුම් දිදී බලනවා, ෙරෝහෙල් සිටින තව
ෙකෙනකුෙග් පණ ගිහිල්ලාද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
එයින් කාලකණ්ණි සන්ෙතෝෂයක් තමයි ලබා ගන්න යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වුණාට එම පෙද්ශෙය්
ජනතාව රජයට එෙරහිව කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ජනතාව ෙම්
තත්ත්වය ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසාම එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ඒෙකන් ෙද්ශපාලන වාසියක් ලබා ගන්න බැහැ කියන
කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තිකුණාමලෙය්
සිසුන් මැරීමක් පිළිබඳව එතුමා කිව්වා. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධව
බලන්න, ඒකත් ෙකොෙහොමද ගළපන්න හැදුෙව් කියලා. මට ෙම්වා
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. විශ්වවිද්යාල සිසුන් පස් ෙදෙනකු ඝාතනය
වුණා කියලා ෙලොකු කථා බහක් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම
රාජකාරියක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ඒ ගැන ෙසවිල්ලක් බැලිල්ලක්
නැහැ කියලා තමයි ෙචෝදනාව තිබුෙණ්. ආණ්ඩුව ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගත්ත වැදගත් තීන්දුවක් තමයි ඒ පිළිබඳව සැක
කරන කණ්ඩායම අත් අඩංගුවට අරෙගන අධිකරණ නිෙයෝග මත
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීම. ඒක වැරැද්දක්ද? ගරු ඉරාන්
විකමරත්න මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් ඒක ෙහොඳ
නැති ෙදයක් කියලාද? හමුදාව වුණත්, ෙවන කවුරු වුණත්,
ෙපොලීසිය වුණත් වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ අයව ආරක්ෂා
කරන්න අප කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.
පජාතන්තවාදය තිෙබන ෙම් රෙට් ඒ හැම ආයතනයකම වැරදි
තිෙබන්න පුළුවන්. මැති ඇමතිවරුන්ෙග් වැරදි තිෙබන්න පුළුවන්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැරදි තිෙබන්න පුළුවන්, පළාත් සභාෙව් ෙහෝ
පාෙද්ශීය සභාෙව් වැරදි තිෙබන්න පුළුවන්. එක් ෙකනකුෙගන්,
ෙදෙදෙනකුෙගන් වැරදි වන්න පුළුවන්. හැබැයි සමස්තයක් විධියට
අරෙගන සියලුම ෙදනා වැරදියි කියන්න බැහැ ෙන්. හමුදාවල
කඩාකප්පල්කාරි කියාවලට මැදිහත් වන අතෙළොස්සක් ඉන්න බව
අපි දන්නවා. ෙපොලීසිවලත් එෙහම ඉන්නවා. සමහර නිලධාරින්
ෙද්ශපාලන වුවමනා මත හැසිෙරන බවත් අපි දන්නවා.
ෙද්ශපාලන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා හැසිෙරන
කණ්ඩායමකුත් ඉන්න බව අපි ෙහොඳටම දන්නවා. නමුත් ඒ
සියල්ෙල්ම වග කීම භාර ගන්න ඕනෑ රජයද? අෙප් රජය වග
කීෙමන් කටයුතු කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, මිය ගිය අය
ෙවනුෙවන් සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවා වාෙග්ම වැරදිකරුවන්ට
දඬුවම් ලබා දීමත් අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා කියන එකත් මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
අද ඉදිරිපත් කළ ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව ගැන
කථා කරමින් රත්තරන් සම්බන්ධවත් කාරණා කීපයක් ගරු ඉරාන්
විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා. ඒවාත් පරස්පරයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම් බද්ද ගහන එක ෙහොඳ නැහැ; ඒක ආපහු අඩු
කරන්ෙන් නැහැ කියලා එතුමා කියනවා. ඒකට උදාහරණත්
ෙගනැල්ලා ෙපන්වූවා. ඉන්ධන සහ රත්තරන් කියන කාරණා ෙදක
එතුමා සංසන්දනය කරන්න යනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා කියනවා,
දැන් පවුමක් උගස් තබන්න වන්ෙන් අඩු මුදලකට කියලා. ඒ අතර
තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? එතුමා කියන විධියට පවුමක්
රුපියල් 20,000ට උගස් තබන්න වන්ෙන් රත්තරන් මිල අඩු වීම
නිසා ෙන්. එතුමා කියනවා, ඒ මිනිසුන් අසරණ ෙවලා ලු. එෙහම
නම් උගස් තබන්න යන මිනිහා අසරණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්
රත්තරන් මිල අඩු වීම නිසායි. ඒක නිසා තමයි දැන් රත්තරන්වලට
බද්දක් පනවලා තිෙබන්ෙන්. රත්තරන් මිල සියයට 30කින් අඩු
වන ෙකොට සියයට 10ක් බදු මුදල් වශෙයන් ගන්නවා. ෙමෙතක්
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පසු ගිය කාලෙය් නියඟයක් තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය්
ගංවතුරක් තිබුණා. කවුරුත් බලා ෙගන හිටියා මිනිසුන්ට බත්
කන්න නැති ෙවයි, රටින් හාල් ෙගෙනන්න ෙවයි කියලා. නමුත්
එම තත්ත්වය තුළ වුණත් අෙප් රජය ගත් ඒ එඩිතර පියවර නිසා
විශාල වී අස්වැන්නක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එහි
පතිඵලයක් විධියට අද අෙප් රෙට් ෙගොවීන් කටයුතු කරන්ෙන් අපට
අවශ්ය සහල් නිෂ්පාදනය කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි,
විෙද්ශිකයන්ට අවශ්ය සහල් වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්නටයි. ඒ
සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළත් අපි ආරම්භ කරනවාය කියන එක
මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහෝ ධාන්ය
වර්ග රටින් ෙගන්වන පමාණය දැන් කමානුකූලව අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. අපි මුංඇට ෙගනාෙව් පිට රටින්. දැන් ඒවායින් සියයට
60ක් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා. බඩ ඉරිඟු අපි ෙගනාෙව් පිට
රටින්. දැන් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය සියයට 100 ඉක්මවා ගිහිල්ලා
අපනයන කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට බඩ ඉරිඟුවලින්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට අවශ්ය වන උඳු
ටික අපි දැන් නිෂ්පාදනය කර ගන්නවා. අපි කුරක්කන් ටිකත්
රටින් ෙගනාපු ජාතියක්. ඒ නිසා අපට අවශ්ය කුරක්කන්
පමාණෙය් නිෂ්පාදනය වැඩි කරමින් යනවා. තල ටික, ෙමෙන්රි
ටික, මිරිස් ටික, බීලූණු ටික, අල ටික ෙවන දාට වඩා ෙම් රට තුළ
නිෂ්පාදනය කරන තත්ත්වයක් අද නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ගත් තීන්දු නිසාය කියන
එක අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.
එදා ෙම් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙවලාවට ඒ
නිෂ්පාදන රටින් ෙගන්වන යුගයක් තමයි තිබුෙණ්. ෙගොයම්
කැෙපන ෙකොට හාල් ටික ෙම් රටට ෙගෙනනවා. අල ගැලෙවන
කාලයට අල ටික ෙම් රටට ෙගෙනනවා. බී ලූනු ගලවන කාලයට
බී ලූනු ෙම් රටට ෙගෙනනවා. එෙහම යුගයක් තිබුණා. ඒ යුගය
අවසන් වූෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් රජය
යටෙත් බව අපට ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි
අද ඒවා වගා කරන්න ෙගොවීන් පසුබට ෙනොවී කටයුතු කරන්ෙන්.
ෙගොවීන් ඒවාට ෙපලඹිලා තිෙබනවාය කියන එකත් අපි පැහැදිලිව
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට විදුලි බලාගාර
ගණනාවක් හදලා අෙප් විදුලිබල ධාරිතාව වැඩි කරමින් ජනතාවට
විදුලි බලය ලබා දීම විශාල වශෙයන් සිද්ධ ෙවනවා. රජෙය්
ඉලක්කය ලබන අවුරුද්ද අවසාන වනෙකොට හැම ෙකනකුටම
විදුලි බලය ලබා ෙදන්නයි. ඒ වාෙග්ම පානීය ජලය ලබා ෙදන්නයි.
දැන් රතුපස්වල පෙද්ශෙය් තිෙබන්ෙන්ත් පානීය ජල ගැටලුවක්. ඒ
ගැටලුව විසඳන්න ක්ෂණික පියවරකට සහ දීර්ඝ කාලීන
පියවරකට රජය පෙව්ශ ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් අපි
ෙහොඳටම දන්නවා. ඒ පශ්නයත් අපට සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් විසඳා
ගන්න තිබුණු ෙද්වල්. අපි ඒ බව ජනතාවට කිව්වා. අපි ඒ වැෙඩ්
ආරම්භ කළා. බවුසර් මඟින් වතුර දීම පටන් ගත්තා. අෙප්
අමාත්යාංශය ඒ සඳහා බවුසර් 7ක් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපි ජල ටැංකි
දුන්නා. ඒ සියල්ල සිදු කරලා තිෙබන අතෙර් තමයි ෙම්
අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ඇති වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම එම ජනතාවට
නළ ජලය ලබා දීම සඳහාත් ෙම් රජය කටයුතු කරයි කියන එක
ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ
අෙප් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය. රාජ්ය ආයතන සියල්ල
ෙපෞද්ගලීකරණය කරමින් යන යුගයක තමයි අපි රජය භාර
ගත්ෙත්. බැංකු ටික විකුණන්න තීන්දු කරලා තිබුණා. රක්ෂණ
සමාගම් විකුණන්න තීන්දු කරලා තිබුණා. සමහර රක්ෂණ සමාගම්
වික්කා. ඒ වාෙග්ම සෙතොස විකුණලා තිබුණා. ෙම් වාෙග් රාජ්ය
ආයතන ගණනාවක් විකුණා දමමින් රාජ්ය අංශය අකිය කරලා,
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රජෙය් රැකියා සීමා කරලා, 16/1 කියන චකෙල්ඛය ඉදිරිපත්
කරමින් රැකියාවලට බඳවා ගැනීම් විතරක් ෙනොෙවයි, ඇති ෙවන
පුරප්පාඩුත් අෙහෝසි කරන තත්ත්වයක් එවකට තිබුණාය කියන
එක අපි ෙහොඳටම දන්නවා. එම කමෙව්දය තිබුණා නම් අද රාජ්ය
අංශය කියලා ෙදයක් ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැති බවත් අපි ෙහොඳටම
දන්නවා. එවන් යුගයක් පසු කරලා අද රාජ්ය අංශය ශක්තිමත්
කරලා තිෙබන බවත් අපි සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ ෙව්ලාෙව් තිබුණු
බදු සමා පනත තුළ ෙකොයි තරම් ව්යාපාරිකයන්ට බදු සමාවක්
ලැබුණාද කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. බිලියන
ගණනින් තමයි ඒ ව්යාපාරිකයන්ෙග් බදු කපා හැරීම කෙළේ; ඒ
සමාව ලබා දුන්ෙන්. ඒක රෙට් ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක් ෙනොෙවයි.
තනිකරම ගත්තු හිතුවක්කාර තීන්දුවක් නිසා තමයි ව්යාපාරිකයන්
කිහිප ෙදෙනකුෙග් අවශ්යතාව මත බදු සමා පනත ෙගනාෙව්. ඒ
වාෙග්ම කැසිෙනෝකාරයන්ට බදු අඩු කරලා, ෙර්ස් බුකිකාරයන්ට
බදු අඩු කරපු යුගයක් තිබුණු බව අපට මතකයි. [බාධා කිරීමක්]
මෙග් පනත ඕනෑ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ හැරිලා බලන්න. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්
ෙර්ස් බුකිකාරයන්ෙග් බදු අඩු කෙළේ නැද්ද? කැසිෙනෝකාරයන්ෙග්
බදු අඩු කෙළේ නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේ ඒක නැහැ කියනවාද? මම
ඔප්පු කරලා ෙපන්වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් තමයි
කැසිෙනෝකාරයන්ෙග් බදු අඩු කෙළේ. ෙර්ස් බුකිකාරයන්ෙග් බදු
අඩු කෙළේ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපලා ෙගොවියා අසරණ
තත්ත්වයට පත් කෙළේ. සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් බදු වැඩි කළා. ෙර්ස්
බුකිකාරයන්ෙග් බදු අඩු කෙළේ, කැසිෙනෝකාරයන්ෙග් බදු අඩු
කෙළේ රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ආණ්ඩු කරපු කාලෙය්ය කියන
එක අපට අමතක ෙවන්ෙන් නැති බවත් මා ඉතා පැහැදිලිව
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි රජයක් විධියට පැහැදිලිව
ෙම් කාරණය කියනවා. අපට තීරණාත්මක ෙව්ලාවක් තිෙබනවා.
අපි ෙගන යන වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙහොඳ, නරක ෙම් රෙට් ජනතාවට
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් බුද්ධියක් තිෙබනවාය කියන එකයි අෙප්
අදහස. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න කැමැතියි, අද
අෙප් රජෙය් තිෙබන ශක්තිමත්භාවය ගැන.
දැන් බලන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්න කට්ටිය
ආණ්ඩුවට එනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා තමයි එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් හැම දාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා
කෙළේ. ෙව්ගවත්ම කථාවක් කෙළේ එතුමා. දැන් කථා කරන්න
ඉන්ෙන් තුන්, හතර ෙදෙනක් විතරයි. අද ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? එතුමා දැන් අෙප් පැත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම එතුමා වයඹ
පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවනවා. ඒ පළාත් සභා
සියල්ලම අපි ජයගහණය කරනවා. පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න
කැමැතියි, ෙම් මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
තවත් මන්තීවරුන් ගණනාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත්
එක්ක එකතු ෙවන බව. අපි ඒක ෙහොඳටම දන්නවා. වැඩිෙයන් කෑ
ගහන කට්ටිය තමයි වඩා ෙව්ගෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට එන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා ෙදොර වැහුෙව් නැත්නම් ෙම්
දවස් ටිකටම තව කී ෙදෙනක් එනවාද කියන එක අපට බලා ගන්න
තිබුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා]

කලක් කිසිම බද්දක් ගත්ෙත් නැහැ. එතුමා තව අසත්යයක් කිව්වා.
රත්තරන්වලට පනවපු බදු අදාළ වන්ෙන් එක ෙකොට්ඨාසයකට
විතරයි ලු. ව්යාපාරිකයන්ට අදාළ වන්ෙන් නැහැ ලු. රත්තරන්
ගනුෙදනු කරන අයට, මහා පරිමාණෙය් ගනුෙදනු කරන අයට
අදාළ වන්ෙන් නැහැ කියලා සම්පූර්ණ අසත්යයක් එතුමා කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත් පුදුම වුණා. මා රාජ්ය
නිලධාරින්ට ෙවන් වූ කුටිෙය් ඉන්න මුදල් අමාත්යාංශෙය්
නිලධාරින්ෙගන් ගිහින් විමසුවා, දෑවැද්දට ෙදන්න රත්තරන්
බඩුවක් හදා ගන්නා සාමාන්ය මිනිසුන්ට විතරද ෙම් බද්ද,
ව්යාපාරිකයන්ට ෙම් බද්ද නැද්ද, කවුරු ෙහෝ ෙම් බද්ෙදන්
ෙබ්ෙරනවාද, ජාවාරම්කාරයන් ෙම් බද්ෙදන්
ෙබ්ෙරනවාද,
ආණ්ඩුෙව් එෙහම මැදිහත් වීමක් තිෙබනවාද කියලා. එෙහම
කාටවත් විෙශේෂත්වයක් නැහැ කියලා ඒ අය කිව්වා. ෙවන දා
ෙමතැන වැදගත් විධියට කථා කරන ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමාට අද කථාව හදා ෙගන එන්න බැරි වුණ නිසා
සම්පූර්ණෙයන් ෙබොරු ටිකක් කිව්ව එක තමයි කෙළේ. එතුමා ඒ
කිව්ෙව් අසත්යයක් බව පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි බද්දක් පනවන්ෙන් හැම
ෙකනකුටම ඒ බද්ද අදාළ වන විධියටයි. ඒක එක කණ්ඩායමකට
සීමා ෙවන්ෙන් නැහැ. හැම ක්ෙෂේතයක් දිහාම බලලා තමයි ඒ
කටයුත්ත කරන්ෙන්. රත්තරන් විශාල පමාණයක් ෙම් රටින්
ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල්වලට ෙගනි යන බව අපි දන්නවා. ෙම්
රටට බදු නැතුව රත්තරන් ෙගනැල්ලා, ෙම් රටින් ෙවන
රටවල්වලට යවන බව අපි දන්නවා. ෙම් බද්ද පනවන්න එක
ෙහේතුවක් බවට පත් වුෙණ් ඒකයි. ෙමොකද, ඒ ජාවාරම්කාරයන්ට
ඉඩ ෙනොෙදන්න ඕනෑ නිසායි. දැන් ජාවාරම්කාරයන්ෙග් පැත්ත
අරෙගන තිෙබන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. මට
පැහැදිලිව ෙපෙනන්ෙන් ඒකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැලිෙව්රිය සිද්ධිෙය්දිත්
කිව්ෙව්,
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ
අල්ලා
ෙගන
ඉන්නවා;
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ හිතවත් ෙවලා ඉන්නවා; ඒ ෙකොම්පැනිය
ආරම්භ කළ එක වැරදියි කියලායි. එෙහම නම් හුඟක් ෙකොම්පැනි
ආරම්භ කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ෙන්. ඒ කාලෙය් ඒවා
හිතුෙව් නැද්ද? අෙප් කාලෙය්ත් ෙකොම්පැනි පටන් ගන්නවා. ඒක
දිගටම ෙගනි යන වැඩ පිළිෙවළක්. එතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් ෙම්
ඔක්ෙකෝම අපම හදා ගත්ත ෙද්වල් වාෙග්යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් සහල්වල ආසනික්
තිෙබන්ෙනත්
අෙප්
ආණ්ඩුව
නිසා
ලු.
එතෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ආසනික් තිබුෙණ් නැද්ද?
දැන් ආසනික් තිෙබනවා නම්, කිරි පිටිවල ශරීරයට අහිතකර
දව්යයක් තිෙබනවා නම් ඒවාත් තිෙබන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව නිසාද?
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒවා හැම කාලෙය්ම
තිබුණා; තිෙබන ෙද්වල්. හැබැයි ඒ කාලෙය් ඒවා පිළිබඳව ෙසොයා
බැලීමක් කෙළේ නැහැ. දැන් ඒවා ගැන ෙසොයා බලනවා. ඒක
ෙහොඳයි. ඒත් ෙසොයා බලන්ෙන්, ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් විරුද්ධ
පක්ෂය ෙනොෙවයි. අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් ඉන්න හවුල්කාර පක්ෂ,
අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරු තමයි ඒ අදහස් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. ඒක ෙහොඳ තත්ත්වයක්. ෙමොකද, අද විපක්ෂෙය්
කාර්යය විපක්ෂය කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. දැන් බලන්න ෙම් සභා
ගර්භෙය් විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන්න ඉන්ෙන් කවුද කියලා.
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා විතරයි. ඊළඟ කථාව එතුමාට නිසා
එතුමා ඉන්නවා. අඩු ගණෙන් තව කවුරු ෙහෝ ෙමතැන ඉන්න
ඕනෑ ෙන්. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, දැන්
විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපටයි කියා.
අපි විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය කරනවා. අෙප් කණ්ඩායම් ඒ
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ආඩම්බර වනවා.
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අද ෙම් ෙතොරතුරු ෙසොයලා දුන්ෙන් එතුමන්ලා ෙනොෙවයි.
සහල්වල යම් විෂ දව්යයක් තිෙබනවා නම්, කිරි පිටිවල විසක්
තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව කථා කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුෙව්ම කට්ටිය.
ඒක ෙහොඳ තත්ත්වයක්. විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය දැන් අපි භාර
ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා ෙම් ආණ්ඩුව නිසාවත්, ෙම්
ආණ්ඩුව කාලෙය් විතරක් ඇති වුණ ෙදයක්වත් ෙනොෙවයි
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වා කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණ
ෙද්වල්. හැබැයි, ඒවා පාලනය කරන්න අපි විවිධ කියා මාර්ග
අරෙගන තිෙබනවා. දැන් බලන්න, දියර කිරි පචලිත කරන්න අපි
ෙගනාපු වැඩ පිළිෙවළ. ෙම් භාණ්ඩ හුඟක් පාවිච්චි කරන්න පටන්
ගත්ෙත් ෙකොයි කාලෙය්ද කියලා අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. කෘමි
නාශක ෙව්වා, වල් නාශක ෙව්වා, පිටි කිරි ෙව්වා ෙම් ෙබොෙහෝ
ෙද්වල් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්ෙත් 1977න් පස්ෙසේ. ඊට
ඉස්සර එෙහම තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් වගාවලට ෙම්
තරම් කෘමි නාශක ෙයදුෙව් නැහැ; ෙම් තරම් වල් නාශක ෙයදුෙව්
නැහැ. ඒ ෙකොම්පැනි අපි ෙගනාපු ඒවා ෙනොෙවයි. ඒවා ෙගනාෙව්
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කාලය තුළයි. ඒ කාලය තුළ තමයි ඒවා පාවිච්චි
කරන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පිටි කිරිවලට අප
හුරු කරන තත්ත්වයක් ඒ කාලය තුළ නිර්මාණය වුණා; ෙද්ශීය
කිරි ෙගොවියා අකර්මන්ය කළා. දැන් නැවතත් අපි ෙද්ශීය කිරි
ෙගොවියා ශක්තිමත් කරනවා. වර්ෂෙයන් වර්ෂය ෙම් රටට කිරි
ගවයන් ෙගන්වා ගනිමින් කිරි ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන වැඩ
පිළිෙවළත් එක්ක තව අවුරුදු හතරක් පහක් යන ෙකොට අෙප් රටට
අවශ්ය කිරිවලින් සැලකිය යුතු පමාණයක් ෙම් රට තුළම
නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් කියලා අපට ෙලොකු විශ්වාසයක්
තිෙබනවා.
ෙමතුමන්ලා හැම තිස්ෙසේම කියන්ෙන් රෙට් සංවර්ධනයක්
නැහැ, රට දියුණු වන්ෙන් නැහැ, රට ඉස්සරහට යන්ෙන් නැහැ
කියලායි. ඒවා තමයි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ණය ගැන කියනවා.
අපි ණය ගැන පැහැදිලිව සඳහන් කළා. එදා තිබුණ ණය
පතිශතයට වඩා අද ණය පතිශතය අඩු ෙවලා. අපි ණය ගන්ෙන්,
අපට ණය ෙදන්ෙන් අපි ඒ ණය හරියාකාරව ෙගවන නිසායි.
ෙගවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපට තිෙබන නිසායි. ඒ වාෙග්ම ඒ
ණය ගන්ෙන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනයටයි. ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා
තිෙබන දියුණුවට අපි ෙම් ණය උපෙයෝගි කර ෙගන තිෙබනවා.
අද බලන්න, ෙකොච්චර සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙම් රට තුළ
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. වරායවල් පහක් සංවර්ධනය
ෙවනවා. ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් සංවර්ධනය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
අද මාර්ග පද්ධතිය සුවිෙශේෂ විධියට සංවර්ධනය ෙවනවා. තව
අධිෙව්ගී මාර්ග කිහිපයක් සකස් ෙවනවා. සුද්දාෙගන් පස්ෙසේ
දුම්රිය මාර්ග ෙකොෙහේටවත් දීර්ඝ කර ගන්න කාටවත් පුළුවන්
වුෙණ් නැහැ. නමුත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
ෙම් රජය යටෙත් කතරගම දක්වා දිෙවන දුම්රිය මාර්ගෙය් වැඩ
කටයුතු ෙම් අවුරුද්ෙද් ආරම්භ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම උතුරු දුම්රිය
නැවත ධාවනය කරන තත්ත්වයට ෙගෙනනවා. අද ඒ දුම්රිය
මාර්ගවල විශාල සංවර්ධනයක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග
ව්යාපෘති රාශියක් කියාත්මක් කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
කෘෂිකර්මාන්තය ෙවනුෙවන් පධාන වාරිමාර්ග ව්යාපෘති 11ක්
කියාත්මක කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක
කාලයක හිටපු අගමැතිවරෙයක් කියා තිෙබනවා, "ෙම් රෙට්
කුඹුරු ෙගොවිතැනින් පාඩුයි, ඒ නිසා කුඹුරු ෙගොඩ කළාට කමක්
නැහැ, ඒවා වාණිජ කටයුතුවලට ගන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ වාෙග්ම
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපා දැම්මා. අද අපි ෙපොෙහොර
සහනාධාරය කියාත්මක කරලා, වාරිමාර්ග ව්යාපෘති 11ක්
සාර්ථකව නිම කරලා, ගම් මට්ටෙම් තිබුණ කුඩා වැව් විශාල
පමාණයක් සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසාත් ෙම් රෙට්
සාමය ඇති වීෙම් පතිඵලයක් විධියටත් අද වී අස්වැන්න වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අපට අවශ්ය සහල් පමාණය විතරක්
ෙනොෙවයි, අතිරික්ත සහල් පමාණයක් අෙප් රට තුළ නිෂ්පාදනය
ෙවනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න
කැමැතියි, ෙම් වතාෙව් පැවැත්ෙවන මැතිවරණෙයන් ජනතා
කැමැත්ත අපට බලා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා. දැන් සමහරු
කියනවා, කඩින් කඩ මැතිවරණ තියනවා, ෙම් මැතිවරණ
පජාතන්තවාදී නැහැ කියලා. එවැනි එක එක කථා කියනවා.
හැබැයි බලය ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන් කඩින් කඩ තියන
මැතිවරණවලින් තමයි. එදා දකුණ පළාත් සභාෙව් පැවැත්වූවා
අතුරු මැතිවරණයක්. ඒ මැතිවරණය තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුෙව් විනාශය බවට පත් වුෙණ්. අෙප් ආණ්ඩුවක් හදන්න
මූලාරම්භය තැබුෙව් එදායි. එදා රවි කරුණානායක මන්තීතුමාත්
අපත් එක්කයි සිටිෙය්. එෙහම ෙන්ද? ඒ ෙවලාෙව් අපත් එක්ක
එතුමා සිටියා. එතුමන්ලා කණ්ඩායමක් අපත් එක්ක සිටියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා දකුණු පළාත් සභා
මැතිවරණයට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්පූර්ණ ආණ්ඩු බලය
ෙයදුවා. දැන් අපට කියනවා, ආණ්ඩුෙව් බලය ෙයොදනවා,
ඇමතිවරු යනවා, වාහන යනවා කියලා. එදා අපට ෙගයින් එළියට
බහින්න බැරිවයි තිබුෙණ්. අෙප් මිනිසුන් ඡන්ද ෙපොත අරෙගන,
කැෙල් නිදාෙගන උෙද් තමයි ඡන්ද ෙපොත ඡන්ද ෙපොළට ෙගන
ගිෙය්. ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා ඡන්ද ෙපොත උදුරා ගත්තා, ඒ අතුරු
මැතිවරණෙය්දී. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ඒ ෙවලාෙව් හිටපු
ඇමතිවරුන් ඔක්ෙකෝම එදා සිටිෙය් අෙප් ගම්වලට ඇවිල්ලායි.
අපට එළියට බහින්න දුන්ෙන් නැහැ. රැස්වීමක් තියන්න දුන්ෙන්
නැහැ. නමුත් අෙප් මිනිස්සු හැංගි හැංගී ඡන්ද ෙපොළට ගියා. ඡන්ද
ෙපොළට ගිහිල්ලා දකුණු පළාෙත් ජනතාව ඡන්දය දාලා ෙපන්නුවා,
අපට එක්සත් ජාතික පක්ෂය එපා, අප බලය ෙදන්ෙන් ෙපොදුජන
එක්සත් ෙපරමුණටයි කියලා. එතැනින් තමයි අෙප් ගමන ආරම්භ
කෙළේ. ඒ ගමන තමයි අද ෙම් තාක් දුරට යන්ෙන්. එෙහම නම්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් අප කියන්ෙන්, නිකම් කියවා කියවා
ඉන්ෙන් නැතිව පුළුවන් නම් එක පළාත් සභාවක් ෙහෝ දිනලා
ෙපන්නන්න කියලායි. එක පළාත් සභාවක් ෙනොෙවයි, එක
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දිනන්න
බැහැයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියනවා. සියලුම
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාද ෙවනවා.
ඒ නිසා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්ත් ශක්තිමත් වීම ෙම් මැතිවරණය
තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවට වාෙග්ම ජාත්යන්තරයටත් බලා ගන්න
පුළුවන් ෙවනවාය කියන එක පැහැදිලිව කියමින් මම නිහඬ
ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.
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කල් යන්න ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමන්ලාට ලැෙබ්වි කියන එක තමයි
අපට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා අෙපන් අහනවා
'විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙකෝ?' කියලා. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්ෙන්
මන්තීවරුන් සීමිත පිරිසයි. ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් ඉන්න
හැටහුටහමාරක් වූ ඇමතිවරුන්ෙගන් කී ෙදනකු දැන් ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවාද? මා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී Quorum එක
ඉල්ලුෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග්යි ෙයෝජනාව.
අෙප් ෙනොෙවයි.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. H.R. Mithrapala - Deputy Minister of Livestock
and Rural Community Development)

ඔබතුමන්ලාෙග්යි විවාදය.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙමෝඩ කථා. Nursery එෙක් ළමයකුෙග් තරම්වත් ෙමොළයක්
නැති අය ෙමෙහේට ආවාම ෙවන වැෙඩ් ෙම්ක තමයි. අෙප්
ෙයෝජනාවක් යැ ෙම්ක? ඔන්න ඔය වාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්
ඉන්න නිසා තමයි රට බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඔබතුමා තමයි හරි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම්, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනාවයි.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ෙම් විවාදය කාෙග්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අෙප් යැ?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා
[අ.භා. 2.52]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

විවාදය විපක්ෂෙය්යි.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන් බදු සම්බන්ධ ෙයෝජනාවක් වුණත් ෙද්ශපාලනය
අනුව පීලි පැනලා උත්තර සපයා තිෙබනවාය කියන එක තමයි
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා නවත්තපු
තැනින් මා පටන් ගන්නම්. එදා බලෙයන් වල්මත් ෙවලා හිටපු
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෆැන්සිස්කු උස්සලා, ඒකට අවශ්ය වැඩ
කටයුතු කරලා, එළියට එන්න බැහැ කියපු හින්දා තමයි ෙම්
ජුණ්ටාව කර ෙගන යන්ෙන්. ෙම්කයි ඒ ජුණ්ටාව. ඊට වඩා දරුණු
මට්ටමට කටයුතු සිද්ධ ෙවලා ඒ ෆැන්සිස්කුෙග් පතිවිපාකය වැඩි

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙකොෙහොමද විපක්ෂෙය් ෙවන්ෙන්?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ආණ්ඩුව විවාදය දීලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂයටයි. ආණ්ඩුවට
ෙමොකටද විවාද?

203
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු මන්තීවරෙයක්

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(An Hon. Member)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඔබතුමන්ලා හිතනවා ෙම් බලය ගත්ෙත් ඊෙය් කියලා. අවුරුදු
19ක් ෙම් රෙට් තිබුණු සම්පත් සූරා කාලා, එක පවුලක් වර්ධනය
කරලා, ඒකට 'එෙසේමයි' කියලා රජ්ජුරුෙකනකු පත් කරලා දැන්
ෙමතැන කථා කරනවා බබ්බු වාෙග්, 'අරක වුණා, ෙම්ක වුණා'
කියලා. අපි අහනවා, තුෙනන් ෙදකක බලයක් තියාෙගන
ඔබතුමන්ලා වරමක් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොන ෙකෙහල් මලකටද
කියලා. ඔබතුමන්ලා දූෂණය අඩු කරලා තිෙබනවාද? දූෂණය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ජීවන වියදම අඩු කරලා
තිෙබනවාද? ජීවන වියදම දහස් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
අහිංසක ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල ආරක්ෂා කරන්න
ෙරොෙෂන් චානක ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අරමුදල ආරක්ෂා කරනවා
ෙවනුවට ඔහුට ෙවඩි උණ්ඩය දුන්නා. ෙම්කටද වරමක්
ඉල්ලන්ෙන්? ඒකම තමයි වයඹ පළාෙත් හලාවත පෙද්ශෙය්
ඇන්ටනී පනාන්දු මහත්මයාටත් සිද්ධ වුෙණ්. මහින්ද චින්තනෙය්
තිබුණු ෙපොෙරොන්දුව වූ ඉන්ධන සහනය ෙදන්න කියලායි
ඉල්ලුෙව්. ඒක ෙදන්ෙන් නැතිව උණ්ඩයක් තමයි ලබා දුන්ෙන්.
ෙම්කටද වරමක් ඉල්ලන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම තමයි විදුලිය ගාස්තු.
ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල අඩු ෙවන ෙකොට ෙමෙහේ
මිල කෘතිම වශෙයන් වැඩි කළා. ඊට පස්ෙසේ විදුලිබල මණ්ඩලය
පාඩුවට දුවනවා කියලා විදුලිය ගාස්තු
වැඩි කළා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතා රැළියක් ඇති කරපු පනාන්දු මැතිතුමාට
ෙවඩි තැබුවා. ෙම්කටද වරමක් ඉල්ලන්ෙන්?
දැන් වැලිෙව්රිෙය් සිද්ධිය බලන්න. මිනිස්සු වතුර ඉල්ලනවා.
ඒ අයට ෙවඩි උණ්ඩ ෙදනවා. ඒෙකන් කී ෙදෙනක් නැති ෙවලා
තිෙබනවාද? දැනට 8 ෙදෙනක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. දැනට නම්
3යි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. අපට ෙමයින් කුහක
තෘප්තියක් ලැෙබනවාද? අෙන්, ඇමතිතුමනි! ඔබතුමන්ලාෙග්
ඇමතිවරු නින්ෙදන් ඇවිදිනවා. එක් ෙකනකුට මතක නැහැයි
කියනවා. ෙමතැන වුෙණ් ෙමොකක්ද කියන එක ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ. අපි ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 19ක් ෙම් රට පාලනය
කරලායි තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සැබෑ තත්ත්වය අපට
දැන ගන්න අවශ්යයි. අද වැලිෙව්රිෙය් කළු ෙකොඩි දමලා
තිෙබනවා. එතැනට ෙපොලීසිය, යුද හමුදාව ෙගනාෙව් ෙමොකටද?
එතැන යුද්ධයක් පකාශ කරලා තිෙබනවාද? ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම්ෙකන් ෙලෝකයට ඔප්පු වනවා, ෙම්
රෙට් ෙමොන වාෙග් පාලනයක්ද ෙගන යන්ෙන් කියන එක.
ඒකාධිපති පාලනයක් තිෙබන්ෙන්. එක් ෙකනකුෙග්, ෙදෙදනකුෙග්
වුවමනාවට මිනිසුන් භය කරලා ඒ තුළින් පාලනය ෙගන යනවා.
එක පැත්තකින්, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සුද්දන්ට ලංකාවට එන්න
කියනවා. අනික් පැත්ෙතන් කියනවා, අපි ජුණ්ටාව තමයි පාලනය
කරන්ෙන් කියලා. දැන් ඒකට උත්තර ෙදනවාද? ඔබතුමන්ලා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කිව්ව නිසා මා ඒකට උත්තර දුන්නා.
සුදු වෑන්වලින් මිනිසුන්ව උස්සනවාය කියලා අපි කිව්වාම
ඔබතුමන්ලා නැහැයි කිව්වා. ඔබතුමන්ලා පත් කරපු DIG අද
ෙමොනවාද කියන්ෙන්? "අපි කුලියට මැරුවා"යි කියනවා. කවුද?
අපිද මැරුෙව්? ඔහු ඔබතුමන්ලා පත් කරපු DIG ෙන්. ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්?
ෙම් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනෑය
කියනවා. එය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීෙම්
ඉලක්කය ලක්ෂ 10යි. එය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. සුද්දන්ට ෙම් රටට
එන්න කියනවා. සුද්දන් ආපුවහම ඒ සුදු මහත්මයා මරලා
ගැහැනියව ගන්නවා. ෙමෙහමද සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු
කරන්ෙන්? ඒකට ෙදන උත්තරය ෙමොකක්ද? ගරු මහින්ද අමරවීර
ආසනෙය්,
ජනාධිපතිතුමා
ඇමතිතුමාෙග්
හම්බන්ෙතොට
නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් තමයි එය සිද්ධ වුෙණ්. දැන්
ෙමොනවාද කියන්ෙන්?
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(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

Random incident.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Random incident? Now, random incidents are rapidly
increasing all over and becoming a normal course of
action.
අනික් පැත්ෙතන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරුන් 64 ෙදෙනක් කරපු ඒවා බලන්න. එක් ෙකෙනක් පගා
ගන්නවා. එක් ෙකෙනක් ළමා අපචාර කරනවා. දැන් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
වැරැදි පාලනය නිසා ඇති වන ෙද්වල්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැඩිය ඕනෑ නැහැ. අද ජීවත්
ෙවන්න, ලැෙබන මාසික වැටුප ඇතිද කියා මා අහනවා. වැඩිදුර
යන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ වැඩ කරන
ෙසේවකයකුට රුපියල් 20,000ක, රුපියල් 21,000ක වැටුපක් තමයි
ලැෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා බඳවා ගත්තා යයි පම්ෙපෝරි ගහන
උපාධිධාරින්ට රුපියල් 10,000යි ෙදන්ෙන්. ෙම් රුපියල් 10,000න්
පවාහන ගාස්තුවලට රුපියල් 3,000ක්, රුපියල් 4,000ක් වැය
වන්ෙන් නැද්ද?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ස්ථිර කරලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ රුපියල් 10,000න් පවාහන ගාස්තු සඳහා රුපියල් 3,000ක්
වැය කෙළොත් ඉතිරි වන්ෙන් රුපියල් 7,000යි. රුපියල් 7,000කින්
ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ඔවුන්ව ස්ථිර කරලායි තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රුපියල් 10,000කින් ෙමොන ෙකෙහල් මලක් කරන්න
පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රුපියල්
2,500කින් පඩි වැඩි කළාද? [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ
කරන අයට ලැෙබන රුපියල් 21,000ක වැටුෙපන් කරන්න
පුළුවන් ෙමොනවාද? අෙප් රටට සාමය ෙගනාපු ෙපොලිස් නිලධාරින්
අවුරුදු 25ක්, අවුරුදු 30ක් වැඩ කළත් ඔවුන්ෙග් ස්ථිර පඩිය
රුපියල් 15,000යි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විදුලිබිල රුපියල්
ලක්ෂයයි. තව ෙමොනවා කියන්නද? ෙමන්න ෙම්කයි දැන් රෙට්
තිෙබන තත්ත්වය.
දැන් බලන්න. ෙම් රෙට් ආරක්ෂාවට රුපියල් ෙකෝටි 29,800ක්
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. යුද්ධය කාලෙය් ෙවන් කෙළේ රුපියල්
ෙකෝටි 17,900යි. ෙමොරටුව නිෙයෝජනය කරන අෙප් ජීවන්
කුමාරණතුංග ඇමතිතුමාට ෙමොනවාද වුෙණ්? ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ඇමතිතුමාට ෙමොනවාද කෙළේ? මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමාෙග්
පුතාට ෙමොකක්ද වුෙණ්? මා තරෙය්ම විරුද්ධ වනවා, ඒ පවුල්වලට
STF එක ෙදන එකට. මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් පුතා යම්
තැනකට යනවා. ඊට පස්ෙසේ යුද හමුදාෙවන්, නාවික හමුදාෙවන්
ගිහින් ගහනවා. කවුද ගහන්ෙන්? කවුද control කරන්ෙන්? ෙම්වා
ආණ්ඩුව විහින් කර ගන්න ෙද්වල්.
ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් ඇමතිතුමා ෙජ්යෂ්ඨ
ඇමතිවරෙයක්. එතුමා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්වල්වලට නිකම්
අත් උස්සන්ෙන් නැහැ; කියන්න ඕනෑ ෙද්ත් කියනවා. එතුමාෙග්
පුතා සභාපති මරන්න හදනවා. ෙපොලීසිය ඒ සම්බන්ධෙයන්
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙමන්න කඩා වැටීම. ෙමෙහම
කඩා වැෙටන්ෙන් පාලනෙය් පිරිසිදුභාවයක් නැති නිසායි. ෙම්
පිරිසිදුභාවය නැති නිසා තමයි ඔබතුමන්ලා හැම එක් ෙකනාම
තමන්ෙග් ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන් වන්දිභට්ටයන් වාෙග් අරක
ෙහොඳයි, ෙම්ක ෙහොඳයි කියන්ෙන්. එෙහම නැත්නම්
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන තනතුරුත් නැති ෙවනවා. ෙම්වා තමයි
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කිව්ව නිසායි
උත්තර දුන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් විපක්ෂයක් වශෙයන් අෙප්
කාර්ය භාරය හරිහැටි කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක තමයි
කියන්ෙන්.
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමා සංවර්ධනය ගැන කිව්වා. රුපියල්
සියෙයන් කරන්නට පුළුවන් ෙදයට ලක්ෂයක් වියදම් කරලා ඒෙක්
ණයත් ජනතාවට තමයි ෙගවන්නට ෙවන්ෙන්. තමන්ෙග්
පෙද්ශෙය් තිෙබන ගුවන් ෙතොටුපෙළේ ගුවන් යානාවලට වඩා අලි
වැඩිෙයන් යනවා ෙන්. වල් අලි හතර පස් ෙදෙනක් දවසකට
යනවා ලු. ගුවන් යානා එකක් ෙදකක් එනවා ලු. ඕක ද
සංවර්ධනය? ඒ වාෙග්ම තමයි මාගම්පුර වරාය. මාස විසි හතරකට
ඇවිත් තිෙබන්ෙන් නැව් විසිපහයි ලු. ෙම්ක ද සංවර්ධනය?
ඔබතුමන්ලා ගඟක් ගලන්ෙන් නැති තැනක පාලම් හදාවි. ගරු
ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුව රැක්කාට කමක් නැහැ. නමුත් අෙප්
යුතුකම රට රැකීමයි. එම නිසා ෙම් කරන වංචාව, දූෂණය
නවත්වන්නට ඕනෑ. අද රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලායි
තිෙබන්ෙන්. ෙම් rating agencies වලින් “B-Plus” කියලා
තිෙයන තත්ත්වය අඩු කර තිෙබනවා. අර කිව්වා වාෙග් එතෙකොට
බණින්ෙන් ඒ ස්වාධීන ආයතනවලට. ෙම්ක කිව්වා විතරයි, ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා කරුණු ෙදකක් අර ගත්තා.
එකක් ඒක පුද්ගල ආදායම. අෙනක ණයබරතාව. ණයබරතාව හා
ඒක පුද්ගල ආදායම සංසන්දනය කළා. නමුත් රෙට් සමස්ත
ආදායම, ජාතික නිෂ්පාදනය හා සංසන්දනය කර නැහැ. ඒක
සියයට 17.9 සිට සියයට 13.1ට අඩු කර තිෙබනවා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් උත්තර තිෙබනවා ද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා
ඉල්ලන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකයත් සමඟ ෙසල්ලම් කරන්න එපාය
කියන එකයි. ආර්ථිකෙයන් විතරයි රටක ඉදිරි ගමනක්
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන්.
බලන්න, අප එදා ෙලොකු අභිෙයෝගයක් කළා. මිහින් ආයතනය
ඉදි කරන්න එපා, ඒකට මුදල් ෙවන් කෙළොත් අපෙත් යනවාය
කිව්වා. අෙප් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති, ඩිව්
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඊෙය් පවෘත්ති සාකච්ඡාවකට කිව්වා,
“Government should not have started Mihin” කියා. ඒ
කාරණය අප කිව්වාම, අප ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ. තමන්ෙග් කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් ඇතුෙළේ ඉන්න අය කිව්වාම ඒක ෙද්ශෙපේමි කියාවක්.
ඒ කියපු එක මා අගය කරනවා. එතුමාට ෙම්ක කියන්න ෙකොන්දක්
තිබුණා. ෙම් ඇමතිවරුන් වැඩි ෙදනාට ෙකොන්දක් තියා තමන්ට
හිතන්නටවත් ෙමොළයක් නැති අවස්ථාවක්, ෙම්. මිහින් ආයතනය
පටන් ෙනොගත යුතුව තිබුණාය කියා එතුමා කියනවා.

206

ෙම්ක ෙන් කළ යුතු ෙදය. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මිහින්
ආයතනෙයන් ලැෙබන පාඩුව බැලුවාම, ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ෙග්
බදු අඩු කර වැඩක් නැහැ. ෙමතැන කිව්වා, බදු අඩු කරන්නට
ඕනෑය කියා. ෙහොඳයි, බදු අඩු කරන්න. ඒෙකන් රෙට් සංවර්ධනය
ඇති කරන්න.
අද රෙට් ෙගවුම් ෙශේෂෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා. ආදායම අඩු
ෙවනවා. වියදම වැඩි ෙවනවා. පරතරය ඊට වැඩි ෙවනවා. රුපියල
කඩා වැෙටනවා. කෘතිම වශෙයන් ඒක උස්සනවා. අන්තිමට
ෙවන්ෙන් රුපියෙල් අගය අධිපමාණය ෙවලා ෙම් රෙට් අපනයනය
අඩු ෙවනවා. ෙම්ක තමයි සිල්ලර වශෙයන් ෙවලා තිෙබන
ආර්ථික පතිවිපාකය. ඉන්දියාෙව් රුපියල හැට විතර වන තුරු
අවපමාණය ෙව්වි. ඒක වුණාම ලංකාෙව් අපනයනය කිරීෙම්
හැකියාව සම්පූර්ණෙයන්ම අඩාල තත්ත්වයකට පත් ෙව්වි.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආෙයෝජන පවර්ධන ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති,
අප විපක්ෂෙය් වුණත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නංවන්න සහ
අෙනක් රටවලට යන ඒවා ෙම් රටට ෙගෙනන්න ෙකොතරම් උදවු
ෙවනවා ද කියා. තමන්ෙග් ඇමතිවරු ගිහින් ෙවනත් පකාශ කරන
ෙකොට අප ඒ රටට යන ඒවා ෙම් රටට ෙගන්වා ෙගන තිෙබනවා.
ඒක අප ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් රෙට් ජාතික
ආර්ථිකයක් හදන්න අප ෙකොතරම් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවාද
කියන එක පැහැදිලි ෙවන්නට පුළුවන්.
මා ෙම් කියන අවස්ථාෙව් දක්ෂෙයෝ-අද ගරු ෆවුසි ඇමතිතුමා
ෙමතැන හිටියා.- උඩ බල බලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග් වැඩ කරන්න
පුළුවන් දක්ෂ උදවිය පැත්තකට දාලා, ෙම් පැත්ෙතන් ඒ පැත්තට
පන්න ගන්න, ෙලොකුවට ශබ්ද කරන උදවිය ගැන කථා කරනවා.
ගරු ජීවන් කුමරණතුංග මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
හිටියා. ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය? තැපැල් ෙසේවා. නමුත්
ෙමෙහන් පැන්න අය? එක්ෙකෙනක් විෙද්ශ ඇමති. අෙනක්
එක්ෙකනා අධ්යාපන. එක් ෙකෙනක් වැවිලි කර්මාන්ත. අෙනක්
එක්ෙකනා මුදල් අමාත්යාංශය. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ඔබතුමන්ලා stages හදනවා. අෙනක් අය ඇවිත් ඒක උඩ
නටනවා. ඔන්න ඕකයි ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මට අවශ්ය
නැහැ. ෙමොළය නැති අය ගැන කථා කර වැඩක් නැහැ. ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙවලා තිෙබන උරුමය ඕකයි. ඔබතුමන්ලා
ෙව්දිකා හදනවා. අෙනක් අය ඇවිත් ඔතැන කරනම් ගහනවා.
ඔන්න ෙවන ෙදය. එවැනි අවස්ථාවක තමයි අපට ඉදිරියට
කටයුතු කර ෙගන යන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලාෙග් බදු පතිපත්තිෙයන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා
කරන්න අවශ්ය නම් -ෙම් මෑතකදී සිගරට් මිල රුපියල් තුනකින්
වැඩි කළා.- ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ගංජා වගා කිරීමද?
ෙමතැන කිව්වා, "ෙගෝල්ඩ් ලීෆ් "ආනයනය කරනවා ලු. එෙහනම්
සිගරට් මිල වැඩි කෙළේ ඇයි? එෙහනම් "ෙබන්සන් ඇන්ඩ් ෙහජස්"
ආනයනය කරනවාද? ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්? ෙද්ශීය නිෂ්පාදන
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම් ඒ විධියට කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශෙය් වැවිලි කර්මාන්තය ගැන කථා
කරනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් වාෙග් ඒවා ෙවනවා ද කියා.
නමුත් සිගරට් මිල වැඩි කිරීෙමන් ගන්නා අය මර්දනය කිරීමද
ඇති කරන්ෙන්.
අෙනක් කාරණය, අරක්කු මිල වැඩි කරනවා. අරක්කු රුපියල්
75 කින්; බියර් රුපියල් 10කින්වැඩි කරනවා. ෙම්ෙක් ෙද්ශීය
නිෂ්පාදන වශෙයන් ෙමොනවා ද තිෙබන්ෙන්? ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට
වැඩි කර තිෙබනවා. එෙහම නම් කසිප්පුවලට ද උදවු කර
තිෙබන්ෙන්? රෙට් අපනයනය කරන කර්මාන්තවලට අඩු කරලා
නැහැ. නමුත් පැකර්ෙග් කැසිෙනෝ එකට ආවාම ඒෙක් තිෙබන
VAT එක අයින් කරනවා. ඒෙක් තිෙබන NBT එක, National
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එක අයින් කරනවා. ෙම්වා නිසා ෙනොෙවයිද රෙට් අහිතකර
තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන්?
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලා කියනවා සංවර්ධනය ෙවනවා ලු.
ගිහින් බලන්න ෙපොඩ්ඩක්, ෂැන්ගී-ලා එක දැන් වැඩ කරන්ෙන්
නැතිව ඉන්නවා. ඊට එහා ගියාම හයට් රීජන්සි එක agreement
එක cancel කරලා ගිහින් තිෙබනවා. ඊට පසුව, කැටික් එක? ඒක
නැවැත්තුවා. ෙම්වා ගැන කියලා තමයි අද රෙට් සංවර්ධනය ගැන
කථා කරන්ෙන්. ඔව්, සංවර්ධනය ෙවනවා. ෙවන්ෙන් නැහැ.
ෙකොයි කාලෙය්ද නැත්ෙත්? ඕනෑ කාලයක තිබුණා ෙන්. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමච්චරයි. ෙම් රෙට්
බදු පතිපත්තිය තමන්ට ඕනෑ විධියකට, ෙහංචයියලාට ඕනෑ
විධියකට ෙදන කමයක් තමයි අද ඇති කරෙගන යන්ෙන්.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ගැන මා කියන්නම්. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජනය කළ- [බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්ද
අමරවීර ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ මම ෙම් කියන්න
යන ෙද්.
ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ඇමතිවරෙයක්ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.
2005 අෙගෝස්තු 25 වැනි දා ඔබතුමාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලය
අනුමත කර තිෙබනවා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයට යන
සම්පූර්ණ වියදම ෙකෝටි 3,360යි කියලා. අවුරුද්දකින් ෙම්ක
ෙකෝටි 6,530කට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කාෙග් සාක්කුවටද ෙම්වා
ගිෙය්? කවුද ෙම්ක අනුමත කෙළේ? සමහර අය විළිලජ්ජාවක්
නැතිව පගා ගහනවා. කවුද ෙම්වා අනුමත කරන්ෙන්? විදුලි බිල
ෙගවන්න වන්ෙන් අහිංසක ජනතාවටයි. ෙම්වා ගැන කථා
කෙළොත් අප ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ. අප අහනවා, එදා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් හිටපු ඇමතිවරුන්ෙගන්. ජීවන් කුමාරණතුංග
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉන්න ඇති. ඔබතුමා කරුණාකර කියන්න
ෙම්කට අත්සන් කෙළේ නැද්ද කියලා. අත්සන් කළා නම් ෙම් මුදල
වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ජීවන වියදම වැඩි වුණාද, උද්ධමනය
වැඩි වුණාද, රුපියල කඩාෙගන වැටුණාද, නැත්නම් පගාව සීෙයන්
සීයට වැඩි වුණාද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි
ෙකරවලපිටිය බලාගාරයත්. මම නිදසුනක් වශෙයන් කියන්නම්
ෙම් බදු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙද්. ෙකරවලපිටිය බලාගාරෙය්
සම්පූර්ණ වියදම මා හිතන විධියට -මා වැරැදි නම් නිවැරැදි
කරන්න- ෙකෝටි 1,200 සිට ෙකෝටි 2,400ක් විතර ෙවන්න පුළුවන්.
ෙම්ෙක් ගිය මාස ෙදෙක් ආනයනය කර තිෙබනවා shipments 7ක්.
ෙම්වාෙය් දිනත් සමඟ Customs Declaration Number එකත් මා
කියන්නම්. පළමු ෙවනි එක මාර්තු 04 වැනි දා. Customs
Declaration Number එක 29500. ෙම්ෙක් මිලියන 137යි. ෙම්කට
තිෙබන්ෙන් අමතර භාණ්ඩ -spare parts - බදු ෙගවලා නැහැ.
ඊළඟ එක 2013 මාර්තු මාසෙය් 06වැනි දා. Customs Declaration
Number එක 31392. මිලියන 675යි, ලක්ෂ 348යි. ෙම්කට බදු
ෙගවලා නැහැ. ෙම්වා ඔක්ෙකොම අමතර භාණ්ඩ. ඒ කියන්ෙන්
spare parts. ෙම් ෙකරවලපිටිෙය්. ඊට පසු අෙපේල් මාසෙය් 10 වැනි
දා. Customs Declaration Number එක 49004. මිලියන 55යි.
බදු ෙගවලා නැහැ. මැයි මාසෙය් 08 වැනි දා. මිලියන 504යි ලක්ෂ
200යි. ෙම්ෙක් බදු වශෙයන් ලක්ෂ 100ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඊට
පසුව ජුනි මාසෙය් 04 වැනි දා. Customs Declaration Number
එක 72244. මිලියන 190යි. බදු ෙගවලා නැහැ. ජුනි මාසෙය් 26
වැනි දා. Customs Declaration Number එක 83252. ආනයන
වටිනාකම මිලියන 112යි. බදු ෙගවලා නැහැ. ජුනි මාසෙය් 17 වැනි
දා. Customs Declaration Number එක 93155. මිලියන 530යි.
ෙම්ෙක් ලක්ෂ 10ක් බදු ෙගවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට
ෙවස්ට් ෙකෝස්ට් ෙකොම්පැනියට ෙමවැනි අමතර භාණ්ඩ
ෙගෙනනවා නම් ෙම්කට VAT, PAL, NBT ඔක්ෙකොම අයින්
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කරලා ෙකෝටි 220ක් ආනයනය කර තිෙබන භාණ්ඩ. බදු
ෙගවන්ෙන් නැතිව රජයට අයිති ෙම් වාෙග් භාණ්ඩයක් ෙමොන
විධියකට ආනයනය කර තිෙබනවාද කියලා කවුද දන්ෙන්
ෙදයියෙන්! ෙමෙහම නාස්ති කර තිෙබන නිසා තමයි රෙට්
ණයබරතාවක් ඇති වන්ෙන්. ෙම්වා අනුමත කරනවාද, නැද්ද
කියන එක තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අප ජනතාවෙගන් අහන්ෙන්.
අද ෙපොලීසිෙය් තත්ත්වය බලන්න. එක පැත්තකින් DIG
කුලියට මිනිසුන් මරනවා. අනික් පැත්ෙතන් හිටපු ෙපොලිස් මාධ්ය
පකාශක ජයෙකොඩිෙග් වැඩ තහනම් කර තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද?
ඔහු ඇමතිවරෙයකුට විරුද්ධව කටයුතු කරපු නිසා. ඔහු අද
ඕස්ෙට්ලියාවට ගිහින් එෙහේ ස්ථිර පදිංචිය ඉල්ලා තිෙබනවා;
asylum ඉල්ලා තිෙබනවා. දැන් ෙබෝට්ටුවලින් එක lot එකක්
යනවා. අහස් යානාවලින් තව lot එකක් යනවා. ෙකොෙහොමද
ෙවනින් විධියට යන්ෙන් කියලා නම් මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම භයානක තත්ත්වයක් තිෙබන බව තමයි
අපට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට බලන්න ෙජෝන් කීල්ස් ආයතනය. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා 2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් 04 වැනි දා පළවූ
"ද සන්ෙඩ් ලීඩර්" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
“Why Crown got what JKH didn’t”

If you ask, then only you shall receive. ඒ කියන්ෙන්
ඉල්ලන්න ඕනෑ, ෙදන්න. කිසි ස්ථිර පතිපත්තියක් නැහැ. ඒ ස්ථිර
පතිපත්තියක් නැති නිසා ෙම්ක නිකම් සිල්ලර ෙවළඳාම වාෙග්,
බුලත් කෙඩන් බුලත් කෙඩ්ට ෙවනින් ඒවා ෙදනවා වාෙග් ෙම්
අවස්ථාෙව් ඉල්ලනවා.
ගරු ඇමතිතුමා එහි තව දුරටත් ෙමෙහම කියනවා:
“……“FDI” received in the first half of the year totalled US$ ($)
430 million. The government expects to end the year with an FDI
figure of $ 2 billion, …..”

Why they have not got the tax exemption is because they
did not ask for it. දැන් ෙම් විධියට පතිපත්ති ෙවනස් කර කර
යන ගමනක් ඇති වුෙණොත් ෙකොෙහන් හරි රට කඩා ෙගන වැෙටන
එක ආෙයත් අහන්න ෙදයක්ද? ඒ කියන්ෙන්, උදාහරණයක් ගනිමු.
ජීවන් කුමාරණතුංග ඇමතිතුමා යම් ෙයෝජනාවක් ෙගනාෙවොත්
එතුමාෙග් මුහුණ බලලා එතුමා නළුෙවක්, ඉස්සරහට ඒ නළුවා
තර්ජනයක් ෙවයි කියලා ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් යම්
සම්බන්ධකමක් තිෙබන ෙවනත් ෙකෙනක් ෙයෝජනාවක්
ෙගනාෙවොත්, එයා ෙහොඳයි, කිසි පශ්නයක් නැහැ කියලා ඔන්න
සියයට 100ක බදු විරාමයක් ෙදනවා. ෙමෙහමද රෙට් පතිපත්ති
කියාත්මක කරන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තව විනාඩි ෙදක ද තිෙබන්ෙන්?
ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවට ස්ථීර පතිපත්තියක් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් එච්චරයි. රුපියල්
මිලියන 500ක ආෙයෝජනයක් කරනවා කියලා කියනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

එතෙකොට චීනය අද ෙම් රෙට් වරායක් - port එකක්- ඇති කරලා
තිෙබනවා. එතෙකොට සියයට 89ක් අයිති චීනයට. එතෙකොට
චීනයට අයිති ලංකාෙව් තිෙබන වරාය කියලා, ඉන්දියාෙව්
අපනයනයන් ඒ තුළින් කරන්න හදනවා. ෙකොයි විධිෙය් foreign
policy එකක් ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන්
නැහැ.
අෙප් චරිත ඝාතනය කරමින් තමයි ෙමෙතක් දුර ආෙව්.
ඔබතුමන්ලා රුපියල් 3.50ට පාන් විකුණුවා. සෙතොස නැති කළා.
අද
ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
[බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් මුස්ලිම් පල්ලි කඩපු අය ෙනොෙවයි ෙන්. අද
සෙතොස ආයතනය පැවැති ඉඩම විකුණනවා, කැසිෙනෝකාරයන්ට.
ඩී.ආර්. විෙජ්වර්ධන මාවෙත් අක්කර හයහමාරක ඉඩම.
රාජගිරිෙය් තිෙබන ඉඩම විකුණනවා, උගන්ඩා රෙට් තිෙබන
ෙකොම්පැනියකට. ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන්? උගන්ඩාවලින් කාව
ෙගන්වන්නද? ඉඩි අමින් ෙගන්වන්නද? තමන්ලාත් ඉඩි අමින්
වාෙග් පාලනයක් ෙගන යනවා. නමුත් ඉඩි අමින්ෙග්
ආෙයෝජකෙයෝ ෙමෙහට ෙගන්වන්න ඕනෑද? රාජගිරිෙය් සෙතොස
ආයතනය වහලා දමලා, දැන් උගන්ඩා ෙකොම්පැනියකට ඒ ඉඩම
විකුණනවා. ඒ වාෙග්ම මම කිව්වා වාෙග්, ඩී.ආර්. විෙජ්වර්ධන
මාවෙත් ඉඩම අද කැසිෙනෝකාරයන්ට විකුණනවා. ෙමොකක්ද ෙම්
යන ගමන? අෙප් චරිත ඝාතනය කරමින් තමුන්නාන්ෙසේලා පගා
ගහලා ඒ තුළින් සතුටු වනවා. සෙතොස මූලස්ථානෙය් හත්වැනි
මහෙල් ගින්නක් ඇති වුණා. අෙප් ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා
මට කියනවා, තමන්ෙග් media library එෙක් තිබුණු ෙද්වල්
ඔක්ෙකොම නැති වුණා කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙමොෙහොතක් ඉන්න, මා අවසන් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඒ වාෙග්ම බදු
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා ෙම් කාරණය
ගැනත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ජුලි මාසෙය් 23 වැනි දා
ෙකොළඹ නගර සභාෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පිටු අංක 04හි
සඳහන් ෙවනවා, නාගරික ෙකොමසාරිස්තුමිය 10:43 යටෙත්
ඉදිරිපත් කරන බලය විමධ්යගත කිරීමක් ගැන.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙහොඳයි, ෙමොෙහොතකින් මා අවසන් කරනවා.
එහි කියනවා, අෙප්ක්ෂිත ආදායම රුපියල් මිලියන 50යි
කියලා. 2013 දී ආදායම රුපියල් මිලියන 60යි, මහ ඇමතිවරුන්
තමන්ෙග් තිෙබන නිල බලය පාවිච්චි කරලා ෙමහි තිෙබන
ආදායම නැති කරන්න රුපියල් මිලියන 23ක් අඩු කරලා
තිෙබනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ෙමන්න ෙම් වාෙග්ද බදු නැති
කරන්ෙන්? ජාතික ෙසේවය අගය කරන අය නැති කරලා,
සුද්දන්ෙගන් අය කරන බදු අඩු කරලා ෙමෙහම තමයි රෙට්
ආදායමත් සමඟ ෙසල්ලම් කරන්ෙන්. ඉතින් ෙම් සම්බන්ධෙයන්
මට කියන්නට පුළුවන් වන්ෙන්, කරුණාකර රෙට් ආර්ථිකයත්
සමඟ ෙසල්ලම් කරන්ෙන් නැතිව රට ඉදිරියට ෙගන යන්න
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර ගන්න කියන එකයි. ෙම් රෙට්
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සංවර්ධනය කරලා, ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය අඩු
කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ යි කියන එක මා ෙම්
අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්න කැමැතියි.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මා මිනිත්තුෙවන් අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
අෙනක් පැත්ෙතන් සෙතොස සභාපතිතුමා කියනවා, තමන්ෙග්
තිබුණු ෆයිල් ඔක්ෙකොම නැති වුණා කියලා. "දිනමිණ" පතෙය්
කියනවා, රවි කරුණානායකෙග් සාක්ෂි ඔක්ෙකොම නැති වුණා
කියලා. මම එහි හත්වැනි තට්ටුවට ගිහිල්ලා ගිනි තියලා, මෙග්
තිබුණු ඒවා නැති කරන්න මට තිෙබන බංෙකොෙලොත් භාවය
ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද, මට තිෙබන case එක? මහ බැංකුෙව්
ගින්නක් ඇති වුෙණොත්, ගහන්න තිෙබන පගා ඔක්ෙකෝම ගහලා
ඒක නැති කෙළොත්, ඊට පසුව කියාවි රවි කරුණානායකට විෙද්ශ
වංචා තිෙබන නිසා ඒක ගිනි තැබුවා කියලා. ෙමෙහම පට්ටපල්
ෙබොරු ටිකක්! [බාධා කිරීමක්] මම ඔය වාෙග් ෙකොන්දක් නැති
මන්තීවරෙයකුට කියන්ෙන්, එළියට ගිහිල්ලා ඕක කියන්න
කියලායි. එතෙකොට - [බාධා කිරීමක්] තමන් වාෙග් පුත්තලෙම්
ඉන්න ෙබොරු කාරෙයක් එක්ක ඕවා කියන්න පුළුවන්. සෙතොස
ආයතනෙය් ගින්නක් ඇති වුණා කියලා එහි ෙදයක් තිෙබනවාද?
අවුරුදු 11ක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා දැන් අවසන් කරන්න.

[අ.භා. 3.15]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය! මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම
විවාදයට සම්බන්ධ ෙවලා වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට
අවස්ථාව ලැබීම ගැන පථමෙයන්ම මා සන්ෙතෝෂ වනවා. මා
හිතවත් ෙකොළඹ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී රවි කරුණානායක
මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා
සන්ෙතෝෂ වනවා.
රත්තරන් පවුමක් රුපියල් 40,000කට පමණ තිබී මෑත
යුගෙය්දී එය රුපියල් 65,000 දක්වා වැඩි වුණා. එය දැන් නැවතත්
රුපියල් 40,000 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමයට මූලික ෙහේතුව
වශෙයන් මුදල් අමාත්යාංශය ෙපන්වා දුන් කරුණු අෙප් ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා විදහා දැක්වූවා. රත්රන්වලට
සියයට 5ක තීරු බද්දක් අය කරලා ඒ ආනයන බද්දට සියයට
100ක අධිභාරයක් ජූනි මාසෙය් 21 වන දා සිට කියාත්මක වනවා
කියලා කරුණු දැක්වූවා. ෙමයින් රුපියල් 40,000කට තිෙබන
රත්තරන් පවුම රුපියල් 44,000ක් වාෙග් පමාණයකින් වැඩි වීමක්
සිද්ධ ෙවනවා.
ෙමහි අරමුණු කීපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, අෙප් රත්තරන්
මිල ෙගොඩක් පහළට ගියාම ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන අරෙගන
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විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාව වාෙග් රටකට නැවත ෙම් රත්තරන්
යවලා අතරමැදියන් විශාල සංඛ්යාවක් ෙලොකු ලාභයක් ලබා
ගැනීම. ෙදෙවනි කරුණ තමයි, ෙමම කර්තව්යෙය්දී ලංකාව
ඇතුළට මුදල් එන්ෙන් නැතුව, ෙනොෙයකුත් කමවලින් රට තුළට
රත්තරන් ෙගනැවිත් නැවතත් ඒවා ෙවන රටකට යැවීම තුළින්
ලාභ ලැබීම සහ ඒවා ව්යාජ කමයකට රටින් පිටත තියා ගන්න
පුළුවන් වීම. ෙම් කරුණු ෙදක ගැන සලකා බැලුවාම, ෙම්
අධිභාරය පැනවීම ඉතාම කාෙලෝචිතයි කියා මම හිතනවා.
ෙමොකද, අවම මුදලකට යටත්ව තිබුෙණ් නැත්නම් ෙම් ක්ෙෂේතය
කඩා ෙගන වැෙටන්නත් පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් අෙනක් පැත්තට
ගත්ෙතොත්, පසු ගිය අවුරුදු පහක වාෙග් කාලය තුළ රත්තරන්වල
මිල ඉහළ යෑමක් සිදු වුණා. ඒ ඉහළ යෑම සිදු වීමත් එක්ක රට තුළ
රත්තරන් කර්මාන්තයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු ඒ නිර්මාණ
ශිල්පීන්ට එෙහමත් නැත්නම් ආභරණ හදන අයට ඒ රත්තරන්
කර්මාන්තෙයන් ඉවත් වී, රිදී කර්මාන්තෙය් ෙහෝ ෙනොෙයකුත්
විකල්ප ෙද්වල් නිෂ්පාදනෙය් ෙයෙදන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ෙම්
කරුණු ෙදකම ගැන බැලුවාම රුපියල් 44,000 සිට රුපියල්
50,000ක අතර මුදලකට ෙම් රත්තරන් පවුම තිබිය යුතුයි. පවුමක
අවම මිල රුපියල් 44,000කට වඩා පහළට ආෙවොත් ක්ෙෂේතයක්
හැටියට, ස්වර්ණාභරණ හදන අයටත් ස්වර්ණාභරණ ආශිතව ඒ
කටයුතු කරන අයටත් පශ්නයක් ඇති ෙවනවායි කියන එක
පැහැදිලියි.
ෙමහිදී අප වැඩිෙයන්ම බැලිය යුත්ෙත් අෙප් රත්තරන්
සංචිතයයි. රට තුළ තිෙබන රත්තරන් සංචිතය සල්ලි දීලා අරෙගන
ෙවන රටකට ඇදී ගිෙයොත් එය භාණ්ඩාගාරෙය් සුරක්ෂිතයට
පශ්නයක් වනවා.
පසු ගිය අවුරුදු හතර -විෙශේෂෙයන්ම 2009න් පස්ෙසේ කාලයගැන බලමු. අපි දන්නවා, ෙදමළ ජනතාව, හින්දු භක්තිකයන්
ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් මුදල් එකතු කරලා රත්තරන් තැල්ලක්
නැත්නම් එවැනි ෙවනත් ආභරණයක් සාදා ගන්නා බව. ඒ ආභරණ
කැරට් විසිෙදෙක් රත්තරන් ෙහෝ කැරට් දහඅෙට් රත්තරන් ෙවන්න
පුළුවන්. බහුතරයක් ෙදනා තමන්ෙග් ජීවිතෙය් ඉතුරු කිරීම්
නැත්නම් සුරක්ෂිතයක් හැටියට භාවිත කෙළේත් රත්තරන්. ඒ නිසා
විෙශේෂෙයන්ම උතුරුකරෙය් අයෙග් රත්තරන් ඉල්ලුෙම් වැඩි වීමක්
අපි දැක්කා. හැබැයි දැන් රත්තරන් මිල විශාල වශෙයන් පහත
වැටීම තුළ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති රත්තරන් මිෙලහි
අස්ථාවරභාවයක් ඇති වීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. ඊෙය්ත් අපි
ෙම් ගැන කථා කළා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් රටක යම් කිසි
සුරක්ෂිතභාවයක් තිෙබන්නට ඕනෑ.
අපි අර්තාපල් ගැන ඊෙය් කථා කළා. අර්තාපල් ෙටොන්
180,000ක් පමණ රටට අවශ්ය ෙවලාවක ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය
කරන්ෙන් අර්තාපල් ෙටොන් 70,000ක් පමණයි. ඒ නිසා අර්තාපල්
ෙටොන් 110,000ක වාෙග් පමාණයක් ලංකාවට ආනයනය
කරනවා. අපෙග් අවශ්යතාෙවන් සියයට 60ක් වාෙග් පමාණයක්
අපි ආනයනය කරනවා. අවශ්යතාෙවන් සියයට 40ක් වන අෙප්
රෙට් නිෂ්පාදනය කරන අර්තාපල් පමාණය ඊළඟ කන්නෙය්දී
තමයි ලංකාෙව් වවා ගන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ෙගොවියාට
තිෙබන සුරක්ෂිතය ගැන අපි කථා කළා. ඒ හා සමානව ෙම් ෙද්ත්
කාෙලෝචිතයි කියා මා හිතනවා.
අෙප් ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්න ෙවලාෙව්දී මම කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය සඳුදා
උදෑසන මෙග් ජීවිතෙය් ඉතාම සුන්දර අත් දැකීමක් මම අත්
වින්දාය කියලා.
එදා උදෑසන ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන්, ෙබොෙහොම
ආඩම්බරෙයන් ෙකොළඹ දකුණු වරාෙය් අලුත් දිය කඩනය විවෘත
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කරන උත්සවයට අපි සම්බන්ධ වුණා. ඒ ෙවලාෙව් අෙප් රට ගැන,
ෙම් යුගය ගැන මට ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ හිතුණා; ඒ වාෙග්ම
ෙබොෙහොම ආඩම්බරයක් ඇති වුණා. එහිදී ෙනොෙයකුත් අය කථා
කරලා කිව්වා, ෙම් ෙවලාෙව් ජාතික ගීය ගායනා කෙළේ නැහැ
කියලා. එෙහම නැත්නම් චීනෙය් වුවමනාවට ජාතික ගීය වාදනය
ෙනොකළාය වාෙග් අදහසක් දුන්නා. මම ඒ උත්සවයට සහභාගි
වුණා. ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙලොකු
වරදක් කළාය කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, එෙහම කියපු අය
ඔක්ෙකෝටම ෙවනමම රථ වාහන ටිකක් දීලා ඒ උත්සව භූමියට
ඔවුන් එක්ක ෙගන ගිහිල්ලා ෙම් උත්සවය ෙපන්වන්න තිබුණා.
ෙමොකද, ෙගදර තිෙබන රූපවාහිනිෙයන් බලා ෙම්ක ෙකොෙහොමද
පැවතුෙණ් කියලා ඒ අයට හිතා ගන්න බැහැ. පරණ lighthouse
එක ළඟ තමයි දැන් අලුතින් තිෙබන පිවිසුම් ෙග්ට්ටුව තිෙබන්ෙන්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා පළමුෙවන්ම
එතැන තිෙබන ඒ ෙග්ට්ටුව විවෘත කළා. අපි හිටිෙය් එම ස්ථානෙය්
සිට කිෙලෝමීටර් 6ක් ඇතුෙළේයි. ඊට පස්ෙසේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
සමඟ ෙම් observation tower එකට තමුන්නාන්ෙසේලා ගියා. ඒකට
මුහුද මැද අලුෙතන් කිෙලෝමීටර් හතරක් හදලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා විසි ෙදෙනක් පමණ එකතු ෙවලා කිෙලෝමීටර් හයක්
ඈත පිහිටි එම කුලුන විවෘත කරන තැන ජාතික ගීය වාදනය
කෙළොත්, අප සියලු ෙදනා ද සහිතව විසිදහසක් පමණ ජනතාව රැඳී
සිටි ස්ථානෙය් නැඟිටලා ඉන්න ඕනෑ. මට මතක විධියට ඒ පාලන
කුලුන - observation tower එක- මීටර් 66ක් පමණ උස කුලුනක්.
ඒක ෙම් පෙද්ශයට අත්යවශ්ය ෙදයක්. ඊට පස්ෙසේ එතැනින්
ෙබෝට්ටුවක නැඟලා තමයි ෙම් Southern Harbour එකට
ඔබතුමන්ලා ආෙව්. ඒ ස්ථානයට ගිෙය් නැති ෙකෙනකුට ෙම් ගැන
හිතා ගන්න - visualize කර ගන්න - බැහැ. ඒක නිසා ඒ උදවියට
ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් කරලා ෙදන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙද්ශීය අභිමානය ඇති වන විධියට,
ෙද්ශිකත්වය රැෙකන විධියට, අෙප් ඉතිහාසය පිළිබිඹු වන විධියට,
ඉතාම මනරම් ෙහොඳ උත්සවයක් ෙබොෙහොම චාම්ව, හැබැයි ෙත්ජස්
විධියට ඔබතුමා එදා සැලසුම් කරලා තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මට
විෙද්ශිකයින් රාශියක් මුණ ගැසුණා. ඒ අය ෙම් රට යන ගමන
ගැන මට කියා සිටියා. ඔවුන් එය ෙමෙසේ මට පකාශ කළා: “This
country is unstoppable. You cannot stop the growth of this
country now; it is unstoppable”. එෙහම ශුභ වාදීව කියන ගමන්
ඒ අය තව ෙදයක් කියා සිටියා. "ෙම් ආෙයෝජකයින් එන එකට,
විෙද්ශ ආෙයෝජකයින් ඇවිල්ලා රජයත් සමඟ එකතු ෙවලා වැඩ
කරන එකට ඕෙගොල්ලන් අකමැතියි, නැත්නම් ඒවා තහනම්
කියලා අපි හිතුවා, ෙමතැනට පැමිණියාම public-private
partnership කියන එක පැහැදිලිවම විගහ ෙවලා තිෙබන බව
ෙපෙනනවා " කියලා ඒ අය කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදි තව
කරුණක් පැහැදිලිවම අපට ෙපනුණා. ආෙයෝජනය කරන ඒ මුදල්
රජය ණයට ගන්ෙන් නැතිව උපකමශීලීව, අමාරුම ෙකොටස වන ඒ
ජැටිය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අය හදන ගමන් පධාන වටපිටාව
නැත්නම් අෙප් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා.
ෙපෞද්ගලික අංශය ගැන එෙහම නැත්නම්, ව්යාපාරික පජාව ගැන
යම් කිසි අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනකු හැටියට මම හිතනවා,
රජය ඉතා බුද්ධිමත් තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා කියලා. ඒ
strategic partner ෙකෙනක්, එෙහම නැත්නම් උපකමශීලීව
තමන්ෙග් සහෙයෝගයට එතැනට ෙකෙනක් අරෙගන ඔහු
සංවර්ධනය කරන ගමන් රජයට අයිති සියයට 75ක පමණ
පමාණය ඉතිරි කාලය තුළ සංවර්ධනය කරන්න සැලසුම් කරලා
තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය්
නැහැ. ඔබතුමා අද කථා කරන්ෙන් නැති නිසා ඔබතුමාට සුබ
පතන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඔබතුමා ෙබොෙහොම
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පැහැදිලිව, පිළිෙවළකට ඒ රාජකාරිය කළා කියලා සෙහෝදර
මන්තීවරු හැටියට අපි ෙබොෙහොම ඈත ඉඳලා සන්ෙතෝෂෙයන්
බලාෙගන හිටියා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපෘතියට අපි ගරු කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙමම උත්සවෙය්දී ජාතික ගීය වාදනය
ෙනොකිරීම වාෙග් සුළු ෙදයක් අල්ලා ෙගන ඒක චීනෙය් වුවමනාවට
වාදනය කෙළේ නැහැ වාෙග් කථා කියන ඒ ඇත්තන්ට අඬ ගහලා
ෙමහි තිෙබන වැදගත්කම පහදා ෙදන්න. ගරු ෙරෝහිත
අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, දැන් විපක්ෂෙයන් ජාතිය ගැන,
ජාතික ගීය ගැන හිතන්න පටන් ගත් එක ගැන, කථා කරන්න
පටන් ගත් එක ගැන ඇත්තටම මම සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද
ෙමවැනි කථා හා සම්බන්ධ මම දන්නා ෙද්වල් ෙගොඩක් තිෙබනවා.
ඒවා ජාතිවාදී වැඩ කියලා එක කාලයක ෙම් රෙට් මතයක්
තිබුණා. ජාතික ගීය කියලා පටන් ගන්නවා කියන එක ජාතිවාදී
මතවාදයක් හැටියට තිබුණු යුගයක් ඉස්සර තිබුණා. රවි
කරුණානායක මහත්මයා ෙම් රෙට් ඇමතිවරෙයක් හැටියට
කාලයක් සිටි නිසා එතුමා ඒ ගැන ෙහොඳින්ම දන්නවා. ඒ ෙකෙසේ
ෙවතත් ෙම් ගැන සඳහන් කළ යුතුවම තිබුෙණ් දිගින් දිගටම චීන
ආෙයෝජකයන්ෙග් සම්බන්ධතාව තිබුණු නිසා චීන රටට ඒක
විකුණුවා කියන මතයක් ඉදිරිපත් කළ නිසායි. එක පැත්තකින්
කියනවා, චීනෙයන් මුදල් ගන්න එපා; ණය ගන්න එපා කියලා.
ඊට පස්ෙසේ කියනවා, චීනෙයන් ආෙයෝජකයින් ෙග්න්න එපා, ඒක
වරදක් කියලා. ඊට පස්ෙසේ හැම තිස්ෙසේම උත්සාහ කරනවා,
චීනයත් සමඟ අෙප් තිෙබන සම්බන්ධතාව වැරැදියි කියලා
ෙපන්වන්න. හැබැයි ජාත්යන්තර වශෙයන් යුෙරෝපෙය් ෙබොෙහෝ
රටවල් ෙම් අවස්ථාෙව් උත්සාහ ගන්නවා චීන රජයත් එක්ක එකතු
ෙවන්න; චීන රජයත් එක්ක යම් කිසි සම්බන්ධතාවක් ඇති කර
ගන්න; ඒ අයෙග් එකඟතාව මත ව්යාපාරවලට එළෙඹන්න.
හැබැයි, ආවාට ගියාට ඒ ඇත්ෙතෝ එෙහම එකතු ෙවන්න කැමැති
නැහැ. ෙමොකද, කලාපයක් හැටියට පගතියක් ඇති, සංස්කෘතික
පසු බිමක් ඇති රටක් එක්ක තමයි චීනය වුණත් වැඩ කරන්න
කැමැති. ෙම් ගැන අපට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට
ඒ ගැන අදහසක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ආෙයෝජකයින් සමඟ යන
ගමන අතිශය සාර්ථකයි කියා අපි හිතනවා.
ඒ ගැනත් සඳහන් කරමින් රත්තරන්වලට යම් කිසි විධියක
පාලනයක් පැනවීම අෙප් රෙට් රත්තරන් සංචිතයටත්, ඒ වාෙග්ම
අෙප් රෙට් ස්ථාවරභාවය සඳහාත් කාෙලෝචිත කියා මාර්ගයක් කියා
මා හිතනවා. ෙමහිදී රත්තරන් බඩු නිෂ්පාදනය කරන ෙද්ශීය
ෙවෙළඳුන්ට ඒ අයෙග් සුරක්ෂිතභාවයත් එක්ක තමන්ෙග් කටයුතු
කර ෙගන යෑමට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, රත්තරන්
විශාල පමාණයක් අෙත් තබාෙගන සුළු ෙවෙළඳුන් වැඩ කරන්ෙන්
නැහැ. රුපියල් 55,000ට, රුපියල් 60,000ට ගත් රත්තරන් රුපියල්
40,000ට ෙදන්න වුෙණොත් ඔවුන්ට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පවතින්න
අමාරු ෙවනවා. ඒ නිසා විශාල මුදලක්, ඒ කියන්ෙන් මාස තුනක්
හතරක් වාෙග් කාලයකට සියයට 40ක වාෙග් මුදලක් අඩු වීම ඒ
ක්ෙෂේතයට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති ෙදයක්. යම් කිසි සුළු අඩු
වීමක් වුණාට පශ්නයක් නැහැ. ෙපොඩි වැඩි වීමක් වුණත් ඒක ඒ
ක්ෙෂේතයට ඔෙරොත්තු ෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් ෙම්
ෙවනස්කම කිරීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය හුඟක්ම සමීපව
අධීක්ෂණය කරලා, ඒ ගැන විමසිල්ෙලන් ඉඳලා කාලෙයන්
කාලයට -මාස 4කට සැරයක් ෙහෝ මාස 3කට සැරයක්රත්තරන්වල ජාත්යන්තර මිල, කලාපෙය් එයට තිෙබන ඉල්ලුම, ඒ
වාෙග්ම අෙප් රට තුළ එයට තිෙබන අවශ්යතාව ගැන අවෙබෝධයක්
ඇතිව කියාත්මක වීම අතිශය වැදගත් කියා සඳහන් කරන අතර,
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ
ෙවනවා.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රත්තරන්
සම්බන්ධෙයන් අධිභාර සහ බදු පැනවීම පිළිබඳව ෙකෙරන
විවාදෙය්දී මට කලින් කථා කළ අෙප් හිතවත් ගරු තිලංග
සුමතිපාල මන්තීතුමා ෙබොෙහොම උත්සාහයක් දැරුවා, ෙම්
විවාදයට අදාළ නැති වුණත් වරාය විවෘත කිරීම පිළිබඳවත්, එහි
ජාතික ගීය ගායනා කරපු තැන පිළිබඳවත් කියන්න. එෙසේ
කියන්න උත්සාහ කිරීම ඇතුෙළේම එතුමා, මෙඩ් දම දමා
ෙහෝදනවා වාෙග්, ෙනොකරපු එක ගැනම කියනවා කියලා තමයි
මට හිතුෙණ්. ෙකනකුට ඕනෑ නම් යමක් කළා කියලා කියන්න
කම තිෙබනවා. හැබැයි, ජාතික ගීය ගායනා ෙනොකරපු බව
කියන්නත් කම තිෙබනවා. ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා
කියන්ෙන් ජාතික ගීය ගායනා කරපු තැන රටට ෙපෙනන්ෙන්
නැහැ කියායි; රූපවාහිනීෙයන් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ කියායි. ඒක
ෙග්ට්ටුව ළඟ ඉඳලා ගායනා කරන්නත් පුළුවන්; එෙහම නැත්නම්
කිෙලෝමීටර් 6ක් එහායින් තිෙබන තවත් තැනක ඉඳලා ගායනා
කරන්නත් පුළුවන්; එතුමා හිටිෙය් තව තැනක; ෙබෝට්ටු එන
ෙකොට ෙබෝට්ටුෙව් ඉඳලා ගායනා කරන්නත් පුළුවන් වාෙග් එකක්
තමයි එතුමා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, ගායනා කරපු
තැනක් පිළිබඳව එතුමා අවසානෙය්දීවත් කිව්ෙවත් නැහැ. ෙම්
ගැන දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කවුරුවත් ඇහුෙවත් නැහැ. ඒක
නිසා ගායනා කළා කියලා කියමින් ඒක ෙනොකරපු බව කියන්න
එතුමා උත්සාහ කළාද කියන එක තමයි මට ෙත්ෙරන්ෙන්
නැත්ෙත්. එතුමා එක ෙදයක් කිව්වා. ෙමවැනි පුංචි කෑල්ලක්, ඒ
කියන්ෙන් ජාතික ගීය වාෙග් පුංචි කෑල්ලක් අල්ලාෙගන කථා
කරන්න එපා කියලා.
ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව්දී
එතුමා කියා තිෙබනවා,
ෙම්ෙකන් ලංකාෙව් සිතියමත් ෙවනස් ෙවයි කියලා. ඇත්තටම
ෙම්ක ලංකාෙව් සිතියමත් ෙවනස් ෙවන තරම් ෙලොකු වැඩක්
නම්, ජාතික ගීය පුංචි වුෙණ් ඇයි කියන එක තමයි අපට තිෙබන
පශ්නය. එතැනදී ජාතික ගීය ''පුංචි කෑල්ලක්'' වුෙණ් ඇයි කියන
එක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. ලංකාෙව් සිතියමත් ෙවනස් වන
තරම් ෙලොකු වැඩකදී ජාතික ගීය ගායනා කරපු තැන රටට
බැරි වුණා නම්, ෙපන්වා ගන්න ජාතික රූපවාහිනියට
ෙබෝට්ටුෙව්දීද, ලයිට් හවුස් එක ළඟදීද, ෙග්ට්ටුව ළඟදීද,
ෙකොතැනකදීද - ඒ ජාතික රූපවාහිනිය ගැන ජනාධිපතිතුමා
ෙවනම පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ෙවනවා. මට ඒ ගැන කියන්න
තිෙබන්ෙන් එච්චරයි.
රත්රන් ආනයනෙය්දී බදු සහ අධිභාරයක් පැනවීම ගැන අද
අපි කරන ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී අපූරු කථා කිහිපයක් කියැවුණා.
විෙශේෂෙයන්ම රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත්යතුමා ඉතා පැහැදිලි
ෙලස කිව්වා, අෙප් රෙට් බදු කමය අත්යවශ්ය ෙලස සහ
පාෙයෝගික ෙලස ෙයොදා ගනිමින් තිෙබනවා කියලා. අත්යවශ්ය
ෙකෙසේ ෙවතත් පාෙයෝගික ෙලස ෙයොදා ගනිමින් තිෙබන බව
නම් අපට ෙපෙනනවා. ෙමොකද, අද ෙම් රජයට -ෙම් ආණ්ඩුවටජනතාව පිට බදු ගහනවා හැර, ජනතාව පිට දඩ ගහනවා හැර, ණය
ගන්නවා හැර ෙවන
පාෙයෝගික විසඳුමක් නැහැ. ෙවන
පාෙයෝගික විසඳුමක් ෙපෙනන ෙතක් මානයක නැහැ. අද
ආණ්ඩුෙව් පධාන ආදායම් මාර්ගය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ජනතාව පීඩාවට පත් කිරීමයි. මම එෙහම කියන්ෙන් කරුණු සහ
ෙහේතු ඇතිවයි.
ෙම් ආණ්ඩුවම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු වසර මැද
රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙව් -2013 වසරට ඉදිරිපත්
කරපු වාර්තාෙව් - ඉතා පැහැදිලි ෙලස කියනවා, 2012 අවුරුද්දට
සාෙප්ක්ෂව අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා
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කියලා. අෙප් අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2012 වසරට
සාෙප්ක්ෂව අෙප් අපනයන ආදායෙම් අඩුවීම සියයට 7.8යි. ඒ
වාෙග්ම අෙප් ආනයන පමාණයත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක
සියයට 11.2යි. එතෙකොට, අපනයන හා ආනයන කියන ෙදකම
අඩු ෙවනෙකොට සිද්ධ ෙවන්ෙන් ආර්ථිකය හැකිෙළන එකයි. ෙම්
ආර්ථිකය හැකිෙළනවා. ආනයන සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්, අෙප්
ආනයන වැඩි පමාණයක් අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාරිෙභෝගික
භාණ්ඩවලින්. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ අඩු ෙවච්ච පමාණය සියයට
12.4යි. සියයට 12.4න් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද අෙප් ෙවෙළඳ
ෙපොළ හැකිළිලා. අෙප් අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා. ආනයන
වියදම් පමාණයත් ඒ පමාණෙයන් අඩු ෙවලා. අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ
එෙහම හැකිළී තිෙබද්දී වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර මැද මූල්ය වාර්තාෙව් ඉතා
පැහැදිලිව ෙපන්වන විධියට වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් එකම එක
ෙදයයි. ඒ තමයි බදු. 2012 වසරට සාෙප්ක්ෂව 2013 අවුරුද්ෙද්
විතරක් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද සියයට 38.8න් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ජනවාරි සිට අෙපේල් මාසය කියන පළමු වන කාර්තුව
තුළ විතරක්, පහු ගිය අය වැෙය් ඉඳලා හත් වතාවක් විෙශේෂ
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ මත බදු පැනවීම් කරලා තිෙබනවා. වරින් වර
මාරු කරමින් ඒ බදු වැඩි කිරීම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව සියයට
38.8න් සීනි, අර්තාපල්, බී ලූණු, කිරි පිටි ෙම් ආදී අත්යවශ්ය
පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ මත ෙම් බද්ද පනවා තිෙබනවා. ෙම් අෙගෝස්තු
මාසය ආරම්භෙය්දීත් ඒ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද නැවත වැඩි කළා.
එෙහම වැඩි කරනෙකොට ෙගෙනන තර්කය තමයි, ''අපි ෙම්ක වැඩි
කරන්ෙන් ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්නයි'' කියන එක. එතෙකොට,
අර්තාපල්වල බදු වැඩි කරන්ෙන් ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්නයි.
නමුත් ෙගොවියාට ඒ ආදායම ලැෙබනවාද? උදාහරණයක්
කිව්ෙවොත්, 2013 අෙපේල් මාසෙය් ආනයනික ෙලොකු ලූණු කිෙලෝ
එකක් රුපියල් 34.79යි. වරායට එනෙකොට ෙලොකු ලූණු කිෙලෝ
එකක ආනයනික මිල රුපියල් 34.79යි. නමුත් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
සිල්ලර මිල රුපියල් 78.47ක් ෙවනවා. ෙවනස රුපියල් 43යි.
ෙමොකක්ද ඒ ෙවනස? ඒ ෙවනස තමයි බදු. ඒ වාෙග්ම, ආනයනික
රතු ලූණු කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 82ක් ෙවනෙකොට ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ සිල්ලර මිල රුපියල් 154ක්, 155ක් ෙවනවා. රුපියල්
72ක්ම බදු.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අර්තාපල්වල බද්ද
රුපියල් 53ක්. ඒ රුපියල් 53න් ෙගොවියාට ලැෙබන්ෙන් කීයක්ද?
ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කරනවා
නම්, ෙගොවිතැන ආරක්ෂා කරනවා නම්, ෙම්ෙකන් ෙගොවියා ලබන
පතිලාභය ෙමොකක්ද? ඒෙකන් ෙගොවීන්ට ලැබුණු ලාභය
ෙමොකක්ද? අපි දන්නා විධියට සෑම විකුණුම්කරුවකුම ෙවෙළඳ
ෙපොළ තුළදී නැවත ගැනුම්කරුවකු බවට පත් ෙවනවා. ඒක ෙපොදු
ධර්මයක්; ෙපොදු න්යායක්. ඒ නිසා ෙගොවියා ෙගොවිතැන් කරන ෙද්
විකුණා ලබන ආදායම කිරිපිටි ටික මිලදී ගන්න, කරවල ටික මිලදී
ගන්න, ෙවනත් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න, අත්යවශ්ය කෑම බීම ටික
මිලදී ගන්න ගැනුම්කරුවකු හැටියට නැවත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේදී
වියදම් කරනවා. නමුත් පශ්නය තමයි, ඒ සියලු ගැනුම්කරුවන්
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළදී වියදම් කරන්ෙන් තමන්ෙග් පාරිෙභෝජනයට
විතරක් ෙනොවන එක. ඒ ගැනුම්කරුවන් හැම ෙදනකුටම සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා, රජයක් නඩත්තු කරන්න, ආණ්ඩුවක් නඩත්තු
කරන්න වියදම් කරන්න. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් නඩත්තු කිරීම සඳහා
වියදම් කරන ජනතාවක් තමයි අද ඉන්ෙන්. ජනතාව, තමන්ට
කන්න ෙබොන්න හම්බ කරනවා වාෙග්ම, ආණ්ඩුවට ෙදන්නත්
හම්බ කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් වාර්තාෙව්ම ඉතා පැහැදිලිව
තිෙබනවා, ආර්ථිකෙය් බදු ෙනොවන ආදායම් අඩු ෙවලා කියලා. ඒ
කියන්ෙන්, බදු ආදායම ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා කියන එකයි. පසු
ගිය ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ෙම් දක්වා කාලය තුළ බදු ආදායම
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; බදු ෙනොවන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් රෙට් බදු ෙනොවන ආදායම පසු ගිය කාර්තුෙව් සියයට 17කින්
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අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ගත්ත ණයට
ෙපොලී ෙගවීම. 2012 අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා අෙපේල්
දක්වා කාලය තුළ රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ හැත්තෑතුන්දහස්
හයසිය පණස්එකක් අපි ණය ෙපොලී ෙගවා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම්
කාර්තුෙව් -2013- ඒ පමාණය රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ
හැත්තෑහයදහස් අනූනවයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහනම්
ෙමොකක්ද දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපි
පිට රටින් ගන්න ණය කන්දරාවට ෙපොලී ෙගවන පමාණය වැඩි
ෙවලා තිෙබන එක. ඒ ෙවනුෙවන් ජනතාවෙගන් අය කරන බදු
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවට අවසානෙය් සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයකු බවට පත් ෙනොවී,
පරිෙභෝජනය කරන්නකු බවට පත් ෙනොවී, ආණ්ඩුෙව් ණය සඳහා
ෙපොලී ෙගවන්නයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත ෙද්. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව්
දර්ශනය, ෙම් ආණ්ඩුෙව් දැක්ම නිෂ්පාදනය, කර්මාන්ත, ෙසේවා,
කෘෂිකර්මාන්තය පදනම් වුණු එකක් ෙනොෙවයි. අද නිෂ්පාදන
ආර්ථිකයකින්, නිෂ්පාදන කියාවලියකින් ආදායම උපයන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා අද ආණ්ඩුෙව් පදනම ෙවලා තිෙබන්ෙන් බදු, දඩ
සහ ණය මත යැපීමයි.
පසු ගිය දවස්වල වාහනවල seat belt එක දැමීම අනිවාර්ය
කරලා නීතියක් ෙගනාවා. Belt දාෙගන යන එක අනිවාර්යයි.
ඒක ෙහොඳයි. ආරක්ෂාව පැත්ෙතනුත් ඒක ෙහොඳයි. ඒක
ෙනොදැම්ෙමොත් දඩ ගහනවා. ෙනොදැම්ෙමොත් ඒක ආණ්ඩුෙව්
ආදායම් මාර්ගයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට, ඊෙය් ෙපෙර්දා
වාහන උපකරණවලට බදු පැෙනව්වා. වාහන උපකරණවලට
පනවපු ඒ බද්ෙද් පධාන අංගයක් තමයි, ඒ ආරක්ෂිත බඳ පටි
සඳහා වන බද්ද සියයට සියයකින් වැඩි කිරීම. එතෙකොට බදු අය
කරන්ෙන්ත් ආරක්ෂක බඳ පටියට; දඩ ගහන්ෙන්ත් ආරක්ෂක බඳ
පටියට; ඒ ෙදෙක්ම ආදායම එන්ෙන් ආණ්ඩුවට. ඒ නිසා අද
ආණ්ඩුව ආරක්ෂක බඳ පටිෙයනුත් දඩ සහ බදු අය කරන
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද සිගරට්,
අරක්කුවලට ගහන බදු පමාණය වැඩි කරලා ඒ මුවාෙවන් චීස්,
බටර්, කිරිපිටි, වාහන උපකරණ යන ෙම් හැම ෙද්කම බදු වැඩි
කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
පසු ගිය දවස්වල ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රත්තරන් මිල පහළ
බැස්සා. රත්තරන් මිල පහළ බැසීමත් එක්ක අෙප් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේත් රත්තරන්වල වටිනාකම පහළ බැස්සා. ඒ පහළ බැසීමට
සාෙප්ක්ෂව වාණිජ බැංකුවලට ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාණිජ බැංකුවලින් ලියුම් පිට
ලියුම් එවන්න පටන් ගත්තා, රත්තරන් උගස් කරපු මිනිසුන්ට.
අසරණ මිනිස්සු ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැතිව තමන්ෙග් කන කර
බැංකුවලට උගස් තිබ්බා. ඒවා උගස් කරපු මිනිසුන්ට ලියුම් පිට
ලියුම් එවන්න පටන් ගත්තා, වහාම ෙම්වා නිදහස් කර ගන්න
කියලා. බලපෑම් කළා. බලපෑම් කරලා ලියුම් එව්වා ඒවා නිදහස්
කර ගන්න කියලා. ෙමොකද, දැන් සංචිත අර්බුදයක තිෙබන නිසා.
ඒ නිසා බරපතළ අර්බුදයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය
අමාත්යතුමාටත්, ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමාටත්. ෙමොකද,
එතුමන්ලා ෙදෙදනාම පිළිගත්තා, ෙම් අධිභාරය සහ බදු පැනවීෙම්
එක පරමාර්ථයක් වන්ෙන්, අෙප් විෙද්ශ වත්කම් සංචිතයට වන
බලපෑම වළක්වා ගැනීමයි කියලා. අෙප් විෙද්ශ වත්කම් සංචිතය
රඳා පවතිනවා රන් සංචිතය මත. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් මහ
බංකුව මහා පුරසාරම් ෙදොඩලා, මහ බැංකුෙව් ලාභ ෙපන්වන්න
කියලා ඉතා අඥාන විධියට රත්තරන් මිලදී ගත්ත හැටි අපි
දැක්කා.
රත්තරන් මිලදී ගත්තා. ඒ රත්තරන් මිලදී ගැනීමත් එක්ක දැන්
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළත්, ලංකාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොෙළත්
රත්තරන්වල වටිනාකම විශාල වශෙයන් පහළ බැහැලා තිෙබනවා.
දැන් වාණිජ බැංකුවල ස්ථාවර තැන්පතු, වාණිජ බැංකුවල ෙපොලී
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අනුපාත, වාණිජ බැංකුවල සංචිත පවත්වා ෙගන යාෙම් අර්බුදයක්
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. අද මහ බැංකුවට තමන්ෙග් මූල්ය
තත්ත්වය පිළිබඳව අර්බුදයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒක
ෙම්ක ඇතුෙළේ තිෙබන තව අර්බුදයක්. මම විශ්වාස කරනවා,
සියයට 5ක ආනයන තීරු බද්දක් සහ ඒ මත පනවන ලද සියයට
100 අධිභාරයක් මඟින් පමණක් ඒ අර්බුදය පියමං කරන්න බැහැ
කියලා. ඒ අර්බුදය පියමං කරන්නට බැරි මට්ටෙම්
අස්ථාවරත්වයකට ගමන් කරමින් තිෙබනවා. ඒ අස්ථාවරත්වය
වහලා, ඒ අස්ථාවරත්වය හංගලා, ඒ අස්ථාවරත්වය, මූල්ය
අර්බුදෙය්
පමාණය
අද
ආණ්ඩුවටත්
වහලා
යන
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු මධ්යස්ථානයක් බවට මහ බැංකුව පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා තමන්ෙග්
පුරාෙජ්රුව ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් රත්තරන් පමාණය, තමන්ෙග්
වටිනාකම් පමාණය, තමන්ෙග් වටිනාකම් පමාණය පුම්බා
ගැනීමට දැරූ වෑයමක්. ඒක නිසා අද මූල්ය අර්බුදයක ෙපර නිමිති
පහළ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම පැහැදිලියි. අපි අවංක ෙවන්න
ඕනෑ. ෙම් ගන්න කියා මාර්ගය, රත්තරන්වලට අදාළව ෙම් ගහන
තීරු බද්ද වැඩි කිරීම මඟින්, ඇත්තටම ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
රත්තරන් මිල අඩු වීෙම් වාසිය ෙද්ශීය රන් කර්මාන්තකරුවන්ට
එන්ෙන් නැහැ. තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා කියනවා නම්, ඒක
ෙද්ශීයව රන් බඩු හදන සාමාන්ය මිනිසුන්ට, අගුල්මඩුෙව් ඉන්න
රත්තරන් බඩු හදන ෙකනාට එනවා කියලා. නැහැ, එන්ෙන් නැහැ.
ඒක පිළිමතලාෙව් රත්තරන් බඩු හදන ෙකනාට යන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, ඒ වාසිය ෙනොෙවයි ෙම් ෙසොයන්ෙන්. ෙම් නිසා ෙම්
ව්යාපාරෙය් ෙයදී ඉන්න, රත්තරන් කර්මාන්තෙය් ෙයදී ඉන්න
අයට වැදිලා තිෙබනවා; වාණිජ බැංකුවලට වැදිලා තිෙබනවා; මහ
බැංකුවට වැදිලා තිෙබනවා; මහ බැංකුෙව් සංචිතයට වැදිලා
තිෙබනවා. ඒ අර්බුදය ෙවනම තිෙබනවා. හැබැයි අපි විශ්වාස
කරන විධියට ෙම් කියන පැලැස්තර විසඳුම්වලින් ඒ අර්බුදය පියමං
කරන්න බැහැ. පධාන ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි.
අද ආණ්ඩුව ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ගැන සලකලා, ජනතාව
සම්බන්ධ වුණු කර්මාන්ත, ව්යාපාර, කෘෂිකර්මාන්තය පවත්වා
ෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුවට අද ආණ්ඩුෙව් උපාය මාර්ගය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ෙවනුවට විෙනෝද
ආර්ථිකය - entertainment economy - නඩත්තු කරන එකයි. ඒ
විෙනෝද ආර්ථිකය සඳහා තමයි අද පහසුකම් ෙදන්ෙන්. අද ෙජ්ම්ස්
පැකර්ලාට ඉඩම් ටික ෙදන්ෙන් ඒ නිසායි. අද එල්ෆින්ස්ටන් එක
ඉස්සරහා තිෙබන දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති අක්කර 19ක්
ෙචලීනා කියන ෙකොම්පැනියට ෙමොකටද? වගා කරන්නට
ෙනොෙවයි. නිෂ්පාදනයට ෙනොෙවයි. ඒ entertainment economy
එකට. ඒ ෙකොම්පැනිෙය් වත්කම් පමාණය ෙකොපමණද? [බාධා
කිරීම්] අනුර යාපා ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ෙසොයලා බලන්න. ඒ
ෙකොම්පැනිෙය් වත්කම් පමාණය රුපියල් 30යි. [බාධා කිරීම්]
ඇහුෙණ් නැහැ.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

யக்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

"Entertainment industry" කියන එකත් industry එකක්
තමයි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එතුමා කියන ෙද් ඇහුෙණ් නැති වුණත් මම ඇෙහන්න
කියන්නම්. එතුමා කියන්ෙන් "entertainment industry" කියන
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එකත් industry එකක් තමයි කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒක තිෙබන
රටවල් තිෙබනවා. මැකාෙවෝ දූපත්වල ඒක තිෙබනවා. මැකාෙවෝ
දූපත්වල ජාතික ආදායෙමන් සියයට 84ක් ලැෙබන්ෙන්
කැසිෙනෝවලින්. මැකාෙවෝවල රජෙය් බදු ආදායෙමන් සියයට
84ක් ලැෙබන්ෙන් කැසිෙනෝවලින්. ඒ entertainment economy
එක ලංකාවට ෙග්න්න උත්සාහ කරනවා නම් අෙප් රටට ෙදවි
හාමුදුරුවන්ෙග්ම පිහිටයි කියලා තමයි මට කියන්නට
තිෙබන්ෙන්.
[අ.භා. 3.44]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන්ෙන් අද ඉතාම
විෙශේෂ වූ කටයුත්තක්, විෙශේෂෙයන්ම රත්තරන්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී මූලාසනය සඳහා ගරු ජානක
බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்ப , மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair,
and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට
ඕනෑ, අද රත්තරන් සඳහා සියයට 5ක ආනයන තීරු බද්දක් සහ ඒ
මත පනවන ලද සියයට 100ක අධිභාරය තුළින් විෙශේෂෙයන්ම
ඉහළ පහළ යන රත්තරන් මිල සම්බන්ධෙයන් පාලනයක් ඇති
කිරීම ඉතාම කාෙලෝචිත වන බව. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් ෙවෙළඳ
ෙපොළවල් හරහා එෙහම නැත්නම් ඉන්දියාවට ෙහොර පාෙරන්
රත්තරන් යන මාර්ගය ඇහිරීමත් ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා.
ෙකෙසේ ෙවතත් අප ඒ ගැන සතුටු වනවා. ෙමොන ෙද් වුණත් 2012
වසෙර් මහ බැංකුව මිලට ගත්ත මුළු රත්රන් පමාණය
ෙමටික්ෙටොන් 23.69ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙළවි කරලා
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තිෙබනවා, ෙමටික්ෙටොන් 20.64ක පමාණයක්. අෙප් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමා කියපු ආකාරයට ෙම් රත්රන් මහ බැංකුව එකතු
කරෙගන තිෙබනවාට වැඩිය ගනුෙදනු කිරීමක් -buying and
selling - වාෙග් කටයුත්තක් තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක
වැදගත්. අවසානෙය්දී ෙශේෂය හැටියට ඉතුරු කරෙගන තිෙබනවා,
ෙමටික්ෙටොන් 3.64ක්. ඒ වාෙග්ම 2012 ෙදසැම්බර් වන විට මහ
බැංකුව සතු රත්රන් සංචිතය හැටියට ෙමටික්ෙටොන් 13.62ක
පමාණයක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒෙක් වටිනාකම ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියන 727ක් ෙවනවා. රත්රන් මිල අඩු වැඩි වීමත් අෙප්
ආර්ථිකෙය් ශක්තිමත්භාවයට බලපානවා. ෙමොකද, මහ බැංකුව
වාෙග් ආයතන මා හිතන හැටියට ඒ ශක්තිමත්භාවය ෙපන්නුම්
කරලා තිෙබනවා. ඒක අප ඉතාම අගය කරන්න ඕනෑ. ඒක ඉතාම
වැදගත් වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ව්යාපාරික අංශ, මූල්ය අංශ පසු ගිය
කාල සීමාවන් තුළ ෙම් සම්බන්ධෙයන් එක කාරණයක්
අනුගමනය කෙළේ නැහැ. ෙමොකද ෙම් රත්රන් බඩු උගස් කිරීෙම්දී
තරගයක් තිබුණා. එෙහම තරගයක් තිබීම ෙහොඳයි. ඒ තරගය තුළ
රත්රන් පවුමක් උගස් කිරීම තුළින් වැඩි මුදල් පමාණයක් පතිලාභයක්- ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් එය උගස් කළ ෙකනාටයි.
ආයතන අතර තරගයක් තිබුණා, සියයට 70යි, සියයට 60යි කියලා.
නමුත් එතැනදී ෙම් ආයතන පධාන වශෙයන් ෙමහි මූල්යමය
තත්ත්වය ගැන, ව්යාපාරික තත්ත්වය ගැන සලකා බැලුෙව් නැහැ.
ෙමොකද රාජ්ය අංශෙය් ඕනෑම ආයතනයක් ණයක් දීෙම්දී
ඇපකරයකට සියයට සියයක් ෙදන්ෙන් නැහැ; සියයට 70ක්
ෙදන්ෙන් නැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙදන්ෙන් සියයට 40යි. නමුත් ෙම්
කාරණය ගැන අෙප් මූල්ය අංශ සහ ව්යාපාරික අංශ අවධානය
ෙයොමු කෙළේ නැහැ.
ඇත්ෙතන්ම රත්රන් පවුමකට සියයට 40යි ෙදන්න තිබුෙණ්. ඒ
සියයට 40 දුන්නා නම්, මූල්ය ආයතන හැටියට ඔවුන්ට අද ෙම්
පශ්නයට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ වැරැද්ද
කළා. තරගකාරිභාවය තුළ රත්රන් මිල පහළ යයි කියලා ඔවුන්
හිතුෙව් නැහැ. විවිධ රටවල්වලින් එකතු කර ගත්ත රත්රන් සංචිත
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හැරීම තුළ තමයි ෙම් මිල අඩු වීම
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ආර්ථිකය තුළ මිල අඩු වන
ෙවලාෙව් ඒ රත්රන් සංචිත ෙගොනු කර ගැනීම, එකතු කර ගැනීම
වරදක් ෙවන්ෙන් නැහැ. යම් ෙකෙනකු ෙම්ක වැරැදියි කියලා
කියන්න පුළුවන්. මහ බැංකුව වුණත් ෙම් වාෙග් ෙවලාවකදී
පුළුවන් තරම් සංචිත එකතු කර ගන්නවා. රත්රන් සංචිතය කියලා
කියන්ෙන් ෙම් රටට තිෙබන සම්පතක්. මිල අඩු කාලය තුළ ෙම්
රත්රන් සංචිත එකතු කර ගැනීම තුළින් රෙට් ආර්ථිකයට යම් කිසි
පශ්නයක් වුණු ෙවලාවක ෙම් සංචිතවලින් අපට පෙයෝජන ගන්න
පුළුවන් වනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් රජය හැටියට පාෙයෝගිකව ෙම්
තත්ත්වය සමනය කරන්න ෙම් විධියට සියයට 5ක තීරු බද්දක්
පැනවීම සහ ඒ මත සියයට සියයක අධිභාරයක් පැනවීමත් ඉතාම
වැදගත් වනවාය කියන කාරණය අප කියන්න ඕනෑ.
අෙප් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා සෙතොස ව්යාපාරය ගැන
කථා කළා. සෙතොස ව්යාපාරය ගැන එතුමාට කථා කරන්න
අයිතියක් නැහැ. ෙමොකද සෙතොස ව්යාපාරය එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජයක් යටෙත් වහලා දැම්මා. ඒක සම්පූර්ණෙයන් පැය 24ක්
ඇරලා තැබුවත් සමහර විට පැය 8ක කාල සීමාව තුළ සන්ලයිට්
කෑල්ලක්වත් විකුණුෙන් නැහැ. ෙවන පැත්තක් ෙපන්නලා ෙම්
සෙතොස ව්යාපාරය අරෙගන ගිහිල්ලා පසුව සම්පූර්ණෙයන් වසා
දැම්මා. දැන් අප නැවත Co-op City ආයතන ආරම්භ කර
තිෙබනවා. අප නැවත අද එය ඉහළ මට්ටමකට ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. රෙට් මධ්යම පන්තිෙය් ජනතාවට තමන්ට වුවමනා
ෙදයක් මිලට ගන්නට තිෙබන පධාන ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් සෙතොස ආයතනයයි. අද සෙතොස ආයතනයට
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, මිල පාලනය කරන්න. ෙම් සෙතොස
ආයතන පිහිටීම තුළින් ඒ සෙතොස ආයතනෙය් මිලට අනිකුත්
ෙවෙළඳ සැල්වල මිල හැසිරීමක් සිද්ධ වනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි
සමුපකාර වාෙග් රාජ්ය ආයතනවල තිෙබන වැදගත්කම. මා හිතන
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හැටියට අෙප් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ඒෙක් වැදගත්කම
දැක්ෙක් නැහැ. ඒෙක් ෙවන පැත්තක් තමයි එතුමා දැක්ෙක්. ඒ
නිසා ෙවන්න ඇති එතුමා ඒ ආයතනය එදා වහලා දමන්න කටයුතු
කෙළේ. ඒ ෙහේතුව නිසා එතුමන්ලාට ඒ ගැන කථා කරන්න
අයිතියක් නැහැ.
ඊ ළඟට මූල්ය අංශය ගත්තාම රාජ්ය අංශෙය් ආෙයෝජන
මණ්ඩලය, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව
වාෙග් ආයතන සම්බන්ධෙයන් නිතර විවිධ විෙව්චනයන් කරනවා.
මූල්ය ආයතනයක් හැටියට ලංකා බැංකුව ටිලියන දාහකට වැඩි
වත්කම් පමාණයක් තිෙබන ආයතනයක් බවට අද පත් ෙවලා
තිෙබනවා. වැඩිම ගනුෙදනුකරුවන් ඉන්න ආයතනය බවට ලංකා
බැංකුව පත් ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්ය අංශෙය් බැංකුව හැටියට මා
හිතන්ෙන් ඉතා විශාල ශාඛා පමාණයක් දක්වා අද එය වර්ධනය
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ අද රාජ්ය බැංකු ශක්තිමත් වීම
ෙම් වාෙග් මැදි ආදායම් ලබන ආර්ථිකයකට වැදගත් වනවා. රාජ්ය
මූල්ය ආයතනවල සහෙයෝගය රාජ්ය ආෙයෝජනෙය්දී ඉතා වැදගත්
වනවා.
ඒ නිසා ෙම් වැදගත් කටයුත්ෙත්දී මූල්ය ආයතන තවත්
ශක්තිමත් වනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙලෝක ආර්ථිකය කඩා
වැෙටද්දී, ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල මූල්ය ආයතන, බැංකු කඩා
වැෙටද්දී අපට පුළුවන්කම ලැබුණා අෙප් බැංකු කඩා වැෙටන්ෙන්
නැතුව ඉදිරියට ෙගන යන්න. අපි ඒ ආ ගමන අනුව තමයි ලංකා
බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව වැනි
ආයතන අද ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට ෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්.
ෙසලාන් බැංකුව වැනි ආයතන රජෙය් මනා හැසිරවීම තුළ මූල්ය
අර්බුදයකට යෑමට ෙනොදී අද ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක තිෙබනවා.
ඒ නිසි මූල්ය කළමනාකරණෙය් පතිඵල කියන එක අපි කියන්න
ඕනෑ.
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් 2013 වර්ෂෙය්
ජනවාරි - අෙපේල් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ලැබූ ආදායම 2012 ලද
ආදායම සමඟ බැලුවාම සියයට 38.8කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 14,930 දක්වා ආදායම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නියමයන්ෙග් මූලිකම පරමාර්ථය, ෙද්ශීය කර්මාන්ත
දිරිමත් කිරීම; ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය වැඩිදියුණු
කිරීම. ඒ බදු අනුපාතය ඉහළ දැමීම තුළ ෙද්ශීය කර්මාන්තවල
වර්ධනයක් සිදු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම අර්තාපල් අස්වැන්න
ෙවෙළඳ ෙපොළට එන කාලෙය්දී ආනයන බදු ඉහළ දැමීම මඟින්
ෙද්ශීය ෙගොවියාට නිසි ෙවෙළඳ ෙපොළක් සැකසීම සිද්ධ වනවා. ඒ
වාෙග්ම අර්තාපල් අස්වැන්න අවසාන වී ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හිඟයක්
ඇති වීෙමන් පාරිෙභෝගිකයාට ඉහළ මිලක් ෙගවන්න සිදු වන
අවස්ථාෙව්දී පාරිෙභෝගිකයාෙග් පැත්ෙතන් හිතලා ආනයන බද්ද
අඩු කර ඒ සහනය පාරිෙභෝගිකයාට ලබා ෙදනවා. ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් හිතලා ඒ විධියට ඉතා පාෙයෝගිකව විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත අද කියාත්මක වීම තුළ එහි වාසිය
පාරිෙභෝගිකයාට හා නිෂ්පාදකයාට ලැබිලා තිෙබනවා.
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, එක පැත්තකින්
අපනයන ආදායම අඩු වන බව. එක පැත්තකින් රජෙය් අපනයන
ආදායම අඩු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම
ගත්තාම, 2008 දී හාරලක්ෂ තිස්අටදහස් හාරසිය හැත්තෑපහක්
පැමිණියා නම් ෙම් වන විට එය දසලක්ෂ පන්දහස් හයසියයක්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, විශාල වැඩි වීමක් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද, ශීඝ වර්ධනයක්. සියයට
17.5ක වෙග් වර්ධනය ෙව්ගයක් සංචාරක කර්මාන්තෙය් සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. සංචාරකයන් පැමිණීම නිසා සංචාරක
කර්මාන්තෙයන් අපට ලැෙබන ආදායම් පමාණය වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා.
ඊළඟට, විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිෙයන් ලැෙබන ආදායම්
පමාණය 2005 සිට අද දක්වා ගත්තාම විශාල වර්ධනයක් සිදු
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ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හරහා තමයි විශාල විෙද්ශ සම්පත් පමාණයක්
රට තුළට ගලා ෙගන එන්ෙන්. එදා අෙප් රෙට් තිබුෙණ් ෙත්, ෙපොල්
සහ රබර් ආර්ථිකයක්. අද ෙත් අපනයනය ගත්තාම, ෙත් අපනයන
ආදායම යම් පමාණයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපි
පිළිගන්න ඕනෑ. නමුත් ෙත් අපනයන ආදායම අඩු වන ෙකොට
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, රෙට් බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි
ඒවා ආනයනය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම උතුෙර් ජනතාවෙග්
පධාන ආදායම් මාර්ගය වන උළුදු වගාව වර්ධනය ෙවලා
තිෙබනවා. අපි ඒ වාෙග් නිෂ්පාදන පිට රටින් ෙගන්වන්ෙන් නැතුව
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා.
ඊළඟට, තිෙපෝෂ කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය ෙසෝයා ෙබෝංචි
වගාව අපි ෙම් රෙට් දියුණු කර තිෙබනවා. ඒ වගා අංශයන් සඳහා
අපි ලබා දී තිෙබන සහන වැඩියි. අද කෘෂි කර්මාන්ත අංශයට
නැඹුරුවීමක් නැහැ කියලා ෙමතුමන්ලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අපි කියන්න ඕනෑ අද කෘෂිකර්ම අංශයට තමයි වැඩිම
මුදලක් ෙවන් කරන්ෙන්. මා හිතන හැටියට වැඩිම මුදලක් ෙවන්
කරන්ෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට. වී, ෙත්, ෙපොල්, රබර්, එළවලු
ආදී සියලු වගාවන් සඳහා 2005 ඉඳන් අද දක්වා සහනාධාර ලබා දී
තිෙබනවා. ඒ නිසා එම නිෂ්පාදනයන්ෙග් අගය වැඩි කරන්න
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම් රෙට් කෘෂිකර්ම
ක්ෙෂේතෙය් ඉහළ වර්ධනයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම
වැදගත් වනවා. අපි ෙපොල් නිෂ්පාදනය ගනිමු. 2011දී ෙගඩි
මිලියන 513ක් අපි නිෂ්පාදනය කළා. 2013 වන ෙකොට ඒ පමාණය
අපිට වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. කෘෂි
කර්මාන්ත අංශෙය් නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න ෙම් රජය වැදගත් වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කිරීම ඉතාම වැදගත් වනවා.
ඊළඟට ආෙයෝජනයන් ගැන කථා කරමු. චීනෙය්
ආෙයෝජනයන් ගැන නිතරම කථා කරනවා. චීන ආෙයෝජනයන්
යටෙත් ෙකොළඹ නගරය සහ කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
සම්බන්ධ වන අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙහට අනිද්දා ආරම්භ කරන්නට
නියමිතයි. ඒ මාර්ගය කිෙලෝ මීටර් 26ක් විතර තිෙබනවා. විනාඩි
20න් යන්න පුළුවන්. ඒක චීන රජෙය් ආධාර. එතෙකොට ඒක
ආෙයෝජනයක්.
ඊළඟට ෙපෙර්දා ෙකොළඹ වරාය ආරම්භ කළා. මම ඊෙය්ත් ෙම්
ගැන කිව්වා. සුද්දාට කිෙලෝ මීටර් 2 1/2ක් හදන්න අවුරුදු 37ක්
ගියා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට අවුරුදු හතරක්
ඇතුළත වරාෙය් කිෙලෝ මීටර 6 1/2ක් දිග දියකඩනයක් හදන්න
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒක නැහැයි කියලා ෙම් රෙට් කාටවත්
කියන්න බැහැ. එහි ගැඹුර මීටර් 18කට වැඩි පමාණයක්. ඒ
කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනය වන ෙලොකුම නැව වුණත්
ලංකාෙව් වරායකට ෙග්න්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වය ඇති කෙළේ
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට, වරාය අධිකාරිෙය්
සභාපතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම අෙප් අධීක්ෂණ මන්තීතුමන්ලාට, ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමන්ලාට, ව්යාපෘති ඇමතිතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත
වන්නට ඕනෑ. ෙම් පාෙයෝගික වැඩසටහන ගමට ෙගනාවා. අද
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කරනවා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය්
පාෙයෝගික තත්ත්වය බලන්න. මම ෙම්ක ඊෙය්ත් කිව්වා. ඊෙය්
ෙපෙර්දා අපි දැක්කා බර වාහන විශාල පමාණයක් ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොට
වරායටයි. නමුත් ෙම් අය හුවා දක්වන්ෙන් හම්බන්ෙතොට වරායට
ඒවා ෙගනැල්ලා ෙගොඩබාලා එතැනින් නැවත ෙකොළඹට ෙග්නවා
කියලා. ෙම් රජය ගැන එවැනි වැරදි චිතයක් මවාපාන්න උත්සාහ
කරනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ගැනත්
කියනවා. චීන ආධාර යටෙත් ඉදි කරන ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
විදුලිබලාගාරෙය් ෙමගාෙවොට්ස් 900ක විදුලි නිෂ්පාදනයක් කළ
හැකියි. එහි පළමුවැනි අදියර ආරම්භ කළා. එහි පළමුවැනි අදියර
ආරම්භ කිරීම නිසා, විදුලිය කැෙපන කාලය තුළ අඛණ්ඩව විදුලිය
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ලබා ෙදන්න පසුගිය කාලෙය් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙදවන
අදියර නිම වුණාට පසුව තවත් ෙමගාෙවොට්ස් 600ක පමණ විදුලිය
පමාණයක් නිෂ්පාදනය වීම තුළ මුළු විදුලි ධාරිතාව ෙමගාෙවොට්ස්
900ක් ෙම් රෙට් විදුලි පද්ධතියට එකතු ෙවනවා. ඒ තුළින්
ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්?
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙබෝඩ්ලන්ඩ් විදුලි ව්යාපෘතිය පටන් ගත්තා.
ෙකොත්මෙල් ව්යාපෘතිය අවසන් කර තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල්
සඳහා චීන රජෙය් ආධාර ලැබී තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ
රටවල් අපට ආධාර ලබා ෙදනවා නම්, සහන ෙපොලියට ණය ලබා
ෙදනවා නම්, ඒවාට ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි ඒවා
ලබා ෙගන ෙම් රටට පෙයෝජනවත් වන විධියට ෙයදවිය යුතුයි. අපි
එෙසේ ෙයොදවා තිෙබනවා. ඒ විනිවිදභාවය ජනතාව දකිනවා. ඒවා
ජනතාවට බලන්න පුළුවන්. අද ෙකොළඹ වරායට ගියාම අපි ඒක
ඇස් ෙදෙකන් දකිනවා. අපි පුංචි කාලෙය් දැක්ෙක් පුංචි වරායක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුංචි කාලෙය් අපි එක්ක ෙගන
ගිහිල්ලා ෙපන්නුෙව් රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. අද අපි
දකිනවා, කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ; මත්තල ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ. එතෙකොට අපට ෙලොකු ආඩම්බරයක් ඇති ෙවනවා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප් රටට ආපු යහළුෙවෝ කිව්ෙව් ෙම් රෙට් ඇති
ෙවලා තිෙබන සංවර්ධනය දකින ෙකොට ෙලොකු සතුටක්
දැෙනනවා කියලායි. ඒ නිසා අපි ෙම්වා දිහා ෙකොළ කණ්ණාඩි, රතු
කණ්ණාඩි දමලා බලන්න ෙහොඳ නැහැ. සැබෑ ෙලස බලන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, ෙම්වා අයිති වන්ෙන් අපට ෙනොෙවයි. අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම්වා නිර්මාණය කෙළේ ෙහට
ජනතාවටයි. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම්වා
නිර්මාණය කෙළේ ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමන්ලාෙග්
අනාගත නායකත්වයටයි; ඒ තරුණ පරපුරටයි. ෙහට ජනතාවට
තමයි ෙම් නිර්මාණයන් බිහි කරලා තිෙබන්ෙන්. අපට ඒ ගැන
සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. හැම ෙවලාෙව්ම විපක්ෂය ෙපන්නුම්
කරන්ෙන් වැරදි පැත්තක්. ෙවනත් කණ්ණාඩි දමලා තමයි
බලන්ෙන්. ෙම්කට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි ෙම් රෙට්
සංවර්ධනය සහ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යන
ගමන; මැතිවරණ ජයගහණය.
අපි දැන් පළාත් සභා තුනක මැතිවරණයට මුහුණ ෙදනවා.
වයඹ පළාත් සභාව, උතුරු පළාත් සභාව සහ මධ්යම පළාත් සභාව
සඳහා මැතිවරණ පවත්වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක්
ඇති ෙවනවා නම්, විපක්ෂය ශක්තිමත් නම්, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් තරුණ කණ්ඩායෙම් හිටපු ශක්තිමත්ම නායකෙයක් වන
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා අෙප් පැත්තට එන්ෙන් නැහැ.
නමුත් එතුමා ආවා. එදා හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ගලක් තිෙබනවා
කිව්ව එතුමා, අද කියනවා ගලක් නැහැයි කියලා. ෙම් ෙද් තමයි
අපට ඕනෑ. ෙම් ෙද් කරන්න, ෙමවැනි පාතිහාර්යයක් කරන්න
අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්යි. අද ජනතාවට එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට කතිරයක් ගහන්න විධියක් නැහැ. ෙහේතුව
ෙමොකක්ද, තමන්ෙග් මන්තීවරයා ආරක්ෂා කර ගන්න බැරි
විපක්ෂයකට අපි කතිරයක් ගහන්ෙන් ඇයි කියන මානසික කඩා
වැටීම ඒ අයට ඇති ෙවනවා.
අපි ෙම් රෙට් ඇති කරන සංවර්ධනය ජනතාවට පාෙයෝගිකව
ෙපන්වා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි පාෙයෝගික මට්ටෙම් සුවිෙශේෂ
බදු පැනවීම තුළ ඒ ඒ කාල සීමාවන් තුළ ආර්ථිකෙය් ඇති වන
පශ්නවලට නියම විසඳුම් ලබා දීම තුළින් ඒ වාසිය ෙම් රෙට්
ජනතාවට ලබා ෙදන්නට කියා කිරීම ගැන අපි රජයට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප්
ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා, ෙමොනවාද මම දන්ෙන්
නැහැ කියවලා යන්න ගියා. අවම වශෙයන් පිළිතුරවත් අහෙගන
ඉන්න එතුමාට ශක්තියක් නැහැ.

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

කවුද කිව්ෙව්?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මමයි කියන්ෙන්.

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

මම අහෙගන ඉන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමාෙග් නම ලලිත්
දිසානායකද? [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
දැන් එතුමා කිව්වා - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා
කියපු කාරණා ෙදකක් ගැන විතරයි කියන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ
ඔබතුමාට යන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කිව්වා, ඇපකරයකට සියයට
40ක් ෙනොදීපු එක තමයි වැරැද්ද, තරගකාරිත්වය නිසා සියයට
100ක් ඇපයට දුන්නා කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

සියයට 70ක්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා, සියයට සියයක් දුන්නා කියලා.
රත්තරන් ඇපයට ගන්න ෙකොට මුළු පමාණයටම වාෙග් ණය
ෙදන්න පුළුවන්. ෙමොකද රත්තරන් ඕනෑ ෙව්ලාවක විකුණන්න
පුළුවන්. ෙම්ක නිකම් ඉඩමක් ඇපයට ගත්තා ෙහෝ building එකක්
ඇපයට ගත්තා වාෙග් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අධිකරණෙය් හිටපු විනිශ්චයකාරවරෙයක් හැටියට ඔබතුමාත්
දන්නවා, building එකක් ඇපයට ගත්ෙතොත් ඒ වාෙග් ඇපයක්
liquidate කරන්න ෙකොච්චර අමාරුද කියලා. නමුත් ෙම් රත්තරන්
උකසට අරෙගන ණය ෙදන එක හරි ෙලෙහසියි. ඒක තමයි ඒ
රත්තරන්වලට වැඩි ණය පමාණයක් ෙදන්ෙන්.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, මූලාසනය අමතන්න.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මම එනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

එන්න, එන්න. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

තමුන්නාන්ෙසේ ඕනෑ ෙදයක් කියන්න. මම තවම දවාලට
කෑෙවත් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ඉක්මනට පිළිතුරු ෙදන්නම්. ඊට
පසුව ඔබතුමා යන්න. [බාධා කිරීමක්] පිළිතුරු ෙදන්නම්.

ෙමතුමා මහ ෙලොකු අවවාදයක් දුන්නා, මහ බැංකුවට. මහ
බැංකුව රත්තරන් එකතු කරන්න ඕනෑය කිව්වා, ෙම් කාලෙය්.
එතුමා එෙහම කිව්වා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි පශ්නය. ෙම් වාෙග්
උපෙදස් දීලා තමයි ෙහජින් එකටත් ෙකළවුෙණ්. ෙතල් මිල ඉහළ
යන ෙකොට ෙම් වාෙග් උපෙදස් දුන්නා -ෙමතුමා ෙනොෙවයි, ෙවන
පුද්ගලෙයකු ගිහින් උපෙදස් දුන්නා- අෙප් ෆවුසි ඇමතිතුමාට. දැන්
ෙහජින් ගිවිසුමක් ගහන්න, ෙතල් මිල ඉහළ යනවා කියලා කිව්වා.
අෙන්, හත්ෙදයියෙන් ෙමොකද වුෙණ්? ෙහජින් ගිවිසුම ගහලා මාස
තුනයි, ෙඩොලර් 140ට තිබුණු ෙතල් බැරල් එක ෙඩොලර් 30ට කඩා
ෙගන වැටුණා. ඒ සූදුෙවන් අපට ෙකොච්චර පාඩුද? ඒ සූදුෙවන්
ස්ටෑන්ඩඩ් චාටඩ් බැංකුවට ෙඩොලර් මිලියන 60ක් පාඩුයි. සිටි
බැංකුවට ෙඩොලර් මිලියන 60ක් පාඩුයි. ෙඩොයිෂ් බැංකුවට ෙඩොලර්
මිලියන එකසිය ගණනක් පාඩුයි. ලංකා බැංකුවට පාඩුයි. මහජන
බැංකුවට පාඩුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට පස්ෙසේ ගීසිෙය් බැඳුම්කර
ගන්නය කියලා කිව්වා. ගීසිෙය් බැඳුම්කර ගත්ෙතොත් මහ බැංකුෙව්
සංචිතවල ලාභය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා කියලා කිව්වා.
ඒක ෙන් ෙමතුමාත් කිව්ෙව්, මහ බැංකුෙව් සංචිතවල ලාභය වැඩි
කර ගන්න රත්තරන් ගන්නය කියලා. ගීසිෙය් බැඳුම්කරවලට
ෙමොකද වුෙණ්? කඩා ෙගන වැටුණා. කඩා ෙගන වැටුණාට පස්ෙසේ
සාමාන්ය ජනතාවෙග් සල්ලිවලට ෙමොකද වුෙණ්? ෙඩොලර් මිලියන
බර ගණනක් ෙහේදිලා ගියා. ඒවා මහ බැංකුෙව් පුද්ගලෙයෝ
ෙගනැල්ලා ෙගව්වාද? ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා
ෙගනැල්ලා ෙගව්වාද? එෙහම නැත්නම් අතන කෑ ෙකෝ ගහපු, උඩ
පැනපු මන්තීවරයා ෙගනැල්ලා ෙගව්වාද? ෙගව්ෙව් නැහැ.
පරිප්පුවල බද්ද වැඩි කරලා, අල ෙගඩිෙය් බද්ද වැඩි කරලා, reload
එෙක් බද්ද වැඩි කරලා සාමාන්ය මිනිසුන්ෙගන් තමයි ඒක ගත්ෙත්.
ෙම්ක සූදු ආර්ථිකයක්. Greece බැඳුම්කරය ෙව්වා, ෙහජින්
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ගනුෙදනුව ෙව්වා, රත්තරන් ගනුෙදනු ෙව්වා ඒවා සූදු ෙකළින සූදු
ආර්ථිකයක ෙපෙනන්න තිෙබන ෙද්වල්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මා ළඟ තිෙබනවා,
Goldman Sachs කියන ආයතනය රත්තරන් ගැන දීලා තිෙබන
පුෙරෝකථනය. Goldman Sachs කියන්ෙන් ඉහළින්ම පිළිගත්
ආෙයෝජන බැංකුවක්. ඔවුන් කියනවා, “We see gold, ending
2014, at US Dollars 1,050 an ounce” කියලා. ෙම්ක ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන්ෙන් ජූනි මාසෙය් 24 වැනි දා. අවුන්සය ෙඩොලර්
1,900ට ගත්තු රත්තරන් සඳහා 2012 අග ෙවන ෙකොට මහ බැංකුව
වියදම් කරලා තිෙබනවා, ෙඩොලර් මිලියන 749ක්. ඔවුන් ඒ දත්ත
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. සංචිත හැටියට ෙමටික්ෙටොන් 13.62ක්
තිබිලා තිෙබනවා. එහි වටිනාකම ෙඩොලර් මිලියන 749ක්. නමුත්
අද ෙවන ෙකොට රත්තරන් අවුන්සය ෙඩොලර් 1,300ට අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. එතෙකොට ඒෙක් පාඩුව විතරක් ෙඩොලර් මිලියන 175ක්
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා කියන විධියට තවත් ගත්ෙතොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම්
Goldman Sachs කියන විධියට රත්තරන් මිල ෙඩොලර් 1,300
ඉඳලා 1,050ට බැස්ෙසොත් ඒ පාඩුව විඳින්ෙන් කවුද? ලලිත්
දිසානායකද? නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන අවෙබෝධයක්
තිෙබන, ෙම් පිළිබඳව දන්නා උගත් පුද්ගලයන්ට ෙම් තීරණ ගන්න
ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ දන්ෙන් නැහැ ෙම්වා ගැන.
ගීක බැඳුම්කර ගන්නවාද, ෙතල් hedge කරනවාද එෙහම නැත්නම්
රත්තරන් ගන්නවාද නැද්ද කියන ඒවාට ෙද්ශපාලනඥයන්
පැටෙලන්න නරකයි. ෙමහි තිෙබන පශ්නය ඕක ෙනොෙවයි. ඇයි
රත්තරන්වල බද්ද වැඩි කෙළේ? රත්තරන්වල බද්ද වැඩි කෙළේ
ෙම්කයි. රත්තරන් උකසට අරෙගන ෙකෝටි 70,000ක් මිනිසුන්ට
ණයට දීලා තිෙබනවා ලංකාෙව් බැංකු, මූල්ය ආයතන - finance
companies - සහ leasing companies. දැන් ෙමොකද ෙවන්ෙන්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? මිනිසුන් ඒ උකස ෙබ්රා ගන්ෙන්
ඔවුන්ෙග් රත්තරන් වටිනාකම උකෙසේ පමාණයට වඩා වැඩි නම්
තමයි. ණයට වඩා රත්තරන් මිල වැඩි නම් ඒක ෙබ්රා ගන්නවා.
දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? Sovereign එක උකස් තියලා
ගත්ෙත් රුපියල් 50,000යි, 55,000යි. දැන් එය රුපියල් 30,000ට
විතර අඩු ෙවලා. ඒ නිසා ඔවුන්ට අවශ්යතාවක් නැහැ රත්තරන්
ටික ෙබ්රා ගන්න. රත්තරන් ටික බැංකුවට යන්න දීලා, එෙහමත්
නැත්නම්, උකසට දීපු පුද්ගලයාට යන්න දීලා සල්ලිවලින් අඩු
ගණනට sovereign එකක් ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 55,000ක්
ගන්නවා බැංකුෙවන් රත්තරන් ටික උකසට තියලා. ඊට පස්ෙසේ
රුපියල් 30,000ට කෙඩන් ගන්නවා, රත්තරන්. එතෙකොට කාටද
ෙමහි පාඩුව? ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් බැංකු කඩා ෙගන වැෙටන
එකයි. බැංකු සහ මූල්ය ආයතන කඩා ෙගන වැටීම යම්කිසි
පමාණයකට අඩු කර ගන්න පමණයි ෙම් බද්ද දමලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමතැන කවුරු ෙවන ෙමොනවා කිව්වත් ඒකට පමණයි ෙම් බද්ද
දාලා තිෙබන්ෙන්. ඕෙකන් ආණ්ඩුවට යම්කිසි බද්දක් අය කර
ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ බද්ද ෙබොෙහොම සුළු පමාණයක්. බද්දට
වඩා බය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ණයට දීපු ෙකෝටි 70,000 නිසා බැංකු
කඩා ෙගන වැෙටන්න ඉඩ තිෙබනවා කියන එකටයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ත් එක්කම අපට කථා
කරන්න සිද්ධ ෙවන ෙදයක් තිෙබනවා. ෙමහිදී ෙනොෙයකුත්
ඇමතිවරු ඇහුවා, ෙම් රජය ආශ්චර්යය කරා ශීඝෙයන් යන
රජයක්, රජය ෙම් යන ගමන ෙපෙනන්ෙන් නැද්ද, විපක්ෂයට ඒක
ෙපෙනන්ෙන් නැද්ද කියලා. විපක්ෂයට ෙපෙනනවා. මට
ෙපෙනන්ෙන් ෙම් රජය ෙලොකු ෙකොම්පැනිකාරයන්ට අෙප් රට,
අෙප් ජාතිය, අෙප් සමාජය, අෙප් ධර්මය, අෙප් පරිසරය, අෙප් මහ
ෙපොෙළොව ෙකෙලසන්න, දූෂණය කරන්න ඉඩ ෙදන එකයි. ඒක
තමයි කරන්න හදන්ෙන්. මා ෙමය විස්තර කරන්නම්. වැලිෙව්රිය
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සිද්ධිය ගන්න. එතැනදී ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ පෙද්ශෙය් පරිසරය
දූෂණය කරලා මිනිසුන්ට ෙබොන්න වතුර නැති ෙවලා. වතුර
ඔක්ෙකෝම විස ෙවලා. දැන් ආරංචි ෙවනවා අක්මීමන, ෙදොරෙප්,
වැලිෙකොන්ද පෙද්ශවල වාතය විස ෙවලා කියලා. මිනිසුන්ට හුස්ම
ගන්න බැහැ. ඉස්ෙකෝලවල ළමයි කලන්ෙත දමනවා, 10.30 වන
ෙකොට. 26 ෙදනකුට හදිසිෙය් ම පිළිකා හැදිලා. ඒ පැත්ෙත්
ආයතනයක් ඒ පරිසරය, ඒ මහ ෙපොෙළොව, ජලය දූෂණය කරනවා
කියලා කියනවා. කිසි ෙකෙනක් ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම්ක දන්නවාද දන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමා සමහර විට ෙම් ගැන දන්නවා ඇති.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා
chronic kidney disease of unknown origin ගැන. රජරට
පැත්ෙත් තිෙබන වකුගඩු ෙරෝගය නිදන්ගත ෙරෝගයක්.
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය පැතිෙරනවා. ෙම්,
cadmium ද, arsenic ද, fluoride ද, එෙහම නැත්නම් blue-green
algae ද කියන එක පිළිබඳව කාලයක් තිස්ෙසේ වාද විවාද කරනවා.
මම කියවලා බැලුවා ෙම් ගැන ෙතොරතුරු. අනුරාධපුර ෙරෝහෙල්
1994 දී විතර තමයි ෙම් ගැන ඉස්සර ෙවලාම දැන ෙගන
තිෙබන්ෙන්. දැනට අවුරුදු 20ක් විතර ෙවනවා ෙම්ක ගැන දැන
ෙගන. ෙමොකද කෙළේ? දැන් ෙම්ක පැතිෙරනවා. කී ෙදනකු
මැරිලාද? ඒ ෙරෝගෙයන් රජරට විතරද මිනිසුන් මැෙරන්ෙන්? දැන්
අපට කියනවා, රෙට් අෙනකුත් තැන්වලත් මිනිසුන් මැෙරනවා
කියලා. මම ෙසොයා බැලුවා කීෙදනකු විතර මැෙරනවාද කියලා
අවුරුද්දකට. cadmium වලින් ෙහෝ arsenic වලින් ෙහෝ මහ
ෙපොෙළොව විස කරපු නිසා ෙගවල්වල මැෙරන අයයි,
ඉස්පිරිතාලවල මැෙරන අයයි ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු කළාම
අවුරුද්දකට 1,400ක් පමණ ජනතාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වන බව
කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් පශ්නයක්
එල්සැල්වෙදෝරෙය්ත්
ඇති
ෙවන්න
පටන්
ගත්තා.
එල්සැල්වෙදෝරෙය් උක් ගස් වවන දුප්පත් ෙගොවීනුත් ෙම් විධියට
මැෙරන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන්ට ආරංචි වුණා ලංකාෙව්ත්
ෙමෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. ඔවුන් ඒ ගැන ෙසොයා
බැලුවා. ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන් ඒ පිළිබඳව කියා මාර්ග ගන්න
කටයුතු කළා. ඔවුන් ඒකට පමුඛතාව දීලා ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශය, ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඉතා විශාල මුදලක් ෙවන්
කර තිෙබනවා එල්සැල්වෙදෝරෙය් තිෙබන වකුගඩු පශ්නය විසඳා
ගැනීම සඳහා.
ඊට පස්ෙසේ කාලයක් තිස්ෙසේ DCD ගැන කථා කරනවා. අෙප්
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. වහාම කියාත්මක වන පරිදි ෙම් කිරි පිටි ආනයනය
තාවකාලිකව නවත්වා ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්නය කියා එතුමා
නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබන එක ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ඉන්දියාෙව්, චීනෙය් හා තවත් රටවල නවසීලන්තෙය්
කිරි පිටිවල අඩංගු DCD ගැන ෙනොෙවයි පශ්නය මතු වුෙණ්.
ඔවුන්ෙග් පශ්නය මතු වුෙණ් whey protein සම්බන්ධෙයනුයි.
නමුත් ෙම් ජාත්යන්තරය ෙගෙනන බලපෑමත් එක්ක ෙකෙසේ ෙහෝ
ෙම් DCD පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂා කරන්න කියලා දැන් ලංකාෙව්
කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. මෙග් පශ්නය ෙමයයි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. කවුද, ෙම් මහ ෙලොකු
ව්යාපාරිකෙයෝ? ෙමතරම් දහස් ගණනක් මිනිසුන් මැෙරන කල්
ෙම් පිළිබඳව කියා මාර්ගයක් ෙනොගන්නා තත්ත්වයට රජය පත්
කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "ජන බලයට වඩා
ධන බලය ෙලොකුයි" කියලා ඊෙය් ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා
කියනවා මා අහෙගන සිටියා. ජනතාවට ෙහණ ගැහුවත් ෙමොරිෂස්
රාජ්යෙය් ෙහෝ සැන් මැරිෙනො රාජ්යෙය් තිෙබන රහස් ගිණුම
ෙලොකු වනවා නම්, සාක්කුව පිෙරන නිසා ජනතාවට ෙමොනවා
වුණත් කමක් නැහැ, එම නිසා ඒ පිළිබඳව කියා මාර්ගයක් ගන්ෙන්
නැද්ද කියන පශ්නය අපට ආණ්ඩුෙවන් අහන්න වනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක පැත්තකින් ෙම් රජය මහ
ෙපොෙළොව, ජනතාව ෙබොන වතුර ටික, හුස්ම ගන්න වාතය දූෂණය
කරනවා, විනාශ කරනවා කියලා මා කිව්වා. අනික් පැත්ෙතන්,
සමාජය දූෂණය කරනවා, විනාශ කරනවා, විනාශ කරන්න ඉඩ
ෙදනවා කියලා මා කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013.08.05 වන දින "The
Australian Financial Review" කියන ඕස්ෙට්ලියාෙව් පධාන
පතෙය් පළ වූ වාර්තාවක් ෙගන හැර දක්වන "FENAFN.COM"
නමැති website එෙක් පිටුවකුත් අද දින "www.afra.com" නමැති
website එෙක් පළ වූ වාර්තාවකුත් මා ළඟ තිෙබනවා. මා ඒවා
සභාගත* කරන්න කැමැතියි.
මා සභාගත කළ වාර්තාවට අනුව 2013.08.05 දින "The
Australian Financial Review" පතෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වී
තිෙබනවා, I quote:
"Crown Limited CEO Rowen Craigie and CFO Ken Barton have
flown to Sri Lanka to discuss a proposal to build a casino in
Colombo".

එම සමාගෙම් පධාන විධායක අධ්යක්ෂ සහ පධාන මූල්ය
අධ්යක්ෂ ලංකාවට ආවාය කියලා ෙමහි සඳහන් වනවා. ෙලෝකෙය්
විශාලම කැසිෙනෝ ව්යාපාරෙය් පධාන විධායක අධ්යක්ෂ ලංකාවට
ඇවිල්ලා ෙකොළඹ කැසිෙනෝ ව්යාපාරයක් දැමීම පිළිබඳව සාකච්ඡා
කළාය කියා සඳහන් වනවා. ෙමොකක් ගැනද ෙම් සාකච්ඡා
කරන්ෙන් කියලා දැන් අපි දන්නවා. "අපි කැසිෙනෝ එකක්
හදන්ෙන් නැහැ. අපි licence ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියලා මෙග් මිත
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා කිහිප වාරයක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන
පවර්ධන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

தலீட்

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කියන්න. නමුත් "The Australian
Financial Review" පතෙය් තිෙබනවා, කැසිෙනෝ එකක් හදන්න
Crown Limited සමාගෙම් පධාන විධායක නිලධාරිවරයා ආවා;
ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලනඥයන් හමු වුණා කියලා. ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාද හමු වුෙණ් කියලා මා දන්ෙන්
නැහැ. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී එයට අපි උත්තරයක්
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 2013.08.05 වන දින පතෙය් තමයි
එෙහම තිෙබන්ෙන්.
මා සභාගත කළ අෙනක් වාර්තාෙව් ඊට වඩා වැදගත් පධාන
පුවතක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද එහි තිෙබන්ෙන්? එහි ෙමෙහම
තිෙබනවා:

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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“Crown gives no details on Sri Lanka hotel build”
“Crown CEO Rowen Craigie has returned from his trip to Sri Lanka
to meet government officials………..”

කවුද හමු වුණු government officialsලා?
"……..singing the praises of the island nation,…………”

අෙපෝ! ලංකාව ගැන ඉතාමත් ෙහොඳ, ගුණ වර්ණනා කර-කර ලු
ඒ කැසිෙනෝ ෙකොම්පැනිෙය් පධාන විධායක අධ්යක්ෂවරයා
ඕස්ෙට්ලියාවට නැවත ගිෙය්. ඔහුෙගන් ඇහුවාම ඔහු කිව්වාලු, "අපි
ඒ පිළිබඳව කිසිම ෙදයක් ඕස්ෙට්ලියාෙව් මාධ්යයට කථා කරන්ෙන්
නැහැ"යි කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න යන්ෙන්? ඕස්ෙට්ලියාෙව්
මාධ්යයට ඔවුන් කියනවා, "අපි ඔය ෙගොල්ලන්ට කථා කරන්ෙන්
නැහැ"යි කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා අපට
කියනවා, "නැහැ. එෙහම කැසිෙනෝ එකක් කරන්ෙන් නැහැ"යි
කියලා. නමුත් සියලු ෙදනාම දන්නවා, අතිවිශාල කැසිෙනෝ එකක්
කරන්න යනවා කියලා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ රාජ්ය ආරක්ෂක
ෙල්කම්වරයා "The Sunday Times" පතයට කියලා තිබුණා, -

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

Bill එක Parliament එකට ෙගෙනනවා. අපි ඔබතුමාට
සම්පූර්ණ විස්තර ෙදනවා. එතෙකොට ඔබතුමාට ඒ ගැන කථා
කරන්න පුළුවන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

කැසිෙනෝ එක එතැන හදන්න එපා, තව යාර ගණනක් පස්සට
ගිහින් හදන්න කියලා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ රාජ්ය ආරක්ෂක
ෙල්කම්වරයා කිව්වා කියා එම පතෙය් සඳහන් වනවා. ෙමොකද,
එතැන ගැහුෙවොතින් ෙබ්ෙර් වැව ලස්සනට ෙප්න්ෙන් නැහැයි ලු.
එතැන කැසිෙනෝ එක ගහනවා නම්, "U" shape එකට ගහන්ෙන්
නැතිව, කුළුණු ෙදකක් හැටියට ඒක ගහන්න කියා එතුමා කිව්වා
ලු. පසු ගිය "The Sunday Times" පත්තරෙය් එෙහම කියලා
තිබුණා. එතෙකොට එතුමා කියනවා, "ඔව්. ෙමතැන කැසිෙනෝ
එකක් ගහනවා. අප කිව්ෙව්, කැසිෙනෝ, එක තව ෙපොඩ්ඩක් එහාට
කරලා ගහන්න, එතෙකොට අෙප් view එක block ෙවන්ෙන්
නැහැ" කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කථාව? කවුද ෙම් officialsලා? ෙම්
පතිපත්ති සකස් කරන්ෙන් රජෙය් ඇමතිවරුද? එෙහමත් නැත්නම්
රජෙය් ෙසේවකෙයෝද? කවුද ෙම්ක කරන්ෙන්? කවුද ඇත්ත
කියන්ෙන්? ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමයි මම කිව්ෙව්, ෙමතැන
ෙකොළය වැහිල්ල කියන එක ගැන ෙමොවුන්ට gold medal එකක්
ෙදන්නට ෙවනවා කියා. මිනිසුන්ට ෙකොළය වහන්න එතරම්ම
දක්ෂයි. මහානායක හාමුදුරුවන්ට ගිහින් කිව්ෙව්, "අෙන්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මහානායක හාමුදුරුවෙන්! අපි කැසිෙනෝ අරින්නට ෙදන්ෙන්
නැහැ. අපි licence ෙදන්ෙන් නැහැ." කියායි. එෙහනම් දැන්
ෙමතැන කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් කැසිෙනෝ එක ෙග්න්න
හදන්ෙන් ෙම් සමාජය දූෂණය කරන්න, සමාජය විනාශ කරන්න
ෙනොෙවයි ද කියා අපට ඔබතුමාෙගන් අහන්න සිද්ධ ෙවනවා.

(The Presiding Member)

ජනතාවට වස කවන, වස ෙපොවන, වස හුස්ම ගන්වන ෙම්
ආණ්ඩුව රට, සමාජය, ජාතිය, ධර්මය දූෂණය කළාට ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? ඔවුන්ට ඒ ගැන හිතන්නවත් අවශ්යතාවක් නැහැ.
ඉස්සර නම් මම කිව්වා, ඔයෙගොල්ෙලෝ කැසිෙනෝ ෙග්නවා නම්,
ඒ කැසිෙනෝවලට licence කමයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒවා
ජන ශූන්ය තැන්වල ෙගනහිල්ලා ස්ථාපනය කරනවා නම් අපට
ෙම් ගැන යම් සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන්ය කියා. දැන් එෙහම
එකක් නැහැ. ඕෙස්ට්ලියන්කාරයා චණ්ඩියා වාෙග් එන්ෙන්.
2013.08.05 වන දින ඕස්ෙට්ලියාෙව් එම පධාන පුවත් පෙත් "The Australian Financial Review" එෙක්- පළ වී තිබුණු කථාව
මා කියවන්නම්. Crown Limited
එෙක් පධාන විධායක
අධ්යක්ෂතුමා ලංකාෙව්දී කියා තිෙබන ෙදය ෙමෙසේයි, I quote:

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

Hon. Member, please wind up now.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

Okay, Sir.
Sir, I also want to say this. If anything were to happen
to me - I say this today in this Chamber - please
remember what I said today. So, you can tell Mr. Packer
to back off. I am telling Mr. Packer and this country - I
do not know him personally - that this is not the way to
deal with it. Do not send people to push me around and
try to intimidate me. That would not work.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

"The company would like to secure favourable tax and regulatory
treatment."

ෙමොකක්ද ෙම් හාදයා කියන්ෙන්? ෙම් හාදයා ලංකාවට
ඇවිල්ලා කියා තිෙබනවා, ඔහුට බදු රහිත කැසිෙනෝ එකක් දාන්න
කියා රජයට කියනවා ලු. ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට
ෙම්වා පිළිබඳව අපි ජනතාව ෙවනුෙවන් සටන් කරන්නට ඕනෑ.
ජනතාව සටන් කෙළොත් ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙවඩි ෙනොවදින ඇඳුම්
ඇඳෙගන ඇවිත් ඔලුවට ෙවඩි තියනවා. ඒක තමයි ජනතාවට
කරන්ෙන්. පසු ගිය දවෙසේ වුණු සිද්ධිය දැක්කා ෙන්. ඒ එක මළ
ෙගදරකට මමත් ගියා. වයස දහහෙත් ළමයාට ඔළුවට ෙවඩි
තියලා. ජනතාවට ෙම්ක කරන්න බැහැ. ජනතාවට ගහනවා.
මාධ්යයට ෙමොකද කෙළේ? ෙම්වා ජනතාවට ෙගනියන්න
හදනෙකොට මාධ්යයට ගහලා, කකුල් කඩලා, ඔවුන්ෙග් කැමරා
කුඩු පට්ටම් කරලා රජය jackboot කමයට තමයි වැඩ කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙහොඳ කතාවක්
කියන්නම්. මම ෙම්ක ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් කියන්ෙන්. ගිය
සතිෙය් මම විවාදයකට ගියා. ගරු ලක්ෂ්මන් ඇමතිතුමාත් ඇවිත්
හිටියා. විවාදය කරන්න කාමරයට යන්න කලින් පවුඩර් එෙහම
ගාලා අපව දැන් තියලා තිෙයනවා. පුද්ගලෙයක් එතැනට ඇවිත්
මෙග් ඇඟට තට්ටු කරලා මෙගන් ඇහුවා, " ආ! අද ෙමොකක්ද
කැසිෙනෝ එක ගැන කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්?
කියා. මම ඇහුවා, "තමුෙස කවුද මෙගන් අහන්න?" කියා. ඔන්න
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගැෙබ්දී මම ෙම් වගකීෙමන් කියන්ෙන්.
කැසිෙනෝකාරයාෙග් ෙගෝලබාලෙයක් මෙග් ඇඟට තට්ටු කරලා
මට කියනවා, "අප බලාෙගන ඉන්නවා, ඔෙහේ ෙමොකක්ද කියන්ෙන්
කියලා." ඇයි? අප කථා කෙළෝතින් ඊළඟට අපට ෙවඩි තියන්නද?

Mr. Presiding Member, I want to say this in English.
Let it be clear to James Packer that intimidation would
not work. If you do this in Australia, Mr. Packer, you
would go to jail. So, you would not even dream of doing
such a thing in Australia. I tell Packer, do not try this
again. You maybe planning on doing a billion dollar
business here and I may be a small fry but you cannot
intimidate a Member of Parliament of this sovereign
country. I have all the right to express our opinion, to
fight on behalf of the people and to make sure that Mr.
Packer pays taxes. He cannot send his henchmen to shove
me around and intimidate me.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම තව විනාඩියකින් අවසන් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවසාන වශෙයන්
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ගිය සතිෙය් මම ෙචලීනා කියන
ආයතනය ගැන කථා කළා. අක්කර 29ක ඉඩමක් ෙචලීනා කියන
ආයතනයකට ෙදන්න උත්සාහ කරනවා කියලා ෙම් සභා ගැෙබ්දී
මා ෙහළිදරවු කළා. ඒ කථාෙවන් පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා ඒ
කැබිනට් සන්ෙද්ශයට එතුමාෙග් නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ෙම් නිරීක්ෂණවල කියනවා, "අගනුවර ඉතා ඉහළ
වටිනාකමකින් යුතු පෙද්ශයක විශාල භූමි භාගයක් අතුරු
ආෙයෝජකයන් ෙසොයා ෙගන සංවර්ධනය කිරීමට යටත්ව එක
ආෙයෝජකයකු ෙවත ෙබදා දීම පාෙයෝගිකව සලකා බැලීෙම්දී
අසාර්ථක ව්යාපෘතියකට ෙහේතු වන බව නිරීක්ෂණය කරමි"
කියලා. ඒ ගැන අපි ජනාධිපතිතුමාට අද ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගන යන සටෙන්
ධනාත්මක පතිඵල තමයි ෙම්වා. ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් අහනවා
විපක්ෂය ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. ෙම් ෙතොරතුරු ෙහළි කිරීම
තමයි විපක්ෂය කරන්ෙන්. අපි විපක්ෂය වශෙයන් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙමතැන කථා කරනවා. අපට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙම් පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න පුළුවන් නම්, එතැන තමයි
විපක්ෂෙය් ජයගහණය තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව දැන් අවසන්
කරන්නයි සූදානම් වන්ෙන්.
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අෙප් රට, අෙප් ජාතිය, අෙප් මහ ෙපොෙළොව, අෙප් සමාජය
දූෂණය කරන්න ෙම් ධන බලය තිෙබන ව්යාපාරිකයන්ට භාර
ෙනොදී, ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කටයුත්තක්
කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මම නැවතත් කියන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.23]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ
அைமச்சர் )

வல்கள்

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් learned Member,
Doctor, ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් ෙමොනවාද කිව්ෙව්? පුද්ගලෙයක්
ඇවිත් එතුමාෙග් ඇඟට තට්ටු කරලා කිව්වා ලු, "අද කැසිෙනෝ ගැන
කථා කරන්න යනවා, අප බලාෙගන ඉන්නවා ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්" කියලා. එතුමාට තිබුණා ඒ ගැන ෙපොලීසිෙය්
පැමිණිල්ලක් දමන්න. එෙහම නැතිව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා
පැකර්ට challenge කරලා වැඩක් නැහැ. මෙග් ඇඟට ෙමෙහම
තට්ටු කළා කියන එක නිකම් ආඩම්බර කථාවක් වාෙගයි ෙන්.
එෙහම කළා නම් ඒ කරපු එකත් වැරැදියි. ඒක නිසා ඔබතුමා
කරුණාකරලා ගිහින් ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් දමන්න, මට
ෙමෙහම අභිෙයෝගයක් කළා කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඔබතුමාෙග් අවවාදයට.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඔබතුමාට අවවාද ෙදන්න පුළුවන් වයෙසේ මම ඉන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මට විනාඩියක් ෙදන්න.
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ජනරාල් හිෙර් ඉන්න
ෙකොට ෙබොරැල්ෙල් උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න ගිහින් අපට අවුරුදු
ෙදකකට කලින් එළවා එළවා ගැහුවා. ඒ ගැන අප ෙපොලීසියට
පැමිණිලි කළා. දැනට අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා, තවම කට
උත්තරයක්වත් අරෙගන නැහැ. ෙපොලුවලින් අපට ගැහුෙව්.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

එෙහම වැරදුණු ඒවාත් තිෙබන්න පුළුවන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

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

ඒ වුණාට පැමිණිලි කරන්න ඕනෑ.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

එෙහම වැරදුණු ඒවාත් තිෙබන්න පුළුවන්. එෙහම අසාර්ථක
වුණු ඒවා තිෙබන්නත් පුළුවන්. නමුත් පුරවැසිෙයකුට පශ්නයක්
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ආවාම ඒ විධියට පැමිණිලි කිරීම තමයි කාර්ය භාරය. එතෙකොට
තමයි පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ පැමිණිල්ල පාවිච්චි
කරලා තමයි නඩු දමන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම නැත්නම්,
තමුන්නාන්ෙසේ ෙමතැන හයිෙයන් කථා කරන්ෙන් නැතිව, ''මට
ෙමෙහම කිව්වා, මෙග් වරපසාද කඩ කිරීමක් කළා, ෙම් ගැන
පරීක්ෂණයක් කරන්න'' කියලා කථානායකතුමාට ලිඛිතව ෙදන්න.
එෙහම නැති වුෙණොත් ෙමොකුත් කරන්න විධියක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන්
ෙමයයි. ෙම් ෙලෝකෙය්ම තිෙබන්ෙන් ධනය කරා හඹා යන
සමාජයක්. ෙමෙහේ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල
ෙම් ධනය සපයා ගැනීමට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කරනවා. ඒක
තමයි ඉස්සර ඉඳලාම තිෙබන්ෙන්. බුදු හාමුදුරුෙවෝත් ෙම් සූදුව ආදී
ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් පිළිබඳව සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ කාලෙය්ත්
ෙම්වා තිබිලා තිෙබනවා. ඒවා දැන් ඊටත් වඩා දියුණු ෙවලා.
වර්තමානෙය් ෙම් සමාජෙය් දියුණුවත් එක්ක, තාක්ෂණ දියුණුවත්
එක්ක ෙම් කියාකාරකම් ඊටත් වඩා ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ
අනුව ෙම් ෙලෝකෙය් ෙම් විධිෙය් සූදු, අරවා, ෙම්වා කරනවා.
මා පසු ගිය දා මැෙල්සියාවට ගියා. මැෙල්සියාෙව්
විශ්වවිද්යාලයක් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්නට මම
මැෙල්සියාවට ගියා. අෙප් රෙට් සිටින උගතුන්ට PhD එෙහම
කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් සම්බන්ධෙයන්
ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්නට අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් නියමයක්
අනුව මම ඒ ගමන ගියා. එහි දී අපි කථා කරමින් සිටින අවස්ථාවක
ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් සදාචාරෙය් පිරිහීම ගැනත් කථා
වුණා. ඒ රෙට්ත් කැසිෙනෝ සූදුව තිෙබනවා. මැෙල්සියාෙව්ත්
කැසිෙනෝ සූදුව තිෙබනවා. මා ඇහුවා, ''තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
රෙට්ත් ෙම් කැසිෙනෝ තිෙබනවා, ඉස්ලාම් ආගමික රටක් හැටියට
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා තහනම් කරනවා ෙන්ද?'' කියලා. එතෙකොට
කිව්වා, ඒක political decision එකක් කියලා. ඉතින් මම ඇහුවා,
political decision එකක් වුණත්, එෙහම ෙකෙරනවා නම් ඒකට
විරුද්ධ වන්ෙන් නැද්ද කියලා. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, "අෙප්
මැෙල්සියාෙව් අයට - මුස්ලිම් අයට - ඒවාට යන්න තහනම්,
අෙනක් අයට ඒ සඳහා තහනමක් නැහැ" කියලා. ඒ වාෙග් තත්ත්ව
ෙම් ෙලෝකෙය්ම රටවල්වල තිෙබනවා. අෙප් රෙට්ත් සමහර
ෙද්වල් ෙකොච්චර තහනම් කළත් ඒවා කරනවා. ෙපොලීසිෙයන්
කසිප්පු වටලනවා; ගංජා වටලනවා; මත් කුඩු වටලනවා. අෙන්!
ෙකොච්චර වැටලුවත් ඒවා හැම දාමත් තිෙබනවා. ෙම් මිනිස්සු පුදුම
තත්ත්වයකට පත්ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා නරකයි කියනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් වැරදි ෙපන්වමින් බණ කියනවා; පිරිත් කියනවා.
ෙම්වා ගැන පල්ලිෙය් ෙද්ශන පවත්වනවා. නමුත් ෙම් වාෙග්
තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වායින් වැළකී සිටින
තත්ත්වයට ෙම් රට හදා ගත යුතුයි. ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙම්වා තිෙබන්ෙන්.
දැන් සෑම ෙදයක්ම ජාත්යන්තරකරණය ෙවලා තිෙබනවා. මත්
කුඩු එන්ෙන් පිට රටින් ෙන්. කසිප්පු නම් ෙම් රෙට්ම ඒවා
කියලාවත් කියන්න පුළුවන්. දැන් පිට රටින් එතෙනෝල්
ෙගන්වනවා; මද්යසාර වර්ග ෙගන්වනවා. ෙම්වා දැන් ජාත්යන්තර
ව්යාපාර බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙත් ව්යාපාරය විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙම්වාත් දැන් ජාත්යන්තර ව්යාපාර බවට පත් ෙවලා.
ඇයි ඒ? මිනිසුන්ෙග් අවශ්යතාව අනුව, මිනිසුන්ෙග් වුවමනාව
අනුව එෙහම සිද්ධ ෙවලා. ෙම් පිරිහුණු තත්ත්වය නිසා නරක
ෙද්වල් ෙම් විධියට භාවිත කරනවා.
ඊළඟට, අෙප් අලුත් පරම්පරාව ගැන කල්පනා කරලා
බැලුෙවොත්, දැන් ඒ අයට ඉවසීමක් නැහැ. අපි කියනවා, බණ
භාවනා කරපුවාම ඉවසීම ඇති ෙවනවා කියලා. නමුත් අපට එෙහම
අය ෙපෙනන්න නැහැ. එෙහම බණ භාවනා කළාම දිවැස් ලබන්න
පුළුවන් කියනවා. දැන් සල්ලි තිෙබනවා නම් ටිකට් අරෙගන
අහසින් යනවා. ඊළඟට ෙමොකක්ද? දිවැස් ලබනවා, ටීවී බලලා.
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දැන් පරණ ටීවීත් එපා ෙවලා. දැන් ඕනෑ අර ලෑලි වාෙග් ටීවී.
ෙහොඳ දර්ශනීය ෙද්වල්. ඊළඟට දිව කන් ලැෙබනවාය කියනවා.
දැන් cellular phones එක එක වර්ගෙය් ඒවා තිෙබනවා. එකක
මිල රුපියල් හතළිස්දාහයි, හැටදාහයි, ලක්ෂයයි. ෙමන්න ෙම්
වාෙග් බඩු කෑලි දැන් තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට සෑම ෙකෙනක් තුළම කාමය තිෙබනවා. අද ටීවී
තුළින් ෙපන්වන චිතපට, ඒ වාෙග්ම ශාලාවල ෙපන්වන චිතපට,
පත්තරවල පළ වන එක එක රූපරාජිණියන්ෙග් පින්තූර දිහා
බලලා ෙම් තරුණ තරුණියන්ෙග් කාමය තව තවත් ඇවිස්ෙසනවා.
එතෙකොට ඒවා ඉක්මනින්ම ලබා ගන්නට වුවමනා කරනවා.
ඉස්සර වාෙග් ඉවසීෙමන් ඉන්ෙන් නැහැ. Brothel houses
පවත්වාෙගන ගිහින් හරි, ගංජා විකුණලා හරි, කසිප්පු විකුණලා
හරි, මත් කුඩු විකුණලා හරි, පගා ගහලා හරි, මිනී මරලා හරි,
ෙමොනවා කරලා හරි සල්ලි ෙසොයන තැනට ෙම් පිරිහීම ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් පිරිහීම අෙප් පූජකතුමන්ලා අතරත් තිෙබනවා.
ෙද්ශපාලනඥයන් අතර ඊටත් වැඩියි. ඊළඟට නඩුකාරයන් අතරත්
ෙම් පිරිහීම තිෙබනවා. ඒ අයත් පගා ගහනවා කියලා කියනවා.
ඊළඟට රජෙය් ෙසේවකයන්, ෙපොලීසිය ගත්තාම ඒ අයට විරුද්ධව
නඩු කීයක් තිෙබනවාද? ෙම් වාෙග් පිරිහීම් තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
ගුරුවරුන් අතරත් ෙම් පිරිහීම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් රට
වැසියන් ගත්තාම ඒ අය අතරත් ෙම් පිරිහීම තිෙබනවා. ෙකොච්චර
බණ කිව්වත් ෙම් තත්ත්වය තිෙබනවා. AIDS හැෙදනවා, ෙම්ක
කරන්න එපා කිව්වත්, ඒත් කරනවා. ෙම් පිරිහීම දැන් ජීවිතෙය්
ෙකොටසක් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒක නිසා
අපට ෙබොෙහොම දුෂ්කර ගමනක් යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම්වාට විරුද්ධව ගිෙයොත් ඒ
නායකෙයෝත් වීසි ෙවලා යනවා. ඒ තරමටම රට පිරිහිලා
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කර ගන්න නම් ෙම්වා
ගැන කථා කරන අය, ඉදිරිපත් වන අය, විෙව්චනය කරන අය, මඟ
ෙපන්වන අය වුවමනා කරනවා. ෙමවැනි අපචාර කියා කරන
අයෙග් සිත ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් චින්තන
පිළිෙවෙළේ ෙවනසක් කරන්න ඕනෑ. නමුත් අන්න ඒ තත්ත්වයට
අපි යන්ෙන් නැහැ. ඒ යන පමාණය මදි. ඒක නිසා අපි ෙම්
පිළිෙවළ ෙවනස් කර ගන්න ඕනෑ.
පසු ගිය කාලෙය් ඉන්දියාෙව් උපවාසයක් කළා.
ඒ
ෙමොනවාටද? දැඩි නීති-රීති ෙගෙනන්න, පගාව ගන්නවාට
විරුද්ධව. ඒකයි ඒ රෙටත් තිෙබන තත්ත්වය. ඉතින් ෙම් වාෙග්
ෙද්වල් තිෙබනවා. ෙකොයි පැත්ත ගත්තත් ෙම් පිරිහීම තිෙබනවා.
ෙම් පිරිහීම වළක්වා ගන්න මහා දැවැන්ත උත්සාහයක් දරන, සිංහ
ෛධර්යෙයන් වැඩ කරන නායකත්වයක්, ඒ සඳහා වැඩ
පිළිෙවළක් අපට ඕනෑ කරලා තිෙබනවා.
දැන් ෙමතුමන්ලා රත්රන් ගැන කථා කළා. අපි ඉස්සර සිටම
රත්රන් පළඳිනවා ෙන්. රත්රන් ඕනෑ. රත්රන් සපයන එකත්
business එකක්. රත්රන් ආභරණ හදන එකත් business එකක්.
රත්රන් ෙවෙළඳාමත් business එකක්. රත්රන් මිල අඩු වුණා.
රත්රන් මිල වැඩි කාලෙය් බැංකුවල රත්රන් බඩු උකසට තියලා
වැඩි ණය මුදලක් ලබා ගත්තා. දැන් මිනිස්සු ඒ ණය පියවලා ඒ
රත්රන් බඩු ෙබ්රා ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඊට වඩා අඩු මුදලකට
රත්රන් බඩු මිල දී ගන්න පුළුවන්. එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
ෙකෙසේ වුණත් දැන් ෙම් පනවා තිෙබන බද්ද ෙවෙළන්දාටත්
බලපානවා, පාරිෙභෝගිකයාටත් බලපානවා. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති
ෙවලා තිෙබන අර්බුදය එක්තරා පමාණයකට විසඳන්න තමයි ෙම්
බද්ද පනවා තිෙබන්ෙන්; ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒක සාධාරණ වැඩක්; සාධාරණ පියවරක්.
වැලිෙව්රිෙය් ජල පශ්නය ගැන ඊෙය්ත් කථා කළා; අදත් කථා
කළා. ෙම් කරන්ෙන් ෙහෝද ෙහෝදා මෙඩ් දැමීමක්. එෙහම කරන්න
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ඕනෑ කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න ඕනෑ
නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ෙහෝද ෙහෝදා මෙඩ් දමන්ෙන්. ඊෙය්ත් ෙම්
ගැන කථා කරලා, අදත් කථා කරලා අඬෙබර ගහන්ෙන් ෙමයින්
ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්නයි; ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්නයි.
වතුර පශ්නයක් ආවත් ආණ්ඩුෙව් වැරැද්ද. බස් accident එකක්
වුණත් ආණ්ඩුෙව් වැරැද්ද. කහ ඉෙර්දී accident එකක් වුණත්
ආණ්ඩුෙව් වැරැද්ද. ෙම් විධියට තමයි ඒ කටයුතු හරි ගස්සාෙගන
යන්ෙන්.
පැය හතක් විතර පාර වහෙගන, පාෙර් හිටියාම ඒ පාෙර්
ධාවනය කරන රථ වාහනවලට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ වාහනවල
හාමුදුරුවරු වඩිනවා ෙවන්න පුළුවන්; පූජකවරු යනවා ෙවන්න
පුළුවන්; ෙලඩ්ඩු අරන් යනවා ෙවන්න පුළුවන්; වයසක අය යනවා
ෙවන්න පුළුවන්. පාරක් වහ ෙගන, ෙම් වාෙග් උද්ෙඝෝෂණ
කරන්න ඉඩ දීලා බලා ෙගන ඉන්න පුළුවන් කාටද? [බාධා
කිරීමක්] අපත් ඉස්සර උද්ෙඝෝෂණ කළා. අපි උද්ෙඝෝෂණ කරපු
අය. මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි, ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට විරුද්ධව අපි
හයිඩ් පාර්ක් ෙකෝනර් එෙක් මහ පාර මැද ඉඳගත්තා. අපි එෙහම
ඉඳෙගන සිටිෙය් පැයයි. ඊට පසුව අපි එහා පැත්ෙත් මහ
පිට්ටනියට ගිහින් උද්ෙඝෝෂණ කළා. හැම දාම ෙමයට ඉඩක්
ෙදන්න බැහැ. ඒක පජාතන්තවාදයක් ෙනොෙවයි. ඒක සාධාරණ
අයිතියක් ෙනොෙවයි. අෙනක් අයට බාධා කරන එක, අෙනක්
අයෙග් ගමන නතර කරන එක මානව හිමිකම් කඩ කිරීමක්.
නමුත් යම් යම් වුවමනාවන් ඉෂ්ට කර ගන්න ඕනෑ පිරිස් ෙම් වාෙග්
තක්කඩිකම් කරනවා. ඒ වාෙග්ම යම් යම් ෙහේතූන් පාවිච්චි කරලා
මහා උද්ෙඝෝෂණ ඇති කරන්න කියා කරනවා. ඒවාත් අපි
කල්පනාවට ගන්න ඕනෑ.
අෙප් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් පශ්නය විසඳලා ඒ
පණිවුඩය එතැනට ගියාම ඒ මිනිස්සු විසිරිලා යන්න ගියා . ඊට
පස්ෙසන් හිටපු ෙකොටසක් තමයි ගල්-මුල් ගහන්නයි, ඒ වාෙග්ම
ෙබෝම්බ ගහන්නයි පටන් ගත්ෙත්. ඒ වාෙග් අවස්ථාවකදී ඒ
තත්ත්වය වර්ධනය වන එක වළක්වා ගන්න ෙපොලීසියට ෙහෝ
army එකට ඒ වාෙග් පහරදීම් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒක නතර
කරන්න බැහැ. එෙහම නැත්නම් ඊටත් වඩා වර්ධනය ෙවනවා.
ඊටත් වඩා නරක් ෙවනවා. එතෙකොට අහිංසක අයටත් පහර වදින
ෙවලාවල් තිෙබන්න පුළුවන්. හාමුදුරු නමකෙග් වදින්නත්
පුළුවන්, දරුෙවක්ෙග් වදින්නත් පුළුවන්, ගැහැනු ෙකෙනක්ෙග්
වදින්නත් පුළුවන්. එෙහම ෙවනවා. එක එක ෙද්ශපාලන
කුමන්තණ පිටිපස්ෙසේ ඉඳ ෙගන කටයුතු කරන්ෙන් අන්න ඒවා
කරවා ගන්නයි. ඒවා කරලා ඊට පස්ෙසේ සති ගණනක් කෑ
ගහනවා; උඩු බුරනවා. කෑ ගහනවා! කෑ ගහනවා!! කෑ ගහනවා!!!
ඉතින් ඒ අය ඒ පශ්නය විසඳා ෙගන තිෙබනවාද? ඒ වතුර පශ්නය
විසඳුණාද? ෆැක්ටරිෙය් පශ්නය විසඳුණාද? ෙම් විධියට කටයුතු
කරන්ෙන් ෙම් පශ්න විසඳන්න ෙනොෙවයි. ඒ පශ්න පාවිච්චි කරලා
අර්බුද ඇති කරන්නයි, ජනතාව ෙකෝපයට පත් කරන්නයි.
ඊෙය් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා
කියනවා, චීන වරාය විවෘත කරන අවස්ථාෙව්දී ජාතික ගීය
කිව්ෙව් නැහැයි ලු.
ජාතික ගීය කියන්නම ඕනෑද? ජාතික ගීය කියන්නම ඕනෑය
කියලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවාද? ෙමොන
ෙපොෙත්ද එෙහම කියලා තිෙබන්ෙන්? එතැන තිෙබන ෙවලාව
අනුව; එතැන තිෙබන පිළිෙවළ අනුව agenda එකක් හදා ගන්නවා
මිසක්; ෙම්ක ෙපොෙත් ලියලා දීලා ෙමන්න ෙම්ක අනුගමනය
කරන්න ඕනෑය කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරනවා වාෙග්
එතැන කටයුතු කරන්න ඕනෑකමක් නැහැ. නමුත් ෙලෝකෙය්
තිෙබන ෙහොඳම වරායක් විධියට; දැවැන්ත වරායක් විධියට;
ෙලෝකයට ගැළෙපන වරායක් විධියට; අෙප් ෙකොළඹ දකුණු වරාය
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හදලා අපි විශාල වැඩක් කරලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් ෙම් රෙට්
ආර්ථික සංවර්ධනයට; රැකී රක්ෂා ඇති කරන්න; විෙද්ශ විනිමය
උපයා ගන්න මාර්ගය හදා දීලා තිෙබනවා. ඒක සමච්චලයට ලක්
කරලා; හෑල්ලුවට ලක් කරලා ෙකොළඹ දකුණු වරාෙය් වටිනාකම
නැති කරන්න තමයි එතුමා ෙම් කයිය ගැහුෙව්. නමුත් ඒවා ෙම්
රෙට් ජනතාව පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ; ෙමෙතක් පිළිෙගනත් නැහැ.
එෙහත් ෙම් ෙද්වල් සාධාරණ නැහැ; තර්කානුකූල නැහැ;
යුක්තිසහගත නැහැ කියලා විපක්ෂෙයන් තවමත් ඒවා ඇද ඇද
කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඕනෑ
ෙදයක් ඇද බාන්න පුළුවන් තැනක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් ෙමතැනට න්යාය පතයක් ඕනෑ නැහැ. ඒ වාෙග්ම අද දින
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව පිළිබඳව විපක්ෂෙයන් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. ඊට අදාළ ෙනොවන ෙද්වල් ගැන විපක්ෂෙයන්
කථා කරන නිසා අපටත් ඒ අනුව කථා කරන්න ෙවලා තිෙබනවා.
අපට ඕනෑ කරන්ෙන් එෙහම විපක්ෂයක් ෙනොෙවයි. අද ඉදිරිපත්
කර තිෙබන ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව පිළිබඳව
ආනයන තීරු ගාස්තු පැනවීම පිළිබඳවයි කථා කරන්න ඕනෑ.
විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා කථාව පටන් ෙගන අවසානය දක්වාම
උත්සාහ කරන්ෙන් දැන් තිෙබන කුමන ෙහෝ පශ්නයක් අරෙගන
ආණ්ඩුවට ෙමොකක් හරි රිදවීමක් කරන්නයි. එෙහම ෙදයක්වත්
කරලා ආණ්ඩුවට රිදවන්න පුළුවන්ද කියලා විපක්ෂය බලනවා.
එෙහම කියලා ෙමොකුත් කර ගන්න බැහැ. ෙමොකද, එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ෙම් රෙට් බලය ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ තත්ත්වය
ෙපෙනන ෙතක් මානයකවත් නැහැ.
විපක්ෂයට දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද අපි පුවත්
පතක රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග් සහ සජිත් මහත්තයාෙග්
පින්තූරයක් දැක්කා. ඒෙක් තිෙබනවා, රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයාට සජිත් මහත්තයා ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
ඒෙකන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒෙකන් කියන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ඡන්ද
ව්යාපාරය කඩා වැටිලාය, දැන් සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා
ෙහොයන්න යනවාය කියලායි. එවැනි පින්තූර දැම්මාම රනිල්
විකමසිංහ මහත්තයාට ෙකෝපයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් ෙදන්නා යාළු
ෙවලා වැඩ කරන එක ඒ පක්ෂයට ෙහොඳයි. නමුත් සජිත්
මහත්තයාෙග් නිෙයෝජ්ය නායකකමටත් පහර ගහලා ෙම් ෙද්
කරන්න ගියාම ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒ විධියට කටයුතු
කරන්න ගිහිල්ලා ඇති කර ෙගන තිෙබන අර්බුද නිසායි දයාසිරි
ජයෙසේකර මහත්තයා අෙප් පක්ෂයට පැමිණිෙය්. අනාගතෙය්දී
විපක්ෂෙය් තවත් මහත්වරු අෙප් පක්ෂයට පැමිෙණ්වි. එෙහම
ෙද්වල් සිදු වනවා. එහාට යනවා, ෙමහාට යනවා. එෙහම සිද්ධ
වන්න ඉඩකඩ තිෙබනවා. කරු ජයසූරිය මහත්තයාත් ෙමහාට
ඇවිල්ලා එහාට ගියා. එහාට එන්නත් පුළුවන්. ෙමහාට ඇවිල්ලා
එහාට යන්නත් පුළුවන්. කරු ජයසූරිය මහත්තයා එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකයායි. එතුමා ෙහොඳ ව්යාපාරිකෙයක්.
ෙහොඳ නමක් තිෙබන මිනිෙහක්. නමුත් එතුමාත් දැන් බින්දුවට
බැහැලා. එතුමා ෙහොඳ දක්ෂෙයක්, ෙකරුම්කාරෙයක් කියන
තත්ත්වයත් දැන් නැති කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කරන වැඩ නිසායි. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි දැන්
විපක්ෂය ඇති කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. අපට විපක්ෂයක් තිෙබන්න
ඕනෑ.විපක්ෂයක්
තිෙබන
එක
ෙබොෙහොම
ෙහොඳයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ෙපන්නුම් කරලා ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා
කරන වැඩ අවංකව; සෘජුව කරන්න. ෙම් රට ෙකළසන්න කටයුතු
කරන්න එපා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, HSBC බැංකුෙවන් loan එකක් ගන්න. ඒ
ණය ගන්න ගිය ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කිව්වා,
ෙදන්න එපා කියලා. රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා පකාශයක් කළා,
ෙම් ණය මුදල දුන්ෙනොත් ඒ අයෙග් ආණ්ඩුවක් බලයට පැමිණියාම
එම ණය මුදල ෙගවන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ ණය ගන්න ගිෙය්
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ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට නිකම් ඉඳි ආප්ප ෙබදා ෙදන්න ෙනොෙවයි;
පරිප්පු ෙබදා ෙදන්න ෙනොෙවයි; එදිෙනදා ආප්ප කන්න ෙදන්න
ෙනොෙවයි; ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්නයි. එෙහම ෙවලාවකත්
ණයක් ෙදන්න එපා කියලා බැංකුවකට කියනවාද?
සුනාමිය පැමිණි අවස්ථාෙව්දී අපට යුෙරෝපෙයන් GSP සහනය
ලැබුණු බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෙම්ක හැම දාටම දීලා
තිබුණු සහනයක් ෙනොෙවයි. හැම දාටම ලැබිලා තිබුණු සහනයක්
ෙනොෙවයි. සුනාමිය පැමිණි අවස්ථාෙව්දී අෙප් රටට සහනයක්
වශෙයන් එය දුන්නා. ඒෙකන් duty ෙනොලැබුණාම ඇඟලුම්වලට
එක්තරා වාසියක් තිෙබනවා. එෙහම අපි කටයුතු කර ෙගන ගියා.
එෙහම කටයුතු කර ෙගන ගිහිල්ලා ෙම් GSP සහනය නැවත
ෙදනවාද, නැද්ද කියන එක සාකච්ඡා වන ෙකොට යූඑන්පී එෙකන්
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙම්ක ෙදන්න එපාය කිව්වා. ඒ සඳහා ඔවුන්
ලියුමකුත් ලිව්වා. ඔවුන් කිව්ෙව් ඒ කරුණ පමණක් ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ලියුම දීලා කිව්වා, ෙම් සහනය
අපට ලබා ෙදනවා නම් ෙකොන්ෙද්සියක් දමන්න කියලා. එනම්
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කරනවා
නම් ෙම් සහනය අපට ෙදන්න කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන
ෙකොන්ෙද්සි දැම්මා. ඒ ෙද්ශපාලන ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම්
විරුද්ධ පැත්ෙතන්. එෙහම කරලා GSP සහනය දීම වැළැක්වූවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ෙම් රටට සුබෙසතක්, සහනයක් ඇති කිරීෙම් අරමුණක
ෙනොෙවයි ෙම් විපක්ෂය ඉන්ෙන්. ෙම් රට දුප්පත් ෙවලා,
මිනිස්සුන්ට ජීවත් ෙවන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා, ෙම් රෙට්
සංවර්ධනය අඩාල ෙවලා, රැකී රක්ෂා හිඟය වැඩි ෙවලා, එවැනි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා ආණ්ඩුව නිකම්ම තමන්ෙග් ඔෙඩොක්කුවට
වැෙටයි කියලා තමයි ඒ අය හිතාෙගන ඉන්ෙන්. ඒ නිසයි අප රටට
ලැෙබන සහන වලක්වන්නට
ෙලෝකෙය් ෙනොෙයකුත්
සංවිධානවලට කියන තරමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිරිහිලා; ඒ
නායකෙයෝ පිරිහිලා තිෙබන්ෙන්. මම කල්පනා කරන්ෙන් ෙම්
ගැන ෙනොෙවයි. අෙප් රට දැන් හදාෙගන යනවා. අඩු පාඩුකම්
තිෙබනවා, දුර්වලකම් තිෙබනවා. අපි ඒවා හදාෙගන යන එක
දැකලා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය කණ්ඩායම් වශෙයන්
ෙම් පැත්තට ආෙව්. අපි ඒ අඩු පාඩු හදාෙගන යනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි භාගයක කාලයක් ෙදන්න.
යුෙරෝපීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් ෙමහාට
ඇවිල්ලා සිටියා. මම ගිහිල්ලා Mount Lavinia ෙහෝටලෙය්දී ඒ අය
හමු ෙවලා සාකච්ඡාවකුත් පැවැත්වූවා. ඒ අය රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාවත් මුණ ගැසිලා තිබුණා. ඒ අය කියනවා, යුද්ධෙයන්
පසුව ෙම් වාෙග් සංවර්ධනයක් ඇති කරන එක ෙබොෙහොම ෙහොඳ
achievement එකක්; ෙහොඳ ජයගහණයක් කියලා. තවත් ඒ අය
කිව්වා, ඒ අයෙග් රටවල්වල සංවර්ධන ෙව්ගය ඍණ තත්ත්වයට
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ රටවල සංවර්ධන ෙව්ගය
ෙහොඳටම පහළට බැහැලා තිෙබන්ෙන් කියලා එතුමන්ලා කිව්වා,
ෙම් රෙට් ඇති වී තිෙබන සංවර්ධනය ෙබොෙහොම වැදගත්,
සංවර්ධනය සමඟ ෙම් කරන සුභසාධන කටයුතු ෙබොෙහොම වැදගත්
කියලා. ඒ රෙට් බැංකුවල තැන්පතු සඳහා ලබා ෙදන ෙපොලියත් අඩු
ෙවලා කිව්වා. රැකී රක්ෂා ලබා ෙදන්න විධියක් නැතුව ඉන්නවා
කියලා කිව්වා. ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප් රෙට් උපාධිධාරින් 40,000ක්
බඳවා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ඊෙය් ෙපෙර්දා කළමනාකරණ ෙසේවය
සඳහා 8,000ක් බඳවා ගත්තා. ඊළඟට ගාම නිලධාරින් බඳවා
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[ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා]

ගන්නවා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් "යළි පුබුදමු ශී ලංකා"
කියන ෙපොෙත් කියන විධියට රාජ්ය ෙසේවය 900,000 සිට 600,000
දක්වා අඩු කරන්න තමයි ෙයෝජනා කෙළේ. අපි දැන් රාජ්ය ෙසේවය
1,400,000 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඒ කාලෙය් පියන් තනතුරකටවත් පත් වීමක් දුන්ෙන් නැහැ.
එෙහම තිබුණු ෙම් රෙට් ෙමතුමන්ලා කල්පනා කරනවා ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ඔෙඩොක්කුවට ආණ්ඩුව වැෙටයි කියලා. ආණ්ඩුෙව්
දුර්වලකම් තිෙබනවා; වැරදි කරන අයත් ඉන්නවා; සවුත්තු අයත්
ඉන්නවා, ඒක ඇත්ත. නමුත් ෙපොදුෙව් ගත්තාම කාටද ඡන්දය
ෙදන්ෙන් කියලා හිතන්න. ෙජ්වීපී එකට ෙදන්නද? යූඑන්පී එකට
ෙදන්නද? කාට ඡන්දය ෙදන්නද? කාටද ෙම් රට කරන්න පුළුවන්?
කාටද ෙම් රෙට් හදලා තිෙබන පමාණය හදන්න පුළුවන්? ඒක
නිසා ෙම් රට හදාෙගන අපිත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ගරු හර්ෂ ද
සිල්වා මහාචාර්යතුමාටත් ආරාධනය කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.
[අ.භා. 4.44]

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණු ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත්
ෙයෝජනාව පිළිබඳවයි ෙම් ෙමොෙහොෙත් සාකච්ඡා ෙකෙරන්ෙන්.
රතන් මත බද්දක් පනවලා සියයට 100ක අධිභාරයකට යටත්
කිරීමක් තමයි ෙම් තුළින් සිදු වන්ෙන්.
ඒ පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීතුමන්ලා ආර්ථිකය පිළිබඳ විවිධ විවරණ, අර්ථ නිරූපන ෙම්
ගරු සභාව හමුෙව් තැබුවා. ඒ අය ඒ හැම එකකින්ම කියන්න
උත්සාහ කෙළේ, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය මහා විශාල අභාග්ය සම්පන්න
තත්ත්වයකට ඇදී යනවා, රට ඉතාම අගාධයකට ඇදී යනවා, ෙම්
රජෙය් තිෙබන පතිපත්තිත් එක්ක රෙට් ආර්ථිකය විනාශයි කියන
එකයි. හැබැයි, ඒ කිසිම ෙකෙනක් අද ෙම් රට ගමන් කරන
ෙව්ගවත් ආර්ථික සංවර්ධනය පියවි ඇසින් දකින්න සූදානම් නැහැ.
දකින්න කැමැති නැතුවා වාෙග්ම, එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවනවා
කියා හිතන්නවත් කැමැති නැති විධියටයි ඒ ගරු මන්තීතුමන්ලා
විසින් අද ෙම් සභාෙව්දී අදහස් දැක්වූෙව්. ඒ පිළිබඳව අපි ඉතාම
කනගාටු ෙවනවා. මීට කලින් විපක්ෂෙය් ගරු මහාචාර්ය හර්ෂ ද
සිල්වා මැතිතුමා කථා කළා. එතුමා උඩ පැන පැන කියනවා,
කැසිෙනෝ ෙගනැල්ලා කැසිෙනෝ ව්යාපාරය නීතිගත කරන්න,
කැසිෙනෝ ඇති කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කළාය කියා. ෙජ්ම්ස්
පැකර්ට ෙමච්චර ෙදනවා, අරයාට ෙමච්චර ෙදනවා, ෙමයාට
ෙමච්චර ෙදනවා, ඩී.ආර්. විෙජ්වර්ධන මාවෙතන් ෙමච්චර ෙදනවා
කියලා මහා විශාල කථාවක් නිර්මාණය කරන්න එතුමා උත්සාහ
කළා.
හැබැයි ශී ලාංකීය ශබ්ද ෙකෝෂයට 'කැසිෙනෝ' කියන වචනය
ඇතුළත් කිරීෙම් ෙගෞරවය හිමි ෙවන්ෙන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂයටය කියන එක ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාට අමතක
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ෙවලා. පහු ගිය කාලෙය් ෙලෝකෙය් හිටපු කැසිෙනෝ රජා -ෙජෝසිම්
මහත්මයා- 1980 ගණන්වල ෙම් රටට ෙගනල්ලා කැසිෙනෝ
ව්යාපාරය හඳුන්වා දීෙම් ෙගෞරවයත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ඈත
එපිට ගම්මානවලට 'ජැක්ෙපොට්' කියන මැෂින් එක හඳුන්වා දීෙම්
ෙගෞරවයත් හිමි ෙවන්න ඕනෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. එෙහම
කරපු මිනිස්සු දැන් අෙප් රජයට අත දික් කරලා කියනවා,
කැසිෙනෝ ෙගනල්ලා ෙමච්චර බදු ගහන්න හදනවාය; කැසිෙනෝ
මත දුවන ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න හදනවාය කියා. අර රෙට්
ෙමච්චර ගන්නවාය; ෙම් රෙට් ෙමච්චර ගන්නවාය;
රෙට්
ආර්ථිකය කැසිෙනෝ පැත්තට ඇදිලා යයිද කියලා අපට භයත්
හිෙතනවාය කියා දැන් කියනවා. හැබැයි කැසිෙනෝ ජාතක කරපු
උදවිය, කැසිෙනෝ ෙම් රටට ෙගනල්ලා ස්ථාපිත කරපු උදවිය අද
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආකාරයට කථා කරනෙකොට අපට
හිෙතනවා, ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට්
ෙනොෙවයි ඇෙමරිකාෙව් හරි, ෙවන ෙකොෙහේ හරි ඉන්න ඇතිය
කියලා. ඒ නිසා එතුමා ඒ ගැන දන්ෙන් නැතිව ඇති. හැබැයි
ඉතින් කැසිෙනෝ කියන ෙම් ෙලෙඩ් අෙප් පැත්තට දමනවාට
වැඩිය පැරණි අතීතය ගැන ෙසොයා බලා කථා කරනවා නම්
වඩාත් ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ
භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් අදාළ විධිවිධාන ෙම් සභාවට ඉදිරිපත්
කිරීම තුළින් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා කිව්වා ෙම් රෙට් බැංකු ඇතුළු
මූල්ය ආයතන රුපියල් බිලියන 633ක රත්රන් මිල දී අරෙගන
තිෙබනවාය කියා. ජනතාවෙග් රත්රන් අරෙගන තිෙබනවා.
රත්රන්වල මිල අඩු වීමත් එක්ක මූල්ය ආයතන පත් ෙවන
අවදානම් සහගත තත්ත්වය අවම කිරීෙම් අරමුණින් තමයි ෙම්
විධිවිධාන ෙගනල්ලා තිෙබන්ෙන්. රෙට් මූල්ය ආයතන බැංකු
ක්ෙෂේතය තුළ යම් ආකාරයක අස්ථාවර මට්ටමකට ලක් ෙවනවා
නම් එය අවම කර ගැනීමත් සියයට 5ක බද්දක් පනවා ඒ මත
සියයට සියයක අධිභාරයක් පැනවීම තුළ ගැබ් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
එක්කම අපි දන්නවා, අෙප් රට තුළ ඉතා ඈත අතීතෙය් ඉඳලා
රත්රන්වලට ඉතා වටිනාකමක්, උරුමයක් ලැබී තිෙබන බව. ෙම්
භාෂාව තුළත් රත්තරන් සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. ෙමොනවා හරි
වටිනාකමක් වැඩි ෙදයක් ගැන කථා කරනෙකොටත් ඒක රත්තරන්
වාෙගයි කියනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙලෝහමය වශෙයන් ෙනොවුණත්
රත්රන් කියන වචනය භාෂාව තුළ ඉතා වටිනාකමක් හිමි කර
ගත්තු වචනයක්. ඒ වාෙග්ම, රන් කර්මාන්තය ෙම් රට තුළ
පැරණි රජ දරුවන්ෙග් කාලෙය් පටන්ම පැවතිලා තිෙබනවා.
රත්රන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට ෙවනම ගම්මාන, පෙද්ශ නම් කරලා
තිෙබනවා. රන්කරුවාට සමාජය තුළ විශාල වටිනාකමක් අත්පත්
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් රන් කර්මාන්තෙය් නිරත
ෙවලා ඉන්න රන්කරුවා ආරක්ෂා කර ගැනීමත් ෙම් බදු පැනවීම
තුළ ගැබ් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, රත්රන් පවුමක් රුපියල්
55,000ට, රුපියල් 60,000ට, රුපියල් 64,000ට ගිහින් තිෙබනවා.
එක පාරටම ඒ මිල රුපියල් 40,000ට දක්වා අඩු වුණාම ෙද්ශීය
රන් කර්මාන්තය බරපතළ අවදානමකට මුහුණ දුන්නා. ඒ
එක්කම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, විෙද්ශ විනිමය ෙඩොලර්වලින්
දීලා රත්රන් ටික ලංකාවට ෙගෙනනෙකොට ඒ රත්රන් ටික ෙහොර
පාෙරන් ආපසු ෙවනත් රටකට -විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාව වාෙග්
රටවල්වලට- අරෙගන යනවා නම් ඉන්දියාෙව් රුපියල අවපමාණ
වීමත් එක්ක ඒ ටික ඒ පැත්තට ඇදී යනවා නම් එය වැළැක්වීම
සඳහා ෙමවැනි බද්දක් පැනවිය යුතුයි. අපි බදු ගැහුවත් වැරදියි; බදු
ෙනොගත්තත් වැරදියි. බදු ගත්ෙතොත් එක ෙදයක් කියනවා. බදු
ෙනොගත්ෙතොත් කියනවා, ව්යාපාරිකයන් ආරක්ෂා කරන්න,
ධනපති පන්තිය ආරක්ෂා කරන්න බදු ගහන්ෙන් නැහැ, අහිංසක
මිනිස්සුන්ට බදු ගහනවාය කියා. ඒක කළත් වැරදියි; ෙනොකළත්
වැරදියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ෙම් ෙවලාෙව්
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්ෙන් විපක්ෂය ෙගනාපු තර්ක සියල්ල
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මැදිහත් සිතින්, සාධනීය ආකාරෙයන් ෙගනාපු තර්ක ෙනොෙවයි
කියන එකයි. එතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු හැම ෙදයකම තිබුෙණ්
කුහකත්වය. ඒ එක්කම ෙම් රට ෙමෙහම ඇදිලා ගිහින් මහ විශාල
විනාශයකට, මහ අගාධයකට රට ඇදිලා යනවාය කියලා ෙම් අය
තර්ක කරනවා. හැබැයි ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව, බහුතරයක්
ජනතාව දන්නවා
පහු ගිය සඳුදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් විවෘත කරපු වරාය පිළිබඳව දැන් ෙමොකද ඒ අය
කියන්ෙන් කියා. හම්බන්ෙතොට වරාය හදනෙකොට, සිංගප්පූරුවට
ඇදිලා යන ඒ මහා නැව් කන්දරාව හම්බන්ෙතොටට ෙගන්වලා
රෙට් ජාතික ධනය උත්පාදනය කරන්න කටයුතු කරනෙකොට
වරාය මැද ගලක් තිෙබනවාය කිව්වා. හැබැයි අද ෙකොළඹ වරාය
ගැන කථා කරනෙකොට කියන්ෙන් ගලක් කියා ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ
වරාය විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය්දී ජාතික ගීය ගැයුෙව් නැහැ
කියන එකයි. අද ඒ අයට ජාතික ගීය ගැන, සිංහල ජාතිය ගැන,
රෙට් ඒකීයත්වය ගැන පුදුමාකාර කැක්කුමක් හැදිලා තිෙබනවා.
පරිසරය ගැන, ධර්මය ගැන, සතා සීපාවා ගැන, මහා ෙලොකු
කැක්කුමක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිෙබනවාය කියා හර්ෂ ද
සිල්වා මැතිතුමා කිව්වා. හැබැයි ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ඔවුන්ෙග් ඇඟට ඒක ගන්නවා නම් ෙහොඳයි.
ජාතික ගීය ගැයුෙව් නැහැ කියලා විලාප තබනවාට වඩා,
ආඩාපාළි කියනවාට වඩා දැන්වත් ඒ ෙකෙරන වැඩ දිහා බලලා ඒ
අයට ෙමය අගය කළ යුතුව තිබුණා. ෙලෝකෙය් හැම විටම මුහුද සාගරය- ජය ගත්ත උදවිය ෙලෝකය ජය ගත්තා. ඒ නිසා තමයි
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එකවර රට වෙට් විශාල
වරායවල් 5ක් හදලා ෙකොළඹ වරාය පුළුල් කරලා ෙම් කටයුතු කර
ෙගන යන්ෙන්. අපි සූදානම් වන්ෙන් 21වැනි සියවෙසේදී ෙලෝකය
ජය ගන්නයි. අපි ඒ ගමන යන ෙකොට එය බලා ෙගන ඉන්න බැරි
පිරිස්, එය දරා ෙගන ඉන්න බැරි පිරිස් ඉතාම අකාරුණික
ආකාරයට ෙදෝෂාෙරෝපණ නැඟීම පිළිබඳව අපට තිෙබන්ෙන්
ඇත්තටම කනගාටුවක්.
අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියනවා, අද හැම
ෙදයකින්ම බදු අය කර ගන්නවා කියලා. වාහනෙය් seat belt
එකටත් දඩ ගහනවා කියලා එතුමා කියනවා. අෙප් ආණ්ඩුව
විතරක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම ආණ්ඩුවක්, ඕනෑම පාලකෙයක් නීති
පනවන්ෙන් රෙට් බහුතර ජනතාවෙග් ආරක්ෂාවටයි. අද අධිෙව්ගී
මාර්ග හදලා තිෙබනවා; පාරවල් පළල් කරලා වැඩිදියුණු කරලා
තිෙබනවා; සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඉතින්
ඒවා ෙව්ගෙයන් යන ෙකොට ආරක්ෂක බඳ පටිය - seat belt එක පැළඳිය යුතුයි කියලා ඉංජිෙන්රු ශාස්තය තුළ, ඉංජිෙන්රු
තාක්ෂණය තුළ නියමයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, හදිසිෙය් වාහනය
අනතුරට ලක් වුෙණොත් ජීවිතය අහිමි ෙවන්නත් පුළුවන්. ඉතින්
වාහනවල යන අයෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව පිණිස seat belt එක
අනිවාර්යෙයන් පැළඳිය යුතුයි කියලා නීතියක් ෙගනැවිත් තිබියදී,
එය පිළිපදින්ෙන් නැති ෙවන ෙකොට ඒකට දඩයක් නියම කළාම
කියනවා, seat belt එකටත් දඩ ගහනවා; seat belt එෙකනුත් බදු
අය කර ගන්නවා කියලා. අපි අහනවා, ආර්ථික විද්යාව අනුව
ධනවාදය, සමාජවාදය නැත්නම් ෙමොකක් තුළද බදු අය කිරීෙමන්
ෙතොරව රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙකොයි රෙට්ද බදු
අය කරන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන්? එෙහම කරන්න
බැහැ. හැබැයි, විපක්ෂය හැම පශ්නයක් ෙදසම අසුභවාදීව බැලීම
තුළ, බැලිය යුතු පැත්ත ෙනොබලා ෙවනත් ආකාරයකට පශ්න දිහා
බැලීම තුළ ඉතාමත්ම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන
ආකාරය අද අපට ෙපෙනනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය පැත්ෙත් පිටුපස එහා ෙකළවෙර් අසුන්
ෙගන සිටි ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා දැන් විපක්ෂය
පැත්ෙත් ඉස්සරහටම ගිහිල්ලා අසුන් ෙගන ඉන්නවා. එතුමා කලින්
සිටිෙය් අන්න අර එහා ෙකළවෙර්. දැන් ටික ටික ඉස්සරහට ගිහින්
තිෙබනවා. අපි කලින් සිටිෙය් රජය පැත්ෙත් එහා ෙකළවෙර්. දැන්
අපි ෙමහා පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව?
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එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න සිටි තරුණ නායකෙයෝ
ටික අද මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ පිළිෙගන ආණ්ඩුව
ශක්තිමත් කරන්න එහා පැත්තට යන ෙකොට, විපක්ෂෙය්
නායකත්වයට කිට්ටු කරන්න බැරිව හිටපු කට්ටිය; පස්සටම
ෙවලා හිටපු කට්ටිය දැන් ඉෙබ්ටම නායකෙයෝ ෙවලා. "ලූලා නැති
වලට කනයා පණ්ඩිතයා" කියමන අපට මතක් ෙවනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දයාසිරි ජයෙසේකරලා වාෙග්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ශක්තියක් දීපු අය ඒ පක්ෂය දාලා යන
ෙකොට, ඒ අයට පයින් ගහලා එළවන ෙකොට ඒ පුටුවලට අද
නිරායාසෙයන් ෙවනත් ෙවනත් පුද්ගලෙයෝ කඩා ෙගන පැනලා
දැන් ඉතින් අරෙහමයි, ෙමෙහමයි, කියලා කිව්වාට ඒ අඩුව
පුරවන්න ඔය කෑ ෙකෝ ගසන උදවියට ෙකොච්චර දුරට හැකි ෙව්විද
කියන එක පිළිබඳව අපට තිෙබන්ෙන් බරපතළ සැකයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාට අවිශ්වාසයක් තිබුණත්,
අෙප් ආණ්ඩුව ඉතාම ජනතාවාදි ආර්ථික කමයක් තුළ ෙම් රට
ඉදිරියට ෙගන යාම තුළ ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවටත්, රට
කරවන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් අපටත් රෙට්
අනාගතය පිළිබඳව කිසිම සැකයක්, අවිශ්වාසයක් නැහැ කියන
එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
දැන් එක ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා, ආර්ථිකය විශාල
වශෙයන් සංෙකෝචනය ෙවලා පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ කඩා ෙගන
වැටිලාය කියලා. ෙම් ෙලෝකය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා
දන්නවාය කියන උදවිය තමයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. ඒ අය පකාශ
කරන්ෙන් නැහැ, 2012 අවුරුද්ද තුළ දකුණු ආසියාෙව් වැඩිම
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වාර්තා කෙළේ ශී ලංකාවයි කියලා.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් අෙප් ආර්ථික පතිපත්ති අනුව
සියයට 6.8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අපට පවත්වා ෙගන
යන්න පුළුවන් වුණා. ඔය ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ෙගන් අපි අහනවා
ඒ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඉන්දියාෙව් තිබුණාද කියලා. චීනෙය්
තිබුෙණත් නැහැ ඒ පමාණය. අද කියනවා, අපි චීනෙය්
ෙකොලනියක් ෙවලාය කියලා. චීනෙයන් ෙහෝ ඒෙරොප්ෙපන් ෙහෝ
තූත්තුකුඩිෙයන් ෙහෝ සල්ලි ෙගනැල්ලා ශී ලංකා ආර්ථිකය තුළ
සියයට 6.8ක සංවර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වා ගැනීෙම් ෙගෞරවය
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට හිමි විය යුතුයි කියන
එක අපි පකාශ කරනවා. ෙම් වර්ධන ෙව්ගය ෙදස බලා ෙගන
ඉන්න බැරි උදවිය, ෙම්ක දරා ෙගන ඉන්න බැරි උදවිය අද
කියනවා, "රට ගිලිලා, රට අසරණ ෙවලා" කියලා. හැබැයි අපි
ඉතාම පැහැදිලිව, ඉතාම සතුටින් කියන්න කැමැතියි, ගීසිය කඩා
වැෙටන විට, ඇෙමරිකාව කඩා වැෙටන විට, ෙලෝකෙය් මහා
බලගතු රාජ්යයන් කඩා වැෙටන විට ෙලෝක සිතියම තුළ පුංචි
තිතක් වාෙග් තිෙබන ලංකාවට ෙනොසැලී සියයට 6.8ක ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගයකුත් සමඟ ෙපරට යන්නට පුළුවන් වුෙණ් විපක්ෂය
ෙහළා දකින මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ නිසා බව.
අද දවෙසේ රත්තරන්වලට සියයට 5ක තීරු බද්දක් සහ ඒ මත
සියයට 100ක අධි භාරයක් පැනවීම මඟින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙගනා ෙයෝජනාව ෙම් රෙට් සමස්ත
ජනතාවෙග් හිතසුව පිණිස ෙගනා ෙයෝජනාවක් බවත් පකාශ
කරමින්, ෙම් අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව මූලාසනයට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.57]

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත්
ෙගනා ෙයෝජනාව ගැන පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය්දී රෙට්
ආර්ථිකය හා බැඳුණු කාරණා ගැන කථා කිරීම කාෙලෝචිතයි
කියලා මම කල්පනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

වරාය ගත්තත්, ෙර්ගුව දිහා බැලුවත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඍජුවම
බලපාන මර්මස්ථාන හැටියට අපි ඒවා දකිනවා. ආනයන අපනයන
ෙබොෙහොමයක් ෙම් ඔස්ෙසේ තමයි රට තුළට ගලා එන්ෙනත්, රටින්
පිටතට යන්ෙනත්. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් වරාෙය් ගුදම්වල
අභිරහස් ගිනි ගැනීම් ගැන වාර්තා වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ
කච්ෙච්රිෙය්ත් හදිසි ගින්නක් ඇති වුණා කියලා වාර්තා වුණා.
සෙතොස මූලස්ථානෙය් ගින්නක් ගැනත් විවිධ පෙහේලිකා අද රට
තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගිනි අතෙර් රෙට්
ජනතාවෙග් බඩගින්නත් එන්න එන්නම වැඩි ෙවමින් තිෙබන බව
අපට රහසක් ෙනොෙවයි. අද වන විට අෙප් රෙට් ජනතාවට උඩිනුත්
ගින්දර, යටිනුත් ගින්දර වාෙග් දැවි-දැවී තැවි-තැවී තමයි ජීවත්
ෙවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසය පුරාම ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය පධාන ෙපරමුණු, සන්ධාන සහ වාමාංශිකව අටවා ගත්ත
ආණ්ඩු ආපු හැම දවසකම ෙම්ක රෙට් දකින්නට තිබුණා. දූරදර්ශී,
දිගු කාලීන ආර්ථික සැලසුම් ෙම් වාෙග් ආණ්ඩුවල අපි කවදාවත්
දැක්ෙක් නැහැ. හරියට එදා ෙව්ල, ජාම ෙබ්රා ගැනීෙම් පතිපත්තිය
තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩු හැම දාම කියාත්මක කෙළේ.
දූරදර්ශී ආර්ථික සැලසුම් පිළිබඳ අදහස් තඹ ෙදොයිතුවකටවත්
මායිම් කරන බවක් අපට දකින්නට තිබුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා
කළා "සබ්ෙබ් සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා" කියලා. ඒ කියන්ෙන් සියලු
සත්වෙය් ආහාරෙයන් යැෙපනවා කියන එක. ඒ වාෙග්ම ෙම් මිහි
පිට ෙවෙසන සියලුම සත්ත්වයන් මුහුණ ෙදන පධානම පශ්නය
තමයි ආහාර පිළිබඳ පශ්නය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
මෑතක ඉඳලා ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා ෙගන යන
ගමෙන්දී, ආණ්ඩුව ජනතාවෙග් බඩට ගහලා තිෙබනවා. ආෙයත්
කියන්න ඕනෑ නැහැ, දැන් වැෙටන්නම ගහලායි තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් තමයි ෙලෝකෙය්
ආහාරවලට වැඩිෙයන්ම බදු ගහන ආණ්ඩුව තිෙබන්ෙන්. රෙට් බදු
ආදායෙමන් සියයට 39ක්ම ආහාර දව්යවලට ගහන බදු. බලන්න,
කරවල කිෙලෝ එකක මිෙලන් රුපියල් 75ක්ම තිෙබන්ෙන් බදු.
ආණ්ඩුව නිතරම කියනවා පුළුවන් තරම් කව්පි, මුං ඇට, කුරහන්
වාෙග් ධාන්ය වර්ග කන්න කියලා. නමුත් කව්පි, මුං ඇට වාෙග්
ෙද්වලටත් කිෙලෝවකට රුපියල් 100ක් බදු ගහන රටක් ෙම්ක.
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි, ෙකොෙහන් ෙගනාවත් කන්ෙන් ඒවා
ෙන්. හැම ෙද්ටම කියනවා ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න කියලා.
නමුත් රෙට් පරිෙභෝජනයට අවශ්ය තරම් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන නැති
බව ඕනෑ ෙපොඩි දරුෙවක් දන්නවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි ෙම් සන්ධාන
ආණ්ඩුෙව් ආර්ථිකෙය් තිත්ත ඇත්ත කියලා අප කවුරුත් දන්නවා.
ජනතාව එක පැත්තකින් අධික ෙතල් මිල ෙහේතුෙවන් ෙතෙලන්
බැෙදනවා. තව පැත්තකින් දරා ගත ෙනොහැකි බඩු මිල නිසා දුක්
ගින්දරින් තැෙවනවා. ආණ්ඩුව හාංකවිසියක් නැතිව නැව ගිලුණත්
බෑංචූං න්යාෙයන් ෙකොෙළේ වහලා දිගටම ජනතාවෙග් බඩට ගහන
බව අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ෙලොකු ෙපොඩි සැමට
රැකවරණය ෙවනුවට ජනතා පශ්නවලට උත්තර ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක අප ගිය සතිෙය් ෙහොඳටම දැක්කා. අවි
අෙමෝරාෙගන ඇවිල්ලා ෙවඩි තියනවා; ෙපොලු පහාර එල්ල
කරනවා; කඳුළු ගෑස්, ජල පහාර එල්ල කරනවා.
පසු ගිය දවස්වල රතුපස්වල, වැලිෙව්රිෙය් ජනතාවට අත්
විඳින්න වුණු ෙඛ්ද වාචකය ගැන බලන්න. වසර ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ෙම් ජල ගැටලුවට විසඳුම් ලැබුෙණ් නැති නිසා බැරිම තැන
තමයි ෙම් ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය කරන්න පාරට ආෙව්. තමන්ෙග්
දරුෙවෝ, අම්මා, තාත්තා, ඥාතිවරු, අසල්වැසිෙයෝ අපිරිසිදු ජලය
පානය කරලා ෙලඩෙවලා ඒකට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන්ම නැති
තැන තමයි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කරලා සාමකාමීව මිනිසුන්
පාරට ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ. එතෙකොට රජය සිදු කෙළේ
ෙමොකක්ද? උගන්ඩාවට මිලියන 150ක ජල ව්යාපෘතියක් දුන්නා
වාෙග් විසඳුමක්ද දුන්ෙන්? අප දැක්කා, විසඳුම් ලබා දුන්ෙන් ෙවඩි
උණ්ඩෙයන් කියන එක. අහිංසක පාසල් දරුෙවෝ ෙදෙදෙනකු ඒ
අතර මිය ගියා. එක පාසල් දරුෙවක් පවුෙල් හිටපු එකම දරුවායි.
අනික් පාසල් දරුවා උසස් ෙපළ විභාගයට ලියන්න දවසක්
තිෙයද්දී බලාෙපොෙරොත්තු ඔක්ෙකොම සුන් කරලා ඔහුට ජීවිතෙයන්
වන්දි ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. මිය ගිය අනික් තරුණයා දරු
පවුල්කරුෙවක්. තුවාල ලබලා 60කට වැඩිය බරපතළ තත්ත්වයට
පත් වුණා. ෙවස්සන්තරලා වාෙග් උගන්ඩාවට මිලියන 150ක ජල
ව්යාපෘතිවලට සහනාධාර ෙදනවා. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාව
ඓතිහාසික විධියට බුලත් ෙකොළයට ජන වරමක් දුන්නා. අද ඒ
මිනිසුන්ට ලැෙබන උත්තරය ෙමොකක්ද? බීමට ජල බිඳුවක්
ඉල්ලුවාම බුලත් ෙකොළයට කතිරය ගහපු ගම්පහ දිස්තික්කෙය්
ජනතාවට ෙවඩි උණ්ඩෙයන් උත්තර ෙදන එක තමයි කෙළේ. ඒක
මුළු රටම දැක්කා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
ப் விேஜேசகர - அனர்த்த
பிரதி அைமச்சர்)

காைமத் வ

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

ජල ව්යාපෘතිය මිලියන අටදහස් ගණනක්.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඊළඟට,
ෙවෙළඳ
ඇමතිතුමා,
"ෙමන්න
මල්ලි
ෙකොත්තමල්ලිවලටත් අෙපන් බදු" කියලා රුපියල් 45ක්ම
ෙකොත්තමල්ලිවලටත් බදු ගහනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, සාමාන්ය ජනතාවට ෙම්වා ඇඟට දැනුනාම උණ
ෙහම්බිරිස්සාව තව වැඩි ෙවනවා මිසක ඒෙකන් ගුණයක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය
කාලෙය් ෙම් රෙට් හාල්මැස්ෙසෝ කිෙලෝවක මිල රුපියල් හත් අට
සියයක් දක්වා ඉහළ ගියා. අෙප් රට වෙට්ම තිෙබන්ෙන් මුහුද.
මත්ස්ය සම්පතින් පිරිපුන් අෙප් රෙට් හාල්මැස්ෙසෝ ගෑම් 100ක්
රුපියල් 70ක්, 80ක් ෙවනවාය කිව්වාම අපට පුදුම හිෙතනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය මිනිසුන් සැමන් ටින් එකක්
ගන්න ෙකොට සැමන් ටින් එෙකන් රුපියල් සියයක්ම තිෙබන්ෙන්
ආණ්ඩුව අය කරන බදුයි. පරිප්පු කිෙලෝ එකට බද්ද තිබුෙණ්
රුපියල් ෙදකයි. දැන් කාපන් පරිප්පු කියලා රුපියල් 22ක්ම පරිප්පු
කිෙලෝ එෙකන් බදු ගහනවා. සාමාන්ය ජනතාවෙග් බඩට ගහනවා.

මා කථා කරන්ෙන් උත්තර දුන් විධිය ගැනයි. ගණන් කියන්න
පුළුවන්. වැලිෙව්රියට ගිහිල්ලා ඕනෑ තරම් ගණන් කියන්න.
රතුපස්වල සිද්ධිෙය්දී මිය ගිය කුඩා දරුවන්ෙග් ෙගවල්වලට
ගිහිල්ලා මිලියන ගණන්වලින් කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ
ජීවිත මිලියනවලින් ගණන් කරන්න එපා කියලා මා කියනවා.
[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

උගන්ඩාවට මිලියන 150යි, රතුපස්වල ජනතාවට ජීවිත තුනක්
දැනටම ඉවරයි. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඇවිල්ලා ගණන් කථා
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කරනවා. ෙලෝෙකට පරගාෙසේ ෙගදරට මරගාෙත් කියන කියමන
තමයි අපට මතක් ෙවන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත්
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරද්දී අෙප් රෙට් ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන
ණය බර ගැනත් අපට අමතක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද
ෙවද්දී උපදින්න ඉන්න දරුවා පවා -හැම පුද්ගලෙයකුම- රුපියල්
ලක්ෂ තුනකට වැඩිය ණයකාරෙයෝ බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත් කරලා
ඉවරයි. සියයට ෙදකක් වන අධිසුෙඛෝපෙභෝගී පැළැන්තියට සැප
විඳින්නත්, සියයට 95කට වැඩිය සිටින සාතිශය බහුතරයක්
ජනතාව අන්ත දුක්ඛිත තත්ත්වයටත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුව ඇද වට්ටලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වසර තුන ඇතුළත
රජෙය් ජන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාවලට
අනුව බැලුවත් ජනතාවෙග් ආදායම අඩු ෙවලා වියදම් ඉහළ
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ආදායම සියයට 5.4කින් වැඩි වන ෙකොට
ජනතාවෙග් වියදම සියයට 8.5කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
වාෙග් ආර්ථික දුෂ්කරතා වැඩි වන විට ජනතාවට ආර්ථික
අමාරුකම්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, තව තව ෙනොෙයක් පශ්නවලට
මැදි ෙවන්න සිදු ෙවනවා.
බලන්න, දැන් දින පතා ෙකොපමණ පිරිසක් දියවැඩියා ෙරෝගීන්
බවට පත්වනවාද; ආතතිය කියන ෙරෝගෙයන් කී ෙදෙනකු
ෙපෙළනවාද කියලා. ෙම් වාෙග් ආර්ථික විෂමතා වැඩි වන විට
ෙසෞඛ්ය පශ්න විතරක් ෙනොෙවයි, සමාජයීය පශ්නත් වැඩි වන බව
මූලාසනෙය් ඉන්න ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා. කලෙකෝලාහල
වැඩි වනවා. මං ෙකොල්ලකෑම්, අපරාධ අද ෙම් රෙට් ෙකොච්චර
සිද්ධ වනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. විසිහතර පැය
ඇතුළත දරුණු ගණෙය් අපරාධ ෙකොපමණ වනවාද, මිනී මැරුම්
ෙකොපමණ වනවාද, ස්තී දූෂණ වාෙග් ෙද්වල් ෙකොපමණ වනවාද
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට දන්නවා. අද රෙට් ආර්ථිකය ගැන
කථා කරන ෙකොට අපට මතක් වනවා, උගස් කඩ ළඟට ගියාම
තිෙබන ෙපෝලිම ෙකොෙහොමද කියලා. බැංකුවලට වාෙග්ම අද උගස්
කඩවලටත් ජනතාවෙග් ඉල්ලුම ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ජනතාව
තමන්ෙග් කනකර උගස් කරනවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒවා ෙබ්රා
ගන්න බැරිව සින්නවන විධිය ගැන තමයි අද ගම්වලට ගියාම අපට
අහන්න ලැෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ආෙයෝජන
රට තුළට ගලා ඒම පිළිබඳවත් බරපතළ ගැටලු අද වන ෙකොට අපට
දකින්න තිෙබනවා. විවෘත කරලා තිබුණු කර්මාන්තශාලා රාශියක්
අද වැසී ගිහින් තිෙබනවා. මහින්ද චින්තනෙය් නම් කිව්ෙව්, -අර
මහා පුස්තකය ෙපන්වලා කිව්ෙව්- සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකටම කර්මාන්තශාලාවක් අලුෙතන් ආරම්භ කරන
ආකාරය ගැනයි. එදා ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් ආරම්භ කළ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාත් අද වැහී ෙගන,
වැහී ෙගන යන තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන් කියලා අපි කවුරුත්
දන්නවා. අද ෙවද්දි ෙසේවා වියුක්තිය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.
රට තුළ මානව නිදහස පිළිබඳව තිෙබන බරපතළ ගැටලුව නිසාම
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට පැමිණීමට විශාල මැළිකමක් දක්වනවා
කියලාත් අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජීවන වියදම දරා ෙගන සිටින
ජනතාව ගැන ෙම් ආණ්ඩුවට කිසිම හැඟීමක් තිෙබනවාද, කිසිම
අනුකම්පාවක් තිෙබනවාද කියන එක ගැන නම් අපට ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබනවා. රහෙසේම බඩු මිල වැඩි කරන ආකාරය, හරි
අපූරු ආර්ථික සැලසුම් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරියට අරෙගන යන
ආකාරය තමයි අපට දකින්න තිෙබන්ෙන්. ෙවෙළඳ සැල්වල
ව්යාපාරිකයන්ටයි, ෙවෙළඳ ෙසේවකයන්ටයි පාරිෙභෝගික මිල
දර්ශන ෙපන්වන ෙබෝඩ් එෙක් ගණන් ෙවනස් කරලාම දැන් හති
වැටිලා තිෙබනවා. ඊෙය් රාතිෙය් කෙඩ්ට ගියාම තිබුණු මිල
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ෙනොෙවයි අද උෙද් කෙඩ්ට ගිහින් බලන ෙකොට තිෙබන්ෙන්.
දන්ෙන්ම නැතුව හිටි ගමන් හිටු කියලා බඩු මිල වැඩි වන ආකාරය
අපි දකිනවා. රාක්ෙක් තිෙබද්දි, ගබඩාෙව් තිෙබද්දි මිල ෙවනස්
වන න්යායක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව අද කියාත්මක
කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම බලන්න අද
දූෂණය ෙකොයි තරම් ඉහ වහ යනවාද කියලා. "අපි ණය ගන්ෙන්
කන්න ෙනොෙවයි" කියලා, ෙකොළඹ දකුණු වරාය විවෘත කරද්දි
රෙට් නායකතුමා කියනවා අපි අහ ෙගන හිටියා. ඒවා අහ ෙගන
ඉන්න උදවිය දැන් කියනවා, ඇත්ත තමයි ණය ගන්ෙන් කන්න
ෙනොෙවයි; සුළු පිරිසට ගසා කන්න තමයි දැන් ගිනිෙපොලියට ණය
ගන්ෙන් කියලා. පුංචි දරුෙවෝ පවා දැන් ඒක කියන්න පටන් ෙගන
තිෙබනවා. ෙකොළඹ නගරෙය් වටිනා ඉඩම් කුණුෙකොල්ෙලට
විකුණනවා. නාස්තිය, දූෂණය දින පතාම රජ කරවනවා. සාමාන්ය
මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ආනයනය කරන සැමන් ටින්වලින් රුපියල්
සියයක් බදු ගන්න ගමන්, පරිප්පු කිෙලෝ එෙකන් රුපියල් 22ක් බදු
ගන්න ගමන්, සීනි කිෙලෝ එෙකන් රුපියල් 22ක් බදු ගන්න ගමන්
සමාජ අපරාධ වැඩි කරන කැසිෙනෝවලට සියයට සියෙය් බදු
සහන ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙලෝකෙය්
වැඩිම විදුලි බිල ෙගවන රට බවට අපි පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ඇමති මණ්ඩලය නඩත්තු කරන රට බවට අපි
පත් ෙවලා තිෙබනවා. උපෙද්ශකෙයෝ අතිවිශාල පමාණයක්
නඩත්තු කරන්න අෙප් රෙට් ජනතාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම කර්මාන්ත හා-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

හැම දාම කියනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙම් ආණ්ඩුව තිෙබන තුරුම ඒවා කියන්න වනවා අස්වර්
මැතිතුමනි. ඔබතුමාට වාෙග් කාලයකට ඔය පැත්ෙත ඉඳන්,
කාලයකට ෙම් පැත්ෙත ඉඳන් කථා කරලා අපට පුරුද්දක් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඒ පැත්ෙතන් ජාතික ලැයිස්තුව, ෙම්
පැත්ෙතන් ජාතික ලැයිස්තුව -[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේට
වාෙග් දිව ෙදකක් අපට නැහැ. අස්වර් මැතිතුමනි, අපට තිඹිරි
ෙගයට ගියාම එක විධියකට කථා කරන්නයි, ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න
ෙකොට තව විධියකට කථා කරන්නයි ඔබතුමන්ලාට වාෙග්
පුරුද්දක් නැහැ. අපට ෙම් ආණ්ඩුව තිෙබන තුරු, ඒවා ෙවනස් වන
තුරු හැම දාම ෙම්වා කියන්න වනවා. ෙහටත් අපි ඒවා කියනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා කරන ෙතක් අපි කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කර්මාන්ත හා කුඩා
කර්මාන්තවල විශාල බිඳ වැටීමක් දකින්න තිෙබනවා. ෙම්
තත්ත්වය හමුෙව් තව තවත් බැරෑරුම් තත්ත්වයකට අෙප් ජනතාව
ඉදිරිෙය්දී මුහුණ ෙදන බව ඉතාම පැහැදිලිව අපට ෙපෙනනවා.
ආර්ථිකය ගැන ෙත්ෙරන ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒක දැෙනන්න
පටන් ෙගන තිෙබනවා. දැන් බලන්න කඩින් කඩ ඡන්ද
පවත්වනවා. ජනතා මුදල් ෙකෝටි ගණන් ඒවාට නාස්ති කරනවා.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මැති ඇමතිවරු දිහා බලන ෙකොට
ඔවුන්ට තිෙබන පමුඛ අවශ්යතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනතා
පශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීම ෙනොෙවයි.
අපි දකින විධියට දැන් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් පමුඛම
අවශ්යතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොම හරි තමන්ෙග්
පුත්තුන්ට, සෙහෝදරයන්ට, බෑණලාට, මස්සිනාලාට පළාත්
සභාෙව් බලය අරෙගන ෙදන එකයි. දැන් ඒ අය ජනතා පශ්නවලට
ෙනොෙවයි පමුඛත්වය දීලා තිෙබන්ෙන්. පුතාලා, බෑණලා,
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

මස්සිනාලා සෙහෝදරයන් පළාත් සභාවලට යවන එක තමයි අද
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් මූලික බලාෙපොෙරොත්තුව ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාස්තිය, දූෂණය ෙකොච්චරද
කියනවා නම් විගණකාධිපති වාර්තාව ෙපන්වා දුන්නා, මාස 13ක්
ඇතුළත විතරක් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව බාල ඉන්ධන ෙගන්වලා
රජයට රුපියල්ෙකෝටි 830ක් අහිමි වුණ හැටි. මාස 13ක කාලයකදී
විතරක් බාල ගනුෙදනුවකින් ජනතා මුදල් රුපියල් ෙකෝටි 830ක්
ගසා කාපු හැටි ෙකළින්ම වාර්තා කර තිෙබනවා. ෙම් බාල
ගනුෙදනු අද ෙම් රෙට් විලාසිතාවක් ෙවලා. එක පාරක් ෙගනැල්ලා
පාඩමක් ඉෙගන ගනීවි කියලා අපි හිතුවා. ඒවා ෙගනාපු සමාගම්
තහනම් කරයි කියලා අපි හිතුවා. ඒකට වන්දි ලබා ගන්නවා
කිව්වා. නමුත් ශත පහක වන්දියක් ලබා ගන්න ආණ්ඩුවට බැරි
වුණා. ඒවා ෙහොයන්න ෙකොමිෂන් පත් කළා. හැම එකක්ම වුණාට
පස්ෙසේ ෙකොමිෂන් පත් කරනවා. ෙමොකක් හරි සිද්ධියක් වුණාම
ෙකොමිෂන් පත් කරනවා. ෙදසතිෙයන් ඒ වාර්තා ඉල්ලනවා.
වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් ඇති වූ ගැටුම ගැන ෙහොයන්නත්
ෙකොමිසමක් පත් කළා. ඒ ෙකොමිසෙම් වාර්තාව ෙමොකක්ද කියලා
අද වන තුරු අපි දැක්ෙක් නැහැ. බලපිටිය පෙද්ශෙය් ධීවරෙයෝ
50කට වැඩි ගණනක් මිය ගියා. ඒ ගැන ෙහොයන්නත් ෙකොමිසමක්
පත් කළා. අද වන තුරු ඒ නිර්ෙද්ශවත් අපි දැකලා නැහැ. හලාවත
ධීවරෙයක් ඝාතනය කළා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙකොල්ල
කන්න හදන ෙකොට ඒකට විරුද්ධව කටුනායක පැවැති
උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ෙරොෙෂන් චානක ඝාතනය කළා. ෙමොකක්ද අද
වන තුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත්ත පියවර? ෙම්වාට ෙකොමිෂන් පත්
කිරීම විතරයි ආණ්ඩුව කරන්ෙන්. දැන් ආණ්ඩුව ෙකොමිෂන්වලට
සීමා ෙවලා තිෙබනවා. බාල ගනුෙදනුවලින් ෙමච්චර පාඩුවක්
ෙවලා තිබුණත්, අද වන තුරු ඒ ගැන ගත්ත කියා මාර්ගයක් අපි
දකින්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි ෙද්වල් දිගටම සිදු වන බව අපට වාර්තා
ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම, දැන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිල වැඩිවීම ෙපරහැරක්
වාෙග් ඉස්සරහට එන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. මුලින්ම
ෙපරහැෙර් කසකාරෙයෝ හැටියට දුම්වැටි සහ මත්පැන් මිල වැඩි
වුණා. දැන් පළාත් සභා තුෙන් ඡන්දය ඉවර වන ෙතක් බඩු මිල
නැමති ෙගොනා ගහක ගැට ගහලා තිෙබන බව තමයි අපි දකින්ෙන්.
ෙම් පළාත් සභා ඡන්ද ඉවර වුණ ගමන්ම බඩු මිල වැඩිවීම නැමති
ෙගොනා ලිහා දැමුවාම ජනතාවට කිරිපිටිවලින් අනින්න පටන්
ගන්නවා. ගෑස්වලින් අනින එක අනිනවාමයි. ඒ වාෙග්ම, බස්
ගාස්තුෙවන් ජනතාවට අනින්න ෙම් ෙගොනා ලිහනකම් බලා ෙගන
ඉන්නවා. දැන් ෙම් ෙපරහැර පටන් ෙගන තිෙබනවා. දුම්වැටිවලින්,
මද්යසාරවලින්, බීරවලින් කසකාරෙයෝ එළියට දැම්මා. ඊළඟට ගිය
සතිෙය් ෙහොර රහෙසේම ෙම් ෙපරහැෙර් ෙකොඩිකාරෙයෝ ටික එළියට
ආවා. ටයර්වලින්, ටියුබ්වලින්, වාහන අමතර ෙකොටස්වලින් ෙම්
ෙපරහැර ඉස්සරහට යන බව දැන් ෙපන්වලා තිෙබනවා. පළාත්
සභා ඡන්දය ඉවර වුණ ගමන් ජනතාවට ෙකොෙර් පිටට මෙර් වාෙග්
අනිවාර්යෙයන්ම බස් ගාස්තු, ගෑස් මිල, කිරිපිටි මිල වැඩි කරන්න
ආණ්ඩුව දැන් දත කට මැදෙගන බලා ෙගන ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම වැඩි ෙවලාවක් කථා
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය්
තත්ත්වය පිළිබඳව, ජනතාව විඳින දුක පිළිබඳව අපි හැම
ෙකනකුටම ෙහොඳින් ෙත්ෙරනවා. හැබැයි, අවාසනාවට, සංෙව්දී
යයි කියා ගන්නා නායකයන් ඉන්න ආණ්ඩුවකට ජනතාවෙග් දුක්
ගින්දර ගැන, බඩගින්න ගැන කිසිම සංෙව්දීභාවයක් නැති වීම
ගැනයි අපට තිෙබන පශ්නය.
මම මීට වඩා කාලය ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ඇති
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ෙයෝජනා ගැන කථා කරන ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
අවධානය රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව හා එයින් ජනතාව පීඩාවට පත්
වී සිටින ආකාරය පිළිබඳව මීට වඩා කල්පනා කරලා, ඒ සඳහා
යම්කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින්, මට
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති කරමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 5.16]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව් විවාද
කරන මාතෘකාවට පරිබාහිරව තමයි සියලුම අදහස් පකාශ වුෙණ්.
මෙග් හිතවත් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා පිළිබඳව
අපට ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. එතුමා අෙප් හිටපු අමාත්ය
රූපා කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් අඩිපාෙර් ගමන් කරමින් ෙම් ගරු
සභාවට පැමිණි ෙකෙනක්.
එතුමා ෙහොඳ දක්ෂෙයක්, ෙහොඳ කථිකෙයක්. ඒ පිළිබඳව
පැසසුම් මුඛෙයන් කවදත් කථා කරන්න අපි කැමැතියි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් මන්තීවරුන් ෙමහාට ආවාය කියලා එතුමා
කියනවා. එතුමාට ස්වාභාවිකවම තිෙබන්නා වූ දක්ෂකම අනුව,
කථිකත්වය අනුව මාධ්ය පකාශක ධුරය දීලා තිබුණත්, දැන් ඒ
තනතුරත් මංගල කඩා ෙගන ගිහින් අවසානයි. ෙමන්න ෙමවැනි
අභාග්යසම්පන්න ෙද්වල් තමයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ සිදු
වන්ෙන්. ඔබතුමා ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. මතුවට, ඔබතුමාට
ෙහොඳ තත්ත්වයක්, ස්ථානයක් ලැෙබ්වා කියන පැතුම මිතයකු
වශෙයන් ඉත සිතින් කරන්නට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර
ගන්නවා.

Sir, coming on to the subject, the Government has
imposed a 10 per cent tax on gold imports with
immediate effect to curb overseas purchases by traders
looking to take advantage of a favourable price arbitrage
with top consumer India. While Sri Lanka did not have a
duty on gold prior to this, its neighbour India hiked
import taxes for the metal by 33 per cent earlier in June to
rein in a ballooning trade deficit. The Sri Lanka Customs
has recently nabbed a number of people suspected of
smuggling gold out of the country at airports. So, the
Government has imposed a 5 per cent Customs Duty and
another 5 per cent surcharge on gold imports.
අෙප් ආර්ථිකෙය් පුෙරෝහිත කවුද? මම කියන්ෙන් අජිත් නිවාඩ්
කබ්රාල් මැතිතුමා කියලායි. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා මහ
බැංකුෙව් අධිපති. එතුමා ෙහොඳින් වැඩ කරන්න, වැඩ කරන්න
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා එතුමාට පහර
ගහනවා. නමුත් එතුමා තමයි අෙප් ආර්ථිකෙය් පුෙරෝහිතයා. ෙකෝ,
ඒක අහන්න ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු
සභාෙව් නැහැ ෙන්. Mr. Ajith Nivard Cabraal says that Sri

Lanka’s gold import surged to US Dollars 100 million in
the first four months of the year from about US Dollars
150 million for the full year 2012. Therefore Sir, we are
on the right track. We are developing this country. You
can see mega projects springing up all over the country
like daffodils blooming in the early morning. All these
are happening because of one person, one leader, because
of His Excellency Mahinda Rajapaksa.
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Sir, the Hon. Members in the Opposition cannot gulp
this down; cannot stomach it. That is the problem. See the
most pathetic, the abysmal depth that the Opposition has
fallen into, the downward trend they are heading towards.
They have nothing to speak about. You do mega projects,
put up buildings, construct expressways and extend
railwayline to Jaffna, but they are blind to all these
developments. They talk as if nothing is happening.
අර කියනවා වාෙග් ෙලොකු ෙයෝධෙයක් මවලා අපි
ෙපන්වනවා. ෙම් ෙලෝකයම ඒ දිහා බලලා විමතියට පත් ෙවන
ෙව්ලාෙව් මීෙයකුෙග් වල්ගය අල්ලා ෙගන දුවන්නයි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විරුද්ධ පක්ෂය දඟලන්ෙන්. ඒක කවදාවත්
හරි යන්ෙන් නැහැ. ඒ තමයි කුහකකම. අද බලන්න අෙප් රෙට්
රත්රන් ව්යාපාරිකයන් ෙකොයි තරම් business කරනවාද කියලා.
ඒක මම නැවත වාරයක් ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. ඒක
මම ෙදමළ භාෂාෙවන් කියන්නම්.
இன்
எங்க ைடய தங்க வியாபாாிகள் தங்க ைடய
ெதாழிைல மிக ம் நல்ல
ைறயிேல சுதந்திரமாக நடத்
கின்றார்கள் என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல மீண் ம்
கூ கின்ேறன். இன்
நாங்கள் ெகா ம்பில் உள்ள Sea
Streetக்கு- ெசட் த்ெத
க்கு ேபாகின்றெபா
அங்குள்ள
நல்ல தங்க நைக வியாபாரக் கைடகைளக் கண்
ாித் ப்
ேபாகின்ேறாம். ஆனால், அந்தக் காலத்திேல Sea Street இல்
உள்ளவர்கள் பயங்கரவாதிக க்கு எவ்வளேவா கப்பம்
ெகா க்க ேநர்ந்த . அ
அவர்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.
இன் அங்கு த் சாமி ெசட் யார், ேதவி ஜுவலர்ஸ் - அதன்
அதிபதி வாசுேதவன் ஐயா அவர்கள், அவர் நல்ல அ ைமயான
பண் ள்ள ஒ ெபாிய மனிதர் - அன்னல
மி ஜுவலர்ஸ்,
ரவி ஜுவலர்ஸ்,
த் க்க ப்பன் ெசட் யார், ல தா
ஜுவலர்ஸ், ெபாபி ஜுவலர்ஸ் என்
பல நைகக் கைடகள்
இ க்கின்றன. Mahes and others are running that.

The other day I met three brothers who run a jewellery
shop in Matara - the owners of Nizam Jewellers. They sell
gold to a large number of Sinhala population in the
country. You could see a large number of Sinhalese girls
and boys in their shop who come to purchase jewellery.
එදා විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමා කිව්වා bracelets ෙදනවා
කියලා, චුයින්ගම් ෙදනවා කියලා. අද bracelets පමණක්
ෙනොෙවයි, කණ කර බඩු ඔක්ෙකෝම නියම වශෙයන් ෙදන්ෙන් ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් කියන එක මා අවධාරණය කරන්ෙන් සන්ෙතෝෙසන්.
අප ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳින් සිතා බැලිය යුතුයි. කුහකකමින්,
ද්ෙව්ෂෙයන්, ඊර්ෂ්යාෙවන් රටක් හදන්න ඔබතුමන්ලාට හම්බ
ෙවන්ෙන් නැහැ. බලන්න, ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිද්ධ වූ
ෙද්.

The Ambassador for the Republic of Turkey in Sri
Lanka, His Excellency Iskender K. Okyay came here and
inaugurated the Sri Lanka-Turkey Parliamentary
Friendship Association. These are the matters that we
should spotlight. Then, together with him the Third
Secretary Mohmet Aktas came. The Minister of
Productivity Promotion, the Hon. Basheer Segu Dawood
was elected the President of that newly-formed
Association. They like Sri Lanka. They are interested in
Sri Lanka. The great Ottoman Empire in the days of old
ruled half of the Europe. They have material power. They
have wealth. They can help us in so many ways and they
are coming here to do just that. They wanted to form the
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Sri Lanka-Turkey Parliamentary Friendship Association.
I think the Hon. R. Yogarajan was also present there.
Then Sir, we went to China. ඔක්ෙකෝම චීන්නුයි
ෙමතුමන්ලා දකින්ෙන්. අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
ෙයෝජනාව මෙග්යි. මම ඒ ගැන කියන්නම්, ඒ ෙවලාවට.
ෙමතුමන්ලා චීනුන් ගැන බය ෙවලායි සිටින්ෙන්. චීන රටත්
එෙහමයි. ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ආරක්ෂා කළ, පගුණ කළ රටක්
තමයි චීනය. අද ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අද සමහර ෙද්වල් මාක්ස්වාදය, ෙලනින්වාදය, ෙටොට්ස්කිවාදය- අත් හැරලා ඒ අයත්
ෙම් ෙපරට යන ෙලෝකයත්, සමාජයත් සමඟ ගමන් කිරීමට ලෑස්ති
ෙවලා ඉන්නවා. චීනය අෙප් රටට උදවු කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇෙමරිකන්කාරයා විතරද ඕනෑ?

Who built the Bandaranaike Memorial International
Conference Hall? The Chinese built it. Those days, Sir, if
you had been in Colombo, you would have been
surprised to see thousands of very disciplined Chinese
workers being taken to the site lined up in a queue and
the building came up in no time. It is so surprising to see
such an amazing architectural structure. That is the value
of the Chinese people. They are determined; they do
work tirelessly.
මහරගම පමුණුව පාෙර් Ghaffooriya Arabic College එක
තිෙබනවා; ඊට එහා පැත්ෙත් පන්සලකුත් තිෙබනවා. අපි ඉෙගන
ගන්න කාලෙය් ඒ පාෙරන් පාසල් යන ෙකොට බයිසිකල් පැදෙගන
චීන ෙපොට්ටනිකාරෙයෝ එනවා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය චීන්නු
දැකලා නැහැ, එදා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයෙග් දත් බැන්ෙද් චීන්නු.
ඒ අය අද ඒක අමතක කරලා. මහරගම අරාබි පාඨශාලාෙව් අපි
ඉෙගන ගන්න කාලෙය් චීන බයිසිකල්කාරෙයෝ ඒ පාෙර් යනවා.
එතෙකොට අපි ෙමොනවා කිය කියාද පස්ෙසන් දිව්ෙව්? "චීනා බුකු
බුකු චයිනාෙර් - ෙකොළඹට යන්ෙන් ෙකොයි පාෙර්" කිය කියායි අපි
පස්ෙසන් දිව්ෙව්. ඒ අය ෙකොළඹ දිසාව ෙපන්නාෙගන පා පැදිය
පදවනවා. අෙප් සිංහල වනිතාෙවෝ සිංහල අවුරුද්දට ගන්ෙන්ත්
චීනෙය් චීත්ත.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම තවත්
කණ්ඩායමක් එනවා, ෙබ්රුවල ඉඳලා. ඒ තමයි, ෙපොට්ටනි
ව්යාපාරය කරපු අෙප් මුස්ලිම්වරු. තරගයටයි ඒ ෙදෙගොල්ලන්
එන්ෙන්. ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමාටත් ඡන්දය දීලා
තිෙබනවා ෙන්, පානදුෙර් ජනතාව. එදා ඊබහීම් හාජ්ජියාර් කියලා
ෙකෙනක් සිටියා. ආලිම් ස්ෙටෝර්ස් කියලා කඩයක් තිබුණා,
මහරගම. එදා ෙමොන තරම් සශීක ලංකාවක් තිබුණාද කියලා
බලන්න. චීන්නු බයිසිකල් පැදෙගන යනෙකොට "චීනා බුකු බුකු
චයිනාෙර්- ෙකොළඹට යන්ෙන් ෙකොයි පාෙර්" කිය කියා අපි
පස්ෙසන් දිව්වා. ඒ කාලෙය් සිංහල අවුරුද්දක් ආවාම අෙප් රෙට්
මිනිස්සු ෙරොත්ත පිටින් පාෙර් රැස් ෙවලා ඉන්නවා, චීනා බයිසිකල්
එෙකන් එන කල්. අන්න එදා, කවුද බැණ්ෙණ් චීනාට? එදා චීනාට
'ආයුෙබෝවන්' කියලා පිළිගත්තා. ඒ වාෙග්ම තමයි පානදුෙර් අෙප්
මුස්ලිම් අයත් ඒ ෙපොට්ටනි ව්යාපාරෙය් ෙයදුණා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම්වා කියන ෙකොට අපට පහර ගහනවා.
විෙශේෂෙයන්ම දවිඩ පත්තරවලින්. මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අවසර
ඉල්ලනවා ෙම් පුවත් පත් ලිපිය කියවන්න. இந்தக் க தத்ைத நான்
இங்கு வாசிக்க வி ம் கின்ேறன். ඒ

පත්තෙර් අයිතිකාරයා
"සරවනබවන්" කියලා ෙකෙනක්. මට පහර ගහපු ඔහුෙග් "සුඩර්
ඔලි" පත්තරය කිෙයව්වාට පස්ෙසේ මා ඔහුට telephone කළා.
ඔහුෙග් number එකත් මම කියන්නම් තමුන්නාන්ෙසේට. නමුත් අද
වන තුරු ඔහු පතිචාරයක් දැක්වූෙය් නැහැ. There was no
response at all from him. I want this contradiction of mine to
be published.
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இ பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் சிறப் ாிைமைய மீ ம்
ெசயெலன்பைத ம் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමාෙග් කථාව අහන්න විරුද්ධ පක්ෂෙය් කවුරුවත් නැහැ
ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

විරුද්ධ පක්ෂෙය් කවුරුවත් නැහැ තමයි. මා කථා කරන්ෙන්
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාට. Now, Sir, there is a new

phenomenon in Sri Lanka. The Government has formed
its own opposition and our opposition leader is the Hon.
Vasudeva Nanayakkara. That is acknowledged now. He
takes up the causes of the people. වැලිෙව්රිෙය් ෙමොකක්ද
කරන්න හදන්ෙන්? රතුපස්වල රතු ෙල් තවරන්නයි ෙම් විරුද්ධ
පක්ෂෙය් අය හදන්ෙන්. රතුපස්වල රතු ෙල් තවරලා තවත් මහා
භීෂණ යුගයක් ඇති කරන්නයි හදන්ෙන්. අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැහැ. ඒ ගැන මට වචනයක් ෙදකක් කියන්න, ෙජ්වීපී
මන්තීතුමන්ලා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවසරයි ෙමය කියවන්න.

ெசன்ற 28ஆம் திகதிய 'சுடர் ஒளி' வார ெவளியீட் ல் என்
ெபயைரக் குறிப்பிட்
'ப ந்
- 53' எ தி ள்ள விடயம்
சம்பந்தமாக, ஞாயி
'சுடர் ஒளி' ஆசிாிய க்கு நான் எ திய
க தத்ைத இங்ேக வாசிக்க வி ம் கின்ேறன்.

"மஹியங்கைனயி ள்ள ெதா ைக அைற சம்பந்தமாகச்
சிேரஷ்ட அைமச்சர் ஏ.எச்.எம். ெபள
அவர்க ைடய
பாரா மன்றக் காாியாலயத்தில் அவ ைடய தைலைமயில்
ஸ் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் கலந் ெகாண்ட
கூட்டத்தில், "வாையப் ெபாத் ம்!"; "ச கத்ைத ேநசி!" என்
சக உ ப்பினர்கள் என்ைனப் பார்த் க் கூறியதாக அதில்
குறிப்பிடப்பட்
க்கின்ற . இ
ற்றி ம் உண்ைமக்குப்
றம்பான ம் வாசகர்கள் மத்தியில் என்ைனப் பற்றிய தவறான
அபிப்பிராயத்ைத ஏற்ப த்
கமாக ம் எ தப்பட்ட கட் ைர
யாகும். இந்த விடயம் சம்பந்தமாக ஏைனய பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள் கூறிய க த்ேதா
நான்
ரண்படவில்ைல.
மாறாக,
ற்றி ம் உடன்பட்ேடன். இப்பிரச்சிைனையத்
தீர்ப்ப சம்பந்தமாகப் பல்ேவ க த் க்கைள ஏைனயவர்கள்
ன்ைவத்தேபா
நான் ெதளிவாகச் ெசான்ேனன், "நாம்
அைனவ ம் ஒன் ேசர்ந்
ஜனாதிபதிையச் சந்திப்ேபாம்;
ேம ம்,
இங்கு
குற்றஞ்சாட்டப்ப கின்ற
ெபா
பல
ேசனாைவ ம் சந்திப்ேபாம்; அத் டன் மஹியங்கைன பிரேதச
சைபயின்
தைலவைர ம்
சந்திப்ேபாம்"
என் தான்
ஆேலாசைன கூறிேனன். ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிையச்
ேசர்ந்த பிரதி அைமச்சர்களான காதர் ஹாஜியார், ைபஸர்
ஸ்தபா ேபான்றவர்க ம் என் க த்ேதா ஒத் ப்ேபாயினர்.
"ஏற்ெகனேவ நைடெபற்ற சில பள்ளிவாசல்கள் சம்பந்தமான
பிரச்சிைனகளின்ெபா
, எப்ப
நாங்கள் நிதானமாகச்
சிந்தித் ச் ெசயற்பட்ேடாேமா, அவ்விதேம ெசயற்ப ேவாம்;
அைதவி த் , எமக்கு எதிரான தீவிரவாதிகள் ேம ம் எமக்கு
விேராதமாகச் ெசயற்ப வதற்கு நாம் இடமளிக்கக்கூடா " என
அங்கு நான் ெதளிவாகச் ெசான்ேனன். எந்தக் கட்டத்தி ம்
என வாையப் ெபாத் மா ம் ச தாயத்ைத ேநசிக்குமா ம்
எந்த எம்.பீ. ம் அங்கு குறிப்பிடவில்ைல. இந்த உண்ைமக்கு
ச கமளித்தி ந்த அைனத்
எம்.பீ.க்க ம் சாட்சி பகர்வர்.
இதைனவி த்
உண்ைமக்கு
மாறாக
அப்பட்டமான
ெபாய்கைள எ தி
ஸ் ம்கள் மத்தியில் எனக்கு அவப்
ெபயைரப் ெபற் க்ெகா க்க
யற்சிக்கின்ற 'ப ந் ' வின்
கீழ்த்தரமான ெசயைல நான் வன்ைமயாகக் கண் க் கின்ேறன்.

அண்ைமக்காலங்களில் 'ப ந் ' என்ைனச் சுற்றிேய 'தீன்'
ேதட
ைனகின்ற . நான் ெசன்ற இடங்கள், சாப்பிட்ட
கள் ேபான்றவற்ைறெயல்லாம் அர்த்தமில்லாமல் விமர்
சித் ம் வ கின்ற . இ என் ெசாந்த வாழ்க்ைக சம்பந்தப்
பட்ட விடயங்கள் என்பதனால் அைதப்பற்றி நான் ெபாிதாக
அலட் க்ெகாள்ளவில்ைல. கடந்த 50 ஆண் க க்கும்
ேமலாக அரசியல், ச க வாழ்க்ைகயில் ஈ பட்
க்கும்
என்னால்
எவ க்கும்
எந்தவித
அநியாய ம்
நைடெபற்றதில்ைல.
இதைன
என்மீ
மாியாைத
ைவத்தி க்கின்ற கிழக்கு மாகாண
ஸ் ம்க ம் உலமாப்
ெப மக்க ம் நாட் ன் ஏைனய வர்க ம் நன்கறிவர். என்
ஈமாைனப்
பா காத் க்
ெகாள்வதற்கு
அல்லாஹ்வின்
அச்சத்ேதா
வாழ்ந்
வ பவன்
நான்.
எனி ம்,
ேமற்ெசான்ன, நிகழ்ச்சிகள் சம்பந்தமாக இந்த 'ப ந் '
ெவளிேயற்றி ள்ள எச்சத்தினால் என்மீ
அன் ெகாண்ட
ச தாயத்தினர் சிலேவைள என்ைனப் பற்றித் தவறாகப்
ாிந் ெகாள்ள
ம் என்பதால் இவ் விளக்கத்ைதத் தர
நிர்ப்பந்திக்கப்பட் ள்ேளன். இந்த 'ப ந் 'வின் உள் ம்
ற ம் எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அவர் '
வலர்"
என்றைழக்கப்ப ம் சுயாதீன ெதாைலக் காட்சிப் பணிப்பாளர்
- ITN Director ஒ வாின் ெகாந்த ராத்திைன நிைறேவற்ற
இந்த அண்டப்
குகைள எ
கிறார் என்ற இரகசிய ம்
எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.
இேத பக்கத்தில், ந் ைவ
ஸ் ம் கிராமத்தில் நடந்த
ஒ
கூட்டம் சம்பந்தமாக ம் என்ைனப் பற்றிய தப்பான
விபரங்கைள
ெவளியிட் ள்ள
இப்'ப ந் '.
கயந்த
க ணாதிலக்க அவர்கள
ெதாகுதி அ . நான் அங்கு
ேபாேனன். ந் ைவ ஸ் ம் மகா வித்தியாலயத்திற்கு நான்
ெசய் வ கின்ற ேசைவகைள ம் ேம ம் ெசய்யவி க்கின்ற
ேசைவகைள ம்
அப்பாடசாைலயின்
அதிபர்
உட்பட
ஆசிாியர்க ம் ஊர் மக்க ம் நன்றாக அறிவர். அன் எனக்கு
நல்ல உபசாிப் ம் வரேவற் ம் அவர்களால் வழங்கப்
பட்டேதா அக்கூட்ட ம் மிக ெவற்றிகரமாக நைடெபற்ற
என்பைத ம் நான் குறிப்பிட ேவண் ம்.
க கு இனத்ைதச் ேசர்ந்த ப ந் , பிணந்தின் ம் ஒ
பட்சி. அதன் ேவைலைய அ
ெதாடரட் ம்!.... எமக்குப்
பரவாயில்ைல. ஆனால், ஆகாயத்தில் வட்டமி கின்ற அ க்கு
தின் ம் இந்தப் 'ப ந் ' மிக்கு இறங்கத்தான் ேவண் ம்
என்ற யதார்த்தத்ைத ம் அ
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்."
நான் ெசான்ன இந்த '
வலர்' 'சுடர் ஒளி' வாசிக்காத
மாத்தைள ேமய க்கு ேபான் ெசய் "பார்த்தீர்களா, உங்கள்
ஆ க்கு 'சுடர் ஒளி' நன்றாகக் ெகா த்தி க்கின்ற " என்
ெசால் யி க்கின்றார். ேமயர் ஹில்மி காீம் என்னிடம் ேகட்
கின்றார், "இ என்ன பத்திாிைக? நான் வாசித்த ம் இல்ைல;
ITN Director இப்ப ச் ெசால்கின்றார்" என் .
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள!
என் ைடய வாப் ம்மா இப்ப ச் ெசால்வார், "பால் த ம்
பசுைவப் பார்த் நாய் குைரத்தால் அ நாய்க்ேகதான் நாச
காலமாக வந்
ம். பசு தன்பாட் ல் நல்ல பாைல
கரந் ெகாண்ேட இ க்கும்...." என் .
அல்லாஹுத்தஆலா எங்க
ேவண் ம்.

ைடய ஈமாைனக் காப்பாற்ற
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The new month, Eid Ul Fitr, will dawn; we are in the
eve of Ramazan. And, I wish the Hon. Speaker, all the
Members of Parliament, the staff and everyone in this
country, a very happy Eid Ul Fitr. Eid Mubarak!
Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

We also wish you Eid Mubarak!
[பி.ப. 5.32]

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இன்ைறய தினம் மாண் மிகு க
ஜயசூாிய அவர்கள் இச்
சைபக்குச்
ச கமளிக்காததால்
அவ க்குாிய
ேநரத்தில்
ேபசுவதற்கு இ திேவைளயில் எனக்குச் சந்தர்ப்பம் அளித்த
ைமக்காக நான் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கக் கடைமப்
பட் ள்ேளன். இன்
இச்சைபயிேல பல உ ப்பினர்களால்
பலதரப்பட்ட உைரகள் நிகழ்த்தப்பட்டன. இங்கு நான்
க்கியமான ஒ விடயத்ைத, அதாவ Customs Officers ஐ
ேவைலக்கு அமர்த் வ
ெதாடர்பாகச் சில க த் க்கைள
ன்ைவக்கலாெமன நிைனக்கின்ேறன். கடந்த காலங்களில்
Customs Officers ஆக அதிக எண்ணிக்ைகயான சி பான்ைம
இனத்தவர்கள் இ ந்தனர். ஆனால் அண்ைமக் காலங்களில்
Customs Officers 50 ேபைரத் ெதாி ெசய் ம்ெபா
அவர்க ள் சி பான்ைம இனத்தவர் ஒ வேர உள்ளடக்கப்
ப கிறார். இ
மக்கள் மத்தியில் சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த் ம்
விடயமாக இ க்கின்ற . ஏெனனில், பலர் Customs Officers
பாீட்ைசக்குத்
ேதாற்றினா ம்
அவர்கள்
ெதாி
ெசய்யப்ப வதில்ைல. ஆரம்ப காலகட்டங்களில் Customs
Officers
ஐத்
ெதாி ெசய் ம்ெபா
8
சத தமான
ஸ் ம்க ம் 15 சத தமான தமிழர்க ம் ெதாி ெசய்யப்
ப கின்ற நிைலைம காணப்பட்டெபா தி ம் அண்ைமக்
காலங்களில், 15 சத தம் இல்லாவிட்டா ம், ஆகக்குைறந்த
10 சத த தமிழர்கைளேய ம் ெதாி ெசய்யாத நிைலைம
காணப்ப கின்ற .
அண்ைமயிேல
Deputy
Director
General
பதவி
கிைடக்கேவண் ய நிைலயி
ந்த தமிழ் Customs Officer
ஒ வர் பதவி யர்
கிைடக்கவி ந்த திகதிக்கு ஒ
மாதகாலத் க்கு
ன்னர் ஒ
கார் கம்பனியிடமி ந்
இலஞ்சம் ெபற்றார் எனக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நிைலயில்,
அக்குற்றச்சாட்
நி பிக்கப்படாமேலேய அவ ைடய பதவி
இைடநி த்தப்பட் ள்ள . அவ ைடய ெபயர் ரஞ்சன் என
நிைனக்கிேறன்;
ப்ெபயர் சாியாகத் ெதாியா . அவர்தான்
அங்கு
தமிழ்
ேபசுபவர்க க்குள்
அதி யர்
பதவிைய
வகித்தவர். அவ க்குப் பதவி யர் வழங்கும் திகதிக்கு ஒ
மாதத் க்கு
ன்னர் அவர்மீ
குற்றம் சுமத்தப்பட்டைம
மிக ம் ேவ க்ைகயான விடயம். இதற்கு
ன் அவ ைடய
நீண்ட பதவிக்காலத்தில் இத்தைகய குற்றச்சாட் க்கள் எ
ம்
காணப்படவில்ைல. உண்ைமயில் அங்குள்ள சில அதிகாாிகள்
கூட இத்தைகய நடவ க்ைககைளச் ெசய்தி க்கலாம். இதைன
நான் இச்சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வ வதன் க்கிய
ேநாக்கம், இந்தச் சைபயான
இப்ப யான நடவ க்ைக
கைளக் கவனிக்க ேவண் ம் என்பதற்காகத்தான். ரஞ்சன் என்ற
அந்த Customs officer அரசுக்கு மிக ம் ெந க்க மானவர்.
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அ மாத்திரமல்ல,
பல
அைமச்சர்க டன்
அவ க்கு
ெந ங்கிய
ெதாடர் கள்
உண் .
எனி ம்,
தனக்கு
இப்ப யான ஒ
பிரச்சிைன வந்தெபா
, தன் டன்
ெந ங்கிப் பழகிய பல அைமச்சர்கள் தனக்காகப் ேபசவில்ைல
என் அவர் மனேவதைன டன் ெதாிவித்தி ந்தார்.
"நீ ஒ நல்ல பதவியில் இ க்கின்றெபா
, உன்ைனத்
ேத
பல நண்பர்கள் வ வார்கள். எனி ம், நீ ஆபத்தில்
இ க்கின்றெபா
தான் உன்னால் நண்பர்கைளப் பற்றிப்
ாிந் ெகாள்ள
ம்" என்
ன்ேனார்கள் கூ வார்கள்.
ஏெனன்றால், ஒ வன் ஒ
பதவியில் இ க்கின்றெபா
,
அந்தப் பதவிக்காக பல நண்பர்கள் வந்
இைணந்
ெகாள்வார்கள். எனி ம், அவன் அந்தப் பதவிையவிட்
விலகுகின்றெபா
, அவர்களில் ஒ
சிலர்தான் பின்னால்
வ வார்கள். அதி
ந்
ாிந் ெகாள்ளலாம் யார் உற்ற
நண்பன்? என் . இச்சுங்க அதிகாாி பதவியில் இைடநி த்தம்
ெசய்யப்பட்ட பின் , ெகா ம்ைபச் ேசர்ந்த பலர் என்ைனத்
ெதாடர் ெகாண் இ பற்றிப் ேபசும்ப கூறினார்கள். அந்த
அதிகாாிக்கு அவ ைடய இைடநி த்தம் ெதாடர்பில் சாியான
விளக்கம்கூடக்
ெகா க்கப்படவில்ைல.
உண்ைமயிேல
அவ க்கு வந்த பிரச்சிைன என்னெவன்றால், car import
பண் கின்ற
ஒ வ ைடய
companyஐ
அவர்
தைடெசய்தி க்கின்றார்.
அதனால்,
ஏற்பட்ட
மனஸ்தாபம்தான் இன் விஸ்வ பமாக ெவ த்தி க்கின்ற .
இப்ப யான
பல
பிரச்சிைனகள்
இன்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன. எனேவ, இச்சைப இ
ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தேவண் ம்.
நான் ெகா ம்
பல்கைலக்கழகத்தில் ப த்தெபா
,
என் டன் ப த்த பல மாணவர்கள் Customs officer exams
எ த ேவண் ம்; SLAS exams எ தேவண் ம்; SLOS exams
எ தேவண் ம் என்ெறல்லாம் ேபசிக்ெகாள்வார்கள். ஆனால்,
இன்
இத் ைறகளில் தமிழ் ேபசுபவர்கைள இைணத் க்
ெகாள்வ
மிக ம்
அாிதாகத்தான்
காணப்ப கின்ற .
தாங்கள்
எைதப்
ப த்தா ம்,
தமிழர்
என்ற
ஒேர
காரணத்தினால் இவ்வாறான ெதாழில்க க்கு இைணத்
க்ெகாள்ளப்படப் ேபாவதில்ைல என் தமிழ் ேபசும் மக்கள்
மத்தியிேல ஏற்பட்
ந்த எண்ணம் தற்ெபா
உ தி
ெசய்யப்ப ட்
க்கின்ற . எனேவ, இந்நிைலயில் மாற்றம்
ஏற்பட ேவண் ம். "சட்டத்தின்
ன் எல்ேலா ம் சமம்"
என்பார்கள். அேதேபால் கல்வி, ெதாழில்வாய்ப் ேபான்ற
அைனத்தி ம் யாவ ம் சமமாகப் பார்க்கக்கப்ப கின்ற
நிைலைம வரேவண் ம்.
இன்
இந்தியாவின் Supreme Court Judgeஆக தமிழ்
நாட்ைடச் ேசர்ந்த ஒ
தமிழர் நியமிக்கப்பட்
க்கின்றார்.
இந்தியாவில் 28 மாநிலங்கள் இ க்கின்றெபா தி ம், தமிழ்
நாட்ைடச் ேசர்ந்த தமிழர் ஒ வர் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்
பட்
க்கின்றார். அங்கு அப்ப யி க்ைகயில், இங்கு பிரதான
பதவிகளில் தமிழர்கள் இல்லாமல் இ ப்ப
மாத்திரமன்றி,
இன்
தமிழர்க க்குத்
ஒ
ெதாழில்
கிைடப்பேத
ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . இைத நான் இந்தச் சைப
யி
க்கின்ற சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்களி ைடய கவனத்
க்கு ெகாண் வ கின்ேறன். ஏெனன்றால், அைமச்சர்கள்
நிச்சயமாக இந்த விடயத்தில் கவனம் ெச த்தேவண் ம்.
அவ்வா
கவனம் ெச த்தத் தவ கின்றெபா
பாாிய
பிரச்சிைனகள்
ஏற்பட
வாய்ப்பி க்கின்ற .
"நாங்கள்
நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த் கின்ேறாம்" என்
இந்த அரசு
ெதாடர்ந்
கூறிவ கின்ற . இ திவைர
த்தம் ெசய்த
வி தைலப்
கள் இயக்கப் ேபாராளிக க்குப் னர்வாழ்
அளிப்பதால் மாத்திரம் "அரசு தமிழர்களின் உாிைமகைள
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ெபற் த் தந்தி க்கின்ற " என்
ெசால் வ
எந்த வைக
யி ம் ெபா த்தமானெதா
விடயெமன்
நான் நிைனக்க
வில்ைல. ஆகேவ, எல்லாத் ைறகளி ம் தமிழ் ேபசும் ச கம்
அவர்க ைடய இன விகிதாசாரப்ப ேய ம் இைணத் க்
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இந்த நிைலைம ம க்கப்ப கின்ற
ெபா
, அவர்கள் இந்த அரச கட்டைமப்பி
ந்
தாம்
ற்
தாக நீக்கப்பட்டதாகேவ க
வார்கள். அவ்வாறான
ஒ நிைலைமதான் இன் ஏற்பட்
க்கின்ற .
கிழக்கு மாகாண சைபக்கான ேதர்தல் நைடெபற்றெபா
,
அரசுடன் இ ந்த தமிழ் உ ப்பினர்க க்குத் தமிழ் ேபசும்
மக்கள் வாக்களிக்காத நிைலைம இ ந்த
உங்க க்குத்
ெதாி ம். 'வடக்கின் வசந்தம்' திட்டத்தி டாக வடக்கில் பல
அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் நைடெபற்றி ப்பதாக இன்
இச்சைபயில் கூறப்பட்ட . இதில் ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்க க்குக்கூட ெதாியாத ஒ
விடயம் இ க்கின்ற .
அதாவ , இந்த 'வடக்கின் வசந்தம்' ஊடாக ேமற்ெகாள்ளப்
பட்ட அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கைள அைமச்சர்மாாின்
சேகாதரர்கள்தாம் ெசய்தார்கள். உதாரணமாக இவர்கள்
அங்குள்ள ஒ குளத்ைதத் ப் ர ெசய்தால், அதற்கு அ கில்
"வடக்கின் வசந்தம்" என்
தைலப்பிட் , இதற்காக இ ப
மில் யன்
பாய் ெசலவழிக்கப்பட்
க்கின்ற
என்
ஒ
boardஐப் ேபா வார்கள். உண்ைமயிேல அதைனத் ப் ர
ெசய்ய
நான்கு
மில் யன்
பாய்க்குத்தான்
contract
ெகா க்கப்பட்
க்கும். அந்த ேவைலைய contract எ த்தவர்
பார்த் விட் , தனக்குத் தரப்பட்ட
நான்கு மில் யன்.
ஆனால், இந்த board இல் இ ப
மில் யன் என்
ேபாடப்பட்
க்கின்றேத என்
ஆச்சாியப்ப வார். ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த உைரயி டாகவாவ இவற்ைற
ெயல்லாம் அறிந் ெகாள்வார் என் நான் நிைனக்கின்ேறன்.
எனேவ, அவர் இதன் பிரதிபலைன எதிர்வ ம் ெசப்ெரம்பர்
மாதம் 21ஆம் திகதி நைடெபற இ க்கின்ற ேதர்தல்
களி
ந்
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும்.
ஏெனன்றால், அைமச்சர்களின் சேகாதரர்க க்குச் ெசாந்தமான
கம்பனிகள்தான் அங்கு contract ேவைலகைள ெசய்கின்றன.
குறிப்பாக, வன்னிப் பிரேதசங்களிேல
த்தத்தின்ெபா
ேசதமைடந்த
கட் டங்களின்
கூைரகைள
மாத்திரம்
ப
பார்த் விட்
building
கட்டப்பட்டதாக
நிதிகள்
ெபறப்பட்
க்கின்றன. MAGA என்ற பிரதான கம்பனிதான்
அப்ப யான ஊழல் நடவ க்ைககைள அங்கு ெசய்
வ கின்ற . அரசு ெதாடர்ந் ம் இவ்விடயத்தில் பரா கமாக
இ ந்தால் தமிழ் மக்கள் அரசுடன் இைணந் ெசயற்படாமல்
அந்நியப்பட் ச் ெசயற்ப ம் நிைலேய ஏற்ப ம்.
அரச தரப்பிேல இ க்கின்ற என
ெந ங்கிய நண்பர்
ேராஹித அேபகுணவர்தன அவர்கள் யாழ்ப்பாணத் க்கு
அ க்க விஜயம் ெசய்வாரானால் அவ க்கு பல உண்ைமகள்
ாி ம். ஏெனன்றால், அவர் மக்க டன் ெவளிப்பைடயாகப்
ேபசி வ பவர். அந்த வைகயில், மக்கள் அவாிடம் தங்கள்
ைறப்பா கைள
ன்ைவப்பர். கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ ,
வ னியா
ேபான்ற
பிரேதசங்களிேல
மக்கள்
எந்த
நிைலைமயிேல இ க்கின்றார்கள் என்பைத அவரால் அறியக்
கூ யதாக இ க்கும். ஒ
ெதாழிைலப் ெபறேவண்
ெமன்றா ம்கூட அைமச்சர்களின் கால்களில் விழேவண் ய
அல்ல காாியாலயங்களில் தவழேவண் ய நிைலைம அங்கு
இ க்கின்ற . தகுதிக்கு அல்ல ெதாழில்! எவ்வள
ரம்
அைமச்சர்க க்கு ெந க்கமாக இ க்கின்றார்கேளா அவர்
க க்குத்தான் ெதாழில்!
என்ற ஒ
நிைலைம அங்கி க்
கின்ற . ன் ப ப்பிேல திறைமயானவர்கள்தான் Customs
Officers ஆக வ கின்ற, SLAS Exam எ த்
AGA ஆக
வ கின்ற, SLOS இல் embassy க க்கு ேசைவக்குப்
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ேபாகின்ற ஒ
நிைலைம இ ந்த . இன்
இந்தத்
ைறகளிேல SLAS Officer ஆக Ambassador ஆக ஒ தமிழ்
மகைன நாங்கள் காண்ப அாி . இன் தமிழர்க க்கு GA
எனப்ப ம் அரச அதிபர்களாக நியமனம் கிைடக்காமற்
ேபாகின்ற
ஒ
நிைலைம ம்
ஏற்பட்
க்கின்ற .
ஏற்ெகனேவ மன்னாாில் அந்த நிைலைம ஏற்பட்
க்கின்ற .
இப்ப யாகப்
பல
பிரேதசங்களில்
அந்த
நிைலைம
ஏற்பட் க்ெகாண் வ கின்ற .
இேதநிைலைம இன்
Customs Officers மத்தியி ம்
ஏற்பட்
க்கின்ற . ன் Director General ஆக தமிழ ம்
Deputy Director General ஆக
ஸ் ம் சேகாதர ம்
இ ந்தார்கள். இந்தச் சைபயிேல
ன்னாள் உ ப்பினராக
இ ந்த அமீர் அ கூட Customs Officer பதவிைய
வகித்தி ந்தார். இன்
அந்தப் பதவிகள் சி பான்ைம இன
மக்கள் மத்தியில் அாிதாகேவ காணப்ப கின்ற . பட்டம்
ெபற்றவர்கள் 'பட்டம்' வி கின்ற நிைலைமதான் இன்
காணப்ப கின்ற . அந்த விடயத்ைத அரசு நிச்சயமாகக்
கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். அவர்கள் பட்டம் ெப வ
பத்தாயிரம்
பாய் சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்
கச்ேசாி
களிேல
டங்குவதற்கல்ல. பல்ைலக்கழகத் க்குச் ெசன்
பட்டம் ெபற்ற அவர்கள் ேபாட் ப் பாீட்ைசகைள எ தி
அத டாக வாழ்க்ைகயி ம் ெவற்றியைடய ேவண் ெமன்
தான் நிைனக்கின்றார்கள். பல்கைலக்கழகம் ெசல்லாத ஒ வர்
GCE (Advanced Level) பாீட்ைசைய
த் விட் ேநர யாக
ஒ
ெதாழி க்குப்
ேபானால்
அவ ைடய
சம்பளம்
பதிைனயாயிரம் பாயில் ெதாடங்கி 4 வ டங்களின் பின்
experience ஊடாக அ
இ பத்ைதயாயிரம்
பாய்க்கும்
ேமலாக அதிகாித் ச் ெசல் ம். ஆனால், மாவட்டத்திேல
சிறந்த result இைனப் ெப ம் ஒ வர் 4 வ டங்களின் பின்
பட்டதாாியாகி அரசு ெகா க்கின்ற பத்தாயிரம்
பாய்
சம்பளத் க்கு ேவைல ெசய்கின்ற ஒ
ர்ப்பாக்கிய நிைலைம
இன்
ஏற்பட்
க்கின்ற . உண்ைமயில் இந்த நிைலைம
மாற
ேவண் ம்.
"ப த்தவர்கள்தாம்
இந்த
நாட் ன்
வ ங்காலச்
ெசாத் "
என்
கூ வார்கள்.
அ
உண்ைமயாகின்ற நிைலைம ஏற்ப கின்றேபா தான் இந்த
நாட் ல் ன்ேனற்றம் ஏற்ப ம். த்த காலகட்டங்களிேலகூட
வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த பல தமிழர்கள்
Customs Officer களாக இ ந்தி க்கிறார்கள்.
த்தம்
ந்தெதன்
அரசு அறிவித்த பின்
ஏன், இவர்கள்
அப்பதவியில் இைணத் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்ப தான்
ாியாத திராக இ க்கின்ற .
அைமச்சர்களாகிய நீங்கள் ேதர்தல் காலத்தின்ெபா
மாத்திரம் வடக்ைக ேநாக்கிச் ெசல்லாமல் ேதர்தல்
ந்த
பின் ம் அங்கு ெசன் மக்கைளப் பார்ப்பீர்களாக இ ந்தால்
மக்கள் உங்க டன் ேநர யாகப் ேபசுவதற்குத் தயாராக
இ க்கிறார்கள். எந்ெதந்த building இைன எந்த அைமச்சாின்
சேகாதரர் கட் னார் என்பைத ம் அரசுக்கும்
க க்கு
மிைடயிலான
த்தத்தின்ெபா
எந்ெதந்த building இன்
கூைரகள் மாத்திரம் ேசதமானெதன்பைத ம் அவற்றிைனப்
ப
பார்த் விட்
building கட் யதாக கூறி எத்தைன
அைமச்சர்மாாின் சேகாதரர்கள் காசு எ த்தி க்கிறார்கள்
என்பைத ம் ெசால்வதற்கு அந்த மக்கள் தயாராக இ க்கின்
றார்கள். நீங்கள் தனியாகச் ெசன்
அந்த மக்கைளச்
சந்தித்தால் அவர்கள் தங்கள் பிரச்சிைனகைளப் பற்றிக்
கூ வதற்குத் தயாராக இ க்கின்றார்கள்.
நான்
வெர யா மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்
ப த் கின்ற ஓர் உ ப்பினர். அங்கி க்கின்ற சின்ைனயா
என்பவர் ன்
ல் யிேல Deputy High Commissioner
ஆக இ ந்தி க்கிறார். இன்
வெர யா மாவட்டத்ைத
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அல்ல
ப ைள
மாவட்டத்ைத
எ த் க்ெகாண்டால்,
தமிழ்நாட் ல் ஒ consular ஆகக்கூட அம்மாவட்டங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்கள் இல்ைல. இந்திய பிரைஜகள் என் அரசினால்
வர்ணிக்கப்ப கின்றவர்கள்
ெப ம்பா ம்
இ க்கின்ற
இப்பிரேதசங்களில்கூட ஒ ambassador வைரக் காண
யாத ஒ
நிைலைம இ க்கின்ற . இேதேபான்
Sri
Lanka Customs ஐ எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு பிரதான
பதவிகளில் எம
வெர யா,ப ைள மாவட்டங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்கள் இல்ைல.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ஆனால், Cabinet இல் எம
வெர யா மாவட்டத்ைதப்
பிரதிநிதித் வம் ெசய்பவர்கள் இ க்கின்றார்கள். 1977ஆம்
ஆண்
ந்
ெதாடர்ந்
Cabinet இல் எம
வெர யா
மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த்த
மாக இ ந்தால்
ஏன், அம்மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வ க்கு Sri Lanka
Customs இல் பிரதான பதவிெயான்ைற வகிக்க
யா ?
ஏன், GA ஆக AGA ஆக வெர யாவில் பிறந்த ஒ தமிழ்
ேபசும் மக க்கு வர
யா ? ஏன், ஒ ambassador ஆக
ல் க்குச் ெசல்ல
யா ? ஆ
கன் ெதாண்ட
மா க்ேகா அல்ல
த் சிவ ங்கத் க்ேகா
ல் க்குத்
ேபாக
ெமன்றால் ஏன், வெர யாைவச் ேசர்ந்த
ஒ
பட்டதாாிக்கு அங்கு ஒ
வராகச் ேசைவயாற்ற
யா
என்ப தான்
இ தியாக
இங்கு
நான்
ன்ைவக்கின்ற ஒ
ேகள்வி.
Cabinet க்கு
வெர யா
அல்ல ப ைள மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் தகுதியானவர்
களாக இ க்கின்றார்கள். அப்ப யானால் ஏன், அவர்கள் அரச
ெதாழில்வாய்ப் க்களிேல மாத்திரம் தகுதியற்றவர்களாகக்
க தப்படேவண் ம்?
வெர யா மாவட்டத்திேல GA ஆக
இ க்கட் ம், AGA ஆக இ க்கட் ம், அங்கு வா ம் ஒ தமிழ்
ேபசும் மக ம் அப்பதவிகளில் இல்ைல. இப்ப யான
நிைலைம ஏன் ஏற்பட்
க்கின்ற ? என்பைதயிட் நீங்கள்
சிந்திக்கேவண் ெமன்
ேகட் ,
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்ைத
வழங்கியதற்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා.
[අ.භා. 5.46]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශී රංගා මන්තීතුමා
විෂයයට අනුකූලව ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. නමුත් මට සිද්ධ වනවා,
විෂයානුබද්ධව කථා කිරීමට. රත්තරන්වලට අපි සියයට 5ක
බද්දක් සහ සියයට 100ක අධිභාරයක් පනවා තිෙබනවා. ෙමයට
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙමම අවස්ථාෙව්දී රත්තරන් ඇමතිතුමාත් ෙම්
ගරු සභාවට පැමිණියා. එතුමා මෙග් මිතයා. බලන්න, එතුමා
ෙකොච්චර රත්තරන්ද කියලා.
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රත්තරන් ගැන කථා කරද්දී මා කියන්න කැමැතියි, ෙලෝකෙය්
රත්තරන් විශාල පමාණයක් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන බව. ෙමොකද,
ඒ රටවල බදු වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඉතිරි කිරීෙම් බදු වැඩි කළාම
රත්තරන් විකුණා, එම මුදල් බැංකුවල තැන්පත් කරලා, එයින්
ලාභ ගන්න තමයි ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දැන් සූදානම්
ෙවලා ඉන්ෙන්. ෙමහි පතිඵලය කුමක්ද? ඇත්තටම කියනවා නම්
අෙප් රෙට් රත්තරන් සඳහා බද්දක් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා
රත්තරන් ආනයනය විශාල වශෙයන් වැඩි වුණා. 2012 වර්ෂෙය්
ලංකාව රුපියල් බිලියන 19.4ක රත්තරන් ආනයනය කළා. 2013
ජුනි මාසය දක්වා රුපියල් බිලියන 25.3ක රත්තරන් ආනයනය
කරලා තිෙබනවා. ෙමය රටකට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ.
කෘෂිකර්මාන්ත අංශය වාෙග්ම කර්මාන්ත අංශයත්
කළමනාකරණය කිරීම රාජ්ය පතිපත්තියයි. ඊෙය් අර්තාපල් සඳහා
බද්දක් පැෙනව්වා. බද්දක් පැෙනව්ෙව් ෙගොවියා ආරක්ෂා
කරන්නයි. ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ආර්ථිකය ආරක්ෂා
කරන්ෙන් නැත්නම් අෙප් රෙට් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන
සංවර්ධන ඉලක්කවලට යන්න බැහැ. එම නිසා ෙමම බදු පැනවීම
කාෙලෝචිතයි.
අනික් පැත්ෙතන් රත්තරන් නිශ්චල ෙද්ෙපොළක් ෙනොෙවයි;
චංචල ෙද්ෙපොළක්. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එක්ෙකෝ මුදල් තබා
ගන්නවා, එෙහම නැත්නම් රත්තරන් තබා ගන්නවා. රත්තරන්
වැඩිෙයන්ම භාවිත කරන රට තමයි ඉන්දියාව. ඉන්දියාව රත්තරන්
විශාල පමාණයක් ආනයනය කරනවා. ඒ ආනයනය කරන
පමාණය ෙකොපමණද කිව්ෙවොත්, අපි ආනයනය කරනවා වාෙග්
දහ ගුණයක්, පහෙළොස් ගුණයක්. නමුත් ෙම් රත්තරන්වල සියයට
91.6ක් තමයි රත්තරන් තිෙබන්ෙන්. පිරිසිදු රත්තරන් තිෙබන්ෙන්
කැරට් 22 රත්තරන්වලයි. කැරට් 22 රත්තරන් තමයි පාවිච්චි
කරන්ෙන්. කැරට් 24 රත්තරන් පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ඒවා
කැෙඩනවා. ෙකොෙහොම වුණත් රත්තරන්වල gold තිෙබන්ෙන්
සියයට 91.67යි. Red goldවල රත්තරන් තිෙබනවා සියයට 75ක්,
copper තිෙබනවා සියයට 25ක්. රත්තරන් වර්ග තිෙබනවා. Rose
gold තිෙබනවා, pink gold තිෙබනවා, white gold තිෙබනවා.
ඇත්තටම white gold කියන්ෙන් platinum. එය රත්තරන්වලට
වඩා මිල වැඩි ෙලෝහයක්. Platinum, රත්තරන්, රිදී, copper
වශෙයන් තමයි ෙලෝහ වර්ග වර්ගීකරණය කරන්ෙන්.
ෙකොෙහොම වුණත් "රත්තරන්" කියන කථාව නම් ෙබොෙහොම
සුලභ කථාවක්. අපි ඉස්සර "මෙග් රත්තරන් තාත්තා" කියනවා,
"මෙග් රත්තරන් අම්මා" කියනවා, "රත්තරන් දුව" කියනවා,
"රත්තරන් පුතා" කියනවා. එෙහම තමයි රත්තරන් ගැන කථා
කරන්ෙන්. මට මතක් වනවා, අෙප් මහාචාර්ය කාෙලෝ
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ලියපු සින්දුවක්. එය ෙමෙසේයි:
"රත්තරන් දුෙව් අෙප්
රත්තරන් දුෙව්
ඔබයි දිවිය අර්ථවත් කෙළේ
ගිය දා පටන් ඉගිල
කුරුලු කූඩුෙවන්
සන්ෙතෝෂයක් නෑ හිෙත්"
ඊට පස්ෙසේ එතුමා ෙමෙහම කියනවා:
"ඉගිලිලා ගිෙය් සමු ෙගන
අෙප් කූඩුෙවන්
ඔබත් කූඩුවක් තනන්නෙන්
ඉගිලිලා ෙගොසින් තනපු
කූඩුවත් අරන්
නැවත එන්න පියඹලා දුෙව්
ඇවිත් යන්න එන්න සුදු දුෙව්"
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

දයාසිරි මන්තීතුමාත් එෙහමයි කෙළේ. එතුමා කූඩුවක් හදන්න
ගියා. අපි එතුමාට ආරාධනා කළා. එතුමා හදපු කූඩුවත් අරෙගන
තමයි නැවත වරක් ෙමහාට ආෙව්. එතුමා අද වයඹ පළාෙත් විශාල
කාර්ය භාරයකුත් කරනවා.
මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් රත්රන් ව්යාපාර කරලා අෙප් රෙට්
විශාල පමාණයක් -ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්යාවක්- ජීවත් වන
බව. බදු පනවපුවාම, ඒ කර්මාන්තය ස්ථාවරව තියා ගන්න අපට
පුළුවන් ෙවනවා. එෙසේ නැති වුෙණොත් විශාල වශෙයන් අෙප්
ආර්ථිකයට හානියක් ෙවනවාය කියන එක අපි පකාශ කරන්න
ඕනෑ. ෙම් කරුණු කාරණා තමයි අද මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. අපි
ණය උගුෙලන් ෙබ්ෙරන්න ඕනෑ. මැදි ආදායම් ලබන රටක් විධියට
අපි ණය උගුලකට වැෙටනවා. එම නිසා ෙමම ණය උගුෙලන්
ෙබ්ෙරන්න කුමක්ද කරන්න ඕනෑ කියන එක සම්බන්ධව
ආර්ථිකය කළමනාකරණය කිරීෙම්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතා
සුවිෙශේෂ කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරනවා.
ගරු වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා මුහුද කිෙලෝමීටර් 6.5ක්
ෙගොඩ කරලා ලංකාෙව් සිතියම ෙවනස් ෙකරුවා. නව සංකල්පයක්
අනුව ලංකාෙව් සිතියම ෙවනස් ෙකරුවා. මම ඊට වැඩිය ඒ ගැන
කථා කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඒ ගැන ෙලොකු කථාවකුත් ෙකරුවා.
ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන හැටි අපට කියන්න පුළුවන්.
කිහිප ෙදෙනකු ෙමොනවා කිව්වත් දැනට අෙප් බැංකු පද්ධතිය කඩා
වැටිලා නැහැ. අෙප් මූල්ය කළමනාකරණය ෙහොඳට තිෙබනවා.
GSP නැති වුණාය කියලා කිව්වාම අෙප් ආර්ථිකය කඩාෙගන
වැෙට්විය කියලා අපි හිතුවා. එෙහම වුෙණ් නැහැ. නමුත් GSP
නැති වුණාට පස්ෙසේ සහනාධාර කම කියන කථාන්දරය -අෙප්
රෙට් සියයට 22ක් සහනාධාර ෙදනවා- නැතිව ගියාම අද ඒ
ෙගොල්ලන්ට ශක්තියක් ඇති ෙවලා නැවත වරක් අෙප් ඇඟලුම්
කර්මාන්තෙය් ෙලොකු පිබිදීමක් තිෙබනවාය කියන එක මතක්
කරන්න ඕනෑ. මම ඊෙය්ත් ඇහුවා, ඔයෙගොල්ලන්ෙග් garment
industry එක ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන්
ෙමොනවාද? අපට එදාටත් වඩා ෙහොඳට orders තිෙබනවා කියලා
තමයි ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ලංකාෙව් credit cards
විතරක් ලක්ෂ 10ක් තිෙබනවා. ජනගහනය ෙකෝටි ෙදකයි. ලක්ෂ
10කට credit cards තිෙබනවා. ජනගහනෙයන් හැම විසි
ෙදෙනකුෙගන් එක්ෙකනකුටම credit card එකක් තිෙබනවා.
ලංකාෙව් ආර්ථිකය ෙහොඳට දුවනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා
කිව්වා, දුවන්ෙන් නැහැ, කැඩිලා, බිඳිලා කියලා. නමුත් දුවනවා.
එෙහම දුවද්දී අෙප් ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ.
රත්රන් කර්මාන්තෙයන් ලක්ෂයක් විතර ජීවත් ෙවනවා. ඒ
ෙගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. එෙහම ආරක්ෂා කර
ගත්ෙත් නැත්නම් සමහර විට අෙප් ආර්ථිකය දුර්වල ෙවන්න
පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් විරැකියාව අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ලක්ෂ 14කට රාජ්ය ෙසේවෙය් රස්සා දීලා තිෙබනවා.
ඒෙකන් හාරලක්ෂ පනස්දහසක් කාන්තාවන්.
අෙප් ගරු අස්වර් මන්තීතුමා දන්නවා, ෙවනත් රටවල මුස්ලිම් ෙද්ශවල- කාන්තාවන්ට රැකියාව කරන්නට බැහැ; driving
licence එකක්වත් ගන්න බැහැ කියලා. නමුත් අෙප් රෙට් ඒ සම
අයිතිය ගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමන්ලාෙග්
උත්සවය සමරන ෙම් කාලෙය් අෙප් රෙට් දවසින් දවස අෙප්
කටයුතු ටික ෙහොඳට කර ෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදු අනුපාතය වැඩි වනවිට
ලාභදායකම වැෙඩ් බැංකුවල මුදල් ආෙයෝජනය කිරීමයි. රත්රන්
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තියා ගන්න එක ෙනොෙවයි. ෙකෙසේ ෙවතත්, අද අෙප් රෙට්
ආර්ථිකය ෙදස බලද්දීත් අපට ෙම් ආර්ථිකය කළමනාකරණය
කරන්නට කිසිම පශ්නයක් නැති බව ෙපනී යනවා. අප රත්රන්
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. අනවශ්ය ෙලස විෙද්ශ
විනිමය පිට රටට ගලා ෙගන යාම වළක්වන්නට ඕනෑ. ඉන්දියාව
ඒ විධියට කියා කළා. හුඟක් ෙදෙනක් කිව්ෙව්, අප එෙහම කළාය
කියලා ෙන්. ඉන්දියාව 2012 වර්ෂෙය්දී ෙඩොලර් බිලියන 50ක්
වියදම් කර, රත්රන් ෙමටික් ෙටොන් 845ක් ආනයනය කර
තිෙබනවා. ෙතල්වලට අමතරව ඉන්දියාෙව් ෙදවන විශාලතම
ආනයනය රත්රන්. පළමුවන එක ෙබොරෙතල්. ෙදවනුව රත්රන්.
ඉන්දියාව ජූනි මාසෙය් සිට රත්රන්වලට සියයට 8ක බද්දක් අය
කළා. ඉස්සර ෙම් රෙට් රත්රන්වලට බද්දක් ෙනොතිබුණු නිසා
කවුරු ෙහෝ ඉන්දියාවට රත්රන් අර ෙගන ගිෙයොත් සියයට 8ක
ලාභයක් තිෙබනවා. ෙම් සඳහා වැඩි වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය
කරන්නට ගිෙයොත් අෙප් ආර්ථිකයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?
ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්න නම්, එෙහම කරද්දී ෙමෙහත්
ෙමොකක් ෙහෝ කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අද අප කරන මූලික
කාර්යය ෙමය බව අප කියන්න ඕනෑ. ඊළඟට අප සියයට 10ක
බද්දක් පැෙනව්වා. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. සභාෙව්
ගණපූරණයක් නැහැ. සභාෙව් ගණපූරණයක් තිබුණා නම් අපට
කථා කරන්නටත් තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් රත්රන්
නිෂ්පාදනය ගැනත් මා යමක් කියන්න ඕනෑ. චීනය රත්රන්
ෙමටික් ෙටොන් 370ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඕස්ෙට්ලියාව
ෙමටික් ෙටොන් 250ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඇෙමරිකාව ෙමටික්
ෙටොන් 230ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. රුසියාව ෙමටික් ෙටොන්
205ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. දකුණු අපිකාව ෙමටික් ෙටොන්170ක්
නිෂ්පාදනය කරනවා. ෙප්රු රාජ්යය ෙමටික් ෙටොන් 165ක්
නිෂ්පාදනය කරනවා. කැනඩාව
ෙමටික් ෙටොන් 102ක්
නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉන්දුනීසියාව ෙමටික් ෙටොන් 95ක්
නිෂ්පාදනය කරනවා. උස්ෙබකිස්ථානය ෙමටික් ෙටොන් 90ක්
නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉන්දියාෙව්ත් රත්රන් නැහැ. ලංකාෙව්ත්
රත්රන් නැහැ. ආසියාෙවන්ම රත්රන් තිෙබන්ෙන් ඉන්දුනීසියාෙව්
විතරයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහා භාණ්ඩාගරෙය් අෙප්
රත්රන් සංචිතයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රත්රන් ආනයනයත්
කරනවා. ඒ සංචිතය ආරක්ෂා කර ගනිමින් අප කටයුතු කරන්නට
ඕනෑ.
මට මතකයි, ඒ කාලෙය් ෙසලාන් බැංකුව වැටුණා. ඒ
ෙවලාෙව් මැදිහත් වීමක් කරන්න -bailout කරන්න- ආණ්ඩුවට
සිද්ධ වුණා. රත්රන් කර්මාන්තය කරන විශාල පිරිසක් ෙම් රෙට්
ඉන්න නිසා ඒ අය ආරක්ෂා කර ගත්ෙත් නැත්නම් ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ දවස්වල රත්රන් ගත්ත මිල
බලන්න. ඒ කාලෙය් රත්රන් පවුමකට රපියල් 55,000ක් විතර
ෙගව්වා. පසුව ඒ මිල අඩු වුණා. ඒ අඩු වීම තුළ ඒවා ෙබ්රා
ෙනොගත්ෙතොත් අර මූල්ය ආයතනවලට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ
මූල්ය ආයතන ආරක්ෂා කරගන්නටය කියා අෙප් ගරු
මන්තීවරෙයක් කිව්වාය කියා කිව්වා. කවුද මම දන්ෙන් නැහැ.
මූල්ය ආයතන ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනෑ. මූල්ය ආයතන
ආරක්ෂා කර ගත්ෙත් නැත්නම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා. පුංචි
කඩා වැටීමක් ඇති වුෙණොත් ඒක ආදර්ශයකට අර ෙගන
ආර්ථිකෙය්
ස්ථාවරභාවය
නැතිව
යනවා.
ආර්ථිකෙය්
ස්ථාවරභාවය නැතිව ගියාම තමයි රටට පශ්න ෙගොඩක් එන්ෙන්.
ඒ කාරණා ටික තමයි මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්. අද වැඩිදුර කථා
කිරීෙම් ෙත්රුමකුත් නැහැ. ෙමොකද, ගණපූරණයත් නැහැ. විරුද්ධ
පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙදන්නායි ඉන්ෙන්. මන්තීවරු ෙදන්නා
ඉඳෙගන ෙමොකටද කථා කරන්ෙන්? ඇහුම් කන් ෙදන්න කිසිම
ෙකනක් නැහැ. එතෙකොට කථාව සාරවත් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්]
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කල්තැබීම

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

ஒத்திைவப்

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔබතුමා කථා කරන්න. අප කැමතියි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

කථා කරනවාට කැමතිද? එෙහමනම් රත්තරන් කථාවක්
තමයි කියන්න ෙවන්ෙන්. රත්තරන් කථාව ෙමොකක්ද? ඉස්සර අප
අම්මාට කියනවා, "රත්තරන් අම්මා" කියලා. තාත්තාට කියනවා,
"රත්තරන් තාත්තා" කියලා. හැබැයි අපි යාළුෙවන කාලෙය්
කිව්ෙව්,"මෙග් රත්තරන්" කියලායි. මම හිතන හැටියට
ඔබතුමියටත් එෙහම කියලා ඇති. [බාධා කිරීමක්] "මෙග්
රත්තරන්" කියනවා. ඊට පස්ෙසේ "ඔයා මෙග් රත්තරන්" කියනවා.
"ඔයා මෙග් රත්තරන්ද?" කියලා අහනවා. "අෙන් රත්තරන්"
කියලා කියනවා. නම කියන්ෙන් නැහැ. අන්තිෙම්දී බැන්දාට පසුව
රත්තරන් පිත්තල ෙවනවා. තව ටිකක් කල් ගියාම චීනච්චට්ටි
ෙවනවා. චීනච්චට්ටි කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දන්නවා ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] රත්තරන් කියලා තමයි කථා කරන්ෙන්. ගරු
තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමියනි, ෙම් කථාව ඔබතුමියට ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද දීර්ඝ වශෙයන් කථා
කරන්ෙන් නැතිව විෂයට අනුබද්ධව පුංචි කථාවක් කළා. ෙම්
ආර්ථිකය පිළිබඳව බලද්දි අෙප් වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක වන්ෙන්
නැහැ කියලා අපට ෙප්නවා. දැනට ෙම් රෙට් රත්තරන් බඩු jewellery - විකුණන ස්ථාන 2,055ක් තිෙබනවා. රත්තරන් උගසට
ගන්න ස්ථාන 2,040ක් තිෙබනවා. අද ඕනෑම ස්තියක්, පුරුෂෙයක්
තමන්ෙග් අෙත් රත්තරන් මුද්දක් දමනවා ෙන්. රත්තරන් මුද්දක්
දැමූ අතකින් ෙටොක්කක් කෑවත් කමක් නැහැ කියලා කියනවා ෙන්.
ආසියාෙව් ජන ජීවිතෙය්, විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාවත්, අපත් අතර
තිබුණු සංස්කෘතික බැඳීම අනුව රත්තරන් සමඟ අෙප් ෙලොකු
සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා. ඉන්දියාව සියයට 8ක් වැඩි කරද්දි
අපත් ඒ විධියට වැඩි කෙළේ නැත්නම් ෙම් රත්තරන් වැඩිපුරම
යන්ෙන් අල්ලපු රටට -ඉන්දියාවට- නිසා අප ෙම් ආර්ථිකය
balance කර ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත්
කළ ඒවා තර්ක ෙනොෙවයි. ෙම් තර්ක සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි.
එෙහම balance කර ගන්න නිසා තමයි අද අප ෙම් කටයුතු
කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් jewellery
විකුණන ස්ථාන 500ක් තිෙබනවා. ගම්පහ පැත්ෙත් 274ක්
තිෙබනවා. රත්නපුරය පැත්ෙතත් 122ක් තිෙබනවා.
ඊළඟට, රත්තරන් බඩු උගසට ගන්න අය ෙකොපමණ
ඉන්නවාද බලමු. මඩකලපුව පැත්ෙත් තමයි අඩුෙවන්ම ඒ අය
ඉන්ෙන්. ඒ ගණන 8යි. හම්බන්ෙතොට කවුරුත් නැහැ. නමුත් මීට
අමතරව බැංකුවලින් ඒ උගස් කටයුතු කරෙගන යනවා. ගාමීය
බැංකුවලිනුත් රත්තරන් බඩු උගසට ගන්නවා.
සිංහල අවුරුදු කාලය බලන්න. මම බැලුවා, සිංහල අවුරුදු
කාෙල්දී මිනිස්සු ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. ෙපෝලිෙම් ඇවිත් ඔවුන්
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඔවුන් තමන්ෙග් සල්ලි ආෙයෝජනය
කරනවා. එෙහම නැත්නම් රත්තරන් බඩු ටික ෙබ්රා ගන්නවා. ඒ
විධියට තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. මම මීට වැඩිය දීර්ඝව කථා
කරන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබා
දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ADJOURNMENT
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

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

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු
අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා.

ෙකොළඹ දකුණ බහලු පර්යන්තය

ெகா ம் ெதற்கு ெகாள்கலன்

ைனயம்

COLOMBO SOUTH CONTAINER TERMINAL

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Presiding Member, I move,
“Colombo South Container Terminal and a breakwater built at a
staggering cost of Rs. 400 million were declared open by His
Excellency the President on 5th August 2013 which turned a new
leaf in the history of Sri Lanka.
I move that this House be enlightened about the socio-economic
benefits of the Colombo South Container Terminal, built within a short
period of time at a massive cost, accrues to Sri Lanka.”

I table* the Sinhala and Tamil versions of the Motion
to be included in Hansard. Before I commence, the Hon.
P. Piyasena would second the Motion and after that I
would carry on.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙයෝජනාෙව් සිංහල හා ෙදමළ
පරිවර්තන:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட பிேரரைணயின் சிங்கள மற் ம்
தமிழ் ெமாழிெபயர்ப் கள்:
* Sinhala and Tamil versions of Motion tabled:

"ශී ලංකා වරාය ඉතිහාසෙය් නව පිටුවක් ෙපරළමින් ෙකොළඹ වරාය
පුළුල් කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් ඇ.ෙඩො. මිලියන 400ක් වියදමින් ෙකොළඹ
දකුණ නව බහලු ෙමෙහයුම් පර්යන්තය හා දියකඩනයක් 2013 අෙගෝස්තු 05
වන සඳුදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදී. ෙමෙසේ විශාල
ආෙයෝජනයක් කර ෙකටි කාලයකින් ඉදිකරනු ලැබූ දක්ෂිණ ෙනෞකා
පර්යන්තය මඟින් ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකයට හා සමාජයට ලැෙබන පතිලාභ
ෙමොනවාද යන්න ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කරන ෙමන් මා ෙයෝජනා කර
සිටිමි."

"இலங்ைகத்
ைற க
வரலாற்றில்
தியெதா
அத்தியாயத்தில்
கால்பதிக்கும்
ெகா ம்
ைற க
விஸ்தாிப் க் க த்திட்டத்தின்கீழ் அெமாிக்க ெடாலர் 400
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

மில் யன் ெசலவில் ெகா ம் ெதற்கு திய ெகாள்கலன்
ெதாழிற்பாட்
ைனய ம் அைலதாங்கி ம் 2013ஆம் ஆண்
ஓகஸ்ட் மாதம் 05ஆம் திகதி திங்கட்கிழைமயன் அதிேமதகு
சனாதிபதி அவர்களால் திறந் ைவக்கப்பட்ட . இவ்வா
பாாியெதா
தலீ ெசய்யப்பட் கு கிய காலப்பகுதியில்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட ெதற்கு கப்பல்
ைனயத்தின் லம்
இலங்ைகயின்
ெபா ளாதாரத் க்கும்
ச கத் க்கும்
கிைடக்கும்
அ கூலங்கள்
என்ன
என்பைதப்
பற்றி
இவ் யாிய
சைபைய
விழிப் ணர் ட் மா
பிேராிக்கின்ேறன்."

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
மாண் மிகு
அல்ஹாஜ்
ஏ.எச்.எம்.
அஸ்வர்
அவர்கள்
ன்ெமாழிந்த பிேரரைணைய நான் ஆேமாதிக்கின்ேறன்.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, we are in a new world. The world is moving fast.
We are in the 21st Century. We see massive changes
taking place in the global arena. Man went to the moon.
Gagarin conquered the moon first. Then, Neil Armstrong.
After that, a Chinese man. We saw his spacecraft in
China, when we had the good opportunity of visiting
China with His Excellency President Mahinda Rajapaksa.
Then, Sir, I must quote the “Mahinda Chintana Vision for the Future" first. See how beautifully this is
portrayed in the “Mahinda Chintana”. Page 11 of the
"Mahinda Chintana" states, I quote:
"South Colombo Port As is well known, the construction of the
South Colombo Port is now in progress and the new Port is
expected to commence it’s commercial operations by the year 2012.
The mega vessels which are now not in able to access the Colombo
Port will then be able to enter the new Port and the container
handling capacity will then double. The new Port will reduce the
time taken for import and export procedures, while increased
competition between marine companies will lead to reduced
shipping charges. The new Port will also enable farmers to export
their products to markets worldwide. In this manner, the economic
benefits will not only be accruing to the country, but also directly to
our farmers and entrepreneurs."

Page 10 refers to the Hambantota Port and page 11
refers to the South Colombo Port and finishes up with the
Galle Port to a Tourism Port. Not only in the South, we
are also having ports being developed in North: the
Kankesanthurai Harbour and the Oluvil Harbour in the
Eastern Province.
Therefore, Sir, see these achievements! I think it is
very rare in political history of any country that an
election promise is fulfilled to the letter. This is not like
growing onions or potatoes; this is a mega project. You
need billions of rupees. You have to compete with this
type of harbours that are being built right along in very
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many countries. Although this was a far-fetched vision,
thank God, our President has fulfilled this. Today, we
have one of the best landmarks in this country; opened a
new era of miracle in Sri Lanka. If this is not progress,
what is progress, I ask in this House? If you cannot see
these developments, then, you are surely blind. That is
what has happened to the Opposition. I pray in this
House, Sir, that their eyes get opened.
Now, about the Port itself, see this leaflet about the
Sri Lanka Colombo Port Expansion Project.
It states, I quote:
"The port expansion project will enhance efficiency,
competitiveness, and attract more ships to Colombo.

increase

As the demand for relay transshipment increases, South Container
Terminal offers strategic link between the Indian Subcontinent and
the lucrative Asia-Europe shipping route.
The new facilities at South Container Terminal make it the only
port in the South Asia region with a deepwater terminal that can
accommodate the newest breed of 18,000 20-foot (container)
equivalent units (TEUs) container ships - which are currently the
world’s largest container ship, and most cost effective to operate for
mainline shippers.
Higher efficiency and faster delivery times will attract larger
vessels and higher volume of trade. This enhances Sri Lanka’s
competitiveness in international trade, and will draw potential
investment in the country for setting up new manufacturing and
distribution centres.
The project was launched in 2006 to cater to the increasing
demands of services in the international shipping industry…."

It goes on to further state:
"The East and West Container Terminals are currently in planning
stages. When fully opened, the three terminals will add a combined
container handling capacity of 7.2 million TEUs per annum to the
existing port operations.”

I think Sir, this is the moment we should feel proud.
This is Mother Lanka. This is the country in which we are
born; this is the country in which we will be buried.
When one sees these marvels, these developments, these
wonders, how can he stay without expressing his
deepest gratitude and also feel happier and happier? We
are on the right way, on the right track and on the right
direction. That is the path that we are treading upon.
Sir, I must quote what his Excellency the President
said in his Message with regard to the Sri Lanka
Colombo Port Expansion Project. I quote:
“ I am determined to make our country the centre of the Asian silk
route once again taking advantage of its unique geographical
location. I intend to develop it into a navigation, aviation, trading
and commercial centre linking the East and the West.”

Sir, in the days of yore, we had the “Seda Mawatha”,
- the Silk Route and this is the modern Silk
Route President Mahinda Rajapaksa is opening up. Great
பட் ப்பாைத
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men from Greece, the Roman Empire, from China, from
Mongolia did all this wonderful work. But, today from
this small country, a jewel of a man; රත්තරන්
මනුෂ්යෙයක්, has achieved this. He has once again opened
up the Silk Route in the modern world map. Is this not an
achievement?
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Mind you, Sir, we must not forget the fact that for 30
years we suffered from a ravaging war that completely
destroyed the life and the country. But, we have risen up
like a phoenix from the ashes to be a country where mega
projects are coming up so rapidly.
Then, Sir, it further goes on to state, I quote:

I am asking the Opposition? Where is the Opposition?
All the blind people have left the Chambers, and I have to
speak to you, Hon. Rohitha Abeygunawardana, our gold,
our piece of gold. ෙමතුමා අෙප් රත්තරන්.
"The project is a leap forward in achieving the
national goal of being the "Miracle of Asia." Who says?
My good Friend who is in front of me, the Hon. Rohitha
Abeygunawardana, Project Minister, Ministry of Ports
and Highways. I think, Sir, he must be a proud citizen of
this country. He must today feel that he was so lucky
enough to be born in this country. ෙම් ස්වර්ණ ද්වීපෙය්,
ස්වර්ණ යුගෙය් ඉපදීම පිළිබඳව එතුමා ආඩම්බර විය යුතුයි. Then,
Sir, Dr. Priyath B.Wickrama, Chairman, Sri Lanka Ports
Authority says, "This project converts Colombo into the
biggest transshipment hub in the region". That is what he
says, and our thanks go to the Hon. Rohitha
Abeygunawardana and also to the able, young, dynamic
Dr. Priyath B. Wickrama, Chairman of the Sri Lanka
Ports Authority and all the dedicated officers who put in a
hundred per cent effort to make this mega project a
reality.
We have heard about the Seven Wonders of the world
those days; about the pyramids, about the Leaning Tower
of Pisa in Italy, about the Hanging Gardens of Babylon
and other landmarks. Today, if the world is going to
speak about the wonders of the modern world, the first
thing they would write down is the mega project,
"Colombo South Harbour". That is the way that we have
developed this country, and we are still progressing
towards it. There is no stoppage; development cannot be
stopped.

"Moreover, the policy emphasizes on investments to be increased to
33-35 percent GDP and exports to be grown at twice the rate or
more of real GDP. Further it is expected to promote tourism, to
decrease the share of rural poverty and unemployment and to
increase the share of urban population of the country."

In all spheres of life, everything is embraced in this
massive project that has come up; economy, lifestyle of
the people, agricultural growth, transporting goods to
foreign countries, earning our foreign exchange and rest
of the advantages.
It further states, I quote:
"The Government is taking pragmatic policy decision to create the
necessary economic conditions to strategically position Sri Lanka as
a Maritime, Aviation, Commercial, Energy and a Knowledge Hub."

Sir, this newspaper article that was published in the
"Daily News" of 5th August, 2013, is worth being tabled.
So, I table* that article captioned, "Logistic Excellence
in the Silk Route - Sri Lanka Ports Authority launches
Vision 2020". It gives a bird's-eye view of the entire
project.
Also, Sir, I would like to table* a beautiful handout
that has been issued by the Sri Lanka Ports Authority
captioned, "Sri Lanka Colombo Port Expansion Project Large-scale, public-private partnership transport sector
investment in Sri Lanka.’
Therefore, Sir, I should say that we have රත්තරන් all
around. We say that we have රත්තරන් මනුෂ්යෙයක්
ජනාධිපතිතුමා.

I quote an article which appeared on page 27 of "Daily
News" dated 5th August, 2013 under the caption, "Sri
Lanka Ports Authority launches Vision 2020". It states:
"Aligning to the vision of the 'Mahinda Chintana Idiri Dekma' to
transform Sri Lanka into strategically important economic center of
the world, the Government of Sri Lanka has laid out a development
policy framework for short, medium and long term macroeconomic
policies to address challenges and to make structural transformation
of the economy for sustainable development. The new policy
framework is a turning point in Sri Lanka’s economic development
which is aimed at high growth rate, along with quantitative and
qualitative output."

It further states, I quote:
"The growth model fostered by the Government policies will result
and economy with accelerated development along with environment
sustainability. The objective is to create a stable society with a high
quality of life by doubling the per capita income to above US $ 4000
through an annual economic growth of over 7-8 percent and to move
into an upper middle income nation in the short term."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ දවස්වල අෙප් පළාෙත්
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමාටත් කියන්ෙන් "රත්තරන්"
කියලායි. එතුමා රත්තරන් කෑල්ලක්. එතුමා සමඟ අපි සවුදි
අරාබියට ගියා; King Fahdෙග් මාලිගාවට ගියා. ෙම් ෙනෝම්බි
කාලෙය් එතුමාෙග් ආසනෙය් මුස්ලිම් පජාවට අපි එය මතක් කර
දිය යුතුයි. එතුමා එහි ගියා; රත්තරන් දැක්කා.
හැම තැනම
රත්තරන් තිෙබනවා දැක්කා.
රජතුමාෙග් කිරුළ පමණක්
ෙනොෙවයි, ආසනය පමණක් ෙනොෙවයි, මාලිගාෙව් අසුන් ගන්නා
තැනුත් දැක්කා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නන්දා මාලිනී ෙගෝකුල
මහත්මිය ගයන ලස්සණ ගීතයක් මට ෙම් ෙවලාෙව් මතක්
ෙවනවා. එතුමියෙග් අවසරය පතමින් ඒ ගීතය ෙම් විධියට කියලා
මෙග් කථාව සමාප්ත කිරීමට මා කැමැතියි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

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

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

"යනවා නම් අෙන් මං අරන්
යන තැනකට යන්න රත්තරන්
හිඟා කකා ෙකොළපතක් අරන්
ලුණුයි බතුයි කමුෙකො රත්තරන්"
ඒ ගීතය අද අපි ෙමෙහමයි ගයන්ෙන්.
"යනවා නම් අෙන් මං අරන්
හිඟා ෙනොකා රන් පතක් අරන්"
නන්දා මාලිනියන් නම් කිව්ෙව් ෙකොළ පතක් අරෙගන ලුණු
බතුයි කමුයි කියලායි. අපි අද කියනවා, "රස මසවුළු කමුෙකො
රත්තරන්" කියලා. රත්තරන් ෙරෝහිත ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
ජයගාහක ලීලාෙවන් ෙම් ගීතය කියමින් ඔබතුමාෙග් ආසනෙය්
පමණක් ෙනොෙවයි, රට හැමතැනම
යන්න පුළුවන්. මුළු රට
පුරාම ඔබතුමාට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ රත්තරන් ස්ථානය
ඔබතුමාට ලබා දුන්ෙන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. ඔබතුමා
කළුතර පළාෙතන් ආපු ෙපොඩි මිනිෙහක්. කළුතර ඔබතුමන්ලා
ජීවත් වන පෙද්ශෙය්, ෙබ්රුවල පෙද්ශෙය් අපත් එදා සිටියා.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඒ පළාෙත් ඉන්න
හාජියාර්තුමන්ලාත් එක්ක ෙබොෙහොම කුලුපගව වාසය කරන බව
අපි දන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අලුත්ගම සීනිවත්ෙත් ෙලොකු
පල්ලියක් විවෘත කරන අවස්ථාෙව්දීත් එතුමා පැමිණ සිටියා.

The largest Mosque in that area was opened by His
Excellency the President and we have to tell that to the
world, the diaspora and to the international Muslim
community.
The
රත්තරන්
Hon.
Rohitha
Abeygunawardena is accepted not only by the large
majority of the Muslims and the Tamils but also by the
large majority of the Sinhalese.
රත්තරන් වැජෙඹ්වා! ස්තුතියි.

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மாண் மிகு
ேராஹித
அேபகுணவர்தன
அவர்கள்
இச்சைபயில்
இ க்கும்ெபா
,
எனக்கு
உைரயாற்றச்
சந்தர்ப்பம்
கிைடத்தைமயிட்
நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இன்
இலங்ைகயின் அபிவி த்தியில் மிக க்கிய இடத்ைத வகிப்ப
ைற கங்கள். மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன
அவர்கள்
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ைசப்
ெபா ப்ேபற் , கு கியெதா
காலத் க்குள் அத் ைறயில்
பாாிய
ன்ேனற்றங்கைள ஏற்ப த்தியி க்கின்றார். ெசன்ற
ஜூைல மாதம் 28ஆம் திகதிய "த சண்ேட ைரம்ஸ்"
பத்திாிைகயில் நான் ஒ ெசய்திையப் ப த்ேதன். அதில், 1.43
billion அெமாிக்க ெடாலர் ெசலவில் ெகா ம்
ெதற்கு
ைற கத் க்கு அண்ைமயில் பாாியெதா port city ஒன்ைற
நி வவி ப்பதாகக்
குறிப்பிடப்பட்
ந்த .
இவ்வாறான
ேவைலத்திட்டங்கைள நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம்.
2005ஆம் ஆண்
ஆட்சிக்கு வந்த இந்த அரசாங்கத்தில்
தன் ைறயாக Cabinet Minister ஆகப் ெபா ப்ெப த் ,
அப்பதவியி டாக
அவரா ம்
ேவைல
ெசய்ய
ம்
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என்பதைன இன்
மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன
அவர்கள்
நி பித்தி க்கின்றார்.
இதற்கும்
ேமலாக,
"அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்தில் பாாிய கல் இ க்கின்ற "
என்
கூறி ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க டன் விவாதித்த
ஒ வைரத் தம் பக்கம் இ த் , அவ ைடய வாையத்
ைதத் விட்
க்கிறார். அதாவ ,
ன்னாள் பாரா மன்ற
உ ப்பினர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்க க்கும் ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்க க்கும்
இைடயில்
பல
வாதப்
பிரதிவாதங்கள் இடம்ெபற்றன. இன் அவைர ம் தம் பக்கம்
இ த் , அவ ைடய வாய்க்குள் ெபாியெதா
கல்ைல
ைவத் விட்டார்.
அன் ஓர் உ ப்பினர் ேபசுகின்றெபா
கூறினார், "ஒ
ேதர்தல் வந்தால் இவ ைடய மாவட்டத்தில் எப்ப நாங்கள்
ஆட்கைளத் ெதாி ெசய்வ " என் . அந்த மாவட்டத்தில்
எல்ேலா ம் Cabinet Ministers ஆக இ க்கிறார்கள். அதி ம்
நீண்ட காலத் க்குப் பின் தன் ைற Cabinet Minister ஆன
இவைரத் தவிர, மற்ைறய எல்ேலா ம் ஆரம்பத்தி
ந்ேத
Cabinet Ministersஆக இ க்கிறார்கள். Cabinet Ministers
அதிகமாக இ ப்ப
க த் ைற மாவட்டத்தில்தான். நான்
இரண்
ன்
ேவைலத்திட்டங்கள்
ெதாடர்பாக
அம்மாவட்டத் க்குச் ெசன்றெபா
, அங்குள்ள மக்கள்
மத்தியிேல அவர் இன் ம் ஜனரஞ்சகமான ஒ வராக
இ ப்பைதக் கண்ேடன். அவைர எனக்கு நீண்டகாலமாகத்
ெதாி ம். உண்ைமயில் அவர் பாாிய ேவைலத்திட்டங்கைள
ேமற்ெகாண் வ வைத நான் இச்சைபயின் எதிர்க்கட்சி
உ ப்பினர்
என்றேபாதி ம்கூட
வரேவற்கின்ேறன்.
ஏெனனில்,
எதிர்க்கட்சி
என்றால்
எல்லாவற்ைற ம்
எதிர்க்கேவண் ம் என்றில்ைல. மாறாக, நைடெப கின்ற
நல்ல விடயங்கைள நைடெப வதாகக் கூறேவண் ம்.
எதிர்க்கட்சி
உ ப்பினர்கள்
மற் ம்
ஆ ம்
கட்சி
உ ப்பினர்கள்
எல்ேலா ம்
மக்களால்
ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்கள். மக்க ைடய வாக்குகளினால்
பாரா மன்றத் க்கு வந்தவர்கள். நல்லவற்ைறச் சாிெயன் ம்
பிைழகைளப் பிைழெயன் ம் சுட் க்காட்டேவண் ய கடைம
எங்க க்கு இ க்கின்ற . அந்த வைகயிேல Colombo South
Harbour ேபான்ற அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கு உத வைத,
உண்ைமயிேல அ
எந்த நாடாக இ ந்தா ம், நாங்கள்
அதைன
மிக ம்
வரேவற்கின்ேறாம்.
எங்கைளப்
ெபா த்தமட் ேல எம
நாட் க்கு இந்த நா தான் உதவி
ெசய்ய ேவண் ம் என் நாங்கள் கூறவில்ைல. எந்த நா ம்
எம நாட் ல் தலீ ெசய்வைத நாங்கள் உண்ைமயிேலேய
வரேவற்கின்ேறாம்.
எந்த
வைகயிலாவ
நாங்கள்
எங்க ைடய அபிவி த்தித் திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ம்.
காலஞ்ெசன்ற
அைமச்சர்
அஷ்ரஃப்
அவர்கள்
ைற கத் க்குப் ெபா ப்பாக இ ந்தெபா
ஒ வி ேல
ஒ
ைற கத்ைத அைமப்பதற்கு யற்சி எ த்தார். இன் ம்
அவர் கட் ய bungalow கள் அங்கு இ க்கின்றன.
அேதேபான்
தி ேகாணமைலயிேல Ashraff Jetty ைய
உ வாக்கினார். அந்தவைகயில், தற்ேபாைதய அைமச்சர்
அவர்க ம் தன் ைடய காலத்தில் காங்ேகசன் ைற harbour
இ ம் தி ேகாணமைல harbour இ ம் விேசட கவனம்
ெச த்த
ேவண் ம்
என்
நான்
ேகட் க்ெகாள்ள
வி ம் கிேறன்.
இன்
சுவிற்சர்லாந்
நாட்ைட எ த் க்ெகாண்டால்,
உண்ைமயில் அங்கு ைற கமான மைலகளால் சூழப்பட்ட
ஏாிகளாக இ ப்பைதக் காணலாம். ஆனால், தி ேகாணமைல
ைற கமான
sea and mountains - மைலகளால்
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சூழப்பட்
க்கின்ற
கடைலக்
ெகாண்ட
ஒேரெயா
ைற கமாகும். தி ேகாணமைல harbour ஐ எப்ப
தம்வசப்ப த்த ேவண் ம் என்ப
பற்றி ேந
அவர்கள்
1944ஆம் ஆண் ேலேய எ தியி க்கின்றார். இதற்கும்
அப்பால் இன்
ெப ம்பா ம் எல்ேலா ம் ேபசுகின்ற ஒ
விடயம்தான்
இந்திய
இலங்ைக
ஒப்பந்தத்தின்கீழ்
ஏற்ப த்தப்பட்ட 13ஆவ
தி த்தச் சட்டம். அைதவிட
இங்குள்ள oil tanks அைனத் ம் இந்தியா க்குக் ெகா க்கப்பட
ேவண் ம் என் ம் இந்திய - இலங்ைக ஒப்பந்தத்திேல
கூறப்பட்
க்கின்ற . அதன்ப தான் இன் குறித்த oil tanks
IOC க்குக் ெகா க்கப்பட்
க்கின்ற . அத் டன், "Trincomalee
or any other harbour is not used by any other country" என் ம்
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்
க்கின்ற .
தி ேகாணமைல harbour இேல இந்தியா எவ்வள அக்கைற
ெகாண் ள்ள என்பதற்கு அப்பால், அவர்கள் இந்த harbour
மீ
காதல் ெகாண்
க்கின்றார்கள் என் தான் கூற
ேவண் ம்.
ஆனால்,
அந்தக்
காத னால்
எம
தி ேகாணமைல harbour க்காக நடந்த நன்ைம எ
ம்
இல்ைல.
இன்
இதி ள்ள
நன்ைமகைளப்
ெபற் க்ெகாள்கின்ற இந்தியா அங்கு இ க்கின்ற மக்க க்கு
என்ன
ெசய்தி க்கின்ற
என்றால்,
உண்ைமயில்
ஒன் மில்ைல! ஆக, சம் ாிேல மக்கள் வாழ்ந்த 500 ஏக்கர்
காணிைய எ த் விட் அந்த மக்கைள தியில் விட்டைதத்
தவிர ேவ
எைத ம் ெசய்யவில்ைல. எனேவ, அைமச்சர்
அவர்கள்
உங்க ைடய
காலகட்டத்தில்
இந்தத்
தி ேகாணமைல
harbour மீ ம் விேசட கவனம் ெச த்த
ேவண் ம்.
ஜனாதிபதி அவர்கள்
தன் ைறயாக ஜனாதிபதியாகத்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட ேநரத்தில் நான் நிைனக்கின்ேறன்,
காங்ேகசன் ைற harbour Danish அரசாங்கத்தின் வசம்
இ ந்த
என் .
மன்ேமாகன் சிங் அவர்கள் அைத ம்
தங்களிடம் த ம்ப ேகட்ட டன் ஜனாதிபதி அவர்கள் குறித்த
ஒப்பந்தத்ைத இரத் ச்ெசய் காங்ேகசன் ைற harbour ஐ ம்
இந்தியா க்குத் தாைரவார்த்தார். ஆனால், இன் வைர அந்த
harbour இல் bungalow ஒன் கூட இல்லாத நிைலைம
காணப்ப கின்ற . இந்த இரண்
விடயங்கைள ம் நான்
உங்களின்
கவனத் க்குக்
ெகாண் வ கின்ேறன்.
உண்ைமயில் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் இ க்கின்ற இந்த
இரண் பிரதான harbour கைள ம் இந்தியா தம்வசப்ப த்திக்
ெகாண்
க்கின்றேபாதி ம் அங்கு எந்தவித அபிவி த்தி
ேவைலகைள ம் ெசய்யாமல் இ க்கின்ற . எனேவ நீங்கள்
உங்க ைடய
காலகட்டத்தில்
இதற்கு
உாிய
நடவ க்ைககைள
எ க்க
ேவண் ம்.
"இளம்
கன்
பயமறியா "
என்
ெசால்வார்கள்.
இளம்
இரத்தம்
த் க்ெகாண்
க்கும்! அந்த வைகயில் உங்க ைடய இள
வயதிேலேய இந்தப் பிரச்சிைனகள் இரண்ைட ம் நீங்கள்
உண்ைமயில் கவனத்தில் எ ப்பீர்களாக இ ந்தால் அங்கு
பல்ேவ
ேவைலவாய்ப் க்கைள ம் மற் ம் அபிவி த்தித்
திட்டங்கைள ம் ஏற்ப த்த
ம்.
இன் கூட பலர் அம்பாந்ேதாட்ைட harbour ஐப் பற்றி
எல்லாம் ேபசினார்கள். இப்ெபா
நான் ேபசுகின்றேபா
ஒ பாைலவனத்திேல தனிேய நின்
ேபசுவ
மாதிாி ஓர்
எண்ணம் - ஓர் உணர் எனக்கு ஏற்ப கின்ற . ஏெனன்றால்
இப்ெபா
இந்தச் சைபயின் எதிர்த்தரப்
வாிைசயிேல
எவ ேம இல்ைல.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
இப்ெபா

நீங்கள்தான் எதிர்க்கட்சியின் தைலவர்!
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ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

அஸ்வர் அவர்கேள, நன்றி!

அப்ப ஒ நிைலைம இ க்கின்ற ! இந்தச் சைபையக்
ெகாண் நடத் வதற்கு குைறந்த
20 உ ப்பினர்களாவ
இ க்க
ேவண் ம்.
ஆனால்,
225
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களில் 20 உ ப்பினர்கைளக்கூட இங்கு காண
யாத ஒ நிைலைம இ க்கின்ற . ைற கம் ேபான்ற
க்கியமான
விடயம்
பற்றிப்
ேபசுகின்றேபா ம்கூட
இவர்கைளக் காணவில்ைல. பிற்பகல் 6 மணியின் பின்
இங்கு உைரயாற் வதற்குக்கூட இந்த உ ப்பினர்க க்கு
ேநரம் இல்ைல. பாவம்! மக்கள் இவர்கைள நம்பித்தான்
வாக்களித்தார்கள். ஆனால், இப்ப யான
க்கியமான
விவாதங்கைள நாங்கள் TV இேல பார்க்கின்ேறாம். "அங்கு கல்
இ க்கின்ற , இங்கு மண் இ க்கின்ற " என்
எல்லாம்
வாதி கின்றவர்கைள இங்கு காண
யாமல் இ ப்ப ஒ
ர்ப்பாக்கிய நிைலைமயாகும்.
க த் ைறயிேல
வினத்தவர்க ம்
இைணந்
ெசயற்ப கின்றார்கள் என்
இங்கு ஏற்ெகனேவ ேபசிய
அஸ்வர் அவர்க ம் குறிப்பிட்
ந்தார். அவ்வா
அவர்கள்
இைணந்
ெசயற்ப வ
அைமச்சர்
ேராஹித
அேபகுணவர்தன அவர்கள் ஊடாகத்தான் என்
நான்
நிைனக்கின்ேறன். உண்ைமயில் அவர் சிங்கள இனத்தவரா,
அல்ல
ஸ் ம் இனத்தவரா, அல்ல
தமிழ் இனத்தவரா
என்
ெதாியாத அள க்கு அவ ைடய ேவைலத்திட்டம்
இடம்ெப கின்ற .
இன்ெனா
விடயம்
அதைன
ெவளிப்பைடயாக
வ மாகக் கூற வி ம்பவில்ைல அதாவ , ஒ
'சா ' அவர்கள் ஒ
வாகன permit ஐ
விற்றால்கூட அதில் எவ ம் தைலயி வதற்குப் பயந்தார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர் ஒ ெபளத்த பிக்கு என்பதனால் ஆகும்.
ஆனால், இப்ப யான விடயங்கைளக்கூட அைமச்சர் அவர்கள்
இலகுவாகக் ைகயாண்டைத நாங்கள் பார்த்ேதாம்.
இன்
அைமச்சர் அவர்கள் பதவிக்கு வந்த பின் பல
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்
நான்
நிைனக்கின்ேறன். உண்ைமயில் இந்தத்
ைற கங்களிேல
வெர யா மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த இைளஞர்க க்குச்
சந்தர்ப்பம்
கிைடப்பதில்ைல.
ஆகேவ,
உங்க ைடய
காலத்தில்
ைற கங்களிேல
ேவைலவாய்ப் க்கள்
வ கின்றேபா
வெர யா
இைளஞர்க க்கும்
வழங்குமா நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இன் நீங்கள் harbour இல் US Dollars 1.43 billion ெசலவில்
பாாிய ஒ ேவைலத்திட்டத்திைன ஏற்ப த்தியி க்கின்றீர்கள்.
அேதேபால்
தி ேகாணமைல,
யாழ்ப்பாணம்,
காங்ேகசன் ைற
harbour
களி ம்
நீங்கள்
கவனம்
ெச த்தேவண் ம் என்
ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.
நன்றி.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்)

ைற கங்கள்,

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා විසින්
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවට විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙවනුෙවන් විෂය භාර අමාත්යතුමා
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[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

හැටියට මා පිළිතුරු දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අප දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන
ගරු මන්තීතුෙමකු හැටියට ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටීම ගැනත් මා
සතුටු වනවා.
ෙමවැනි වටිනා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්
විපක්ෂය ෙම් ගරු සභාෙව් රැඳී සිටිය යුතුයි. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්
විපක්ෂය ෙමම ගරු සභාෙව් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම නුවරඑළිය
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන තරුණ මන්තීවරෙයක් හැටියට
ෙජ්. ශී රංගා මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් විවාදයට සහභාගි වීම
ගැන මා අෙප් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය ඔබතුමාට හදවතින්ම පුද
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ගැන අපි
යමක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඉතිහාසෙය්දී "තැෙපොෙබ්න්",
"ෙසරන්ඩිබ්", එෙහම නැත්නම් "සිෙලෝන්" කියන නම් අෙප්
දිවයිනට පටබැඳිලා තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට
ජාත්යන්තරෙය් නාවික ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් වුණු බව අෙප්
ඉතිහාස වංශ කථාවලදී අපි අහලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කියවලා
තිෙබනවා. එය අනාගතයට එකතු කර ෙගන තිෙබන බවත් මම
මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙසේද මාවෙත් යාතා කළ ගීක,
පර්සියන්, ඊජිප්තු, චීන, ජාවා ආදී යාතිකයින් අෙප් රට නැංගුරම්
ෙපොළක් බවට භාවිත කරමින් ඔවුන්ට අවශ්ය ෙනොෙයකුත්
පහසුකම් සලසා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම උත්තර ධැවයට සහ දක්ෂිණ
ධැවයට මධ්යස්ථානයක් කර ගනිමින් ඉතිහාසයට එකතු වුණු
රටකයි අප අද ජීවත් වන්ෙන්. අෙප් රට එවැනි කටයුතු කර ෙගන
ගිය ඉතිහාසයක් තිෙබන රටක් බව අපි අහලා තිෙබනවා.
ඉතිහාසෙය්දී අෙප් රෙට් වරායන්වලට ෙවනත් නම් භාවිත
කරලා තිෙබනවා. අපි මන්නාරම වරායට "මහාතිත්ත"
යනුෙවනුත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙජ්. ශී රංගා මන්තීතුමා කියපු
තිකුණාමලය වරායට "ෙගෝකන්න" කියන නමත් පටබැඳිලා
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම යාපනෙය්, කන්කසන්තුෙර් වරායට
ඉතිහාසෙය්දී "ජම්බුෙකෝලපට්ඨන" කියන නමත් පාවිච්චි කළා. ඒ
වාෙග්ම ඌරාෙතොට, කයිට්ස් දූපත, පල්ලවාවන්ක, මඩුපඩතිත්ත
සහ ෙගොඩවාය කියන නම්වලිනුත් අතීතෙය්දී අෙප් රෙට් සමහර
පෙද්ශ නම් කරලා තිබුණා. "ෙගොඩවාය" කියන්ෙන් හම්බන්ෙතොට
පෙද්ශයටයි. අද මාගම්පුර, මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය ඉදි වුණු
ස්ථානය ඉතිහාසෙය්දී "ෙගොඩවාය වරාය" නමින් හැඳින්වූ බව අපි
අහලා තිෙබනවා. වරායන් ගැන අෙප් ඉතිහාසෙයන් අපි ෙමවැනි
අත් දැකීම් ලබා ෙගන තිෙබනවා.
1505 දී පෘතුගීසි ජාතිකයින් විසින් අපව යටත් කර ගත් බවත්,
ඊට පස්ෙසේ 1639 දී ඕලන්ද ජාතිකයින් විසිනුත්, ඉන් අනතුරුව
1815 දී ඉංගීසි ජාතිකයින් විසිනුත් අපව යටත් කර ගත්තා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත
වනකම් අෙප් සියලු ආනයන සහ අපනයන කටයුතුවලට පාවිච්චි
කරන ෙකොළඹ වරාෙය් නිරිතදිග දිය කඩනය සඳහා 1875 දී මුල්
ගල තැබුෙව් එංගලන්තෙය් ෙදවන එඩ්වඩ් රජු.
මුල් ගල තැබීෙමන් පසුව ඒ කටයුතු නිම කරන්න අවුරුදු 37ක්
ගත ෙවලා තිෙබනවා. 1912 දී තමයි ෙම් දියකඩනෙය් වැඩ අවසන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කිෙලෝමීටර් 2.5ක දිගින් සමන්විත වුණු
ෙකොළඹ වරාෙය් ෙම් දියකඩනය හදන්න ඉංගීසි ජාතිකයන් එදා
අවුරුදු 37ක් වැනි දිගු කාලයක් ගත කර තිබුණා. 1948 දී අපට
නිදහස ලැබුණා. නිදහස ලැබීෙමන් පසුව 1958 දී ෙකොළඹ වරාය,
ගාල්ල වරාය, තිකුණාමලය වරාය ජනසතු වරායන් බවට
පරිවර්තනය වුණා. ඒ වකවානු ෙගවා ෙගන අප එන අතරතුෙර්
ෙනොෙයක් රජයයන්, ෙනොෙයක් නායකයන් ෙම් රට පාලනය
කළා. මම අද ෙම් ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා අනුව බලන
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ෙකොට ඉතිහාසෙය් අෙප් ආණ්ඩු ෙවන්න පුළුවන්, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ආණ්ඩු ෙවන්න පුළුවන්, ඒ හැම ආණ්ඩු කාලයකම
තමන්ෙග් රෙට් ෙසේද මාවතකට උරුමකම් කියන්න කටයුතු කර
තිෙබනවා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට මුහුදින් වට වුණු
දූපතක්. එෙහම රටක ඉන්න නායකයන් තමන් රට කරවන කාලය
තුළ තමන්ෙග් රෙට් පුරවැසියන් ෙවනුෙවන්, අනාගත දූ දරුවන්
ෙවනුෙවන්
ආර්ථිකය හැම ෙවෙල්ම බැඳී සිටින නාවික
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට ෙම් රට පත් කළ යුතුය කියන අරමුණ
ෙවනුෙවන් අරෙගන තිෙබන තීන්දු, තීරණ ෙමොනවාද කියන එක
ඉතිහාසය දිහා බලන ෙකොට අපට ෙපනී යනවා. සමහර ආණ්ඩු
දිහා බලන ෙකොට අපට එය පශ්නයක් බවට පත් ෙවනවා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි ශීමතාණන්ට ෙකොළඹ වරාෙය් ජයබහලුම්
පර්යන්තය ආරම්භ කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් අවස්ථාෙව්
ඒ ගැනත් මතක් කරන්න ෙවනවා. නමුත් එය දියකඩනයක්
ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් අවුරුදු 17ක පාලන
කාලය තුළ එතුමාට එම ජයබහලුම් පර්යන්තය ෙකොළඹ වරායට
උරුම කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අයිතියක් හැටියට තිබුණු තවත්
පර්යන්තයක් වන එලිසෙබත් රැජින පර්යන්තෙය් අයිතිය සියයට
100ක්ම SAGT - South Asia Gateway Terminals - කියන
ෙපෞද්ගලික ආයතනයට 1999 දී එවකට තිබුණු ආණ්ඩුව ලබා
දුන්නා. අපි ෙම්ක කියන්න ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
එදා තිබුෙණ් ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුව. ඒ ෙවලාෙව්දී
රජෙය් වත්කමක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු, රජයට ආදායම්
ලබන්න පුළුවන්, රජය රැක ගත යුතු ආර්ථික මර්මස්ථානයක් ඒ
ආකාරෙයන් සියයට 100ක්ම ෙපෞද්ගලීකරණයට ලක් කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 දී ෙම් රෙට්
ජනාධිපතිතුමා හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාව ෙතෝරා පත් කර ගත්තා.
එතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා වශෙයන් පත් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා
-මෙග් මතකය නිවැරදියි කියා මා සිතනවා- මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, 2002 දී ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිවරයා
හැටියට කටයුතු කළා. 2002 දී එතුමා එම අමාත්ය ධුරෙය් කටයුතු
කරන ෙකොට හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය ඉදි
වුණු ෙගොඩවාය කියන කටු ෙකොෙහොලින් පිරුණු ස්ථානයට
ගිහිල්ලා, අවශ්ය කරන විෙශේෂඥ සහාය අරෙගන එම ස්ථානය
වරායක් බවට පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ෙසොයා බලා එහි
පළමුවැනි අදියර පටන් ගත්තා.
ගරු ශී රංගා
මන්තීතුමා කියපු විධියට හම්බන්ෙතොට
කියන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම කටු ගස්වලින් පිරි පාරාදීසයක් වාෙග්
තිබුණු තැනක්. සමහර ෙවලාවට ෙනොෙයක් අය ෙනොෙයක්
කාලවල වරායවල් ගැන කථා කරන්න ඇති. නමුත් 2002 දී
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ඔළුෙව් තිබුණු නිශ්චිත සිතුවිල්ලක්
අනුව තමයි ෙම් වරාය ආරම්භ කෙළේ. එතැනින් පටන් අරෙගන
2005 දී ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා වශෙයන් පත් වුණු අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට, ෙම් රෙට් තිබුණු යුද්ධය අවසන්
කළාට පස්ෙසේ මහින්ද චින්තනය කියන ලිඛිත ලියවිල්ලට අනුව
ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න පැහැදිලි ඕනෑකමක් තිබුණා.
ඉතිහාසය අනුව අපි අහලා තිෙබනවා ජනතාව
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙකෙරහි අපසාදයට පත් වීමට තිබුණු ෙහේතු
කාරණා ෙමොනවාද කියා. ජනතාව කියනවා, බලයට එන ෙකොට
කියන්ෙන් එකක්, බලයට ආවට පස්ෙසේ කරන්ෙන් එකක් කියලා.
අපට ඒ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්න අනන්ත අපමාණ වූ ෙද්වල්

271

2013 අෙගෝස්තු 07

ඉතිහාසෙය් තිෙබනවා. බලයට පත් ෙවන ෙකොට ෙදන ලියවිල්ල
මාස 6ක් යන ෙකොට එෙහම ලියවිල්ලක් තිබුණාද කියාවත්
අහන්න දකින්න නැති තත්ත්වයකට පත් කරපු සමහර නායකයන්
සිටියා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මහින්ද චින්තනය,
ඉන් අනතුරුව මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩ පිළිෙවළ
ජනතාවට ඉදිරිපත් කරමින් කිව්වා, "මම ෙම් රට පංච මහා බල
ෙක්න්දයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කටයුතු කරනවා" කියලා.
ඒ අනුව ෙම් රට නාවුක ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය
කරන්නත් අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා කිව්වා.
ඒ අනුව,
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් සභාව කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අෙප් ගරු අස්වර් මන්තීතුමාත්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම මැති ඇමතිවරුනුත්, ඒ
වාෙග්ම ෙම් රෙට් සියලුම ජනතාවත් දැක්කා, 2013 අෙගෝස්තු මස
05 වැනිදා උෙද් ෙකොළඹ වරාය පුළුල් කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙය්
පළමුවැනි
දියකඩනය,
පළමුවැනි
පර්යන්තය
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් අතින් විවෘත වුණු බව. දැන් ෙම් විවෘත වුණු
දියකඩනය එක්ක අපට ෙදන්න තිෙබන පණිවුඩය ෙමොකක්ද? මා
කලිනුත් මතක් කළ විධියට සුදු ජාතිකයන් ෙම් රෙට් දියකඩනයක්
ඉදි කළාට පසුව අවුරුදු 96ක් ගත වන තුරු කිසිම නායකෙයක් ෙම්
රෙට් වරායක දියකඩනයක් ඉදි කරලා නැහැ. අවුරුදු 37ක
කාලයක් ගත කරමින් එදා සුදු ජාතිකයන් හදපු කිෙලෝ මීටර් 2.5ක
දියකඩනය ෙවනුවට, මහ මුහුද සමඟ ෙපොරබදමින්, මහ මුහුෙද්
ස්වභාවික සම්පත් සමඟ ෙපොරබදමින් අවුරුදු හතරයි, මාස තුනක
කාලයකින් කිෙලෝ මීටර් 6.8ක දියකඩනයක් ඉදි කිරීෙම් දැවැන්ත
ව්යාපෘතිය නිම කරන්න ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයාට පුළුවන්කම
ලැබුණා, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ
කිරීම තුළ අපට තිබුණු අභිෙයෝග ෙමොනවාද? ෙලෝකෙය් සමහර
රටවල්වලට අර්ධ වශෙයන් මුහුදක් ලැබිලා තිෙබනවා. කවදාවත්
මුහුදක් උරුම නැති රටවල් තිෙබනවා. මහ මුහුෙදන් වට වුණු
රටවල් තිෙබන්ෙන් ඉතාම සුළු වශෙයනුයි. එවැනි රටක ජීවත් වන
අෙප් ආර්ථිකය හැම ෙවලාවකම ෙම් නාවික මධ්යස්ථානය සමඟ
බැඳී සිටිනවා. අද අපි ගුවන් මඟින් ආනයනය අපනයනය
කරන්ෙන් සියයට 4යි. සියයට 96ක් අෙප් රෙට් ආනයනය
අපනයනය සිදු කරන්ෙන් මුහුදු මාර්ගෙයනුයි. ෙමෙතක් කාලයක්
ෙකොළඹ වරාෙය් තිබුෙණ් කිෙලෝ මීටර් ෙදකහමාරක දියකඩනයක්
සහ මීටර් දාහතරහමාරක, පහෙළොවක පමාණෙය් ගැඹුර තිෙබන
තටාකයක්. එක ෙවලාවකදී එක නැවකට පමණයි ඇතුළු ෙවන්න
පුළුවන්කම තිබුෙණ්. අපි කියනවා, "one-way" කියලා. එක
නැවක් පමණක් ඇතුළු කරලා, ඒ නැව පර්යන්තයට ෙගනැල්ලා
නවත්වලා තමයි අෙනක් නැව එළියට යන්නට ඕනෑ. අපට උරුම
ෙවලා තිබුණු එම වරාෙයන් තමයි ෙම් රෙට් සියලු ෙද්වල් අපි ඉටු
කරමින් සිටිෙය්.
ෙලෝකය දියුණු ෙවනවා; ෙලෝකෙය් නැව් සමාගම් දියුණු
ෙවනවා. ෙලෝකෙය් නැව් හදන කර්මාන්තශාලා හැම ෙවලාෙව්ම
බලන්ෙන් ඔවුන්ෙග් වියදම් අඩු කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.
ඒ වියදම් අඩු කර ගැනීමට ඔවුන් පාවිච්චි කළ කමෙව්දය
ෙමොකක්ද? බහලුම් 4,000ක් ෙගන යන නැවක් බහලුම් 10,000ක්,
15,000ක්, 25,000ක් පවාහනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට වැඩි
දියුණු කළා නම් වියදම් අඩු කර ගනිමින් ෙලෝකය අතර ෙවෙළඳ
ගනුෙදනු කරන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් කල්පනා කළා. අපි ෙම්
යථාර්ථය දකින්නට ඕනෑ. ෙම් යථාර්ථය අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා දැක්කා. ෙම් යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්නයි එතුමා
කටයුතු කෙළේ. ඒ යථාර්ථයට අපි මුහුණ ෙනොදුන්නා නම්, ඒ
යථාර්ථය පිළිෙනොෙගන ෙම් තීන්දු ගැනීම තවත් පසුවට කල්
තැබුවා නම් අපට සිදු වන්ෙන් ඉතාම භයානක තත්ත්වයකට
මුහුණ ෙදන්නයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් තිබුණු
මීටර් 14ක්, 15ක් ගැඹුර වරායට අද ෙලෝකෙය් ෙම් වනෙකොට
නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබන බහලුම් 10,000කට එහා ෙගන ගිය
නැව් ඇතුළත් කරන්න බැරි වුණා. ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනය කර
තිෙබන
විශාල නැව් ෙදකක් එහා ෙමහා යන්න පුළුවන්
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තත්ත්වයට අද ෙම් දියකඩනය සහ වරාය ෙදෝණිය ඉතාම ෙහොඳින්
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව විෙශේෂෙයන්ම මීටර් 300ක් දිග
නැව් තුනක් එක පර්යන්තයක නවත්වා අවශ්ය කරන පහසුකම්
සැලසීමට අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වරාය හදලා අවසන් වන
ෙකොට -දකුණු පර්යන්තය, නැෙඟනහිර පර්යන්තය, බටහිර
පර්යන්තය හදලා අවසන් වන ෙකොට- ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනය
කරන විශාලතම ෙනෞකා තුන බැගින් ෙම් පර්යන්ත තුෙන්
ෙනෞකා නවයක් නවත්වන්න පහසුකම් සලසන්න පුළුවන් වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගෝල් ෙෆේස් පිට්ටනිෙය් ඒ
ෙකොෙන් සිට ෙම් ෙකොනට තරම් දිග පමාණයක් ඇති ෙනෞකා
නවයක් නවත්වන්න ඉදිරිෙය්දී ෙමයින් ඉඩ පහසුකම් ලැෙබනවා.
ෙමම දියකඩනය විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය් දී බහලුම්
11,600ක් රැෙගන ආපු ෙනෞකාවක් ෙයොදා ෙගන අපට ෙම්
ෙමෙහයුම කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වරාය හදන්න යන ෙකොට
තර්ක විතර්කවලදී, "ෙම් මුහුද ෙම් විධියටම තිබිය යුතුයි; ෙම්
වරාය හදන්න ෙකොළඹ නගරය කඩන්න ෙවනවා; භුමිය නැහැ,
ෙකොළඹ වරාය හදන්න නම් ෙකොළඹ තිෙබන නගරය තමයි
පාවිච්චි කරන්න ෙවන්ෙන්" කියලා කිව්වා කියලා ෙම් ෙවෙළඳ
වටිනාකමක් තිෙබන ෙකොළඹ නගරය කඩා ෙගන අපි ෙම් වරාය
හැදුවා නම් එෙහම මහා පරිමාණ පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ
ෙවනවා.
නමුත් ෙලෝකෙය් නවීන තාක්ෂණය භාවිත කර ෙගන, ඒ
වාෙග්ම අෙනකුත් අවශ්ය සියලු ෙද්වල් එකට ඒකරාශී කර ෙගන
තමයි ෙම් වරාය හැදීම ආරම්භ කෙළේ. ෙකොළඹ වරාෙය්වත් එක
පර්චස් එකකට අද ෙම් වන ෙකොට කිසිම හානියක් සිද්ධ ෙවලා
නැහැ. ෙම් භූමියත් එක්ක අපට මුහුෙදන් අතිවිශාල භූමියක්
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් වරාය නිර්මාණය කරලා තිෙබන්ෙන් තව
අවුරුදු ෙදසීයකට, තුන්සීයකට. ෙලෝකෙය් බහලුම් පමාණය තව
වැඩි කරලා, ෙලෝකෙය් මහාවිශාල වර්ගෙය් නැව් නිර්මාණය
කරනවා නම් ෙම් වරාය හදලා තිෙබන කමෙව්දය පුළුල් කරමින්
මුහුද ඇතුළට ගිහිල්ලා ඕනෑම නැවක් ෙම් වරායට ෙගෙනන්න
පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ඇති කරලා තිෙබනවා.
ෙම් ෙවනුෙවන් අපි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව යටෙත්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 400ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 100ක
දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර බහලු
පර්යන්තය -CICT- චීන සමාගමක් සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවමින්, නැව්
ෙමෙහයවීම, අනිකුත් පහසුකම් සැලසීම යන ෙම් සියලු කටයුතු
සම්බන්ධෙයන් සියයට 15ක අයිතිය අප අතෙර් තබා ෙගන
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම BOT system එක යටෙත්, අවුරුදු 35ක
කාලයකදී නැවතත් ෙම්ක ශී ලංකාෙව් වත්කමක් බවට
පරිවර්තනය වීම තුළින් අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අනාගතෙය්
සුරක්ෂිතභාවයක් ඇති කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙම් දියකඩනය
හදා ෙම් වනෙකොට අපි නැෙඟනහිර පර්යන්තෙය් සියයට 45ක,
50ක පමණ වැඩ අවසන් කර තිෙබනවා. 2014 අෙපේල් මාසෙය්දී
නැෙඟනහිර පර්යන්තයත් ෙම් ආකාරෙයන්ම අපි විවෘත කරනවා.
නැෙඟනහිර පර්යන්තය ෙවනුෙවන් -එහි සියලුම යන්ෙතෝපකරණ
සහ එහි අනිකුත් සියලුම කටයුතුවලට- වියදම් කරන මුදල
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 150ක් ෙවනවා. ඒ අනුව ශී ලංකා
වරාය අධිකාරිෙය් ජය බහලු පර්යන්තය වාෙග්ම, නැෙඟනහිර
පර්යන්තයත් සම්පූර්ණෙයන්ම -සියයට සියයක්ම- ශී ලංකා වරාය
අධිකාරිය සතු වත්කමක් බවට පරිවර්තනය ෙවනවා. ෙමෙහම
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තමයි අපි තරගකාරිත්වයක් ඇතුළත දියුණු ෙවමින් පවතින්ෙන්.
ෙමහිදී අපි ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ තරග කරමින්, ෙපෞද්ගලික
අංශය ඒකාබද්ධ කර ෙගන ෙලෝකයත් එක්ක කරන ගනු
ෙදනුවලින් බිම වැෙටන්ෙන් නැතිව, ෙම් හා සමානවම තරග
කරන ෙම් කලාපෙය්, ෙලෝකෙය් අනිකුත් වරායයන් සමඟ අපට ඒ
පහසුකම් සලසන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද අපි ඇති කර ෙගන
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙකොළඹ වරාය සමඟ
සංසන්දනාත්මකව බලනෙකොට නැවක්
අෙප් පර්යන්තයට
ෙගනැල්ලා නැවත ආනයනය, අපනයනය කරන්න යන ෙවලාව
ගැනත් අපි හැම ෙවලාෙව්ම ෙසොයා බලනවා. පහු ගිය කාලෙය්
තිබුණු ෙදොඹකර යන්ත ෙවනුවට අද නවීන යන්ත සූත පාවිච්චි
කරමින්, නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ෙගන එක වරකට
බහලුම් 24ක් ෙගොඩ බෑමට සහ පැටවීමට අද අපට පුළුවන්කම ලැබී
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන ෙදොඹකර යන්ත අද අපට
තිෙබනවා. ෙම් දියකඩනය අවසානෙය් සමස්ත නාවික පද්ධතිෙය්
ෙමෙහයුම් මැදිරි අපි හදා තිෙබනවා. ඒ ෙමෙහයුම් මැදිරිෙයන් මුළු
ලංකාෙව්ම නාවික ක්ෙෂේතය තුළට ඇතුළු ෙවන, පිට ෙවන නැව්
පිළිබඳ නාවික ෙක්න්දස්ථානයක් ෙවමින් සහ අෙප් රට හරහා
දිෙවන අනිකුත් නැව්වලට අවශ්ය කරන පහසුකම් සලස්වමින් ඒ
කටයුත්ත ඉටු කරන්නත් අද අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ
කරුණු ටික භය නැතිව අපට කියන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් දිනෙය් පැවති විවාදයට
සම්බන්ධ ෙනොවුණත් අපට එක්තරා කාරණයක් ගැන අහන්න
ලැබුණා. ෙකොළඹ වරාය විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය්දී ජාතික ගීය
ගායනා කෙළේ නැහැ කියා කථා ෙවලා තිබුණා. විපක්ෂය කාරණා
ෙහොය ෙහොයා යමින් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ගල් තිෙබනවාය
කිව්වා; හම්බන්ෙතොට වරාය පිහිනුම් තටාකයක්ය කිව්වා;
හම්බන්ෙතොට වරාය මාළු බාන්න ෙහොඳයි කියා කිව්වා. එෙහම
කිව්ව, එෙහම විෙව්චනය කළ ඒ වරාෙය් මාළු බාන්ෙන් නැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් වන විට හම්බන්ෙතොට වරායට
නැව් 96ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වාහන 35,317ක්
ෙගන්වා තිෙබනවා. වාහන 14,655ක් සඳහා පතිඅපනයන කටයුතු
කරමින් ෙම් වරාය ජයගහණය කර තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක්
තිබියදී අපි ෙකොළඹ වරාය හැදුවාම, ඒක දරාෙගන ඉන්න බැරිව
අද
විපක්ෂය එෙහම කියනවා. විපක්ෂ නායකතුමා පමුඛ
විපක්ෂෙය් හැම මන්තීවරයකුටම අපි ෙම් උත්සවයට එන්නය,
ඇවිල්ලා බලන්නය කියා ආරාධනා කළා. උෙද්ට ෙගෝල්ෙෆේස්
පිට්ටනිෙය් ඇවිදිනෙකොට මහා තාප්පයක් බැඳලා තිෙබන එක දිහා
ෙම් පැත්ෙතන් ඉඳෙගන බලනවාට වැඩිය, තාප්පය ඇතුෙළේ
ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියා එහා පැත්ෙතන් ගිහින් බලන්න.
තවම ෙගෝල්ෙෆේස් පිට්ටනියට ෙපෙනන තාප්පය දිහා බලලා
විතරයි කථා කරන්ෙන්. ඒ උත්සවෙය්දී ජාතික ගීය ගායනා
ෙනොකළාය කියන එක තමයි අද ෙම් අය මාතෘකාවට අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලාංකීය ජාතියට,
ජාතික ගීතයට, ජාතික ෙකොඩියට නව පණක් දුන්නා නම්, ජාතිය
ආරක්ෂා කළා නම්, ඒක කෙළේ ෙවන කිසි ෙකනකු ෙනොෙවයි,
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය කියලා අපට අභිමානෙයන්
යුතුව කියන්න පුළුවන්. ජාතික ගීය ගැන අහන එක්සත් ජාතික
පක්ෂය අද ෙම් සභාෙව් නිරුත්තරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය
අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට මා සතුටු ෙවනවා,
ෙකොළඹ දකුණ වරාය සාර්ථක වරායක් ෙවලා තිබීම ගැන. එය
සාර්ථක වරායක් කියන්ෙන් ඇයි? ඒ ගැන කථා කරන්න ෙම් ගරු
සභාෙව් විපක්ෂෙය් එක මන්තීවරයකුවත් අද නැහැ. හරි නම් ෙම්
සභාව කල් තබන විවාදය අවස්ථාෙව් ඔවුන් ඉන්න ඕනෑ. ඉඳලා,
වැරදි ෙද්වල් තිෙබනවා නම් ඒවා ගැනත්, ෙම් වරාය චීනයට
විකුණා තිෙබනවා නම් ඒ ගැනත්, අපට ෙම් ෙවනුෙවන් ෙගවන්න
මහා ණය බරක් තිෙබනවා නම් ඒවා ෙගවන කමෙව්දය ගැනත්
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අෙපන් අහන්න තිබුණා. නමුත් ඒ අය කවදාවත් ඒවා අහන්න ෙම්
ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් නැහැ. මා ගරු ෙජ්. ශී රංගා මන්තීතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරයකු හැටියට රෙට් සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන්
ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් දැකලා කථා කරපු එක ගැන. ෙමහි
වටිනාකම ගැන එතුමා ෙබොෙහොම අගය කරලා කථා කළා. එතුමා
ඒක අගය කරලා කථා කළත් ෙවන කිසි ෙකනකුට පුළුවන්කමක්
ලැබුෙණ් නැහැ ඒ ගැන කථා කරන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජාතික ගීය ගැන කථා
කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු මැදවච්චිෙයන් එහා
පැත්තට ගිහිල්ලා -මම ඒ මන්තීතුමාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ, අද
ජීවතුන් අතර නැති නිසා- ජාතික ගීය ගායනා කරනවා ෙවනුවට
ෙමොනවාද කෙළේ? ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරන් ඉදිරිපිට ඊලාම් ෙකොඩිය
ඔසවන ෙකොට, පාසල්වල ඊලාම් ෙකොඩිය ඔසවා ඊලාම් ගීතය
ගායනා කරන ෙකොට හිස නමා ෙගන හිටපු මන්තීවරු, ඇමතිවරු
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටිෙය්. ඒ වාෙග්ම සාම සාකච්ඡා
කරලා ශී ලංකාෙව් ෙකොඩිය නැතිව ඊලාම් ෙකොඩිය විතරක්
ෙම්සය උඩ තබාෙගනයි රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා එදා ෙම් රට
ෙබදා ෙවන් කරන ගිවිසුමට අත්සන් ෙකරුෙව්. එෙහම කටයුතු
කරපු විකමසිංහ මහත්මයායි, එතුමාෙග් ෙගෝලෙයෝයි අද අහනවා,
''ජාතික ගීය ගායනා කළාද?'' කියලා. ජාතික ගීය ගායනා කරන්න
ඕනෑ හැම අවස්ථාවකම ගායනා කරන්න ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි
බැඳී සිටිනවා. ඒක අෙප් යුතුකම; වගකීම. ඒ උත්සව සභාව ගැන
ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ, ඒ කටයුතු ෙකෙරන ආකාරය ෙහොයන්න
ඕනෑ. පිහිනුම් තටාකයක් විවෘත කරන අවස්ථාවකදී නම් සමහර
විට ජාතික ගීය ගායනා කරන්න බැරි ෙවයි. ෙමොකද, ඔක්ෙකෝම
අය ඉන්ෙන් වතුෙර් නම් ෙකොෙහොමද ජාතික ගීය කියන්ෙන්? ඒක
ගැන කල්පනා කරන්න ඔළුවක් නැති ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
අද කථා කරනවා, ෙම් රෙට් නිදහස ගැන. එෙහම කථා කරන්න
එතුමන්ලාට අයිතියක් නැහැ.
අපි 2013 වර්ෂෙය්දී මිලියන 4.3ක බහලුම් ෙමෙහයවනවා.
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය හැටියට අපි 2020 වන ෙකොට ඉලක්ක
සහගත වැඩ පිළිෙවළකට යන්න සැලසුමක් හදලා තිෙබනවා. අප
2020 වන ෙකොට ජය බහලුම් පර්යන්තය, නැෙඟනහිර පර්යන්තය
යන පර්යන්ත ඒකරාශී කරමින් මිලියන 10ත්, 12ත් අතර
පමාණයකින් බහලුම් ෙමෙහයවීෙම් ඉතාම පබල ඉලක්කයක්
දක්වා යන්න කටයුතු කරනවා. ෙම් වන ෙකොට ඉන්දියාෙව් බහලුම්
ෙමෙහයවීෙම් පමාණය මිලියන 7යි. 2020 වන ෙකොට ඉන්දියාව
අපට වඩා ඉදිරියට යයි, මහා විශාල රටක් හැටියට; වරායවල්
ෙගොඩක් තිෙබන රටක් හැටියට. නමුත් ෙම් තුළ මිලියන 10ක,
12ක බහලුම් ෙමෙහයවීෙම් හැකියාව අපට ලැෙබනවා.
ෙකොළඹ වරාෙය් දැනට රැකියා කරන සංඛ්යාවට වඩා, සෘජුවම
වරායත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවමින් තමන්ෙග් ජීවිතය ගැට ගසා
ගන්නා මිනිසුන් ගණන ලක්ෂ ෙදකහමාර දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙකොළඹ වරාෙය්
ෙසේවක සංඛ්යාව දාහතරදහසකට කිට්ටුයි. ෙකොළඹ වරාය ඇතුළත
තිෙබන ඔක්ෙකෝම ආයතන ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් ෙසේවකෙයෝ
හැටදහසක් පමණක් ඉන්නවා. ඒ ෙග්ට්ටුවලින් හැම දාම
හැටදහසක් ඇතුළට යනවා; එළියට එනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
පිටත ඉඳෙගන ෙම් වරායට ෙසේවා සැපයුම් සලසන සංඛ්යාවත්
එක්ක බලන ෙකොට ෙම් රෙට් ලක්ෂ ෙදකහමාරක පමණ පිරිසක්
ෙම් වරාෙයන් ජීවත් ෙවනවා. ෙකොළඹ තිබුණු වරාය ෙමන් තුන්
ගුණයක් ෙලොකු වරායක් හැෙදනෙකොට, ලංකාෙව් ජන ගහනෙයන්
ලක්ෂ හයකට, හයහමාරකට පමණ ඒ වරාෙයන් ජීවත් ෙවන්න
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කිරීම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ලබපු ජයගහණයක්, ඒ වාෙග්ම අනාගතය ෙවනුෙවන් කරපු
ආෙයෝජනයක් කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. අපට ඒ ගැන සතුටු
ෙවන්න පුළුවන්.

275

2013 අෙගෝස්තු 07

අෙප් නායකයා ෙම් රෙට් සිතියම ෙවනස් කළා මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. අෙප් රාජ්ය නායකයා
ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් සිතියම ෙවනස් කෙළේ? එතුමා අවස්ථා
තුනකදී ෙම් රෙට් සිතියම ෙවනස් කළා. ෙකොෙහොමද ෙවනස්
කෙළේ? 2009 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 19වැනි දාට ෙපර ෙම් රෙට්
සිතියම අෙප් පුංචි දරුවන්ට අපි ෙකොෙහොමද ෙපන්නුෙව්?
අෙප් පුතා, "තාත්ෙත් ෙම්කද ලංකාෙව් සිතියම" කියලා
ඇහුවාම අපි ෙපන්වනවා. දරුවා අහනවා, "ෙකොතැනද
කන්කසන්තුෙර් තිෙබන්ෙන්?" කියලා. අපි ෙමන්න කියලා
ෙපන්වනවා. දරුවා කිලිෙනොච්චිය ෙකොතැනද කියලා අහන විට,
අපි කිලිෙනොච්චිය තිෙබන තැන ෙපන්වනවා. නමුත් කවදාවත් ඒ
දරුවාට කිලිෙනොච්චියට යන්න උරුමයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
දරුවාට උරුමයක් තිබුෙණ් නැහැ යාපනයට යන්න. විකමසිංහ
මහත්මයාෙග් කාලෙය්ත් යන්න හම්බ වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. හැබැයි, ඒ ගිෙය් අපි පිට රටකට යන විධියට තමයි.
අපි රට යන විට ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්තුෙවන් ඒ රෙට් සිට
අෙප් පාස්ෙපෝට් එක බලනවා. එදා ඒ වාෙග් තමයි මැදවච්චිෙයන්
එහාට යන හැෙමෝම ගිෙය්. ඊළාම් තස්තවාදීන්ෙගන් ෙවනම
අවසරයක් අරෙගන තමයි ඒ පළාතට ගිෙය්. එදා අෙප් රෙට්
භූමිෙයන් තුෙනන් එකක් අපට තිබුෙණ් නැහැ. නාවික
ෙක්න්දස්ථානයක් වුණු අෙප් රටට මුහුෙදන් තුෙනන් ෙදකක්
තිබුෙණ් නැහැ. අපට ෙනොතිබුණ තුෙනන් එකක භූමිය, අපට
ෙනොතිබුණ තුෙනන් ෙදකක මහා සාගරය නැවත අෙප් සිතියමට
එකතු කළ එකම නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය
කියලා අභිමානෙයන් අද අපි කථා කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම නැවත වතාවක්
එතුමා ෙම් රෙට් සිතියම ෙවනස් කළා. ඒ ෙවනස් කෙළේ ෙම්
මාසෙය් 05 ෙවනි දා කිෙලෝමීටර් 6.8ක් මහ මුහුද ෙදසට ෙකොළඹ
දකුණු වරාෙය් ෙනෞකා ෙමෙහයුම් පර්යන්තය සහ දියකඩනය
අරෙගන ගිහින්. මීටර් 30ක් ගැඹුරු මහ මුහුද ෙගොඩ කරමින් තමයි
අපි ෙම් පර්යන්තය ඉදි කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් මාධ්යෙව්දින්
එතැනට ගියා. ඒ මාධ්යෙව්දින් අපට කිව්වා, ෙමතැනට ආවාම අපට
ෙම් ආශ්චර්ය දකින්න ලැෙබනවා කියලා. එෙහම නම් දැන්
ෙගොඩබිම මුහුද ඇතුළට ගිහින් ෙකොළඹ පෙද්ශෙයන් සිතියම
ෙවනස් ෙවනවා. ඒ සිතියම ෙවනස් කිරීෙම් ඊළඟ මුල් ගලත් අපි
තියනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 400ක් වියදම් කරලා ෙම් දියකඩනය ඉදි කළා වාෙග්, එහි
දකුණු පැත්ෙතන් වරාය ඉදි කළා වාෙග්, ඉතිරි ෙකොටසට හැම දාම
මුහුදු රැළි ගස ගසා තිෙබන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ෙලෝකෙය් දියුණු
රටවල් කළා වාෙග් අපිත් ''ෙකොළඹ වරාය නව නගරය'' හදනවා.
ෙම් සඳහා ෙගොඩ කරන සම්පූර්ණ පමාණය අක්කර 580ක්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද ෙකොළඹ නගරෙය් ෙලොකු
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තදබදයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අක්කර 580 තුළ, නිවාස
සංකීර්ණ, සාප්පු සංකීර්ණ, ෙහෝටල් සංකීර්ණ, කීඩාගාර ඇතුළු
ෙම් සියලු ෙද්වලින් සමන්විත ෙලෝකෙය් සියලුම සංචාරක
ව්යාපාර සම්බන්ධ කර ගත හැකි වන මහා පරිමාණ නගරයක් අපි
ඉදි කරනවා. අපි ෙමය ෙගොඩ කරන්න අවුරුදු 3යි ගත කරන්ෙන්.
ඊට පසු අපි ෙම් කටයුතු අවසන් කරනවා. අපි ඒ ව්යාපෘතිය අවසන්
කළාම ෙම් රෙට් සිතියම ෙකොළඹින් නැවත ෙවනස් ෙවනවා
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අතින්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙම් පැත්ෙතන් මුහුද
ෙගොඩ කර ෙගන යන අතර, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙගොඩවාෙය්,
මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර වරාය හදමින් රට තුළට
මුහුද අරෙගන ආවා. එය ඇතුළත වරායක්. ෙකොළඹ වරාය පිටත
වරායක්. ඒ විධියට ෙම් රෙට් සිතියම ෙවනස් කරමින් රෙට්
ආර්ථිකයට පබල ශක්තියක් ඇති කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම්,
රෙට් සිතියම ෙවනස් කරමින් රෙට් දූ පුතුන් ෙවනුෙවන් යුතුකම්,
වගකීම් ඉටු කරන රාජ්ය නායකෙයක් අද අපට හම්බ ෙවලා
තිෙබනවා.
ඒ රාජ්ය නායකයා ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී එතුමා
ශක්තිමත් කරමින් ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා ෙදන සහෙයෝගයට
අෙප් කෘතෙව්දීභාවය පළ කරන අතර, එතුමා ෙවනුෙවන් ෙම්
වගකීම දරන විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට ඒ යුතුකම වගකීම
ඉටු කිරීමට කැප ෙවන බවත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙකොළඹ
දකුණ වරාය සම්බන්ධෙයන් අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අෙප් ගරු අස්වර් මන්තීතුමාට මෙග්
ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරන අතර, ෙව්ලාව ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමාටත් මෙග්
ස්තුතිය පුද කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙකොළඹ දකුණ වරාය සාර්ථක අන්දමින් සංවර්ධනය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් කළුතර දිස්තික් මන්තීවරයකු වශෙයන් මාෙග්
ශුභාශිංසනයද ඔබතුමාට පිළිගන්වනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.00ට, 2013 අෙගෝස්තු 08
වන බහස්පතින්දා අ. භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

அதன்ப பி. ப. 7.00 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ஓகஸ்ட் 08,
வியாழக்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
08th August, 2013.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an annual subscription fee to the
SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .
Late applications for subscriptions will not be accepted.
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