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

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA]
in the Chair.

2014 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන්
ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන්
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක
සභාව
2014 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட
மதிப்பீ களி
ந் ெதாி ெசய்யப்பட்ட
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் பற்றிக்
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED
FROM THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 2014

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

2014 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරාගත්
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස මතු සඳහන්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාෙග්
සභාපතිත්වය ඇතිව මවිසින් නම් කරනු ලැබ ඇති බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

“ශ



ලංකා ජනාප

ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

අංකය : ජීෙජ්එල්/308
2013 ෙනොවැම්බර් මස 03 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු කථානායකතුමනි,

ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා

(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මවිසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.

ගරු ෙපොන් ෙසල්වරාසා මහතා

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

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

ගරු හූෙනයිස් ෆාරුක් මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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II
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சபாநாயகர

சான் ைர
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ෙමම වාර්තාව සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කථානායකතුමා

ෙපත්සම්

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ம

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2013 ෙනොවැම්බර් මස 22
වන දින මවිසින් පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය
සටහන් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන)

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

க்கள்

PETITIONS
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
2012 වර්ෂය සඳහා මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් විෙද්ශ සම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ 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.

ගරු කථානායකතුමනි, මම මිනුවන්ෙගොඩ, මීගමු පාර,
ෙනො.66 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.සී.සී.එම්. පියාන් ෙෆොන්ෙසේකා
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

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

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

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)

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

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

ගරු කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා
ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය
සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය
සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

විගමණික පජාව : තීරු බදු සහන යටෙත්
ෙමෝටර් රථ

ெதாழி

க்காக ெவளிநா ெசன்றவர்கள் : தீர்ைவ
வாிச் ச ைகயின்கீழ் வாகனம்

MIGRANT WORKERS : MOTOR VEHICLES UNDER DUTY
CONCESSIONS

2700/’12
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
வினா வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question put, and agreed to.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා ෙපොල්ෙගොල්ල
ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරමි.

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

රැකියා සඳහා විෙද්ශගතවූවන්ට ඔවුන් උපයනු
ලබන ආදායෙමන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 20000ක
මුදලක් ශී ලංකාෙව් බැංකුවක තැන්පත් කිරීෙමන්
පසු තීරු බදු සහන යටෙත් ෙමෝටර් රථයක්
ෙමරටට ෙගන්වා ගැනීෙම් පහසුකම ලබා දී
තිබුෙණ්ද;
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(ii)

එම පහසුකම ෙම් වන විට අත් හිටුවා තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු වූ කරුණු කවෙර්ද;

(i)

(ii)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

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

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(අ)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(iii)

විෙද්ශයන්හි පදිංචිව සිටින සහ ෙසේවෙය් නියුතු
ඇ.එ.ජ. ෙඩොලර් 20,000කට වඩා වැඩි විෙද්ශ
විනිමය පමාණයක් ෙමරටට එවා ඇති
ශී ලාංකිකයන්ට ෙල් ඥාතිෙයකු ෙවත ත්යාග
වශෙයන් වසර 10ක් දක්වා පැරණි ෙමෝටර් රථ
එවීම සඳහා වු ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක
කරන ලද නමුත් වසර 02කට වඩා පැරණි ෙමෝටර්
රථ ෙගන්වීම අෛධර්යමත් කිරීෙම් රජෙය්
පතිපත්තියට පටහැනි බැවින් 2011.11.09 දිනැති
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව එම ෙයෝජනා
කමය අත් හිටුවීමට තීරණය කර ඇත. (අදාළ
අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් පිටපතක් ෙම් සමඟ
අමුණා ඇත.) අදාළ ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(i)

ෙමයට සමාන පහසුකමක් නැවත ලබා දීමට
සාකච්ඡා ෙකෙරමින් පවතී.

ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக

ெதாழில் நிமித்தம் ெவளிநா ெசன்றவர்க க்கு
அவர்கள் ஈட் கின்ற வ மானத்தில் இ ந்
அெமாிக்க ெடாலர் 20,000 பணத்ெதாைகைய
இலங்ைகயின் வங்கிெயான்றில் ைவப் ச் ெசய்த
பின்னர் தீர்ைவ வாிச் ச ைகயின் கீழ்
ேமாட்டார் வாகனெமான்ைற இந்நாட் க்கு
இறக்குமதி
ெசய்வதற்கான
வசதிகள்
வழங்கப்பட்
ந்ததா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
வசதிகள்
தற்ேபா
இைடநி த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில், அதற்கான
என்பைத ம்

(ආ)

யாைவ

(ෙමහිදී විගමණික පජාව රට ෙවනුෙවන් විෙද්ශ
විනිමය උපයනු ලබන සුවිෙශේෂී පුද්ගලයින් ෙසේ
සලකනු ලබන බැවිනි.)

ேமற்ப (அ)(i)இல் குறிப்பிட் ள்ளவா தீர்ைவ
வாிச் ச ைகயின் கீழ் வாகனெமான்ைற
இறக்குமதி ெசய்ய நிலவிய வசதிகைள மீண் ம்
வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

ඒ සමානවම ෙනොවුණත්, යම් යම් සීමාවලට
යටත්ව ඒ ෙගවිය යුතු තීරුබදුවලින් සියයට 10ක
වට්ටමක් සහිතව ෙමෝටර් රථයක් ෙගන්වීෙම්
ෙයෝජනාවක් ෙමවර අය වැෙය් ඇතුළත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඔබතුමා මතු කරන පශ්නයට අදාළ ඒ
සහනය ඒ විධියටම නැති වුණත් එවැනි
ෙයෝජනාවක් ෙමවර අය වැෙය් ඇතුළත් ෙවලා
තිෙබනවා.

காரணங்கள்

அவர் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

ஆெமனில், அ

எப்ேபா

என்பைத ம்

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

(b)

(c)

ேவைலவாய்ப்

ඉහත (අ)(i)හි සඳහන් පරිදි තීරු බදු සහන යටෙත්
වාහනයක් ලබා ගැනීමට තිබූ පහසුකම නැවත
ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(அ) (i)
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Will he state (i)

whether the migrant workers had been
granted the facility of importing a motor
vehicle under duty concessions, once they
have deposited a sum of US Dollars 20,000
out of their income in a Sri Lankan bank;

(ii)

whether the aforesaid facility has been
suspended by now; and

(iii)

if so, the factors that contributed to it?

Will he inform this House (i)

whether action will be taken to restore the
facility given to import a vehicle under duty
concessions mentioned in (a) (i) above; and

(ii)

if so, the date on which it will be done?

If not, why?

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, මට
අංගසම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව. ෙමදා අය වැෙයනුත්
යම්කිසි සහනයක් -සියයට 10ක වාෙග් සහනයක්- ලැබිලා
තිෙබනවා කියලා තමයි ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් කිව්ෙව්.
මම අහන්ෙන්, ෙම් පිරිස ෙවනුෙවන් ෙම් සහනයත් නැති ෙවලා
තිෙබන ෙවලාවක, ෙම් සියයට 10 සහනෙයන් එහාට ගිහිල්ලා,
ඔබතුමන්ලාෙග්ම විෙද්ශගත රට විරුවන් ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශය
විධියට යමක් කරන්න ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලායි.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු මන්තීතුමා, ෙම් සහනය ලැබුෙණ් ටිකක් වැඩි ආදායමක්
ලංකාවට ෙපේෂණය කරන අයට. ඒ අයට ලබා දුන් සහනය නැවත

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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420

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ලබා දීම සඳහා අපි කළ සාකච්ඡාවල එක පතිඵලයක් වන්නට
ඇති, ෙමවැනි වට්ටමක් ලබා දීම. නමුත් මීට අමතරව අපි
සාකච්ඡා කරමින් යනවා, ඊට වඩා අඩු ආදායම්ලාභී මට්ටෙම්
ඉන්න අය ලංකාවට එනෙකොට දැන් ලබා ෙදන duty-free
shopsවලින් බඩු ගන්නා සීමාව තව ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කිරීමට. ඒ
කටයුත්තට යහපත් පතිචාරයක් ලැෙබයි කියලා අපි කල්පනා
කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ සහනය කීයකින් විතර වැඩි කරන්න ද බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ෙඩොලර් 1,000කින් ෙහෝ 2,000කින් වැඩි කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, දැන් තිෙබන ෙඩොලර් 5,000 සීමාව. ඒ
කියන්ෙන් පිට රටවල සිට එන අය duty-free shops වලින් බඩු
ගන්න ෙකොට ගන්න ඒ ෙදන allowance එක.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම එක අතුරු පශ්නයකට සීමා කරනවා. කරුණාකර තුන්වන
අතුරු පශ්නය අහන්න.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් අහන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය අහන්න. සභාවට විස්තර වැඩක් නැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට පස්ෙසේ වැටුප ඉල්ලන්න ගියාම වැටුප්
කියලා සල්ලි දීලා අතරමගදී ඒ පුද්ගලයා අර සමාගෙම්
පුද්ගලයින්ෙග් සල්ලි ෙකොල්ල කන්න හැදුවාය කියලා අත්
අඩංගුවට අරෙගන සිරගත කර තිෙබනවා. දැන් ඇප මත නිදහස්
කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකදී අෙප් ශී ලාංකිකයින්
අසරණ ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේ දැන් කියන ෙද් අහන්ෙන් නැත්නම්-

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව අපට වාර්තා
වුණා. පහර දීලා තිෙබන්ෙන්ත් මාතර පුද්ගලයකුට. මා දන්ෙන්
නැහැ, මාතර වාෙග් කුරුඳු ෙපොලු හමුදාවක් එෙහත් තිබුණා ද
කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිය
පිළිබඳව වාර්තා වුණු වහාම අපි තානාපතිතුමාටත් දැනුම් දීලා
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට තානාපතිතුමා ෙම් සිද්ධිෙය් සත්ය
තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා. ඒ වාර්තාව ලැබුණු
විගස මා එතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න
පුළුවන් ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද පැහැදිලි කර
ගැනීම?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙම් වන ෙකොට කටාර් ෙද්ශෙය් සිද්ධියක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විෙද්ශීය රටවලට ගිය අෙප් අයට වැටුප්
ෙගවීම පමාද ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට එෙහේ අධිකරණවල ඒ
අය නඩු දමනවා. ඊට පස්ෙසේ ආපහු එකඟතාවකට එන්නම්
කියනවා. ෙම් සිද්ධිය සිදු ෙවලා තිෙබනවා, මාතර දිස්තික්කෙය්
හුන්නෙදනිය පෙද්ශෙය් පුද්ගලෙයකුට.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේෙග් පශ්නය අහන්න.

ගරු ඇමතිතුමනි, පිට රට සිටින අෙප් අයෙග් මුදල් NRFC
එකට ආෙවොත් ඒ අයට සියයට 9ක් ෙගවන්න බැරි වන්ෙන් ඇයි
කියා මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව්දීත් ඊෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් ෙකරුණා.
ඔබතුමා කියන පශ්නය සාකච්ඡා කළ යුතු පශ්නයක්. අප හිතනවා,
ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාවත් එක්ක අපි මුදල්
අමාත්යාංශෙය් සාකච්ඡා කළායින් පස්ෙසේ අපට යහපත් පිළිතුරක්
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා.
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421

422
( i ii ) குவித்
டக்குதல்'
ேபான்ற
சூழ்ச்சித்திறத் டன் சந்ைதையக் ைகயா தல்
இடம்ெபற்ற சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்ைக;

ෙකොළඹ ෙකොටස් හුවමාරුව : අභ්යන්තර ගනුෙදනු
ெகா ம் பங்குப் பாிவர்த்தைன : அக உ ப்பினர்
ெகா க்கல் வாங்கல்கள்

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

( i v ) ேமற்குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்கள்
ெதாடர்பில்
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களின்
ெபயர்கள்,
விசாரைணகள்
எப்ேபா
நடத்தப்பட்ட
மற் ம் எ க்கப்பட்ட இ தித் தீர்மானம்
என்பவற்ைற ம்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

அவர் கூ வாரா?

COLOMBO STOCK EXCHANGE : INSIDER DEALINGS

3111/’12

2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

ෙකොළඹ ෙකොටස් හුවමාරුවට අදාළව සිදුවන,

( ஆ) கடந்த 5 வ டங்க

(i)

වංචා සහගත අභ්යන්තර ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන්
ආරම්භෙය් සිට විමර්ශනය ෙකොට කටයුතු කරන
ලද සිද්ධීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

( i ) பங்கு பாிவர்த்தைன ெதாடர்பில் கம்பனிகள்
சந்ேதகத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களின்
எண்ணிக்ைகைய ம்;

(ii)

එම සිද්ධීන්හි නම්, ඒ හා සම්බන්ධ මුදල්
පමාණයන් සහ ඒ සම්බන්ධව එළැඹුණු අවසාන
තීරණයන් කවෙර්ද;

( i i ) சந்ேதகிக்கப்பட்ட
ெபயர்கைள ம்;

(iii)

කෘතිම ෙලස මිල ඉහළ යෑමට සලස්වා ෙකොටස්
අධි මිලට අෙළවි කිරීම (Pump and Dump) වැනි
ෙවෙළඳ ෙපොළ අයුතු ලාභ ෙච්තනාෙවන්
හැසිරවීෙම් කටයුතුවලට සම්බන්ධ සිද්ධීන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iv)

அவர் கூ வாரா?

( இ) (i)

ෙකොටස් හුවමාරුෙව් සිදු වන ගනුෙදනු
සම්බන්ධෙයන් සමාගම් සැකයට භාජනය වූ
අවස්ථා ගණන ෙකොපමණද;

(ii)

එෙසේ සැකයට භාජනය වූ සමාගම්වල නම්
කවෙර්ද;

(iii)

එෙසේ එකී සමාගම් ගැන සැක පහළවීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;

යන්නත් පසු ගිය වර්ෂ 5ට අදාළව එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

(ii)

பங்கு
பாிவர்த்தைனயில்
இடம்ெப கின்ற
சூழ்ச்சித்திறத் டனான
ைகயா ைககளி
ந்
வி ப வதற்கு
நைட ைறயி ள்ள
சட்டங்கள்
ேபா மானைவயா என்பைத ம்;

ඉහත සිද්ධීන්ට අදාළව එම චූදිතයන්ෙග් නම්,
විමර්ශනය සිදු කළ දිනයන් සහ ඒ සම්බන්ධෙයන්
එළැඹි අවසාන තීරණයන් කවෙර්ද;

(i)

ෙකොටස් හුවමාරුව තමන්ට වාසිදායක ෙලස අයුතු
ලාභ ෙච්තනාෙවන් හසුරුවන්නත් මගහැර යාමට
තරම් පවතින නීති පමාණවත්ද;

( i i) இன்ேறல்,
சூழ்ச்சித்திறத் டனான
ைகயா ைககைளத் தீர்ப்பதற்கான தீர் கள்
மற் ம் ஆேலாசைனகள் என்பவற்ைற ம்
அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
( ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

එෙසේ ෙනොමැති නම්, එෙලස අයුතු ලාභ
ෙච්තනාෙවන් තමන්ට වාසිදායක ෙලස ෙකොටස්
ගනුෙදනු හැසිරවීම පාලනය කිරීම සඳහා ඇති
විසඳුම් හා ෙයෝජනා කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

Will he state in relation to the Colombo Stock
Exchange(i)

the number of cases of insider dealings that
have been inquired and processed from the
inception;

(ii)

the names of such cases, the amounts
involved and the final decisions arrived on;

(iii)

the number of cases involved in market
manipulations like ‘Pump and Dump’; and

(iv)

the names of the accused, as to when the
inquiries were held and the final decisions
arrived on the aforesaid cases?

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
ெகா ம் பங்கு பாிவர்த்தைன ெதாடர்பில்,
(i)

(ii)

ெதாடக்கத்தி
ந்
விசாாிக்கப்பட்
ெசயற்ப த்தப்பட்ட
ேமாசமான
அக
உ ப்பினர்களின்
ெகா க்கல் வாங்கல்கள்
சம்பந்தப்பட்ட
சம்பவங்களின்
எண்ணிக்ைகைய ம்;
அத்தைகய
சம்பவங்களின்
ெபயர்கள்,
சம்பந்தப்பட்ட ெதாைககள் மற் ம் இ தியாக
எ க்கப்பட்ட தீர்மானம்;

கம்பனிகளின்

( i ii ) ேமற்குறிப்பிட்ட கம்பனிகள் சந்ேதகத்திற்குள்ளாக்
கப்பட்டதற்கான காரணங்கைள ம்

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(அ)

க்கான,

(b)

Will he also state for the last 5 years (i)

the number of instances in which
companies have been suspected on the
Stock Exchange;

(ii)

the names of the suspected companies; and

(iii)

the reasons for the suspicions on the
aforesaid companies?

පාර්ලිෙම්න්තුව

423
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ඇමුණුෙමහි දැක්ෙවන විමර්ශන හැර ව්යාජ
ෙවෙළඳ ෙපොළ/ මිල තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් සුරැකුම්පත් සහ විනිමය
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරන ලද අෙනකුත්
විමර්ශනවලින් අදාළ තැනැත්තන් විසින් ව්යාජ
ෙවෙළඳ ෙපොළ/ මිල තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීම
සිදු කරන ලද බවට කරුණු ෙහළිදරවු ෙනොවීය.
එෙහයින් එම විමර්ශන, අදාළ තැනැත්තනන්ට
එෙරහිව කියාමාර්ගයක් ගැනීෙමන් ෙතොරව
අවසන් කරන ලදී.

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

(c)

(d)

Will he inform this House (i)

whether the existing laws are sufficient
enough to overcome the manipulators in
Stock Exchange; and

(ii)

if not, the solutions and the suggestions to
resolve the manipulations?

If not, why?

(ආ)

(i)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(ආ)

(i)

67කි.

(ii)

බලාත්මක කියාමාර්ග ගනු ලැබූ, අභ්යන්තර
තැනැත්තන් විසින් සිදු කරන ගනුෙදනු පිළිබඳ
විමර්ශනයන්වලට අදාළ සිද්ධීන්හි නම්, ඒ
සම්බන්ධ මුදල් පමාණයන් සහ ඒ සම්බන්ධව
එළැඹුණු අවසාන තීරණයන් ඇමුණුම 01 හි දක්වා
ඇත.

2013 ජනවාරි මස සිට ෙම් වනෙතක් එවන්
අසාමාන්ය ගනුෙදනු රටාවන් පිළිබඳ සිද්ධීන් 10ක්
අෙව්ක්ෂණ අංශය මඟින් අනාවරණය කරනු ලැබ
ඇති අතර, කමිටුව මඟින් සමාෙලෝචනයන්
කිරීෙමන් අනතුරුව සහ ෙකොමිෂන් සභා
සාමාජිකයන්ෙග් අනුමැතිය ලැබීෙමන් පසු
ඒවායින් ෙදකකට අදාළව විමර්ශන කටයුතු
ආරම්භ කරන ලදී.

එම විමර්ශන හැර අභ්යන්තර තැනැත්තන් විසින්
කරන ලද ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන් සුරැකුම්පත්
සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව විසින් කරන ලද
අෙනකුත් විමර්ශනවලින් අදාළ තැනැත්තන්
විසින්, අභ්යන්තර තැනැත්තන් විසින් කරන
ගනුෙදනු සිදු කළ බවට කරුණු ෙහළිදරවු
ෙනොවීය. එෙහයින් එම විමර්ශන, අදාළ
තැනැත්තන්ට එෙරහිව කියාමාර්ගයක් ගැනීෙමන්
ෙතොරව අවසන් කරන ලදී.

(ii)

ආෙව්ක්ෂණ අංශය විසින් අනාවරණය කරන ලද
ඉහත කී අසාමාන්ය ගනුෙදනු සිදු කරනු ලැබ
ඇත්ෙත් ෙනොෙයකුත් පුද්ගලයින්/ආයතන විසින්
සමාගම් ගණනාවක ෙකොටස් සම්බන්ධෙයන් බව
කරුණාෙවන් සලකන්න. ඒ අනුව එම සිද්ධීන්වල
සැකකරුවන් වූෙය් ඉහත කී පුද්ගලයින්/ආයතන
වන අතර අදාළ සමාගම් ෙනොෙව්.

(iii)

එෙසේ සැක කිරීමට ෙහේතු වූෙය් අදාළ පුද්ගලයින්/
ආයතන විසින් අදාළ සමාගම්වල ෙකොටස්
සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ අසාමාන්ය ගනුෙදනු
රටාවන්ය.

(i)

ව්යාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ/මිල තත්ත්වයක් නිර්මාණය
කිරීමට අදාළ නීතිමය වරද වර්තමානෙය්දී
පවතින්ෙන් 2001 ෙදසැම්බර් 18 දිනැති අංක
1215/2 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින්
පකාශයට පත් කරන ලද සුරැකුම්පත් සහ විනිමය
ෙකොමිෂන් සභා රීතීන්වලය.

ඇමුණුෙමහි අඩංගු වන්ෙන් බලාත්මක කියාමාර්ග
ෙගන එම කියාමාර්ග පසිද්ධියට පත් කරන ලද
විමර්ශනවලට අදාළ නම් පමණි.
(iii)

ව්යාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ/ මිල තත්ත්වයක් නිර්මාණය
කිරීම සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන 61ක් සිදු කර ඇත.

(iv)

බලාත්මක කියා මාර්ග ගන්නා ලද ව්යාජ ෙවෙළඳ
ෙපොළ /මිල තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ විමර්ශනයන්ට අදාළ
විස්තර ඇමුණුම 02 හි දක්වා ඇත.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

————————————
* පිළිතුර අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* விைடயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of Answer.

2008 ජනවාරි සිට 2012 ෙදසැම්බර් දක්වා
කාලෙය්දී ලැයිස්තුගත සමාගම් ගණනාවක
ෙකොටස් සම්බන්ධෙයන් සාමාන්ය ගනුෙදනු
රටාෙවන් බැහැරව ගනුෙදනු සිදු කරන ලද අවස්ථා
182ක් සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ආෙව්ක්ෂණ අංශය මඟින් අනාවරණය කරන ලදී.
එම සිද්ධීන්ට අදාළ ආෙව්ක්ෂණ වාර්තා
ආෙව්ක්ෂණ සහ විමර්ශන කමිටුෙව්දී පථමෙයන්
සාකච්ඡා කරන ලද අතර, විමර්ශනය කිරීමට
අවශ්ය යැයි හැෙඟන සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන්
පමණක් විමර්ශනය ආරම්භ කරන ලදී. ඉහත කී
කාලය තුළදී එවන් අසාමාන්ය ගනුෙදනු කිරීම්
සම්බන්ධ සිද්ධීන් 38ක් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන
පවත්වන ලදී.

(ඇ)

රීති අංක 12: කියාකාරී අෙළවිය පිළිබඳව ව්යාජ
ෙහෝ ෙනොමඟ යවන සුළු ෙපනුමක් ෙහෝ හැඟීමක්
ඇති කරවීමට ෙහෝ බලපතලත් ව්යාපාර වස්තු
විනිමය ස්ථානයක් ලැයිස්තුගත යම් සුරැකුම්පත්
සඳහා වූ ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙහෝ මිල සම්බන්ධෙයන්
ව්යාජ ෙහෝ ෙනොමඟ යවන සුළු ෙපනුමක් ෙහෝ
හැඟීමක් ඇති කරවීෙම් අරමුණින් යම් ෙදයක් මවා
පෑම ෙහෝ මවා පෑමට සැලැස්වීම ෙහෝ මවා පෑමක්
ඇති කරවීම සඳහා වූ යම් කිසිවක් කිරීම ෙහෝ
කිසිම තැනැත්ෙතකු විසින් ෙනොකළ යුතුය.
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රීති අංක 13: කිසියම් තැනැත්ෙතකු විසින් යම්
සුරැකුම්පත්වල අර්ථලාභී අයිතිෙය් ෙවනස්වීමක්
සිදු ෙනොවන අන්දමින් ඒ සුරැකුම්පත් මිලදී
ගැනීෙමන් ෙහෝ විකිණීෙමන් ෙහෝ යම් ව්යාජ
ගනුෙදනු මඟින් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් යම්
බලපතලත් ව්යාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානයක
ලැයිස්තුගත කර ඇති යම් සුරැකුම්පත් පිළිබඳ
අසත්ය ෙවෙළඳ ෙපොළක් මවා පෑම ෙනොකළ
යුතුය. 1987 අංක 36 දරන සුරැකුම්පත් සහ විනිමය
ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 51(1)(අ) වගන්තිෙයන්
ෙමෙසේ දැක්ෙව්.
'ෙම් පනෙත් යම් විධිවිධානයක් ෙහෝ ෙම් පනෙත්
විධිවිධාන යටෙත් කරන ලද නැතෙහොත් ෙම්
පනත යටෙත් සාදන යම් නිෙයෝගයක විධිවිධාන
යටෙත් කරන ලද යම් නියමයක් උල්ලංඝනය
කරන'
යම් තැනැත්ෙතකු ෙම් පනත යටෙත් වරදකට
වරදකරු විය යුතුය.
ව්යාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ/මිල තත්ත්වයක් නිර්මාණය
කිරීමට අදාළ දඬුවම සුරැකුම්පත් සහ විනිමය
ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 51(2) වගන්තිෙය් ෙමෙසේ
දක්වා ඇත.
'ෙම් පනත යටෙත් වරදක් වූද පකාශිතවම ඒ සඳහා
දණ්ඩනයක් සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සලස්වනු
ලැබ ෙනොමැත්තා වූද වරදකට වරදකරු වන යම්
තැනැත්ෙතකු
මෙහේසත
් ාත්වරෙයකු
විසින්
පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු
වරදකරු කරනු ලැබූ විට, අවුරුදු 5ක්
ෙනොඉක්මවන කාලයක් ෙදයාකාරෙයන් එක්
ආකාරයකින් බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට
ෙහෝ රුපියල් 50,000කට ෙනොඅඩු සහ රු. ලක්ෂ
100 ෙනොඉක්මවන දඩයකට ෙහෝ ඒ දඩය හා
බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් ෙදකටම ෙහෝ
යටත් විය යුතුය'
දැනට බලපවත්වන සුරැකුම්පත් සහ විනිමය
ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් ව්යාජ ෙවෙළඳ
ෙපොළ/මිල තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීම ඇතුළු
එම පනත සහ ඒ යටෙත් ඇති රීති උල්ලංඝනය
කිරීම් සඳහා පනවා ඇත්ෙත් අපරාධමය
දණ්ඩනයන් පමණි. එබැවින් අදාළ නඩු පැවරිය
යුත්ෙත්, කරුණු සාධාරණ සැකයකින් ෙතොරව
ඔප්පු කළ යුතු අපරාධ අධිකරණයන්හිදීය.
ෙම් වන විට අදාළ පනත සංෙශෝධනය කිරීමට
පියවර ගනිමින් පවතින අතර, ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොළ සම්බන්ධ වැරදි සඳහා අපරාධ දණ්ඩනයන්
ෙමන්ම සිවිල් දණ්ඩනයන් ද ඇතුළත් වන,
සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව මඟින්
සකස් කරන ලද, ෙයෝජිත නව සංෙශෝධන
ෙකටුම්පත සහ ඊට අදාළ පතිපත්ති පතිකා
කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ෙයොමු කර
ඇත.
(ii)

ඉහත පිළිතුර අදාළ ෙව්.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் :
* Annexes tabled:

426

427
[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

428

429
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ගරු මන්තීතුමා, අදාළ විස්තර ටික ඔක්ෙකොම තිෙබනවා. The
text of those Circulars are here. Do you want me to go
through that?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

No, in order to save time, you table it. That is okay.
You said that companies are not responsible but only
individuals. So, can you name the individuals?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I will give you the list. There is a large number but I
will read from the beginning. The names are: A.
Punchihewa, W.H.H. Fernando, S.J. Fernando, L.J.A.
Peiris, J.M.M. Fernandopulle ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

That is okay. I will go through the list.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

We have given a large number of names under
different categories. I think there are about 40 names. I
will table those.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

While highlighting the answers to the question that I
have raised, I greatly appreciate the two very prominent
and eminent Chairpersons who had been there. One was
Mrs. Indrani Sugathadasa and the other was the Hon.
Tilak Karunaratne, a former Member of Parliament. They
have said that there is a serious scandalous operation
going on. Thanks to the Hon. DEW Gunasekara,
Chairman of COPE; we had an opportunity to question
them and we only corroborated the facts that they
mentioned. Hon. Minister, this scam must stop for the
sake of all investors in this country. People like Dilith

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

Jayaweera from George Steuart Group and Ajith
Devasurendra - I am naming them - are using this "pump
and dump" concept and trying to put the sustainability of
the Colombo Stock Exchange into question. Why are
these people allowed to go on like this? They still go on.
Innocent people from the areas that the Hon. Speaker
represents or some such people do not have the
opportunity to invest with confidence because of a
handful of unscrupulous rogues.
Look at the way the assets of Ceylinco Group have
been stripped. They have been given to Mr. Ajith Nivard
Cabraal’s friends.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

What is the question? Ask me the question, and I will
answer.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(Mr. Speaker)

ඒක ෙකටිෙයන් අහන්න. ඔය නම් සඳහන් කරන අයෙග් නම්
ඔය ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවාද කියලා ෙකටිෙයන් අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අන්න, ෙහොඳ පශ්නයක්. අන්න, කථානායකතුමා පශ්නය
ෙබොෙහොම ෙහොඳ තැනකට ෙගනාවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා ඔක්ෙකොම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්
පළ ෙවනවා. දැනට අපි ෙම්වා පරීක්ෂා කරලා නැහැ. එතෙකොට
පරීක්ෂා කරනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමා පශ්නය ෙබොෙහොම ෙහොඳ තැනකට
ෙගනාවා. මටත් උදවු කළා. කරුණාකර කියන්න, මම කියාපු නම්
ඔය ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා ද කියා.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

What happened to NSB? Ajith Devasurendra was
involved in the issue of National Savings Bank. That is a
company on the Colombo Stock Exchange. [Interruption.]
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කාෙග්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම කියාපු නම් ඔය ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා ද?

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Mr. Speaker, I have tabled all the proceedings of the
Securities and Exchange Commission regarding this
matter.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ. ෙම්ෙක් වැෙටන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන නම්
ෙනොෙවයි ෙන්. එතැන පරීක්ෂා කරන විධිය -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

As the Deputy Minister of Finance and Planning,
please tell us. There is the "pump and dump" operation
that is going on. I am naming the persons. Dilith
Jayaweera and Ajith Devasurendra got involved in the
NSB scandal and the Government got tainted; the
President had to get involved and Dr. P.B. Jayasundera
protected. I am asking you, what are you doing?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුර, "නැහැ" කියන එකයි. ඊළඟට? ඕක බලලා ආපහු
අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

You have given all sorts of names. - [Interruption.]
Mr. Speaker, there must be a certain procedure and
decorum in this House. - [Interruption.] People can make
all sorts of allegations. They will be examined under the
law in the normal way. If you have any evidence, please
give that to us which I will transfer on to the SEC.

ඒක වැරදියි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ දීලා තිෙබන එෙක්
නම් තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් අග විනිශ්චයකාරතුමිය පැය විසි
හතෙරන් ෙගදර යවන්න බැහැ. ඒ කියාපු නම් ඔය ලැයිස්තුෙව්
තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒවා අදාළ ෙදවල් ෙනොෙවයි ෙන්. "යන්ෙන ෙකොෙහද, මල්ෙල
ෙපොල්" වාෙග් කථාවක් ෙම්ක.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

ගරු ඇමතිතුමා, මම වග කීමකින් පශ්නයක් ඇහුවා. ඔබතුමා
වග කීමකින් උත්තර දුන්ෙන් නැත. ඔය ලැයිස්තුෙව් ඒ නම්
තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද මම වග කීෙමන් උත්තර
දුන්නා ද නැද්ද කියා. ෙමතැන විවාදයක් කරන්න ඕනැ නැහැ.

கம)

මෙග් මිත මන්තීතුමාට මා කියනවා-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මූලික පශ්නෙය් ඇතුළත් ෙනොවූ කරුණු අතුරු පශ්නයකට-

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඒක හරි. දැන් ඕක table කරලා
තිෙබනවා. ඒ පිළිතුර බලලා නැවත ඔබතුමාට පශ්න කරන්න
පුළුවන්.

කිසිම ආකාරයකින් ෙම් පශ්නයයි ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා අහපු පශ්නයයි අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. [බාධා
කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ නම් තිෙබනවා නම් අපි ඒක ඒ ආයතනයට දීලා පරීක්ෂා
කරන්න ඕනෑ. මට ෙමතැන පරීක්ෂණයක් කරන්න බැහැ ෙන්.

මුල් පශ්නෙයන් අහපු කරුණට ඇතුළත් ෙනොවූ නිසා අපි එය
අහක් කරමු.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ නම් තිෙබනවා නම් ෙම්ෙක් කිසිම exemption එකක්
ෙදන්ෙන් නැතිව prosecute කරනවා ද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(Mr. Speaker)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට එක ෙපොෙරොන්දුවක්
ෙදනවා. ඒ ෙගොල්ලන් වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ නීතිරීති යටෙත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා. එපමණයි අපට
කියන්න තිෙබන්ෙන්.

එෙහම නම් මා ඒ ෙවනුවට ෙවනත් අතුරු පශ්නයක්
අහන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම බැහැ. දැන් ඒ පශ්නය අහලා ඉවරයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය
අහනවා.

දික්ඕවිට ධීවර වරාය : අරමුණු

திக்ஓவிட்ட மீன்பி த்

ைற கம் : ேநாக்கங்கள்

DIKOWITA FISHERY HARBOUR: OBJECTIVES

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වන එක.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කාලීන
පශ්නයකුයි මා අහන්ෙන්. ෙම් කාරණය මුල් පශ්නෙයන් අහලා
නැහැ කියලා කියන්න එපා. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක
සමුළුවට -CHOGM එකට- ගිය මුළු වියදම කීයද කියන එක
තවමත් අපටවත්, රටටවත් දැනුම් දුන්ෙන් නැහැ. එෙහත්
අද පත්තෙර් තිෙබනවා බිලියනයක් ඉල්ලපු පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තුවක් ගැන. මා දැන ගන්න කැමැතියි ෙමොකක්ද ෙම්
සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා.

3750/’13

7. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

දික්ඕවිට ධීවර වරාය ඉදි කිරීම
ඇස්තෙම්න්තු කළ මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

එම වරාය ඉදි කිරීමට වැය කළ මුළු මුදල
ෙකොපමණද;

(iii)

එම වරාෙය් ඉදි කිරීම් ආරම්භ කළ දිනය සහ ඉදි
කිරීම් අවසන් කළ දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

සඳහා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:

(i)

දික්ඕවිට ධීවර වරාය තුළ හැසිරවිය හැකි ධීවර
යාතා වර්ග කවෙර්ද;

(ii)

එහි හැසිරවිය හැකි ඉහත සඳහන් එක් එක් යාතා
වර්ගවල සංඛ්යාවන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(i)

the cost of construction that was estimated
for the Dikowita Fishery Harbour;

(ii)

එම වරාය ඔස්ෙසේ ෛදනිකව ලැෙබන මත්ස්ය
අස්වනු පමාණය ෙකොපමණද;

the total amount of money that was spent on
constructing the aforesaid harbour; and

(iii)

the date of commencement and the date of
completion of the construction work of the
aforesaid harbour?

(iii)
(iv)

ෙම් වන විට එම වරාය මඟින් ලබා දී ඇති සෘජු හා
වක රැකියා සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(v)

එම වරාය ඉදි කිරීම තුළින් ඉටු කරගැනීමට
අෙප්ක්ෂා කළ අරමුණු කවෙර්ද;

(vi)

එම අරමුණු ෙම් වන විට ඉටු වී තිෙබ්ද;

(a)

(b)

Will he inform this House -

Will he also inform this House (i)

the type of fishing craft that can be operated
in Dikowita Fishery Harbour;

(ii)

separately, the number of fishing craft of
each type that can be operated in the
aforesaid harbour;

(iii)

the daily fish yield obtained through the
aforesaid harbour;

(iv)

திக்ஓவிட்ட
மீன்பி த்
ைற கத்ைத
நிர்மாணிப்பதற்கு
மதிப்பிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

the number of direct and indirect
employment opportunities provided
through the aforesaid harbour at present;

(v)

ேமற்ப
ைற கத்ைத
நிர்மாணிப்பதற்கு
ெசலவிடப்பட்ட
ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

the objectives that were expected to be
achieved through the construction of the
aforesaid harbour; and

(vi)

whether the aforesaid objectives have been
achieved by now?

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

(iii)

வள

லங்கள்

அபிவி த்தி

ேமற்ப
ைற கத்தின் நிர்மாணப் பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி, மற் ம் நிர்மாணப்
பணிகள்
த்தப்பட்ட
திகதி
யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

திக்ஓவிட்ட மீன்பி த்
ைற கத்தில் இயக்கக்
கூ ய மீன்பி க் கலங்களின் வைககள் யாைவ
என்பைத ம்;

(ii)

இங்கு இயக்கக்கூ ய ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
ஒவ்ெவா கலங்கள் வைகயின ம் எண்ணிக்ைக
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ைற கத்தின்
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம்
எவ்வளெவன்பைத ம்

(iv)

தற்ேபா
ேமற்ப
ைற கத்தின் ஊடாக
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள ேநர
மற் ம்
மைற கமான
ெதாழில்
வாய்ப் களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
ைற கத்ைத நிர்மாணிப்பதன் ஊடாக
நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு
எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட
ேநாக்கங்கள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப
ேநாக்கங்கள்
நிைறேவறி ள்ளனவா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ஊடாக
மீன்

நாளாந்தம்
உற்பத்தி

தற்ேபா

(c)

If not, why?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
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ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා ඒ පෙද්ශෙය් ධීවරයින් කියනවා.
විෙශේෂෙයන්ම වැලි වාෙග් ෙද්වල් එකතු වීම නිසා ෙබෝට්ටුවලට
යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ෙමොකද, ඔබතුමා දන්නවා, පසු ගිය
කාලෙය් ලංකාෙව් හදපු වරායවල් 16කින් 09ක විතර වැලි එකතු
වනවාය කියලා. කිරින්ද වරාය හැදුෙව් ජපන් විෙශේෂඥෙයෝ.
ඒෙක්ත් වැලි එකතු වනවා. ඒ අතින් බලන විට ෙමතැන වැලි
එකතු වීම ඉතාම අවම මට්ටමින් තිෙබන්ෙන්. අනික් එක රැළි
ගැසීම් ෙමොනවත් නැහැ. ඒක තමයි ෙමහි තිෙබන විෙශේෂත්වය. මා
ආවාට පස්ෙසේ ඒවා සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කළා. අෙප් වර්තමාන
ඉංජිෙන්රු කුමාර සිල්වා මහත්මයා නිසා තමයි ෙමහි දියුණුව ඇති
වුෙණ්. යාතා 400න් දැනට යාතා 220ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
අනික් එක අපි දැන් යම් යම් වැඩ කටයුතු වගයක් කරනවා.
මහා දැවැන්ත විෙද්ශීය යාතා සංඛ්යාවක් ලංකාවට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒවාත් ෙමතැනටයි යන්ෙන්. ෙවන ධීවර වරායක් අපට
නැහැ. ෙකොළඹ පෙද්ශයට ෙම් ධීවර වරාය විතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අපට විශාල ආදායමක් හම්බ
ෙවනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු
පශ්නය ෙම්කටම අදාළ ෙනොවුණත්, මම දැක්කා -

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මම තව ෙදයක් කියන්නට ඕනෑ. කුඩා යාතා සඳහා නැංගුරම්
ෙපොළක් හදා ෙගන යනවා. අපට මූල්යමය පතිපාදන නියමිත
ෙවලාවට ලැබුෙණ් නැති නිසා ඒක හදලා ඉවර කර ගන්නට බැරි
වුණා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කුඩා යාතා පාවිච්චි කරන අයෙගන් තමයි ඔය මැසිවිල්ල
ආෙව්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක තමයි. ඒෙක් පශ්නයක් තිෙබනවා. මුදල් ටික ලැබුණු
ගමන් අපි ඒක හදලා ඉවර කරනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, යුෙරෝ මිලියන පණස් ගණනක් වාෙග් මුදලක්
වියදම් කළත් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අරමුණු ඉටු වන්ෙන් නැහැයි
කියලා ඒ පෙද්ශෙය් ධීවරයින්ෙග් විශාල මැසිවිල්ලක් තිෙබනවා.
ඔබතුමා යම්කිසි දත්ත පමාණයක් සඳහන් කළා. ඇත්තටම
කියනවා නම් ඒ ආකාරයට වරාය ඉදි කළාට ඇමතිතුමනි, වියදම්
කළ මුදලත් එක්ක බලන විට ඒ බලාෙපොෙරොත්තු වුණු වාසිය

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රට වෙට්ම තිෙබන මුහුද
දැන් ෙම් අපටයි අයිති. ඒ නිසා මත්ස්ය කර්මාන්තය
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාට විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් කරන්න
පුළුවන්. ඔබතුමා මහන්සි ෙවනවා කියලා අපි දන්නවා. පසු ගිය
අවුරුදු තුන හතර ඇතුළත මත්ස්ය අස්වැන්න ෙදගුණයකින් වැඩි
ෙවලා කියලා දත්ත තිෙබනවා අපි දැක්කා. ඒෙක් සත්යතාවක්
තිෙබනවාද? ඔබතුමා අමාත්යාංශය භාර ගත් දවෙසේ ඉඳලා මත්ස්ය
කර්මාන්තෙය් පවණතාවක් තිෙබනවා නම් -දියුණුවක් තිෙබනවා
නම්- ඒක ෙකොයි වාෙග්ද කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව

439

440

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(ii)

ඒ තුළින් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් හෑල්ලුවට ලක්
වන බවට ෙචෝදනාවක් ඇති බව දන්ෙන්ද;

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(iii)

ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරයාෙග් ෙගෞරවය රැෙකන
ආකාරයට නව ෙසේවා ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

මම අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට 2009 දී අවුරුද්දකට
මත්ස්ය අස්වැන්න තිබුෙණ් ෙමටික්ෙටොන් 339,000යි. 2012 දී අපි
ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම මත්ස්ය අස්වැන්න ෙනළා ගත්තා. ඒ
පමාණය ෙමටික්ෙටොන් 486,000යි.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(i)

පාරම්පරික ෙවද පරම්පරා රැක ගැනීමට යැයි
පවසමින් සුදුසුකම් ෙනොමැති පුද්ගලයන්ට
ෙපෞද්ගලික ආයතන හරහා ෙද්ශීය ෛවද්ය
ඩිප්ෙලෝමාවන් ලබා ෙදන බව දන්ෙන්ද;

(ii)

ෙමය ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය විද්යාලවල උපාධි ලබා
ගන්නා ශිෂ්ය/ශිෂ්යාවන්ට කරනු ලබන බලවත්
අසාධාරණයක් බව පිළිගන්ෙන්ද;

(iii)

එම අසාධාරණය ඉවත් කිරීම සඳහා කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒ ෙමොන අවුරුද්ෙද්ද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

2012 දී. ෙම් වර්ෂෙය්දී අපි ෙමටික්ෙටොන් පන්ලක්ෂය ඉක්මවා
යනවා. ෙමය තමයි ඉතිහාසෙය් වැඩිම මාළු අස්වැන්න.

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අන්තිම අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, අද මත්ස්ය අස්වැන්ෙන් යම් කිසි පවණතාවක් වැඩි වීමක්- අපට ෙපෙනනවා. හැබැයි, මාළුවල මිල අඩු ෙවන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි කියලා විශාල මැසිවිල්ලක් තිෙබනවා.

(அ) (i)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

இலங்ைக
ஆ ர்ேவத
ம த் வர்கள்
ேசைவக்ெகன திய ேசைவப் பிரமாணெமான்
தயாாிக்கப்ப கின்றதா
அல்ல
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

அதன் லம் ஆ ர்ேவத ம த் வர்கள் குைறத்
மதிப்பிடப்ப வதாக
குற்றச்சாட்ெடான்
உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(iii)

ஆ ர்ேவத ம த் வர்களின் ெகளரவத்ைதப்
பா காக்கும்
விதத்தில்
திய
ேசைவப்
பிரமாணத்ைதத் தி த் வதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඇත්තටම කථා කරනවා නම් භාණ්ඩාගාරය වාර්තා කරන්ෙන්
2011 සිට 2013 දක්වා මාළු මිල ස්ථාවරව පවතිනවා කියායි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(ஆ) (i)

பாரம்பாிய சுேதச ம த் வ பரம்பைரயினைரப்
ேபணிக்
காப்பதற்ெகனக்
கூறிக்ெகாண்
தைகைமகள் இல்லாத நபர்க க்கு தனியார்
நி வனங்களி டாக
சுேதச
ம த் வ
ப்ேளாமா
வழங்கப்ப கின்றெதன்பைத
அறிவாரா என்பைத ம்;

අෙනකුත් සියලුම භාණ්ඩ මිල, ආහාරපාන මිල වැඩි ෙවලා
තිෙයද්දි සහල් මිලයි, මාළු මිලයි විතරයි ස්ථාවරව තිෙබන්ෙන්.

(ii)

ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය ෙසේවාව : නව ෙසේවා
ව්යවස්ථාව

இ ஆ ர்ேவத ம த் வக் கல் ாிகளில் பட்டம்
ெப ம்
மாணவ,
மாணவிக க்கு
இைழக்கப்ப ம் பாாிய அநீதியாகுெமன்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(iii)

அந்த அநீதிைய நீக்குவதற்கு
எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(iv)

அவ்வாறாயின்,
யாெதன்பைத ம்

මම ඇහුෙව් මිල අඩු ෙවන්ෙන් නැද්ද කියලා. රට වෙට්ම මුහුද
නිසා අපට අල්ලා ගන්න පුළුවන් මත්ස්ය පමාණය වැඩියි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

இலங்ைக ஆ ர்ேவத ம த் வ ேசைவ : திய
ேசைவப் பிரமாணம்

SRI LANKA AYURVEDIC DOCTORS' SERVICE: NEW SERVICE
MINUTE

3080/’12

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය ෙසේවාව සඳහා නව
ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් සකස් කරමින් ෙහෝ සකස් කර
තිෙබ්ද;

நடவ க்ைக

அதற்கான

திகதி

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Indigenous Medicine:
(a)

Will he inform this House whether, (i)

a new service minute is being prepared or
has been prepared for Sri Lanka Ayurvedic
Doctors’ Service;
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(b)

(ii)

he is aware that there is an accusation to the
effect that ayurvedic doctors are
undervalued through it; and

(iii)

steps will be taken to amend the new
service minute to preserve the dignity of the
ayurvedic doctor?

(ii)

whether he is aware that diplomas in
ayurvedic medicine are awarded through
private institutions to unqualified persons
under the guise of protecting traditional
generations of ayurvedic doctors;
whether he accepts that this is a severe
injustice on the part of the students who
obtain degrees from Ayurvedic Medical
Colleges;

(iii)

whether steps will be taken to eliminate the
aforesaid injustice; and

(iv)

if so, the date on which it will be done?

If not, why?

ගරු සාලින්ද
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சா
அைமச்சர்)

දිසානායක

මහතා

(ෙද්ශීය

ෛවද්ය

ந்த திசாநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous
Medicine)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(ආ)

විභාගෙයන් සිංහල භාෂාව, ගණිතය යන විෂයයන්
ඇතුළුව ෙදවරකට ෙනොවැඩි වාර ගණනකදී
විෂයයන් 6ක් සමත් වීම සහ අෙපොස (උෙප)
විභාගෙයන් විෂයයන් 2කින් සමත් වී සිටීම අවශ්ය
ෙව්.
(ii)

රජෙය් පත්වීම් ලබා ෙදනු ලබන්ෙන්
විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවන ෛවද්ය උපාධිධාරින්ට
පමණකි.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

Will he also inform this House, (i)

(c)
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(i)

සකස් කර අදාළ අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර
ඇත.

(ii)

නැත.

(iii)

නව ෙසේවා ව්යවස්ථාව සකස් කර ඇත්ෙත්
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරයාෙග් ෙගෞරවය හා
තත්ත්වය ආරක්ෂා කරමින් වඩාත් යහපත්
ෙසේවාවක් ජනතාවට ලබා දීෙම් පරමාර්ථෙයනි.

(i)

1961 අංක 31 දරන ආයුර්ෙව්ද පනත අනුව
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් ෙලස ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය
සභාෙව් ලියා පදිංචිය ලබා ගත හැකි ආකාර 3කි.
* විශ්වවිද්යාලවලින් පිට වන ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය
උපාධිධාරින්.
* පාරම්පරික ෛවද්යවරුන්.
* ආයුර්ෙව්ද ශාස්තී පාඨමාලාව හදාරා සමත්ව
සහතික ලබා ගත් ෛවද්යවරුන්.
ආයුර්ෙව්ද අධ්යාපන හා ආෙරෝග්යශාලා මණ්ඩලය
මඟින් ලියා පදිංචිය ලබා දී ඇති ආයුර්ෙව්ද
විද්යාලවල සිසුන් වසර තුනක අධ්යයන
කාලයකින් පසු ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මඟින් පවත්වනු ලැබූ විභාගවලින් සමත් වීෙමන්
පසු ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය සභාෙව් ලියාපදිංචිය ලබා
ගනී.
ෙමවැනි විද්යාල 21ක් ඇති අතර ඒවා රජෙය්
ආධාර ලබමින් පවත්වා ෙගන යනු ලැෙබ්.
ෙමම විද්යාලවලට ඇතුළත් වීම සඳහා මූලික
සුදුසුකම් ෙලස වයස අවුරුදු 18ට ෙනොඅඩු හා 40ට
ෙනොවැඩි විය යුතු අතර අෙපොස (සාෙප)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ෙම් වාෙග් කාලෙය් දී -අය වැය වකවානුෙව් දීශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද නව ෙසේවා ව්යවස්ථාව පිළිබඳව කථා
කරනෙකොට, එය ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් කරනවාය කියා කිව්වා. දැන්
අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එය අනුමතිය සඳහා නීති
ෙකටුම්පත් අංශයට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. තවම එහි
අවසානයක් දැකලා නැහැ. ෙම්ක ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තව
අවුරුද්දක් යයි ද? නැත්නම් යම් කිසි කාල රාමුවක් ඇතුළත ෙකොතරම් කාලයකින්- ෙම්ක නිම කරන්න පුළුවන් ද?

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

1961 අංක 31 දරන පනත ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් සඳහා සාදා
තිබුණු පනතක්. දැන් ෙම්ක අමාත්යාංශයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. එම නිසා සම්පූර්ණෙයන් අමාත්යාංශයක් ෙවනුෙවන්
කියාත්මක වන පනතක් හැටියට ෙසේවාවන් ලබන්නට පුළුවන්
විධියට තමයි දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කර තිෙබන්ෙන්.
ඒක නීති ෙකටුම්පත් අංශයට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නීති
ෙකටුම්පත් අංශෙයන් අවසරය දුන් වහාම පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙදවන පශ්නය විධියට ෙම්
කාරණය අහන්න කැමැතියි. මීට කලින් මට මතකයි, මා විසින්ම
ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විටත් ෙම්ක තිබුෙණ් ඔය
තත්ත්වෙයන්. දැන් අවුරුද්දක් ගිහින් තිෙබනවා. එම නිසා නීති
ෙකටුම්පත් අංශයත් එක්ක කථා කරලා, ඉක්මනට ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදරිපත් කරන්න පුළුවන් විධිෙය් වාතාවරණයක්
ඔබතුමාට ඇති කර ගන්නට පුළුවන් ද? අඩු ගණෙන් මාස
ෙදකකින් ද, තුනකින් ද, අවුරුද්දකින් ද නැත්නම් ඊළඟ
අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් ද කියලා එෙහම කාලයක් කියන්න
බැරි ද?

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

මා ඒකයි කිව්ෙව්. ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් සඳහා සකස් කළ
පනතක් අමාත්යංශයක් සඳහා හදන ෙකොට විශාල කරුණු කාරණා
රාශියක් පිළිබඳව කථා කරන්නට තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශය
පැත්ෙතන් කළ යුතු කාර්යයන් අවසාන කර තිෙබනවා. නීති
ෙකටුම්පත් අංශෙයන් ඒ සඳහා අනුමතිය ලබා ෙදන්නට සූදානම්
කියන එක තමයි කියන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් කිව්වා, වර්ග තුනක ආයුර්ෙව්ද
ෛවද්යවරු සිටින බව. එක වර්ගයක් විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවන
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය උපාධිධාරින්. ෙදවන වර්ගය පාරම්පරික
ෛවද්යවරුන්. තුන්වන වර්ගය ආයුර්ෙව්ද ශාස්තීය පාඨමාලාව
හදාරා සමත්ව සහතික ලබා ඇති ෛවද්යවරුන්. ආයුර්ෙව්ද
ශාස්තීය පාඨමාලාව හදාරා සමත්ව සහතික ලබා ඇති අය හා
විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවන ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය උපාධිධාරින් අතර
තමයි ෙම් අර්බුදය තිෙබන්ෙන්. ඒ අය කියන හැටියට ෙම් පනත
හදද්දී ෙම්කට මැදිහත් වුණු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අර ශාස්තීය
පාඨමාලාව හදාරා ආපු අයයි. ඒ අය එකතු ෙවලා තමයි ෙම් පනත
හැදුෙව්. එම නිසා විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවන ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය
උපාධිධාරින්ට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියායි ඒ අය
කියන්ෙන්. එම නිසා නැවත වරක් ෙම් සියලු පාර්ශ්වයන් එක්ක
සාකච්ඡා කර යම් එකඟතාවක් ඇති කර ගැනීෙම් උත්සාහයක
ෙයෙදන්නට ඔබතුමාට පුළුවන්ද, බැරිද?

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

දැනට විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවන ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය
උපාධිධාරින්ට තමයි පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන්. “DA ශාස්තීය”
ඩිප්ෙලෝමා හා සමානයි. එතෙකොට අෙප් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය්
අපට දකින්නට තිෙබන ෙදයක් තමයි උපාධිය; ඩිප්ෙලෝමාව.
එතෙකොට උපාධිධාරින් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් හැටියට
ඉන්නවා. ඩිප්ෙලෝමාධාරිනුත් ඉන්නවා. ඒ අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය්
දකින්නට තිෙබන ෙදයක්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව එක හරි. ආයුර්ෙව්ද
උපාධිධාරින්ට රජෙය් පත්වීම් තමයි ෙදන්ෙන්. “DA ශාස්තීය”
පාඨමාලා හදෑරූ අය බව කියමින් අදාළ ෙනොවන ෙගොඩක් අය
යන්ෙන් සම්බාහන ආයතන වැනි තැන්වලටයි. නමුත් ඒ සමහර
අයට පමිතියක් නැහැ; සුදුසුකම් නැහැ. ඒ වාෙග් අය නුසුදුසු
කටයුතුවල ෙයදිලා ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගත්තාම
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරයා කියන එක්ෙකනාටයි සමාජය තුළ ඒ
label එක වදින්ෙන්. ෙමන්න ෙමතැනදීයි ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්.
ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි නියාමන සහ පසු විපරම් වැඩ
පිළිෙවළකට අමාත්යාංශයට ෙයොමු ෙවන්න පුළුවන් ද? ෙමොකද
සමස්ත ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරයාට ඇලෙවන සමාජ විෙරෝධී
ෙල්බලෙයන් ඒ අය ගලවා ගන්න යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි
ෙන්.

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)
ගරු මන්තීතුමනි, “DA ශාස්තීය” කරලා තිෙබන අයෙග්

අධ්යයන තත්ත්වයන් උපාධිය දක්වා උසස් කරන්න කටයුතු
කරෙගන යනවා. ඔවුන් සම්බාහන මධ්යස්ථානවල වැඩ කරනවා
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලිකව ආයුර්ෙව්ද ෙබෙහත් ශාලා දමා
ෙගනත් තිෙබනවා. ෙමය නියාමනය කිරීම සඳහාත් අලුතින් එන
පනත් ෙකටුම්පෙත් විධිවිධාන සලසා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔය ෙහෝටල්වලටත් උපාධිධාරින්ම බඳවා ගත්තා නම් ෙහොඳයි.
පශ්න අංක 9-3122/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමන්ලා,-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

“ඇමතිතුමා”, “උප ඇමතිතුමා” කියන ෙදන්නාම නැහැ, ගරු
කථානායකතුමනි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
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.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12-3732/'13-(1), ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

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

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 13-3123/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
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.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(ii)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නවලදී ෙමතැන උත්තර ෙදන්න
බැරි ඒවා තිෙබනවා නම් ඒවා ඉදිරි Order Paper එකකට දමන්න.
නැත්නම් අප පශ්න 15ක් ඇහුෙවොත් එයින් පශ්න හය හතකට
සුමාන ෙදකකින් පිළිතුරු ලැෙබන්ෙන්. අප දන්නවා ෙම් අහන
හැම පශ්නයකටම වියදමක් දරන බව. කරුණාකර ඒ
සම්බන්ධෙයන් කියාශීලීව අෙප් Secretary-Generalතුමා හරහා
ෙම්ක කළා නම් මා හිතන්ෙන් එයින් රටටත්, ඔබටත්, අපටත්
ෙසතක් ෙවයි.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்
வினா:

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

ேஹாமாகம-ஹபரகட
தாய்,ேசய்
சிகிச்ைச
நிைலயத்தின்
ந னமயப்ப த் ம்
பணிக க்காக மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැනට නම් අප ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට
අනුකූලවයි. ඔබතුමාට ඒ ගැන ෙමොකක් හරි අලුත් අදහසක්
තිෙබනවා නම් ඒක අපට ඉදිරිපත් කරන්න. අප ඒ පිළිබඳව
කටයුතු කරන්න බලන්නම්.

(ii)

ேமற்ப
மதிப்பீட் த்
ந னமயப்ப த் ம்
ெசலவிடப்பட்ட
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப நிைலயத்ைத ந னமயப்ப த் ம் பணி
ஆரம்பிக்கப்பட்ட மற் ம்
த்தப்பட்ட
திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

අප ෙම් කියන ෙද්වල් පිටතට විකාශනය ෙවනවා ෙන් ද, ගරු
කථානායකතුමනි?

(ஆ) (i)

ந னமயப்ப த் ம்
பணிக க்கு
ன்னர்,
ேமற்ப தாய், ேசய் சிகிச்ைச நிைலயத்தில் ஒ
மாதத்தி ள்
நடத்தப்பட்ட
தாய்,
ேசய்
சிகிச்ைசயளிப் களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

அதன் ந னமயப்ப த் ம் பணிகளின் பின்னர்,
இற்ைறவைர ஒ மாதத்தில் எத்தைன தாய், ேசய்
சிகிச்ைசயளிப் கள்
நடத்தப்ப கின்றன
என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැනට විකාශනය ෙවනවා. ඒ නිසා පෙරස්සෙමන් කථා බහ
කළා නම් ෙහොඳයි.

ෙහෝමාගම-හබරකඩ ළමා සහ මාතෘ සායන
මධ්යස්ථානය : නවීකරණය

ேஹாமாகம-ஹபரகட தாய்,ேசய் சிகிச்ைச நிைலயம் :
ந னமயப்ப த்தல்
CHILD AND MATERNITY CLINIC CENTRE OF
HOMAGAMA-HABARAKADA: RENOVATION

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)
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Will he state (i)

the estimated amount of money for the
renovation of the Child and Maternity
Clinic Centre of Homagama-Habarakada;

(ii)

the amount of money spent for the
renovations, out of the aforesaid estimated
amount of money; and

(iii)

the date of commencement and the
completion of the renovations of the
aforesaid centre?

3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க -மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க - சார்பாக )

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Rosy Senanayake)

(අ)

(i)

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ

ෙහෝමාගම-හබරකඩ ළමා සහ මාතෘ සායන
මධ්යස්ථානෙය් නවීකරණ කටයුතු සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

එකී ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලින් නවීකරණ කටයුතු
සඳහා වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

එම මධ්යස්ථානෙය් නවීකරණ කටයුතු ආරම්භ
කළ හා අවසන් කළ දින කවෙර්ද;

(b)

Will he inform this House (i) of the number of child and maternity
clinics held, within a month, in the
aforesaid child and maternity clinic
centre, prior to the renovation works;
and
(ii) of the number of child and maternity
clinics held, within a month, after the
renovations, by now?

(c)

If not, why?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ெதாைகயில்,
பணிக க்காக
பணத்ெதாைக

அவர் குறிப்பி வாரா?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
පශ්නය - (2) :

එහි නවීකරණ කටයුතුවලින් පසුව, ෙම් වනවිට
එක් මාසයකදී පවත්වනු ලබන ළමා සහ මාතෘ
සායන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

නවීකරණ කටයුතුවලට ෙපර, ඉහත සඳහන්
මධ්යස්ථානෙය් එක් මාසයක් තුළදී පැවැත්වූ ළමා
සහ මාතෘ සායන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

පාර්ලිෙම්න්තුව

447

448

ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(அ) (i)

ெகா ம்
ம தாைனப்
பிரேதசத்தில்
அைமந் ள்ள அல் அதீஸ் ெவளிநாட் ேவைல
வாய்ப்
நி வனத்தின்
லம் டபிள் . எம்.
சுேரகா
த
சில்வா
எ ம்
வதி
ேவைலவாய்ப் க்காக ச தி அேரபியா க்கு
அ ப்பப்பட் ள்ளார் என்பைத ம்;

රුපියල් අනූ එක් ලක්ෂ විසි අට දහස් තුන්සිය අනු එකයි ශත
හැත්තෑ පහකි.

(ii)

அங்கு இவர் மரணமைடந் ள்ளார் என்பைத ம்;

(රුපියල් 9,128, 391.75)

(iii)

குறித்த ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப் நி வனம்
இவைர ெவளிநாட் க்கு அ ப் வதற்காக
ேபா
ெபா ஸ் அறிக்ைககள் உள்ளிட்ட
ேபா யான
தகவல்கைள
சமா்ப்பித் ள்
ளெதன்பைத ம்

ගරු 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)

(ii)

රුපියල් අසූ නව ලක්ෂ හතලිස් නව දහස් තුන්සිය හැට හතයි
ශත විසි එකකි.
(රුපියල් 8,949,367.21)

(iii)

ආරම්භ කළ දිනය 2011.12.06
අවසන් කළ දිනය 2012.02.20

(ආ)
(ඇ)

(i)

නවීකරණයට ෙපර පැවැත් වූ සායන සංඛ්යාව - 04

(ii)

නවීකරණයට පසු පැවැත් වූ සායන සංඛ්යාව - 12

පැන ෙනොනඟී.

ෙසෞදි අරාබියාෙව්දී මිය ගිය සුෙර්ඛා ද සිල්වා : වන්දි
ச தி அேரபியாவில் சுேரகா த சில்வாவின்
மரணம் :நஷ்டஈ

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேபா யான
தகவல்களின்
மீ
ேமேல
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
வதிைய
ெவளிநாட் க்கு
அ ப் வதற்காக
ெசயலாற்றிய
ேமற்ப
நி வனத் க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட சட்ட
ாீதியான நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர்
குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

சுேரகா த சில்வா என்பவர் மரணமைடந்
ததற்கான
காரணம்
தற்ேபா
ெவளிப்
ப த்தப்பட் ள்ளதா;

DEATH OF SUREKHA DE SILVA IN SAUDI ARABIA :
COMPENSATION
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4. ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(ii)

ஆெமனில், குறித்த காரணம் யா ;

(iii)

ேமற்ப
மரணம்
ெதாடர்பிலான
மரண
பாிேசாதைன அறிக்ைகையச் சமா்ப்பிப்பாரா;

(iv)

இறந்த
வதியின்
சார்பில்
இவர
ெபற்ேறா க்குக்
கிைடக்க
ேவண் ய
நஷ்டஈட் த்
ெதாைகைய
வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (4) :
(අ)

(i)

(ii)

ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக

ෙකොළඹ, මරදාන පෙද්ශෙය් පිහිටි අල් අතීස්
විෙද්ශ රැකියා ආයතනය මඟින් ඩබ්ලිව්. එම්.
සුෙර්ඛා ද සිල්වා යන තරුණිය රැකියාවක් සඳහා
ෙසෞදි අරාබියට යවා ඇති බවත්;
එහිදී ඇය මිය ෙගොස් ඇති බවත්;

ඇය විෙද්ශගත කිරීමට එම විෙද්ශ රැකියා
ආයතනය ව්යාජ ෙපොලිස් වාර්තා ඇතුළු ව්යාජ
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(iii)

(ආ) ව්යාජ ෙතොරතුරු මත ඉහත සඳහන් තරුණිය විෙද්ශගත
කිරීමට කියා කළ එම ආයතනයට විරුද්ධව ගන්නා ලද
නීතිමය කියා මාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

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

සුෙර්ඛා ද සිල්වා නමැත්තිය මියයාමට ෙහේතුව ෙම්
වන විට අනාවරණය කර ෙගන තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ෙහේතුව කවෙර්ද;
එම මරණයට අදාළ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
මියගිය තරුණිය ෙවනුෙවන් ඇයෙග් ෙදමාපියන්ට
හිමිවිය යුතු වන්දි මුදල් ලබා දීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

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

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

(b)

Is he aware that (i)

W.M. Surekha De Silva, a young woman,
had been sent to Saudi Arabia for
employment by Al Atheeq Manpower, a
foreign employment agency located in
Maradana, Colombo;

(ii)

she had died there; and

(iii)

the aforesaid foreign employment agency
had furnished fake police reports and other
fake details in order to send her abroad?

Will he state the legal action initiated against this
agency which sent the said young woman abroad
on fake details?
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(c)

Will he inform this House (i)

whether the reason that led to the death of
Surekha De Silva has been discovered as at
present;

(ii)

if so, what the reason is;

(iii)

whether the autopsy report in relation to that
death will be presented; and

(iv)

(d)

whether arrangements will be made to pay
the compensation receivable by the parents
on behalf of this dead young woman?

If not, why?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ෙකොළඹ, මරදාන පෙද්ශෙය් පිහිටි Al Atheeq
Manpower (LL.2054) විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජිත
ආයතනය මඟින් ගමන් බලපත අංක NO 432396
හිමි ඩබ්ලිව්.එම්. සුෙර්ඛා ද සිල්වා නැමැති අය ගෘහ
ෙසේවිකාවක් ෙලස ෙසෞදි අරාබියට යාම සඳහා
2012.09.21 දින ලියා පදිංචි කර ඇත.

(ii)

2012.09.25 දින ඇය මියෙගොස් ඇත.

(iii)

ඇය විෙද්ශගත කිරීම සඳහා ලබා ෙගන ඇති වීසා
බලපතය සහ ෙසේවා ගිවිසුෙම් පිටපත් අමුණා ඇත.
ඇමුණුම 01 බලන්න.
කාර්යාංශය ලියා පදිංචිය සඳහා ෙපොලිස් වාර්තා
ලබා ගන්ෙන් නැත.

(ආ) ඉහත ගෘහ ෙසේවිකාව ව්යාජ ෙතොරතුරු මත විෙද්ශගත කළ
බවට සාක්ෂි ෙනොමැති බැවින් ෙද්ශීය රැකියා නිෙයෝජිත
ආයතනයට විරුද්ධව කියා කර නැත.
(ඇ)

(i)

ඔව්.

(ii)

හෘදයවස්තුව අකර්මණ්ය වීමකි. ෙමම අය සියදිවි
හානි කරෙගන ඇති බව තානාපති කාර්යාලය
විසින් දන්වා ඇත. ඇමුණුම අංක 02 බලන්න.

(iii)

ඔව්. ෙම් සමඟ අමුණා ඇත. ඇමුණුම 03 බලන්න.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

(iv)

ෙසෞදි අරාබිෙය් දී මරණයට පත්ව ඇති
ඩබ්ලිව්.එම්. සුෙර්ඛා ද සිල්වා යන අය ෙවනුෙවන්
මරණ වන්දි හිමිකම් සඳහා ඇයෙග් මව, පියා
ඉදිරිපත් වි ඇත.
එම වන්දි ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් දිගින් දිගටම
කාර්යාංශය ලබා ෙදන උපෙදස්වලට අනුව
ෙතොරතුරු ෙනොසපයන බැවින් FA/01226/2013
අංක දරන වන්දි ලිපිෙගොනුව අඩු පාඩු සහිතව
විෙද්ශ රැකියා පුද්ගලික සමාගම ෙවත 2013.03.22
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වන දින ෙයොමු කර ඇත. එම ආයතනය විසින් එම
ලිපි ෙගොනුව ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ෙවත
ෙයොමු කර ඇත. නමුත් එහි පවතින අඩුපාඩු නිසා
ෙම් වනවිටත් එම වන්දි මුදල අනුමත වී ෙනොමැති
අතර එම අඩු පාඩු ලබාෙදන ෙලස එම ආයතනය
මඟින් වන්දි ඉල්ලුම්කරුවන් දැනුවත් කර ඇති බව
දුරකථනය මඟින් විමසීම් කිරීෙම් දී දැනගත හැකි
විය.
අඩු පාඩු සහිතව ෙහෝ රක්ෂණ ආයතනය ෙවත ලිපි
ෙගොනුව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නියමිත කාලය
ඇතුළත වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පතය
ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබන බැවිනි.
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් නීති
අංශය මඟින් වන්දි මුදල් ෙගවීම සඳහා අනුමැතිය
ලබා ගත යුතු අතර එම ලිපිෙගොනුෙව්ද ඇති අඩු
පාඩු නිසා අනුමැතිය ලැබී ෙනොමැත.
එම අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර ෙදන ෙලස
2013.04.24 සහ 2013.06.25 දිනැති ලිපි 02ක්
මඟින් ඉල්ලුම්කරුවන් දැනුවත් කර ඇත. එම
ලිපිවල පිටපත් ෙම් සමඟ අමුණා එවමි.
එම ලිපි සභාගත* කරමි.
ඒ අනුව අදාළ උරුමක්කරු දිවුරුම් ෙපත්සමක්
මඟින් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රක්ෂණ
ආයතනය මඟින් හිමිකම් මුදල් අනුමත කර අප
ෙවත ඒ පිළිබඳ විස්තර දැනුම් දිය යුතු බවද,
ෙම් පිළිබඳව පසු විපරම් සිදු කරමින් පවතින බවද,
ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩි දුරටත් ෙතොරතුරු ලබා
දීම සඳහා ඒ අයට දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ
සඳහා නිවැරදි පතිචාරයක් ෙනොලැබුණු බැවින්
කාර්යාංශෙය්,
සජීවා
කුමාරි
වීරෙසේකර
නිලධාරිනිය 13.09.01 දින, මියගිය විගමණික
ෙසේවිකාවෙග් නිවස ෙවත ෙගොස් -ක්ෙෂේත
චාරිකාවක් සිදු කර- නිවැරදි ෙතොරතුරු ලබා ෙගන
තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු අනුව දැන් රක්ෂණ
සංස්ථාවට එම ෙල්ඛන ෙයොමු කරලා අදාළ
ෙචක්පත ඒ අයට ලබන සතිෙය්දී ලබා දීමට අපි
අවශ්ය කරන කටයුතු කරලා තිෙබනවා.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, මියගිය අයෙග් ෙසොෙහොයුෙරක් වන පියංකර
සිල්වා මහතා 2012 ෙනොවැම්බර් 29 වන දා "ලංකාදීප" පතයට
කියා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙමෙහම. "ෙම් සිද්ධිය ෙවලා දැනට මාස
ෙදකක් ෙවනවා..."
ඒක කියන්ෙන් ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය්.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

* னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

"මම දවස් දාහතරක් විෙද්ශ ෙසේවා කාර්යාංශයට ගියා. තාමත්
බැරි වුණා, අක්කාෙග් මෘත ෙද්හය ෙගන්වා ගන්න. ඒ අය
කියනවා, ඉක්මනින් ෙගනැල්ලා ෙදනවා" කියලා.
ඒ වාෙග්ම කියනවා, "වන්දිය ලැබුෙණ් නැහැ" කියලා. ගරු
ඇමතිතුමා කියනවා, ඒ ගැන පරීක්ෂණ කරනවා කියලා. දැන්
කීයක් ලබා දීලා තිෙබනවාද, ගරු ඇමතිතුමනි?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙචක් එක සූදානම් කියලා කිව්වා ෙන්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)
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லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

විෙශේෂෙයන්ම ෙමය කියන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි.
වාර්තාවට අනුව ෙමය සිය දිවි නසා ගැනීමක් නිසා සත්ය
වශෙයන්ම නිවැරදි රක්ෂණ කම අනුව රක්ෂණ වන්දි හිමි වන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ෙම් අයට කරන විෙශේෂයක් ෙසේ සලකා -මිනිස්සු
හිතා මතා මැෙරන්ෙන් නැහැ ෙන්.- රක්ෂණෙයන් ආවරණය
ෙනොවුණත් ෙම් අයට වන්දි මුදල් ලබා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු අපි
කරලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ෙකොෙහොමද, සියයට 100ක් විශ්වාස
කරන්ෙන් මැද ෙපරදිග ගිය ෙම් කාන්තාව සිය දිවි හානි කර
ගත්තාය කියලා? ෙමොකද, post-mortem වාර්තාව අපට sure
කරන්න බැහැ.

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු මන්තීතුමා, රුපියල් ලක්ෂ හතරක වන්දි මුදලක් ඒ අයට
ලබා දීමට ෙම් වන ෙකොට අවශ්ය කටයුතු කරලා තිෙබනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

තවම සතයක්වත් දීලා නැහැ.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ලබන සතිෙය්දී ෙදනවා. ෙමොකද, ඒ අයට අපි යැවූ ලිපිත් ෙමම
උත්තරයට අමුණා තිෙබනවා. ඔවුන් ඒ විස්තර ඉදිරිපත් කෙළේ අඩු
පාඩු සහිතව. අඩු පාඩු සහිතව වුණත් අපි ඒ ෙල්ඛන රක්ෂණ
සංස්ථාවට භාර දුන්නා. නැත්නම් නියමිත කාලෙය්දී ඒ ලිපිෙල්ඛන
භාර දුන්ෙන් නැහැයි කියලා එය reject කරනවා. ඒ ෙල්ඛන අඩු
පාඩු සහිතව ආවත් අපි භාර ෙදනවා. ෙමොකද, නියමිත කාලෙය්දී
භාර දුන්ෙන් නැහැයි කියලා reject කරන්න බැරි ෙවන්න. භාර
දීලා අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර ගන්න එන්න කිව්වත් ආෙව් නැහැ. ඒ
නිසා නිලධාරිනියක් ඒ මියගිය අයෙග් ෙගදරට යවලා තමයි
නිවැරදි ෙතොරතුරු අරෙගන දැන් ඒ ෙල්ඛන භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.
ලබන සතිෙය්දී ලක්ෂ හතරක ෙචක්පතක් ඒ අයට ලැෙබනවා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අදාළ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව සහ
තානාපතිතුමා දුන්නු වාර්තාව ඇතුළු සියල්ලම පිළිතුරත් එක්ක
අමුණා තිෙබනවා. මා මුලින්ම පශ්නයට උත්තර දීලයි ෙම්
කාරණය මතු කරන්ෙන්. ෙම් පශ්නය මීට ෙපර අහපු ෙවලාෙව්දී
ඔබතුමාට කිව්වා, individualsලා සම්බන්ධ පශ්න උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී අහන්න කියලා. ගරු රන්ජන් රාමනායක
මන්තීතුමා, නැවත ෙම්ක අහපු නිසයි මා උත්තර දුන්ෙන්.
නැත්නම් එතුමා හිතනවා මා පශ්නෙයන් මඟ හරිනවා කියලා. ගරු
කථානායකතුමනි, සමහර ෙවලාවට - දැන් ෙම් කාරණෙය්දී නම්
අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ- ෙම් විධියට ඇහුවාම ඒ ෙදන
පිළිතුරත් එක්ක ඒ අදාළ පුද්ගලයින්ට යම් යම් ආකාරෙය්
අසාධාරණකම් ෙවන්න පුළුවන්. මා පිළිතුර දීලා ෙම් පශ්නය මතු
කෙළේ, ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී
ඇහුෙවොත් ෙහොඳයි කියලා ඔබතුමාම ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියාපු
නිසයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමාටත් හම්බ ෙවනවා ද පාර්ලිෙම්න්තු
න්යාය පතය?

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් මැද ෙපරදිග ශමිකයන්ෙගන් ෙබොෙහෝ
අය අධ්යාපනෙයන් අඩු, එෙහේ ඉඳලා එන්න මුදල් නැති කට්ටිය. ඒ
අයෙග් අඩු පාඩු බලන්ෙන් නැතිව ඒ අයට මීට වඩා කාර්යක්ෂම
ෙසේවයක් වුෙණොත් වඩා ෙහොඳයි ෙන් ද, ගරු ඇමතිතුමනි?

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඔව්. හම්බ ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මන්තීතුමා, ෙම් සිද්ධිෙය්දී නම් විෙශේෂෙයන්ම -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මුදල් ෙගවීෙම්දී නම් යම් යම් ෙද්වල් තිෙබනවා ෙන්.

(Mr. Speaker)

එෙහනම් පශ්න අහන්න ෙවලාවට එන්නත් දැන ගන්න ඕනෑ.
පශ්න අංක 5 - 3377/'12 - (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

පී.

හැරිසන්

මන්තීතුමා
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

454
(iv)

இளவல் பைடப்பிாிவின் தைலைமயகத்தில்
ேகட்ேபார்கூடெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்காக
இளவல்
பைடப்பிாிைவச்
சார்ந்த
ஒ
மாணவ க்கு
பா 2500 ெப மதியான
ாிக்கற் க்கைள
விற்பைன
ெசய் மா
அறி ைர வழங்கப்பட் ள்ளதா;

(v)

இதன் லம்
யா ;

எதிர்பார்க்கப்ப ம்

வ மானம்

(vi)

இவ்விதம்
க்ெகட் க்கைள
ெசய்வதற்குள்ள சட்டாீதியான அ

விற்பைன
மதி யா ;

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, උතුරු මැද පළාෙතන් ෙතොරතුරු
ෙගන්වා ගැනීමට අවශ්ය නිසා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා
මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

ශිෂ්යභට බල කාය මූලස්ථානෙය් ශවණාගාරය ඉදි
කිරීම : ටිකට් පත් අෙළවිය
இளவல் பைடப் பிாி த் தைலைமயக
ேகட்ேபார்கூட நி மாணம் :ாிக்கற் விற்பைன

CONSTRUCTION OF AUDITORIUM AT CADET CORPS
HEADQUARTERS : SALE OF TICKETS

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

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

3726/’13

6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
திஸாநாயக்க சார்பாக )

-

மாண் மிகு

அ ர

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

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

(i)

දිවයින පුරා පාසල්වල පිහිටුවා ඇති ශිෂ්යභට
කණ්ඩායම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

ආසන්න වශෙයන් එම කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය
කරන සිසුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iii)

1985 අංක 40 දරන මිනිස්බල උපෙයෝගීතා පනත
අනුව ශිෂ්යභට බලකා මූලස්ථානෙය් ෙසේවා වනිතා
ඒකකයක් පිහිටුවීමට හැකිද;

(iv)

ශිෂ්යභට බලකා මූලස්ථානෙය් ශවණාගාරයක්
ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් එක් ශිෂ්යභට සිසුෙවකුට රු.
2500 ක් වටිනා ටිකට්පත් විකිණීමට උපෙදස් දී
තිෙබ්ද;

(v)

එමඟින් අෙප්ක්ෂිත ආදායම කවෙර්ද;

එෙසේ ටිකට්පත් අෙළවියක් සිදුකිරීම සඳහා ඇති
නීතිමය අවසරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(vi)

(b)

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
සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(අ)

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

Will he inform this House (i) the number of cadet corps established in
schools islandwide;
(ii) the approximate number of students
representing the corps;
(iii) whether a Seva Vanitha Unit can be
established in the Cadet Corps
Headquarters as per the Utilization of
Manpower Act, No. 40 of 1985;
(iv) whether instructions have been given to get
each student to sell tickets worth Rs. 2,500
to fund the construction of an auditorium at
the Cadet Corps Headquarters;
(v) the amount of income expected; and
(vi) the available legal sanction for selling
tickets in this manner?
If not, why?

வல்கள்

நா
ரா ம்
உள்ள
பாடசாைலகளில்
தாபிக்கப்பட் ள்ள இளவல் பைடப்பிாி களின்
எண்ணிக்ைக யா ;

(ii)

ேமற்ப
பிாி கைள பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக அண்ணளவாக
யா ;

(iii)

1985ஆம் ஆண் ன் 40ஆம் இலக்க மனிதவ
பயன்பாட் ச் சட்டத்தின் பிரகாரம், இளவல்
பைடப்பிாி த் தைலைமயகத்தில் ேசவா வனிதா
பிாிெவான்ைற தாபிக்க
மா;

(ආ)

(i)

2621කි. (ෙදදහස් හයසිය විසිඑකකි.)

(ii)

ශිෂ්යභටයින් 65525කි. (හැටපන්දහස් පන්සිය විසිපහකි.)

(iii)

උක්ත පනෙතහි ශිෂ්යභට බලකා මූලස්ථානෙය් ෙසේවා
වනිතා ඒකකයක් පිහිටුවීම පිළිබඳව සඳහනක් ෙනොමැත.

(iv)

නැත.

(v)

අදාළ නැත.

(vi)

අදාළ නැත.

පැන ෙනො නඟියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 10 - 3379/'12-(1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

[පූ.භා. 10.14]

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා ෙවනුෙවන්
මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාස තුනක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11 - 3728/'13 - (1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති 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.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 ෙදවනවර
කියැවීම. ෙදවන ෙවන් කළ දිනය.

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

லம், 2014

APPROPRIATION BILL, 2014
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය
කියවන ලදී.
ඊට අදාළ පශ්නය [ෙනොවැම්බර් 21]
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය' [අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා]
පශ්නය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள
வாசிக்கப்பட்ட .
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ நவம்பர் 21]
"சட்ட லம்
இப்ெபா
இரண்டாம் ைற
மதிப்பிடப்
ப மாக" [ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்]
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட .

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [21st
November]
"That the Bill be now read a Second time".- [His Excellency
Mahinda Rajapaksa]
Question again proposed.

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු කථානායකතුමනි, මීට අවුරුදු ෙබොෙහෝ ගණනකට ඉස්සර
අය වැය ෙල්ඛනය එනවා කිව්වාම රෙට් විශාල උනන්දුවක්, විශාල
ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා මට මතකයි. සති ගණන් මිනිස්සු
බලාෙගන හිටියා තමන්ට ලැෙබන සහන සම්බන්ධෙයන්. ඒ
වාෙග්ම අරක්කු, සිගරට් මිල ඉහළ යනවා කියලා කලින්
ෙගනැල්ලා stock කර ගන්නවා. ඒ විධියට ෙලොකු උනන්දුවක්
තිබුණා. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් රෙට් අය වැය ගැන
එෙහම උනන්දුවක් ෙම් රෙට් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, අද අය වැය කියන
ෙද් ගණන් ගන්ෙන්ත් නැහැ. තරුණයන් අතර විතරක් ෙනොෙවයි
මැදි වයෙසේ ඉන්න අය තුළ පවා අද අය වැය ගැන කිසිම
විශ්වාසයක් නැහැ. හැම ෙදයක්ම වාෙග්, අය වැය කියන ෙද්ත්
ෙබොරු, වැඩකට නැති ෙදයක් විධියට තමයි මිනිසුන් අද දකින්ෙන්.
එෙහම නම් ෙම් අය වැය ඒ විධියට බාල්දු කිරීම සම්බන්ධෙයන්
සම්පූර්ණ වග කීම රජය බාර ගන්න ඕනෑ.
ෙම් අය වැෙයන් පසුව හාල්මැස්සාෙග් සිට සෑම ෙදයක්ම ඉහළ
ගිහින් තිෙබනවා. විවිධ බදු දාලා තිෙබනවා. ෙම් බදු නිසා ජීවන
වියදම වැඩි ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන
විධියට, පුදුමාකාර විධියට ජීවත් වීෙම් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් බදු ගහනවා ෙවනුවට ෙම් තිෙබන
නාස්තිය, ෙම් රෙට් තිෙබන දූෂණය, විනාශය නවත්වන්න පුළුවන්
නම් සංවර්ධනයට ඕනෑ තරම් මුදල් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් කියලා
අපි වග කීෙමන් යුතුව කියනවා. ඊෙය් අය වැය විවාදය
අවස්ථාෙව්දී අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා පමුඛ අෙප් කථිකයින් ඒ
සම්බන්ධව විස්තර කිව්වා. ඒ වාෙග්ම අදත් ඒ සම්බන්ධව විස්තර
කියයි. මට තිෙබන ෙවලාව තුළ ඒ සියලුම විස්තර කියන්නට
අමාරුයි. නමුත් ෙම් අය වැය කියන ෙදය පවුෙල් ව්යාපාරයක
ගිණුම් හදනවා වාෙග් කරන්න බැහැ. ෙම් අය වැය තුළ රෙට්
සමස්ත ආර්ථිකය පිළිබඳ චිතයක් ඇති ෙවන බව අපි දකින්ෙන්
නැහැ. ඉස්සර කාලෙය් ෙපොෙහොසත් හාම්පුතුන් තමන් ළඟ වැඩ
කරන ෙසේවකයින් පිළිබඳව කිසිම හැඟීමක් නැතිව, තමන්ෙග්
ලාභය පමණක් ඉලක්ක කරෙගන අවුරුද්ද අන්තිමට ෙම් වාෙග්
ගණන් හිලවු හදලා ලාභ බලනවා. එතැනදී තමන් ළඟ වැඩ කරන
අයට ෙහණ ගැහුවත් කමක් නැහැ කියලා ඒ අය හිතනවා. ෙම්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැයත් එෙහම එකක් විධියට තමයි අපි
අද දකින්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ
ඉලක්කම් දිහා බැලීෙම්දී ඒ බව පැහැදිලි ෙවනවා. සමස්ත
වියදම්වලින් සියයට 47ක්ම ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රාජපක්ෂ
පවුලට අනුබද්ධ අමාත්යාංශවලට සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිබියදී ඒක
ෙනොදන්න පිරිසක් රෙට් සිටිනවා. ඒක ෙකොෙහොමද වුෙණ්? අද
ඇත්ත ෙබොරු කිරීෙම් ව්යාපාරයක් ෙම් රෙට් ෙබොෙහොම තදින්ම
කියාත්මක ෙවනවා. ඉස්සර කාලෙය් සිටි ධනවත් හාම්පුතුන්
තමන්ෙග් ෙසේවකයන්ෙග් ඇත්ත ලාභය හංගනවා වාෙග් අද ඉන්න
පාලකෙයෝත් තමන්ෙග් ෙහොරකම් මාධ්ය මඟින් එළියට එන එක
වළක්වනවා, ඒවා වාරණය කරනවා. අද මිනිස්සු ෙතොරතුරු දැන
ගන්ෙන් මාධ්යවලින්. නමුත් අවාසනාවකට ලංකාෙව් ජනතාවට ඒ
අයිතිය අහිමි වී තිෙබනවා. ඍජු හා වකව දැවැන්ත මාධ්ය
මර්දනයක් ෙම් රෙට් සිදු ෙවනවා. ඒක අපි කවුරුත් පිළිගන්නා
ෙදයක්. මාධ්ය අයිතිකරුවන්ට, එෙහම නැත්නම් කර්තෘවරුන්ට,
මාධ්යෙව්දින්ට අද විවිධ තර්ජන එල්ල කරනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, මාධ්යෙව්දින් 17 ෙදෙනක් පමණ ඝාතනය වුණු
ආකාරය සම්බන්ධෙයන් තවමත් කිසිම පරීක්ෂණයක් නැහැ.
ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ අයෙග් නම් ඉතිහාසයට එක් වනවා.
ෙම් වාරණය එන්ෙන් අන්න ඒ විධියටයි. ඒ වුණාට මුදලට හා
බලයට යට ෙනොවී -
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ගරු මන්තීතුමනි, රිචඩ් ද ෙසොයිසා ගැන ෙමොකද කියන්ෙන්?

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය මානව හිමිකම් යටෙත් අයිතිවාසිකම්
තිෙයනවා, කථා කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් සිටිෙය් රිචඩ් ද ෙසොයිසා සිටි
කාලෙය් ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්, ඒ කාලෙය් ඔබතුමාත් සිටිෙය්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙන්. ෙනොදන්නවා වාෙග් නිකම්
ෙබොරුවට කුලියට කහින්න එපා.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිතුමනි, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය මානව හිමිකම්
යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කිරීමට අයිතියක් තිෙබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ අයිතිය මට ලබා ෙදන්න. ඒ ආදර්ශය
ෙමතැනින් ෙදන්න. ෙමොකක්ද ෙම්? [බාධා කිරීම්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක Human Rights Commission එෙක්දී ෙනො කිව්ෙව් ඇයි?
එතැනදි ඒක කියන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට
කටවල් තිබුෙණ් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට කටවල් තිබුෙණ්
නැති වුණාට අපට තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ෙග් ෙවලාෙව්දී ඒවාට පිළිතුරු
ෙදන්න. ලජ්ජයි. ෙමොකක්ද ෙම්? [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ අයට අය වැයට උත්තර ෙදන්න බැහැ, ෙවන ඒවා කියන්න
පුළුවන්; nursery බෙබක්.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

දැන් පන්දම්කාරෙයෝත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා, ඒවාට උදවු
කරන්න.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් බලය හමුෙව් හිස ෙනොනමන,
වැදගත්, ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන වැඩ කරන මාධ්යෙව්දින්ට
අෙප් ආචාරය, අෙප් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි පුද කරනවා.
ෙම් රෙට් අනාගතය ගැන හිතමින් ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ෙම්
"ෙරජිමය" තුළට රිංගන්ෙන් නැතිව තමන්ෙග් රාජකාරිය
ෙද්වකාරියක් වාෙග් සලකන මාධ්යෙව්දින් ෙකොටසක් ෙම් රෙට්
සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒ අය ගැන ආඩම්බර වනවා.
අද ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් අරුම පුදුම තත්ත්වයක්. අද කවුරු
හරි ඇත්ත කථා කෙළොත් ඒ පුද්ගලයා ෙද්ශ ෙදෝහිෙයක්. එෙහම
නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාට ෙකොටි ෙල්බලය අලවනවා. නමුත් ෙකොටි
ෙකොෙහද ඉන්ෙන් කියන එක ෙම් රෙට් කවුරුත් දන්නවා. නමුත්
ආණ්ඩුෙව් මතය එක්ක හිඳිමින් ඒකට සුදු හුනු ගෑෙවොත් ඒ
පුද්ගලයා ෙද්ශ ෙපේමීෙයක්. [බාධා කිරීම්] එවැනි අය ඔය
පැත්ෙත්ත් ඉන්නවා. ඒක නිසා මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.
අද විපක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයක්, විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්
ඉස්සරහට එද්දි; දූෂණ වංචාවලට එෙරහිව කථා කරද්දි ෙකළින්ම
ගහන්ෙන් ෙද්ශ ෙදෝහී label එකයි. රජෙය් ෙම් ඊනියා ෙද්ශ ෙපේමී
ෙල්බල් ඇලවීම ගැන; ඒ නිර්වචනය ගැන මිනිස්සු බලන්ෙන්
ෙබොෙහොම උපහාසෙයන්, ගරු කථානායකතුමනි. මිනිස්සු ෙම්වාට
හිනා වනවා. ඇත්ත ඒකයි. අද අවංකව රාජකාරිය කරන
මිනිසුන්ෙගන් සමහරු විහිළුවට වාෙග් අහන්ෙන් "ෙමෙහම වැඩ
කරලා ඔබ ෙද්ශ ෙදෝහිෙයක් ෙවන්නද යන්ෙන්?" කියලායි. ෙම්
රෙට් අද තිෙබන්ෙන් එෙහම තත්ත්වයක්. අද අය වැය හිස්
ලියවිල්ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "ෙද්ශ ෙදෝහී" කියන
වචනය අද විහිළුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම්
ආණ්ඩුෙව් ෙකෝකටත් ෛතලය බවට "ෙද්ශ ෙපේමී" වචනය පත්ව
තිෙබනවා. එෙහම කියමින් ෙම් ෙද්ශ ෙපේමී සළුපිළි ෙපොරවා ෙගන
සිටින ආණ්ඩුවට ෙමෙහම අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ද
කියලාත් විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අපට අහන්න සිද්ධ වනවා.
තමන්ෙග් හදවතට එකඟව ෙම් අය වැය දිහා බලන කිසිම
ෙකෙනකුට ෙම්කත් එක්ක එකඟ වන්න බැහැ. ෙබොරු ඉලක්කම්,
වචන හරඹවලට මුවා වී අපට ෙද්ශ ෙදෝහී ෙල්බලය අලවන
ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමන්ලාට මතු අනාගතෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්
ගැන කනගාටු වන්න සිද්ධ වන බවත් මම සඳහන් කරනවා.
ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙම් රාජපක්ෂ අය වැයට
විරුද්ධයි කියලා අපි ෙහොඳටම දන්නවා. මාධ්යයට ෙමොනවා
කිව්වත්, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙමොනවා කිව්වත්, ඒ අයෙග්
ෙපෞද්ගලික මතය, ඒ අයෙග් ඇතුළාන්තය ඊට වඩා සෑෙහන
ෙවනස් කියලා අපි දන්නවා.

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාවට අවසර ෙදන්න. මෙග්
ෙවලාව යන්ෙන්. පසු ගිය දා පැවැත් වූ සමුළුෙවන් -[බාධා
කිරීමක්] ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය සමුළුෙව් මානව හිමිකම් යටෙත්
කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.
නැත්නම් මම හයිඩ්පාර්ක් ගිහිල්ලා කථා කරන්න ද? [බාධා
කිරීමක්] ඒක තමයි ඉඩ ෙදන්න කියන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රාජපක්ෂ කිව්ෙවොත් කුලප්පු ෙවනවා.

ෙම් යන කමයට වැඩිදුර යන්න බැහැ කියලා ඒ අයෙග් හෘදය
සාක්ෂිය දන්නවා. අෙප් මන්තීවරු ෙම් අය වැය ගැන ෙබොෙහෝ
සංඛ්යා දත්ත සහිතව කථා කළා. ඒ නිසා ඒ ගැන නැවතත් කථා
කරන්න මම ලැහැස්ති නැහැ. නමුත් සමස්තයක් ෙලස බලද්දී ෙම්
අය වැය "එදා ෙව්ල ටුවර්ස් අය වැයක්" කියලා කියන්න ආර්ථික
විද්යාවට ෙගෞරව උපාධියක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඒක ඕනෑම
තරාතිරමක ෙකනකුට ෙත්ෙරනවා. අපි අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ
යුත්ෙත් ඉදිරි දැක්මක් ඇතිවයි. නමුත් ෙම් අය වැෙය් එෙහම ඉදිරි
දැක්මක් නැහැ. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස
අධ්යාපනයට ආසියාෙව් අඩුම වියදමක් ෙවන් කරලා තිෙබන රට
බවට ලංකාව පත්ව තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාමත් කනගාටුදායක
තත්ත්වයක්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ආණ්ඩුව ලබන අවුරුද්ද
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]

සඳහා අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන
38.8යි. අධ්යාපනයට අඩුෙවන් වියදම් කරන එක ගැන ඇත්තටම
පුදුම ෙවන්න තරම් ෙහේතුවකුත් නැහැ. දැන උගත් මිනිස්සු බිහි
කරනවාට වඩා ඕනෑම ෙද්කට එෙහයි කියන, ඒවාට ආවඩන
එෙහයියන් පිරිසක් බිහි කරන්න තමයි ෙම් ආණ්ඩුවට අවශ්ය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. උගතුන්, බුද්ධිමතුන් බිහි කරනවා ෙවනුවට
තක්කඩියන්, මැරවරයින් බිහි කිරීම තමන්ෙග් ශරීර ෙසෞඛ්යයට
ෙහොඳ බව හා ගැළෙපන බව ෙම් ආණ්ඩුව ෙත්රුම් ෙගන
තිෙබනවා. අධ්යාපනයට එෙහම අඩුෙවන් වියදම් කළත්, කිසිම
පෙයෝජනයක් නැති මිහින් එයාර් වාෙග් ආයතනවලට සල්ලි
ෙකෝටි ගණන් ෙපොම්ප කරනවා. මිහින් එයාර් ආයතනය
අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි සියයක් වාෙග් පාඩුවටයි දුවන්ෙන්.
එෙහම තිෙබද්දී තවත් සල්ලි ෙපොම්ප කරනවා.
ෙම් අය වැෙයන් ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතුවලට
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1.24යි. දවසකට ස්තී දූෂණ
හා ළමා අපචාර 20කට වැඩි සංඛ්යාවක් නිල හා නිල ෙනොවන
අන්දමින් සිදු වන රටක ඒවා පාලනය කිරීම, නියාමනය කිරීම,
නතර කිරීම ෙවනුෙවන් කියාත්මක අමාත්යාංශයට ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන් අර තරම් ෙසොච්චම් මුදලක්. ඇත්තටම ෙම්කත් මහා
විහිළුවක්.
දැන් යුද්ධය නතර ෙවලා අවුරුදු හතරහමාරකට වඩා වැඩියි. ඒ
වුණත් රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට
රුපියල් බිලියන 253.89ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. නවනීදන්
පිල්ෙල් මහත්මිය ලංකාවට ආපු ෙවලාෙව් ඇයට බය ෙවලා
පිහිටවපු නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශයට තව රුපියල්
බිලියන 53.4ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. යුද්ධය අවසන් වී තිබියදීත්
අපි පහාරක ගුවන් යානා ෙග්න්න හදනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
ෙම්ක අපට නම් ෙත්රුම් ගන්න අමාරුයි. කාට පහර ෙදන්න ද?
පාකිස්තානයයි, චීනයයි එකතු ෙවලා හදපු JF 17 තන්ඩර් පහාරක
ෙජට් යානා ලංකාවට විකිණීමට පාකිස්තානය කැමැති වුණාය
කියලා පසු ගිය දවස්වල මාධ්යවල සඳහන්ව තිබුණා. ෙද්ශ සීමා
පශ්නයක පැටලිලා ඉන්න පාකිස්තානයට ෙම් යානා වැදගත්
වුණාට යුද්ධයක ෙසේයාවක්වත් නැති, ළඟපාත රටවල් එක්ක
අර්බුදයක් නැති ලංකාවට ඒවා ෙමොකටද? අපි කා එක්කවත් යුද්ධ
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අපි මාලදිවයින එක්කත්
ෙබොෙහොම සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරනවා. සාමාන්යෙයන් ෙම්
යානාවක නිෂ්පාදන වියදම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 15ත්20ත් අතර ෙවනවා. විකුණුම් මිල තීරණය ෙවද්දී අනිවාර්යෙයන්ම
ෙඩොලර් මිලියන 10ක්, 15ක් ඒකට එකතු ෙවනවා. පාකිස්තානය
ලංකාවත් එක්ක තිෙබන මිතත්වය උඩ නිෂ්පාදන වියදමට ෙම්
යානා දුන්නත් එකකට රුපියල් බිලියන 2ක් වැය ෙවනවා. එක
යානාවකට රුපියල් බිලියන 2ක් වැය කරන්න සූදානම් ෙම්
ආණ්ඩුව ළමා හා කාන්තා කටයුතුවලට අවුරුද්දටම ෙවන්
කරන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 1.2යි. ෙමොකක්ද ෙම් විහිළුව? ෙම් අය
වැය යටිතල පහසුකම්වලට දිරි ෙදන අය වැයක් කියලා ආණ්ඩුෙව්
පකාශකෙයෝ කියනවා.
එදා හම්බන්ෙතොට වරාය හදද්දී රැකියා අවස්ථා 56,000ක්
අලුතින් නිර්මාණය ෙවනවාය කියලා ආණ්ඩුව කිව්වා. නමුත්
එෙහම වුණා ද? සාමාන්යෙයන් රටක යටිතල පහසුකම් ව හය
දියුණු ෙවද්දී රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය ෙවනවා. ෙලෝකෙය්
පිළිගත් සිද්ධාන්තය ඒකයි. නමුත් අෙප් රෙට් ෙවන්ෙන් ඒෙක්
අෙනක් පැත්ත. ෙමෙහේ තිෙබන්ෙන් රැකියා බිහි ෙනොකරන,
ෙකොමිස් කුට්ටිය පමණක් වග කිව යුත්තන්ට ලැෙබන යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනයක්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජනාධිපතිවරයා මුළු රෙට්ම
ජනාධිපතිවරයා මිස එක පෙද්ශයකට පමණක් සීමා වූ, එක

460

පක්ෂයකට පමණක් සීමා වූ ජනාධිපතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. නමුත්
ඒක ෙත්රුම් ගන්න ගතියක් ෙම් ආණ්ඩුෙව් උදවියෙගන් ෙහෝ
ජනාධිපතිවරයාෙගන් පදර්ශනය ෙවන්ෙන් නැහැ. හම්බන්ෙතොට
පෙද්ශය දියුණු කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් කිසි විෙරෝධයක් නැහැ.
මුළු රටම දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නමුත්
රෙට් ෙසසු පෙද්ශත් ඒ විධියට දියුණු කිරීෙම් වග කීමක් තමන්
රෙට් භාරකාරයාය කියා ගන්නා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයාට
තිෙබනවාය කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරනවා.
ඉදිරිපත් කළ ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය විතරක් ෙනොෙවයි "අය
වැය" කියන සංකල්පයත් ෙබොරුවක් බව ෙම් වන විට ඇස්පනාපිට
ඔප්පු වී තිෙබනවා. 2013 අවුරුද්ද ෙවනුෙවන් අය වැය ෙල්ඛනය
ඉදිරිපත් කරද්දී ඒෙක් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක
සමුළුවට යන වියදම් ඇතුළත් කර තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව
අනාගතය ගැන සැලසුම් හදන්ෙන් එෙහම සිල්ලර ආකාරයටයි.
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුවට වැය වුණු රුපියල්
ෙකෝටි 1,400ක මුදල වියදම් කෙළේ ෙකොෙහොමද කියා අප ෙම්
ෙමොෙහොෙත් නැවතත් ෙම් සභා ගර්භෙය්දී පශ්න කරනවා.
තිස් වසරක යුද්ධෙයන් රට මුදා ගත්තාය කියන, තස්තවාදය
විනාශ කළාය කියන ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? කිසිම
ආෙයෝජකෙයකු ෙම් රටට එන්ෙන් නැති තත්ත්වයක තිෙබන, එදා
ධර්මද්වීපයයි කියපු ෙම් රට අද කැසිෙනෝ පුරයක් කරන්න ෙම්
ආණ්ඩුව ෙජ්ම්ස් පැකර් කියන පුද්ගලයා එක්ක අරුම පුදුම ෙපම්
ගිවිසුමක් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. රට, ජාතිය, ආගම ගැන
දවෙසේ පැය විසි හතෙර්ම ෙදොඩවන, මතට තිත රටට හඳුන්වා
දුන්නාය කියා කෑ ෙමොර ෙදන ෙම් ඊනියා ආණ්ඩුව කරන වැෙඩන්
ෙවන්ෙන් කැසිෙනෝ ව්යපාරය රෙට් ආර්ථිකෙය් මුදුන්මල්කඩ
ෙවන එක විතරයි. කැසිෙනෝ කියන්ෙන් ගෙම් ෙගොෙඩ් තිෙබන සූදු
ෙපොළවල් වාෙග් ෙදයක් ෙනොෙවයි. කැසිෙනෝ ෙහෝටල්වල
අනිවාර්ය අංග තමයි ගණිකා වෘත්තිය, මත්පැන් කියන්ෙන්.
ගණිකාෙවෝ, මත්පැන් නැති කැසිෙනෝ, ෙලෝකෙය් ෙකොතැනකවත්
නැහැ. කැසිෙනෝ ව්යාප්තියත් එක්ක රෙට් ඒ දුරාචාර පැතිෙරන
එක නවත්වන්න බැහැ.
රජය ෙමොන තරම් උත්සාහ කළත් ෙමොන තරම් ආලවට්ටම්
දැම්මත් සැබැවින්ම සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියල අද ෙම් රෙට්
ජනතාව තමන්ෙග් අත් දැකීම්වලින් ෙත්රුම් ගනිමින් ඉන්නවා.
රෙට් ජනතාව තව වැඩි කල් ෙම් විකාර ආණ්ඩුවට නටන්න ඉඩ
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා අපි ෙහොඳටම දන්නවා. රටක් ෙව්වා,
ආයතනයක් ෙව්වා ෙම් ඕනෑම ෙදයක් දියුණු වීමට, සාර්ථක වීමට
විනයක් තිබිය යුතුයි; කණ්ඩායම් හැඟීමක් තිබිය යුතුයි;
පාරදෘශ්යභාවයක් තිබිය යුතුයි; සුදුස්සාට සුදුසු තැන ලැබිය යුතුයි.
ඒ ෙමොකුත් ෙනොකර ෙබොරු පීආර්වලින් ජනතාව තවත් මුළා
කරන්න බැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම සත්යය සදාකාලිකවම වළ
දමන්න බැහැ. එය කුමන ෙහෝ ෙමොෙහොතක මතු ෙවනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කාටද ඔය hint ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ආණ්ඩුවට. [බාධා කිරීමක්] ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා
උෙද් පටන් ගත්තු ෙවලාෙව් ඉඳලා කෑ ගහනවා. උෙද් පාන්දර
ඉඳලාකෑ ගහනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔය විධියට හැසිෙරන්න එපා,
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. ලජ්ජයි. කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.
ඔබතුමාෙග් කට රිෙදන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] කලබල
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම්? ෙකෝ පජාතන්තවාදය? ආපු
ෙවලාෙව් ඉඳලා ඇවිස්ෙසනවා. පටන් ගත්තු ෙවලාෙව් ඉඳලා "ජබ
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ජබ ජබ" ගාලා කෑ ගහනවා. තව ෙකෙනකුට කථා කරන්න ඉඩක්
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන විධියට කථා කරන්න
ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කලබල ෙවන්ෙන් නැතිව කථාව
කරෙගන යන්න.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු කථානායකතුමනි, හැම ෙවලාෙව්ම disturb කරනවා.
[බාධා කිරීමක්] අපි ෙහොඳට ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අප අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන්[බාධා කිරීමක්]

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු රවි කරුණානායක
මැතිතුමාත් නිතර නිතර, පුනපුනා පකාශ කරන්ෙන් අපි අධික
ෙපොලියකට විෙද්ශීය ණය අරෙගන තිෙබනවා කියලායි. මම ඊෙය්
රාතිෙය් අප ලබා ගත්තු විෙද්ශීය ණය සියල්ලත්, ෙද්ශීය ණය
සියල්ලත් එකතු කරලා, අෙප් බැංකුව මඟින් ෙගවනු ලබන
ෙපොලියත් එකතු කරලා බැලුවා. අෙප් ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා කිව්ෙව් අපි සියයට 7ත්-8ත් අතර ෙපොලී ෙගවනවා
කියලායි. අපි සියයට 7ත්-8ත් අතර ෙපොලී ෙගවන්ෙන් ණය මුදල්
ෙදකක් සඳහා පමණයි. අෙනක් ඒවාට ඉතා අඩු ෙපොලියකුයි
ෙගවන්ෙන්. සමහර ඒවාට ෙගවන්ෙන් සියයට දශම එකයි. ෙම්
ඔක්ෙකෝම ගත්තාම 2013 සැප්තැම්බර් මස අග වන විට අෙප්
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් බිලියන
6,798.7යි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

මිලියන ෙනොෙවයි, බිලියන.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ඔබතුමා ෙකොළයක් බලාෙගන කියවන නිසා ඔච්චර කලබල
ෙවන්න එපා.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க
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ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට හැම දාම ජනතාව
රවටන්න බැහැ. ජනතාව නියම විධියට ඇත්ත -සත්යය- දකීවි.
එදාට ෙම් රෙට් ජනතාව නැඟී සිටින බව කියමින්, යුක්තිය,
සාධාරණය රජයන සමාජයක් ඇති කිරීම ෙවනුෙවන් අපි දිවි
හිමිෙයන් ෙපනී සිටින බව කියමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව්, බිලියන තමයි. ෙද්ශීය ණය පමාණය, රුපියල් බිලියන
3,827යි. 2012 සැප්තැම්බර් මස අග වන විට විෙද්ශීය ණය
පමාණය රුපියල් බිලියන 2,971.6යි.
අපි සමස්ත විෙද්ශීය ණය සඳහා ෙගවන ෙපොලී පමාණය
බිලියන 60යි. එතෙකොට සාමාන්යය -average එක- වැෙටන්ෙන්
සියයට ෙදකයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කථානායකතුමා

නැහැ, නැහැ.

(Mr. Speaker)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
අමාත්යතුමා.
[පූ.භා. 10.31]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

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

ගරු
කථානායකතුමනි,
අතිගරු
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙමවර ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන සාධනීය ගුණාංග පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක්
කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඊෙය් මම
ඉතා ඕනෑකමින් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාත්, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාත් කරන ලද ආර්ථික
විගහයන්ට සවන් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අද දින කථා කළ අෙප් ගරු
කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ආර්ථිකය ගැන කථා කරනවාට වඩා එයින්
පරිබාහිර වූ කාරණා ගැනයි කථා කෙළේ. නමුත් මා කැමැතියි අෙප්
ආර්ථිකය පිළිබඳවත්, අප ලබා ඇති ආර්ථික ජයගහණ පිළිබඳවත්,
විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ සමහර කරුණු පිළිබඳවත් උත්තර දීමට.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැති ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීම්] ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් අය ෙම්වා කියනවාට කැමැති නැහැ. අපි
ෙම් රෙට් ජනතාවට කියන්න ඕනෑ, ඔක්ෙකෝම ණය සඳහා
ෙපොලිය වශෙයන් අෙප් භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙගවන්ෙන් සියයට
ෙදකයි කියලා. [බාධා කිරීමක්] I did not disturb you. ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට ෙම් රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ
යවන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව විපක්ෂය කියන
ෙද්වල් පිළිගන්ෙන් නැත්ෙත්. ඒවාෙය් කිසිම සත්යතාවක්
ෙනොමැති නිසා, කරුණු මත පදනම් ෙවලා නැති නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනන තර්ක ජනතාව පතික්ෙෂේප කරනවා
විතරක් ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලාත් පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් ඒ
කාරණය නිසායි. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතා පැහැදිලිව
කියනවා, ඒ කරන ලද පකාශ සම්පූර්ණ සාවද්යයි කියා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Please do not disturb me.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කියපු ෙද් අපහාසයට ලක් කරනවා.

ෙම්

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ළඟ තිෙබනවා. එක්සත් ජනපදය ෙම් වන ෙකොට තමන්ෙග් දළ
ජාතික නිෂ්පාදනය වාෙග් සියයට 102.7 ගුණයක් ණය අරෙගන
තිෙබනවා. ජපානය සියයට 238 ගුණයක් ණය අරෙගන
තිෙබනවා. එක්සත් රාජධානිය -මැකරන්ලා- සියයට 88.8 ගුණයක්
ණය අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

නැහැ, නැහැ.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථානායකතුමා

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම කියනවා,අය වැය කථාව ඇතුළත් ෙපොත බලලා ෙම්ක
අසත්යද නැද්ද කියලා කියන්න කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
අසත්ය කියනවාද, නිමල් සිරිපාල අමාත්යතුමා ඇත්ත කියනවා ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී තර්කානුකූලව ඒ ගැන කරුණු ඉදිරිපත්
කරන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක පළමුවැනි කාරණය.
ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. අපි ගත්ත විෙද්ශ ණය පමාණයත්,
ෙද්ශීය ණය පමාණයත් බැලුෙවොත් අපි ෙද්ශීය ණය වැඩිෙයන්
අරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දීත් කිව්වා, ෙද්ශීය ණය
ගත්තාට කමක් නැහැ කියලා. අපි විෙශේෂෙයන් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
ණය පමාණයන් Fiscal Management (Responsibility) Act එක
යටෙත් නියම කරලා තිෙබන පමාණයට වඩා අඩුෙවන් තමයි
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ කරනු ලබන නියමය
තුළ තමයි අපි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක කවදාවත්
exceed කරලා නැහැ. Ceiling එෙකන් පල්ෙලහාට තමයි අපි ණය
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් නියම
කරනු ලබන කමෙව්දය අනුව, ඒ නීති-රීතිවලට අනුව තමයි අපි
ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ණය ගැනීම ගැන ෙබොෙහොම
ෙලොකුවට කථා කරනවා. ලංකාව විතරද ණය ගන්ෙන්? අෙප් දළ
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් අපි ගන්නා ණය පමාණයත් ඒ වාෙග්ම
විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් ගන්නා ණය පමාණයත්
ගැන මම සංසන්දනාත්මක විගහයක් කරන්න කැමැතියි. ගරු
කථානායකතුමනි, කිසිම රටකට ආර්ථික දියුණුව සඳහා ඉදිරියට
යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ, තමන්ෙග් රට තුළ මූලිකව තියන
ඒ ආදායම පමණක් ආෙයෝජනය කිරීෙමන්. ඒක විෙශේෂෙයන්ම
තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටවලට බලපානවා. ඒ නිසා සෑම - [බාධා
කිරීමක්] සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීමනි, කට වහෙගන ෙම්ක අහෙගන
ඉන්න ෙකෝ.
ගරු කථානායකතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් දැන් එක්සත්
ජනපදෙය් ණය අනුපාතය ගැන බලමු. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයත් එක්ක
සංසන්දනය කළාම ෙම් රටවල ණය අනුපාතය පිළිබඳ විස්තර මා
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මැකරන්!

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

කැනඩාව සියයට 85.3 ගුණයක් ණය අරෙගන තිෙබනවා.
චීනය සියයට 26.1 ගුණයක් ණය අරෙගන තිෙබනවා. අෙප්
අල්ලපු රට වන ඉන්දියාව සියයට 66.7 ගුණයක් ණය අරෙගන
තිෙබනවා. ශී ලංකාව තිෙබන්ෙන් සියයට 75 level එෙක්. එෙහම
බලන ෙකොට ෙමවැනි ශක්තිමත් කියන ආර්ථිකයන් තිෙබන
රටවලටත් වඩා ෙහොඳින් ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය අපි හසුරුවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි වැඩිෙයන් ණය ගත්තා කියලා කියන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.
බලන්න, අෙප් රෙට් "මහින්ද චින්තන" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්;
එතුමාෙග් රාජ්ය පාලනය යටෙත් ෙමොන ආකාරයට අෙප් අය වැය
පරතරය අඩු කරලා තිෙබනවා ද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය් ගත්ෙතොත් තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ඒ පශ්නය තිබුණා.
අපට විතරක් ෙනොෙවයි. 1977 දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනියෙගන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලය ගන්න ෙකොට budget
deficit එක තිබුෙණ් සියයට -4.5යි, 1978 දී සියයට -12.5යි;
1979 දී සියයට -11.1යි, 1980 දී සියයට -19.2යි, 1981දී සියයට 12.4යි, 1982 දී සියයට -14යි, 1983 දී සියයට -10.6යි, 1984 දී
සියයට -6.8යි, 1985 දී සියයට -9.7යි, 1986 දී සියයට -10.1යි,
1987 දී සියයට -8.7යි, 1988 දී සියයට -12.7යි, 1989 දී සියයට 8.6යි, 1990 දී සියයට -7.8යි, 1991 දී සියයට -9.8යි, 1992 දී
සියයට -6.1යි, 1993 දී සියයට -7.1යි, 1994 දී සියයට -9.1යි,
1995 දී සියයට -8.7යි, 1996 දී සියයට -8.4යි, 1997 දී සියයට 7යි, 1998 දී සියයට -8.4යි, 1999 දී සියයට -6.9යි, 2000 දී සියයට
-9.5යි, 2001 දී දරුණු යුද සමෙය්දී සියයට -10.4යි, 2002 දී සියයට
-8.5යි, 2003 දී සියයට -7.3යි, 2004 දී සියයට -7.5යි. 2005 දී අපි
නැවත ආණ්ඩුව ගත්තාට පස්ෙසේ සියයට -7ට බැස්සා, 2006 දී
සියයට -7ට බැස්සා, 2007 දී සියයට -6.9ට බැස්සා, 2008 දී සියයට
-7ට බැස්සා. 2009 දී සියයට -9.9 දක්වා වැඩි වීමක් වුණා. 2010 දී
සියයට -8යි, 2011 දී සියයට -6.9යි, 2012 දී සියයට -6.4යි. දැන්
පහයි දශම ගණනක් වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ
පාලනයට වඩා ෙහොඳ මූල්යමය පරිපාලනයක් අපි කරලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මා තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒක
අහගන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඒක ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට
කියන්න.
ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉතාම
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජෙය් ෙම්
ආර්ථික පරිපාලනය විශිෂ්ටයි කියලා. ෙලෝක ආර්ථික
අවපාතයන්ට හසු වුණත් ස්වශක්තිෙයන් නැඟී සිටීමට, ෙම්
තිෙබන ෙවනස අඩු කර ගැනීමට අපි සමත් ෙවලා තිෙබනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමෙය් සියයට 105ට තිබුණු ණය බර ෙද්ශීය
දළ නිෂ්පාදනයට සමානුපාතිකව සියයට හැත්තෑ ගණනකට අඩු
කිරීමට අපට පුළුවන් වීම අෙප් සුවිෙශේෂී වූ ජයගහණයක්, ගරු
කථානායකතුමනි.
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අපි ෙමොනවාටද ෙම් ණය ගත්ෙත්? පරිෙභෝජනය සඳහා අපි
ශතයක්වත් වියදම් කරලා නැහැ. ෙම් ණය සියල්ලම විදුලි
ක්ෙෂේතය, මාර්ග ක්ෙෂේතය ඇතුළු විවිධ ක්ෙෂේතවලට වියදම් කරලා
තිෙබනවා. මාර්ග ක්ෙෂේතයට 2012 දී රුපියල් බිලියන 104ක් සහ
2013 දී රුපියල් බිලියන 101කුත්, විදුලිය සඳහා 2012 දී රුපියල්
බිලියන33 ක් සහ 2013 දී රුපියල් බිලියන 29කුත්, වරාය සඳහා
2012 දී රුපියල් බිලියන 14.3ක් සහ 2013 දී රුපියල් බිලියන
15කුත්, වාරි මාර්ග සඳහා 2012 දී 13.5ක් සහ 2013 දී 15කුත්,
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට 2012 දී 7.4 ක් සහ 2013 දී 8.2කුත්, ජල
සම්පාදනයට 2012 දී රුපියල් බිලියන 17.5ක් සහ 2013 දී රුපියල්
බිලියන 15.3කුත්, අධ්යාපනය සඳහා 2012 දී 16.9ක් සහ 2013 දී
18.6කුත්, ෙසෞඛ්යය සඳහා 2012 දී 15.8ක් සහ 2013 දී 17.6කුත්,
ගාමීය යටිතල පහසුකම් සඳහා 2012 දී රුපියල් බිලියන 58.9ක්
සහ 2013 දී රුපියල් බිලියන 61කුත්, පවාහන ක්ෙෂේතයට 2012 දී
රුපියල් බිලියන 35.1ක් සහ 2013 දී රුපියල් බිලියන 38.4කුත්
වියදම් කර තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ලබා ගත් මුදල් සියල්ල ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙවනුෙවන්, රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, ආර්ථික
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය ඇතුළු යටිතල
පහසුකම් ෙගොඩ නැංවීම සඳහා අපි පාවිච්චි කර තිෙබනවා.
ඒවාෙය් පතිඵල ඉදිරියට එනවා. ලංකාව ණය ලබා ගැනීමට
අනතුරුදායක රටක් ද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව
ඔබතුමන්ලා ෙමොනවා පකාශ කළත් ෙම්වා තීරණය කරන්ෙන්
ජාත්යන්තර සංවිධාන මඟිනුයි. IMF එක, ඒ වාෙග්ම ෙලෝක මූල්ය
පරිපාලනය පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන පමුඛ ආයතනයක් වන
UNESCAP එක කියන ෙම් ආයතන ෙදකම ශී ලංකාව ණය ලබා
ගැනීමට, ණය දීමට අවදානම් රහිත රටක් හැටියට නම් කර
තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් ෙපෙනනවා අද ඔබතුමන්ලා ෙද්ශපාලන
දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින් බලා, ෙද්ශපාලන කණ්ණාඩියකින් බලා අෙප්
රජය විෙව්චනය කළත් ෙම් පිළිබඳව විශ්ෙල්ෂණාත්මක විගහය
කරමින් ආර්ථික අංශයකින් බලන එවැනි සංවිධාන ලංකාෙව්
ආර්ථික ස්ථාවරභාවය හා ණය ෙගවීෙම් හැකියාව පිළිබඳව අපට
ෙහොඳ සහතිකයක් දී තිෙබන බව.
ගරු කථානායකතුමනි, අපත් විපක්ෂෙය් සිටින විට ඔෙහොම
තමයි. අප හැම ෙවලාෙව්ම කිව්ෙව්, "එන වතාෙව් අය වැෙයන්
ආණ්ඩුව වට්ටනවා. ඊළඟ වතාෙව් අය වැෙයන් ආණ්ඩුව
වට්ටනවා" කියායි. විපක්ෂෙය් සිටින විට අප ඔක්ෙකොටම සටන්
පාඨයක් තිබුණා. නැත්නම් තමන්ෙග් පිරිස තබා ගන්න බැහැ ෙන්.
ඒ ගැන අපි ෙත්රුම් ෙගන සිටිනවා. ඒ ගැන අප ඔබතුමන්ලා සමඟ
උරණ වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුව වැෙටන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව
ශක්තිමත් විධියට ඉදිරියට යනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ළඟදි අපි වට්ටනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

බලමු. ඉතින්, වට්ටන්න. වට්ටනෙකොට අල්ලා ගන්න අයත්
ඇති ෙන්. භය ෙවන්න එපා. පුළුවන් නම් වට්ටන්න. පුළුවන් නම්
වට්ටන්න කියා අප අභිෙයෝග කරනවා. හැබැයි, ඔය විධියට ගිහින්
වට්ටන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපිත් ඔෙහොම කියා තමයි වට්ටන්ෙන්.
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(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාට තවමත් එක එක්ෙකනා ලණු
ෙදනවා. මා ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. එතුමාෙග් පකාශෙය්දී
කිව්වා, ෙකොළඹ මහ ෙරෝහෙල් හදවත් සැත්කම් සඳහා අවුරුදු
15ක ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයක් තිෙබනවාය කියා. අද උෙද් මම
අනිල් ජාසිංහ මහත්මයාට කථා කළා. එතුමාෙගන් ෙම් figures
ගත්තා. ෙම්වා මෙග් figures ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි,
දැනට තිෙබන ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනය මාස හයකුත් අවුරුද්දකුත්
අතර කාලයක තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ කාලය තුළ සැත්කම් කර
ගැනීමට 3000ක සංඛ්යාවක් සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්
අවුරුද්ෙද් හදවත් සැත්කම් 887ක් කර තිෙබනවා, stent දැමීම්
756ක් කර තිෙබනවා, angiogram 7,796ක් කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම යම් හදිසි කාරණයක් ඇති වුෙවොත් ජනාධිපති අරමුදලින්
මුදල් ලබා දී ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහලට ෙරෝගීන් යවනවා. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ලැයිස්තුෙව් හිටපු අටදාහක් විතර එයින් ඉවත් වී ෙවනත්
තැන්වලට ගියා. අවුරුද්දක් ඇතුළත 3000කෙග් සැත්කම්
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, units පහක් තිෙබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම දරුවන් සඳහා ෙවනම ම සැත්කම්
ඒකකයක් තිෙබනවා, රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහෙල්. කරාපිටිය
ෙරෝහෙල් සැත්කම් ඒකකයක් තිෙබනවා. ඊළඟට මහනුවර
ෙරෝහෙල් තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් ඔබතුමාට ඒ figures ගැන
දැනුම අඩුයි. ඔබතුමාට කවුරු ෙහෝ ෙම් කරුණු ෙදන අය නිවැරදි
කරුණු ෙදන්න ඕනෑ. නායකතුමා ෙනොමග යැවීම බරපතළ
වරදක් කියලායි මා හිතන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, දියවැඩියා ෙරෝගය වැඩි වීෙම්
තත්ත්වය ලංකාෙව් පමණක් ෙනොව අග්නිදිග ආසියාෙව්ත්
තිෙබනවා. අපට දැන් අවුරුදු 75 වයස් සීමාෙව් ageing population
එකක් ඉන්නවා. එම නිසා තමයි, ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ආරක්ෂා
කරන්නට කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. දැන් බලන්න. ෙකොළඹ
නගරය අවට පෙද්ශය ලස්සනට හදලා, ජනතාවට විෙව්ක ගන්න,
ඇවිදින්න සකස් කර තිෙබනවා. ඒකත් ෙම් ෙසෞඛ්යෙය්ම
ෙකොටසක් තමයි. ඒෙකන් ඔය හදවත් ෙරෝග අඩු කර ගන්නට
පුළුවන්. රවි කරුණානායක මහත්මයාත් ඇවිදිනවා. අප
ඔක්ෙකොමත් ඇවිදිනවා. අෙප් රජය එවැනි පාථමික ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාවකට අවශ්ය පරිසරය හදා දී තිෙබනවා. ෙම් පශ්න පිළිබඳව
මතුපිටින් බලන්ෙන් නැතිව වඩා ගැඹුරු ෙලස ෙසොයා බලා ඒ
සඳහා අවශ්ය සහනයන් ලබා දී තිෙබනවා.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වා, කෘෂිකර්ම
ක්ෙෂේතෙය් අල සහ ලූනු නිෂ්පාදනය මදිය කියා. ඒක අප
පිළිගන්නවා. නමුත් කෘෂි කර්ම ක්ෙෂේතෙය් සහල් අතිරික්තයක්
ඇති කළ බව ඔබතුමා දන්නවා ද? ඔබතුමන්ලාෙග් රජය
කාලෙය්ත් ඒක කරන්න බැරි වුණා. දැන් අප පිට රට යැවීම සඳහා
අවශ්ය සහල් මහවැලි පෙද්ශවල උපදවන්නට තමයි වැඩ කටයුතු
කරෙගන යන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

මහවැලිය හැදුෙව් කවුද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි හැදුෙව්. [බාධා කිරීම්] කව්පි, ෙසෝයා,
බඩ ඉරිඟු පිට රටිනුයි ෙගනාෙව්. නමුත් අෙප් කෘෂි කර්ම
පතිපත්තිය යටෙත් ඒවායින් අප දැන් ස්වයංෙපෝෂිත වී තිෙබනවා.
අල සහ ලූනු සඳහා ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. නමුත්
ඒවා එක කාලයකට හැෙදන ඒවා නිසා ඒ ෙදය එක පාරටම
කරන්නට අමාරුයි. ඒ පිළිබඳව හරිතාගාර ඇතුළු ෙවනත්
අවශ්යතාවන් - [බාධා කිරීම්] අෙප් තමයි ආණ්ඩුව. දැන්
කමකමෙයන් අප ඒක වැඩිදියුණු කර ෙගන යනවා. බඩ ඉරිඟු අප
එක දවසකින් වැඩිදියුණු කෙළේ නැහැ. ඒ සඳහා යම් කාල
පරාසයක් යනවා. එම නිසා කෘෂි කර්මාන්තය අතින්
තමුන්නාන්ෙසේලාට වඩා ඉහළ ඵලදායිතාවක් අෙප් රජය ලබා
ෙගන තිෙබන බව පකාශ කරන්නට කැමතියි.
ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, රබර් සඳහා ෙහොඳ මිලක්
තිෙබනවා. මම පසු ගිය සතිෙය් ඌෙව් වතු පාලකවරුන්ෙග්
සංගමය ආමන්තණය කළා. ඒ සියලු ෙදනාම කිව්ෙව්, "දැන් විශාල
වශෙයන් ඒ මුඩු බිම්වල, හිස් බිම්වල රබර් වගාව පචලිත කිරීෙම්
වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා, ඒක ඉතාමත් සාර්ථකයි කියලා"යි.
ෙම් ක්ෙෂේතයන් වඩා ඵලදායි බවට පත් කිරීම සඳහා අෙප් රජය
නව කියා මාර්ගයන් අරෙගන තිෙබනවා. ඉස්සර මම හල්දුම්මුල්ල
පෙද්ශෙය් යනෙකොට, ඒ වාෙග්ම කහටරුප්ප පෙද්ශෙය් යන
ෙකොට ඒ පෙද්ශවල ගම්මිරිස් කිෙලෝව රුපියල් 80යි. ඊෙය්
ෙපෙර්දා මම නළ ළිං ගණනාවක් විවෘත කරන්නට එහි ගියා. මම
ඇහුවා, "දැන් ගම්මිරිස්වල මිල ෙකොෙහොමද?" කියා. එතෙකොට ඒ
අය කිව්වා, "අෙන්! ආණ්ඩුවට පිං සිද්ධ ෙවන්න දැන් රුපියල් 950
යි" කියා. ඔබතුමන්ලා කියනවා, අද ජනතාව අතර සල්ලි නැහැ
කියා. ෙපොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න. පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ
හල්දුම්මුල්ල ගමට three-wheelers විතරක් 36ක් ෙගනැවිත්
තිෙබනවා.
කුරුඳු ගැන බලන්න. [බාධා කිරීම්] අෙප් කාලෙය් ෙන්
ෙගනාෙව්. ෙම් කාලෙය් ආදායම් වැඩි ෙවලා, අතමිට සරු ෙවලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට වැරහැලි ඇඳ ගත් හිඟන්ෙනෝ
ෙනොෙවයි අද ගම්වල ඉන්ෙන්. ශක්තිමත් ෙගොවි රජවරු ඉන්ෙන්;
ශක්තිමත් ෙගොවීන් ඉන්ෙන්. කෘෂි කර්මාන්තය සහ අපනයන
ෙභෝග
නිෂ්පාදනය අෙප් රජය යටෙත් ඉතාමත් ශක්තිමත්
කර තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය හා වැඩ පිළිෙවළ තුළ
එවැනි ශක්තිමත්භාවයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ආදායම් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. අද දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරෙගන ෙම් ණය
තුරුස් ෙගවීමට පුළුවන් තරම් ආර්ථික ශක්තියක් අපට ලැබී
තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණා උඩයි.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා
කිව්වා අද 275,000ක් පමණ පිරිසක් පිට රට යනවාය, ඔවුන්
එෙහම පිට රට යන්ෙන් ලංකාෙව් රක්ෂා නැති නිසාය කියලා.
රක්ෂා නැති නිසාම ෙනොෙවයි, සමහර අය කැමැතියි පිට රට ගිහින්
මීට වඩා වැඩි මුදලක් ලබා ෙගන රැකියාවල ෙයෙදන්න. ඒක ඒ
අයට තිෙබන අයිතියක්. අපට ෙම් අයට ලංකාෙව්ම රක්ෂා ෙදන්න
පුළුවන් නම් ඉතාම ෙහොඳයි. දැන් ඉන්දියාෙවන් කට්ටිය ෙවන
රටවලට යනවා. බංග්ලා ෙද්ශෙයන් එෙහම යනවා. [බාධා
කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, පිලිපීනෙයන් යම් පිරිස් රැකියා
සඳහා ෙවන රටවලට යනවා. අද මැෙල්සියාෙවන් පවා
ඉන්දුනීසියාවට කට්ටිය යනවා. ෙහොඳ ආර්ථිකයක් තිබුණාට,
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ඉන්දුනීසියාෙවනුත් කට්ටිය ෙවන රටවලට එනවා. This is a
global trend. සමහර තරුණයන් කැමැතියි ෙමෙහේ රැකියා
කරනවාට වඩා පිට රටකට ගිහින් ඒ රටවල් බලලා ඒවාෙය් රක්ෂා
කරන්න. ඔවුන් ෙකොරියාවට යන්න කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම්ක අෙප්
ආර්ථිකෙය් වැටීමක් හැටියට ෙපන්වන්න එපා. ෙම්ක අද තරුණ
පරපුර තුළ තිෙබන යම් සංකල්පයක්. අප ඒවාටත් ඉඩ ෙදන්න
ඕනෑ ගරු කථානායකතුමනි. ඒ තුළින් විශාල විෙද්ශ විනිමය
පමාණයක් ලබා ගන්න හැකි වීම පිළිබඳව අප සතුටු ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය ෙදස
බලන්න. කිසිම ෙකෙනකුට අභිෙයෝග කරන්න බැහැ, අද අෙප්
සංචාරක ව්යාපාරෙය් සුවිෙශේෂ වූ පගමනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක ඉදිරියට තව තවත් වැඩි ෙවනවා. මම ළඟදි
CHOGM එක ෙවනුෙවන් හම්බන්ෙතොටට ගියා. ඒ වාෙග්ම
People's Forum එකට මම හික්කඩුවට ගියා. මා ඒවාට ගියාම මා
දන්නා කුඩා ව්යවසායකයින් කීප ෙදෙනක් මුණ ගැෙහනවා. මම
ඔවුන්ෙගන් ඇහුවා, "ෙකොෙහොමද ෙහෝටල්වල තත්ත්වය?" කියලා.
"ඇමතිතුමනි, ෙහෝටල් full" කියලා ඔවුන් කිව්වා. මම ඇහුවා, "
ෙම් CHOGM එක නිසා ද?" කියලා. "නැහැ, නැහැ, CHOGM
එක තිබුණත්, නැතත් ෙම් ටිෙක්ම අෙප් ෙහෝටල් පිරිලා
තිෙබන්ෙන්" කියලා ඔවුන් කිව්වා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි,
සාමාන්ය හා මධ්යම පන්තිෙය් ව්යවසායකයාට දැෙනන ආර්ථික
පතිලාභයක් අෙප් රජෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවාය කියන එකට
අභිෙයෝග කරන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒක ෙත්රුම් ගන්න. ඒ
නිසා ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවට ගහන ෙකොට වැරැදි ආයුධවලින්
ගැහුෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලා අමාරුෙව්. [බාධා කිරීමක්] ගරු
කථානායකතුමනි, අෙප් ජනතාව තුළ අපට විශාල ශක්තියක්
තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා කිව්වා රජෙය් ෙසේවකයන්ට දීපු රුපියල් 1,200ක
දීමනාව මදියි කියලා. ඔබතුමන්ලා පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය්දී
කිව්වා, "රුපියල් 10,000කින් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි
කරනවා"ය කියලා. මතකයි ෙන්ද? ජනතාව එය පතික්ෙෂේප කළා.
ඒ ෙමොකද දන්නවා ද? ෙද්ශපාලනඥයන් සින්දු කියන කියන
පළියට ජනතාව නටන්න සූදානම් නැහැ. ජනතාව බලනවා, ෙම්ක
කරන්න පුළුවන් ෙදයක්ද කියලා. ඒ නිසා පාෙයෝගික යමක්
කියන්න ඕනෑ. ඔවුන් ඔබතුමන්ලා විශ්වාස කෙළේ නැහැ. රුපියල්
10,000ක් ෙදනවා කිව්ව එක ඔබතුමන්ලාෙග් පරාජයටත් ෙහේතු
වුණා, අසත්ය පකාශ කරලා ඡන්දය ගන්න යනවාය කියලා. ඒ
නිසා ජනතාවට කථා කරන ෙකොට ටිකක් සංෙව්දී ෙවන්න. රජෙය්
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 1,200ක් ෙහෝ ලබා දීම අෙප් ෙලොකු
ජයගහණයක් හැටියට අප කල්පනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අප විෙශේෂෙයන්ම පකාශයට පත්
කරන්න ඕනෑ අප ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් සහනදායී වැඩ
පිළිෙවළවල් රාශියකට අවනත ෙවලා තිෙබන බව. රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා හැම ෙවලාෙව්ම SriLankan Airlines
එක ගැන, මිහින් ලංකා එක ගැන පශ්න අහනවා. ෙම් සැෙර්ත්
කිව්වා SriLankan Airlines එකට සල්ලි දීලා තිෙබනවාය කියලා.
ඔව්, සල්ලි දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කියනවා ෙම්වා ලාභදායක
නැහැ කියලා. ඔබතුමා කියන්න Emirates වාෙග් ෙතල් තිෙබන
රටක airline එකක් හැරුණු විට ෙලෝකෙය් සෑම airline එකක්ම
අද විශාල -[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, එක වතාවක
British Airways එක බංෙකොෙලොත් වුණා. ඒ අයට ෙලොකු fleet
එකක් තිෙබනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඇයි, Swiss Air එක?
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව්, Swissair එකත් බංෙකොෙලොත් වුණා. ගරු
කථානායකතුමනි, කුඩා රටවල රාජ්ය ව්යවසායක් වශෙයන්
පවත්වා ෙගන යාෙම්දී පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික
ව්යවසායක් වශෙයන් පවත්වා ෙගන යාෙම්දීත් ගුවන් යානා පිළිබඳ
ක්ෙෂේතෙය් ගැටලුවක් තිෙබනවා. නමුත් SriLankan Airlines
කියන්ෙන්, a national airline. අෙප්ම airline එකක් තිෙබන එක
අෙප් ජාතියට ෙපෞඪත්වයක්. ඒ නිසා ඒ ෙපෞඪත්වය ෙවනුෙවන්
යම් ගණනක් වියදම් කරන්න ඕනෑ. ඒක අෙප් සංචාරක
ව්යාපාරයට අත් වැලක්. [බාධා කිරීමක්] පවුෙල් අය විතරක්
ෙනොෙවයි ෙන් ෙම්ෙක් යන්ෙන්. ෙකොච්චර අය යනවාද? අද Mihin
Lanka යානාවලින් කී ෙදෙනක් දඹදිව වන්දනාෙව් යනවා ද?
රාජපක්ෂ පවුෙල් අය විතරද දඹදිව වන්දනාෙව් යන්ෙන්? ගරු
කථානායකතුමනි, දඹදිව වන්දනාෙව් යන අය ෙකළින්ම ෙමෙහේ
ඉඳලා බුද්ධගයාවට ඉතා සාධාරණ මුදලකට Mihin Lanka
යානෙයන් ගිහින් ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු මුළු රජයටම පින්
ෙදනවා. අපටත් පින් ෙදනවා, ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක් සලසා දීම
ගැන. ඒ නිසා ඕවා විෙව්චනය කරන්න ගිෙයොත් එෙහම
ඔබතුමන්ලාෙග් තිෙබන ඡන්ද පදනමත් නැති ෙව්වි, රවි
කරුණානායක මන්තීතුමනි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එහි Chairman කවුද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න ෙකෝ.
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ගරු කථානායකතුමනි, අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට
විෙරෝධතා පකාශ කරන්න විධියක් නැහැ; Picket කරන්න විධියක්
නැහැ. ෙම් උපාධිධාරින් හැටදාහ රැකියා ෙනොමැතිව එළිෙය් සිටියා
නම් ඔය ඔක්ෙකොම එතැනට යනවා. ෙකොටසක් හරි යනවා. නමුත්
අද අපි ඒ slogan එක නැති කරලා තිෙබනවා. අපි ඔවුන්ට රැකී
රක්ෂා ලබා දීලා තිෙබනවා. රජෙය් තිෙබන ඉඩ පහසුකම් අනුව
දැන් ඔවුන්ව ස්ථීර කරෙගන යනවා. ඉතින් බලන්න, ෙමොන තරම්
ජයගහණයක් ද කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තීවරුන්ෙගන්
ඇහුෙවොත් කියන්ෙන්, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කිරීමට කාලය හරි. තව මිනිත්තු
ෙදකකින් විතර අවසන් කරන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

තව විනාඩියයි ගරු කථානායකතුමනි.
එතුමන්ලා අපට කියන්ෙන්, "ඔබතුමා බදුල්ෙල් අයට රැකියා
ෙදනවා" කියලායි. මම කිව්වා, "ඔව්, අපි රැකී රක්ෂා ෙදනවා"
කියලා. " නමුත් අෙප් කාලෙය් අපට රක්ෂා ෙදකක්වත් ෙදන්න
ලැබුෙණ් නැහැ" කියලායි ඒ අය කියන්ෙන්. ඒ නිසා රාජ්ය
පරිපාලනය වාෙග්ම ෙද්ශපාලන කළමනාකරණය හා ජනතාවෙග්
ඒ අවශ්යතාවනුත් අපි ෙත්රුම් අරෙගන වැඩ කරන්නට ඕනෑ. ඒ
විධියට වැඩ කළ නිසා තමයි අෙප් ආණ්ඩුව චිරාත් කාලයක්
පැවෙතන්ෙන් කියන එකත් පකාශ කරමින්, ෙමවැනි අය වැය
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සුබ පතමින්
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[ .ப. 10.59]

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ආකාරයට ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් ජනතා අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු රාශියක්
ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතෙය් වැඩ
කටයුතු රාශියක් ඉෂ්ට කළා. රඹකැන්ඔය ව්යාපෘතිය අපි විවෘත
කළා. සම්බාධක පැෙනව්වත් දැන් උමාඔය ව්යාපෘතිය සඳහා
ලංකාෙව් සල්ලි වියදම් කරමින් අපි ඒ වැඩ කටයුත්ත කරෙගන
යනවා. ෙමොරගහකන්ද, කළුගඟ ව්යාපෘති කරෙගන යනවා.
යාන්ඔය ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු අපි ආරම්භ කළා. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් අලුෙතන් කුඹුරු අස්වද්දන්නට, ජලය
ලබා ෙදන්නට, ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 16කට වැඩි පමාණයක්
අෙප් රජෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
සංවර්ධනය ඉලක්ක කරෙගන, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය
ෙවනුෙවන් රැකී රක්ෂා උත්පාදනය කිරීමක් සිදු වනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, අද ෙම් රෙට් විරැකියාවත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேநற்ைறக்கு
ன்தினம்
ேமதகு ஜனாதிபதி ம் நிதியைமச்ச மான மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்களினால் உைரயாற்றப்பட்ட வர
ெசல த்திட்ட
அறிக்ைகயில் பல விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்
க்கின்றன.
ஏறக்குைறய 02 மணித்தியாலங்க ம் 15 நிமிடங்க ம்
எ த் க்ெகாண்ட
இந்த
உைரயில்
பல
விடயங்கள்
குறிப்பிடப்பட்டன.
இவ்வறிக்ைகயி ள்ள
விடயங்கைள
ைமயாக ஆராய்ந் எங்களால் ஓர் அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க
யாவிட்டா ம்கூட, ெதாி ெசய்யப்பட்ட விடயங்களில்
சிலவற்ைறப் பற்றியாவ
இவ்விடத்தில் உைரயாற்றலாம்
என் நிைனக்கின்ேறன்.

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම වතු ක්ෙෂේතෙය් plantation sector එෙක් - අද ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය
කම්කරුවන් ලබා ගැනීමයි. විරැකියාවක් තිෙබනවා නම් එෙහම
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා ද? ශී ලංකාෙව් විරැකියාව ඉතාමත්ම අඩු
පතිශතයකට අද පත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා තමයි අද අපි
ලබා ෙගන තිෙබන ආර්ථික ජයගහණ. තව ජයගහණ රාශියක්
ලබා ගන්නට තිෙබනවා. අපි උපාධිධාරින් 60,000කට පත්වීම්
දීලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් මම කියනවා ෙම්
උපාධිධාරින්ෙග් ඵලදායීතාව අඩුයි කියලා. ෙම් අය ඔක්ෙකොම
බලන්ෙන් ඔෆීස් කාමරවලට ෙවලා ඉන්නයි. මෙග් වාරිමාර්ග
ක්ෙෂේතෙය් රැකියා සඳහා සමහර අයව එව්වා. නමුත් ඒ අය field
එකට යන්න කැමැති නැහැ. ඉතින් ඒ වාෙග් අඩු පාඩුකම්
තිෙබනවා.

இந்த அறிக்ைகயின் பிரகாரம், அரசாங்க வ மானமான
இவ்வ டம் ஏறக்குைறய
பாய் 1,100 பில் யனாகக்
காணப்ப கின்ற அேதேவைள, அரசாங்கத்தின் நைட ைறச்
ெசலவினம் வ மானத்ைதவிட, ஏறக்குைறய
பாய் 1,200
பில் யனாக அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . இதைன
நாங்கள் ஒட் ெமாத்தமாகப் பார்க்கின்றெபா
, 2014ஆம்
ஆண் ல் இந்த அரசாங்கத்தின் நைட ைறச் ெசலவினமான
ஏறக்குைறய
பாய் 2,300 பில் யன் என மதிப்பிடலாம்.
இவற்ைறச் சமாளிப்பதற்காக, ஏற்பட்ட பற்றாக்குைறைய
நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக, மக்கள் அன்றாடம் பயன்ப த் கின்ற
ெபா ட்களின் விைலகைள அதிகாிக்கின்றார்கள். ன்ைனய
காலங்களில் வர
ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற
நாளில் ெப ம்பாலான மக்கள் ெபா ட்களின் விைல

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)
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[ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා]

அதிகாிக்கப்ப கின்றதா,
அல்ல
குைறவைடகின்றதா?
என்பைத
அறிவதில்
மிக ம்
கண் ம்க த் மாக
இ ப்பார்கள். ஆனால், இந்த அரசாங்கத்ைதப் ெபா த்தளவில்
வர ெசல த் திட்டத்தின் லம் ெபா ட்களின் விைலகளில்
அதிகாிப் ச் ெசய்யாமல், அதற்கு
ன்ன ம் பின்ன ம்தான்
விைலகளில்
அதிகாிப் ச்
ெசய்கின்ற .
இதன் லம்,
சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற வர ெசல த் திட்டமான மக்கைளப்
பாதிக்காத சு கமான ஒன்ெறன்ற மாையைய ஏற்ப த்த
அரசாங்கம் ைனகின்ற .
இந்த வர
ெசல த் திட்டத்தில் பல விடயங்கள்
உள்ளடக்கப்பட்
க்கின்றன. அதில் சில நல்ல விடயங்க ம்
இ க்கின்றன
என்பைத
நான்
இங்கு
கூறித்தான்
ஆகேவண் ம்.
அதாவ ,
நாங்கள்
ற்
தாக
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ
வர
ெசல த் திட்டமாக இ
இல்லா விட்டா ம்கூட, அதி ள்ள ஒ
சில விடயங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ யைவயாகேவ
இ க்கின்றன.
தலாவதாக, 10,000 ெமட்ாிக் ெதான் அாிசிைய எம
நாட்
ள்ள உலக உண த் திட்ட அ வலகத் க்கு ெகா க்க
இ க்கின்றார்கள். இ
நல்ல தான்; பிைழெயன்
நான்
ெசால்லவில்ைல. இந்த நாட் ேல ேபார் நிகழ்ந்த காலங்களில்
மற் ம் சுனாமி ேபான்ற இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்ட
காலங்களில்
உலக
உண த்
திட்டத்தின்கீழ்
ெவளிநா களி
ந்
பல ெபா ட்கள் எம
நாட் க்கு
அ ப்பப்பட்டன. அதற்குக் ைகம்மாறாக இந்த அரசாங்கம்
2014ஆம் ஆண் ல் ஏறக்குைறய 50,000 ெமட்ாிக் ெதான்
அாிசிைய
ெவளிநா க க்கு
அ ப் வதற்கு
யற்சிெய த்தி க்கிற . இ
ஒ
நல்ல ெசயல்; இைதச்
ெசய்யக்கூடாெதன்
நான் ெசால்லவில்ைல. ஏெனனில்,
நாங்கள்
ெவளிநா களி
ந்
ெதாடர்ச்சியாகப்
ெபா ட்கைளப்
ெப பவர்களாக
மட் ம்
இல்லாமல்,
ெகா ப்பவர்களாக ம் இ க்கேவண் ம்.
ஆனால், கடந்த ஏ
வ டங்களாக தி ேகாணமைல
மாவட்டத்தி ள்ள சம் ர் மக்கள் இைடத்தங்கல் காம்களிேல
transit
camps
அகதி
வாழ்க்ைகையேய
அ பவித் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு உலக
உண த்
திட்டத்தின்கீழ்
வழங்கப்ப கின்ற
நிவாரணம்
நி த்தப்பட்
க்கின்ற . கடந்த ஒ
வ ட காலமாக
அவர்க க்கு எந்தவித உண ப் ெபா ட்க ம் இந்தத்
திட்டத்தி டாகக் ெகா க்கப்படவில்ைல. ஆனால், அவர்கள்
இ ப்பேதா இைடத்தங்கல் காமில். அவர்கள் இ வைரயில்
மீளக் கு யமர்த்தப்படவில்ைல. இந்தச் சைபயிேல ெசன்ற
வ டம் எம தைலவர் இரா. சம்பந்தன் அவர்கள் ேகட்ட ஒ
ேகள்விக்கு, அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் "சம் ாில்
இந்திய அரசாங்கம் அனல் மின் நிைலயத் க்குப் பாவிக்கின்ற
காணிையத் தவிர்த்
ஏைனய காணிகளில் அந்த மக்கள்
வாழலாம், மீள்கு ேயற்றப்ப வார்கள், அவர்கள் அங்கு பயிர்
ெசய்யலாம்" என்
பதிலளித்தி ந்தார். நாங்கள் அதைன
நம்பியி ந்ேதாம்.
ஆனால்,
ேநற்ைறக்கு
ன்தினம்
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கூனித்தீவில் நைடெபற்ற
ஒ கூட்டத்தில் மீள்கு ேயற்றப் பிரதி அைமச்சர் ரளிதரன்
அவர்கள் "எந்தக் காரணம் ெகாண் ம் சம் ர் மக்கள்
அவர்க ைடய
கிராமத்தில்
மீளக்
கு ேயற்றப்
படமாட்டார்கள்" என்ற ெசய்திையக் கூறியி க்கின்றார்.
இவற்ைறப்
பார்க்கின்றெபா
,
அைமச்ச க்கு
ஒ
நிகழ்ச்சித்திட்டம், பிரதி அைமச்ச க்கு ஒ நிகழ்ச்சித்திட்டம்
என் வைகயில்
குள ப யான
தீர்மானங்கைள
எ க்கேவண் ய
ஒ
ர்ப்பாக்கிய
நிைல
இன்
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அரசாங்கத் க்குள்ேளேய ஏற்பட்
ப்ப
ெதளிவாகின்ற .
இந்த விடயங்களின் லம், அரசாங்கம் தமிழ் மக்கள்மீ
எந்தவித சிந்தைன ம் இல்லாம
க்கின்ற என்பைதத்தான்
நாங்கள் திட்டவட்டமாகக் கூறிைவக்க
ம். ஆகேவ,
ெவளிநா க க்கு அாிசிைய -

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා (නැවත පදිංචිකිරීෙම්
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு விநாயக
அைமச்சர்)

ர்த்தி

ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி

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

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Yes, what is your point of Order?
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා

(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

The Hon. Member mentioned about resettlement in
Sampur. Hon. Member, you know the rules and
regulations. The Government took these lands for
development purposes. It was gazetted. So, people cannot
get these lands back again.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Hon. Member, please continue.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

I am referring to the lands which were not taken by
the Government. The Minister, Hon. Basil Rajapaksa told
us about this.
ஆகேவ, 50 ஆயிரம் ெமற்றிக் ெதான் அாிசிைய
ெவளிநா க க்கு
இனாமாகக்
ெகா க்கின்றைதப்
பாராட் கின்ற அேதேவைள, இங்ேக வா கின்ற அந்தத் தமிழ்
மக்க க்கு அதில் ஒ சி
பங்ைகக்கூட நீங்கள் ெகா க்க
யாதா என் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கைள நான் ேகட்க
வி ம் கின்ேறன்.
இப்ெபா
இங்கு பிரதி நிதியைமச்சர் அவர்கள்
இ க்கின்றார். 'விவசாய ஓய் தியத் திட்டம்' ஏற்ெகனேவ,
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட ஒ
திட்டம் என்ப
அவ க்கு
நன்றாகத் ெதாி ம். இந்தத் திட்டத்திேல இலங்ைகவாழ்
விவசாயிகள்
அங்கத்தவர்களாகச்
ேசர்க்கப்பட்டார்கள்.
ஆனால், கடந்த இரண்
வ ட காலமாக அவர்க க்குாிய
ஓய் தியம் வழங்கப்பட்டவில்ைல. இ
இப்ப யி க்க,
இதற்கு அப்பால் இன் ேமார் ஓய் தியத் திட்டம் இந்த
2014ஆம்
ஆண்
வர
ெசல த்
திட்டத்தில்
ன்ெமாழியப்பட்
க்கின்ற .
அதாவ
63
வயைதத்
தாண் யவர்க க்கு
1,250
பாய்
ஓய் தியமாகக்
ெகா க்கப்ப ம்
என்
ன்ெமாழியப்பட்
க்கின்ற .
ஏற்ெகனேவ நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட அந்த ஓய் தியத்
திட்டத் க்கு நடந்த கதி என்ன? என்பைத நான் ெகளரவ பிரதி
நிதி அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Member, can I make a clarification?
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Okay.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Member, under the earlier scheme, people were
getting only Rs. 500. You remember that. Now, under this
new scheme, they will be getting Rs. 1,250. So, those who
are over 63 years of age will have no problem. We are
looking into the cases of the other people also. We have
to give immediate relief to the older people. That is why
we have fixed the age limit at 63. But, we will look into
this question and if we can give further relief, we will do
that.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

பலதரப்பட்ட மாற் த் திறனாளிகள் அங்ேக இ க்கின்றார்கள்.
2014ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட அறிக்ைகயிேல
மாற் த்திறனாளிக க்கான ெதாழிற்பயிற்சிகைள அளிப்
பதற்காக ஏறக்குைறய 100 மில் யன்
பாய் ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்
ப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இ மிக ம்
நல்ல விடயம். ஆனால், இந்தப் பயிற்சி நிைலயம் ெதற்கிேல
சீ ைவ என்ற இடத்தில் அைமந் ள்ளைத நான் அறிேவன்.
அைதவிட
ெதன்னிலங்ைகயிேல
ேவ
பகுதிகளி ம்
இ க்கலாம் என்
நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த மாற் த்
திறனாளிகள் மனிதப் பண் கள், மனித சிறப்பியல் கள், மனித
உணர் கள் உள்ளவர்கள். அவர்கள் சில ேவைளகளில் ஒ
கு ம்பத்ைதக்கூட தைலைமதாங்கி நடத்தக்கூ ய ெபா ப்
வாய்ந்தவர்களாக ம் மாறக்கூ ம். அப்ப ப்பட்டவர்க க்கு
ஒ
ெதாழிற்பயிற்சிக் கல் ாிைய உ வாக்கித் ெதாழிற்
பயிற்சியளித் , ெதாழில் வழங்குவதன் லம் அவர்க ைடய
வாழ்ைவ வளம்ெபறச்ெசய்ய
ம்.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

Hon. Member, that is a very good idea. I will bring it
to the notice of the Hon. Minister of Social Services. I
am sure, he will be very happy to contribute to it.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

When are you going to implement the other scheme?

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

This scheme is in operation. It will not be difficult for
us to adjust it with regard to the others also. Those who
are over 63 years and already getting paid will now get
the benefit.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

Okay, that is better. If you can establish an institution
like this in the North or the East or in both provinces, we
will accept that.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I think that is a very reasonable suggestion. We will
follow up on that. I will discuss it with my Colleague.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Will people get the pension only after 63?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
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கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Those who are over 63 and would have earlier
received Rs. 500 a month will now get Rs.1,250 a month.
It is a big improvement for them.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

If that is so, it is okay.
ச க ேசைவ பற்றி எ த் க்ெகாண்டால், இந்நாட் ேல
அதிகமான மாற் த் திறனாளிகள் இ க்கின்றார்கள் என்ப
உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அதி ம் அதிகபட்ச மாற் த்
திறனாளிகள் இலங்ைகயின் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில்தான்
இ க்கின்றார்கள்
என்பைத
நான்
திட்டவட்டமாகச்
ெசால்ேவன். கடந்த
ப்ப
ஆண்
காலப் ேபார்
வரலாற்றிேல,
தம
கால்
ைககைள
இழந்தவர்கள்,
த்திசுவாதீனமற்றவர்கள், அங்கங்கைள இழந்தவர்கள் என

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Thank you very much, Hon. Minister.
நீங்கள்
இன்
இச்சைபயிேல
உ திெமாழி
அளித்தைதப்ேபான்
மாற் த்திறனாளிக க்கான
ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்கைள அைமத் த் தந்தால் நாங்கள்
மிக்க நன்றி ைடயவர்களாக இ ப்ேபாம்.
இன்
கிழக்கு மாகாணத்தில் மட் மன்றி நாட் ன் பல
பிரேதசங்களி ம் உள்ள விவசாயிகள் வனஜீவராசிகளினால்,
குறிப்பாக
யாைனகளின்
தாக்குதல்களினால்,
ெப ம்
இன்னல்கைள
அ பவித் க்
ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
ஆகேவ யாைனகளின் தாக்குதல்களி
ந்
அங்குள்ள
விவசாயிகைள எவ்வா
பா காக்கலாம் என்பைத அறிந்
ெசயற்பட ேவண் ய இந்த அரசின் க்கிய கடைமயாகும்.
எம
மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல
மாத்திரம்
பல
ற் க்கணக்காேனார் யாைன தாக்கி இறந்தி க்கிறார்கள்.
யாைனகளின் தாக்குதல் காரணமாக அவர்கள்
கைள
இழந்தி க்கிறார்கள்; ெபா ளாதாரத்ைத இழந்தி க்கிறார்கள்.
ேம ம்,
மட்டக்களப் ,
அம்பாைற,
தி ேகாணமைல
மாவட்டங்களில் வயல்களிேல நிம்மதியாக ேவைல ெசய்ய
யாத
ஒ
ர்ப்பாக்கிய
நிைலைம
ஏற்பட் க்
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා]

ெகாண்
க்கின்ற . யாைனகளின் தாக்குதல்களி
ந்
மக்கைளப் பா காத் க்ெகாள்வதற்குப் 'பா காப்
ேவ '
மாத்திரம் தீர்வாக அைமயா . ஆகேவ, சம்பந்தப்பட்ட
அைமச்சர்கள் அல்ல
அைமச்சரைவ இந்த விடயத்ைத
வ வாக ஆராய்ந் இதற்கு மாற் வழி என்ன? என்பைதத்
தீர்மானிக்க ேவண் ம். 2014ஆம் ஆண்
வர
ெசல த்
திட்டத்தில் ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலகத்திற்கும் வனசீவராசி
பா காப் மற் ம் ச தாயப் பா காப் க்ெகன 10 மில் யன்
பாய்
ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற .
இ
வரேவற்கத்தக்க ; என்றா ம், இ
ேபா மானதாெவன்ப
ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . ஒ
வ டத்தில் 10 ேபர்
யாைனகளின் தாக்குதல்களினால் இறந்தால், அந்தப் பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கு இந்த 10 மில் யன் பாய் ேபாதா .
அந்தள க்கு ப ேமாசமாக கிழக்கு பகுதிகளிேல, அ
ம்
குறிப்பாக மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல, யாைனகளின்
அட்டகாசம் இ ந் வ வைத நீங்கள் பத்திாிைக வாயிலாக
அறிந்தி ப்பீர்கெளன் நான் நிைனக்கின்ேறன்.
இதற்கு ேமலதிகமாக, ேதைவயான வாகனங்கள் மற் ம்
உபகரணங்கைளக் ெகாள்வன ெசய்வதற்கு வன சீவராசிகள்
திைணக்களத்திற்கு
200
மில் யன்
பாய்
ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்
க்கிற . ஆனால், ஒ
குைற இ க்கின்ற .
அதாவ , ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தி ம் வன சீவராசிகள்
திைணக்களத்தின் காாியாலயங்கள் இ ந்தா ம் அதிேல 2
அல்ல 3 ேபர்தான் ேவைல ெசய்கின்றார்கள். அவர்களால்
ஒ case ஐக்கூட த க்க
யா . 24 மணித்தியால ம் alert
ஆக இ க்கேவண் ய இந்தக் காாியாலயம் ெவ ம் 3
ேபைரக்ெகாண்
இயங்க
யா . வன சீவராசிகள்
வளப்ேப ைக என்ற தனி அைமச்ேச இ க்கின்ற . அதற்குப்
ெபா ப்பாக அைமச்சர் ஒ வ ம் இ க்கின்றார். உலகத்திேல
எங்குமில்லாதவா
இந்த
நாட் ேல
100
க்கும்
ேமற்பட்டவர்க க்கு
அைமச்சுப்
ெபா ப் க்கள்
ெகா க்கப்பட்
க்கின்றன. இந்த வைகயில், இலங்ைக
ஆசியாவிேல ஆச்சாியமான ஒ
நா
என்
ெசால்வதில்
உண்ைம இ க்கத்தான் ெசய்கின்ற . எனேவ, இந்த வன
சீவராசிக க்காக ஓர் அைமச்சர் இ க்கின்ற ேநரத்தில் ஏன்,
அந்த
ஆளணிைய
அதிகாித்
மக்கைள,
குறிப்பாக
விவசாயிகைள, பா காக்க
யா ? என்
நான் இந்த
ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
அ த் , சுகாதார ேசைவைய எ த் க்ெகாள்ேவாம்.
ஒவ்ெவா
வ ட ம்
பல்கைலக்கழகங்களி
ந்
பட்டம்ெபற்
ைவத்தியர்கள் ெவளிேயறினா ம் வடக்கு,
கிழக்ைகப் ெபா த்தளவில் ைவத்தியர்களின் பற்றாக்குைற
மிக ம் அதிகமாகேவ காணப்ப கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல
2
பல்கைலக்கழகங்கள்
ைவத்தியர்கைள
உ வாக்கி
ெவளிேயற்றினா ம்கூட,
அ
ேபாதியதாக
இல்ைல.
ெதன்பகுதிப்
பல்கைலக்கழகங்களி
ந்
ெவளிேய ம்
ைவத்தியர்கைளத்தான்
வடக்கு,
கிழக்கு
ைவத்
தியசாைலக க்கும் அ ப்பேவண் யி க்கின்ற . ைவத்திய
ேசைவயான
மக்களின் அத்தியாவசிய ேசைவ என்ற
காரணத்தினால் ைவத்தியர் பற்றாக்குைற ஏற்படாதவா அந்த
ைவத்தியசாைலகைள நீங்கள் பா காக்க ேவண் ெமன்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
சீனாவின்
உதவிேயா
வடக்கு,
கிழக்கில்
சில
ெசயற்றிட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்கு பல மில் யன்
ெடாலைர ஒ க்கியி ப்பதாக நாங்கள் அறிகிேறாம். அதைன
அைமச்சரைவகூட
அங்கீகாித்தி ப்பதாக ம்
நாங்கள்
ேகள்விப்பட்ேடாம். ஆனால், ேநற்
ன்தினம் இங்கு
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நிகழ்த்தப்பட்ட வர ெசல த் திட்ட உைரயில், ெகா ம்ைப
ைமயப்ப த்தி ெகா ம் , க ேபாவில மற் ம் றாகம ேபான்ற
இடங்களி ள்ள ேபாதனா ைவத்தியசாைலக க்கு மட் ம்
சீனாவின் ெசயற்றிட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்கு ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்கள்
ன்ெமாழிந் ள்ளார்.
ஆகேவ,
அைமச்சரைவ
அங்கீகாரம்
ெபற்ற
வடக்கு,
கிழக்கு
அபிவி த்திக்கான அந்தச் சீனாவின் ெசயற்றிட்டத் க்கு
ேநர்ந்த கதி என்ன? என்பைத ம் நான் உங்கள் கவனத் க்குக்
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.
கல்விையப் ெபா த்தளவில் 2014ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தில் ெபா க் கல்விக்காக 125 பில் யன்
பாய் ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . நன்றி! ஆனால்
இந்த
125
பில் யன்
பாயில்
80
பில் யன்
ஆசிாியர்க க்கான சம்பளமாகச் ெசலவிடப்படவி க்கின்ற ,
10 பில் யன்
த்தகங்கள், சீ ைடகள், மதிய உண
ேபான்றவற் க்காகச் ெசலவிடப்படவி க்கின்ற . ஆகேவ,
கல்வியின் ஏைனய ேதைவக க்கு ஒ சில பில் யன் பாைய
மட் ேம
ெபற் க்ெகாள்ள
ம்.
அேதேநரத்தில்
மாணவர்க க்கு வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்காவிட்டால்
நிச்சயமாக அவர்கள் கல்வியில் பின்தங்குவார்கள் என்ப ஒ
ெவளிப்பைடயான விடயமாகும். ெசன்ற ைற இடம்ெபற்ற
ஐந்தாம் வகுப் ப்
லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயில் எம
மாவட்டத்தின் பின்தங்கிய ஒ
பிரேதசமான வாகைரயில்
எட் ப் ேபர் சித்தியைடந்தார்கள். ஆனால், இந்த ைற
ஒ வ ம் சித்தியைடயவில்ைல. அதாவ அங்ேக ெசன்ற ைற
ஒ
விேசட வகுப்ைப அல்ல
விேசட நிகழ்ைவ ஒ ங்கு
ெசய்
ெகா த்ததன் காரணமாக அந்த எட் ப் ேப ம்
சித்தியைடந்தார்கள். இந்த
ைற அ
ெசய்யாததன்
காரணமாக எவ ம் அந்தப் பகுதியில் சித்தியைடயவில்ைல.
ஆகேவ, ஆசிாியர்க க்கு அப்பால், அல்ல
த்தகம், மதிய
உண க்கு
அப்பால்
கல்விைய
எந்த
வைகயிேல
ன்ேனற்றலாம் என்ற விதத்தில் அத டன் சம்பந்தப்பட்ட
ேவ
சில விடயங்கைள ம் இனங்கண்
அவற்ைறச்
ெசயற்ப த் வதன் லம் நல்லெதா
கல்விச் ச தாயத்ைத
வாகைரயிேலா, மட்டக்களப்பிேலா மட் மல்ல, இந்த நா
வ ம் உ வாக்கிக் ெகாள்ளலாம் என்பைத நான் ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.
அத் டன்
குறிப்பாக,
ஆசிாியர்க க்கு
2008ஆம்
ஆண்
ந்
நி ைவச்
சம்பளம்
வழங்கப்பட
ேவண் யி ந்த . 2013ஆம் ஆண் ல் இன் வைர ம் அ
வழங்கப்படவில்ைல. 2014ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்
திட்ட அறிக்ைகயி ம் அந்த நி ைவச் சம்பளம் பற்றிக்
குறிப்பிடப்படவில்ைல. 2011ஆம் ஆண் ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
வர
ெசல த் திட்ட அறிக்ைகயிேல ஆசிாியர்க க்கு
வழங்கப்பட ேவண் ய நி ைவச் சம்பளம் வழங்கப்ப ம் எனச்
சுட் க்காட்டப்பட்
ந்த . இப்ெபா
2013ஆம் ஆண்
நிைறவைடய ள்ள நிைலயி ம் அதைன வழங்குவதற்கு இந்த
அரசாங்கம்
ன்வரவில்ைல
என்ற
க்ககரமான
ெசய்திைய ம் நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்குக்
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.
அ த்ததாக,
வாழ்க்ைகச்
ெசல
ஜுரம்ேபால்
ஏறிக்ெகாண்
க்கின்ற இந்தக் காலகட்டத்தில் அரசாங்க
ஊழியர்க க்கு வ கின்ற ஜனவாியி
ந்
சம்பளத்ைத
உயர்த்தா , வாழ்க்ைகச் ெசல ப்
ள்ளி அதிகாிப்பின்
அ ப்பைடயிேல 1,200
பாய் வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப
உயர்
மட் ம்
வழங்கப்பட்
க்கின்ற .
இத்ேதா
ஏற்ெகனேவ வழங்கப்ப கின்ற அந்தப் ப ைய ம் ேசர்த்தால்
ஏறக்குைறய 7,800
பாய் கிைடக்கும். ஒ கிேலா 'அங்கர்'
பால்மா க்குச் ெசன்ற மாதம் விைல உயர்த்தப்பட்ட !
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குழந்ைதக க்கான
பால்மாவின்
விைல
இவ்வா
உயர்த்தப்பட்டேபா , 'காஸ்' விைல ம் உயர்த்தப்பட்ட .
அதற்கு அப்பால் அத்தியாவசிய உண ப் ெபா ட்களின்
விைலக ம் அதிகாிக்கப்பட்ட . ஆகேவ, இந்த 1,200 பாய்
என்ப
மிக ம் சிறியெதா
உயர்
என் தான் என்னால்
கூற
ம். வாழ்க்ைகச் ெசல கள் என்ப
எல்ேலா க்கும்
சமமானேத. ஓய் தியம் ெபற் ள்ளவர்க க்கும் தற்ெபா
அரசாங்கத்தில் பணி ாிபவர்க க்கும் 'லக்ஸ்பிேற', 'அங்கர்'
ேபான்ற
பால்மா
வைககள்
ஒேர
விைலக்குத்தான்
விற்கப்ப கின்றன. அ
தியவர்க க்ெகனக் குைறந்த
விைலக்கு விற்கப்ப வதில்ைல; அதில் அவர்க க்ெகன்
ன் ாிைம மில்ைல. ஓய் தியம் ெபற் ள்ளவர்க க்கு
அ
ம் 2006ஆம் ஆண் க்கு
ன்னர்
ஓய் தியம்
ெபற் ள்ளவர்க க்கு மட் ம் வாழ்க்ைகச் ெசல ப்ப
500
பா ம் ஏைனய ஓய் தியக்காரர்க க்கு 350
பா ம்
வழங்குவதாகக்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள .
ஆகேவ,
இைளஞர்க க்கும் தியவர்க க்கும் இைடயில் வயதளவில்
ேவ பா
இ ப்பி ம்
வாழ்க்ைகச்
ெசலவினத்ைதப்
ெபா த்தவைரயில்
அேநகமாக
தியவர்கள்
பாதிக்கப்படக்கூ யவர்கேள! அந்தவைகயில் இந்த 500 பாய்
அல்ல 350 பாய் அதிகாிப் எந்த அள க்குப் ெபா ந் ம்
என்
நான் ெகளரவ அைமச்சர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
அ த் , மிகமிக
க்கியமான விடயெமான்ைற நாங்கள்
ஆராய ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். கடந்த ேபார்க்
காலத்திேல தங்க ைடய காணிப் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாக
ஒ வ ம்
கங்ெகா க்க
யாமல் இ ந்த சந்தர்ப்பத்தில்
அரசியல் ெசல்வாக்குப் ெபற்ற சிலர் அக்காணிக க்குச் சில
வர்த்தமானிப்
பிரகடனங்கைளச்
ெசய்தி க்கின்றார்கள்.
அதனால் இன் சில அதிகார வரம் க்குட்பட்டவா அந்தக்
காணிகள்
ெதாடர்பாக
பிரேதச
ெசயலகங்க க்கும்
உள் ராட்சி
நி வனங்க க்கும்
இைடயில்
சில
ரண்பா கள் ேதான்றக்கூ ய வாய்ப்
ஏற்பட் ள்ள .
அ மட் மல்லாமல்
இனங்க க்கிைடேய
கைல ம்
ரண்பா கைள ம் ஏற்ப த் கின்ற ஒ
நிைலைம ம்
ேதான்றியி ப்பதனால் ஒ Delimitation Committee - எல்ைல
நிர்ணயக் கு ைவ ஏற்ப த்தி கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள
காணிகள் ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட இந்த வர்த்தமானிப்
பிரகடனங்கைள மீள்பாிசீலைன ெசய்ய ேவண் ம் என்
நாங்கள்
விநயமாகக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.
இதன்
காரணமாக
எம
மக்க ைடய
கால்நைடகைள
அவர்க ைடய நிலங்க க்குக் ெகாண்
ெசன்
ேமய்க்க
யாத நிைல ஏற்பட் ள்ள . அரசாங்கக் காணிைய
ேமய்ச்சல்
தைரயாகப்
பாவிக்க
யாத
நிைல
ேதான்றி ள்ள . We cannot use pasture land as we like. ேவ
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் பலாத்காரமாக அக்காணிகளில்
கு ேயறிப் பயிர் ெசய்வதன் ல ம் எம பண்ைணயாளர்கள்
தம
கால்நைடகைள அங்கு ெகாண் ெசன்
ேமய்க்க
யாத நிைல ேதான்றி ள்ள . இரா வத்தினர்கூட
அவர்க ைடய ெசயற்பா க க்கு ஆதரவளிப்ப டன், எம
மக்கைள அவர்கள எல்ைலக க்கப்பால் கால்நைடகைளக்
ெகாண் ெசன் ேமய்ப்பதற்குத் தைட விதிக்கிறார்கள்.
அ மட் மல்ல,
சில
காணிகளில்
அத் மீறிக்
கு ேய பவர்க க்கு
எதிராகச்
சட்ட
நடவ க்ைக
எ க்கேவண்டாம் என்
அரசாங்க உயர் அதிகாாிகளினால்,
அவர்க க்குக்கீழ்
ேவைலெசய் ம்
அதிகாாிக க்குக்
கட்டைளயிடப்ப கின்ற . இ ஏன்? என் ேகட்கின்ேறன்.
பாரா மன்றத்தினால் ஆக்கப்பட்ட சட்டங்கைள அ ல்
ெசய்ய ேவண்டாெமன் ெசால்வதற்கு எந்த அரசாங்க உயர்
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அதிகாாிக்கும்
அ கைத
கிைடயா .
எனி ம்,
இவ்வாறானெதா
நிகழ்
மட்டக்களப்பிேல நைடெபற்
றி க்கின்ற .
அதற்காக
நாங்கள்
நீதிமன்றத்ைத
நா யி க்கின்ேறாம்.
நாங்கள்
நீதிமன்றத்ைத
நா யி ப்பதனால், அவர்கள் இன்
அைத ேவ விதமாகச்
ெசய்கின்றார்கள்.
அதாவ ,
அப்பிரேதசத் க்கு
இரா வத்தினர் வந் , அவர்க க்கு ேவண் யவர்க க்குத்
ேதைவயான
காணிகைள
அளந்
ெகா த் க்
ெகாண்
க்கின்றார்கள்.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Hon. Member, can you please wind up now?
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Sir, 30 minutes has been allotted to the Hon.
Saravanapavan. I need only five or ten minutes from his
time.
ஆகேவ, இந்த நிைலைம மாறேவண் ம். அரசாங்கக்
காணிகைள மக்க க்குக் ெகா க்கக்கூ ய உாிைம பிரேதச
ெசயலாளர்க க்குத்தான் இ க்கின்ற . ஆனால், இன்
மட்டக்களப்பிேல
இந்த
ேவைலைய
இரா வம்
ெசய் ெகாண்
க்கின்ற .
இைத
நாங்கள்
ஏற் க்
ெகாள்ள
மா?
நாங்கள்
தவைறத்தான்
சுட் க்காட்
கின்ேறாம்; அரசாங்கச் சட்டத்ைத அ லாக்குமா தான்
ெசால்கின்ேறாம். அரசாங்கச் சட்டத் க்கு ரணாக நாங்கள்
ெசயற்படவில்ைல. ஆனால், இரா வம் ெசயற்ப கின்ற .
இதனால், மக்கள் பயந்
ஓ கின்றார்கள். இந்த நிைலைம
மாறேவண் ம்.
பாரா மன்றத்தினால்
இயற்றப்பட்ட
சட்டங்கைள அதிகாாிகள் அ ல் ெசய்யேவண் ம். இ தான்
நைட ைற! இவ்வாறானெதா
நைட ைறயி க்க, அதற்கு
அப்பால் ெசன்
இரா வம் தைலயி கின்றெபா
,
அரசாங்கத் க்கு
இ க்கு
ஏற்ப கின்ற
நிைலைமதான்
ெதாடர்ந் ெகாண்
க்கின்ற .
நான் இங்கு இன் ெமா
விடயத்ைத ம் ெசால்ல
வி ம் கின்ேறன். திகள் அைமத்தல், பாலங்கள் அைமத்தல்
என்
சில அபிவி த்திப் பணிகள் இந்த அரசாங்கத்தினால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
வ கின்றன. மட்டக்களப்பில் JICA
Project இன் லம் ம ரங்குடல பாலம் மற் ம் பாைத,
சின்னவத்ைத
தி, தம்பலவத்ைத சாஸ்திாியார்
தி ஆகிய
ன்
ேவைலத்திட்டங்க க்கும் ஒ க்கப்பட்ட ெதாைக
ஏறக்குைறய 92.724 மில் யன்
பாய். இைவ கிழக்கு
மாகாண சைப பிரதம ெசயலாளாினால் tender call பண்ணிக்
ெகா க்கப்பட் , அவற்றின் ேவைலகள் 16.02.2012இல்
ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அவ்ேவைலகள்
வைடயேவண் ய
திகதி 31.05.2013. ஆயி ம், ேவைலகள் தி ப்தியளிக்
கவில்ைல என்பதா ம் குறித்த காலத் க்குள் ேவைலைய
க்கவில்ைல என்பதா ம் அேத பிரதம ெசயலாளாினால்
அந்த ேவைலத்திட்டங்கள்
க்குக் ெகாண் வரப்பட்டன.
அதன்பிறகு,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත.

නිෙයෝජ්ය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අනතුරුව

කථානායකතුමා

මූලාසනෙයන්

ඉවත්

වුෙයන්,

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]

මූලාසනාරූඪ විය.

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

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, அதற்குப் பிறகு
மீண் ம் ேகள்வி அறிவித்தல் ேகாரப்பட்ட ; அதற்காக
ெகாந்தராத் க்காரர்கள் விண்ணப்பித்தார்கள்; ேகள்விகள்
திறக்கப்பட்டன. அவ்வள தான்! பல மாதங்களாகி ம் ேகள்வி
அறிவித்தல் லம்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட
ெகாந்தராத்
க்கார க்ேகா அல்ல
தன்ைம ெகாந்தராத் க்கார க்ேகா
இவ்ேவைல ெகா க்கப்படவில்ைல. கிழக்கு மாகாண சைபயில்
அதி யர் பீடத்தி ள்ளவர்கள் மீண் ம் அவ்ேவைலைய
பைழய ெகாந்தராத் க்கார க்கு த்தப்பட்ட ெகாந்
தராத் க்கார க்கு வழங்குவதற்கு திட்டம் தீட் க்ெகாண்
வ கின்றார்கள். இன் ம் -

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
ர்த்தி

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

They never give.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

If they have not given, it is okay. But, they have to
finish the work before the end of December. Otherwise,

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு விநாயக
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ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

They never give that to the terminated contractors.
According to the rule, they cannot give it to them again.
Before taking a decision, you cannot say like that. They
have not taken a decision so far.

60 மில் யன்
பாய் மட்டக்களப்பி
ந்
தி ம்பிப்
ேபாகக்கூ ய வாய்ப் இ க்கின்ற . 60 மில் யன்
பாய்
என்ப குைறந்தள பணமல்ல. - [Interruption.] If you give

the assurance, it is okay. Can you tell the authorities to
start the work immediately with a new contractor? [Interruption.] Yes, I accept that. It is good if you can
take necessary steps to implement that project before the
end of December. Can you do that?
இப்ப யாகச் சில விடயங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன. 60 மில் யன்
பாய்
என்ப ஒ ெசாற்ப ெதாைகயல்ல. இ ெவளிநாட் நிதியாக
இ ந்தா ம் நம
நாட்
அபிவி த்தி ேவைலக க்குப்
பாவிக்கப்படேவண் ய பணம்! இ
மீண் ம் தி ம்பிச்
ெசல்லக்கூடா
என்ப தான் எம
ேகாாிக்ைக. எம
நாட் ன் நிைலைமைய உணர்ந் அவர்கள் எங்க க்குத் தந்த
பணம் தி ம்பிப் ேபாவதற்கு ஒ நா ம் நாங்கள் அ மதிக்கக்
கூடா . ஆகேவ, பிரதி அைமச்சர் ரளிதரன் அவர்கள் இதற்கு
ன்ேனா யாக இ ந்
ெசயற்ப வாராக இ ந்தால் நான்
அவ க்கு நிச்சயமாக நன்றி ைடயவனாக இ ப்ேபன் என்
கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

[පූ.භා. 11.37]

(The Hon. Pon. Selvarasa)

According to the rules, they cannot be given; it is
okay. But, still the authorities of the Eastern Provincial
Council have not given their award to the newly selected
contractors.
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා

(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

That is a wrong information.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

No, it is not wrong information. I got it from the
officials of the Eastern Provincial Council. This is true.

உண்ைமயி ம் உண்ைம. உண்ைமையத் தவிர
ஒன் மில்ைல. அைதத்தான் நான் ெசால்ேவன்.

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

They have not given it so far.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

No, they have given. They are going to start.

ேவ

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு

குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
දහවැනි අය වැය තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්. පළමුවැනි අය
වැය 2004 වර්ෂෙය් දී මා මිත ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉදිරිපත් කළා. දැන් අපි අය වැය 10ක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය 10 තුළ දී අපි ජයගහණ
ලබා තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් දී ඒවාෙය් විස්තර
ඉදිරිපත් කළා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් ඒවා ෙමොනවා ද
කියලා කිව්වා. ඒ නිසා මම ඒ ගැන දිගට කථා කරන්න යන්ෙන්
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ලබා ගත් වැදගත් ජයගහණ සහ අප
හමුෙව් තිෙබන අභිෙයෝග පිළිබඳව මට තිෙබන ෙව්ලාව තුළ මෙග්
කථාව සීමා කරන්නයි මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊට ඉස්සර ෙවලා මට
වචනයක් කියන්න ඉඩ ෙදන්න. අය වැයට, ආර්ථික සංවර්ධනයට
අදාළ වන්නා වූ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් දශක පහකට වඩා
කාලයක් අතිවිශාල ෙමෙහයක් ඉටු කරපු, මෑතදී අෙපන් ෙවන් වී
ගිය ආචාර්ය ගාමිණී ෙකොෙරයා මැතිතුමා ගැන සඳහන් කිරීම
අවශ්යයි කියලා මම කල්පනා කළා. එතුමා තමයි කමසම්පාදනය planning - කියන සංකල්පය ඉදිරිපත් කෙළේ. එපමණක්
ෙනොෙවයි, ඒක භාවිතයට ගන්න ඉදිරිපත් වුණු පළමුවැනි රාජ්ය
නිලධාරියාත් එතුමායි. ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් ඉඳලාම මෑතක් වනකම් හැම ආණ්ඩුවක් යටෙත්ම අය
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වැයට, ආර්ථික සංවර්ධනයට තමන්ෙග් බුද්ධි මහිමෙයන් එතුමා
විශාල ෙමෙහයක් කළා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්යාලෙයන් බිහි වුණු
අෙප් රෙට් පළමුවැනි ආර්ථික විෙශේෂඥයා වන්ෙන්ත් එතුමායි.
එපමණක් ෙනොෙවයි, ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳව ආචාර්ය උපාධියක්
ලබා ගත් අෙප් රෙට් පළමුවැනි පුද්ගලයා වන්ෙන්ත් එතුමායි.
අෙනක් අය ඊට ආසන්න, අදාළ විෂයයන් පිළිබඳ උපාධි ලැබූ
අයයි. ආර්ථික විද්යාෙව් පතිපත්ති පිළිබඳව පළමුව ආචාර්ය
උපාධියක් ලබා ගත්ෙත් ගාමිණී ෙකොෙරයා මැතිතුමායි. මධ්යම
බැංකුව පිහිටු වූ ෙවලාෙව් මධ්යම බැංකුවට ඇතුළු වුණු පළමුවැනි
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරියා වන්ෙන්ත් එතුමායි. ඒ වාෙග්ම ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහතා මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ
කාලෙය්දී එතුමා යටෙත් ෙකොළඹ සැලැස්ම - Colombo Plan සකස් කෙළේත් ආචාර්ය ගාමිණී ෙකොෙරයා මහතායි. ඒ වාෙග්ම
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා යටෙත් පළමුවැනි
දහ අවුරුදු සැලැස්ම සම්පාදනය කළ පුද්ගලයා වන්ෙන්ත් එතුමායි.
ඒ නිසා පැවැති හැම ආණ්ඩුවක් යටෙත්ම අෙප් රටටත්,
ආසියාවටත්, මුළු ෙලෝකයටත් UNCTAD එෙක් මහ ෙල්කම්වරයා
වශෙයන් විශාල ෙමෙහයක් කරපු ආචාර්ය ගාමිණී ෙකොෙරයා
මහතා සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි කියා
මා කල්පනා කළා. විෙශේෂෙයන්ම ස්ථිර ෙල්කම් ෙකෙනක් හැටියට
සංකල්පයක් වශෙයන් ෙම් සැලසුම් කමය ඉදිරිපත් කරලා එය
කියාවට නැංවූ පුද්ගලයා වශෙයන් එතුමාව සඳහන් කරන්න
පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය අපි කුමන පසු
බිමක සිට ද සම්පාදනය කෙළේ? 2004 වර්ෂෙය් දී අය වැය පිළිබඳව
වූ අෙප් උපාය මාර්ගෙය් පබල ෙවනසක් අපි සිදු කළා. විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කථා කරනවා මා අහෙගන හිටියා.
අෙනකුත් නායකතුමන්ලා කථා කළා. නායකත්ව මණ්ඩලෙය්
නායකතුමා කථා කළා. නමුත් ඔවුන් ඒ උපාය මාර්ගය පිළිබඳව
කිසි ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ. තමන්ෙග් විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන
ෙකොට තමුන් බලයට පැමිණිෙයොත් කියාත්මක කරන්න අෙප්ක්ෂා
කරන ආර්ථික උපාය මාර්ගය ෙමන්න ෙම්කයි කියලා කවුරුවත්
කිව්ෙව් නැහැ. ඔවුන්ට එෙසේ කියන්නත් බැහැ. ඔවුන්ට ඒ සඳහා
ඉදිරිපත් කරන්න විකල්පයක් නැහැ. එතුමන්ලාෙග් විකල්පය මුළු
ෙලොව පුරාම අර්බුදයකට ගිහින්. ඒකයි විකල්පයක් ඉදිරිපත්
කරන්න බැරි.
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා අවුරුදු දහයකට පස්ෙසේ අය
වැය විවාදයට සහභාගි වීම ගැන මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා.
ඩී.එස්. ෙසේනානායක අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය් සිට සම්පදායක්
හැටියට අය වැය විවාදය ආරම්භ කෙළේ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමායි. පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළ ඒ සම්පදාය කැඩී තිබුණා.
ෙම් වතාෙව් යළිත් වරක් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ඒ
සම්පදාය ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා. බිතාන්යෙය් ෙකොන්සර්වටිව්
පක්ෂෙය් නායක ෙඩ්විඩ් කැමරන් මැතිතුමාෙගන් ලැබුණු
ආස්වාදයක් නිසා යළිත් වරක් ඒ සම්පදාය ෙගොඩ නැඟීමට එතුමා
ඉදිරිපත් වීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම ඒ ගැනත් සඳහන්
කරනවා.
ෙම් අය වැෙය් පධාන ලක්ෂණ කීපයක් තිබුණා. අෙප් උපාය
මාර්ගවල තිෙබන පධාන ලක්ෂණ ෙමොනවාද? පළමුවන
කාරණාව, අෙප් උපාය මාර්ගය මුළුමනින්ම ෙවෙළඳ ෙපොළට සීමා
වුණු උපාය මාර්ගයක් ෙනොවීම. ෙවෙළඳ ෙපොළ සහ රාජ්ය
මැදිහත්වීම ෙදක එකට යනවා. සැලසුම් කමයයි, ෙවෙළඳ ෙපොළයි
ෙදක සමාන්තරව ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක්. ඒක තමයි පධාන
ලක්ෂණය.
ෙදවන කාරණාව, ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්කම සමාජ
සංවර්ධනය, මානව සංවර්ධනය ෙම් සියල්ලක්ම සමගාමීව,
සමාන්තරව කියාත්මක වීම.
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තුන්වන කාරණාව, අෙප් වර්ධනය සහ සමාජ සාධාරණත්වය growth and equity - යන ෙම් ෙදකම සමාන්තර කර ගැනීම.
ෙමය තමයි පසු ගිය අවුරුදු දහයක කාලය තුළ ෙපර කාලයට
වඩා අපි ගත් පතිපත්තිය නැත්නම් උපාය මාර්ගෙය් ෙවනස. ඒ
පදනම නිසා තමයි අපි ෙම් ෙබොෙහෝ ජයගහණ ලබා ගත්ෙත්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත්
කාරණාවක් තමයි, ස්වාභාවික සම්පත්, ෙභෞතික සම්පත්, මානව
සම්පත්, මූල්ය සම්පත් ෙම් සියල්ලක්ම එකතු කරලා පරිපූර්ණ
වර්ධනයක් - inclusive growth එකක් - ඇති කිරීමට අපි
උත්සාහයක් ගත්ත එක. නිදහෙසන් පස්ෙසේ කවරදාකවත් ෙම් සා
විශාල ෙවනසක් වුෙණ් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුෙව් පධාන ජයගහණය
වශෙයන් මම සලකන්ෙන් අපක්ෂපාතීව, අවිවාදාත්මකව කවුරුත්
පිළිගන්නා පරිදි ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ෙම් සා විශාල
මුදලක් ෙවන් කිරීමයි. කිසිදු රජයක්- අෙප්ම රජවල් ඇතුළුවෙමවන් මුදලක් ෙවන් කර නැහැ. එහි පධාන කාරණාව ඒකයි. ෙම්
අය වැෙය් තිෙබන පධාන ලක්ෂණය ෙමොකක්ද? ෙම් අය වැෙයන්
අලුත් පියවරක් තබා තිෙබනවා, පළමු වතාවට අතිවිශාල මුදලක්
මානව සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් කර තිබීෙමන්. එය තමයි කැපී
ෙපෙනන විෙශේෂ ලක්ෂණය. මානව සම්පත් පිළිබඳ අමාත්යවරයා
වශෙයන් මම ඒ ගැන සතුටු වනවා. අපි පතිපත්තියක් සකස්
කරලා, එය අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, ඒක අනුමත
කරලා, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් ඉල්ලීම අනුව අපි සැලැස්මක් සකස්
කරලා ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි එහි
ඉදිරිපත් කළ නිර්ෙද්ශ ගණනාවක්ම ෙම් අය වැය වාර්තාවට
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි තවත් ඉදිරි පියවරක්
ගන්නවා. ෙමොකද, inclusive growth එකක් කර ෙගන යෑමට
තමයි ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා වුෙණත්; එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සාකච්ඡා කරන්ෙනත්. මුළු ෙලොව පුරාම
අත් දැකීම් පදනම් කර ෙගන සියලු ආර්ථික විද්යාඥයන් යම්
නිගමනයකට බැහැලා තිෙබනවා, inclusive growth එකක්
කියන එක හැම ක්ෙෂේතයකම හැම අංගයක්ම එක් කරලා - එකක්
කරලා අෙනක් එක කරන්නට ෙනොෙවයි - කටයුතු කිරීමට. අන්න
ඒ පතිපත්තිය තමයි අපි පසු ගිය අවුරුදුවල, සරත් අමුණුගම මෙග්
මිතයා මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න ෙකොට යම් ආකාරයකට
ආරම්භ කෙළේ. ඒක අපි යම් කිසි පදනමක් මත අද සකස් කර
ෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට අපි ලබා ගත්
ජයගහණවලින් එකක් ෙදකක් මම කියන්න කැමැතියි. පළමුවන
එක ෙමොකක්ද? බලන්න, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 1,250ට තිබුණු
ඒකපුද්ගල ආදායම අද 3,000ට ආසන්න ෙවලා තිෙබනවා.
ෙදගුණයකට වැඩියි. GDP එක තිබුෙණ් කීයද? ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් බිලියන 24යි. අද එය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 60යි.
එය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වැඩි වුණු කම ෙපන්නුම් කරනවා.
සංවර්ධනය තුළ ෙමන්ම සංඛ්යා ෙල්ඛනවලත් ෙපන්නුම් කරනවා.
නමුත් ඒ නිසාම අද අෙප් ආර්ථිකය මැද ආදායම් ආර්ථිකයක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙක් වාසිත් තිෙබනවා, අවාසිත්
තිෙබනවා. මැද ආදායම් ආර්ථිකයක් බවට අප පත් වන ෙකොට
අපට සහනකාරී ණය මීට පස්ෙසේ හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අපි
ආදායමින් ඉහළට ආපු නිසායි. එය වර්ධනයත් එක්ක ඇති වන
කාරණාවක්. අෙනක් ආයතන, ණය ෙදන ආයතන, කවුරුවත්
ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපට දැන් ඇති හැකි තත්ත්වයක්
තිෙබනවා කියලා ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ පැත්ෙතන් බලන
ෙකොට අපට අවාසිදායක තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපට ණය ලබා
ගන්න ෙවනත් තැන්වලට යන්න ෙවනවා. ඒක අනිවාර්යෙයන්
එළෙඹන තත්ත්වයක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහිදී ෙම් ලබා ගත්ත
ජයගහණය විෙශේෂෙයන්ම අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම
අපි හමුෙව් තිෙබන අභිෙයෝග එක, ෙදක, තුන කියලා සාකච්ඡා
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කිරීම අවශ්යයි. ෙමොකද, අය වැය වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ෙයෝජනා.
ඒ ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීෙම්දී ඉදිරිෙය්දී අපට මුහුණ දිය හැකි
අභිෙයෝග කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අවෙබෝධයකින් කටයුතු
කිරීම වැදගත් කියලා මා කල්පනා කරනවා. ඒ පිළිබඳව ජාතික
වශෙයන් ඉහළම පමුඛත්වයකට ලා කටයුතු කරපු, පධානම
ක්ෙෂේතය අපනයනයි. ඒ කියන්ෙන් විෙද්ශ විනිමය - foreign
exchange. ඒ ගැන අපට සෑහීමකට පත් වන්නට බැහැ. ඒ අදාළ
අමාත්යාංශ විසින් මීට වඩා උද්ෙව්ගෙයන් වැඩ කිරීෙම් අවශ්යතාව
ෙමයින් ෙපන්නුම් කරනවා.
අද අපට විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන පධාන මාර්ග තුනයි
තිෙබන්ෙන්. එනම්, අපනයනය, විෙද්ශවල රැකියා කරන අයෙගන්
ලැෙබන විනිමය - foreign remittances - සහ tourism. ෙම් මාර්ග
තුන තමයි තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශ විනිමය වැඩි කර ගත්ත පමාණයට
විෙද්ශ විනිමය සංචිතය ශක්තිමත් පදනමක තබා ගන්න පුළුවන්
ෙවනවා. ඒක අවශ්යයි. අද අප ජීවත් වන්ෙන් ෙගෝලීය
ආර්ථිකයකයි. බිලියන 65,000ක ෙලෝක ආර්ථිකයක අෙප්
ආර්ථිකය බිලියන 60ක් කිව්වාම, හැටපන්දහසින් හැටයි. ඒ නිසා
ෙලෝකෙය් ඇති වන යුද තත්ත්වයන්, මූල්ය අර්බුද හා විවිධ අවුල්
වියවුල්වලදි අප ඒවාට ෙගොදුරු ෙවනවා. අපට ඒවායින් බැහැරව
ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි අෙප් ආරක්ෂාව සඳහා ඒ සංචිතය
ශක්තිමත් පදනමක තබා ගැනීම අවශ්යයි. දැන් තිෙබන
තත්ත්වෙයන් සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ. එහිදී ගත යුතු එක
පියවරක් තමයි අපි යවන භාණ්ඩවලට අලුත් වටිනාකමක් ඇති
කිරීම -value addition එකක් කිරීම-. ෙම්ක ෙම් අය වැය
වාර්තාෙව් අවධාරණෙයන් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒකට අපි
පර්ෙය්ෂණ කරන්න ඕනෑ. පර්ෙය්ෂණ කරන ෙකොට ඒ සඳහා අපි
ආෙයෝජන කරන්න ඕනෑ. ඇමතිවරු වුණත් පසු ගිය කාලෙය්
විෙව්චන කළා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී. භාණ්ඩාගාරය ඈලිමෑළි
දුබල ගතියක් දක්වනවා, සමහර පර්ෙය්ෂණවලට මුදල් ඉල්ලුවාම.
නමුත් අද ඒ පර්ෙය්ෂණ ෙනොකර ඉන්න බැහැ. හැම දාම අමු රබර්
යවන්න ද? නැහැ. ඒවාට අලුත් තාක්ෂණික කම තිෙබනවා. ඒ
තුළින් තරගකාරී තත්ත්වයකට යාමට අවශ්යයි. ඉතින් ෙමන්න
ෙම්ක අප හමුෙව් තිෙබන එක පධාන අභිෙයෝගයක් වශෙයන් අපි
කල්පනා කරනවා. ශක්තිමත් පදනමක සිටයි අපි වැඩ කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. ඒකට අදාළ අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු විධිමත්
පදනමක තබා ෙගන කාර්යක්ෂම හා ඵලදායකත්වෙයන් කටයුතු
කිරීම අංක එකට -පළමුව, පමුඛව- කළ යුතු වනවා. අෙනක් ඒවා
ඔක්ෙකෝම ෙදවනුව කළ යුතු ෙද්වල්.
ඊළඟට අෙප් අවධානයට ෙයොමු වුණු කාරණාව ෙමොකක්ද?
අෙප් ෙදපැත්ෙත්ම මන්තීවරු දැන් ෙමතැන කථා කළා. පඩි වැඩි
කිරීම මදි කියලා කිව්වා; ඒ වාෙග්ම pension එක වැඩි කළා මදි
කියලා කිව්වා. ඒක ෙදපැත්ෙත්ම අය -අපත්- පිළිගන්නවා. අෙප්ම
වෘත්තීය සමිති ඉල්ලන ඉල්ලීම් අපට ෙදන්න විධියක් නැහැ.
ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. ඇයි ඒ? ෙහේතුව, රජෙය්
ආදායම වැඩි ෙනොවීමයි. ෙම් ශුද්ධ සත්යය ෙත්රුම් ගන්න එපායැ.
1977 දී බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාට
රට භාර ෙදන ෙකොට රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 24යි. එදා ඒ අගය පහළ බහින්න පටන් ගත්ත එක තවම
බහිනවා. අද සියයට 13යි. ෙම්, ශුද්ධ සත්යය. දාහතර ලක්ෂයක් වූ
රජෙය් ෙසේවකයින්ට පඩි ෙගවමින්, ලක්ෂ පහමාරක් වූ
විශාමිකයින්ට විශාම වැටුප් ෙගවමින් ගත්ත ණයවලට ෙපොලිය
ෙගවන ෙකොට ඉතිරි ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. ඉතින් ෙම් යථාර්ථය
අපි පිළිගත යුතුයි. ඒ නිසා තුන්වන ෙලෝකෙය් අෙප් වාෙග්
මට්ටෙම් රටවල රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් අවම
වශෙයන් සියයට 18ක්වත් තිෙබන්න ඕනෑ. 1978 තිබුණු
තත්ත්වෙය් ෙනොෙවයි අද අප ඉන්ෙන්. ඇත්ත, ඒක පශ්නයක්.
රජෙය් ආදායම නැති ෙවන ෙකොට කාටද ඒක බලපාන්ෙන්?
වැඩිපුරම බලපාන්ෙන් සමාජෙය් පහළම තලෙය් අයටයි. ඒ
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වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පඩිනඩිවලට, විශාම වැටුප්වලට,
සමාජයීය කටයුතුවලට බලපානවා. නමුත් ෙභෞතික සම්පත්
සංවර්ධනය සඳහා අපට ණය ගන්න පුළුවන්. එදිෙනදා පඩිවලට
ණය ගන්න බැහැ. රජෙය් ආදායමින් තමයි ඒවා ෙහොයා ගන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා ඉහළම පමුඛත්වය දිය යුතු කාරණාව රජෙය්
ආදායමයි. ෙම් පාර අය වැෙයන් අලුත් ආදායම් මාර්ග ෙගොඩක්
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. මා නම් ඒ ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන්
නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් බදු පතිපත්තිෙය් මීට
වඩා සංෙශෝධනයක් තිබිය යුතුයි. මීට වඩා බදු ෙගවන්න පුළුවන්,
ඇති හැකි පන්තියක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. අෙප් රෙට් tax evasion
එක ඉතාම ඉහළ මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ.
අෙප් ආදායම් මන්දිර තුනක් තිෙබනවා. එනම්, ෙද්ශීය ආදායම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරා බදු ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ
ෙර්ගුව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කර
තිෙබනවා, ෙම්වා මුළුමනින්ම පතිසංස්කරණය කරන්න ඕනෑය
කියලා. ඒ පතිසංස්කරණය ඕනෑ. ඒක අභිෙයෝගාත්මක කාර්ය
භාරයක් ෙලසයි මා සලකන්ෙන්. පහසු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්
සමාජෙය් තිෙබන තත්ත්වය ඒ ආයතනවලත් පිළිබිඹු ෙවනවා.
ෙම්වා දූෂණයට ෙගොදුරු ෙවලා, අකාර්යක්ෂම තත්ත්වයට ෙගොදුරු
ෙවලා, තමන්ෙග් නායකත්වය පිරිහිලා තිෙබන තත්ත්වයකට පත්
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙලොකු operation එකක් කරලායි
ෙම්වා පතිසංස්කරණය කළ යුත්ෙත්. ඒ නිසා එය කළ යුතුයි. ඒක
අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි සමාජෙය් ආර්ථික
විද්යාඥයින් පළ කරන මත අරෙගන බලන්නට ඕනෑ. විවිධ
මට්ටම්වල ආර්ථික විද්යාඥයින් ඉන්නවා. මාක්ස්වාදී ආර්ථික
විද්යාඥයින් ඉන්නවා, නිෙයෝ ලිබරල්වාදී ආර්ථික විද්යාඥයින්
ඉන්නවා, සමාජ පජාතන්තවාදී ආර්ථික විද්යාඥයින් ඉන්නවා. ෙම්
සියලු ෙදනාම ෙපොදුෙව් එකඟත්වෙයන් එන නිගමනයක් තමයි
අෙප් රජෙය් ආදායම අඩුයි, ඒක වැඩි කරන්නට ඕනෑය කියන
කාරණය. ඒ බව ලංකාෙව් සිටින සෑම ආර්ථික විද්යාඥෙයකුම
කියලා තිෙබනවා. IMF එකත් කියලා තිෙබනවා, World Bank
එකත් කියලා තිෙබනවා, කවුරුත් කියනවා. අපිත් කියනවා. එම
නිසා ෙමය අප හමුෙව් තිෙබන පධාන අභිෙයෝගයක්.
ෙමවර අෙප් ආදායම සියයට 1කින්, සියයට 2කින් වැඩි කර
ගන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද පවතින තත්ත්වය උඩ
එය පහසු වන්ෙන් නැහැ. මා හිතන විධියට එපමණකින් සෑහීමකට
පත් වන්නට බැහැ. මැද ආදායම් ආර්ථිකයක් තිෙබන අෙප් රෙට්
අද දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සහ ඒක පුද්ගල ආදායම සලකා බලන
විට අෙප් රජෙය් ආදායම අවම වශෙයන් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 18ක් තිබිය යුතුමයි. එෙහම නැත්නම් ෙම්
නිසා අසරණ, අහිංසක ජනතාවට උදවු කරන්නට තිෙබන රජෙය්
හැකියාව නැති ෙවනවා. ෙම් නිර්ෙද්ශයන් තුළින් බැංකු බද්ද
සම්බන්ධව මූල්ය ආයතනවලට විධානයක් කිරීමට ෙයෝජනා
කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. අද හතු පිෙපන්නා වාෙග් මූල්ය
ආයතන ඇති ෙවනවා. අද ෙකොතරම් finance companies, leasing
companies, බැංකු තිෙබනවාද කියලා බලන්න. ඒවා
කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ කියලා අය වැෙයන් ෙයෝජනා
කළා. ඒක අවශ්යයි. තවම ජන ෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. සමාජෙය්
යම් පමාණයකට ආදායම් ෙබදී යාෙම් පරතරයක් තිෙබන බව
ශුද්ධ සත්යයක්. ඒක පිළිගත යුතු කාරණාවක්. විෙශේෂෙයන්ම
අවිධිමත් ආර්ථිකෙය් -informal economy එෙක්- මිලදී ගැනීෙම්
හැකියාව පිළිබඳ විෂමතාවක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් විධිමත් ආර්ථිකෙය්
සියයට 14ක් සිටින්ෙන් රජෙය් ෙසේවකෙයෝ. විධිමත් ආර්ථිකෙය්
සියයට 24ක් ඉන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශය. ඉතිරි සියයට 62
අවිධිමත් ආර්ථිකෙය්. අවිධිමත් ආර්ථිකෙය් ඉන්ෙන් කවුද? පදික
ෙව්දිකාෙව් ඉන්න ෙවෙළන්දා, ෙත් කඩෙය් ෙත් ගහන මනුෂ්යයා,

485

2013 ෙනොවැම්බර් 23

ෙරදි කඩයක ෙරදි මනින මනුෂ්යයා, අක්කර කාලක් අයිති
මනුෂ්යයා, අක්කර භාගයක් අයිති මනුෂ්යයා; ඒ වාෙග් අය. ෙම්
ෙකොටස තමයි ඉතිරි සියයට 62. ඒ සියයට 62 තුළ සිටින මිනිසුන්
තමයි අපට ඡන්දය ෙදන්ෙන්. ඔය පාරවල් හැදුවාට, ඔය
පාරවල්වල උෙද් හවස සක්මන් කරන මිනිසුන් එක් ෙකෙනකුවත්
අපට ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඡන්දය ෙදන්ෙන් ගෙම් මිනිස්සු.
ඡන්දය ෙදන්ෙන් ඒ මිනිස්සු. ඒ නිසා මම හිතන හැටියට
නිදහෙසන් පසුව පළමුවන වතාවට අය වැයකින් informal
economy එක සම්බන්ධව -වචන සඳහන් කරලා නැති වුණත්මුදල් ඇස්තෙම්න්තුගත කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙමවර විශාල
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ සියලු විස්තර මා ළඟ
තිෙබනවා. මට ඒවා කියවන්නට ෙවලාවක් නැහැ.
කාන්තාවන් සඳහා ෙපොලී රහිත ණය දීෙම් වැඩසටහන්
කියාත්මක කරන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ විධියට හැම
ක්ෙෂේතයක් සම්බන්ධවම සලකා බලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මා
ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, මානව සම්පත් ඇමතිවරයා විධියට. අපි
අවුරුදු ෙදකක් හැම තැනම ඇවිදලා, පර්ෙය්ෂණ කරලා, සාක්ෂි
ෙසොයලා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ නිර්ෙද්ශවලින් එකක්
තමයි - අවිධිමත් ආර්ථිකයට - informal economy - එකට රජය
ක්ෂණිකව, වහාම දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියන
කාරණාව. එය පිළිෙගන ෙම් අය වැෙයන් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන්
කරලා තිබීම ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි foreign
remittances ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ. අද ෙලෝකෙය් විශාලම
ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන් nurseලාටයි. විෙද්ශ විනිමය ඉපයීම අතින්
එක nurse ෙකෙනක් housemaidලා අටකට සමානයි ලු. ඇත්ත
තමයි. අපි එෙහම කියලා අෙනක් අය අවතක්ෙසේරු කරනවා
ෙනොෙවයි. නමුත් අද සමාජ පශ්න ෙගොඩාක් ඇති කරන
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අද ඒ වාෙග් සමාජ පශ්න ඇති
ෙනොෙවන්න, වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවන්න, කාටත්
යහපතක් ෙවන තත්ත්වයක් ඇති කළ යුතුයි. අද foreign
remittancesවලින් බිලියන 6යි ලැෙබන්ෙන්. නමුත් ෙමය
ෙදගුණයක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්නට පුළුවන්.
අපි යවන කට්ටිය දැනට වඩා ඉෙගන ගත්තු කට්ටිය විය යුතුයි. ඒ
අයව වහාම අධ්යාපනයට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙම් field එෙක්
accountantලා, ෙදොස්තරවරු වාෙග් අය අපිකාව වාෙග් රටවලට
යවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් රටවලට යැව්වාම විශාල විෙද්ශ
විනිමයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට ඉහළ
ජීවන තත්ත්වයකුත් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ
විධියට ආර්ථිකෙය් හැරවුමක් ඇති කිරීම අවශ්යයි. ඒ සඳහා යම්
විධියක ආරම්භයක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා.
තුන්වැනි කාරණය තමයි, සංචාරක ෙසේවාව. අෙප් රටට
සංචාරකෙයෝ මිලියනයක් එනවා. මිලියනයක් එන ෙකොට අපට
ලැෙබන්ෙන් කීයද? රුපියල් බිලියන එකයි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල්
මිලියන 1000ක්. ඒ එන මිලියනයක සංචාරකයින් ෙග්න්ෙන්
රුපියල් මිලියන 1000යි. ඇත්ත වශෙයන්ම එහි තවත් ෙදයක්
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒ ව්යාපාරය ඇතුෙළේ අභ්යන්තරෙය්- සිදු වන ෙද්වල් ගැනත් අවෙබෝධයක් තිෙබන්න
ඕනෑ. සමහරු එනවා, සල්ලි ෙග්න්ෙන් නැහැ. ෙමෙහේ ඇවිල්ලා
ෙහෝටල්වල නැවතිලා කාලා බීලා ඒ සල්ලි ෙවනත් මාර්ගවලින්
එෙහන් ෙගවනවා. ඒක සිදු වන ෙදයක්. අපට ඔප්පු කරන්න
පුළුවන් සාක්ෂි තිෙබනවා. අපිත් ෙම්වා පිළිබඳව කරුණු
ෙසොයනවා. ඒ එක පැත්තක්. නමුත් විෙශේෂෙයන්ම tourism
ක්ෙෂේතය විශාල වශෙයන් ව්යාප්ත කරන්න පුළුවන්; ඉහළ
මට්ටමකට ෙග්න්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපනයන, foreign
remittances and tourism කියන ෙම් තුෙනන් තමයි අෙප් විෙද්ශ
විනිමය සංචිතය රැෙඳන්ෙන්. රජෙය් වැඩ කටයුතුවල ඉහළම
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පමුඛත්වය දිය යුත්ෙත් ඒකටයි. අපි සාමාන්යෙයන් ආදායම ගැන
තකන්ෙන් නැහැ. වියදම් පැත්තමයි බලන්ෙන්. උෙද් ඉඳලා
හැන්දෑ වනෙතක් මන්තීවරු ඔක්ෙකොම කියන්ෙන් වියදම, වියදම,
වියදම කියලායි. කවුරුවත් ආදායම ගැන ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ.
ෙමෙහම ගියාම ඒක අර්බුදයකටත් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම
අවධාරණෙයන් කියන්ෙන් අපි ෙමය ආදායම් පැත්තට ෙයොමු
කරන්න ඕනෑය කියලායි.
ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. අපි මැද ආදායම් ලබන රටක් බවට ආර්ථිකයක් බවට - පත් වන ෙකොට අපට ඇති වන අවාසිදායක
තත්ත්වයන් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 2006 දී අපි ගත් සහනශීලී
ෙනොවන ණය පමාණය සියයට 7යි. ෙම් අවුරුද්ද වන ෙකොට ඒක
සියයට 50කට වැඩි ෙවලා. එතෙකොට අපට දැන් සහනශීලී ණය
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ලැෙබන හැම එකක්ම සහනශීලී ෙනොවන
ආදායම්. අපි ඉහළට යන ෙකොට, අපි ශක්තිමත් වන ෙකොට,
ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළට යන ෙකොට සහනශීලී ඒවා ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. ඒක අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි. එෙහම ෙත්රුම් අර ෙගන රට
අභ්යන්තරෙය් ආදායම් වැඩි කරන්නට උත්සාහ ගන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම විෙද්ශ විනිමය වැඩි කර ගැනීමට උත්සාහ ගන්න ඕනෑ.
ණය කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ.
අපි COPE වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් කළ නිර්ෙද්ශ ගණනාවක්
කියාත්මක කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැෙයන්
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. මූල්ය අංශෙය් කාරණාව එකක්. Plantation sector එකට
යළිත් වරක් දැඩි නීති පනවන්න යනවා. ඒක අපි හැම Report
එකකින්ම දිගින් දිගටම කිව්වා. මම ඇමති මණ්ඩලෙය්දීත් ෙම්
පශ්නය මතු කළා. COPE Report එෙකනුත් මතු කළා. අෙප්
පධාන රාජ්ය බැංකු ටික රැක ගන්න ඕනෑ, ඒ නිසා ඒවායින් ණය
දීෙම් පමාණය සීමා කරන්න ඕනෑ කියලා කිව්වා. ඒක රැක ගත්ත
නිසා තමයි ෙම්වා කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ෙමොකද, පාග්ධනය capital base එක- යටට යන්න ෙනොදී ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. අෙප්
සමහර රාජ්ය ආයතන තිෙබනවා දිගින් දිගටම overdrafts
ගන්නවා; loans ගන්නවා. නමුත් ෙම්වා ඔක්ෙකොම එකතු
කළාම ලංකා බැංකුවටවත්, මහ බැංකුවටවත් දරා ගන්න බැහැ. ඒ
නිසා ඒ තත්ත්වය නැති කරන්න දැන් ආණ්ඩුව තීරණයක් අර
ෙගන තිෙබනවා. ගත්ත ණය ඒවා ආපසු shares විධියට යම් අලුත්
කමයක් ඇති කිරීමටත් තීරණයක් අර ෙගන තිෙබනවා. ඒක
ෙහොඳයි.
ඒ වාෙග්ම, මිහින් එයාර් ආයතනය ගැන අෙප් COPE Report
ෙදකකම මම සඳහන් කළා. ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් එකටත්,
මිහින් එයාර් එකටත් පාග්ධනය ෙදන්න කියලා කිව්වා. ෙම්
ආයතන ෙදකම පාග්ධනය නැතිව overdrafts and loans වලින්
තමයි දිව්ෙව්. එෙහමත් පුළුවන්ද, ෙම් වාෙග් දැවැන්ත ආයතනයක්
පවත්වාෙගන යන්න? ෙමවර අය වැෙයන් ඒ සඳහා විශාල මුදල්
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
අපි අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙම්වා ගැන ෙපන්වලා දුන්නා. ආයතන
244ක් ගැන සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිපත් කළ ෙද්වල් පළමුවැනි
වතාවට ෙමවර අය වැය ෙයෝජනාවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විශාල වශෙයන් plantation sector
එෙක්, financial sector එෙක් ණය ආපසු ෙගවීම් ආදිය
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ගණනාවක් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා
තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා COPE එක කළ දායකත්වය
පිළිබඳව සඳහනක් කෙළේ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කරුණු සම්පිණ්ඩනය
කරලා යලිත් වරක් කියනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණා තුන
යලිත් වරක් අවධාරණය කරන අතර, ඉදිරි වැඩ කටයුතුවලදී අප
මුහුණ දිය යුතු අභිෙයෝගයන් - රට තුළින් වාෙග්ම බාහිරින් ඇති වූ
අභිෙයෝගයන්- පිළිබඳ අවෙබෝධයක් ඇතිව අෙප් විෙද්ශ විනිමය
සංචිතය ශක්තිමත් කිරීමට රජෙය් ඉහළම පමුඛත්වය දීලා කටයුතු
කිරීමට අවශයයි කියන එක මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
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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)

ඒ ෙකොෙහොමද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ වාෙග්ම රට අභ්යන්තරෙය් රජෙය් ආදායම වැඩි කර
ගැනීමත් අවශ්ය ෙවනවා. ෙම් ෙදක හරියට සකස් කර ගත්ෙතොත්
ඉදිරිෙය්දී අනික් කිසිම පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න ෙවන්ෙන්
නැහැ. ණය ගත්තු ඒවා කළමනාකරණය කර ගන්න පුළුවන්. ඒ
ගැන පශ්නයක් නැහැ. කවුරු කිව්වත් ෙලෝක බැංකුෙවන්, IMF
එෙකන් ගත්තු ණය පමාණය වැඩි නැහැ. ෙමොකද, අපට ඒක රඳවා
ගන්න පුළුවන්. ඒක sustain කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකයි අපි
ඉන්ෙන්. නමුත් අර අංශ ෙදක බැස්ෙසොත් අපට sustain කර ගන්න
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, හැම දාම අපට ණය ෙදන්න
මිනිස්සු ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ නිසා ෙම් කාරණා
ගැන විෙශේෂෙයන් සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. අපි විෙශේෂෙයන්ම
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අපි ලබපු ජයගහණ ගැන. ඒ ජයගහණ ලබා
ගන්නට අපට පුළුවන් වුෙණ් 2004, 2005 වර්ෂවල ඉඳලා අෙප්
ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් පබල ෙවනසක් ඇති කරපු නිසයි.
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට තිෙබන්ෙන් නායකත්වෙය් අර්බුදයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා
කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ, ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගවලට
විකල්ප ආර්ථික මාර්ග ෙමොනවාද කියා. රට ෙවනුෙවන් ඒ ගැන
කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 1970 ගණන්වල ඉඳලා අද මුළු ෙලෝකයම
ෙවනස් ෙවලා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අලුත් විකල්පයක් ඉදිරිපත්
කෙළොත් අපටත් ඒෙකන් යම් පෙයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ෙව්වි.
ඒ නිසා අන්න ඒ අනුව කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
නැති ෙවලාෙව් මම ඔබතුමාට ස්තුති කළා, ෙම් විවාදය ආරම්භ
කිරීමට පැමිණීම ගැන.
[අ.භා. 12.03]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් හිත මිත ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙහොඳ කථාවක් කළා. රෙට් නියම
තත්ත්වය අවෙබෝධ කරෙගන එතුමා කථා කළා. මම එතුමාට
පශංසා කරනවා, COPE එෙක් සභාපති හැටියට එතුමාෙග්
වාමාංශික පතිපත්තිවලට අනුකූලව යම් ෙදයක් කරන්න හදපු එක
ගැන. එතුමා අෙප් බැංකු ගැන නියම තත්ත්වය ෙත්රුම් අරෙගන
තිෙබනවා. අද අෙප් බැංකු ඉතාමත් අවදානම් තත්ත්වයකයි
තිෙබන්ෙන්. අද බැංකුවලින් ණය ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට
ෙනොෙවයි, ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. අද
බැංකුවලින් ණය ෙදන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි. රජෙය් බැංකුවක් ෙව්වා,
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවක් ෙව්වා, බැංකුවලින් සියයට 80ක්ම
ණය ෙදන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි. එම නිසා අද ව්යාපාරිකයන් ඉතාමත්
අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන
මහනුවර දිස්තික්කෙය් ව්යාපාරවලින් ලබන අවුරුද්දට ෙගවන
ආදායම ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙගවන්නය කියා තිෙබනවා. ව්යාපාරිකයන්
150ක් විතර ඇවිල්ලා ගිය සතිෙය් මට පැමිණිලි කළා. ආණ්ඩුවට
මුදල් නැතිකම නිසා ලබන අවුරුද්ෙද් ෙගවිය යුතු ආදායම් බදු ෙම්
අවුරුද්ෙද් ෙගවන්නය කියා තිෙබනවාය කිව්වා.

Estimated income එක. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක පිළි
ෙනොගන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
ඇමතිතුමාෙග් කථාව අහෙගන ඉන්නෙකොට ඒ සැබෑ තත්ත්වය
ෙත්ෙරනවා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන්
ඉතාමත් අවංකව අහනවා, ණය වාරිකත්, ෙපොලියත් ෙගවන්න ගිය
අවුරුද්ෙද්ත් ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අෙප් ආදායම මදි වුණා ෙන්ද කියා.
ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා ද? ගිය අවුරුද්ෙද්ත්, ෙම් අවුරුද්ෙද්ත්
ආදායම අෙප් ණය වාරිකත්, ෙපොලියත් ෙගවන්න මදියි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අෙප් ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබන එක ඇත්තයි. නමුත් දැන්
ඒක හැදීෙගන යනවා. ඒෙක් ෙවනසක් තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අය වැය කියන්ෙන් ආදායමයි, වියදමයි. එච්චරයි. ඕකට මහා
ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණයක් ඕනෑ නැහැ. ගිය අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි
වතාවට - for the first time in history - අෙප් ආදායම මදි වුණා,
ණය වාරිකත් ෙපොලියත් ෙගවන්න. -1948 සිට කවදාවත් ෙම්
තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. - ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් එෙහමයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් ෙම් ආර්ථික
ආශ්චර්යයක් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියා. අෙප් ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්වා informal economy එක සියයට
62ක්ය කියා. දැන් ෙම් අය වැෙයන් පහර දී තිෙබන්ෙන් ඒ අයටයි.
ඊෙය් උෙද් ගැසට් එකක් ආවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන
දන්නවා ෙන්ද? අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම්
අවුරුද්ෙද් ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියා. There is a
revenue shortfall of 16 per cent. ෙම් අවුරුද්ෙද් පළමු වැනි මාස
නවයට බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආදායම සියයට 16කින් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ ෙම් අය
වැෙයන් Rs. 41 billion පමාණයක අලුත් ආදායමක් - new
income එකක්- තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා කරන බව. ඒ Rs. 41
billionවලින් Rs. 31 billion පමාණයක් තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙකොෙහන්ද ගන්ෙන්? ආහාර දව්යවලිනුයි ගන්ෙන්. ඒක තමයි
අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කියපු informal economy
එක. ෙප්මන්ට්කාරයන්, තීවීලර්කාරයන්- [බාධා කිරීමක්] ගරු
ඇමතිතුමා, මා ඔබතුමාෙගනුයි ෙම් අහන්ෙන්. ෙපොත බලන්න
එපා. ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් ෙදන්න. You all expect an
additional income of Rs. 41 billion this year, but you are
collecting Rs. 31 billion from food. ඊෙය් උෙද් ගැසට් එකක්
තිබුණා. ඒ ගැසට් එක අපට දීලාත් නැහැ. අපි ඒක e-mail කරලායි
ෙගන්වා ගත්ෙත්. ඊෙය් ෙකොළය වහලායි ගහලා තිෙබන්ෙන්. එහි
පිට රටින් ෙගන්වන සෑම ආහාර දව්යයක්ම වාෙග් ඇතුළත් ෙවලා
තිෙබනවා. සැමන්, සීනි, පරිප්පු, හාල් මැස්සන්, කඩල ආදී ආහාර
දව්ය 10කට විතර බදු අය කරලා රුපියල් දසලක්ෂ
තුන්දහස් එකසියයක -Rs. 31billion පමාණයක- ආදායමක්
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තමුන්නාන්ෙසේලා ලබනවා. ඉතින්, ෙම්ක හරිද ගරු ඇමතිතුමා?
ඔබතුමා දන්නවා ෙන්, පිළිගත් රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, සිවිල්
සංවිධාන සමීක්ෂණයක් කර තිෙබන බව. ඒ සමීක්ෂණය අනුව අද
ෙම් රෙට් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ජීවන වියදම -cost of
living- පිළිබඳ පශ්නය.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ලයිට් බිල වැඩියි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

ඒක හැම රටකම තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අප කථා කරන්ෙන් අෙප් රට ගැන ෙන්. ෙවනත් රටවල් ගැන
ෙනොෙවයි ෙන් කථා කරන්ෙන්. අප කථා කරන්ෙන් අෙප් රට
ගැනයි. හැම රෙට්ම ඒවා තිෙබනවා. නමුත් අද කථා කරන්ෙන්
අෙප් රට ගැනයි. ජීවන වියදම අඩු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද ගරු
ඇමතිතුමා? තමුන්නාන්ෙසේලා පිට රටින් ෙගෙනන පරිප්පු, සීනි
වාෙග් අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය සියල්ලටම වාෙග් ඊෙය් උෙද්- [බාධා
කිරීමක්] නමුත් ෙම් ගැන අය වැෙය් දී කිව්ෙව් නැහැ. අන්න ඒකයි
මා කියන්ෙන්. ෙම් ගැන අය වැෙය් සඳහන්ව තිබුෙණ් නැහැ. අය
වැෙය් සඳහන්ව තිබුණා commodity tax එකක් ෙගෙනනවා,
ඒෙකන් Rs. 31 billion raise කරනවා කියලා. එෙහමයි කිව්ෙව්.
නමුත් ඊෙය් උෙද් ගැසට් එක පිට වුණා. තවත් ගැසට් එකක් පිට
ෙවලා තිෙබනවා, වාහන සම්බන්ධව. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි, ඉන්ධන ගාස්තු වැඩි ෙවනවා ද කියලා. අෙප්
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපට්රල්, ඩීසල් මිල වැඩි ෙවනවා ද?

ලයිට් බිල ෙනොෙවයි. බැංකුවල -විෙශේෂෙයන් රාජ්ය බැංකුවලමූල්යමය තත්ත්වය දැන් ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයකට හැරිලා
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට දැන් ඒ
informal sector එකට ණය ෙදන්න ඇත්ත වශෙයන් බැංකු
ලෑස්තියි. ෙම් අය වැය තුළින් අප හදන්ෙන් ඒ ඉතිරි වන පමාණය
පුළුවන් තරම් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙයොමු කරන්නයි. ඒකයි නියම
තත්ත්වය.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා කිව්වාට බැංකුවලින් informal sector එකට ණය
ෙදන්න සූදානම් කියලා, අද ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
අද ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

අය වැෙයන් විෙශේෂ වරපසාද ලබා ෙදන්ෙන් ඒ ණය ලබා
දීමටයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

கம)

ගරු මන්තීතුමා, අපට කියන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්, අය
වැය මඟින් ඉන්ධන ගාස්තු වැඩි කරනවා නම් අපි ඒ බව අය වැෙය්
සඳහන් කරනවා කියන එකයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම්ෙක් රණ්ඩු ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. මා ෙම්ක ඔබතුමාෙගන්
අහන්ෙන් මිතයකු හැටියටයි. ඩීසල්, ෙපට්රල් මිල වැඩි ෙවනවාද?
ඩීසල්, ෙපට්රල් මිල වැඩි ෙවනවා කියලා ආරංචියක් තිෙබනවා.
ගෑස් රුපියල් 600කින් වැඩි ෙවනවා කියලා කථාවක් තිෙබනවා.
ඉතින් මා කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. මා ෙම් කථා කරන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිවරයකු කියපු ෙදයක් ගැනයි; Informal
economy එක ගැනයි. ෙම් රෙට් සියයට 62ක් වූ සාමාන්ය
ජනතාවට විශාල පීඩනයක් තිෙබනවා. ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙත්රුම් ගන්න. එතුමා කිව්වා බැංකු කඩාෙගන වැෙට්වි, අපට හැම
දාම ණය ගන්න බැහැ කියලා. ඒක ඇත්ත. අෙප් ආදායම වැඩි කර
ගන්න ඕනෑ. ආදායම වැඩි කර ගන්නා තත්ත්වයක් මට නම්
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඊෙය් අෙප් නායකතුමා ෙපන්නා
දුන්නා, අරෙගන තිෙබන ණය ගැන.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

මට මතකයි ගිය අය වැෙය් දී ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාත්
ෙම් කථාව කිව්වා. බැංකුවලින් ෙපෞද්ගලික අයට ණය ෙදන්ෙන්
නැහැ කියා එතුමා ගිය අය වැෙය්දී කියපු එක මට අද වාෙග්
මතකයි. ඔහු පාවිච්චි කෙළේ “crowding out” කියලායි. ඒ
කියන්ෙන් බැංකුවලින් ආණ්ඩුව ණය ගන්නවා. ඒක ෙලෙහසියි.
බැංකුවලටත් ෙලෙහසියි. ෙමොකද ෙහේතුව ආණ්ඩුවට ණය දුන්නාම
ෙපොලිය ෙවලාවට ගන්න පුළුවන්. වැඩි මහන්සියක් ෙවන්න ඕනෑ
නැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශයට ණය ෙදන ෙකොට ඒ project එක ගැන
බලන්න ඕනෑ. ඒ project එක viableද කියලා බලන්න ඕනෑ.
රජයට ණය දුන්නාම ඒවා ෙමොනවත් බලන්න ඕනෑ නැහැ.
බැංකුවලට යම් කිසි ලාභයක් ලැෙබනවා. නමුත් සුළු
කර්මාන්තකරුවාට ඒෙකන් වාසියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා
දන්නවාද, ගිය මාස 12 ඇතුළත ෙම් රෙට් සුළු කර්මාන්ත - small
industries - සියයට 75ක් වැහුණා කියලා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යතුමා)

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

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

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ෙකොෙහේද වහලා තිෙබන්ෙන්?

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(An Hon. Member)

(மாண் மிகு ல
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கம)

ගරු මන්තීතුමා, අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ඉතාම
නිරවද්යව කිව්වා, බැංකුවලින් රාජ්ය ආයතනවලට ෙදන මුදල්
පමාණය වැඩියි කියලා. නමුත් පසු ගිය වර්ෂෙය් එක ෙහොඳ
වර්ධනයක් අපට දකින්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් විදුලිබල
මණ්ඩලය සහ ෙතල් සංස්ථාව බැංකුවලින් ගත්තු ණය මුදල
ෙගොඩක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක තමයි ඇත්ත. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. [බාධා කිරීම්] මම
ඒ ෙතොරතුරු අද ෙගනාෙව් නැහැ. ෙදවනුව ඔප්පු කරන්නම්.
ඔබතුමා දන්නවා, - [බාධා කිරීමක්] Please do not disturb me.
හරි මම ඒක ෙදන්නම්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம்.
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

ஹிஸ் ல்லாஹ் - ெபா ளாதார

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of
Economic Development)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I will give you. - [Interruption.] Can you not understand
English? ඉංගීසිෙයන් ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් ෙදමෙළන්ද
කියන්න ඕනෑ. Please sit down. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
කියනවා ආෙයෝජන එනවා කියලා. අෙප් දිස්තික්කයට ෙකොෙහේද
ආෙයෝජන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සීනි කර්මාන්ත
සංවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் ெசெனவிரத்ன - சீனிக் ைகத்ெதாழில்
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

Senewiratne - Minister of Sugar

You should have those statistics at your fingertips.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඕක තමයි අෙප් රටට[බාධා කිරීම්] Please sit down; behave like a lawyer. අෙප් රටට
පිළිගත් ආෙයෝජන - Fortune 500 - එකක්වත් එන්ෙන් නැහැ.
අවුරුදු හරතරක් බැලුවා, බැලුවා, බැලුවා එක් ෙකෙනක්වත්
එන්ෙන් නැහැ. අන්තිමට දැන් කැසිෙනෝකාරෙයක් ෙගන්වූවා. ඒ
ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරලා තිෙබනවා.
දැන් අෙප් පළාත ගන්න. මහනුවර, මාතෙල්, නුවරඑළිය.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ, උඩුනුවර පිත්තල
කර්මාන්තය අද සහමුලින්ම ඇද වැටිලා තිෙබනවා කියා. පිත්තල
කර්මාන්තය අෙප් පළාෙත් සිංහල රජ කාලෙය් ඉඳන් තිබුණු
කර්මාන්තයක්. ඒ කර්මාන්තය අද සම්පූර්ණෙයන්ම ඇද වැටිලා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

மன் கிாிஎல்ல)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අෙප් පළාත මධ්යම පළාත; මහනුවරට, නුවරඑළියට
ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා කර්මාන්තශාලාවක් ඇරලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහේද? අෙප් පළාෙත්-

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

ජැක්ෙපොට් ෙගනාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්.

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman
Industry Development)

ආෙයෝජන එයි කියලා. ආවද? යුද්ධ අවසන් වුණායින් පස්ෙසේ
ආෙයෝජන එයි කියලා කිව්වා, ආවද? [බාධා කිරීමක්] අන්න ඒක
තමයි. ඔය වාෙග් තුට්ටු ෙදෙක්- [බාධා කිරීමක්] නැඟිටලා කිව්ෙව්
"කැසිෙනෝ" ගැන.
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Bring those information.- [Interruption.]
(மாண் மிகு ல
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கம)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, පිත්තල කර්මාන්තය ඇද වැටුෙණ්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්; හුඟක් ඉස්සර. සංචාරක ව්යාපාරය
තුළ අද පිත්තල කර්මාන්තය දියුණු ෙව් ෙගන යනවා. කැබිනට්
මණ්ඩලෙයන් තීරණයක් ගත්තා, ඒ අයට අවශ්ය පිත්තල ලබා
ෙදන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு ல

ඔබතුමාට මම කියන්න ඕනෑ,-

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ආෙයෝජකයන්ට ෙම් රටට
එන්න පරිසරයක් නැහැ කියා. ෙම් රෙට් තිෙබන අවනීතිය
බැලුවාම-

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

You may reply later, please. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන ගැන කථා කරනවා. "මහින්ද
චින්තන" පතිපත්ති පකාශනෙය් තිබුණා, "සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකම කර්මාන්තශාලාවක් ඇරලා රැකියා 500ක්
ෙදනවා" කියලා. ෙකොෙහේද ඒක තිෙබන්ෙන්? මධ්යම පළාෙත්
තිබුණු ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 25ත් වහලා. ෙකොෙහේද ආෙයෝජන
තිෙබන්ෙන්? අෙප් රටට ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ. ඒකයි
ඇත්ත.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ්ය

නිෙයෝජ්ය

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

ඇඟලුම් රක්ෂාවල අතිරික්තයක් තිෙබන බව ඔබතුමා
දන්නවා ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

දන්නවා, දන්නවා. ඒක මම දන්නවා. [බාධා කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතුවා, යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙකොෙහේද අවනීතියක් තිෙබන්ෙන්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම් රෙට් අවනීතිය ගැන තමයි බිතාන්ය අගමැතිවරයා එදා මුළු
ෙලෝකයටම ඇෙහන්න කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඒ තරහට කිව්ෙව්. ඒ ෙගොල්ලන්ට වැෙඩ් වැරදුණා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒක වැරැදියි කියලා
තිෙබනවා ද? [බාධා කිරීම්]

ඔබතුමන්ලා

නිකමටවත්

කියලා

2013 ෙනොවැම්බර් 23
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කිරීමක්] ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් අහ
ගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல
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மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙගොවීන්ෙග් විශාම වැටුප අවුරුදු ෙදකකින් ෙගවා නැහැ. මම
අහන්න කැමැතියි, ඒ අවුරුදු ෙදෙක් හිඟ මුදල ෙගවනවා ද කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ඒක ෙවනයි.

(மாண் மிகு ல

ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න.

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඇමතිතුමනි, අවුරුදු ෙදකක විශාම වැටුෙප් arrears ෙගවලා
නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අවුරුදු 63 ෙවච්ච සියලුම ෙගොවීන්ට රුපියල් 1,250 ගණෙන්
ෙගවනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න ෙකෝ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Behave like a lawyer; you are like a lawyer’s clerk.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

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

විනාඩි හතයි කටුනායකට යන්න ගත ෙවන්ෙන්.

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

(மாண் மிகு ல

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

மன் கிாிஎல்ல)

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මෙග් පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. අවුරුදු ෙදකක ෙගොවි විශාම
වැටුප් ෙගවලා නැහැ. මම අහන්ෙන් ඒ අයට ඒ හිඟ මුදල් ලබා
ෙදනවා ද කියලායි.

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

No, I am a lawyer.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ෙම්ක රක්ෂණ කමයක්ෙන්. ඒෙගොල්ලන්ට ඒ රක්ෂණ වාරිකය
ෙදනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අවුරුදු ෙදකකට ෙගවලා නැහැ. මම අහන්ෙන් ඒ මුදල් ෙදනවා
ද කියලායි.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

No, you are like a lawyer’s clerk. You are like a
mudaliyar.ෙතෝල්කයා වාෙග් නැඟිටිනවා. වාඩි ෙවන්න ෙකෝ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

Do not call me a mudaliyar. I am a lawyer; I am a
graduate. - [Interruption.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(An Hon. Member)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ෙගවලා නැහැ.

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

Do not insult the mudaliyars.- [Interruption.]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අලුත් කමය ගැන අපට වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාට ඒකට උත්තර
ෙදන්න බැහැ. ෙමොකද, සල්ලි නැහැ. ඕක තමයි ඇත්ත.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

තමුන්නාන්ෙසේලා ගැන ජනතාවට විශ්වාසයක් නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම ෙම් ගරු සභාවට ෙපන්වන්න කැමැතියි, - ඔබතුමන්ලා
කියනවා, "අපි මුදල් ආෙයෝජනය කළා, සංවර්ධනය වුණා, - [බාධා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අෙප් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ෙම් කාරණය අහෙගන
ඉන්න. [Interruption.]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is the point of Order, Hon. Member?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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regarding exports. [Interruption.] I am on a point of
Order because you have not given the correct facts.

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

A respectable section of the officers in courts are the
mudaliyars. He is insulting them. He cannot insult them.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

That is not a point of Order. You can say that in your
reply.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. Anyway, if there is
anything against the Standing Orders, that will be
expunged.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර
ඇමතිතුමා කිව්වා, අලුතින් මුදල් හම්බ කරන්න ඕනෑය කියලා.
අෙප් අපනයන ෙහොඳටම අඩු ෙවලා. කෘෂිකර්ම -

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

There is an obligation to state the truth. You made a
point on exports. I want to straightaway give you the
exact information. Would you like to have the exact
information?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අසත්ය පකාශ කරන්න එපා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ )

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa )

අපනයන අඩු ෙවලා නැහැ. දන්ෙන් නැති ෙද්වල් කථා
කරන්න එපා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

සමන් කැෙල්ගම මහතා ආණ්ඩුවට හිතවත්. එතුමාෙග් IPS
Report එක ඔබතුමා කියවලා තිෙබනවා ද දන්ෙන් නැහැ. Under
the title, “Decline in Absolute Export Earnings”, it has been
shown that කෘෂි කර්ම අපනයනයන්- agricultural exports had
declined by minus 9.6 per cent. Natural rubber exports minus
40 per cent දක්වා අඩු ෙවලා. Textiles and garment exports
අඩු ෙවලා. Petroleum products exports අඩු ෙවලා.
"Manufacturers" කියලා තිෙබනවා. ඒවා ෙමොනවාද කියලා මා
දන්ෙන් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකොම අඩු ෙවලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන කියන්නම්.
දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, because of the world situation, අෙප්
අපනයන අඩු වුණා කියලා. 1980 බංග්ලා ෙද්ශය තිබුෙණ්
garment exports අතින් ෙලෝකෙය් 75වැනි ස්ථානෙය්. අද කී
ෙවනියාද? අද හත්වැනියා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අසත්ය ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඒක මම දන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ඇත්ත කියන්න ඕනෑ.There has been an increase of 2
per cent in our exports and I will give you the details.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Deputy Speaker, that is not a point of Order. The
Hon. Minister is quoting some details for the Government
from the Ministry of Finance and Planning. This Member
is quoting from a report of the Institute of Policy Studies,
which is also a part of the Government. So, it is not a
point of Order. It is a matter that you all have to resolve
in-house. Do not come here to do it. Hon. Deputy
Speaker, the Hon. Minister should not take the Member's
time. He is quoting from a Government document.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Leader of the Opposition, is it not the
responsibility of the Minister concerned to explain the
position?

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is the point of Order, Hon. Minister?

He should do it in his speech. We accept the fact that
his figures are being contradicted by Dr. Saman
Kelegama. That is all.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

You must stick to facts. We are under obligation to [Interruption.] I am going to give you the exact facts

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

He invited me to respond to what he said.
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

No, he did not invite you. - [Interruption.]
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

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

Do not take my time.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

In this Debate, do you want me to make that
clarification?
மன் கிாிஎல்ல)

මෙග් ෙවලාෙවන් ෙනොෙවයි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

So, do not persist on that.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Then, I will not ask you.
සමන් කැෙල්ගම මහත්මයා ආණ්ඩුවට හිතවත් පුද්ගලෙයක්.
1989 පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු දා ඉඳලා අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ෙම් IPS
එෙක් සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන අපි කථා කරනවා. There is a

heading in the IPS Report which states, “Decline in
Absolute Export Earnings”. According to that, the total
exports from January to October 2011 was US Dollars
8,739.7 million and from January to October in 2012, it
was US Dollars 8,163.8 million.
අපට එන අදායම අඩු ෙවලා. ඒක තමයි ඇත්ත. මා හැම දාම
කියවන ලිපියක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා "දිවයින" පුවත් පත
කියවන්න. මා හිතන හැටියට දිවයින පුවත් පත තමයි ෙහොඳම.
හැම දාම ඒක බලන්න. "අපනයන අඩුෙවලා", "ආණ්ඩුවට
බැංකුවලින් ණය ගන්නවා", "ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ" ෙම් ආදී
වශෙයන් හැම දාම ඒ ගැන පළ ෙවනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අපනයන ආදායම 0.3කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, පළමු වන
මාස 9 තුළ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ෙමොකක්ද, රීති පශ්නය?
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

මට මතකයි ඒ කාලෙය් GSP සහනය නැති වුණාම සියලු
ෙදනාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, "අයිෙයෝ! GSP සහනය නැති
වුණාට අපට පශ්නයක් නැහැ"යි කියලා. නමුත් අවුරුදු ගණනකට
පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උත්තරයක් ලැබුණා, it was a loss of
148 billion in Sri Lankan Rupees කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
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மன் கிாிஎல்ல)

ෙම් ගරු සභාවට ඇත්ත කියන්න ඕනෑ, අසත්ය පකාශ කරන්න
බැහැ. 2014 රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාෙව් "අපනයන"
යටෙත් පැහැදිලිවම තිෙබනවා, "2013 වර්ෂෙය් පළමු මාස නවය
තුළ ඉපැයූ මුළු අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
7,327ක් වූ අතර එය 2012 වර්ෂෙය් -

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

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

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මා බංග්ලා ෙද්ශය ගැනයි කිව්ෙව්. 1980 බංග්ලා ෙද්ශය
සිටිෙය් ෙලෝකෙය් 75වන ස්ථානෙය්යි. අද 7වන ස්ථානෙය්යි
ඉන්ෙන්. ෙම් ගරු සභාව දන්නවා ද, ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාවයි,
බංග්ලා ෙද්ශ ආණ්ඩුවයි ඇෙමරිකාවත් එක්ක නිදහස් ෙවෙළඳ
ගිවිසුමක් අත්සන් කරන බව. එදා අෙප් නායකතුමා අගමැති
කාලෙය් ඇෙමරිකාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා Free Trade
Agreement එකක් අත්සන් කරන්න ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක
කරන්න එපාය කිව්වා. ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කළාට පස්ෙසේ
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අෙප් අපනයන ෙදන්න තැනක් නැති වනවා.
ඒක මතක තබා ගන්න. ෙමොකද, ඉන්දියාෙව්යි, බංග්ලා ෙද්ශෙය්යි
වියදම අඩුයි. ඔබතුමන්ලාට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? මා ෙම්
ෛවරෙයන් කථා කරනවා ෙනොෙවයි. අපි ෙම්වාට මුහුණ ෙදන්න
ඕනෑ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

තමුන්නාන්ෙසේ ඔච්චර භය ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ගිය අවුරුද්ෙද්
ඇත්ත වශෙයන් අෙප් ඇඟලුම් අපනයන ආදායම සියයට 6කින්
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කැෙල්ගමෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන මා දන්ෙන්
නැහැ. අපට ලැබී තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව සියයට 6කින්
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

දැන් විශාමිකයන්ට ෙමොකක්ද හම්බ වුෙණ්? රජෙය්
ෙසේවකයන් රුපියල් 10,000ක් ඉල්ලුවා. හම්බ වුෙණ් දිනකට
රුපියල් 40ක වැඩි වීමක්. It is Rs. 40 for a day. [බාධා කිරීමක්]
විශාමිකයන්ට හම්බ වුෙණ් දවසකට රුපියල් 16යි, ගරු
ඇමතිතුමනි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කැෙල්ගමෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව, textiles and garments
export growth is minus 5 per cent. ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

We have only increased from US Dollars 3 billion to
US Dollars 4 billion and they have increased from US
Dollars 5 billion to US Dollars 17 billion in the same
period. What are you talking?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

තමුන්නාන්ෙසේලා චීනය සමඟ Free Trade Agreement එකක්
අත්සන් කරන්න යනවාය කියලා පුවත් පතක තිෙබනවා මා
දැක්කා. ඔබතුමන්ලා චීනෙයන් ණය ගන්නවා. ණය හම්බ
ෙවනවා. හැබැයි ඒවා ආෙයෝජන ෙනොෙවයි. පාරවල් හදන ෙකොට,
වරායවල් හදන ෙකොට අෙප් රෙට් මිනිස්සු හිතා ෙගන ඉන්ෙන් පිට
රට ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සල්ලි ඒ සඳහා
වියදම් කරනවාය කියලායි. ෙම් රෙට් එෙහම ෙදයක් නැහැ ෙන්
ඇමතිතුමා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම ණය ෙන්. දැන් ඔබාමා බුරුමයට
ගියාම - [බාධා කිරීමක්] මෙග් තර්කවලට උත්තර ෙදන්න බැරි
වුණාම නැඟිටලා කෑ ගහනවා. ඔබාමා බුරුමයට යන ෙකොට, 100
billionaires accompanied him. ඔහුත් එක්ක පෙකෝටිපතිෙයෝ
100 ෙදෙනක් ගියා. 100 ෙදෙනක් ගිහින් ෙමොකක්ද කෙළේ?
බුරුමෙය් ඉඩම් ගත්තා, factories හැදුවා, අපනයනය කළා. ඒක
අෙප් රෙට් සිද්ධ ෙවනවා ද? අෙප් රෙට් ෙකොයි පළාෙත් ද
ආෙයෝජකෙයෝ ඇවිල්ලා කර්මාන්තශාලා හදලා රැකියා දීලා
නිෂ්පාදනය අපනයනය කරන්ෙන්? එෙහම එක්ෙකෙනක්වත්
නැහැ. එම නිසා බැරිම තැන දැන් කැසිෙනෝකාරෙයක් ෙගන්වා
ෙගන තිෙබනවා. අවුරුදු 5ක් දඟලලා දඟලලා ආෙව්
කැසිෙනෝකාරෙයක් විතරයි. ලජ්ජා නැද්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඇයි ලජ්ජා ෙවන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙන් ජැක්ෙපොට්
ෙගනාෙව්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අනිත් එක මම කියනවා, අපි ආෙයෝජකයන් ඇදලා ගන්න නම්
රෙට් නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑය කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔළුෙවන්
හිටෙගන කිව්වත් අවනීතිය ඇති රටකට ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි දැක්කා, ඒක.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

පභාකරන් මරන ෙකොට ඒක අවනීතිය ද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

හරි, හරි. [බාධා කිරීමක්] දැන් බලන්න. ඊෙය් සිංගප්පූරුෙව්
පැවැත්වුණු සමුළුවකදී ඉන්දියාෙව් ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය පී.
චිදම්බරම් මැතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතුමා කියලා තිෙබනවා,-

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

චිදම්බරම් කියන්ෙන් ඉන්දියාෙව් මුදල් ඇමති.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ඔව්, ඉන්දියාෙව් මුදල් ඇමති. සිංගප්පූරුෙව් පැවැති සමුළුවකදී
1,500ක් ෙදනා ඉදිරිෙය් එතුමා කියලා තිෙබනවා, අෙප් රෙට් සිද්ධ
වන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් ගැන. අෙනක් පැත්ෙතන්
ඒ සමුළුෙව් අය කියලා තිෙබනවා ෙම් වාෙග් රටකට
ආෙයෝජකෙයෝ යනවා ද කියලා. එම නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්ෙන් - [බාධා කිරීම්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙලෝකෙය් ආෙයෝජකයන්ෙග් පාලනය චිදම්බරම්ට දීලා ද
තිෙබන්ෙන්? ආෙයෝජකෙයෝ ලංකාවට එන්ෙන් චිදම්බරම් කියන
හින්දා ෙහෝ ෙනොකියන හින්දා ෙනොෙවයි. අපට ෙවනත් ෙහේතු මහ
ෙගොඩක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

දන්ෙන් නැති ඒවා කථා කරන්න එපා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා ෙන් ෙහොඳට.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

දන්නවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔව්, දන්නවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Sitting is suspended till 1.00 p.m.
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,
අ. භා. 1.00ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා (ගරු මුරුෙග්සු
චන්දකුමාර් මහතා) ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී.

அதன்ப , அமர்
பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair.

[අ.භා. 1.00]

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2014 වසර සඳහා
ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය පිළිබඳ ෙදවැනි වර කියවීෙම් විවාදයට
සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ
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ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කථා කළ
කථිකයන් පධාන කරුණු කීපයක් අවධාරණය කළා. ඉන් පධාන
කාරණයක් තමයි -එතුමන්ලා කිව්ව පධාන කාරණයක් තමයිලංකාෙව් අපනයන ආදායෙම් අඩුවක් ඇති බව. ගිය මාසෙය්
ලංකාෙව් අපනයන ආදායම ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට
ෙඩොලර් බිලියන එක පසු කළා. මීට කලින් කවදාවත් අප
මාසයකට ෙඩොලර් බිලියන එකක අපනයන ආදායමක් වාර්තා කර
නැහැ. ඒ ආදායම් වාර්තාව පිහිටුවන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ
නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන ආකාරයට ආර්ථිකෙය්
අපනයන අංශෙය් අඩුවක් අපට වාර්තා කරන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ.
ෙදවනුව පාෙයෝගික පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, මම ජීවත් වන
පෙද්ශෙය් තමයි ලංකාෙව් අපනයනය සඳහා වැඩිපුරම ෙරදිපිළි
නිෂ්පාදනය කරන ආයතන ගණනාවක් තිෙබන්ෙන්. ඒ අය සමඟ
මම ඊෙය් ෙපෙර්දාත් කථා කළා. ඒ අය මට කිව්වා ෙම් වන විට
බංග්ලා ෙද්ශෙයන් පවා ෙමෙතක් කල් තිබුණු ඇණවුම් විශාල
පමාණයක් අපට ලැෙබමින් තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වසර
ඇතුළත ඔෙම්ගා ලයින් ආයතනය තමන්ෙග් තවත්
කර්මාන්තශාලාවක් වවුනියාව පෙද්ශෙය් ආරම්භ කළා. එය
ඉතාලියානු තනි ආෙයෝජකෙයකුෙග් ව්යාපාරයක්. ඔවුන්ෙග්
ෙතොරතුරු අනුව මට දැන ගන්න ලැබුෙණ් ලංකාෙව් ෙරදිපිළි
අපනයන කර්මාන්තය වර්ධනය වීමට තමයි සියලුම පුෙරෝකථන
තිෙබන්ෙන් කියන එක. විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් සිටින ෙසේවක
ෙසේවිකාවන්ෙග් විනය ගරුකභාවය, ෙදවනුව ලංකාෙව් පවතින
නීති-රීති, තුන්ෙවනුව අෙප් තිෙබන කාර්යක්ෂමතාව, ඒ වාෙග්ම
අෙප් අය තුළ තිෙබන වැඩ කිරීෙම් හැකියාව ඔවුන් විශාල
වශෙයන් අගය කරනවා. ඒ නිසා මා හිතන්ෙන් නැහැ ෙම්
කාරණාව ගැන අප ඒ තරම් කථා කරන්න ඕනෑය කියලා. ෙමොකද
එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවමත් බහුල ෙලස රැඳී සිටින්ෙන් රෙට්
සංඛ්යා ෙල්ඛන මත ෙනොෙවයි. ෙකොෙහේවත් තැනක කියන
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවයි.
එතුමන්ලා අෙප් බදු ආදායම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. අපට
බදු ආදායෙම් කමික වර්ධනයක් දකින්න පුළුවන්. මා හිතන
හැටියට ආදායම් බදු අංශෙය් දැන් ෙහොඳ පගතියක් තිෙබනවා.
ආදායම් බදු අංශය, ඒ වාෙග්ම අනිකුත් බදුවල වර්ධනයක් ඇති
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අප කමානුකූලව කටයුතු කළ නිසායි. එක
පැත්තකින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියනවා, "බදු ඉවත් කරන්න"
කියලා. අනික් පැත්ෙතන් කියනවා, "බදු ආදායම වර්ධනය
කරන්න" කියලා. එතුමන්ලාට ෙද්ශපාලන වශෙයන් විශාල
ආර්ථික දර්ශනයක් තිෙබනවා නම් ෙම් විධියට පරස්පර විෙරෝධී
පකාශ ෙදකක් අවස්ථා ෙදකකදී පකාශ කිරීමට හැකියාවක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප කවුරුත්
පිළිගන්නවා අෙප් රෙට් මූල්ය තත්ත්වය වර්ධනය කර ගැනීමට,
ආණ්ඩුෙව් මුදල් තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමට බදු ආදායම වැඩි
කරන්න ඕනෑය කියලා. නමුත් අප එතැනදී කල්පනා කරන්ෙන්
සාමාන්ය ජනතාව ෙපළන අන්දෙම් බදු වර්ධනය කිරීමක්
ෙනොෙවයි. කමික වශෙයන්, ආදායම් වර්ධනය හා සමගාමීව ඇති
කරන බදු අනුපාත නිර්මාණය කිරීෙම් වැඩ කටයුත්තක අප
ෙයදිලා තිෙබන්ෙන්. මට ෙපෙනන විධියට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය
වැෙය් තිෙබන වැදගත් ෙදය තමයි කමානුකූලව බදු අය කිරීම් වැඩි
වී තිබීම. ඒ වාෙග්ම බදු අය කිරීම කමානුකූලව වැඩි කිරීම සඳහා
ෙහොඳ උත්ෙත්ජන රැසක් ලබා දී තිෙබනවා.
ඊළඟට මට කියන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ෙසේවා
වියුක්තිය හා ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් ස්වරූපය පිළිබඳවයි.
විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිය අප විශාල වශෙයන්
වැඩි කළා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් අවසන් අය වැෙය් දී ඔවුන්
ෙයෝජනා කෙළේ රජෙය් ෙසේවකයින්ෙගන් සියයට 50ක් සඳහා
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විශාම වැටුපක් ලබා දී නිෙවස්වලට යවන්නත්, ඊළඟට ඒ අඩු
කළ ෙසේවක පිරිසට සමානුපාතිකව ලංකාෙව් රාජ්ය ආයතනවල
තිෙබන පුරප්පාඩු පමාණයත් අඩු කරන්නයි. ඒක තමයි
එතුමන්ලාෙග් අරමුණ වුෙණ්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් ඒ කාලෙය් අපට කිව්වා, ඒ මුළු කාලය ඇතුළත
- 2001 සිට 2004 දක්වා - එකම එක රැකියාවක්වත් තමන්ෙග්
ෙකෙනකුට ෙදන්න බැරි වුණා කියලා. ඇත්තටම ඒ හරහා එක්සත්
ජාතික පක්ෂය තුළ විශාල ෙනොසන්සුන්තාවකුත් ඇති වුණු බව
පාෙයෝගිකව ගම්වල වැඩ කරන අය විධියට අපි දන්නවා. නමුත්
අපි එෙහම කටයුතු කෙළේ නැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙදත් උපාධිධාරින්
53,000කට ආසන්න පමාණයකට රැකියා ලබා දීලා ඒ අයව ගාමීය
සංවර්ධනයට සරිලන අංශවලට ෙයොදවා ගන්නට ආර්ථික
සංවර්ධන ඇමතිතුමා කටයුතු කළා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ වැදගත්
පවණතාවක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ස්වයං
රැකියා නියුක්තිකයන් සඳහා වන විශාල වැඩ පිළිෙවළක් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ඇති කර තිෙබන බව මම දන්නවා. ඒ
වැඩ පිළිෙවළ ඇති කිරීෙම් එක් පතිඵලයක් හැටියට අද "දිවි
නැඟුම" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඒ අය ඉතාමත් ෙහොඳ කුඩා
ව්යවසායකයින් හැටියට වැඩ කරන බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ අය
අද සෑම තැනකම සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් ෙලස අෙප් රෙට්
රැකියා සපයන අය හැටියටත්, ෙසේවා සපයන අය හැටියටත්, ඒ
වාෙග්ම අදායම් උපදවන අය හැටියටත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප පසු ගිය කාලය තුළ
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල සංවර්ධන ව්යාපෘති රාශියක් ඇති
කර තිෙබනවා. ඒ සංවර්ධන ව්යාපෘති රාශිය ඇති කරලා, දශක
තුනක කාලයක් තිස්ෙසේ කිසිෙසේත්ම වැඩක් කර ගන්නට බැරිව
තිබුණු එම උතුරු සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල සංවර්ධන ෙව්ගය
වර්ධනය කරන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා උතුරු
සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල සංවර්ධන ෙව්ගය අෙප් රෙට්
අෙනකුත් පෙද්ශවල සංවර්ධන ෙව්ගයට වඩා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් නිෂ්පාදන අංශෙය් කෘෂි නිෂ්පාදන,
ඒවාෙග්ම මත්ස්ය කර්මාන්තය, ෙම් ආදී අංශවල කැපී ෙපෙනන
දියුණුවක් ඒ පෙද්ශවල ඇති ෙවලා, ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට
ෙලොකු ආර්ථික අභිවෘද්ධියක් ඇති ෙවලා තිෙබන බවත් මා මතක්
කරන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාම
අෙප් අය වැය හරහා සරල බදු කමයක් ඇති කිරීමට සහ බදු
පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට අපි උත්සාහ කරලා තිෙබනවා. එය
ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද, සරල බදු කමයක් යටෙත් තමයි වඩාත්
විනිවිද ෙපෙනන සුළු භාවයකට කටයුතු කළ හැකි වන්ෙන්. ෙම්
සඳහා අපි විශාල මහන්සියක් ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් රට අෙනකුත් රටවල් වාෙග් ෙනොෙවයි. අෙප් රට දැවැන්ත
සුබසාධන ව්යාපාර පවත්වාෙගන යන රටක්. ෙලෝකෙය් අපි වාෙග්
රටවල් තවත් ඇත්දැයි මට ෙපොඩි සැකයක් තිෙබනවා. ෙමොකද,
අපි ඒ තරම් සුබසාධන ව්යාපාර පවත්වාෙගන යනවා. ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාව, අධ්යාපන අංශය, සමෘද්ධි ව්යාපාරය, ෙපොෙහොර
සහනාධාරය වැනි ෙම් වාෙග් හැම අංශයකටම සහන ලබා ෙදන
සුබසාධන කටයුතු සඳහා ඇත්ත වශෙයන්ම රජය විශාල මුදලක්
වැය කරනවා. ඒ නිසා අපි මතක තබා ගන්නට ඕනෑ, වර්ෂෙයන්
වර්ෂය අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළත්, අපට මධ්ය කාලීන
අරමුණු තිෙබන බව. අපි 2014 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන
අය වැයට තවත් තුන් වසරක මධ්ය කාලීන අරමුණක් තිෙබනවා.
ඒ අරමුණ ඔස්ෙසේ තමයි අපි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙම් මධ්ය කාලීන අරමුණුවලින් සෑම අවුරුද්දකම සාර්ථක
පගතියක් අත්කර ගැනීමට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය වසර කිහිපය
තුළ අය වැය අතිරික්තය අඩු කර ගැනීමටත් විශාල මහන්සියක්
ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් 2009 වර්ෂෙය් දී සියයට 9.9ක්
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තිබුණු අය වැය අතිරික්තෙය් පතිශතය 2010 දී සියයට 8.1 දක්වා
අඩු කරෙගන තිෙබනවා. 2012 දී සියයට 6.4ක් දක්වා අඩු
කරෙගන තිෙබනවා. 2013 දී සියයට 5.8ක් දක්වා අඩු කරෙගන
තිෙබනවා. 2014 දී ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට 5.2ක්
දක්වා අඩු කිරීමටයි. ඒ අනුව උද්ධමන ෙව්ගය අඩු කිරීමටත්, ඒ
වාෙග්ම රෙට් නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම යම්
යම් අංශවල කැපී ෙපෙනන ආෙයෝජන අවස්ථා ඇති කිරීමටත් අපි
කටයුතු කර තිෙබනවා.
මා ඊෙය් දැන ගත් හැටියට කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් විතරක්
මහා මාර්ග කිෙලෝ මීටර් 500කට වඩා අලුෙතන් සංවර්ධනය
ෙකෙරනවා; carpet ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම පුත්තලම
දිස්තික්කෙය්ත් ඒ පෙද්ශවල කිෙලෝ මීටර් 280කට ආසන්න මහා
මාර්ග පමාණයක් ෙම් අවුරුද්ද තුළ carpet කර අවසන් කිරීමට,
එෙහම නැත්නම් එෙසේ අවසන් කිරීෙම් ආරම්භයකට අපි ළඟා
ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම්වා මහජනයා තුළ විශාල තෘප්තියක් ඇති
කර තිෙබනවා. සමහරුන් කිව්වා, පාරවල් හැෙදන හැටියට
කර්මාන්තශාලාත් ඇති කළ යුතුයි කියලා. එෙහම ෙලෝකෙය්
ෙකොෙහේවත් ඇති කරලා නැහැ. නමුත් යටිතල පහසුකම් වර්ධනය
කිරීම හරහා ඒ පෙද්ශවල ජනයාෙග් ජීවන මට්ටමත්, ඔවුන්ෙග්
දෘෂ්ටියත්, ඔවුන්ෙග් ජීවන ස්වභාවයත්, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් ජීවත්
වීමට තිෙබන හැකියාවත් - quality of life - කියන කාරණා
සියල්ලම එකට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි හැම
ෙවලාෙව්ම උද්ධමන අනුපාතයට වඩා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක්
පවත්වාෙගන ගිහින් තිෙබනවා. අපි ආර්ථිකය දිහා බලන්නට ඕනෑ
අන්න ඒවා අනුවයි. හුඟාක් ෙදෙනක් කථා කරන්ෙන් ඒවා ගැන
ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිෙබන්ෙන් කවදත් එකම
භීතියක් විතරයි.
අද කරු ජයසූරිය මැතිතුමා කථා කරනවා මම දැක්කා. එතුමා
ෙකොළයක් බලා ෙගන ෙමොනවාද කිව්වා. වංචාව, දූෂණය ඕවා
ගැන තමයි කිය කියා ඉන්ෙන්. ඒක හරියට නිකම් කැසට්
ෙරෙකෝඩරක් දැම්මා වාෙග්. ඒක ෙනොෙවයි ඇත්ත කථාව. අෙප්
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ෙම් අවුරුදු කීපෙය්ම අපි සියයට 7.5කින්
ෙගන යන අතරතුර අපට උද්ධමන වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5ක්
සියයට 6ක් අතර පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ නිසා ආර්ථිකෙය් ෙබොෙහෝ අංශවල මිල ඉහළ යාම වළක්වන්න
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මහ බැංකු වාර්තාව
අනුව විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩ මිල ගණන් පහළ බැහැලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම සහල් මිල පහළ බැහැලා තිෙබනවා. එළවලු මිල
පහළ වැටිලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කවුරු ෙහෝ
ෙකෙනක් කිව්ෙවොත් භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවාය
කියලා මා හිතන්ෙන් එය අසත්ය කථාවක් කියලායි. ෙමොකද, මහ
බැංකු වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, එළවලු සහ සහල් මිල
පසු ගිය කාලය තුළ අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒක තමයි
ඇත්ත. ඒ නිසා අද පරිෙභෝජනයත් විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. නව කමෙව්ද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගෙම්
මනුස්සයාට ෙම්ක දැෙනනවා. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ඉන්න අයට දැෙනන්ෙන් නැති වුණාට ඒක ගෙම් අයට දැෙනන
නිසා මැතිවරණයකට ගියාම අපි ඡන්දෙයන් දිනනවා. අපි
ඡන්දෙයන් දිනන්ෙන් මහජනයාට ඕනෑ කරන වැඩ පිළිෙවළක්
ඇති කරන්න අපට පුළුවන් වීම නිසා බව අපි මතක් කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි කාර්මික අංශෙය් කැපී ෙපෙනන ෙවනසක්
අපි - ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය - ඇති ෙකරුවා. කිසි ෙකනකුට ඒ
ගැන ෙනොකියා ඉන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මට මතකයි, 2005
අවුරුද්ෙද් ෙපොෙහොර සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළ ගැන එතුමා කියන
ෙකොට එතුමාට හිනා වුණු බව. "එෙහම ෙදන්න පුළුවන්ද?" කියලා
ඇහුවා. එෙහම ෙදන්න ෙකොච්චර සල්ලි යනවා ද කියලා එක්සත්
ජාතික පක්ෂය කිව්වා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්ෙව්, "දැන් කුඹුරු
තිෙබන්ෙන් ෙගොඩ කරන්න මිසක් වගා කරන්න ෙනොෙවයි"
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කියලායි. "කුඹුරු කරනවාට වඩා ෙලෙහසියි, පිට රටින් සහල්
ෙගෙනන එක" කියලා කියන තරමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය
බාල්දු වුණා. නමුත් අද අපි විශාල ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා. ෙම්
වන ෙකොට අපි ලංකාෙව් වාර්තාගත ඉහළම වී අස්වැන්න ලබා
ෙගන තිෙබනවා. අතිරික්තය ෙවනත් රටවලට ලබා දීෙම් හැකියාව
දක්වා එය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙනකුත් ආහාර දව්යවල නිෂ්පාදනයත්
විෙශේෂෙයන්ම ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැම අංශයකම
නිෂ්පාදනෙය් ඉහළ යාමක් තිෙබනවා. ඒ ඉහළ යාම නිසා ෙද්ශීය
ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි
වීවල සහතික මිල වැඩි කරලා තිෙබනවා. වීවල සහතික මිල වැඩි
කිරීම නිසා ෙගොවියාට ෙහොඳ ආදායමකුත්, අෙනකුත් දව්යවල
නිෂ්පාදනය ඉහළ යෑම නිසා ඒ නිෂ්පාදකයන්ට ෙහොඳ
ආදායමකුත් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගාමීය ජනයාෙග් ආර්ථික
මට්ටම හා සමාජ මට්ටම කැපී ෙපෙනන අන්දමකින් වැඩි කිරීමට
අපට විශාල උනන්දුවකින් කටයුතු කරන්නට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා.
ඊළඟට, අපි පධාන වශෙයන් සැලකිල්ලට ගත්ත
කර්මාන්තයක් තමයි සංචාරක කර්මාන්තය. විෙශේෂෙයන් අෙප්
රෙට් යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ සංචාරක කර්මාන්තෙය් විශාල දියුණුවක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 2013 ජූනි වන ෙකොට පැමිෙණන
සංචාරකයන් පමාණය කලින් වසර හා සසඳන ෙකොට සියයට
13කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා; සංචාරක ඉපයීම් සියයට
24කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දිෙනන් දින ෙමය ඉහළ යනවා. ඒ
නිසා තමයි ලංකාෙව් විවිධ තැන්වල ෙහෝටල් ඇති ෙවන්ෙන්. මම
දැක්කා, ඊෙය් ෙපෙර්දා පත්තරයක තිෙබනවා, Marine Drive
එෙකත් අලුත් Four-Star ෙහෝටලයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා
කියලා. නැෙඟනහිර ෙවරළ තීරය පුරාම අලුත් ෙහෝටල් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙහෝටල්වලට යන්ෙන් විෙද්ශ සංචාරකෙයෝ
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශීය සංචාරකෙයෝත් යනවා. ඒ නිසා ෙද්ශීය
සංචාරකයන්ටත් ඒවාට ගිහිල්ලා ඒ මිල ගණන් ෙගවලා ඉන්න
පුළුවන් විධිෙය් ආර්ථික මට්ටමක් තිෙබන බව අපි අමතක
කරන්න ෙහොඳ නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට, 2013 දී -ෙම් වසෙර් දී- ෙලෝකෙය්
සංචාරය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු ස්ථානයක් හැටියට "Lonely
Planet" කියන සඟරාව පකාශ කරලා තිෙබනවා. 2012 දී
ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ගමනාන්ත හය අතරට අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා,
"National Geographic Travel Magazine" එක අනුව. නිවාඩු
ගත කිරීම සඳහා ෙලොව වඩාත්ම සුදුසු ගමනාන්ත අතරින් තුන්වන
ස්ථානය අපි ලබා ෙගන තිෙබනවා.
ඊළඟට 2013 වර්ෂෙය් දී සංචාරය කිරීමට වඩාත් සුදුසු
ගමනාන්තයක් හැටියට ලංකාව ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා, British
Airways ආයතනය. ඒ අනුව ඉදිරිෙය් දී ඇති වන ෙම්
ෙවනස්කම අපට සංචාරක ව්යාපාරය ෙලෝකෙය් ඉහළම තැනකට
ෙගන යන්නට පුළුවන් ෙවනවා.
ඒ සංචාරක ව්යාපාරයට
සම්බන්ධ වන ආෙයෝජනයක් ආවාම ඒකට කෑ ගහනවා. Casino
කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරලා සාමාන්ය මිනිස්සු බිය වද්දන්න
විවිධාකාර උපකම ෙයොදනවා. ෙම් කරන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි.
ලංකාවට ආෙයෝජන ඒම වැළැක්වීමට ගන්නා කියා මාර්ගයක්
හැටියටයි. ඒ ආෙයෝජන අවස්ථා ඇති කිරීමට ෙලෝකෙය් විවිධ
රටවල උදවිය එනෙකොට අප ඒ ගැන ස්ථිර වන්නට ඕනෑ. මා
හිතන හැටියට වාර්ෂිකව අපට ලැෙබන ආෙයෝජන පමාණය
ෙඩොලර් බිලියන ෙදකක් පහු කරනවා නම්, ඒ ආෙයෝජන පමාණය
ගන්න අද
තිෙබන ෙහොඳම අංශය තිෙබන්ෙන් සංචාරක
කර්මාන්තය ඇතුෙළේයි. ඒ සංචාරක කර්මාන්තය අපට එෙහම
දියුණු කරන්නට පුළුවන් නම් ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පදනෙය්
කැපී ෙපෙනන ෙවනසකුත් ඒ වාෙග්ම අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම
අප බලාෙපොෙරොත්තු වන පමාණයට වඩා වැඩි කර ගැනීමටත්
පුළුවන් වන බව අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ.
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ෙම් සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්කම යන එකක් තමයි යටිතල
පහසුකම් වර්ධනය. ඒකට ෙද්ශීය යටිතල පහසුකම් වර්ධනය
ඉතාම අවශ්යයි. අපි විෙශේෂෙයන් සුවිශාල යටිතල පහසුකම්
වර්ධනයක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ ඇති කර තිෙබන ඒවාෙය්
පතිඵල තිෙබනවා. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය අද මාතර දක්වා
ගමන් ෙකෙරනවා; එය අවසන් ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ කථා කළ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය
අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් ෙවනස්කම් එක්ක
ලංකාෙව් අෙනකුත් දිසාවන්වල ෙබොෙහෝ මාර්ග ආරම්භ ෙවනවා.
කුරුණෑගල - ෙකොළඹ, කුරුණෑගල -දඹුල්ල, කුරුණෑගල- නුවර
යන අධිෙව්ගී මාර්ග ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් කටයුතු කර ෙගන
යනවා. ඒක විෙශේෂෙයන්ම යාපනය දක්වා දිෙවන පධාන
මාර්ගයක් බවට පත් වුණාම ලංකාෙව් විශාල ෙවනසක් ඇති
ෙවනවා.
ලංකාෙව් ගුවන් යානා නවත්වන ෙදවැනි ෙහොඳම ගුවන්
ෙතොටුපළ හම්බන්ෙතොට ආරම්භ කළා. ෙබොෙහෝ විෙව්චන කළා.
නමුත් මා දන්නවා, ඒක අෙප් දක්ෂිණ ලංකාෙව් ඇති කරන සුවිසල්
වැඩ පිළිෙවළක් බව. එයින් ඉදිරිෙය්දී අෙප් ගමනාගමනය පිළිබඳ
සුවිසල් ෙවනසක් ඇති කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා. අප වරායන්
සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ දකුණ,
හම්බන්ෙතොට, ඔලුවිල්, කන්කසන්තුෙර් යන ෙම් සියලුම වරායන්
එක්ක ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම ධීවර වරායනුත් සංවර්ධනය
ෙවනවා. එම නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තමුන්නාන්ෙසේලා දැක්ෙකොත්
ෙමොන තරම් සංවර්ධන ෙව්ගයක් අපි අර ෙගන තිෙබනවා ද කියා
ෙපෙන්වි.
අප යම් ණය පමාණයක් ගත්තා නම්, ඒ ණය පමාණය ආපසු
ෙගවන්න
ඕනෑ කරන විධිෙය් ආෙයෝජන අවස්ථාත් අපි
නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්
එකක්වත් නිරර්ථක වැඩ ෙනොෙවයි. ෙම්වාට විරුද්ධව විෙව්චනය
කරන ෙකොට කියන්ෙන් අප ණය ගත්තා කියලායි. අපි ණය
අරෙගන තිෙබන්ෙන් සංවර්ධනයට. අපි කන්න ණය අරෙගන
නැහැ.
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
ජපානෙයන් ෙයන් මිලියන 500ක් අර ෙගන තිෙබන බව
විෙශේෂෙයන් මා කියන්නට කැමැතියි. කටුනායක අධිෙව්ගී
මාර්ගයට අඩු ගණෙන් ජපාන ෙයන් මිලියනයක්වත් ෙයද වුණාද
කියා අපි අහන්නට කැමැතියි. අපි ඒක ෙගවනවා. එක්දහස්
නවසිය හැට ගණන්වල PL 480 යටෙත් පාන් පිටිවලට ගත්ත
මුදල් අපි තවම ෙගවනවා. නමුත් අපි කන්න තවම ණය අරෙගන
නැහැ. අපි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් සංවර්ධනයට. ඒ සංවර්ධනය
හරහා ඇති වන ආර්ථික පගමනයත් එක්ක නිර්මාණය වන
ඉපැයීම්වලින් ඒක ආපසු ෙගවීෙම් හැකියාව අපට තිෙබන බව
මතක කරන්නට ඕනෑ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Minister, your time is over.
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
නැහැ. තව කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. අවසාන වශෙයන් මා
කියන්නට කැමැතියි, අපි ෙලොකු ෙවනසක් ඇති කර තිෙබන බව.
විෙශේෂෙයන් ආහාර දව්යවල මිල බැලුෙවොත් වියළි මිරිස් කිෙලෝව
දැන් රුපියල් 170ක් වී තිෙබනවා. 2009 වර්ෂෙය් දී වියළි මිරිස්
කිෙලෝව රුපියල් 189ටයි තිබුෙණ්. එම නිසා අපි හැම අංශයකම
ෙවනසක් ඇති කර තිෙබනවා. කියවන්නට කාලය ෙනොමැති
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නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැන ගැනීම සඳහා ෙකොළඹ
පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් මිල දර්ශකය මා සභාගත*කරන්නට
කැමතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 1.20]

ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
(மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014ஆம்
ஆண் க்கான வர
ெசல த்திட்டமான
மக்க க்குப்
பல்ேவ
ைறகளி ம் சில நன்ைமகைள அளிக்கக்கூ ய
வைகயில் அைமந்தி ப்பைதயிட்
அதைன நாம் வரேவற்
கின்ேறாம். உலகில் வளர்ச்சியைடந்த நா கள்கூட, இன்
ெபா ளாதார ழ்ச்சிையக் கண் ள்ளன. எனி ம், இலங்ைக
யான
ஸ்திரமானெதா
ெபா ளாதார வளர்ச்சிையக்
கண் வ வ
பாராட்டத்தக்க விடயமாகும். அேதேநரம்,
இலங்ைகயில் ச க, ெபா ளாதார, கல்வி, நகர அபிவி த்தி,
சுற் லா, சுகாதாரம் ேபான்ற
ைறகளின் வளர்ச்சி ம்
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இந்த வளர்ச்சியான நாட் மக்களின்
எதிர்கால வாழ் க்கு மிக க்கிய காரணியாக அைமகின்ற .
அ த் , இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கு
ெக ம்
பாகத் திகழ்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் எதிர்ேநாக்கு
கின்ற பிரச்சிைனகள் பற்றி நான் இந்தச் சைபயிேல ஒ சில
வார்த்ைதகள்
ேபசலாெமன
எண் கிேறன்.
இவ்வர
ெசல த் திட்டத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 750
மில் யன் ஐ.அ.ெடாலர் ெசலவில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்
க க்கு
டைமப்
வசதிகைளச் ெசய்
த வதாகக்
குறிப்பிட்
க்கிறார். ேதாட்டத் ைறக்கு மா
ட் த் திட்டம்
ெபா த்தமற்ற . ஏெனனில், கடந்த காலங்களில் அங்கு மா
கள்
அைமக்கும்ேபா
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்கள்
பல்ேவ
சிரமங்க க்கு உள்ளாகியைத நாங்கள் காணக்
கூ யதாக இ ந்த . 2002 - 2003ஆம் ஆண்
காலப்
பகுதியில் ேதாட்டத் ைறயில் மா
கள் அைமப்ப பற்றி
United Nations High Commissioner for Human Rights, அப்
ெபா
ஜனாதிபதியாக இ ந்த சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க
குமார ங்க அம்ைமயா க்கு ஒ
க தம் எ தியி ந்தார்.
அைத நான் இங்கு வாசிக்க வி ம் கின்ேறன். அதில்,

“I also follow efforts by the Government to abolish
the flat line room housing scheme, which involves
rows of small rooms, each housing a family.
This scheme has been criticized by various actors
for
not fulfilling the basic criteria for adequate
housing. Of particular concern is the fact that the line
rooms do not provide privacy and space necessary
to
fulfil women’s rights to adequatehousing”
எனக்
குறிப்பிட்
க்கின்றார்.
நாங்கள்
ஏற்ெகனேவ
ெசான்ன ேபால ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குத் தலா 10
ேபர்ச்சஸ் காணித் ண் களில் தனித்தனி
கள் அைமத் க்
ெகா த்தால், அவர்க ைடய வாழ்க்ைகத் தரம் உய கின்ற
அேதேநரம், எதிர்காலத்தில் அவர்கள் அந்த
களில் அழகாக
வாழக்கூ ய சூழ ம் ஏற்ப ெமன நான் நிைனக்கின்ேறன்.
அந்தவைகயில், ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் எதிர்ேநாக்கும் சில
பிரச்சிைனகைள நான் இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

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

[ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා]

Housing of the plantation community is a burning
issue and over 900,000 of the worker population still live
in 100-year-old line rooms built by the British planters.
Plantation workers need 250,000 new affordable houses.
Since 1987, action had been taken by successive
governments to build housing schemes for the plantation
community. Up to now, nearly 30,000 houses have been
built. Although workers have paid for the houses, the
ownership have not been vested with the workers. In
1992, when the estates were privatized, the then
government promised to give each family a 20-perch land
including vegetable cultivation plots, but it was not
implemented. In 2002, a flat line room housing scheme
was introduced in the plantation areas but it was opposed
by the community citing social problems and the
necessity for affordable and adequate housing.
In 2003, the UN Rapporteur, Mr. Miloon Kothari
came to Sri Lanka and inspected the flat line room
housing scheme and recommended to the then President,
Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga to build
houses similar to other schemes under the concept of
affordable and adequate housing.
His Excellency President Mahinda Rajapaksa taking
into consideration the services rendered by the plantation
community to this country for over 180 years, promised
through the “Mahinda Chintana” that every family of the
plantation community will be provided with a 10-perch
land to build houses similar to other citizens of the
country and will stop the flat line room housing scheme,
which was not accepted by the community.
His Excellency the President in his Budget Speech
stated that 50,000 flat-houses will be built for the
plantation community. This move will allow the
community to be landless continuously as well as to
practise the same line room culture. Flat-houses were not
recommended even in the 10-year plan drawn for the
development of the plantation community.
Further, this is a breach of the promise made by His
Excellency the President to the plantation community. At
the recent Provincial Council Election, the President
assured the plantation community that they will be treated
equally as other citizens of the country. With this
assurance, plantation people fully supported him.
Therefore, I earnestly request the President to
implement building of 50,000 single houses for plantation
workers within the 10-perch land promised under the
"Mahinda Chintana”. We need nearly 10,000 hectares of
land to build 200,000 houses. Already, 35 thousand
hectares of land has been identified by the Government.
So, I request His Excellency the President to stop
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implementing the flat-housing concept which has already
been rejected by the community. I want to bring to the
attention of the Ministers and Members of Parliament that
flat-houses for plantation workers was introduced by the
British in the latter part of 1940, but later it was dropped.
So, I request all the Parliamentarians to support our
just request on behalf of the plantation workers, who still
earn over Rs. 330 million every year as foreign exchange,
contributing to the development of the country.
මා හිතන හැටියට ෙම් කාරණයට අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත්
ඇහුම් කන් දීලා ඇති. අපට ෙම් flat-housing scheme
එක එපා කියලා 2003 ඉඳලාම මිනිස්සු කියනවා. ඒ නිසා
කරුණාකර, individual houses හදලා ෙදන්න කටයුතු
කරන්න
කියලා ෙම් ෙවලාෙව් මා ඉල්ලීමක් කරනවා.

ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்கள்
ெதாடர்பான
ஜனாதிபதி
அவர்க ைடய எதிர்காலத்திட்டம் நாட் க்கு நன்ைம பயக்கக்
கூ யதாக அைமந்தி ந்தா ம்கூட இந்தத் திட்டத்திேல அவர்
மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர ேவண் ெமன் நான் அன்பாகக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அேதேநரத்தில், ஜனாதிபதி அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
இந்த
வர
ெசல த்
திட்டத்திேல
காணப்ப கின்ற
இன்ெனா
விேசட அம்சம் என்னெவன்றால், ஒவ்ேவார்
உள் ராட்சிச் சைபக்கும் 10 இலட்சம் பாய் ெகா க்கப்பட
வி ப்பதாகும். இ வரேவற்கத்தக்க ஒ விடயம். வெர யா
மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், கிட்டத்தட்ட 9 இலட்சம்
ேபர் அங்கு வசிக்கின்றார்கள். அங்கு 5 பிரேதச சைபக ம்
இரண் Urban Council க ம் Municipal Council ஒன் ம்
இ க்கின்றன. ஏைனய மாவட்டங்கைள எ த் க்ெகாண்டால்,
40,000 - 50,000 ேப க்கு ஒ பிரேதச சைப இ க்கின்ற .
ஆகேவ, அவர்க க்குக் கிைடக்கின்ற ஒ மில் யன் பாய்
மிக ம் பிரேயாசனமானதாக இ க்கும். ஆனால் வெர யா,
அம்பக வ, ெகாத்மைல, வலப்பைன ேபான்ற ஒவ்ெவா
பிரேதச சைபகளி ம் கிட்டத்தட்ட இரண்
இலட்சம் ேபர்
வசிக்கின்றார்கள். அந்த அ ப்பைடயில் அங்கு ஒ நப க்கு
கிட்டத்தட்ட இரண்
பாய் என்ற விகிதத்தில்தான் நிதி
கிைடக்கும்.
வெர யா
மாவட்டத்தி ள்ள
பிரேதச
சைபகளின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்குமா
நாங்கள்
பலதடைவ ேகட்
க்கிேறாம். அந்த 5 பிரேதச சைபக ம் 10
பிரேதச சைபகளாக அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். அப்ப
யானால்
அவர்க க்குத்
ேதைவயான
வசதிகைளச்
ெசய் ெகா க்கக் கூ யதாக அந்தப் பணத்தில் ேபாதியள
ெசலவழிக்கக்கூ யதாக
இ க்கும்.
எனேவ,
இதைனக்
க த்திற்ெகாள்ள
ேவண் ெமன்
நாங்கள்
அன்பாகக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.
அேதேநரத்தில்,
வெர யா மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட
2,000 - 3,000 ேப க்கு ஒ கிராம ேசவகர் பிாி என்ற அ ப்
பைடயிேல இ க்கின்ற . ஏைனய மாவட்டங்கைள எ த் க்
ெகாண்டால், 500 ேப க்கு ஒன்
என்ற அ ப்பைடயிேல
கிராம
ேசவகர்
பிாி கள்
பிாிக்கப்பட்
க்கின்றன.
அேதேபால வெர யா மாவட்டத்தி ம் 750 - 1000 ேப க்கு
ஒன்
என்ற அ ப்பைடயில் கிராம ேசவகர் பிாி கைள
ஏற்ப த்தினால் நிச்சயமாக அ அங்குள்ள மக்க க்கு நன்ைம
பயக்கு ெமன்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறன்.
பல

அண்ைமக் காலத்திேல ேதாட்டப்பகுதிகளில் இ க்கின்ற
ஆஸ்பத்திாிகள்
அரசாங்க
ஆஸ்பத்திாிகளாகத்
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தர யர்த்தப் பட்டன. ஆனால், இப்ப யாக தர யர்த்தப்பட்ட
ஆஸ்பத்திாி க க்கு இ வைர ம் ேபாதிய வசதிகள்
ெசய் ெகா க்கப் படாமல் இ ப்ப மிக ம் வ ந்தத்தக்க ஒ
விடயமாகும். ஆகேவ, இந்த ஆஸ்பத்திாிக க்கு ேபாதிய
வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். ேம ம் இந்த வர
ெசல த் திட்ட அறிக்ைகயிேல ேதாட்டப் றங்களிேல இறப்
விகிதம் மிக ம் குைறந்தி ப்பதாக ம் பாடசாைலக்குச்
ெசல்லாத மாணவர்க
ைடய விகிதாசாரம் 8 சத தமாகக்
குைறந்தி க்கிறெதன் ம்
ெசால்லப்பட்
க்கின்ற .
ேதாட்டப் றங்களில்
இ க்கின்ற
மாணவர்கள்தான்
அதிகமாகப் பாடசாைலக்குச் ெசல்லாமல் இ க்கின்றார்கள்.
ஆகேவ, அவர்கைளப் பாடசாைலக்குப் ேபாக ைவப்பதற்கும்
அவர்க க்குக் கல்விமீ
ஓர் அக்கைற வ வதற்குமான
நல்லெதா
ெசயற்றிட்டத்ைத இந்த ேநரத்திேல ஜனாதிபதி
அவர்கள் ன்ெமாழிந்தி ப்ப மிக ம் வரேவற்கக்கூ ய ஒ
விடயமாகும். இவ்வாறாக பல்ேவ
விடயங்களிேல இன்
எங்க ைடய நா
ன்ேனறிக் ெகாண் வ வைத நாங்கள்
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .
சற்
ன்னர் மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா
அவர்கள் உைரயாற்றியேபா
மரக்கறி விைலகள் இன்
மிக ம் குைறந்தி ப்பதாகச் ெசான்னார். அவ்வாறாயின்
நாங்கள் வரேவற்கிேறாம். அதனால் மரக்கறிச் ெசய்ைக
யாளர்க க்கு அதன் லம் எந்தவிதமான நன்ைம ம் ஏற்படப்
ேபாவதில்ைல. அதாவ
உற்பத்தியாளர்க க்கு நன்ைம
இல்ைல என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல குறிப்பிட
வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், ஏதாவ
ஒ
ெதாழில்
ெசய்பவ க்கு அதில் ஓர் இலாபம் இ க்க ேவண் ம். இன்
இந்தக் காய்கறி உற்பத்தி ெசய்ேவா க்கு எந்தவிதமான
இப ம் இல்ைல. ஆனால் அைத வாங்குேவா க்கு இலாபம்
இ ப்பைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .
அந்தவைகயில், இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு
இந்த வர
ெசல த் திட்டம் மிக
க்கியமானதாக இ க்
கின்ற என் கூறிக்ெகாள்வேதா , மைலயகத் ெதாழிலாளர்
க க்கான மா
ட் த் திட்டத்ைத நி த்தி, அவர்களின்
ேகாாிக்ைகயான தனி
கைளக் கட் த் த மா
ேகட் ,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி வணக்கம்.

[අ.භා. 1.32]

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
2014 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය
ෙවනුෙවන් අදහස් සහ කරුණු ස්වල්පයක් එකතු කරන්නට
අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2010 අවුරුද්ෙද් අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක මන්තීවරු විධියට ඇවිල්ලා මුහුණ දුන්නු
පළමුවැනි අය වැය ෙල්ඛනය, එදා ගරු ආචාර්ය සරත් අමුණුගම
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු mini-Budget එක. ඉන් පසුව 2010
ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණා, 2011 අය වැය ෙල්ඛනය. 2011
ඉදිරිපත් කරන්න ෙයදුණා, 2012 අය වැය ෙල්ඛනය. 2012
අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කරන්න ෙයදුණා, 2013 අය වැය ෙල්ඛනය.
දැන් ෙම් 2013 අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, 2014ට අදාළ
අය වැය ෙල්ඛනය. ඒ නිසා 2011 සහ 2012 වර්ෂවල ඉදිරිපත්
කරන්න ෙයදුණු ඊට ඉදිරි වර්ෂය සඳහා වූ අය වැය ෙල්ඛනවලට
අදාළව මා විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු කළ ෙදවනවර
කියැවීෙම් විවාදෙය් කථාව මා ආපසු වතාවක් කියවා බැලුවා. මා
හිතන විධියට ඒ කථා ආපසු වතාවක් ෙම් අවුරුද්ෙද්
පුනරුච්චාරණය කරනවා හැෙරන්න අමුතුෙවන් කථා කළ යුතු
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ෙදයක් මට ෙපෙනන්න නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැන කථා ෙනොකර
ෙවනත් මානයක් ඔස්ෙසේ මෙග් අදහස් ස්වල්පය ඉදිරියට ෙගන යා
යුතුයි කියා මා කල්පනා කළා.
මා විවිධ ෙල්ඛන ඔස්ෙසේ කරුණු පරිශීලනය කරද්දී මට
වැදගත් ෙල්ඛනයක් මුණ ගැසුණා. ඒ ෙල්ඛනය ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, 2011 සැප්තැම්බර් මාසෙය් පවෘත්ති
සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් රජෙය් දුම් ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරිෙය් -එවකට එහි සභාපතිවරයා විධියට හිටිෙය්
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා- උපෙද්ශක ආර්ථික
විද්යාඥ ආචාර්ය නිශාන් ද ෙමල් මැතිතුමා කරපු පර්ෙය්ෂණයක
වාර්තාවක්. ඒ පර්ෙය්ෂණ වාර්තාව බලපුවාම මට හිතුණා, අය වැය
ෙදවනවර කියැවීෙම් විවාදෙය් මෙග් සමස්ත කථාව ෙමන්න ෙම්
කාරණය උඩ ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි කියලා. ඒ ෙමොකද?
ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් ඩීසල්, ෙපටල්වලට,
ලාම්පු ෙතල්වලට බදු පැෙනව්ෙවොත් ජනතා විෙරෝධයක් මතු වන
බව. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් අත්යාවශ්ය භාණ්ඩවලට බදු පැෙනව්ෙවොත්
ජනතා විෙරෝධයක් මතු ෙවනවා. අත්යාවශ්ය ෙසේවාවන් සඳහා යම්
බදු මුදලක් පැෙනව්ෙවොත් ජනතා විෙරෝධයක් පළ ෙවනවා.
හැබැයි, ෙම් රෙට් ජනතා විෙරෝධයක් පළ ෙනොෙවන සුවිෙශේෂී බදු
ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි සිගරට් බද්ද; දුම් වැටි සඳහා වූ
බද්ද. ෙදවැනි බද්ද ෙද්ශීය මත් පැන් සහ විෙද්ශීය මත් පැන්
ෙවනුෙවන් පනවන බදු. ඒ එක්කම විෙද්ශීය රටවල් කරපු
ෙබොෙහෝ සමීක්ෂණවලදී ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා, ෙම් දුම් ෙකොළ
සහ මද්යසාර මත සියයට 10ක බද්දක් පනවනවා නම් ඒ පනවන
හැම අවස්ථාවකම සියයට 5ක් මත් පැන් සහ දුම් වැටි භාවිතෙයන්
ඉවත් ෙවනවාය කියන කාරණය. ආචාර්ය නිශාන් ද ෙමල්
මහතාෙග් ෙම් වාර්තාව මා ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* කරන්නට
කැමැතියි, ෙල්ඛන අංක 1 විධියට.
ඔහු 2011 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 2 වැනි දා ඉදිරිපත් කරන ෙම්
ෙල්ඛනය තුළ ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා, එවකට පැවැති
උද්ධමනය සහ කය ශක්තියත්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයත් අනුව
සලකන ෙකොට සිගරට් එකක් තිෙබන්න ඕනෑ රුපියල් 29ක
මිලකටයි කියලා. නමුත් අවාසනාවට 2011 ෙවන ෙකොටත් සිගරට්
එකක් තිබිලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 23ක වාෙග් මුදලකයි. ඒ නිසා
රජයට විශාල මුදලක් අහිමි ෙවනවාය කියලා ඔහු සඳහන් කර
තිෙබනවා. ෙමයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? රෙට්
ෙබොෙහෝ භාණ්ඩවල මිල වැඩි වීෙම් කලාව අනුව - pattern එක
අනුව - දුම් වැටිෙය් මිල හැම විටම ඉතා පහළ මට්ටමකට ගමන්
කර තිෙබන ආකාරයයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පස්ථාර සටහනක් මා
සභාගත* කරන්න කැමැතියි. එම පස්ථාර සටහෙන් ඇතුළත්
වන්ෙන් මෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙනොෙවයි. ඒවා මහ බැංකු වාර්තා
සංඛ්යා ෙල්ඛන; ලංකා දුම්ෙකොළ සමාගෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන. ලංකා
දුම්ෙකොළ සමාගම හඳුන්වන්ෙන් "Ceylon Tobacco Company
Limited" කියායි. නමුත් ඒක British- American Tobacco.
ෙමොකද, ඒෙක් ලාභෙයන් සියයට 92ක් ගන්ෙන් ලංකාව
ෙනොෙවයි. "ගන්න අෙප් ෙද්" කියලා "Ceylon Tobacco
Company Limited" කියා ගැහුවාට පුවත් පත් දැන්වීෙම් පවා ඒ
අය වරහන් තුළ පළ කරන්ෙන් "Member of British-American
Tobacco" කියායි. මහ බැංකු වාර්තා සංඛ්යා ෙල්ඛන හා සිගරට්
ෙකොම්පැනිෙය් වාර්තාවල සංඛ්යා ෙල්ඛන මා පරිගණකගත කර
සම්බා සහල් මිල වැඩි වීෙම් පතිශතයට සාෙප්ක්ෂව සිගරට් මිල
වැඩි වීෙම් පතිශතය පස්ථාරගත කළා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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කියන්න ලජ්ජයි. සම්බා සහල් මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය හාවා
වාෙග් දුවනවා නම් සිගරට් මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය ඉබ්බා වාෙග්
තමයි දුවලා තිෙබන්ෙන්. එම ෙල්ඛනයත් මා සභාගත* කරනවා.
ඊළඟට මා ෙපොල් මිල වැඩි වීෙම් පතිශතයට සාෙප්ක්ෂව
සිගරට් මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය පස්ථාරගත කළා. එෙහම බලන
විට ෙපෙනනවා, ෙපොල් මිල වැඩි වීම පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලය
තුළ හාවා වාෙග් race එෙක් ගියා නම් සිගරට් මිල වැඩි වීෙම්
පතිශතය ඉබ්බා වාෙග් තමයි ගිහින් තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ
ෙල්ඛනයත් මා සභාගත* කරනවා.
ඊළඟට පරිප්පු මිල වැඩි වීෙම් පතිශතයට සාෙප්ක්ෂව සිගරට්
මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය ගත්තත් ආපහු අර හාවයි ඉබ්බයි race
එෙක් හාවා දිව්වා වාෙග් පරිප්පු මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ඉබ්බා
ගියා වාෙග් සිගරට් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමා දන්නවා, මා මාධ්ය ක්ෙෂේතෙය්
වැඩ කරන කාලෙය් ඉඳලා මෙග් homework වැඩි බව. මා
ඔබතුමන්ලාෙග්ම වාර්තාවලින් දත්ත අරෙගනයි ෙමය බැලුෙව්.
බිත්තර මිල වැඩි වීෙම් පතිශතයට සාෙප්ක්ෂව සිගරට් මිල වැඩි
වීෙම් පතිශතය ඊළඟට බලමු. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙම් සභාගත කරන ෙල්ඛනෙය්
පිටපතක් ෙදන්නම්. බිත්තර මිල වැඩි වීෙම් pattern එකට
සාෙප්ක්ෂව සිගරට් මිල වැඩි වීෙම් pattern එක ගත්තත් ආපහු
වතාවක් හාවයි ඉබ්බයි race එක වාෙග් තමයි ෙපෙනන්ෙන්.
ෙමතැනදී ඉබ්බාෙග් භූමිකාවට පණ ෙපොවලා තිෙබන්ෙන්, සිගරට්.
හාවාෙග් භූමිකාව නිරූපණය කරන්ෙන් එක්ෙකෝ බිත්තර, පරිප්පු,
සම්බා සහල් එෙහම නැත්නම් ෙපොල්. යම්කිසි ෙදයක් ෙම් විධියට
තිෙබන්ෙන් ඇයි? මා ආපහු වතාවක් ෙයොමු වන්නට කැමැතියි, ෙම්
පර්ෙය්ෂණය කළ දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරියට. ෙමය මෙග් ෙනොෙවයි. ෙමය රජෙය් අධිකාරියක්. ෙම්
එම අධිකාරිෙය් පර්ෙය්ෂණ වාර්තාව. ෙම් පර්ෙය්ෂණ වාර්තාෙව්
කියනවා, 2005 සිට 2011 දක්වා අවුරුදු 6ක කාලය තුළ සිගරට්
එකක් තිෙබන්න ඕනෑ රුපියල් 29ට; හැබැයි, ඒ වන විට සිගරට්
එකක මිල තීරණය කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් 22ට; ෙම් තත්ත්වය
තුළ රජයට ලැබිය යුතු බදු රුපියල් බිලියන 100ක් අහිමි ෙවලා
තිෙබනවාය කියා. ෙමොන කාලෙය්ද? 2005ත්-2011ත් අතර
කාලය තුළ. ඒ වකවානුෙව් රෙට් උද්ධමනය, කය ශක්තිය ආදී
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට සාෙප්ක්ෂව සිගරට්ටුවක් රුපියල් 29ට
තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, රුපියල් 22ට තමයි තිබුෙණ්. දැන්
ෙනොෙවයි එදා. ඒ නිසා 2005 සිට 2011 දක්වා අවුරුදු 6 තුළ අහිමි
වුණු මුදල රුපියල් බිලියන 100ක් වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, බිලියන 100 කින් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්
ෙමොනවාද කියා මා එතෙකොට බැලුවා. භාණ්ඩාගාරයට ලබා ගත
යුතු මුදල් බිලියන 100ක් අපට අහිමි වීෙමන් ෙමොනවාද නැති
වන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය
මම ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැතියි. ෙම් රෙට් සිදු වුණු විශාලම බදු
වංචාව තමයි වැට් බදු වංචාව. එහිදී වංචා ෙවලා තිෙබනවාය කියන
මුදල රුපියල් බිලියන 3.52යි. හැබැයි, 2005 ඉඳලා 2011 වන
ෙකොට අපට සිගරැට් හරහා ලබා ගත හැකිව තිබියදීත් ලබා
ෙනොෙගන අත හැරුණු බදු මුදල රුපියල් බිලියන 100යි. එතෙකොට
බලන්න බිලියන 100යි, බිලියන 3.52යි අතර ෙවනස. අපි මහවැලි
ෙයෝජනා කමය සඳහා වියදම් කරලා තිෙබන මුදල කීයද? ශී ලංකා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන් ලබා දුන් වාර්තාෙව්
තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛනවලිනුයි මම ෙම් ෙපන්වන්ෙන්. ශී ලංකා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් දත්ත අනුව මහවැලි
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළට ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්
රුපියල් බිලියන 73යි. අවුරුදු 6කට සිගරැට් බද්ෙදන් අපට අහිමි
ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 100ක්. එෙහම නම් තව
මහවැලි සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලාත් රුපියල් බිලියන
27ක් අපට ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය තමයි
ෙපෙනන්ෙන්. 2011 අවුරුද්ෙද් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව විශාම වැටුප්
ෙවනුෙවන් අවුරුද්දකට අපට වැය වන්ෙන් රුපියල් මිලියන
99,961යි. නැත්නම් රුපියල් බිලියන 99යි. ඒ කියන්ෙන් විශාම
වැටුප ෙදගුණ කරන්න පුළුවන් මුදලක් අපට අහිමි ෙවලා
තිෙබනවා. 2011 අවුරුද්ෙද්දී මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල -ඒක දැන් වන ෙකොට ෙවනස් ෙවලා
තිෙබන්නට පුළුවන්- රුපියල් බිලියන 21යි. රුපියල් බිලියන 21ක්
තමයි මත්තල ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුපළ සඳහා 2011 දී
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල. එෙහම නම් අවුරුදු 6ක් ඇතුළත අහිමි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ වාෙග් ගුවන්
ෙතොටුපළවල් 5ක් හදන සල්ලි. හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර වරාෙය්
ෙදවැනි අදියර සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් බිලියන
90යි. හැබැයි, අපට සිගරැට් බද්ෙදන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා,
රුපියල් බිලියන 100ක්. ඒ කියන්ෙන් මාගම්පුර වරාෙය් ෙදවැනි
අදියෙර් ඉදි කිරීම්වලට වැය වන මුදලට සමාන මුදලකටත් තරමක්
වැඩිෙයන් ෙම් අවුරුදු 6දී අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමුවැනි ෙකොටස, ඒ කියන්ෙන් ගාල්ල
පින්නදූෙව් සිට ෙකොට්ටාෙව් මාකුඹුර දක්වා ෙකොටස සෑදීමට 2011
ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් බිලියන 44යි. ඒ කියන්ෙන් දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමුවැනි ෙකොටස වාෙග් ෙදගුණයක් ඉදි
කිරීමට යන මුදල තමයි අපට අහිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට, ෙපොෙහොර සහනාධාරය බලන්න. 2011 අවුරුද්ෙද්
ඉදිරිපත් කරපු ඔබතුමන්ලාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙපොෙහොර
සහනාධාරය සඳහා වැය ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 20යි.
ඒ කියන්ෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය වාෙග් පස් ගුණයක මුදලක්
අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, සමෘද්ධි සහනාධාරය බලන්න. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් සභා ගර්භෙය් ඉන්නවා. 2011 දී
දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන 9ක් ඒ සඳහා වැය කරලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සමෘද්ධි සහනාධාරය දස ගුණයකින් වැඩි
කරන මුදල සිගරැට් බද්ෙදන් අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආදී
වශෙයන් බලා ෙගන යන ෙකොට වැටුප් -ෙව්තන - පැත්ෙතන්
බැලුවත් අපට එය ෙපන්වා ෙදන්නට පුළුවන්.
පාසල් නිල ඇඳුම සඳහා 2011 ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල්
බිලියන 1.3යි. ඒ වාෙග් සිය ගුණයක මුදලක් තමයි අහිමි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් දැනට ලබා ෙදන පමාණය වෙග් සිය
ගුණයක් නිල ඇඳුම් ෙදන්න පුළුවන් මුදල සිගරැට් බද්ද නියම
ආකාරෙයන් ගණනය කරලා නැති නිසා අපි අහිමි කර ෙගන
තිෙබනවා.
ෙමය වුවමනාෙවන් කරන ලද්දක්ද, ෙමය හිතා මතා සිගරට්
ෙකොම්පැනිය සතුටු කරන්න ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙහෝ නිලධාරි
මට්ටෙමන් ෙකරුණු ෙදයක්ද, එෙහම නැත්නම් ෙමය ෙනොසලකා
හැරීම මත සිද්ධ වුණු ෙදයක් ද කියන කාරණය ෙම් ගරු සභාව
හමුෙව් මම මතු කරන්නට කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය
පිළිබඳව තවත් ගැඹුරින් ෙසොයලා බැලුවා. එෙහම ෙසොයා බලන
විට ෙප්නවා පසු ගිය කාලය තුළ ලංකාෙව් සිගරට් පරිෙභෝජනෙය්
අඩු වීමක් තිෙබන බව. දැන් සිගරට් පරිෙභෝජනෙය් අඩු වීමක්
තිෙබනවා නම් සිගරට් සමාගම ලබන ලාභෙය්ත් අඩු වීමක්
තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත් මට ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන් කාරණා
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තිෙබනවා. ඒ සඳහා 2012 සිගරට් සමාගෙම් වාර්තාව සහ
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලෙය් වාර්තාව එකට
සංකලනය කර බැලිය යුතුයි. මම එම පස්ථාර අඩංගු ෙල්ඛන ෙදක
සභාගත* කරනවා.
2012 අවුරුද්ෙද්දී සිගරට් මිලියන 4,277ක් අෙළවි ෙවලා
තිෙබනවා. ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද් අෙළවි ෙවලා තිෙබන්ෙන් මිලියන
4,469යි. ඒ කියන්ෙන් අඩු වීමක් තිෙබනවා කියන එකයි. නමුත්
එෙහම අඩු ෙවද්දී සිගරට් සමාගෙම් profit after tax, ඒ කියන්ෙන්
බදු ෙගවීම්වලින් පසුව සිගරට් සමාගෙම් ලාභය රුපියල් මිලියන
6,569 සිට 8,177 දක්වා ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. මම අහන්ෙන්
සිගරට් භාවිතය අඩු ෙවද්දී ලාභය ඉහළ යාෙම් යාන්තණය කුමක්ද
කියලායි. එතෙකොට තර්කයක් එන්න පුළුවන් සිගරට් සමාගෙම්
අපනයන වැඩි ෙවලා ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඉන් පසුව මම
බැලුවා ෙම් තර්කය, තර්කයක් විධියට යථාර්ථවාදීද එෙහම
නැත්නම් යථාරූපීද කියලා. එම සංඛ්යා ෙල්ඛන සඳහන්
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලෙය් වාර්තාව මම මීට ඉහතදී
සභාගත කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2012 වර්ෂෙය්දී සිගරට්
සමාගෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව බැලුවාම අපයනයනවලින් උපයා
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 128යි. ඒ අය රුපියල් මිලියන
8,177ක් ලාභය ලබනවා නම් ඒ තුළ ඒ අයෙග් අපනයන ලාභය
වන රුපියල් මිලියන 128ත් අන්තර්ගත ෙවනවා. ඒ අනුව, ආපසු
සැරයක් මම නඟන සාධාරණ තර්කයට නැවතත් සාධාරණත්වයක්
ආෙරෝපණය ෙවනවා කියන කාරණය මම සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා ෙමතැන පශ්න
ෙදකක් පැන නැඟිලා තිෙබනවා. රජය නිතරම බදු ආදායම ගැන
කථා කරනවා. බදු ආදායම ගැන කථා කරන විට අපට තිෙබන
සැකය තමයි, මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි තන්තෙයන් ෙව්වා, ඊට
ඉහළ ෙද්ශපාලන තන්තෙයන් ෙව්වා ෙම් සිගරට් සමාගෙමන් ලබා
ගත යුතු බදු මුදල් හරියාකාරව ලබා ගැනීෙම් යථාර්ථය කියාත්මක
වනවාද, නැද්ද කියන කාරණය. ෙම් ෙකෙරහි ෙම් ගරු සභාව
බරපතළ විධියට අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙමය බරපතළ
විධියට රෙට් අවධානය ෙයොමු විය යුතු කාරණයක් කියන බව මම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඊළඟ
කාරණය ෙමයයි. මහ බැංකු වාර්තා පරිශීලනය කරමින් මම
ඊළඟට ෙසොයා බැලුවා රෙට් සමස්ත බදු ආදායමින් සිගරට් බද්ද
පතිශතයක් විධියට ෙකොපමණද කියන කාරණය; රෙට් සමස්ත බදු
ආදායම සියයට 100 ෙලස සලකමින් එයින් සිගරට් බද්ෙද්
පතිශතය ෙකොපමණද කියන කාරණය. 2000 අවුරුද්ෙද්දී රෙට්
සමස්ත බදු ආදායෙමන් සිගරට් සඳහා ෙකොටස සියයට 10.6යි.
2001 දී එය 9.5ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 2002 දී එය 9.3ක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 2003 දී එය 8.7ක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. 2004 දී එය 8.3ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 2005 දී
එය 7.9ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 2006 දී එය සියයට 7ක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
2007 දී එය 6.2ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 2008 දී කුඩා
වැඩි වීමක් එනම්, 6.4ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 2009 දී එය
6.1ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 2010 දී එය 5.6ක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. 2011 දී එය 6.1ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
2012 දී එය 5.8ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට 2000
අවුරුද්ෙද්දී රෙට් සමස්ත බදු ආදායෙමන් සියයට 10.6ක් වූ සිගරට්
බද්ද 2012 අවුරුද්ද -ගිය අවුරුද්ද- වන ෙකොට 5.8 දක්වා එනම්,

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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දළ වශෙයන් හරි අඩක් දක්වා පල්ලම් බැහැලා තිෙබනවා. සිගරට්,
අරක්කුවලින් තමයි ආණ්ඩුව දුවන්ෙන් කියන අතීත කියමන ෙම්
ෙවන ෙකොට පුස්සක් ෙවලා තිෙබනවා ෙහෝ පුස්සක් කරලා
තිෙබනවා. එතෙකොට දැන් ආපහු සැරයක් ෙකෙනක් තර්කයක්
නඟන්න පුළුවන්, "හරි, හරි, රෙට් සමස්ත බදු ආදායෙමන්
සිගරට්වල පතිශතය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක පුද්ගල සිගරට්
පරිෙභෝජනය අඩු වුණු නිසා" කියලා. එතෙකොට මම ආපහු
සැරයක් අහන්ෙන් එෙහනම් සමාගෙම් ලාභය මිලියන, බිලියන
ගණන්වලින් වැඩි වීෙම් යථාර්ථය ෙමොකක්ද කියලායි. ඒ අනුව
ඉතා පැහැදිලිව තව ෙකෙනකුට තර්කයක් නඟන්න පුළුවන්,
"රෙට් ෙවනත් බදු ආදායම් වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. තවත් බදු
files විවෘත කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සිගරට් බදු පතිශතය අඩු
වුණා" කියලා. නමුත් අපි නඟන තර්කය ෙම්කයි. මම ෙම් ගරු
සභාෙව් සිටින ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා
කීප ෙදෙනකුෙගනුත් ෙම් ගැන ඇහුවා.
අප කුඩා කාලෙය් ඉඳලා පත්තරය බලන ෙකොට, ගුවන් විදුලි
යන්තයට සවන් ෙදන ෙකොට, රූපවාහිනිය නරඹන ෙකොට
අවුරුද්දකට හමාරකට සැරයක් සමහර කාලවල නම් අය වැෙය්දී,
සමහර කාලවල නම් අය වැය නැතිව අපට දක්නට ලැෙබන, අපට
ඇෙහන පවෘත්තියක් තිෙබනවා. ඒ තමයි අහවල් දිනෙය් මධ්යම
රාතිෙය් සිට, සමහර විට අද මධ්යම රාතිෙය් සිට සිගරට් එකක මිල
රුපියල් ෙමන්න ෙමපමණ ගණනකින් වැඩි කළා, ෙද්ශීය සහ
විෙද්ශීය මත්පැන්වල බද්ද ෙමන්න ෙමපමණ ගණනකින් වැඩි
කළා කියලා රජය නිකුත් කරන නිෙව්දනය. අපි ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී
"මත්පැන්" පැත්තකින් තියලා ඒක ෙවනම සාකච්ඡාවට ගන්න
ගමන් අෙප් පස්තුත කාරණය වන "දුම්වැටි" කියන කාරණයට
ආෙවොත් අපි හැම දාම අහලා තිෙබන්ෙන් රජය දුම් වැටි සඳහා වූ
බද්ද වැඩි කළා කියලායි. අපි කවදාවත් අහලා නැහැ, දුම්ෙකොළ
සමාගම සිගරට් එකක නිෂ්පාදන මිල වැඩි වුණු නිසා සිගරට්
එකක මිල වැඩි කළාය කියලා. අප කුඩා කාලෙය් ඉඳලා හැම දාම
-ඉතිහාසය පුරාම- අහලා තිෙබන්ෙන් රජය දුම් වැටි සඳහා අය කර
ගන්නා වූ බද්ද වැඩි කළාය කියලායි. එතෙකොට ෙම් බද්ද වැඩි
කරනවා කියලා තමයි පුවත් පත් නිෙව්දන පළ වන්ෙන්. මම
එවැනි පුවත් පත් නිෙව්දන කීපයක් සභාගත* කරන්න කැමැතියි.
"දිවයින" පුවත් පෙත්, "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්, "Daily News"
පුවත් පෙත්, "Sunday Observer" පුවත් පෙත්, "දිනමිණ" පුවත්
පෙත් ඒ වැඩි කිරීම පිළිබඳව වරින් වර පළ වූ දැන්වීම්. ෙම් හැම
එෙක්ම තිෙබන්ෙන් බද්ද වැඩි වුණු නිසා සිගරට් මිල වැඩි කළා
කියලායි. එතෙකොට ෙකොම්පැනියට කවදාවත් සිගරට්ටුවක මිල
වැඩි කරන්න ෙවන්ෙන් නැද්ද? මම දන්නා තරමට නම් සිගරට්
එකක නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් තුනක් සහ හතරක් අතර
පමාණයකයි තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි සියල්ල බදු. ෙම් ෙමොෙහොෙත්
සිගරට්ටුවක මිල තිෙබන්න ඕනෑ කීයකටද කියලා මම ආචාර්ය
නිශාන් ද ෙමල් මහතාෙගන් ඇහුවා.
කය ශක්තිය, උද්ධමනය සහ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය කියන
කාරණා සලකන ෙකොට හරි නම් බද්දත් සමඟ සිගරැට්ටුවක මිල
රුපියල් 35ක විතර තිෙයන්න ඕනෑ. මම සිගරැට්ටුවක මිල ෙසොයා
බැලුවා. ෙමොකද, මම මත්පැන්, දුම්වැටි පාවිච්චි ෙනොකරන
ෙකෙනක් නිසා ඒවාෙය් මිල ගණන් දන්ෙන් නැහැ. සිගරැට්ටුවක
මිල දැන් රුපියල් 28යි. රජෙය්ම දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර පිළිබඳ
අධිකාරිෙය් උපෙද්ශකවරයා සමීක්ෂණයකින් කියනවා, 2011
සිගරැට්ටුවක මිල රුපියල් 29ක තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. බදු
ගැහුවාම හරි නම් දැන් රුපියල් 35ක් වන්න ඕනෑ. රජෙය්ම
ආයතනයක් කියන විධියට 2005 ඉඳලා 2011 වන ෙතක් ගණන්
හදලා බැලුවාම අපි රුපියල් බිලියන 100ක් අහිමි කර ෙගන
තිෙබනවා. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. රජය කියනවා, අපි බදු වැඩි

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

වැඩිෙයන් එකතු කර ගන්න ඕනෑ කියලා. රජය කියනවා, රජෙය්
සංවර්ධන කියාදාමෙය් දී විෙද්ශ ණය ගන්ෙන් වැඩි වැඩිෙයන්
ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට කියලා. මම අහන්ෙන්,
ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට විෙද්ශීය ණය ගැනීම
කියන කාරණයට අමතරව එදා රුපියල් බිලියන 100ක මුදල අපට
අහිමි වුෙණ් ඇයි කියන එකයි. අශ්වයා ගියාට පස්ෙසේ ඉස්තාලය
වහලා වැඩක් නැහැ. 2005 ඉඳලා දැන් 2013ත් ෙවලා. දැන් අපට
ඒ මුදල් යලි අය කර ගන්න බැහැ. හැබැයි, දැන් සිගරැට්ටුවක මිල
කය ශක්තියට සහ උද්ධමනයට සාෙප්ක්ෂව යලි ගළපා අපට අය
කර ගන්න පුළුවන් තවත් රුපියල් බිලියන 100ක් ෙහෝ ඊට වැඩි
මුදලක් අහිමි කර ගන්ෙන් ඇයි? ෙම් කවුරුත් ෙනොහිතන මානයක්.
ෙම් කවුරුත් ෙනොදකින මානයක්. එෙහම නැත්නම් දුම්ෙකොළ
සමාගෙම් කාසි පණම්වල හඬ හමුෙව් වුවමනාෙවන් කන් ෙදක වහ
ගත්ත මානයක්. ෙම් මානය ගැන අපි හිතන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි
කියලා මම ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අහන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රටක් විධියට අපි විෙද්ශ
රටවලින් ණය ලබා ගන්නවාය කියන්ෙන් ෙම් ෙමොෙහොත වන විට
අෙප් රෙට් උපන්, නූපන් සියලු ෙදනා විෙද්ශයන් හමුෙව්
ණයකාරයන් බවට පත්වීමයි. හැබැයි, රජෙය් පතිපත්තිය "මතට
තිත" කියන එකයි. මම දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාරවලට අදාළ
ෙසෞඛ්යමය කාරණා ගැන ෙමතැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් දුම්ෙකොළ සමාගම කටයුතු කරන ආකාරය ගැන
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ පිළිබඳව කථා කළ යුතු වන්ෙන්
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත්යි. මට තිෙබන පශ්නය
ෙම්කයි. අපට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙම් කාරණෙය්දී බද්ද
නාමෙයන් සිගරැට් එකක මිල වැඩි කළාය කියලා රටට
ෙපන්වනවා. සිගරැට්වල බද්ද වැඩි කළාම මහා භාණ්ඩාගාරයට
ලැෙබන මුදලිනුත් නැවත වරක් සිගරැට් සමාගමට මුදලක් යනවා.
බද්ද නාමෙයන් සිගරැට් එකක මිල වැඩි කළාය කිව්වාට ඒ වැඩි
කරන මුදලින් යම් පතිශතයක් තමයි සැබවින්ම බද්ද විධියට මහා
භාණ්ඩාගාරයට ලැෙබන්ෙන්. ඉතිරි මුදල යන්ෙන් -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

අද සිගරැට් ගැන විතරයි ෙන්, කථා කරන්ෙන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේ ඉස්ලාම් භක්තිකෙයක් ෙන්. සිගරැට්
අරක්කු ගැන කථා කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ සතුටු ෙවන්න
එපායැ. එෙහම නැතිව තමුන්නාන්ෙසේ මට කියන්ෙන් කුඩු ගැන
කථා කරන්න කියලා ද? ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලි-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෆිල්ටරය නැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෆිල්ටරය නැහැ? ආ, ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියනවා
සිගරැට් එෙක් ෆිල්ටරය නැහැයි ලු. ඒක මම දන්ෙන් නැහැ.
මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, අපට ෙපෙනන විධියට රුපියල්
100ක් බදු විධියට ආවාම, ඒෙකන් භාණ්ඩාගාරයට ලැෙබන මුදල
රුපියල් 100යි කියලා රටට ෙපන්වුවාට, ෙම් සංඛ්යා අනුව හදලා
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බැලුවාම සැබවින්ම භාණ්ඩාගාරයට ලැෙබන මුදල සියයට 55යි.
ඉතිරි ටික නැවත වරක් යන්ෙන් සිගරැට් සමාගමටයි. ඒ නිසා තමයි
ලංකාෙව් සිගරැට් පරිෙභෝජනය අඩු ෙවද්දී සිගරැට් සමාගෙම්
ලාභය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපනයනවලින් මහ ෙලොකු
ආදායමක් එන්ෙන් නැත්නම් 2005 ඉඳලා 2011 වන ෙතක් තව
මහවැලියක් හදන සල්ලි, සමෘද්ධි සහනාධාරය දහ ගුණයකින්
වැඩි කරන්න පුළුවන් සල්ලි, පාසල් දරුවන්ට නිල ඇඳුමක්
ෙනොෙවයි, අවුරුද්දකට නිල ඇඳුම් 100 ගණෙන් ෙදන්න පුළුවන්
සල්ලි, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය වාෙග් එකහමාරක් දිග තව
පාරක් හදන සල්ලි තමයි මහා භාණ්ඩාගාරයට අහිමි කර ෙගන
තිෙබන්ෙන්.
ෙම්ක කාටවත් බිඳින්න බැරි තර්කයක්. ඒ වාෙග්ම ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ෙපන්වන්ෙන් එක
කාරණයකින් පමණක් අපට අහිමි වී තිෙබන බදු ආදායම ගැනයි.
අෙප් කලාපෙය් රටවල් කිහිපයක සිගරට් හා බදු පතිශතය ගැන
බැලුෙවොත් කියන්නත් කනගාටුයි අෙප් රට තමයි පහළින්ම
තිෙබන්ෙන් කියලා. තායිලන්තය - සියයට 79යි; මියන්මාරය සියයට 75යි; ෙන්පාලය - සියයට 70යි; ඉන්දියාව - සියයට 58යි.
අපි ඉන්ෙන් සියයට 57ක පතිශතෙය්යි. මා ඒ විස්තර ඇතුළත්
ෙල්ඛනයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන
සියල්ල නැවත වරක් පරිශීලනය කර බලන්නය, ෙම් ගැන
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
නිලධාරින්ෙගන් ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් මා
ඉල්ලා සිටිනවා. 2005-2011 දක්වා අපට රුපියල් බිලියන 100ක්
අහිමි වී තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් සිගරට් ෙකොම්පැනිය ලබන
ලාභය රෙටන් එළියටයි අරෙගන යන්ෙන් කියන එක. “Ceylon”
කියා දමා ෙගන තිබුණත් ඒක හරියටම ෙහොර හරක් ෙලොරිෙය්
ඉස්සරහින් "බුදු සරණයි ෙදවි පිහිටයි" කියා ගහෙගන ඇතුෙළේ
ෙහොර හරක් ෙගන යනවා වාෙග් වැඩක්. ඒ නිසා මා ඉතා
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න අවශ්යයි, ෙම් පිළිබඳව දැඩි අවධානය
ෙයොමු කළ යුතුයි කියන කාරණය. නැවත වරක් ෙම්
සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන ෙසොයා බලා ෙම් රෙට් සිගරට් එකක මිල,
උද්ධමනයට සහ කය ශක්තියට අනුව සංෙශෝධනය කරලා ඉහළ
දැම්ෙමොත් රජයට ෙනොදැනීම රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන, ඊෙය්
ෙපෙර්දා රජෙයන් අපට දුන්නු ෙපොත්වල තිෙබන රත්නපුරය
පැත්ෙතන් යන අධිෙව්ගී මාර්ගය, උතුරට යන අධිෙව්ගී මාර්ගය,
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හම්බන්ෙතොට සිට මඩකළපුව දක්වා
දීර්ඝ කිරීමට අවශ්ය මුදල් ෙසොයා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.
ඒ සඳහා අමුතුෙවන් චීන ගිවිසුම් අත්සන් කළ යුතු නැහැ. ඒ මුදල
තිෙබනවා. අනික් අතට සිගරට් බදු වැඩි කිරීම රජෙය් තවත්
පතිපත්තියක් ශක්තිමත් කිරීමක් ෙවනවා. රජය අවංකව කල්පනා
කරනවා නම්, "මතට තිත" පතිපත්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත්
ෙම්ක ෙහොඳ අවස්ථාවක්ය කියන කාරණයත් මා මතක් කරන්න
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන්
සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් කෙට් පිට්ටු තිෙබන ෙහේතුවත් අපි
දන්නවා. මෙග් අෙත් ඒ පිළිබඳ සිහිවටන ඵලක තිෙබනවා.
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිනියෙග්
කාලෙය් දී සමහර කෘෂි කර්ම ඇමතිවරුන්ට දුම්ෙකොළ සමාගම
උදවු උපකාර කරපු ආකාරය තිෙබනවා. එදා සන්ධාන ආණ්ඩුෙව්
හිටපු සමහර කෘෂි කර්ම ඇමතිවරුන්ට උදවු උපකාර කරපු
ආකාරය - [බාධා කිරීමක්] සිගරට් සමාගම. ෙවන කවුද? ෙම්ෙක්
තිෙබනවා, සිගරට් සමාගම ෙහේමකුමාර නානායක්කාර හිටපු

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඇමතිතුමාට උදවු උපකාර කරපු ආකාරය, අනුර කුමාර
දිසානායක හිටපු කෘෂි කර්ම ඇමතිතුමාට උදවු උපකාර කරපු
ආකාරය. මා ඒ පතිකාවත් සභාගත* කරනවා.
සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් කෙට් පිට්ටු තිෙබන්ෙන්. සිගරට්
සමාගෙම් සල්ලි කෙට් හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙහට අනිද්දා වන
ෙකොට තව තව ඒවා ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඒවා දැන්
ලැෙබමින් පවතිනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණා නිසා මා මුදල්
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට කියනවා - [බාධා කිරීමක්] අෙප් විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග් කාමරයට මාපිෙලක් රිංගලා කියලා
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙලොකු කතාබහක් ඇති වුණා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මාපිෙලක් කියා තමයි කලින් කිව්ෙව්.
කරවෙලක් කියා තමයි අද පත්තෙර් තිෙබන්ෙන්. ෙදහිවල සත්තු
වත්ෙතන් තමයි ඒ සතා කරවෙලක්ය කියා කියලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් සිගරට් සමාගම කියන සර්පයා ෙහට අනිද්දා මුදල් නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාෙග් කකුල වෙට් දැවෙටන්න එන්න පුළුවන්. මුදල්
ඇමතිතුමාෙග් කකුල වෙට්ත් කරකැෙවන්න එන්න පුළුවන්. මුදල්
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ළඟටත් කැරකි කැරකි යන්න පුළුවන්.
ෙමොකද, අවුරුදු 6ක් තුළ රුපියල් බිලියන 100ක් අහිමි වුණාය
කියන්ෙන් ෙසල්ලම්පෙහේ කාරණයක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් මුදල් පිළිබඳව අපි කථා කරනවා. ඒ නිසා මා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි ෙම්
කාරණය ෙකෙරහි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න
ෙම් ෙහේතු නිසා තමයි ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් සමහරුන්ෙග්
කටවල් ඇෙරන්ෙන් නැත්ෙත්. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අප
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් බදු මුදල් පිළිබඳව සමාෙලෝචනය කරද්දී ෙම්
කාරණය ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන එකයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා මත් පැන් සමාගම්
පිළිබඳව කථා කෙළේ නැහැ. ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරලා
බැලුෙවොත් ෙම් වාෙග් තවත් විශාල මුදලක් එයිනුත් ලබා ගැනීමට
පුළුවන් කියන කාරණය ෙපන්නා ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි අද ඒ
ගැන කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ.
මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට මත්ෙතන් සභාගත කළ යුතු
තවත් ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය මුලින්ම ඉදිරිපත් කරපු, මා කලින්
සභාගත කරපු පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවට අමතරව ඔවුන් පසු කාලීනව
සකස් කරපු තවත් වාර්තාවක්. මා ඒ සමස්ත වාර්තා සභාගත*
කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
ඒ වාර්තාෙව් එක ෙකොටසකට අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා
කැමැතියි. ෙමහි ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා, ෙම්
රෙට් GDP එෙක් වැඩි වීමට සාෙප්ක්ෂව සිගරට් මිල වැඩි වීෙම්
පතිශතය. 2005 වසර දක්වා Bristol සිගරට් තිබුණා. 2005න්
පස්ෙසේ Bristol සිගරට් නිෂ්පාදනය නැවතුණා. Gold Leaf සිගරට්
එෙක් මිල වැඩි වීෙම් පතිශතය GDP එෙක් වැඩි වීමට සාෙප්ක්ෂව
1990 ඉඳලා දිගටම ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. එෙහම නම් ෙම්
පස්තාරය දිහා බැලුවාම හරිම පැහැදිලියි 2002, 2003 පහු ෙවන
ෙකොට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙවනස. 1990 සිට 2002, 2003 වන
ෙතක් සිගරට් මිල වැඩි වීම -විෙශේෂෙයන් Bristol මිල සහ Gold
Leaf මිල වැඩි වීම- සහ GDP එක ඉතා ආසන්නව එකම ෙර්ඛාවක්
උඩයි ගමන් කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි 2002, 2003 පහු වනවාත්
එක්කම ෙම් පස්තාරය විඛණ්ඩනය ෙවනවා. එෙසේ විඛණ්ඩනය
ෙවලා GDP එක හාවා වාෙග් යද්දී Gold Leaf එෙක් මිල ඉබ්බා
වාෙග් යනවා. එෙහම නම් ෙමතැන ෙහොරයක් තිෙබනවා. ඒ
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ෙහොරය කාරණා ෙදකක් ඔස්ෙසේයි මා ෙම් ගරු සභාවට ෙපන්නා
ෙදන්ෙන්. පළමුවැනි කාරණාව තමයි, සිගරට් බදු මුදල් වැඩි කළා
කියලා වරින් වර පුවත් පත්, ගුවන් විදුලිය, රූපවාහිනිය හරහා
කිව්වාට, ඒ වැඩි කිරීෙම් සමස්ත බදු පතිශතයම රජයට
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක. ඒ ලැෙබන පමාණය අපි කවුරුවත්
දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ බදු වැඩි කළාය කිව්වාට, එයින් යම් ෙකොටසක්
සිගරට්
සමාගමට
යනවාය
කියන
කාරණය
ෙම්
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. මම ෙම්
විවාදෙයන් පස්ෙසේ ගරු මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් අතට ෙම්
සංඛ්යා ෙල්ඛන ලැෙබන්න සලස්වන්නම්. නිවිහැනහිල්ෙල් වාඩි
ෙවලා ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන කියවන්න ගරු ඇමතිතුමා. ෙම්වා මෙග්
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙනොෙවයි. ෙම්වා, විෙද්ශ රටවල හදපු
සංඛ්යා ෙල්ඛනත් ෙනොෙවයි. ෙම්වා මහ බැංකු වාර්තාවත්, සිගරට්
සමාගම් වාර්ෂිකව නිකුත් කරන වාර්තාත්, ඒ වාෙග්ම මුදල්
අමාත්යාංශය විසින් වරින් වර අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ෙම්ස
මත තබන සංඛ්යා ෙල්ඛන මඟින් ලබා ගත් වාර්තාත් පදනම් කර
ෙගන හදපු සංඛ්යා ෙල්ඛන. ජාතිෙය් නාමෙයන්, ඉපදී සිටින
ෙමන්ම උපදින්න ඉන්න දරුවාෙග්ත් නාමෙයන් මම ඉල්ලනවා,
අතීතෙය්දී රජයට රුපියල් බිලියන 100ක් අහිමි වූ විධියට මින්
ඉදිරියටත් අහිමි ෙවන්න ඉඩ තියන්න එපා කියලා. ෙම් ගරු
සභාෙව් ඔය පැත්ෙත් ෙව්වා, ෙම් පැත්ෙත් ෙව්වා සිටින අප
සියලුෙදනා නඩත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බදු මුදලින්. ඒ
නිසා අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, අපට වගකීමක් තිෙබනවා ෙම්
මුදල් රැක ගැනීම සම්බන්ධව. පන්සෙල් පින් කැෙට් කඩා ෙගන
කෑෙවොත්, එෙහම නැත්නම් පන්සෙල් සාංඝික ෙද්පළ කෑෙවොත්
ඒක ෙල් බඩ යන පාපයක් විධියටයි අෙප් සංස්කෘතිය අනුව අප
සලකන්ෙන්. ඒ නිසා අප සියලු ෙදනාට වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම්
ගැන ෙසොයා බලා, දවසින් දවස, පැෙයන් පැය, විනාඩිෙයන්
විනාඩිය, තත්පරෙයන් තත්පරය අපට අහිමි වන ෙම් බදු මුදල
ආපසු සැරයක් එකතු කර ගැනීම සඳහා වහා කඩිනම් කමෙව්දයක්
සකස් කර ගැනීෙම්.
ඒ කමෙව්දය සකස් කෙළොත් ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සිදු කරන සංවර්ධන කියාදාමයන්ට
අවශ්ය කරන විශාල මුදලක් නිසැකෙයන්ම එකතු කර ගන්න
හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණය පිළබඳව-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over. Please wind up now.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්
ෙදන්න.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I have already given you five more minutes.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු කරු ජයසූරිය
මැතිතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි 15ක් ඉතුරු වුණා. ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මැතිතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි 8ක් ඉතුරු වුණා.
එතැනම තිෙබනවා, විනාඩි 23ක්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔබතුමා නායකතුමාෙගන් අවසර ගන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)
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[2.13 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒක මම කර ගන්නම්.

I hope you will extend my time too like how you did
to my good Friend, the Hon. Buddhika Pathirana.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay. Hon. Member, you can take one more minute.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

Sir, I am appearing for the 21st time to take part in a
Budget Debate in this Parliament, and may I take the
liberty to be poetical in all three languages: Sinhalese,
Tamil and English.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඉතා පැහැදිලිව අපි ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් කාරණා පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලායි. ෙම් රෙට් අවුරුදු 10ක
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිල වැඩි වීෙම් pattern එක්ක බලන ෙකොට
ෙමොකක්ද ෙම් සිගරැට් එකට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා
වුවමනාෙවන්ම වැඩි කළාය කියන බදු මුදලින් ෙකොටසක් ඇවිල්ලා
නැත්නම් ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියන කාරණය ගැන
ෙහොයන්න ඕනෑ. ගරු
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමනි, පශ්න ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. පළමුවැනි එක තමයි වැඩි
කළාය කියන බදු මුදල් සියල්ලම මහා භාණ්ඩාගාරයට
ලැෙබනවාද කියන පශ්නය.
ෙදවැනි පශ්නය තමයි ෙම් ෙමොෙහොෙත් අෙනකුත් භාණ්ඩවල
මිල වැඩිවීෙම් pattern එකට සාෙප්ක්ෂව, අෙනකුත් භාණ්ඩ මත
පැටෙවන බද්දට සාෙප්ක්ෂව සිගරැට් එෙක් බද්ද ඉබ්බාෙග්
ගමනින් යන්ෙන්ත් අෙනකුත් භාණ්ඩවල සහ ෙසේවාවන්වල බද්ද
සහ ඒ මිල හාවාෙග් ගමනින් යන්ෙන්ත් ඇයි කියන එක. ෙම්
කාරණා ෙදක ෙසොයා බැලිය යුතු කාරණා ෙදකයි. ෙම් කාරණා
ෙදෙකන් මම හිතනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය කියන තුන් අවුරුදු
මැදි කාලීන සැලසුම් සඳහා එෙහම නැත්නම් දිගු කාලීන සැලසුම්
සඳහා නියත වශෙයන්ම ඉදිරි අවුරුදු හතර තුළ තවත් අතිෙර්ක
බිලියන 150ක් අවම වශෙයන් ඉතුරු කර ගන්න සහ එකතු කර
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියලා. අන්න ඒ කාරණය
පිළිබඳව මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු
කළ යුතුයි කියන කාරණය නිසා තමයි ගරු අස්වර් මන්තීතුමා
කුමන කාරණා සඳහන් කළත්, ෙමදා අය වැෙය්දී මට ෙවන් වුණු
විනාඩි 35ත් ඒ වාෙග්ම අතිෙර්කව ලබා ගත්තු මුළු කාලයත් ෙම්
සිගරැට් බද්ද පිටු පස්ෙසේ තිෙබන මහා ෙපෝඩාව ගැන කියන්න
පාවිච්චි කෙළේ. ලංකා දුම්ෙකොළ සමාගම නියම් ෙහෝ අනියම්
ආකාරෙයන්, දැන ෙහෝ ෙනොදැන අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන්,
නිලධාරින් අල්ෙල් නටවමින්, සන්ෙතෝසම් ලබා ෙදමින් ෙගන යන
ෙම් ෙදෝහී පිළිෙවත ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑ. රජය පැත්ෙතන්ම
බැලුෙවොත් රජෙය් "මතට තිත" සංකල්පය අෙනක් පැත්ෙතන්
විනාශ කරන්නට සහ භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය යුතු බිලියන
ගණනක් වූ මුදල් ෙනොලැෙබන්නට කටයුතු කරන ආකාරය
පිළිබඳව බලලා භාණ්ඩාගාරයට ෙම් මුදල් ලබා ගන්නට රජයට
පඥාව පහළ ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
සමාප්ත කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
You have 13 minutes.

අය වැය මල පිබිදුණි මුළු රට පුබුදා
ජනපතිඳුට හැට අටවිය සපිරුණු දහඅටවන

දා

හැට අටවන "අයවැය මල" පිබිදුණි මුළු රට පුබු

දා

සිරි ලකඟන එහි සුවඳින් සැනෙසන හැටි දනු නිබ

ඳා

එම සුවඳින් කිමිෙදමු අපි උවදුරු බාධක බිඳ

දා

ෙපොදු රද රටවල් අටසියයකටත් වැඩිෙයන්

සවිබල

බිලියන ෙදකකටත් වැඩි වූ ජනතා සිත් සුවපත්

කළ

අතිගරු ජනපතිඳුට කළ උපහර ගත වූ දින

වල

ෙවනුෙවන් පින් ෙදමු ජනනායක පිරිසට එම

රටවල

අෙප් ආර්ථිකය මින් පසු සවිමත් වී

බැබෙළේවී

සදා අනාගත පරපුර එම සතුටින්

පිබි ෙද්වී

කියා ෙමවර අය වැය දා එතුමා දුන් හිත

ෙප්වී

ඉතා ෙසෙනහසින් ලක්මව ජනපති හිස

අත ගාවී

දැෙය් ෙවෙළඳ පිළිෙවත ගැන හැමෙගම සිත් තුළ

රැන්දුම

අෙප් රටට ආෙයෝජන ෙසත එන හැටි කී

අන්දම

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සැෙර් US Dollars
බිලියනකටත් වඩා අපට ආෙයෝජන ලැබුණා. ලංකා ඉතිහාසෙය්
කවදාවත් එවැනි ආෙයෝජනයක් අපිට ලැබුෙණ් නැති බව මම
කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක විරුද්ධ පාර්ශ්වය දන්ෙන් නැහැ. අෙප්
ආර්ථික සංවර්ධන ඇමති ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ඉන්නවා. දන්ෙන් නැත්නම් එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ගිහිල්ලා අහ
ගන්නය කියලා මම කියනවා.
හිෙත් ඇඳුනි සංචාරක ෙසත ළංවී එන හන්ද

ම

පුෙත්, දුෙව් පිනක් ලැෙබ් ගරු ජනපතිඳුට තුති පිදුව

ම

ෙපොඩි වතුවල දියුණුව ගැන එතුමෙග හිත ළඟා වු

නී

ෙගොවි ජනතා දිවිය නැඟීමට දිය මං සදා දු

නී

වැවිලි සියලු නංවන්නට නිසි මං ෙපත් තනා දු

නී

ෙගොවි විශාමෙයන් හැමට සැනසීමක් ලබා දු

නී
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විශාමිකයනට ලැෙබන වැටුප වැඩි කෙළේ
ෙසේවෙය නියුතු වූ අයෙග වැටුපත් සරුබර කෙළේ

ය
ය

522

உலெகல்லாம் வா ம்
220 ேகா

மக்களின்

ஏற்றமிகு தைலவர்

ධීවර ජනතාවට දුන් සැනසුම සිත් සරු කෙළේ
ගම නැඟුමයි - රට නැඟුමයි - දිවි නැඟුමයි යා කෙළේ

ය
ය

தன
68 வ

வயதில் சமர்ப்பித்த

சுதந்திர இலங்ைகயின்

එකට යා කෙළේය. ජනතාවෙග් හිත් යා කෙළේය. වර්ධනය
කෙළේය.

68 வ

பட்ெஜட் இ

ெசலைவ

නතර කළා සහමුලින්ම රට වැනසූ ෙකොටි

යුද්ෙද්

அரசு ஏற் க்ெகாண்

හතර ෙකොෙන් කිසි ෙකොනකින් නැත එන්ෙන් ෙවඩි

සද්ෙද්

வரைவ

දියවන්නා ෙකොමලි හරිම හැඩට ඉඳී අප
ෙලොවම අබිබවා අෙප ජනපතිඳු ෙපරටම

මැද්ෙද්

ெபா

மக்க

ඇද්ෙද්

வர

- ெசல

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීතුමියත් දැන්
අප ළඟ ඉන්න එක සතුටක්.
මහින්ද චින්තනය දිෙග් පිරිපුන් පාසල්

දහසක්

හදන්න වැඩ පිළිෙයල ෙකොට ඇත එය කාටත්

සතුටක්

පිරිෙවන් දියුණුවට අපි ෙදන වග ෙනොසැෙලන

සවියක්

දැනගත් විට එය හැමටම සතුටක් විය ෙදන

මිහිරක්

බත බුලතින් - මිල මුදලින් - සිරිලක සරු

ෙවනවාමයි

සරු දැනුමින් සිසු ෙදෙනතින් තුටු කඳුළැලි

එනවාමයි
සනසනවාමයි

ජනපතිඳුන් ඉටු ෙදවිඳුන් ෙසේ සිත්
දැඩි සතුටින් මා කවිෙයන් කී ෙද් හරි

යනවාමයි

කලාකරුවනෙග දියුණට කළ ෙමෙහවර හරි

ඉහළයි

රෙට් සංස්කෘතිය පතා තැනු අය වැය අති

පබලයි

මැදමුලෙනන් බිහි වුණු මැතිඳුෙග නම මුළු ෙලොව

චිරං ජයතු! චිරං ජයතු! චිරං ජයතු! හැම

බැබෙළයි

සපලයි

க்கு தந்த
திட்டம் இ

உலக அரங்கிேல
இமாலய உச்சிைய விட
உயர்ந்த இடத்தில்
அதி ேமதகு
ஜனாதிபதிேய நீங்கள்
இன்

அமர்ந்தி க்கின்றீர்கள்

இந்த
ெபான் மண் ஈன்ற
ெபான்மனச் ெசம்மேல
நாட்

மக்கைள

எல்லா விதத்தி
தன்னிைற

ம்

காண ைவக்கும்

பட்ெஜட்
தந்தவேர
அரச ஊழியர்கள்

இனி இந்தச் சைபயிேல இன்பத் தமிழி
ேவண் ம்.
இ
ன்னர் வாசித்த
பட்ெஜட் அல்ல

எல்லாம்
மகிழ்ச்சிக் கட ல்
சம்பள உயர்
என்

ம்

பாைல வார்த்
அவர்கள்

ஒ
மன்னர் வாசித்த
பட்ெஜட்
ஒ

ம் நான் கவிபாட

‘வின்னர்’ (winner)

வாசித்த பட்ெஜட்
54 நா களின்
ெபா
அதாவ

நலவாயத் தைலவர்

உள்ளெமல்லாம்
சந்ேதாஷப்

க்கைள

வி உள்ளீர்கள்
இைளப்பாறியவர்க

ம்

மனமாறச் ெசய் ள்ளீர்கள்
அவர்கள
மனமார்ந்த பிரார்த்தைனயில்
ன்ைப ேபாலேவ
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அழகிய
மணப் ெபண்ணாய்

இம் ைற ம் இைணந்

மணவாளர்கள்

ெகாண்டீர்கள்

பைட எ க்கத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள்
ேபாட்

உங்கள

54 நா களி

வடக்கு - ெதற்கு
ேபாக்குவரத்ைத மட் மா
இைணத்தி க்கிற

அ

இதயங்கைள ம் அல்லவா

மணமகைள

பறந்

யாழிேல, தி மைலயிேல

மண

அவர்கள்

ந் ம்

வ கிறார்கள்

எங்கள் தாய்த்தி நாட் ன்

சம் ர்ண கலாசார

வனப்ேபா

மத்திய நிைலயங்கள்

இதயம்

ஒன்றிப்ேபாக

வ ம் ஆயிரம்

மஹிந்ேதாதய பாடசாைலகள்

இலங்ைகயர்கள் நாங்கள்

மாணவர் ேமம்பாட் க்கு

ெப ைமயால்

ெபான். ெசல்வராசா ஐயா சிாிக்கின்றார். யாழ்ப்
பாணத்தில்கூடத்தான் அந்தப் பாடசாைலகள் அைம ம்.

எங்கள் நாட்

ாித் ப் ேபா ள்ேளாம்
மன்னேர - வின்னேர

ெபா நலவாயத்தின் சக்கரவர்த்திேய - நீங்கள்
வாழ்க - நீ ழி வாழ்க

எங்கள்
இலங்ைக தாய்த்தி

மண்ணின்

Then, Sir, I will turn to English, the last one of the trilanguages.

இடங்கைள எல்லாம் பா ங்கள்!
சுற்றிப் பா ங்கேளன், ெபான் ெசல்வேம!

Your Excellency Mahinda Rajapaksa

நா

Greeting to you my dear President

நகர வனப்பிைன

நவின்றிட

This day I congratulate you in Parliament

அதன் கழ் பா ட
ஓாி

க்க

மட் மல்ல

சர்வேதச நா களி

ைகேகார்க்கச் ெசய் ள்ள

-

ந்

எம
எழில்மிகு
வ கின்றார்கள்.

ஏ 9 பாைத

நா

ேபாட் க் ெகாண்

At CHOGM you were centre-stage seated;

நாள் ேபா மா

ேபாதா .

On your 68th Birthday you proudly presented the

பா ங்கள்! ெசல் ங்கள்! பா ங்கள்! ரசி ங்கள்!

68th Budget of Independence Sri Lanka

“சல ஹினி” சந்ேதஷ -

வி

எ தி ைவத்தார்

- காவியத்ைத

Head of the Commonwealth now you are;

ெதாட்டக ேவ ராஹுல ேதரர்

Leading fifty-four nations from near and far.

எங்க

க்குத் ேதைவ

Two point two billion the Commonwealth nation;

இன்

இன்ெனா

Comprises one fourth of the world population

ராஹுல ேதரர்...
எங்கள் நாட்

A development-oriented Budget you presented;

அழகிைனப் பாட

Which shall make the populace self-reliant, contented.

எங்கள் நாட்

The beautification of the cities you commanded;

தைலவைனப் ேபாற்ற
மணக் ேகாலம்
ண்டேத
ேகாட்ேட தியவன்னா ஓயா

Which dear
implemented

Gotha

and

Muza

Sri Lanka emerges a winner so bright;-

dynamically
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Although ‘Muza’ is an UNPer, he is helping to
beautify the City of Colombo in order to give a brighter
life to the people of the City.
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- will be launched at the Marine Grand Banquet Hall at
Marine Drive, Wellawatte, and I will be visiting that
venue soon after the end of my speech.

To a peace-proud population wise with hindsight.

Again, I shall revert to the poem.

On a clear-cut path of positive progress;

Fifty thousand units of flats you will build;

Shadowing Channel-4’s track of negative regress;

With all modern facilities; to give respite to the hilt;

The road networks so preponderant;

To folk without amenities.

With highways on the increase.

We need another Thero like Thotagamuve Sri Rahula

Makes life so pleasant; to travel expeditiously with
ease.
Joining townships via the A-9 Road;

The Selalihini Sandeshaya he compiled.
Portraying the beauty of Kotte and the Oya
Diyawanna;

You have confluenced distant townships to meet.

To describe remarkable the Capital City;

Bringing North and South into similar mode;

Happily now domiciled.

Fostering harmony, happiness and greet,
Prince Charles’ presence; at CHOGM
Was a tribute to this nation
Through Katunayake Highway came his emergence
Which caused all Sri Lankans to elation.
Sir, when we talk about roads, the other day I told in
this Parliament, as in the days of yore, they say that all
roads lead to Rome. Now, they say all roads lead to
Katunayake, because our President has commanded rebuilding that wonderful road and the project was
pioneered by our young, energetic and able Minister, the
Hon. Basil Rajapaksa, so wonderfully well.
Today, in my hand I have a book titled, “Why Islam”
written by Alhaj M.B.M. Mahir. He relates a nice
proverbial story about roads; I will read it from page 31of
this book:

Meda-mulana you brought to Lokayé mulata!
Āwada Ayubowan - Chiran Jayathu Janapathindu
Obata!
Sir, a lot of vituperative language was used in this
House today by the Opposition, through jealousy.
ෙකෝධෙයන්, මානෙයන් ඔළුව උදුම්මාෙගන සමහර මන්තීවරු
කථා කරනවා. මම අද අහෙගන හිටියා, රවි කරුණානායක
මැතිතුමා කථා කළ ආකාරය. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නංවන්නට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට උදවු උපකාර කරන මුදල් අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම මහ
බැංකුෙව් අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමාට ඉතාමත්ම
පහත් අන්දමින්, ඉතාමත් අශීලාචාර විධියට පහර ගහමින් එතුමා
කථා කළා. ඒවා කරන්නට නරකයි. හිතින් කරන කර්ම තුනක්
ගැන ධර්මෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. ඉන් එකක් තමයි විෂම ෙලෝභය. ඒකට කියන්ෙන්
අභිධ්යාව කියලායි. අනික, ෙකෝධය; එනම් පටිඝය.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Azwer, now please wind up.
“The Proverbial saying that ‘All Roads lead to Rome’ should apply
to religions also as all roads should lead to the great power who Creates,
Commands, Controls and Cares for his Creations who can possess any
religion, race or creed, yet it imperative truly and sincerely to follow the
path of his choice to usher peace, harmony and good relationship with
all other faiths in order to obtain the Bliss of the Creator.”

That is what is happening today. The minds of the
North and the South are joined together by the A-9 Road
and it is a miracle that all the roads are carpetted roads,
particularly, the Katunayake Road.
Sir, in conclusion, today this book and two other
books - I should tell that to the House -"இஸ்லாமிய
நற்சிந்தைன" and "அ ள் மணக்கும் அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா"

written by a scholarof the calibre of Alhaj M.B.M. Mahir
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(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

අවසාන කරනවා.
හිතින් කරන අනික් කර්මය තමයි වැරැදි දෘෂ්ටිය. මිථ්යා
දෘෂ්ටිය කියලායි එය හඳුන්වන්ෙන්. නරකක් කරනවා නම්
ෙකෝධෙයන් -පටිඝභාවෙයන්- තමයි එෙසේ කරන්ෙන්. අනුන්ට
ශාප කරනවා නම් ෙකෝධෙයන්, ෛවරෙයන් තමයි කරන්ෙන්.
එතෙකොට දඬුවම ලැෙබනවා. ෙම් සිද්ධිවලින් බරපතළ
අකුසලයන් සිද්ධ ෙවනවා.
Passport එක නැති කරෙගන, විෙද්ශ විනිමය වංචා කරන අය
වීදුරු ෙගවල්වල - glass houses වල- ඉඳෙගන අනුන්ට ගල්
ගහන්න එපාය කියන කාරණය මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඒ අයට
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පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒ අකුසලවලින් තමන්ටම ආපසු විපාක
ලැෙබනවා. ඒ විපාක ෙම් ෙලෝකෙය් දී ලැෙබන්නත් පුළුවන්;
පරෙලොෙව්දී ලැෙබන්නත් පුළුවන්. ෙම් යන විධියට, ෙම් අවලාද
බස් ෙදොඩන විධියට පරෙලොව යන තුරු ඉන්ෙන් නැහැ කියලා මම
හිතනවා. "ෙහණ ගහපන් ආණ්ඩුවට" කියන ඒවාට ෙම්
ෙලෝකෙය්දීම ඒෙගොල්ලන්ෙග් ඔළුවටම ෙහණ වැෙදනවා. දැන්
සිරිෙකොතට ෙහණ වැදිලා තිෙබන්ෙන් ෙම් අය නිසාය කියන
කාරණය මම තමුන්නාන්ෙසේලාට අවධාරණය කර කියමින් මෙග්
කථාව සමාප්ත කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Nimal Wijesinghe, you have 11 minutes.
[අ.භා. 2.27]

ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க)

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2014 අය වැය විවාදය
සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂයටත් මෙග් ෙගෞරවනීය
ස්තුතිය ෙමම අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම
අද අෙප් රට ආසියාෙව් ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වන රටක් ෙලස
උද්ධමනය අවම කර ෙගන, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඉහළ
මට්ටමක රඳවා ෙගන, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය
නායකයින්ෙග් සමුළුව ලංකාෙව් පවත්වා එහි සභාපතිත්වය
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ලබා ෙගන, ඊට දින
කිහිපයකට පසුව මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට අය වැය ෙල්ඛනය
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවක් තමයි, ෙමම
අවස්ථාව. අෙප් රජය ශක්තිමත් රජයක් හැටියට විෙද්ශ රටවල
රාජ්ය නායකයින්ෙග් පශංසාවට භාජනය වුණු අවස්ථාවක ෙම්
වාෙග් විශිෂ්ටතම අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වීම පිළිබඳව
ෙමම අවස්ථාෙව්දී අපි එතුමාට පශංසා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අය වැය ෙදවන වර
කියවීෙම් ෙමම විවාදය අවස්ථාෙව් අස්වර් මන්තීතුමා තමන්ෙග්
කථාව කවියකින් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා තමන්ෙග් කථාව තුළ අෙප් රටට අහිමි වන ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්
අපට ඒවා ෙපන්වා දීම පිළිබඳවත් අපි එතුමාට පශංසා කරනවා.
ඒවාෙය් නිරවද්යභාවයක් තිෙබනවා නම් මුදල් අමාත්යවරයා
හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු
කිරීමත් අනිවාර්යෙයන්ම සිද්ධ කරනවාය කියන කාරණය අපි
පැහැදිලිව දන්නවා. ෙමොකද, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කිරීෙම්
දී අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් විවිධ
සංවිධාන, විවිධ පාර්ශ්වයන් ෙගන්වා ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න
ඕනෑ ෙකොෙහොමද, කුමන දිසාවට ද ගමන් කරන්න ඕනෑ යන
කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඒ අනුව තමයි ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අහලා තිෙබනවා,
සාමාන්යෙයන් රටක පක්ෂයක් බලයට පත් වුණාම ඒ බලයට පත්
ෙවලා තිෙබන පක්ෂය ටිෙකන් ටික දුර්වල වනවා මිසක් කිසිම
දවසක ඉහළ මට්ටමකට යන්ෙන් නැහැයි කියලා. නමුත් එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය 2005 අවුරුද්ෙද් ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් ජයගහණය අත් පත් කර ෙගන අවුරුදු 8ක කාලයක්
තුළ තමන්ෙග් ශක්තිය වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. මා හිතන
හැටියට ෙමයට කරුණු කාරණා කිහිපයක් බලපා තිෙබනවා.
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එකක් තමයි, ෙම් රට පාලනය කරන රාජ්ය නායකයා හැටියට
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රටට ආදරය
කරන නායකෙයක් වීම. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් මාතෘ භූමියට
නමස්කාර කරන්න තරම් නිහතමානී නායකෙයක් තමයි අපට
ලැබී තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශීය නායකයන් ඉදිරිෙය් ෙකළින් කථා
කරන, ඒ වාෙග්ම ෙකළින් තීන්දු තීරණ ගන්නා, රට සංවර්ධනය
කරා දියත් කරමින්, ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත්
කරන්න නිරන්තරෙයන්ම කටයුතු කරන නායකෙයක් තමයි
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. අවුරුදු 30ක් වාෙග් දීර්ඝ
කාලයක් ෙම් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණත්, ඒ කාලය තුළ ෙම් රට
පාලනය කළ විවිධ නායකයින් ඒ යුද්ධය අවසන් කරන්න තීන්දු
ගත්ෙත් නැහැ. එදා යුද්ධය අවසන් කරන්න මානුෂීය ෙමෙහයුම
දියත් කෙළේ නැත්නම් අද ෙම් රෙට් ෙම් වාෙග් සම්ෙම්ලන
පවත්වන්න හැකි වන්ෙන් නැහැ. එදා මානුෂීය ෙමෙහයුම දියත්
කිරීෙමන් යුද්ධය නිමා කරලා, අෙප් රට අරාජික තත්ත්වෙයන්
මුදා ගන්නට හැකියාව ලැබීම තුළින් උතුරු, දකුණ, නැෙඟනහිර,
බටහිර යා කරන්නට අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. එම නිසා
තමයි අෙප් රටට තවදුරටත් විවිධ ෙචෝදනා එල්ල කරන්නට ෙහෝ
විවිධ රාජ්යවල නායකයන්ට ෙම් රටට පැමිෙණන්න හැකියාව
ලැබී තිෙබන්ෙන්. රටවල් 53ක රාජ්ය නායකයින් එකතු වී ෙපොදු
රාජ්ය මණ්ඩල නායක සමුළුව අෙප් රෙට් පවත්වන්නටත්, ඉන්
අනතුරුව උතුරු පෙද්ශයට ගමන් කරන්නටත්, ඒ වාෙග්ම ෙඩ්විඩ්
කැමරන් වාෙග් අයට ෙම් රටට ඇවිල්ලා කීඩා පිටිවල කිකට් කීඩා
කරන්නටත් අවස්ථාව උදා වුණා. ෙම් සම්ෙම්ලනය තුළින් ෙම් රට
ආසියාෙව් ආරක්ෂිතම කලාපයක් බවට ඔප්පු කරන්න අපට
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. අද ෙකොළඹට ඇවිල්ලා මාධ්ය
සාකච්ඡා පවත්වන්නත්, ඒ අවස්ථාව උදා කරෙගන ෙම් රට
විෙව්චනයට ලක් කරන්නත් හැකි වුෙණ් ෙම් රජය
පජාතන්තවාදය ඇති කරලා තිෙබන නිසාය කියන කාරණය අපි
ෙම් ෙවලාෙව්දී සිහිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කීඩාව
තුළින් අෙප් රටට මහත් වූ කීර්තියක් ලබා දුන් මුත්තයියා
මුරලිදරන් මහතා ෙම් රටට ආදරය කරන පුද්ගලයකු බව මම ෙම්
ෙවලාෙව්දී මතක් කරනවා. එතුමා ෙම් රෙට් සත්ය සිදුවීම්
මාධ්යයට ෙහළි කළාම Channel 4 වාෙග් නාලිකා විෙද්ශ රටවලට
ගිහිල්ලා ඒවා විකෘති කරලා අෙප් රට අරාජික තත්ත්වයකට
නැවත පත් කරන්නට, ඒ වාෙග්ම ජාතිවාදය නැවත අවුස්සන්නට
උත්සාහ කරනවා. එවැනි අවස්ථාවක තමයි අෙප් රට අදියෙරන්
අදියර සංවර්ධනය කරා ගමන් කරන්නට සූදානම් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් සම්ෙම්ලන
තියලා ෙමොනවාද ලැබුෙණ් කියලා සමහර මන්තීවරු
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, මාධ්ය මඟිනුත් අහනවා. හැබැයි ෙම් රට
ආරක්ෂිත රටක් බවට පකාශ කරන්නට, ඒ වාෙග්ම එය කියාෙවන්
ඔප්පු කරන්නට ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩල රාජ්ය නායක සමුළුව අපට
ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් වුණා කියන කාරණය අපි කියන්නට
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එම සම්ෙම්ලනෙයන් පසුව අෙප් රෙට්
ආෙයෝජනය සඳහා විවිධ ජාත්යන්තර ආයතන ඉදිරිෙය්දී ෙම් රටට
එන්නට සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. ඒක මැජික් එකක් වාෙග් එක
දවසකින් ෙදකකින්, එෙහම නැත්නම් සතියකින් ෙදකකින්
කියාත්මක කරන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම සංචාරය සඳහා අෙප් රට
ආරක්ෂිත කලාපයක් බවට පැහැදිලි කර ෙදන්නත්, ඒ නිසා
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්නටත් අපට ෙමය ෙහොඳ
අවස්ථාවක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණාව මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. සංචාරක කර්මාන්තය තුළින් අෙප්
රෙට් රැකියා උත්පාදනය කරලා, විෙද්ශ විනිමය ලබා ෙගන රෙට්
සංවර්ධනය දියත් කරන්නට අපට හැකියාව ලැෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය
කාලෙය් ෙලෝක ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටන ෙකොට, ඇෙමරිකාව
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ඇතුළු යුෙරෝපා රටවල් ගණනාවක් ආර්ථික අවපාතයකට ලක් වන
ෙකොට අෙප් රට ඒ විධිෙය් පශ්නයකට මැදි වුෙණ් නැහැ. ඒකට
පධාන ෙහේතුවක් හැටියට අපි දකින්ෙන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය දියත්
කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම දිවි නැඟුම වැඩසටහන් ගම් මට්ටමින්
දියත් කරලා, කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් විවිධ ආධාර උපකාර
ලබා දීලා ෙම් රට නිවැරදි ආර්ථික කළමනාකාරිත්වයක් කරා
ෙගන යන්නට ෙම් රජය කටයුතු කිරීමයි. ඒ තුළ අෙප් ආර්ථිකය
ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගන්නට අවස්ථාව උදා වුණා. අද අෙප් රට
සහලින් ස්වංෙපෝෂිත කරන්නටත්, ඒ වාෙග්ම සමහර ධාන්ය
වර්ගවල අතිරික්තයක් ඇති කරන්නටත් හැකියාව ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ හැකියාව ලැබුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තය
ෙවනුෙවන් දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරලා ෙපොෙහොර
සහනාධාරය දිගින් දිගටම ලබා දීම නිසාය කියන කාරණාව මම
මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙගොවි ජනතාවට විෙශේෂ වරපසාද
රාශියක් ෙම් අය වැය තුළින් ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය අවුරුදු ගණනාවක් තුළ කියාත්මක වීම
නිසාම අපට තිෙබන අතිරික්ත සහල් ෙලෝක ආහාර සංවිධානයට
ලබා ෙදන්නටත් ෙම් වන ෙකොට කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන
කාරණාව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ස්වයං රැකියා සඳහා
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කරන්නට, ඒ වාෙග්ම ස්වයං
රැකියාවල නියැලි සිටින හැම කාන්තාවකටම කිසිදු ආවරණයකින්
ෙතොරව ෙපොලී රහිත ණය වශෙයන් රුපියල් 250,000ක මුදලක්
ලබා ෙදන්නට ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා වීම ඉතාමත්
කාෙලෝචිතයි කියන කාරණාව මම මතක් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දිවි නැඟුම
තුළින් ගාමීය ආර්ථිකය සවිබල ගන්වන්න වැඩසටහන් රාශියක්
දියත් කරමින් තිෙබනවා. ෙම් වන විට අෙප් රෙට් සැමට විදුලිය
ලබා ෙදන්න අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. පසු ගිය
වර්ෂෙය් උපාධිධාරින්ට රැකියා 50,000ක් ලබා ෙදන්න කටයුතු
කළා. රැකියා ලබා දුන්නා පමණක් ෙනොෙවයි, ජාති, ආගම්, පක්ෂ,
පාට බලන්ෙන් නැතුව ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව එම රැකියා
ස්ථිර කරන්නටත් කටයුතු කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් මාර්ග
පද්ධතිය ඉතාමත් ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය ෙවනවා. කාපට් මාර්ග
තැනීම, ෙකොන්කීට් කැට ගල් ඇතිරීම, ෙකොන්කීට් මාර්ග තැනීම
පමණක් ෙනොෙවයි අධිෙව්ගී මාර්ග, ගුවන් පාලම් ආදිය ඉදි වීම
තුළින් ජනතාව මහමඟ රස්තියාදු වන කාල පරාසය අඩු කරමින්
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ශම දායකත්වය ලබා ගන්නට ෙම්
රජය කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන කාරණාව මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනය සඳහා රජය
ෙමවර අය වැය තුළින් විශාල මුදලක් ලබා ෙදමින් ලබන වර්ෂය
අවසන් වන විට මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර පාසල් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාල මට්ටමින් ලබා ෙදන්නටත් ඒ තුළින් ද්විතීය පාසල්
සංකල්පය ඇති කර නගරෙය් ජීවත් වන දරුවන්ට ෙමන්ම ගෙම්
ජීවත් වන දරුවන්ටත් අධ්යාපනය එකම මට්ටමකට සකස් කර
ෙදන්නට අවශ්ය පරිසරය නිර්මාණය කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙරෝගීන් සඳහා විශාල
මුදලක් ෙවන් කරන්න රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. එක්
ෙරෝගිෙයකුට වියදම් වන මුදල අපට දැන ගන්න ලැෙබන්ෙන්
ෙසේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ඇතුළත්
වුණාමයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
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ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க)

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක්
ෙදන්න.
"ෙකොළඹට කිරි ගමට කැකිරි" සංකල්පය එදා තිබුණා. අද ඒ
තත්ත්වය ෙවනස් කර ගම නැඟුම, මඟ නැඟුම, දිවි නැගුම, පුර
නැඟුම යන වැඩසටහන් තුළින් ෙම් රජය ශක්තිමත් ආර්ථිකයක්
ෙගොඩ නංවන්නට අවශ්ය කටයුතු සකස් කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරෙයක් හැටියට මා කියන්න කැමැතියි, අෙප් පළාතට
දැයට කිරුළ ලබා දීම තුළින් විෙශේෂ සංවර්ධන කටයුතු රාශියක්
දියත් වන බව. ඒ ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාටත්, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාටත්, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත්යතුමාටත් මෙග්
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමමින් ශී ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්ය
කරා ෙගන යන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජයට සියලු
ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, ෙමවර අය වැය ඉතාමත්
ෙහොඳ අය වැයක් බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.40]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, “බුදු ගුණ අලංකාරය”හි
කවියක් මට ෙම් ෙවලාෙව් සිහිපත් ෙවනවා. ඒ කවිය ෙමෙසේයි:
"ෙරොන් ඇරෙගන
ෙසමින්
යන බිගු ෙලසින්
කුසුමින්
ෙලොවට දුක්
ෙනොෙදමින්
ගනිති අය පඬුරු ෙපර නියමින්"

එයින් පකාශ ෙවන්ෙන් අය බදු අය කිරීම පිළිබඳව බුදු
රජාණන් වහන්ෙසේ ලබා දුන් ෙහොඳ අදහසක්. හැබැයි, අපට
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ ෙමවර අය වැය දනන් හට දුක් ෙනොෙදමින්
ඉදිරිපත් කළ අය වැයක් බව. ෙමවර අය වැය ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවන මිනිසුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය තවදුරටත්
පහළ දමන අය වැයක් බව තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. අය වැය
හිඟය පියවා ගැනීමට ආදායම් ලබා ගැනීම සඳහා පධාන මාර්ග
තුනකින්ම ජනතාවට විශාල පීඩාවක් අත් පත් කර ෙදන
තත්ත්වයක් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් සුපිරි, ෙතොග සහ
සිල්ලර ෙවෙළඳ සල්වලට වැට් බද්ද වැඩි කිරීම හරහා රුපියල්
මිලියන 15,000ක් අය කර ගැනීමට රජය කටයුතු කර තිෙබනවා.
ෙම් හරහා ජනතාව එදිෙනදා පාවිච්චි කරන, කෑමට ගන්නා
දව්යවල මිල අධික ෙලස ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. ඒවායින්
කිහිපයක් මම කියන්නම්. ෙම් බදු නිසා සීනි කිෙලෝ එකක මිල
රුපියල් තිහකින් වැඩි ෙවනවා; පරිප්පු කිෙලෝ එකක මිල රුපියල්
විසි ෙදකකින් වැඩි ෙවනවා; හාල් මැස්සන් කිෙලෝ එකක මිල
රුපියල් 26කින් වැඩි ෙවනවා; ටින් මාළු මිල රුපියල් 102කින්
වැඩි ෙවනවා; උම්බලකඩ මිල රුපියල් 302කින් වැඩි ෙවනවා;
අෙනකුත් කරවල වර්ගවල මිල රුපියල් 102කින් වැඩි ෙවනවා;
ෆාම් ෙතල් මිල රුපියල් 110කින් වැඩි ෙවනවා; ෙකොත්තමල්ලි
කිෙලෝවක මිල රුපියල් 202කින් වැඩි ෙවනවා. ෙකොත්තමල්ලි
කියන්ෙන් අෙප් වයසක අම්මලා ඇෙඟ් අමාරුවට ඖෂධයක්
විධියට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට පානය කරන ෙදයක්. [බාධා කිරීමක්]
අපත් ෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග්ත් ෙපොකට් එකට ෙපොඩ්ඩක්
වදිනවා. [බාධා කිරීමක්] නායකතුමා වුණත් ෙකොත්තමල්ලි
ෙබොනවා. මිරිස් කුඩු මිල රුපියල් 450කින්, කහ කුඩු මිල රුපියල්
150කින් වැඩි ෙවනවා. සුදු ලූනු මිල රුපියල් 40කින්, මුං ඇට මිල
රුපියල් 102කින් වැඩි ෙවනවා. මුං ඇට කියන්ෙන් ෙබොෙහොම
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ෙපෝෂ්යදායී ආහාරයක්. පාසල්වලින් ෙදමව්පියන්ට කියනවා,
උදයට ළමයින්ට මුං ඇට හදා එවන්නය කියා. මුං ඇට මිල රුපියල්
102කින් වැඩි වීම හරහා -[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙම් ෙගෙනන
ඒවාට බදු ගහනවා තමයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා එෙහම
නම් පිට රටින් ෙගෙනන එක නවත්වන්න. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමන්ලා පිට රටින් ෙගෙනන එක නවත්වන්න.[බාධා කිරීමක්]
අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන දිරි ගන්වන්න පුළුවන්.
එතෙකොට
එතෙකොට ඔබතුමන්ලා ටින් මාළු හදනවාද? ටින් මාළු සියයට
90ක් ෙග්න්ෙන් පිට රටින් ෙන්. ටින් මාළුවල මිල රුපියල් 102කින්
වැඩි කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෆැක්ටරි විතරක් දැම්මා. ෙකෝ
නිෂ්පාදන? ඒවායින් කවුද ගන්ෙන්? කවුරුවත් ගන්ෙන් නැහැ.
ඒවා කන්න බැහැ. ඒ ගාල්ෙල් හදන ටින් මාළු ඔබතුමා කනවාද?
ඔබතුමාෙග් ෙගදර ඒ ටින් මාළු කනවාද? කන්න බැහැ. [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමා ඒ ටින් මාළු අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැන්ටින් එකට
දාන්න, අෙප් මන්තීතුමන්ලා කනවාද කියා බලන්න. කන්න
බැහැ. [බාධා කිරීම්] කුරක්කන් පිටි මිල රුපියල් 150කින් වැඩි වී
තිෙබනවා. ෙදොඩම් මිල රුපියල් 65කින් වැඩි කර තිෙබනවා.
[බාධා කිරීම්] ෙකෝ අෙප් රෙට් ෙදොඩම් ටික? අෙප් රෙට් ෙදොඩම්
නැහැ. 1818 කැරැල්ෙලන් පස්ෙසේ ෙදොඩම් ටික නැති කරලා දැම්මා.
ෙවල්ලස්ෙසේ වැවිලා තිබුණු ෙදොඩම් අද නැහැ. ෙදොඩම් පිට රටින්
එන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙදොඩම් නැහැ. වසරකට ෙකොච්චර ෙදොඩම්
පමාණයක් ආනයනය කරනවා ද කියා ඔබතුමා බලන්න. [බාධා
කිරීම්] ඉතින් රෙට් ෙදොඩම් නැහැ ෙන්. රෙට් ෙදොඩම් තිෙයනවා
නම් ෙදොඩම් ආනයනය කරන එක නවත්වන්න. ඔබතුමන්ලා
නවත්වන්න. එතෙකොට පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
ඊළඟට, සිෙමන්ති ගැන බලන්න. දැන් සිෙමන්තිවලත් බද්ද
වැඩි වී තිෙබනවා. අෙප් මිනිස්සු ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙගයක්
හදා ගත්තාම එය කපරාරු කර ගන්න බැහැ. අද අෙප් දිස්තික්කෙය්
කපරාරු ෙනොකළ ෙගවල් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. කපරාරු කර
ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. නිල්වලා විෙජ්සිංහ මහත්මයා
දන්නවා, සිෙමන්ති ටිකක් දාලා නැති, කපරාරු ෙනොකළ ෙගවල්
ෙදොඩම්ගස්ලන්ද ආසනෙය් ෙකොච්චර තිෙබනවා ද කියා. [බාධා
කිරීම්] ආධාර ෙදනවා නම් බදු වැඩි කරන්ෙන් ෙමොනවාට ද?
ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා "දැයට කිරුළ" ගැන කථා කළා. "දැයට
කිරුළ" ගම්වලට ගිහින් ඔබතුමන්ලා දුන් ෙපොෙරොන්දු අද ඉෂ්ට
කර තිෙබනවාද? ඡන්දයට කලින් ජංගම ෙසේවයට එද්දි, ගෙම්
මිනිස්සු ෙත් ෙම්ස ලැහැස්ති කරලා, කෑම ෙම්ස ලැහැස්ති කරලා
නිලධාරින්ට කන්න ෙබොන්න දුන්නා. අද ෙමොනවා ද ජනතාවට
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්? කිසි ෙදයක් ලැබිලා නැහැ.
ඔබතුමන්ලා බදු කිහිපයක් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ටයි පටි හා ටයි ෙබෝ බද්ද , විෙශේෂ
පෑන් වර්ගවල බදු අඩු කර තිෙබනවා. -රුපියල් 10 පෑන ෙනොෙවයිටයි පටි හා ටයි ෙබෝ බද්ද අඩු කර තිෙබනවා. අෙප් පැත්ෙත් නම්
ටයි දමා ෙගන ඉන්න සියලු ෙදනා ලබන සැෙර් ඔබතුමන්ලාට
ඡන්දය ෙද්වි. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙගොඩක් ඉන්ෙන් ටයි
දාන අය. මෙග් ආසනෙය් ඉන්න ෙසේරම කට්ටිය ටයි දා ෙගනයි
ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි. සාටකෙය් බද්ද අඩු
කළා නම් කමක් නැහැ, අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ මත්මයාට. ටයි
එෙකයි, ටයි ෙබෝ එෙක්යි බද්ද තමයි අඩු කර තිෙබන්ෙන්. ඔන්න
ඔබතුමන්ලාෙග් බදු සහන. [බාධා කිරීම්] කුරුණෑගල හරි.
කුරුණෑගල දැක්කා ෙන්. දැන් ඉන්ෙන් අෙප් මහ ඇමතිතුමා ෙන්.
[බාධා කිරීම්] ඔව්. එතුමාෙගන් අපට ඕනෑ වැඩක් කර ගන්න
පුළුවන් ෙන්. ෙකොච්චර ෙහොඳද? [බාධා කිරීමක්]
ඊළඟට, "ආෙයෝජකයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා"ය කිව්වා;
"ආෙයෝජකයන් ආවා"ය කිව්වා. මීට කලින් ආෙයෝජකෙයක් ෙම්
රටට ආවාම ආෙයෝජකයාට ලියා පදිංචි වීම සඳහා පනවා තිබු
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් පණස් දාහක සීමාව තමුන්නාන්ෙසේලා ලක්ෂ
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5 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ෙම් හරහා
ආෙයෝජකයින් එන එක තවදුරටත් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. සුපිරි
ආෙයෝජකෙයෝ කවුරුවත් ලංකාවට ආෙව් නැහැ. ෙම් බදු වැඩි
කිරීම සහ ෙනොෙයකුත් බදු වර්ග පැනවීම නිසා ආපු
ආෙයෝජකෙයෝත් අද එන්ෙන් නැහැ. හැම දාම අෙප් බදු
පතිපත්තිවල ෙවනස් වීම් ඇති ෙවනවා. NBT දමනවා; නැති
කරනවා. වැට් එක දමනවා; නැති කරනවා. ෙම්වාට
ආෙයෝජකයන් කැමැති නැහැ. ෙම් නිසා අද ආෙයෝජකයන් විශාල
පමාණයක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප දන්නවා අද
SriLankan Airlines හා Mihin Lanka ආයතන ෙකොයි තරම් පාඩු
ලබනවා ද කියලා. 2012 වසෙර් ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව
රුපියල් මිලියන 25,973යි. මිහින් ලංකා සමාගම රුපියල් මිලියන
2,866ක් පාඩුයි. අද ෙලෝකෙය් තිෙබන ගුවන් ෙසේවාවන් ෙදස
බලන්න. ඉන්දියාව අපට ෙහොඳ උදාහරණයක්. ඉන්දියාව Jet
Airways එක Etihad Airways කියන මැද ෙපරදිග ගුවන් යානා
සමාගමට පවරලා දුන්නා. Indian Airlines දියුණු කරන්න
ඉන්දියාව ෙලොකු මහන්සියක් දරන්ෙන් නැහැ. ඇෙමරිකාවටත් අද
මැද ෙපරදිග තිෙබන ගුවන් යානා සමාගම් සමඟ තරග කරන්න
බැහැ. ෙම් ෙතල් මිල වැඩි වීමත් සමඟ වැඩි වන ගුවන් යානා
ඉන්ධන මිලත් එක්ක අපට තරග කරන්න බැහැ. එෙහම
තත්ත්වයක් තිෙයද්දි, සිංගප්පූරුව Tiger Airways කියන එක
subsidiary ආයතනයක් විධියට එකට පරිපාලනය කරන්ෙන්.
අපට SriLankan Airlines එක හා Mihin Lanka ආයතනය
ඒකාබද්ධ කරන්න බැරි ඇයි? ෙම්ක budget airline එකක් විධියට
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් නම් ෙම් ආයතන ෙදක ඒකාබද්ධ
කරන්න බැරි ඇයි? ෙම් නිසා විශාල දූෂණයක්, වංචාවක්,
නාස්තියක් ෙමන්ම රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි අපෙත් යාමක් සිදු
ෙවනවා. ෙම් කාරණය අප අවධානයට ලක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් අපි බලශක්ති
අර්බුදයට පිළියම් වශෙයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? අෙප්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය 24 වතාවක් කැඩිලා
තිෙබනවා. එවන් බලාගාරයක් තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. ඊෙය්
ෙපෙර්දා සාම්පූර් විදුලි බලාගාර ගිවිසුමට එළඹුණා. ෙම් සාම්පූර්
විදුලි බලාගාර ගිවිසුෙමන් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්
ඉන්දියාවට සියයට 50ක් දීලා ඔවුන් "ෙෂේප්" කර ගන්නයි. අඩු
ගණෙන් විදුලි ඒකකයක මිලවත් ඒ ගිවිසුෙම් නැහැ. ඒ මිල
සටහන් කරන්ෙන් නැතිව හිස් තැනක් තියලා තමයි ෙම් ගිවිසුමට
එළඹිලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා එෙහම කෙළේ
CHOGM එකට ඉන්දියාව ෙගන්වා ගන්නයි. ෙම්ක ඔවුන්ට දීපු
ෙදොළ පිෙද්නියක්. එෙහම කරලාත් -සාම්පූර් බලාගාරය භාර
දීලාත්- ඉන්දියාව CHOGM එකට ෙගන්වා ගන්න ඔබතුමන්ලාට
බැරිව ගියා. ඒ නිසා සාම්පූර් බලාගාරය හදලා අපට ඒෙක්
පතිලාභය ලබා ගන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. අපට ඉන්දියාව
CHOGM එකට ෙගන්වා ගන්නත් බැරිව ගියා; ඉන්දියාව යාළු කර
ගන්නත් බැරිව ගියා. අන්තිමට සාම්පූර් බලාගාරයත් ඉන්දියාවට
ලියා දීලා තිෙබනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔබතුමන්ලා ඉහළ ෙකොත්මෙල්ට මුල්ගලවත් තියා ගත්තාද?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඉහළ ෙකොත්මෙල් අෙප් ෙයෝජනාවක්. ෙකෝ, ඉතින් ඉහළ
ෙකොත්මෙල් ව්යාපෘතිය ඉවරද? තවම නැහැ. තව ජල ෙපෝෂක
පෙද්ශ හතක් ඔබතුමන්ලා ඒ ව්යාපෘතියට තවම සම්බන්ධ කර
නැහැ. කවදාද ඒවා කරන්ෙන්?
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ස්වාභාවික බලශක්තීන් සංවර්ධනෙයන් රටට අවශ්ය
බලශක්තිය ලබා ෙදන්නටයි ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය
ආරම්භ කෙළේ. ලංකාෙව් ෙමගාෙවොට් 15,000කට වැඩි විදුලි
පමාණයක් සුළං බලෙයන් ජනනය කරන්න පුළුවන්. පුත්තලෙම්
සිට මන්නාරම දක්වා වන belt එක ෙහොඳ සුළං පවාහයක් තිෙබන
පෙද්ශයක් විධියට හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. නමුත් රජය ඒ
ෙවනුෙවන්
සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරියට ෙහෝ එවැනි
ව්යාපෘතියක් වර්ධනය කරන්න ෙහෝ කිසිම මුදලක් ෙවන් කර
නැහැ. පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා මීට කලින් ෙමගාෙවොට්
500ක විදුලි ව්යාපෘතියක් හදනවා කියලා කථාවක් කිබුණා. අද
එතුමා එම ඇමති ධුරෙය් නැහැ. එතුමා අද රුපියල් මිලියන 10ක්
වැනි ෙබොෙහොම කුඩා මුදලක් ෙවන් කරපු අමාත්යාංශයකට දමලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා හිතන හැටියට ඒ ව්යාපෘතියත් එතැනින්
නැවතිලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, විදුලිබල මණ්ඩලය ලබා තිෙබන පාඩුව බලමු. 2011
දී රුපියල් මිලියන19,266ක් වූ විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පාඩුව 2012
දී රුපියල් මිලියන 61,163ක් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්
ෙහොඳට වතුර තිබුණා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය කැෙඩන
ෙකොට අනික් පැත්ෙතන් ඉන්ධන බලාගාර, තාප විදුලි බලාගාර
කියාත්මක ෙවද්දි ඒෙක් පාඩුව අද ජනතාවට විඳින්න ෙවලා
තිෙබනවා. විදුලි බිල වැඩි කළා. එෙහම කරලාත් විදුලිබල
මණ්ඩලය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න තවම ෙම්
ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙවලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්තම කියනවා නම්
ෙමවර අය වැෙයන් බහුතරයක් අමාත්යාංශවලට මුදල් ෙවන්
කරලා නැහැ. මා උදාහරණයක් කියන්නම්. අෙප් සීනි කර්මාන්ත
සංවර්ධන ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාට අය
වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් පහෙළොස්දහෙසන් එක පංගුවයි.
අෙන්! එතුමා ෙමොනවාට ඉන්නවා ද මා දන්ෙන් නැහැ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒෙකන් ලාභ ලැබුවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

සීනි කර්මාන්තෙයන් ලාභයක් එනවා නම් එතුමාට එෙහම
සලකලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒක තවදුරටත් වර්ධනය කරන්න ගරු
ඇමතිතුමනි. අප දැන් සීනි ආනයනය කරනවා ෙන්.
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් සීනි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න වැඩිපුර මුදල්
ෙවන් කරන්න. ඔබතුමන්ලා පහෙළොස්දහෙසන් එක පංගුවයි
එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් නවීන්
දිසානායක මැතිතුමාෙග් අමත්යාංශයටත් වැඩි මුදලක් ෙවන් කර
නැහැ. එතුමාටත් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් පහෙළොස්දහෙසන් එක
පංගුවයි.
ඊළඟට, Investment Promotion පිළිබඳ ඇමතිතුමා ගැන
බලන්න. එතුමාට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙනත් රුපියල් මිලියන
91යි. ඊට වැඩිෙය ෙවන් කරලා තිෙබනවා, භාතිය - සංතුෂ්
ෙවනුෙවන් CHOGM එෙක් සිංදු කිව්වාට. ඒ අයට රුපියල්
මිලියන 100ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන පත්තරවල
තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] එතුමාෙගන් ඒ ගැන ඇහුවාම එතුමා
කියලා තිෙබනවා, "මම දැන්ම කියන්ෙන් නැහැ, පස්ෙසේ
කියන්නම්" කියලා. ඒ කියන්ෙන් ඒ මුදල ෙවන් කරලා තිෙබනවා
කියන එකයි. ඒ වුණාට අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග්
අමාත්යාංශයට නම් ෙහොඳට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ
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ගැන ෙබොෙහොම සතුටු වනවා. එතුමා වැඩ කරන ඇමතිවරෙයක්.
මම හිතන විධියට අෙනක් ඇමතිවරුන්ට වැඩ බැහැ. ඒකයි
එතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශවලට මුදල් ෙවන් කරලා නැත්ෙත්.
එෙහම ෙන් ද බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි? එක්ෙකෝ අෙනක්
ඇමතිවරුන්ට වැඩ බැහැ, එෙහම නැත්නම් මුදල් ෙදන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] රාජපක්ෂ නාමය තිෙබන ඇමතිවරුන්ෙග්
අමාත්යාංශවලට සියයට 53ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. එතෙකොට අෙප් අෙනක් ඇමතිවරුන්ට
ෙත්ෙරනවා, තමන්ෙග් දුර්වලකම. අෙප් අෙනක් ඇමතිවරුන්ට
වැඩ බැරි නිසා රාජපක්ෂ මහත්වරුන් තමන්ෙග් ෙකොටස ෙහොඳටම
ෙවන් කරෙගන තිෙබනවා.
ෙම් විධියට අෙප් අමාත්යාංශ පිළිබඳව කථා කරද්දී, අෙප්
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරුන් පිරිසකුත් ඉන්නවා, එතුමන්ලා ගැනත්
කියන්න ඕනෑ. ඒ අතර මිල්ෙරෝයි පනාන්දු ඇමතිතුමා එෙහමත්
ඉන්නවා. මම හිතන විධියට එතුමන්ලාට මුදල් ෙවන් කරන්න
අවශ්ය නැහැ, එතුමන්ලා ෙබොෙහොම විෙව්ක සුවෙයන් ගත කරන
ඇමතිවරුන් නිසා. එතුමන්ලාෙග් නඩත්තුව සඳහා විතරක් මුදල්
ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, ෙගොවි විශාම වැටුප ගැන කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා
ෙම් අය වැෙයන් ෙගොවි විශාම වැටුප සඳහා මුදල් ෙවන් කළ බව
පකාශ කර තිෙබනවා. හැබැයි 2012 වසෙර් දී ෙගොවි විශාම වැටුප
හැටියට කිසිම මුදලක් ෙගවලා නැහැ. ෙමන්න ෙමය බලන්න.
"2011 ෙදසැම්බර් මාසය වන විට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වූ
ෙගොවීන් 90,573ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 103කට ආසන්න
පමාණයක් විශාම වැටුප් ෙලස ෙගවා ඇත."
එතැනින් පසුව ෙගවලා නැහැ. බලන්න, ෙමන්න ෙමය.
"විශාම වැටුප් අරමුදෙල් ඇති වී තිෙබන මුල්ය අර්බුදය
ෙහේතුෙවන් දැනට ෙගොවි විශාම වැටුප් කමයට ඇතුළත් විය යුතු
වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වූ ෙගොවීන් 30,000කට ආසන්න
පමාණයක් සිටියත්, ඔවුන්ට විශාම වැටුප් ෙගවීම සිදු කර ෙනොමැති
අතර, වයස අවුරුදු 60 පිරුණු දවෙසේ සිට ඔවුන්ට විශාම වැටුප්
ෙගවීම සිදු කළ යුතුය."
දැන් ඔබතුමන්ලා ෙගොවීන් විශාම යන වයසත් ෙවනස් කරලා
තිෙබනවා. දැන් අවුරුදු හැට, හැටතුන කරලා. අපට ඒ ඇයි කියලා
හිතා ගන්න බැහැ. ෙගොවි ජනතාව විශාම යන වයස විතරක් වැඩි
කරනවා. නමුත් අෙනක් අය විශාම යන වයස අඩු කර ගන්නවා.
සමහර අය අවුරුදු හැෙට් සීමාව පනස්පහ දක්වා අඩු කර
ගන්නවා. මන්තීවරුන්ට නම් එෙහම සීමාවක් නැහැ. හැබැයි
ෙගොවීන්ට විශාම වැටුප් ෙගවන වයස අවුරුදු 63 දක්වා වැඩි කරලා
තිෙබනවා. 2014 ජනවාරි මස සිට ෙගොවි විශාම වැටුප වශෙයන්
රුපියල් 1250ක් ෙගවනවා කියලා ඔබතුමන්ලා අය වැය
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ සඳහා ෙවන් කර
තිෙබන මුදල් පමාණය පමාණවත්ද කියන පශ්නය අපට
තිෙබනවා. දැනට විශාම වැටුප් ලැබිය යුතු 1,23,000කට වැඩි
ෙගොවීන් පිරිසක් ඉන්නවා. එතෙකොට වසරකට ෙගොවි විශාම වැටුප්
සඳහා රුපියල් මිලියන 160ක් විතර අවශ්යයි. නමුත් ඒ සඳහා
අවශ්ය මුදල් පමාණය ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවාද
කියන එක ගැන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.
ඊට අමතරව ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැෙය් තිෙබනවා, රුපියල්
350ක ෙපොෙහොර සහනාධාරය තවදුරටත් ලබා ෙදනවා කියලා.
හැබැයි අපි දන්නා විධියට අෙප් පෙද්ශවල දැන් රුපියල් 350ට
ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 500ට තමයි ෙපොෙහොර
ෙදන්ෙන්. රුපියල් 350 ෙපොෙහොර මිටියකට වගා රක්ෂණය
කියලා රුපියල් 150ක් එකතු කරලා තිෙබනවා. හැබැයි වගා
රක්ෂණයක් ලබා දුන්නු තැනක් නැහැ. ඒ වගා රක්ෂණය
ෙනොෙවයි. රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදන්න බැරිකම වසා ගන්න,
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අනියම් විධියට සියයට 42කින් ෙපොෙහොර මිල වැඩි කිරීමක් තමයි
ඒ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඊට අමතරව ෙපොෙහොර ලබා ෙදන
පමාණයත් අඩු කරලා, ෙපොෙහොර කප්පාදුවක් කරලා තිෙබනවා.
ෙවන දා ලබා දුන් ෙපොෙහොර පමාණය අඩු කරලා සියයට 75ක
විතර පමාණයක් තමයි අද ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධවත් අපි ෙම්
ගරු සභාවට මතක් කළ යුතුයි.
ඊළඟට, කිරි ගවයන් ලබා ෙදන බව ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැෙය්
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒක එෙසේ ෙමෙසේ පමාණයක් ෙනොෙවයි,
කිරි ගවයන් 20,000ක්! හැබැයි, ෙම් කිරි ගවයන් ලබා ගැනීම
සඳහා සත පහක්වත් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා නැහැ. කිරි
ගවයන් 20,000ක් ලබා ගන්න රුපියල් මිලියන 17,000ක්
අවශ්යයි. නමුත් අය වැෙයන් කිසිදු මුදලක් ෙම් කිරි ගවයන් ලබා
ගැනීම සඳහා ඔබතුමන්ලා ෙවන් කරලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, මම හිතන විධියට ඒ විෙශේෂ ආධාර
ඔබතුමා චීනෙයන් ෙවන්න ඇති ලබා ගන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ඔව්, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපි පාර්ථනා කරනවා, ඉතාම ෙකටි
කාලයකින් අෙප් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාවටත් ඒ
කිරි ගවයන් දැකීමට හැකි ෙව්වා කියලා. [බාධා කිරීමක්] කිරි
ගවයන් ෙදන්න, අපි ෙදොවා ගන්නම්. භය ෙවන්න එපා, ඒක අපි
කර ගන්නම්.
ඔබතුමන්ලා 'ෙචොගම්' උත්සවය ඉවර ෙකරුවා. අෙප් නිමල්
විෙජ්සිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, ඒකට රාජ්ය නායකයන් 53 ෙදෙනක්
ආවා කියලා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

රටවල්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

එතුමා කිව්ෙව් රටවල් කියලා ෙනොෙවයි, 'රාජ්ය නායකයන්'
කියලා.
හැබැයි රාජ්ය නායකයන් 21 ෙදනායි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
මම කියන්නම්, ආපු රටවල්. බහමාස් රෙට් අගමැතිතුමා ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ රෙට් ජනගහනය 3,47,000යි. අපට වැඩක් නැති
රටක්; පෙයෝජනයක් නැහැ. ෙම් එක රටක් ෙවනුෙවන් රුපියල්
ෙකෝටි 7 ½ක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. බංග්ලා ෙද්ශෙයන්
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒකට කමක් නැහැ, එය අෙප් සාර්ක් කලාපීය
රටක් නිසා. බංග්ලා ෙද්ශය ෙමතැනට ෙගන්වා ගන්නට ඕනෑ
නැහැ, අෙප් සාර්ක් කලාපීය රටක් විධියට ඉන්න නිසා.
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙටෝනි ඇබට් මහත්තයා ආවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

එහි ජනගහනය ෙකොපමණ ද කියලා කියන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඕස්ෙට්ලියාව පශ්නයක් නැහැ. අපි පිළිගන්නවා, ඒ රට එක්ක
සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒක
ෙහොඳ රටක්. මම පිළිගත්තා ෙන්.
බෲනායි රෙට් ජනගහනය 4, 06,000යි. පුත්තලම් දිස්තික්කය
තරම්වත් ඒ රට ෙලොකු නැහැ.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඕස්ෙට්ලියාෙව් ජනගහනය කියන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඕස්ෙට්ලියාව හරි. පශ්නයක් නැහැ. එෙහේ මිලියන 26ක්
ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] අපි පිළිගන්නවා. බෲනායි රෙට්
ජනගහනය 4,06,000යි. ඔබතුමාෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට
වඩා ෙපොඩ්ඩක් ෙලොකුයි.
ඊළඟට, සයිපස් බලන්න. ඒක අද ආර්ථික වශෙයන් කඩා
වැටුණ රටක්; ජනගහනය 11,17,000යි. ගයනා රෙටන් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා, ඒ රෙට් ජනාධිපතිතුමා. ඒ රෙට් ජනගහනය
7,56,000යි. ඒක කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් භාගයක් තරම්වත්
ෙලොකු රටක් ෙනොෙවයි. ෙලසෙතෝ රෙටන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒ
රෙට් අගමැතිතුමා. මැෙල්සියාෙවන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
පශ්නයක් නැහැ, ඒක ආසියාතික රටක්, අපට වටිනවා, අෙප්
සම්බන්ධතා පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. ෙමෝල්ෙටෝවාෙවනුත්
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ රෙට් ජනගහනය 4,18,000යි. ඒ රට
පුත්තලම් දිස්තික්කෙයක් භාගයක් තරම්වත් නැහැ. නාවුරු
රෙටනුත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ රෙට් ජනගහනය 10,000යි.
මෙග් බිංගිරිය ආසනෙය්, උඩුබද්දාව අෙප් ගෙම් ඉන්නවා, ඊට වඩා
වැඩි පිරිසක්. අපරාෙද්! ඒ රට ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 7 ½ක්
වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසන්ට් කිට්ස් රෙටන්
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ රෙට් ජනගහනය 53,000යි. අෙප්
උඩුබද්දාෙව් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මීට වඩා ෙපොඩ්ඩක්
ෙලොකුයි.
ඊළඟට, සැෙමෝවා රට බලන්න. ඒ රෙට් ජනගහනය
1,84,000යි. කුලියාපිටිය, බිංගිරිය, උඩුබද්දාව එකතු කළාම ඒ
රටට වඩා ෙලොකුයි. ඊළඟට, සීෙෂල්ස් රට බලන්න. ඒ රෙට්
ජනගහනය 83,000යි. මෙග් ආසනෙය් ඉන්නවා, ඡන්ද දායකයන්
විතරක් 86,000ක්. ෙසොලමන් අයිලන්ඩ් රෙට් අගමැතිතුමා
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ රෙට් ජනගහනය 5,52,000යි. මාතෙල්
දිස්තික්කය තරම්වත් ෙලොකු නැහැ. ස්වාසිලන්තෙය් ජනගහනය
12,00,000යි; එයින් භාගයකට ඒඩ්ස්. වැඩක් නැහැ, අපිට. ෙමෙලෝ
රහක් නැහැ. ඊළඟට, ෙටොංගා රට බලන්න. එහි ජනගහනය
1,05,000යි. බිංගිරිය ආසනය තරම්වත් ඒ රට ෙලොකු නැහැ.
වනවාටු රටින් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ රෙට් ජනගහනය
2,46,000යි. ෙමන්න ෙම් රටවල් 21න් රටවල් හතරක් පහක්
තිෙබනවා, ටිකක් වැදගත්කමක් තිෙබන රටවල්. එංගලන්තය
තිෙබනවා. ඔන්න ඔය රටවල් ටිකට තමයි ඔබතුමන්ලා රුපියල්
ෙකෝටි 158ක් - අපි දන්ෙන් නැහැ, ඒ මුදල තවදුරටත් ෙකොච්චර
වැඩි ෙවයිද කියලා- වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩල සමුළුව ෙම් ලංකාෙව් පවත්වනවා කියලා. ෙම් ෙමොන
තරම් ෙබොරුවක්ද, ෙමොන තරම් අපරාධයක්ද?
අෙනක් කරුණ, ඇයි අපි ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් ඉඳ
ගන්ෙන්? අපි ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් ඉඳ ගන්ෙන් අපි
එංගලන්තෙය් යටත් වැසියන් විධියට හිටපු නිසා. දැන් ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා තමයි, අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.
ඒ නිසා එතුමාට දැන් ෙලොකු වග කීමක් තිෙබනවා. අපි දන්නා
විධියට, එදා 1815 දී ශී විකම රාජසිංහ රජතුමාෙග් පාලන සමෙය්
දී උඩරට රදලවරු ගිවිසුමකට එළඹුණා, ෙම් රෙට් පාලන ව හය
ෙවනස් කරන්න. ෙම් ගිවිසුම එදා ඉංගීසි පාලකයන් උල්ලංඝනය
කළා. ඒෙක් පතිඵලයක් විධියට අවුරුදු තුනකට පස්ෙසේ
කැරැල්ලක් ඇති වුණා, ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ. වීර කැප්ෙපටිෙපොළ,
මඩුගල්ෙල් දිසාව, පිළිමතලාෙව් අදිකාරම්, කපුවත්ෙත් ෙදවන
අදිකාරම්, මිල්ලෑෙව් දිසාව, ඇහැෙල්ෙපොළ, ඇල්ෙල්ෙපොළ,
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මහබදුල්ලගම්මන රෙට් ගමරාල, වීර ෙදොෙර්සාමි, -විල්බාෙව්
රාළ,- බූටෑෙව් රෙට් රාළ, කිවුෙල්ෙගදර ෙමොෙහොට්ටාල වැනි
අෙප් සිංහල විරුවන් ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ කැරැල්ලක් ඇති කළා.
ඒ පෙද්ශය එදා අෙප් රෙට් තිබුණු සශීකම පෙද්ශය; අෙප් රෙට්
තිබුණු ෙහොඳම පෙද්ශය. ෙහොඳම ෙකත් වතු ටිකට, ෙගොවි බිම්
ටිකට ෙමොකද ෙකරුෙව්? විනාශ කර දැම්මා; ගිනි බත් ෙකරුවා.
අෙප් ෙවෙහර විහාර ගිනිබත් ෙකරුවා. අෙප් තිබුණු වතු පිටි,
හරකාබාන ෙම් ෙසේරම විනාශ කර දැම්මා. අෙප් රෙට් හිටපු අවුරුදු
පහෙළොෙව් දහසෙය් තරුණෙයෝ මරා දැම්මා. ෙමන්න ෙම් විධියට
තමයි ඒ කැරැල්ල මර්දනය ෙකරුෙව්. එදා ඒ කැරැල්ෙලන් මිය
ගිය නායකෙයෝ ඒ මිනී වලවල්වල ඉඳෙගන බලාෙගන ඉන්න
ඇති, ඔබතුමන්ලා චාල්ස් කුමාරයා ෙගන්වා පවත්වපු උත්සවය
දිහා. [බාධා කිරීමක්] ඒවා ආධාර. ඒවා ගන්න ඕනෑ. අපි ඒක තමයි
කියන්ෙන්. සුද්දාෙගන් ගන්න ඕනෑ. දැන් ජනාධිපතිතුමා ෙපොදු
රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව් සභාපතිතුමා විධියට
ඒවා ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙද්ශාභිමානී
ආණ්ඩුවක් නම්, ජාතිකවාදී ආණ්ඩුවක් නම්- [බාධා කිරීමක්] ෙකෝ,
වීරවංශලා අද කෑ ගහනවා ද? ෙම්ක UNP එෙකන් කළා නම්
වීරවංශ මහත්මයා අද උපවාස කරනවා. පාඨලී චම්පිකලා උපවාස
කරනවා. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. වීර රණ විරුවන්ට ෙගෞරවයක්
දක්වනවා නම් ඔබතුමන්ලා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායක
සමුළුවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න එදා අෙපන් ෙහොරකම් කර
ෙගන ගිය රන්, රිදී, මුතු, මැණික් - අෙප් තිබුණු සම්පත් - අපට
ආපසු ෙදන්නය කියලා. අෙපන් ෙකොල්ලකා ෙගන ගිය සම්පත්
අපට ෙදන්නය කියන්න. අවුරුදු 133ක් අෙප් රට අල්ලා ෙගන
ඉඳලා අෙපන් සූරාෙගන ගිය සම්පත් අපට ෙදන්නය කියලා
ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කරන්න. අපත් අත උස්සනවා. [බාධා
කිරීම්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වාෙග් ෙම් රෙට් බිහි වුණු රාජ්ය
නායකෙයෝ ෙකොෙහන්ද බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔක්ස්ෆර්ඩ්
විශ්වවිද්යාලෙයන්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒක ගැන පශ්නයක් නැහැ. ඉෙගන ගත්තු එක ගැන ෙනොෙවයි
මා කියන්ෙන්. ඔබතුමාට අමු කැවිලා ද? ඔබතුමාට අමු කැවිලා.
ඒක ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්. අපි කියන්ෙන් එදා අෙපන් ගත්ත
ෙද්වල් ගැනයි. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව්
සභාපතිතුමා විධියට ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් ෙම්වා අත්පත් කර
ගන්න. ෙම්වාට විරුද්ධව කථා කරන්න. 1818 ෙනොවැම්බර් 26
වැනි දා -ලබන අඟහරුවාදා- තමයි වීර කැප්ෙපටිෙපොළෙග්ත්
මඬුගල්ලෙග්ත් හිස ගසා දමාපු දවස. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම්
අන්න එදා දවස ජාතික වීර දිනයක් බවට පත් කරන්න; ෙශෝක
දිනයක් බවට පත් කරන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව සිංහල
ජාතිකවාදි, මව්බිමට හිතවත්, අෙප් මිනිස්සුන්ට ෙගෞරව කරන
ආණ්ඩුවක් නම් එදා දවස ජාතික වීර දිනයක් විධියට ෙයෝජනා
කරන්න. ඒ වාෙග්ම 1948 දී මිය ගිය විරුවනුත් සිහි කරලා
ඔබතුමන්ලා එවැනි දිනයක් ෙයෝජනා කරන්න. ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව් සභාපතිතුමා විධියට ඉඳෙගන
ඉන්නවා නම් අන්න ඒ කරන්න තිෙබන වැඩ ටික කරන්න.
අන්න ඒවා ටික කරන්න. [බාධා කිරීම්] මෙග් කාලය කන්ෙන්
නැතිව කට වහෙගන ඉඳ ගන්න. අන්න ඒ ටික කරන්න. අපි අත්
ෙදකම උස්සලා උදවු කරනවා. ඔබතුමන්ලා ඒවා කරනවා නම් අපි
අත් ෙදකම උස්සලා උදවු කරනවා. හිතන්න එපා එක්සත් ජාතික
පක්ෂය රටට, ජාතියට ආදෙර් නැති නායකෙයෝ ඉන්න පක්ෂයක්
කියලා. අෙප් පක්ෂය ෙහොඳ සිංහල, ෙබෞද්ධයින් ඉන්න පක්ෂයක්.
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා මට බාධා කරන්න එපා. ෙම්වා ගැන
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කටයුතු කරන්න. අන්න ඒකයි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්.
එදා අරෙගන ගිය අෙප් සම්පත් ටික ආපසු ගන්න. ජනාධිපතිතුමා
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව් සභාපති විධියට
ඉඳලා ඒවා ගැන කටයුතු කරන්න. එදා 1818 ගිවිසුම අවලංගු
ෙකරුවාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. ඒ කරපු යුද අපරාධවලට
විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. එදා අෙප් මිනිස්සු උඩ විසි කරලා,
ෙපොඩි ළමයින්ෙග් පපුවට බයිෙනත්තුෙවන් ඇනලා මරාපු ඒවාට
විරුද්ධව, ඝාතනය කරපුවාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. අන්න
ඒවා කරන්න, ඔබතුමන්ලා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, please sit down. කරුණාකර,
වාඩි ෙවන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙකෝ අෙප් මහ ෙලොකු වීරවංශලා, පාඨලී චම්පිකලා? අද ඒ
අය නැහැ. චාල්ස් කුමාරයා එද්දි ඒ අය බුදි. අද ඔබතුමන්ලා ටයි
පටියට බදු අඩු ෙකරුෙව්, ෙබෝ එකට බදු අඩු ෙකරුෙව් චාල්ස්
කුමාරායා පිනවන්න. [බාධා කිරීම්] එෙහම නැත්නම් ෙටෝනි
ඇබර්ට් පිනවන්න. ෙඩ්විඩ් කැමරන් පිනවන්න. ඔබතුමන්ලා අෙප්
ගෙම් මිනිසුස් අඳින අමුඩ ෙල්න්සුෙව් බද්ද අඩු ෙකරුවා නම් [බාධා කිරීම්]

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised.
What is your point of Order, Hon. Member?
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙමතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි, බයිෙනත්තුෙවන් ඇනලා අෙප් ළමයින්
මැරුවාය කියලා කියාපු කාරණා ටික Channel 4 එෙක් කට්ටිය
සිරිෙකොතට ෙගනාපු ෙවලාෙව් කියන්න බැරි වුණා ද කියලා.
[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I am sorry, that is not a point of Order. Hon. Member,
you carry on with your speech. ගරු මන්තීතුමා, කථා
කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Channel 4 එකට වීසා දීලා ලංකාවට ෙගන්වූෙය් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] Channel 4 එක ලංකාවට
ආවාට පසුව පැවැත්වූ පවෘත්ති සාකච්ඡාවලට එයාලා රිංගන
ෙකොට අපි ෙකොෙහොමද නවත් වන්ෙන්? අපට මාධ්යෙව්දීන්
තවත්වන්නට බැහැ. Channel 4 ලංකාවට ෙගනාෙව් එක්සත්
ජාතික පක්ෂයවත්, රනිල් විකමසිංහවත් ෙනොෙවයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

539
[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]

ඔබතුමන්ලා තමයි Channel 4 එකට වීසා දීලා ෙගන්වා
ගත්ෙත්. ඔබතුමන්ලා Channel 4 එක ෙගනැල්ලා ඔෙඩොක්කුවට
දමා ගත්තාට අපට කරන්නට ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි
කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලා ජාතිකවාදී ආණ්ඩුවක් නම්
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට කියන්න එදා 1918 කැරැල්ෙල්දී
මැරුණු ජනතාවට, නායකයින්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න
කියලා; අෙපන් ෙහොරකම් කරෙගන ගිය අෙප් සම්පත් ටික ආපසු
ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න කියලා; අෙප් රෙටන් අවුරුදු එකසිය
තිස්තුනක් තිස්ෙසේ සූරාෙගන ගිය ඒවාට බද්දක් ගහන්න, දඩයක්
ගහන්න කියලා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට
තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. ඉදිරිෙය්දී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන්
අවුරුදු ෙදකක කාලයක් සිටිනවා. ඒ කාලය තුළදී 1818
කැරැල්ෙල්දීත්, 1848 කැරැල්ෙල්දීත් මිය ගිය අෙප් රණ විරුවන්ට
සාධාරණය ඉෂ්ට කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ස්තුතියි. දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි.
අෙප් ගරු අස්වර් මන්තීතුමාත් කවියක් කියපු නිසා මටත්
අවසාන වශෙයන් කවියක් කියන්න අවසර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]
මම දයාසිරි ජයෙසේකර ෙවන්න හදනවා ෙනොෙවයි. මට ලස්සනට
කියන්න බැහැ.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

Music ෙදන්න ද?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Music ෙදන්න.
''බත කා ඉවරයි බලමින් උන්ෙනොත් ටික කෙලකින් සිංහල හාෙල්
අෙන් මෙග් ළමයිෙන් අඬන විට ෙමොනවද නුඹලට මම
ෙදන්ෙන්
ගෙම් ෙගදරකට ෙසෙනෙහ පපා සිටි බලු කුක්කට ෙමොන බදුද අෙන්
තෙන් තිෙබන කිරි ටිකටත් බද්දක් ෙගවන්න ෙව්විද නුදුරු
දිෙන්"

තෙන් තිෙබන කිරි ටිකටත් බද්දක් ෙගවන්න ෙව්විද නුදුරු
දිෙන්. ෙබොෙහොම ස්තූතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Gamini Lokuge. Before
he starts, will an Hon. Member propose the Hon. Udith
Lokubandara to take the Chair?
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு காமினி
உற கள் அைமச்சர்)

ெலாக்குேக

-

ெதாழில்,

ெதாழில்

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ,
மாண் மிகு
உதித்
ெலாக்குபண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

නැඟී සිටිෙය්ය.

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

எ ந்தார்.

(The Hon. Gamini Lokuge)

rose.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, please sit down. He is going
to wind up now.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

[අ.භා. 3.10]

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට බාධා කරන්න එපා. ෙම්ක සුනිල් එදිරිසිංහ මහත්මයාෙග්
ගීතයක්; මෙග් එකක් ෙනොෙවයි.

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කල්පනා කෙළේ මට
පථමෙයන් කථා කළ ගරු මන්තීතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අදහස ද ඒ කිව්ෙව් කියලායි. ඒ ෙමොකද, 1952 දී බිතාන්ය මහ
රැජින ෙම් රටට ෙගන්වලා ෙගෞරව කෙළේ එක්සත් ජාතික
පක්ෂයයි. එදා ඒ පක්ෂය තමයි, ෙම් රටට නිදහස ලබා ගත්තාම
ග්ෙලොස්ටර් ආදිපාදතුමාව red carpet එෙකන් ලංකාවට ෙගනාෙව්.
එතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිහාසය මතක නැති වීම
ගැන මට ෙබොෙහොම කනගාටුයි. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව්
සභාපති වුණු එක ෙම් රටට ෙලොකු ෙගෞරවයක්. එදා ෙබොෙහොම
අමාරුෙවනුයි එඩිම්බෙරෝ ආදිපාදතුමාවයි, එලිසබත් රැජිනවයි
ලංකාවට ෙගන්වා ගත්ෙත්. අපි ෙපොඩි කාලෙය් අපට මතකයි,
විශාල උත්සවයක් පවත්වලා තමයි ඒ අයව පිළිගත්ෙත්. ඒ,
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එක්සත් ජාතික පක්ෂය බිතාන්ය කිරීටෙය් රැජිනට ෙගෞරව කළ
ආකාරය. ග්ෙලොස්ටර් ආදිපාදතුමා ෙම් රටට එන විට red carpet
දමලා පිළිගත්ෙත් අපි ඒ රටට ෙගෞරව කරන නිසායි. අතීතෙය්
පශ්න තිෙබන්නට ඇති. නමුත් වර්තමානෙය් දී අපි-

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ )

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

1972 දී තමයි ජනරජයක් වුෙණ්.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒ ෙවන තුරු හිටිෙය් මහ රැජිනෙග් නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියටයි.
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තමයි ජනරජයක් කරලා
ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා හැටියට පත්
කෙළේ. ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ කථාව කරන්නට කලින්
පක්ෂෙය් නායකතුමාෙගන් අහන්නට තිබුණා මම ෙම් කථාව
කරන්නද, එපාද කියලා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

එතුමා තමයි ලියලා දුන්ෙන්.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ අය ලංකාවට ෙගනාෙව් කවුද?

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අපි. ඔවුන්ට ලංකාවට එන්න අවසර දුන්ෙන් අපි. නමුත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ෙමොකද කෙළේ? ඔවුන්ව සිරිෙකොතට
ෙගනාෙව් කාව ෙපන්වන්නද? ඔවුන්ව සිරිෙකොතට ෙගනාෙව්
යුද්ධෙයන් හානියට පත් වුණු අය ෙපන්වන්න කියලා කියනවා.
යුද්ධෙයන් හානියට පත් වුණු ෙකොටස් තුනක් ඉන්නවා ෙන්.
එල්ටීටීඊ එෙක් ෙබෝම්බවලින් සිවිල් වැසිෙයෝ දහස් ගණනක් මිය
ගියා. එල්ටීටීඊ එෙක් කියාකාරකම් නිසා අසරණ වුණු පවුල් දහස්
ගණනක් සහ යුද්ධය නිසා හානියට පත් වුණු පවුල් දහස් ගණනක්
ෙම් රෙට් සිටිනවා. එෙහමනම් ෙම් කණ්ඩායම් තුනම ෙගනැල්ලා
ෙපන්වන්න තිබුණා ෙන්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඒ වාෙග්ම යූඑන්පී එෙක් නායකතුමා වන ෙපේමදාස
මහත්තයාවත් මැරුවා.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ලියලා දුන්නා නම් ඒක තමයි අද නායකතුමාට ෙවලා තිෙබන
ෙද්. ෙවලා තිෙබන ෙද් ඒකයි. අපට ෙහොඳටම-

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

එතුමා ලියලා ෙදනවා, අපි බලා ෙගන කියවනවා.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

එෙහම නම් එතුමා කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් පක්ෂෙය් හිටපු
පැරණි නායකයින්ට අෙගෞරවයක්ය කියලා මා ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී
කියන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය[බාධා කිරීමක්] ඔව් දැන් කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] නලින්
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කිව්වා, බිතාන්යෙය් චාල්ස් කුමාරයාව
පිළිගත් එක වැරදියි; අෙප් පැරණි නායකෙයෝ මරපු එංගලන්තෙය්
උදවිය පිළිගත් එක වැරදියි කියලා. නමුත් අප කුඩා කාලෙය් ෙම්
රටට නිදහස ලබා ගන්න ෙකොට ග්ෙලොස්ටර් ආදිපාදතුමාව red
carpet දමා පිළිගත්ෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒ වාෙග්ම අප
පාසල් ගිය 1954 වර්ෂෙය්දී මහ රැජින සහ එඩින්බෙරෝ
ආදිපාදතුමාව
ෙකොළඹට
ෙගනැල්ලා
පිළිගත්තා.
එය
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටි
පැරණි නායකෙයෝ ෙගෞරවාන්විත විධියට ෙම් රෙට් වැඩ කළා.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කියනවා, අෙප් පැරණි
වීරවරෙයෝ මරපු චාල්ස් කුමාරයා එක්ක කටයුතු කරපු එක වැරදියි
කියලා කියා දීලා ඒක කියන්න කිව්ෙව් එතුමන්ලාෙග්
නායකතුමාය කියලා. එක්ෙකෝ ෙම් අයට හරියට උගන්වලා
එවන්න; නැත්නම් ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිය
ෙනොෙවයි කියන්න.
CHOGM එක තිෙබන ෙකොට ෙම් රෙට් යුද්ධෙයන් හානියට
පත් වුණු මිනිසුන්ව ෙපන්වන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා
Channel 4 එෙක් කට්ටිය සිරිෙකොතට ෙගනාවා.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ෙපේමදාස මහත්තයාත් මිය ගිෙය් එල්ටීටීඊ එෙක් කියාකාරකම්
නිසා ෙන්. එෙහමනම් ෙම් කණ්ඩායම් තුනම ෙගනැල්ලා Channel
4 එකට ෙපන්වන්න තිබුණා, යුද්ධය නිසා හානියට පත් වුණු
මිනිසුන් ෙම්ෙගොල්ලන්ය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කෙළේ
නැහැ. ගාමිණී දිසානායක, වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි, ජී.එම්.
ෙපේමචන්ද, ෙදොස්තර ගාමිණී විෙජ්ෙසේකර, රන්ජන් විෙජ්රත්න යන
අයෙග් පවුල්වල උදවිය ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්න තිබුණා ෙන්.
එෙහම ෙපන්වූෙය් නැහැ. එෙහමනම් ෙම් රෙට් පැවති යුද්ධය නිසා
ජීවිත අහිමි වුණු අෙනක් මිනිසුන් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා
විරුද්ධයි ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂයට අලුෙතන් ආපු
උදවිය තමුන්නාන්ෙසේලාට කරපු හානියයි ෙම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය ගැන කථා කරන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි
ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙග් වැටුපට
ජීවන වියදම ෙවනුෙවන් තවත් රුපියල් 1,200ක් එතුමා ලබා
දුන්නා. ඒක ෙලොකු ගනුෙදනුවක්. ඒක රාජ්ය අංශයටයි දුන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ෙමය කියාත්මක කරන්න කියලා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලීමක් කළා. මම ඒකට තවත්
ෙකොටසක් එකතු කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හඳුන්වා දුන්
"යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩ පිළිෙවෙළන් ෙම් රටට අලුත් ෙදයක්
ඇති කළා. එනම්, ඒ තුළින් "මෑන් පවර්" ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ පත්
කළා. එෙහම නම්, අන්න ඒ අයටත් ෙම් රුපියල් 1,200 ෙදන්න
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට්
හැම අය වැය ෙල්ඛනයකින්ම වැඩ කරන පන්තිය ගැන බලපු
ජනාධිපතිවරෙයක් තමයි ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්. ජාත්යන්තර ෙලෝකය
විවිධ අර්බුදවලට ලක් ෙවලා තිෙයද්දි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
බැලුවාම අප ඉතාම සතුටට පත් වනවා. ෙම් රෙට් සහනාධාර
ලබන කිසිම ෙකෙනකුෙග් සහනාධාරයක් ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් නවත්වා නැහැ. සමෘද්ධිය ලබන උදවියෙග්, වැඩිහිටි
ආධාර ලබන උදවියෙග්, විවිධ අංශවලින් සහනාධාර ලබන
උදවියෙග් කිසිම සහනාධාරයක් ෙම් අය වැෙයන් නවත්වා නැහැ.
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ඒ එක්කම ෙම් රෙට් අවිධිමත් පන්ති ඉන්නවා. විවිධ රැකියා
කරන, විවිධ ස්වයං රැකියා කරන විවිධ අංශවල උදවිය ෙම් රෙට්
ඉන්නවා. ඒ හැම ෙකෙනකුටම තමන්ෙග් කටයුත්ත කරන්න
ශක්තියක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා තමයි අද ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තිය වාෙග්ම අෙනක්
අංශවලත් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
අද ෙත් කර්මාන්තය දිහා බලන්න. අද කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට
අමු ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 67ක්, 68ක්, 70ක්, 72ක් පමණ
ලැෙබනවා. රබර් කර්මාන්තය දිහා බලන්න. කුඩා රබර් වතු
හිමියන්ට තමන්ෙග් රබර්වලට අද ෙහොඳ මිලක් ලැෙබනවා. ෙපොල්
කර්මාන්තය දිහා බලන්න. කුඩා ෙපොල් වතු හිමියන්ටත් තමන්ෙග්
ෙපොල් ෙගඩියට අද ෙහොඳ මිලක් ලැෙබනවා. ඒවා පරිෙභෝජනය
කරන අයට තමයි අෙනක් ආධාර ෙදන්ෙන්.
ඒ එක්කම ෙම් රෙට් ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරදමුංගු, ෙගොරක,
පුවක් කියන ෙම් හැම අංශයකම කර්මාන්තවල නියැෙලන
උදවියට යමක් හම්බ වන සමාජයක් බවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙම් රට පත් කරලා තිෙබනවා.
යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ අද උතුෙර් ගරු මන්තීතුමන්ලා
කිසි බයක් සැකක් නැතිව තමන්ෙග් වුවමනාවන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා මම දැක්කා. තමන්ෙග් පළාෙත්
කටයුතු ගැන කථා කරනවා. එදා ඒ අයට ඒ පළාතට ගිහින්
ඇවිල්ලා කථා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ඒ අය
තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලට ගිහිල්ලා මහජනයා
මුණගැහිලා, මහජනයාෙග් පශ්න ෙමොනවාද කියලා දැන ෙගන
ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා. අද උෙද් සිටම
අෙප් දවිඩ මන්තීවරු කථා කරන ෙකොට මම ෙබොෙහොම සතුටින්
අහ ෙගන හිටියා. ඒ අයට අද පුළුවන්කමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා,
තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට ගිහිල්ලා, තමන්ෙග්
ඡන්දදායකෙයෝ මුණගැහිලා, ඡන්දදායකෙයෝ කියන ෙද්වලට
ඇහුම්කන් දීලා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න.
යුද්ධය අවසන් ෙවන්න ඉස්සරෙවලා ඒ කිසි ෙකනකුට බියක්
හැකක් නැතිව තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට යන්න
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ; නිදහෙසේ ඇවිදින්න පුළුවන්කමක්
තිබුෙණ් නැහැ; නිදහෙසේ කථා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ්
නැහැ. අද ඒ අය විවිධ පශ්න ගැන රජයත් එක්ක සාකච්ඡා
කරනවා; රජයට කරුණු කියනවා. රජයට ෙදොස් කියනවා. යුද්ධය
අවසන් වුණු නිසා ඒ හැම එකක්ම කරන්න උතුෙර් මන්තීවරුන්ට
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද උතුෙර් පළාත් සභාව
පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඡන්දයක් පැවැත්වුවා. ඒ පළාතට
ගිහිල්ලා ඡන්දදායකයින්ෙග් ෙගවල් ගාෙන් ගිහිල්ලා, ඒ අය එක්ක
සාකච්ඡා කරලා රැස්වීම් තියලා මැතිවරණයක් පවත්වා තමන්ට
කැමැති අෙප්ක්ෂකයින් පත් කර ෙගන පළාත් සභාවක් පිහිටුවලා
ඒ පළාෙත් කටයුතු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා.
ඒකට තමයි ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනයට අලුත් ෙදයක් එකතු කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය දියුණු කරන්න කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා.
අලුත් තාක්ෂණය ඉෙගන ගන්න, අෙනකුත් විෂයයන් ඉෙගන
ගන්න, සංවර්ධනය කරන හැටි ඉෙගන ගන්න, ෙම් හැම අංශයක්
ගැනම කරුණු ෙම් අයවැය ෙල්ඛනෙය් ඇතුළත් වී තිෙබනවා.
අද සමහර අය කියනවා, "බඩු මිල වැඩි වී තිෙබනවා"ය කියලා.
නැහැ, ඒ තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලට
රුකුලක් ෙදන්නයි. පසු ගිය දවස්වල ෙබොම්බයි ලූනු මිල වැඩියි
කිව්වාට ඒ මුදල් ගිෙය් කාටද? ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ටයි.
අර්තාපල්වලට වැඩි කළ මුදල් ගිෙය් ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ටයි. මිල
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වැඩි ෙවන ෙකොට රටින් ටිකක් ෙගන්වලා මිල ගණන් සමතයකට
පත් කරන්න රජය මැදිහත් ෙවනවා. ඒ වගා කරන ෙගොවීන්ට
යම්කිසි මිලක් ලැෙබනවා. අද වී ෙගොවිතැන ගත්තත් එෙහමයි.
කවුරු ෙමොනවා කථා කළත් අද වී කිෙලෝවක් රුපියල් 33ට, 34ට,
35ට යනවා. වී මිල ඉහළ ගිහින් තිෙබන නිසා ෙපොෙහොර වැඩි
මුදලට අර ෙගන වුණත් අද ෙගොවීන්ට ෙගොවිතැන් කරන්න
පුළුවන්. ආණ්ඩුව දීර්ඝ කාලීනව කටයුතු කරලා ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ලබා දුන්න නිසා අද ෙම් රට සහල්වලින්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. සංචාරක ෙහෝටල්වලට අවශ්ය
විෙශේෂ සහල් ටිකක් හැෙරන්න ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
පරිෙභෝජනයට සහල් ඇටයක්වත් ෙගන්වන්න ඕනෑකමක් ඇති
ෙවලා නැහැ.
අෙනක් පැත්ෙතන් මිරිස්, අල, රතුලූනු වැනි අෙනකුත්
වර්ගවලින් අර්ධ වශෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ නිසා ගම්බද ජනයාට තමන්ෙග්
පවුලට අවශ්ය ආහාර දව්යවලින් ෙකොටසක් හදා ගන්න
පුළුවන්කමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම
විවිධ ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ පා තිෙබනවා. ලංකාව ඒ
අර්බුදවලින් ෙබ්රිලා කටයුතු කරනවා. "බැංකු ණය ගත්තා,
ජාත්යන්තර ණය ගත්තා" කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. ගරු
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කථා කරන ෙවලාෙව්
ෙලෝකෙය් රටවල් ණය අර ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
ෙබොෙහොම ෙහොඳට පැහැදිලි කළා. අෙප් රටට හාල් ෙගන්වන්න
ණය අර ෙගන නැහැ. කෑම කන්න ෙදන්න ණය අර ෙගන නැහැ.
අලුත් සංවර්ධන වැඩවලට තමයි ණය ගන්ෙන්. අද ෙම් රෙට්
අධිෙව්ගී මාර්ග ඇති ෙවලා, පාරවල් හැදිලා, විදුලිය වැඩි ෙවලා,
ජනතාවට පානීය ජලය ලැබිලා ෙම් රට අලුත් සංවර්ධන මාර්ගයට
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් අලුත් ආදායම් මාර්ග
ලැෙබන රටක් බවට අද ෙම් රට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සංචාරක ව්යාපාරෙය් අමුතු
දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සංචාරක ව්යාපාරය ෙම් රටට
ෙහොඳ විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන මාවතක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් ආරම්භයක් පමණයි. අනාගතෙය් සංචාරක
ව්යාපාරය යටෙත් ඉහළ පාරිෙභෝගිකයන් ෙගන්වා ගන්න අපට
පුළුවන් ෙවනවා. ඉහළ පන්තිෙය් උදවිය ෙගන්වනවා නම් අපට
ෙහොඳ පාරවල් තිෙබන්න ඕනෑ. ගුවන් ගමන් ඇතුළුව රට තුළ
ෙහොඳ ගමනාගමන පහසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙහොඳ ඉස්පිරිතාල
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙහොඳ ෙහෝටල් තිෙබන්න ඕනෑ. අද ඒවා එකින්
එක සම්පූර්ණ වී ෙගන එනවා.
මාලදිවයින ගැන බැලුෙවොත් අද මාලදිවයිෙන් සමහර දූපත්වල
ෙහෝටල් කාමරයක් ෙඩොලර් 1500ක් විතර ෙවනවා. අපටත් තව
කාලයක් යනෙකොට ඒ තත්ත්වයට එන්න පුළුවන් ෙවනවා.
ෙඩොලර් 1500ක් වැනි ගණනක් ෙනොවුණත් වැඩි කල් ෙනොෙගොස්
ෙඩොලර් 450ක, 500ක තත්ත්වයට අපට එන්න පුළුවන් වනවා. ඒ
විධියට ඉහළ පන්තිෙය් සංචාරකයන් එන සංචාරක ගමනාන්තයක්
බවට අද අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් එක එක
පුවත් පත්වල, එක එක travel magazinesවල අෙප් රට නිර්ෙද්ශ
කර තිෙබන ආකාරය ගැන ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා
සඳහන් කරපු නිසා මම ඒ ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. අද
ෙලෝකෙය් සංචාරක ෙපොත්-පත්, magazines ලංකාව ගැන
විෙශේෂත්වයක් දක්වා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මිනුම් දඬු අනුව
ලංකාව ගැන සැකසූ විවිධ websites තිෙබනවා. ඔය හැම
එකකම ලංකාව පිළිබඳව සුබවාදී වාර්තා තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා මම ෙම් අවස්ථාව දකින්ෙන් ලංකාෙව් සංචාරක ව්යාපාරෙය්
දියුණු ගමන ආරම්භ වුණු ෙමොෙහොතක් හැටියටයි. තව අවුරුද්දක්
ෙදකක් යනෙකොට එෙහම නැත්නම් ලබන අය වැය වනෙකොට
ආෙයෝජනවලින් ලැෙබන ආදායම ඉතාම සාර්ථක තත්ත්වයට පත්
ෙව්වි. ඒ නිසා අපි අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙව්චන ගැන
කනගාටු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද විපක්ෂය ඉන්ෙන් විෙව්චනය
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කරන්නයි. නමුත් ඒවා සාධාරණ විෙව්චන ෙවන්න ඕනෑ.
ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු මන්තීතුමාෙග් කථාව අහනෙකොට මා
කල්පනා කළා, එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්ද
කියා. ෙමොකද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ෙබොෙහොම
ගාම්භීර ෙගෞරවාන්විත ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්. ඒ වාෙග් අය දමා
ෙගන ෙම් පක්ෂය බාල්දු කරන්න එපාය කියා මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
[பி.ப. 3.24]

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா - உள்
சைபகள் அைமச்சர்)

ராட்சி, மாகாண

(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local
Government and Provincial Councils)

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින
විට මට ඔබතුමාෙග් තාත්තා මතක් ෙවනවා. ඔබතුමාෙග් තාත්තා
ඔය පුටුෙව් වාඩි ෙවලා ඉන්නෙකොටත් අපි ෙගොඩාක් කථා කරලා
තිෙබනවා, විවාද කරලා තිෙබනවා. ඒ බවත් මතක් කරමින් මම
දැන් ෙදමළ භාෂාෙවන් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 2014ஆம்
ஆண் க்கான
வர
ெசல த்
திட்டத்ைத
இங்ேக
சமர்ப்பித்தி க்கிறார். நான் இச்சந்தர்ப்பத்ைத த ல் ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்கைள
வாழ்த் வதற்காகப்
பயன்ப த்தலாெமன
எண் கின்ேறன்.
ஒ
நாட் ன்
ெபா ளாதாரம் பல வழிகளில் பா காக்கப்பட ேவண் ய ம்
வைகப்ப த்தப்பட ேவண் ய மாக இ க்கின்ற . ஒன் ,
நாட்
ள்ள மக்கள் பட் னியின்றி வாழக்கூ ய சூழைலப்
ேபண
ேவண் ம்.
அ த் ,
தன் ைடய
நாட் ல்
உற்பத்தியாகாத,
ெவளிநா களில்
உற்பத்தியாகின்ற
ெபா ட்கைள
இறக்குமதி
ெசய்வதற்குத்
ேதைவயான
அந்நியச்ெசலாவணிைய
ெடாலர்,
ேரா,
ப ண்
ேபான்றவற்ைறப் - ேபணேவண் ம். இவற்ைறெயல்லாம்
ேபணிக்ெகாண் நாட் ல் அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்வதன்
லம் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பேவண் ம். இவ்வா
ெபா ளாதாரத்தின
வைரவிலக்கணத்ைதப் பலவிதமாகச்
ெசால்லலாம்.
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய ஆட்சிக்காலம் இந்த
நாட் க்கு ஒ ெபாற்காலம் என்ேற கூறலாம். இச்சைபயில்
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிையச் ேசர்ந்த பல உ ப்பினர்கள்
இ க்கின்றார்கள்.
இந்த
நாட் ன்
ேதசபிதா
.எஸ்.
ேசனாநாயக்க
அவர்கள்,
அன்
எம
நாட் க்கு
சுதந்திரத்ைதப்
ெப வதற்குப்
ெப ம்
த்தத்ைதச்
ெசய்யவில்ைல
என்ப
எல்ேலா க்கும்
ெதாி ம்.
இந்தியா க்குச் சுதந்திரம் கிைடத்ததனால் இலங்ைகக்கும்
இலகுவாகச் சுதந்திரம் கிைடத்த . அன் எம நாட் க்குக்
கிைடத்த சுதந்திரத்ைத மீள நிைலநி த் வதற்காகச் ெசாத்
இழப் கள்,
மனிதவள
இழப் கள்,
ெவளிநாட் ச்
சக்திக ைடய அ த்தங்கள் என்பவற் க்கு மத்தியில் க ம்
பிரயத்தனத்ைத எ த்த உத்தம
ஷரான தற்ேபாைதய
ஜனாதிபதி ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் ெபயர்
வரலாற்றில்
ெபான்ென த் க்களால்
எ தப்பட
ேவண் யதாகும். இதற்காகப் பல ேகா க்கணக்கான
பாய்
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விரயமாகிக்ெகாண்
ந்த .
த்த
காலத்தில்
ஆ தம்
தாித்தவர்களினால் அழிக்கப்பட்ட நாட் ன் ெசாத் க்கள் பாாிய மின் மாற்றிகள், பாடசாைலக் கட் டங்கள், அரச
கட் டங்கள், பாலங்கள் - எல்லாவற்ைற ம் சீர்ெசய்வேதா
நாட் மக்கைளப் பட் னியி
ந் காப்பாற் வ ஒ
றம்,
இவற் க்குச் சமாந்தரமாக அபிவி த்திகைள ன்ென த் ச்
ெசல்ல ேவண் ய ம
றம், ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கான
ஸ்திரமான
லதனத்திைன
இ வ
இன்ெனா
றம்
என்றவா
ஒேரேநரத்தில்
பல
பிரச்சிைனக க்கு
கம்ெகா த்த ஒ தைலவராக ம் வரலாற் நாயகனாக ம்
நாங்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைளப் பார்த்ேதாம்.
இந்த நாட் ல் 30 ஆண் களாக
த்தம் இடம்ெபற்ற
ேபாதி ம் பட் னிச்சா எ
ம் பதியப்படவில்ைல. த்தம்
ெசய்த
நா களி ம்
த்தம்
ெசய் ெகாண்
க்கும்
நா களி ம் பட் னிச் சா கள் இடம்ெபற்றைத நாங்கள்
வரலாற்
ாீதியாகப் பார்த்தி க்கிேறாம். ஆனால், எம
மக்கள் ஆ தந்தாித்தவர்களால் ெகால்லப்பட்டார்கேள தவிர
பட் னிச்சா என் ம் பதி எம்மிடத்திேல இ க்கவில்ைல.
அ
மாத்திரமல்லாமல் வரலாற்றில் எந்தக் காலத்தி ம்
இல்லாத
வைகயில்
எம
நாட் ன்
அபிவி த்தி
ேமம்பாடைடந் ள்ள . ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ேபான்ற
எதிர்க்கட்சிகள் வழைமேபான்
ஆ ங்கட்சி ெசால் ம்
க த் க்க க்கு
எதிர்க்க த் க்கைளத்
ெதாிவித்தா ம்,
வரலாற்றில்
எந்த
அரசாங்கத்தின்
ஆட்சிக்காலத்தி ம்
இடம்ெபற்றி க்காத வைகயில் இன்
ெப ந்ெத க்கள்,
கிராமியப் பாைதகள், மாகாண சைபக்குாிய பாைதகள்,
கல்வித் ைற,
கிராமியப்
ெபா ளாதாரம்,
விவசாயம்,
சுகாதாரம் ேபான்ற சகல
ைறக ம் அபிவி த்திகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ைறகளாகேவ
காணப்ப கின்றன.
இவற்றின் பட் யைல நாம் இன் ம் அ க்கிக்ெகாண்ேட
ேபாகலாம்.
அந்தத்
ைறகள்
அைனத்தி ம்
பாாிய
அபிவி த்திகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன
என்பைத
யாரா ம் ம த் விட
யா .
த்தத்ைத ம்
அபிவி த்திைய ம்
ஒேர
ேநரத்தில்
ேமற்ெகாள்வெதன்ப
சாதாரணமான விடயமல்ல.
த்தம்
நைடெபற்ற காலங்களில்கூட இந்த நாட் ல் அபிவி த்திப்
பணிகள் ெதாடர்ச்சியாக நைடெபற்
வந் ள்ளன. அந்த
அபிவி த்திகைளப்
ெபா ளாதார
வி த்திக்கான
லதனமாகேவ நாங்கள் பார்க்க ேவண் ம். ெப ந்ெத க்கள்,
அதிேவகப்
பாைதகள்,
கிராமங்கைள
இைணக்கின்ற
பாைதகள்,
ைற கங்கள் ஆகியன அைமக்கப்படாமல் ஒ
நாட் ன் ெபா ளாதாரம் அபிவி த்தியைடய
யா .
விவசாயிகைள ஊக்கப்ப த்தி விவசாய நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்ளாமல் அபிவி த்திகைள எட் விட
யா .
ஆகேவ, இவ்வாறான ெதாடர்ச்சியான அபிவி த்திகைள ஒ
லதனமாக அவர் க தினார். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்
இந்த ஆட்சிக் காலத்தில் அம்பாந்ேதாட்ைட, ஒ வில் ஆகிய
இடங்களில் இரண்
ைற கங்கைள அைமத்தி ந்தார்.
இைவ எம நாட் ன் அபிவி த்திக்கான பாாிய தலீ கள்.
இந்த
தலீ கள் எம
நாட்ைடப் பாாிய ெபா ளாதார
அபிவி த்திக்கு இட் ச்ெசல் ம் என்பதில் எவ்வித சந்ேதக ம்
இல்ைல.
அேதேபான் தான் உள் ராட்சிச் சைபகள் பற்றி ம்
என்னால் குறிப்பிட
ம்.
ன்னர் உள் ராட்சிச்
சைபகளின்
அ வலகங்கள்
உாிய
கட் டங்கள்கூட
இல்லாமல்
யாைரேயா
பார்த்
ஏங்கி
நிற்ப ேபால்
காட்சியளித்தன. வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் நிலவிய
த்தத்தின் காரணமாக அப்பிரேதசங்களில் உள் ராட்சிச்
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சைபக க்குச்
ெசாந்தமான
கட் டங்கள்கூட
இல்லாத
நிைலைம காணப்பட்ட . ஆனால், குறிப்பிட்ட காலத் க்குள்
எம ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் வழிகாட்ட ல் இன்
நா
ரா ம்
உள்ள
உள் ராட்சிச்
சைபகள்
சுய
வி த்தியைடந் வ கின்றன. அவற்றின் ேதர்தல் சட்டங்கள்
மாற்றப்பட் ள்ளன; அங்கத்தவர்க க்கான அதிகாரங்கள்
அதிகாிக்கப்பட் ள்ளன. எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் உள்ள
உள் ராட்சிச் சைபகளின் கீ ள்ள கிராமங்க ம் இன்
அபிவி த்தியைடந் ெகாண்
வ கின்றன.
2014ஆம்
ஆண் க்குாிய வர ெசல த் திட்டத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்கள்
ஒவ்ெவா
பிரேதச
சைபைய ம்
அபிவி த்தியைடயச்
ெசய்வதற்காக
இயந்திர
உபகரணங்கைள வழங்குவ டன் மட் ம் நின் விடா ,
ஒவ்ெவா சைபக்கும் மாதாந்தம் ஒ மில் யன் - பத் லட்சம்
பாய் வழங்குவதாக ம் குறிப்பிட்
க்கிறார். இ ஒ
றம்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்க,
ம
றத்தில்
உள் ர்
உற்பத்திைய அதிகாிப்பதற்கான ெசயற்பா கள் இடம்ெபற் க்
ெகாண்
க்கின்றன.
வர
ெசல த்
திட்டம்
சமர்ப்பிக்கப்ப ம்ெபா
இலங்ைகயில் மாத்திரேம சம்பள அதிகாிப் கள் பற்றிப்
ேபசப்ப கிற . எதிர்க்கட்சியின க்கு இ ெபா வான ஒ
விடயமாகேவ மாறிவிட்ட . உண்ைமயிேல சம்பள அதிகாிப்
மட் ம்
ேதைவப்படவில்ைல;
உத்திேயாகத்தர்க க்குக்
ெகா க்கப்ப ம்
சம்பளப்
பணமான ,
அவர்க ைடய
வாழ்க்ைகச் ெசல க்ேகற்ப, தம வாழ்க்ைகைய நடத்தக்கூ ய
வைகயில் இ க்குமாயின் யா க்கும் எவ்வித பிரச்சிைன ம்
ஏற்படமாட்டா . அவர்க க்குத் ேதைவயான ெபா ட்கைளக்
குைறந்த விைலயில் வாங்கக்கூ யதாக அந்தச் சம்பளம்
அைமந்தி ந்தால் எந்தப் பிரச்சிைன ம் இல்ைல. அரச
ஊழியர்க க்கு 100
பாய் சம்பளம் வழங்கப்பட்ட ஒ
கால ம் இ ந்த . அவர்கள் அந்தச் சம்பளத்தில் தம
வாழ்க்ைகக்குத்
ேதைவயான
ெபா ட்கைள
வாங்கி
வாழ்க்ைகைய நடத்தியேதா , எஞ்சிய பணத்தில் ஒ
தங்கப்ப ைண ம்
வாங்கி
மிகுதியாக ம்
பணம்
ைவத்தி ப்பார்கள்.
நாணயப்ெப மதி,
ெபா ட்களின்
விைலக்குைற
ஆகியவற்ைறப் பார்க்கும்ெபா
இன்
சம்பள அதிகாிப் என்பைதவிட, அவர்க க்கு வழங்கப்ப ம்
சம்பளத்தில் வாழக்கூ யவாறான வசதிைய ஏற்ப த்திக்
ெகா க்க ேவண் யேத மிக ம் அவசியமான . அந்த
அ ப்பைடயில் மக்க க்குத் ேதைவயான வசதிகைளச்
ெசய் ெகா த்
உள் ர்
உற்பத்திகைள
அதிகாிக்க
ேவண் ம். இன்
மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள்
'திவிெநகும' என்ற திட்டத்தின்
லம் நாட்
ள்ள அத்தைன
கிராமங்களி ம்
உற்பத்திகைள
அதிகாிப்பதற்கான
ஏற்பா கைளச் ெசய்
வ கின்றார். எல்லாவற் க்கும்
அரசாங்கேம நிவாரணங்கள் தரேவண் ெமன்
தின ம்
எதிர்பார்த் க்ெகாண்
க்கின்ற நிைலைய மாற்றி, மக்கள்
ேசாம்ேபறிகளாக
இ க்காமல்
நாட் ன்
உற்பத்திக்கு
அவர்க ம்
ைணயாக
இ க்கேவண் ெமன்ற
ஓர்
அ ப்பைடயிேல
எல்ேலா க்கும்
ேவைலகள்
பகிர்ந்
ெகா க்கப்பட்
க்கின்றன.
ெபண்கள்
உற்பத்திைகளச்
ெசய்வதாக இ ந்தால் அவர்க க்கு வசதிகள்! இப்ப யாக
ஒவ்ெவா
ட்
ம் வா கின்ற சாதாரண கு ம்பத்தவ ம்
ெபா ளாதாரத்திற்கு பங்களிப் ச் ெசய்வதற்கு ஏற்றவா
அவர்க க்குத்
ேதைவயான
வசதிகைளச்
ெசய்
ெகா ப்பதற்கான
வழிகாட்டல்
இந்த வர
ெசல த்
திட்டத்தில் காணப்ப கின்ற .
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வர ெசல த் திட்டம் என்ப குறிப்பிட்ட வ டத்திற்குள்
கிைடக்கின்ற வ மானத்ைத ைவத் க்ெகாண் ெசல கைளச்
சாிப்ப த் வதன் லம் காலத்ைதக் கடத்தக்கூ ய ஒன்றாக
இ க்கக்கூடா . இவ்வள
வ மானம் கிைடக்கின்ற ;
இவ்வள
ெசலவாகின்ற
அல்ல
ண் வி கின்ற
என்
கணக்குப்பார்த் ,
இதற்குள்
எப்ப யாவ
தங்க ைடய காலத்ைத ஓட் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற
அ ப்பைடயில் ஒ
வர
ெசல த்திட்டத்ைதத் தயாாிக்க
யா . ன்ைனய ஆட்சியாளர்களால் தங்க ைடய பதவிக்
காலத்ைத ஓட் க்ெகாள்வதற்கான வர ெசல த் திட்டங்கேள
சமர்ப்பிக்கப்பட்
வந்தி க்கின்றன; தங்க ைடய பதவிக்
காலத்ைத எப்ப யாவ
ஓட் விடேவண் ெமன்ற வர
ெசல த்திட்டம்! ஆனால், ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்கள் ஒ யதார்த்தவாதி! தன் ைடய பதவிக் காலத்ைத
எப்ப யாவ
ஓட் க்ெகாள்வ
என்பைதவிட ம் நாட் ன்
ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கான நிரந்தர
தலீ க டன்
கூ ய
வழிகாட்ட டன்
வர
ெசல த்
திட்டங்கள்
தயாாிக்கப்பட ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில்தான் அவர்
வர
ெசல த் திட்டங்கைளத் தயாாிக்கின்றார். 2014ஆம்
ஆண் க்கான இந்த வர ெசல த் திட்ட ம் அவ்வா தான்
அைமந்தி க்கின்ற . ெவ மேன 2014ஆம் ஆண்ைடக்
கடத் வதற்கான ஒன்றாக இல்லாமல், பாாிய ெபா ளாதார
வளா்ச்சிைய ைமயப்ப த்தி
நாட்ைடக்
கட் ெய ப்பக்
கூ யதாக இ
அைமயப்ெபற்றி க்கின்ற . நாட்ைடப்
பற்றி ம்
நாட்
மக்கைளப்பற்றி ம்
சிந்திக்கின்ற
தைலைமத் வங்களால்
மாத்திரந்தான்
இதைனச்
ெசய்ய
ம்.
இன் வடக்கு, கிழக்கில் மாத்திரமல்ல, நா
வதி ம்
விவசாயிகள் தங்க ைடய காணிகளிேல விவசாயம் ெசய்
வ கின்றார்கள்.
ஒ
சி
ண் க்
காணிையேய ம்
ெவ மேன
விட் விடாமல்
அவர்கள்
ஊக்கமாகச்
ெசயற்ப கின்றார்கெளன்றால், அதற்கும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்கள்தான்
காரணமாக
இ க்கின்றார்.
அதாவ ,
த்தமில்லாத சூழைல ஏற்ப த்தியேதா , இந்த நாட் ன்
ெக ம் களாக விளங்கும் விவசாயிகளின் ேதைவகளில்
அவர் அக்கைற ெச த்தி வந்தி ப்பைத ம் யா ம் ம த் விட
யா . நம
நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், நாங்கள்
விவசாயத்தில்
தன்னிைற
காண்கின்ற
நிைலக்கு
வந்தி க்கின்ேறாம். சிலேநரம் எங்கள் நாட் ேல ேதைவக்கு
ேமலதிகமாக அாிசி உற்பத்தியாகலாம். ஆனால், ஏற் மதி
ெசய்ய
யாத ஒ
வைக ெநல் ன் லம் உற்பத்தியான
அாிசியாக அ இ க்கும். எனேவ, ெவளிநாட் க்கு ஏற் மதி
ெசய்யக்கூ யவாறான ெநல்ைல உற்பத்தி ெசய் மா இன்
மஹிந்த
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
பணிப் ைரகைள
வி த்தி க்கிறார்.
விவசாய
அைமச்சும்
அதைனச்
ெசய் வ கின்ற .
எங்க ைடய நாட்
க்கின்ற விைளெபா ட்க க்கு
க்கியத் வம்
ெகா ப்பதற்கு
நாங்கள்
எல்ேலா ேம
திடசங்கற்பம்
ணேவண் ம்.
ன்னர் தி மதி சிறிமாேவா
பண்டாரநாயக்க அவர்க ைடய ஆட்சிக்காலத்தில் உள் ர்
உற்பத்திக்கு க்கியத் வம் ெகா க்கப்பட்ட . கைடகளிேல
ெவள்ளிக்கிழைமகளில்
மரவள்ளிக்கிழங்கு
விற்கப்பட
ேவண் ெமன் ம் ஒ
மாவட்டத்தி
ந்
இன்ெனா
மாவட்டத் க்கு அாிசிையக் ெகாண் ேபாகக் கூடாெதன் ம்
உத்தரவிட்டார்கள்; ஒவ்ெவா மாவட்டத்தி ம் உற்பத்திகள்
அதிகாிக்கேவண் ெமன்ற நல்ல ேநாக்ேகா அவர்கள் அைதச்
ெசய்தார்கள். ஆனால், நம நாட் மக்கள் நிவாரணங்கைள
எதிர்பார்த்
ேதர்தல்
காலங்களில்
வாக்களிக்கின்ற
பழக்கத்ைத உைடயவர்களாக இ ந்ததனால், ேஜ.ஆர்.
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ஜயவர்தன அவர்கள் 7 இறாத்தல் உண
த வதாகக்
கூறிய ம் 1977ஆம் ஆண்
ன்றி ரண் க்கும் அதிகமான
ெப ம்பான்ைம வாக்குகளால் அவர கட்சிைய ெவற்றிெபறச்
ெசய் அவர் அரசாங்கத்ைத அைமக்க உதவினார்கள்.
ஆனால், ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன ம் ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சி ம் இந்த நாட்ைட ெவளி உலகத்தின் ஒ
குப்ைப
ேமடாக மாற்றியைத நாங்கள் பார்த்ேதாம். இலங்ைகயில்
உற்பத்தியாகக்கூ ய
எத்தைனேயா
உற்பத்திப்
ெபா ட்க க்கு
க்கியத் வம்
ெகா க்காமல்
எல்லாவற்ைற ேம ெவளிநா களில் இ ந்
இறக்குமதி
ெசய்கின்ற ஒ
நிைலைம உ வான . யாழ்ப்பாணத்தில்
விைளகின்ற
விைளெபா ட்க க்குக்கூட
க்கியத் வம்
ெகா க்கப்படாமல்
அைவ
அைனத் ம்
ெவளிநா களி
ந்ேத
ெகாண் வரப்பட்டன.
அதாவ
உ ைளக்கிழங்கு, அாிசி, ெவங்காயம், திராட்ைச, அப்பிள்
எ வாக
இ ந்தா ம்
ெவளிநா களி
ந்
ெகாண் வ கின்ற
வழக்கத்ைதேய
ைகக்ெகாண்டார்கள்.
இதனால் உள்நாட் உற்பத்திகள் ழ்ச்சிகண்டன. இவற்ைறப்
ெப வதற்கு அதிக ெடாலர் ேதைவப்பட்ட . அ மட் மல்ல,
நம
நாட் ன்
சிறிய
சிறிய
உற்பத்தியாளர்கள்
டக்கப்பட்டார்கள். அத் டன் இந்தியாவி
ந் ைகத்தறிச்
சாரங்கைளக் ெகாண் வர அ மதித்ததனால் இலங்ைகயிேல
சாரம்
உற்பத்தி
ெசய்கின்ற
ைகத்தறி
ெநசவாளர்கள்
பாதிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால், இன்ைறக்கு நம ஜனாதிபதி
மஹிந்த
ராஜபக்ஷ
அவர்க ைடய
ெபா ளாதாரக்
ெகாள்ைகயி டாகச் சி சி உற்பத்தியாளர்கள் மற் ம் சி
விவசாயிகள், மரக்கறிகைள உற்பத்தி ெசய்கின்றவர்கள், பழ
வைககைள உற்பத்தி ெசய்கின்றவர்கள், அாிசி உற்பத்தி
ெசய்கின்றவர்கள், ேசாளம் உற்பத்தி ெசய்கின்றவர்கள் என்
அத்தைன ேப ம் நன்ைமயைடகின்றார்கள். ட்ைடையக்கூட
ெவளிநா களில் இ ந்
இறக்குமதி ெசய்த கால ம்
இங்கி ந்த . இந்த நிைலைமகைளெயல்லாம் நீக்கி, இந்த
வர
ெசல த் திட்டத்தி டாக மாத்திரமன்றி, தன
ெபா ளாதாரக்
ெகாள்ைகயின்
லம்
உற்பத்திகைள
அதிகாிப்பதற்காகத் ெதாடர்ச்சியாகக் கவனம் ெச த்திக்
ெகாண்
க்கின்ற எம
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்க க்கு
இந்தச்
சைபயிேல
விேசடமாக
என
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමා. The next speaker is the
Hon. E. Saravanapavan. You have 22 minutes.
[பி.ப. 3.41]

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள!
ெப ைமக்குாிய சைபயின் உ ப்பினர்கேள! வட மாகாண
மக்களின் வாக்குகளால் இச்சைபக்குத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட
நாடா மன்ற
உ ப்பினர்
என்ற
வைகயில்
இங்கு
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர ெசல த் திட்டம் ெதாடர்பாக எம
மக்களின்
எண்ணங்கைள
இங்கு
ன்ைவக்க
நான்
கடைமப்பட் ள்ேளன். அ என உாிைம ம்கூட! ேபானைவ
ேபான ம் அதன் பின் ம்கூடப் ெப ம் அழி கைள ம்
இடர்கைள ம் சந்தித் வ ம் எம
மக்கள், இந்த வர
ெசல த் திட்டம் ெதாடர்பாகச் சில எதிர்பார்ப் க்கைளக்
ெகாண்
ந்தைத எவ ம் தவெறன் ெசால் விட
யா .
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ஆனால், எம
மக்க க்குக் கிைடத்த
மிகப் ெப ம்
ஏமாற்றேம என்பைத நாம் இங்கு சுட் க்காட்டாமல் இ க்க
யா .
இந்த வர
ெசல த் திட்ட உைரயின்ேபா
ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்கள் நாட் ன் ஏைனய பகுதிகளில் 7.3
த
அபிவி த்தி இடம்ெபற்ற ேவைளயில் வடக்கு, கிழக்கில் 22
த அபிவி த்தி ஏற்பட் ள்ளதாகக் குறிப்பிட்
ந்தார்.
ஆனால்,
விமான
நிைலயங்கள்
அைமக்கப்ப வ ம்
ைற கங்கள்
விாிவாக்கப்ப வ ம்
ெப ந்ெத க்கள்
அக க்கப்ப வ ம் சுற் லா வி திகள் அைமக்கப்ப வ ம்
ேபாாினால் சிைதக்கப்பட்ட எம மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத
ேமம்ப த்த எவ்வைகயில் உதவ
ம்? என்பைத நான்
இங்கு ேகட்க வி ம் கின்ேறன். இத்தைகய அபிவி த்திகைள
நாம் ேவண்டாம் எனச் ெசால்லவில்ைல. ஆனால், எதற்கு நாம்
ன் ாிைம ெகா க்க ேவண் ம் என்பேத இங்கு எ ம்
ேகள்வி!
இங்கு
கவர்ச்சிகரமான
ள்ளிவிபரங்கள்
ன்ைவக்கப்ப கின்றன. ஆனால், சிைதந் ேபான எம
மக்களின் வாழ்ைவக் கட் ெய ப்ப ம் மீண் ம் எம மக்கள்
ஏைனயவர்கைளப்ேபால்
ஓர்
இயல்
வாழ்ைவ
அ பவிக்க ம் கூ யதாக எந்தத் திட்டங்க க்கும் எந்தவித
நிதி ம்
ஒ க்கப்படவில்ைல
என்பைத
நான்
இங்கு
மனவ த்தத் டன் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.
வட மாகாண சைப ெப ம்பான்ைமயான தமிழ் மக்களின்
வாக்குகளால் உ வாக்கப்பட்ட . அவர்கள் வடக்கு மாகாண
சைபக்குச் சில ஆைணகைள வழங்கியி ந்தனர். அவற்ைற
நிைற
ெசய்யேவண் ய
வடக்கு மாகாண சைபயின்
ஜனநாயகக் கடைமயாகும். ஆனால், இன் அரசாங்கம் வட
மாகாண சைப ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள் ம் ஒவ்ெவா
நடவ க்ைக ம் அதன் அதிகாரங்கைள நீர்த் ப்ேபாகச்
ெசய் ம் வைகயிேலேய அைமந் ள்ளன என்ப
ம க்க
யாத உண்ைமயாகும். வட மாகாண சைபைய மத்திய
அரசின் எண்ணங்கைள நிைறேவற் ம் ஓர் அைமப்பாக
மாற்றேவ அரசாங்கம் சகல விதமான நடவ க்ைககைள ம்
ேமற்ெகாண்
வ கின்ற
என நாம் சந்ேதகிக்கின்ேறாம்.
13வ அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் லம் மாகாண சைபக்கு
வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள்
தமிழ்
மக்கள்
வழங்கிய
ஆைணைய நிைறேவற்ற ம் அபிலாைசகைளப்
ர்த்தி
ெசய்ய ம் ேபா மானைவயல்ல என்பைத நாம் மீண் ம்
மீண் ம் வ
த்தி வந் ள்ேளாம். ஆனால், 13வ
அரசியலைமப்பின்ப
வழங்கப்பட்ட
குைறந்தள
அதிகாரங்கைளக்கூட வடக்கு மாகாண சைபக்கு அரசு
பகிர்ந்தளிக்க ம ப்ப அப்பட்டமான ஒ ஜனநாயக விேராத
நடவ க்ைக என்பைத எந்த ஒ
நியாயமான மனித ம்
ம த் விட
யா .
வட மாகாண சைபயின் தலாவ கூட்டத்திேலேய "ஓர்
இரா வ அதிகாாியான ஆ நர் நீக்கப்பட் , மக்களின்
உணர் கைளப் ாிந் ெசயற்படத்தக்க ஒ சிவில் அதிகாாி
நியமிக்கப்பட
ேவண் ம்"
என்ற
தீர்மானம்
நிைறேவற்றப்பட்ட .
மாகாண
சைப
ஜனநாயக
வழி ைறயில் ெசயற்பட ம் இரா வ வழி ைறயிலான
அதிகாரத்
ஷ்பிரேயாகங்கள் விலக்கப்பட ம் இ
ஒ
தவிர்க்க
யாத ேதைவயாகும். ஆனால், அரசாங்கேமா
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கேளா இத்தீர்மானம் பற்றி இ வைர
எவ்வித நடவ க்ைக ம் எ க்கவில்ைல. இன் ம் ஆ நாின்
ெசயலர் உட்பட உயர்மட்ட அரச அதிகாாிகள் பல ம்
ஆ நாின் கட்டைளக க்கு ஏற்பச் ெசயற்ப ம் நிைலேய
நில கின்ற . இப்ப யான ஓர் இக்கட்டான நிைலயில்
மகாண சைப தன
நிர்வாகத்ைதச் சீரான ைறயில்
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[ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා]

ேமற்ெகாள்ள
மா? மக்கள் வழங்கிய ஆைணைய
நிைறேவற்ற
மா? மாகாண சைப அைமக்கப்பட்டதன்
ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்ற
மா? எல்லாவற்ைற ம்விட
மக்களின்
ஜனநாயக
உாிைமக க்கும்
13வ
அரசியலைமப் த் தி த்தச் சட்டத் க்கும் வழங்கப்ப ம்
ெகளரவம்தான் என்ன?
ஜனாதிபதியால்
நியமிக்கப்பட்ட
கற் க்ெகாண்ட
பாடங்கள்
மற் ம்
நல் ணக்க
ஆைணக்கு வின்
பாிந் ைரகளில்
ேதசிய
நல் ணக்கம்
உ வாக்கப்பட
ேவண் ம் என்ப ஒ
க்கிய அம்சமாகும்.
இன்
அரசு ேமற்ெகாள் ம் வட மாகாண சைப
ெதாடர்பான
நடவ க்ைககள்
ேதசிய
நல் ணக்க
உ வாக்கத் க்கு விேராதமானைவ என்பைத நான் இங்கு
சுட் க்காட்ட
வி ம் கின்ேறன்.
இன்
இலங்ைகயின்
நற்ெபயர்
பற்றி
அதிகம்
ேபசப்ப கிற .
ஆனால்
இலங்ைகயின் நற்ெபய க்கும் ஜனநாயக வழி ைறக க்கும்
களங்கம்
விைளவிக்கும்
வைகயில்
அரசாங்கேம
நடந் ெகாள்வ ஒ ெப ம் பைக ரணாகும்.
அண்ைமயில் இலங்ைகக்கு விஜயம்ெசய்த ஐக்கிய நா கள்
மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் ஆைணயாளர் தி மதி
நவநீதம்பிள்ைள இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற மனித உாிைம
மீறல்கள் ெதாடர்பாகச் சுயாதீன சர்வேதச விசாரைண ஒன்ைற
வ
த்தி ள்ளார்.
ெபா நலவாயத்
தைலவர்களின்
உச்சிமாநாட் ல் கலந் ெகாள்ள வந்த பிாிட் ஷ் பிரதமர்
ேடவிட்
கம
ம்
வடபகுதிக்கு
விஜயம்
ெசய் ,
நிைலைமகைள ேநாில் கண்டறிந்த பின் , இலங்ைக
ெதாடர்பான
சர்வேதச
விசாரைணக்கு
ஆதரவளிக்கப்ேபாவதாகத் ெதாிவித் ள்ளார். இலங்ைகயில்
உண்ைமயான
நல் ணக்க
யற்சிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ந்தால் இந்த நிைல ஏற்பட்
க்குமா?
என்பைத இந்தச் சைபயின் ஒவ்ேவார் உ ப்பின ம் சிந்தித் ப்
பார்க்கேவண் ம்.
தமிழ்
மக்களின்
பிரச்சிைனகைள
நியாய ர்வமாக
அ கி
ஓர்
உண்ைமயான
ேநாிய
நல் ணக்கத்ைத
உ வாக்க
அரசாங்கம்
உாிய
நடவ க்ைககைள
எ க்காதபட்சத்தில்
ேம ம்
பல
நவநீதம்பிள்ைளக ம் ேடவிட் கம ன்க ம் இலங்ைக
விவகாரங்களில் தைலயீ ெசய்வைத எவரா ம் த த் விட
யா . இலங்ைகயில் இடம்ெபற்றதாகக் கூறப்ப ம்
ேபர்க்குற்றங்கள்,
மனித
உாிைம
மீறல்கள்,
காணாமற்ேபாேனார் விவகாரம், ஊடகவியலாளர் ெகாைலகள்
உட்பட
ஊடக
அடக்கு ைறகள்
இன்
சர்வேதச
விவகாரங்களாக மாறிவிட்டன. ேதசிய நல் ணக்கத்ைத
ஏற்ப த்தத் தி ப்திகரமான யற்சிகள் எ க்கப்படாைம உலக
நா களின்
கண்டனத் க்கு
உட்பட் ள்ள .
எனேவ,
இைவெயல்லாம் எம
உள்நாட்
விவகாரங்கள் எனச்
ெசால் த் தப்பிக்க
யாதப
நிைலைமகள் விஸ்வ பம்
எ த் விட்டன என்பைதப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
பிாிட் ஷ்
பிரதமர்
ேடவிட்
கம ன்
அவர்கைள
இலங்ைகயின் சுழல்பந்
ச்சாளர்
ரளிதரன் ெகா ம்பில்
சந்தித்தேபா ெவளியிட்ட சில க த் க்கள் பற்றி நான் சில
விடயங்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இலங்ைகயில்
தான் சார்ந்த தமிழ் மக்க க்கு இைழக்கப்பட்ட ெகா ரங்கைள
மறப்ேபாம்! மன்னிப்ேபாம்! என அவர் ெதாிவித்தி ந்தார். இ
இவாின்
ெசாந்த
வி ப்பம்.
அைத
நான்
விளக்க
வி ம்பவில்ைல. ஆனால் "இலங்ைகயில் ேடவிட் கம ன்
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பிைழயாக வழிநடத்தப்பட்டார்" என ம், "20 அல்ல
30
ெபண்கள் படங்கள் ைவத்தி ப்பைதக்ெகாண்
இலங்ைக
நிைலைமகைளக்
கணக்கிடக்கூடா "
என ம்
அவர்
ெதாிவித்த
க த்ைதக்
கண் க்காமல்
விட
யா .
அ மட் மன்றி அப்ப க் கூ வதற்கான உாிைம அவ க்கு
இல்ைல என ம் ஆணித்தரமாக வ
த் கின்ேறன். ஒ
தமிழ்ப் ெபண் தன
கணவர் உயிேரா
இ க்கின்றாரா
இல்ைலயா என் கூடத் ெதாியாத நிைலயில் வாழ்வ
எவ்வள
அவலமான
என்பைதத் தமிழரான இவர்
விளங்கிக்ெகாள்ளாம
ப்ப
வியப்ைபத் த கின்ற . ஒ
தமிழ்ப்
ெபண்
தன
தா ையக்
கழற் வதா,
ெநற்றிப்ெபாட்ைட அழிப்பதா என்
ாியாத நிைல எவ்வள
ெகா ைமயான !

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද
point of Order එක?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය රකින්නයි වැඩ කරන්ෙන්. එතුමා කියන
හැටියට පළාත් සභාව -

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

I cannot understand you.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

දවිඩ ජනතාව වාෙග්ම අෙප් අම්මලා, තාත්තලාත් ඉන්නවා.
ළමයා බෙඩ් ඉඳිද්දී-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මයික් එක ෙදන්න.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඔබතුමන්ලාෙග් මිනිස්සු විතරක් ෙනොෙවයි මැරුෙණ්. අෙප්
මිනිස්සුත් මැරුණා. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

தன
பிள்ைள, கணவர் காணாமற் ேபான ஒ
ெபண்ணின் வ ையேயா ஒ
தந்ைத காணாமற்ேபான
பிள்ைளயின் வ ையேயா ாிந் ெகாள்ள
யாத ஒ வர்
மனிதர் என் க தப்படேவ தகுதி இல்லாதவர் என் நான்
க
கின்ேறன். த்ைதயா ரளிதர க்கு அவர் ஒ சிறந்த
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பந்
ச்சாளர் என்ற அ ப்பைடயி ம் தமிழர் என்ற
வைகயி ம் நிைறய அபிமானிகள் உள்ளனர். ஆனால் அவர்,
தான் ஒ தமிழர் என்பைத ம் மனிதர் என்பைத ம் மறந்
இலங்ைகயில் இன ஒ க்கு ைறகைளத் தி ப்திப்ப த்த
ெவளியிட்ட அபத்தமான க த் , அவைரத் தமிழ் மக்களிடம்
மட் மன்றி
மனிதாபிமானிகளிட ம்
ெவ ப் க்குாிய
ஒ வராக
மாற்றிவிட்ட .
அ மட் மன்றி
விைளயாட் க்களி ம்
இனி
அவைரக்
கணக்கில்
எ க்கமாட்டார்கள். அவர் தான் பிறந்த தமிழ் இனத் க்கு
விேராதமாக மட் மன்றி, மனித குலத் க்கும் விேராதமாகச்
ெசயற்பட்டதன் லம் தன்ைனத்தாேன தனிைமப்ப த் ம்
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் விட்டார்.
ஒட் ெமாத்தத்தில்
இந்த
வர
ெசல த்
திட்டம்
ேபாாினால்
பாதிக்கப்பட்ட
தமிழ்
மக்கைள ம்
தமிழ்
மக்க ைடய நியாயமான அபிலாைஷகைள ம் றந்தள்ளிேய
தயாாிக்கப்பட் ள்ள . இ ேதசிய நல் ணக்கத்ைதேயா ஒ
நிைலயான,
நீதியான
சமாதானத்ைதேயா
உ வாக்கப்ேவாதில்ைல
என்பைத
நான்
இங்கு
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
காவல் இல்லாத ேதாட்டத்தால் எந்தப் பய ம் இல்ைல.
ஒ
ேதாட்டத் க்கு காவல் ேவ
அவசியமாகும். ேவ
இல்லாத ேதாட்டம் ஒன்றில் ெச ெகா கள் என்னதான்
ெசழிப்பாகப்
த் க்கு ங்கினா ம் கட்டாக்கா கள் எந்த
ேநரத்தி ம் உட் குந்
அவற்ைற நாசம் ெசய் வி ம்.
அ ேபாலேவ ஒ நாட் க்கும் ஒ நிர்வாக அலகுக்கும் காவல்
என்ப கட்டாயமாகும். ெப ம் இ பறிக்குப் பின்னர் நீண்ட
காலமாக எதிர்பார்த்தி ந்த வடக்கு மாகாண சைபத் ேதர்தல்
நைடெபற்
ந்தி க்கிற . மக்களின் அேமாக ஆதர டன்
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் மாகாண சைபயின்
ஆட்சிையக் ைகப்பற்றியி க்கிறார்கள். ஆனால், கூட்டைமப்
மாகாண சைபையக் ைகப்பற்றிய டன் மாகாண சைபக்ெகன
இ க்கின்ற காணி, ெபா ஸ் அதிகாரங்கைள வழங்க
யா
எனச் சட்டத்தில் தி த்தங்கைளக் ெகாண் வ வதற்கான
யற்சிகள்
ச்சில் நைடெப கின்றன. எனி ம், ஒ
நிர்வாக அலைகச் சீராக நடத்த ேவண் மானால், ஏலேவ
ெசான்ன ேபான்
சட்டம்,
ஒ ங்கு
சாிவரப்
ேபணப்படேவண் ம். ஆனால், வடக்கில் இப்ேபா
என்ன
நடக்கிற ? சட்டம், ஒ ங்கு சீர்குைலந் ேபாயி க்கிற
அல்ல திட்டமிட்ேட சீர்குைலக்கப்ப கின்ற . அ
ம் வட
மாகாண சைபத் ேதர்த ன் பின்னர் மிகேமாசமான அளவில்
வடக்கில் குற்றச் ெசயல்கள் ெப கத் ெதாடங்கி ள்ளன.
ெகளரவ
சபாநாயக ம்
ெகளரவ
நாடா மன்ற
உ ப்பினர்க ம் அறி ம் விதத்தில் சில சம்பவங்கைளத் திகதி
வாாியாகக் குறிப்பிட வி ம் கிேறன்.
04.10.2013
யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள
ெபான்னாைல
வரதராஜப் ெப மாள் ஆலயத்தில் 100 ப
க்கும் அதிகமான
நைககள் இரேவா ரவாகக் களவாடப்பட் ள்ளன. 04.10.2013
ஆைனக்ேகாட்ைடப் பகுதியில் இர ேநரக் கடைமயில் இ ந்த
ெபா ஸாைர இலக்கத் தகடற்ற ேமாட்டார் ைசக்கிளில் வந்த
சிலர் வாளால் ெவட் க் காயப்ப த்தி ள்ளனர். அைதத்
ெதாடர்ந்
அய
ள்ள
இைளஞர்கள்
ெபா ஸாரால்
பி க்கப்பட்
சித்திரவைத
ெசய்யப்பட் ,
பின்னர்
வி விக்கப்பட்டனர். 06.10.2013 அன்
வடமராட்சி கிழக்கு
ள்ளியான்
ேபாக்க ப்
என்ற
இடத்தில்
இனந்ெதாியாதவர்களால் உழ இயந்திரச் சில் ஏற்றப்பட்
இைளஞர் ஒ வர் ெகால்லப்பட்
ந்தார். 08.10.2013இல்
மர்மமான ைறயில் ெகாைல ண்ட ெபண் ஒ வாின் சடலம்
யாழ்ப்பாணம் நாச்சிமார் ேகாயில் ேதர் ட் ய யி
ந்
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மீட்கப்பட்ட . 22.10.2013 அன் வடமராட்சி கிழக்கில் ஒேர
இரவில்
10
களில்
இனந்ெதாியாேதாாின்
ைகவாிைசயினால் ஏராளமான ெபா ட்கள் சூைறயாடப்
பட்டன. 22.10.2013 அன்
தீவகத்தில் கூட்டைமப் க்கு
ஆதரவாகச்
ெசயற்பட்ட
ஒ வர்
கடற்பைடயினரால்
தாக்கப்பட்டார். 23.10.2013ஆந் திகதி வடமராட்சி உ ப்பிட்
பகுதியில் ெவள்ைள வாகனத்தில் வந்ேதாரால் மாணவர்
ஒ வர் கடத்தப்பட் , சில மணி ேநரத்தின் பின்னர்
மீட்கப்பட்டார். 30.10.2013 அன் அ காயங்க டன் வதி
ஒ வாின் சடலம்
த் ர் பகுதியி ள்ள கிணற்றி
ந்
மீட்கப்பட்ட .
12.10.2013இல்
வ .வடக்கு
மக்களின்
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைத நி த் மா
மிரட் , வ .
வடக்குப் பிரேதச சைபத் தவிசாளர் சுகிர்தன் அவர்களின்
ட் க்கு
ன்னால் இனந்ெதாியாேதார் மாட் த் தைலைய
ைவத்தி ந்தனர்.
இ தவிர,
அதன்
பின்னரான
நாட்களில்
மக்கள்
ேமற்ெகாண்ட ெவகுஜனப் ேபாராட்டங்கைளக் குழப்ப,
அவர்கள்மீ
கழி
'ஒயில்'
சி ம் ஆணிகள்ெகாண்ட
இ ம் க் கட்ைடகளால் எறிந் ம் அரச லனாய்வாளர்கள்
அராஜகத்தில் ஈ பட்டார்கள் என்
ெபா மக்கள் குற்றம்
சாட் கிறார்கள்.
இைதவிட,
எல்லா
இடங்களி ம்
லனாய்வாளர்கள்
ேதைவயற்ற
விதத்தில்
க்ைக
ைழக்கிறார்கள்.
இதனால்
மக்கள்
எப்ேபா ம்
அச்சத் டேனேய வாழ ேவண் ய சூழல் காணப்ப கின்ற .
வடக்கில்
என்ன
நிகழ்
நடந்தா ம்
எற்பாட்டாளர்கைளவிட
நிகழ்விடத்தில்
த ல்
வந்
நிற்பவர்கள் லனாய்வாளர்கள். இவர்க க்கு என்ன ேவைல
அங்ேக? ெபா ஸா ம், தமிழர் பகுதிகைள ஆக்கிரமித் ள்ள
இரா வத்தின ம் தமக்ெகன தனித்தனிப்
லனாய்வாளர்
கு ைவக் ெகாண் ள்ளனர். இவர்கைள ைவத்ேத யார்
வ கின்றனர், என்ன ேபசுகின்றனர், எவெரவர்
ம் ரமாக
ெசயற்ப கின்றனெரன
அறிந்
அரசியல்வாதிகள்,
ெபா மக்கள்,
ஊடகவியலாளர்கள்
என
அைனவ ம்
அைடயாளப்ப த்தப்ப கின்றனர். இந்தப் லனாய்வாளர்கள்
எப்ப த்தான் தங்கைள உ மைறப் ச் ெசய்தா ம் அவா்கள்
யார் என்பைத ம், எதற்காக வந்தி க்கிறார்கள் என்பைத ம்
பார்த்த டேனேய ெதாிந் ெகாள்ள
கின்ற . ைகயில் ஒ
ைகயடக்க ெதாைலேபசிையக் ெகாண்ேட வந்த ேவைலகைள
த் க்ெகாள்வதில்
வல்லவர்கள்
அவர்கள்.
அ ேபாலத்தான் வ காமம் வடக்கு மக்கள் ேபாராட்டக்
களத்தி ம்
ற் க்கும் ேமற்பட்ட லனாய்வாளர்கள் சுற்றித்
திாிந்தனர்.
அவர்கள்
அங்கு
கலந் ெகாண்ட
ஒவ்ெவா வைர ம்
மிக ம்
க்கமாகக்
கவனித் க்ெகாண்
ந்த டன்,
அவர்கள
ைகப்ேபசிகளி ள்ள
கமராக்க ம்,
'ெரக்ேகாடர்'க ம்
ெதாடர்ந் ம் இயங்கிக்ெகாண்
ந்தன. இவர்கள் மத்தியில்
அ கி
ப்பவர்கேளா கூடச் சுதந்திரமாக ேபச
யாத
நிைலயில்
அங்கி ந்தவர்கள்
மிகுந்த
அச்சத் டன்
காணப்பட்டனர்.
லனாய்வாளர்களின்
ெசயற்பா கள்
அைனத் ம் ஊடகவியலாளர்கைள ம், மக்கைள ம் மிரட் ம்
பாணியிேலேய அைமந்தி ந்தன.
இைதவிட,
இலங்ைகயிேலேய
அதிக
வன் ைறத்
தாக்குதல்க க்குள்ளான ஊடகம் என்ற வைகயில் 'உதயன்'
பத்திாிைக நி வனத் க்கு இங்கிலாந் ப் பிரதமர் வ ைக
தந்தி ந்தார். ஆனால், அவர் வ வதற்கு
ன்னதாகேவ,
காைலயி
ந்ேத 'உதயன்' நி வனத்ைதச் சூழ 20 க்கும்
ேமற்பட்ட லனாய்வாளர்கள் ேநாட்டமிட்டப இ ந்தார்கள்.
'உதயன்' பணிமைனக்கு அ கி
ந்த உயரமான கட் டம்
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා]

ஒன்றி ம் ப ங்கியி ந்
என்ன நடக்கின்றெதன்பைத
அவதானித் க்ெகாண்
இ ந்தனர்.
நல்லேவைளயாக
அவர்கைள
ன்னேர
நாங்கள்
கண் ெகாண்டதால்
அங்கி ந்
அவர்கைள அப் றப்ப த்தி இங்கிலாந் ப்
பிரதமாின் பா காப்ைப எங்களால் உ திப்ப த்த
ந்த .
இல்லாவிட்டால்
ஏேத ம்
வி ம்பத்தாக
அசம்பாவிதங்கைளக்கூட
அந்தப்
லனாய்வாளர்கள்
ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய சாத்தியங்கள் இ ந்தைத நிராகாிக்க
யா .
இவ்வா
ஒ
சர்வேதசத்
தைலவாின்
வ ைகயின்ேபா கூடத்
தம் ைடய
அடாவ த்தனத்ைத
ெவளிப்ப த் ம்ேபாக்கிேலேய அரச தரப்
லனாய்வாளர்கள்
ெசயற்பட் வ கின்றனர்.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද,
point of Order එක?
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நைட ைறப்ப த் வதால் என்ன பயன்? அபிவி த்திைய
விட ம் எங்க க்கு அவசியமான
எம
தமிழினத்தின்
பா காப் ம் வன் ைறயற்ற வாழ் ம்தான். அதற்கு ெபா ஸ்
அதிகாரம் அவசியமானெதான் . ஓர் இைறைம ள்ள அரசு
என்ற வைகயில் இலங்ைக அரசு தனக்குக் கீ ள்ள நிர்வாக
அலகான மாகாண சைபக்கு ெபா ஸ் அதிகாரங்கைள
வழங்குவதற்கு இனியாவ
ன்வர ேவண் ம். [இைடயீ ]

Hon. Member, without understanding the meaning of
what I am saying, you are disturbing me.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

I do understand.
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

My whole concept is based on the reconciliation
process. I am expecting that to take place. [Interruption.] Yes. But, in the North, there is
discrimination. - [Interruption.] Will you listen to me,
please? - [Interruption.] - No, not at all. It is the
Colombo newspapers that are communal in writing. What
we want is to live peacefully in the North. You must
ensure that.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

එතුමාෙග් කථාෙවන් රජෙය් බුද්ධි අංශය ගැන වැරැදි මතයක්
පකාශ කරන එක වැරැදියි. ෙමොකද, බිතාන්ය අගමැතිතුමා
"උදයන්" කන්ෙතෝරුවට යන්න කලින් බුද්ධි අංශෙය් අය එම
ස්ථානෙය් සිටියා, එතුමා යන ෙවලාෙව්ත් ඒ අය සිටියා නම්
එතුමාෙග් ජීවිතයට අනතුරක් ෙවන්න තිබුණාය කියලා කියනවා.
ෙම්වා ජාත්යන්තරව පැතිෙරන පශ්න. එෙහම කියන එක වැරැදියි.
යාපනය කියන්ෙන් ෙවනම පැත්තක් ෙනොෙවයි. වැල්ලවත්ෙත්
දවිඩ මිනිස්සු ඉන්නවා. අපට තමයි ඒ කාලෙය් යාපනයට යන්න
බැරි වුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාට රෙට් හැම තැනම යන්න පුළුවන්.
එම නිසා ජාතිවාදීව කථා කරන්න එපා. ජාතිවාදය අවුස්සන්න
එපා. යාපනය කියන්ෙන්ත් ෙම් රෙට් ෙකොටසක්. පළාත් සභා කමය
තමුන්නන්ෙසේලාටත් දීලා තිෙබනවා, අපි සියල්ලන්ටමත් දීලා
තිෙබනවා. එෙහම කථා කරන්න එපා.

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

வடக்கில்
அண்ைமக்காலமாக
சட்டம்,
ஒ ங்கு
சீர்குைலந்ததன் பின்னணியி ம் இவர்கேள இ ப்பதாக
நம்பப்ப கிற . குறிப்பாக, பாடசாைல மாணவர்க க்கு
ேபாைதப்ெபா ள் கலந்த பாக்கு விநிேயாகத்தில் இந்தப்
லனாய்வாளர்கேள
பின்னணியில்
இ ப்பதாகத்
ெதாியவ கின்ற . எம் ைடய இளம் சந்ததிையத் தவறான
பாைதயில் தி ப்பி, எப்ேபா ம் வன் ைறயின் ேதசமாக
எங்க ைடய பகுதிகைள மாற் வதற்கு இவர்கள் திட்டமிட் ச்
ெசயற்ப கிறார்கள். வடக்கு மாகாண சைபக்கு ெபா ஸ்
அதிகாரம் வழங்கப்ப மானால் இத்தைகய சீர்குைல கைள
எங்களால்
த த் நி த்த
ம்.
திட்டம்ேபாட்
சீர்குைலக்கும் கூட்டத்ைத சட்டம் ேபாட் த் த ப்ேபாம்.
ஆனால், அதற்கு வழியில்லாமல் சட்டத்தி
க்கின்ற ெபா ஸ்
அதிகாரத்ைத ம் பி ங்கேவ அரசாங்கம் நிைனக்கிற .
சட்டத்ைதச் சீர்குைலத் விட்
அபிவி த்தித் திட்டத்ைத

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

How about the past?
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Forget about the past. Do you want to live in the past?
Do you want progress or do you want to live in the past?
This is not the way to run the Government. The
Government is discriminating.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මිනිසුන්
මැරුවා,
මන්තීවරුන්
මැරුවා,
ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් හිටපු ඇමතිතුමා මැරුවා. ඒවා ගැන කථා කරන්න
ෙකෝ. ඇයි? අෙප් මිනිසුන් මැරුෙණ් නැද්ද? දැන් ජාතිවාදය ගැන
කථා කරනවා. දැන් කවුරුත් මැෙරන්ෙන් නැහැ, ෙබෝම්බ
පිපිෙරන්ෙන් නැහැ.

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

This is why they cannot bring in reconciliation. I gave
some advice as to what should be done but they are not
prepared to listen. - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, your time is being wasted.
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ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

I am talking about the atrocities; I am talking about
the Northern Provincial Council.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only two more minutes. Why
do you not continue with your speech?
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

We are unable to function in the Northern Provincial
Council. - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you are going into a debate. Without
going into a debate, you complete your speech. You have
only two more minutes. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් සන්සුන් ෙවන්න.

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Hon. Member, we are elected by the people. We have
the Northern Provincial Council with a majority but the
Chief Minister is unable to function properly.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

Why?
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knows what is happening on that incident. So, what is the
idea of having police of that nature? When somebody
goes to the police station to make an entry, they ask
whether he can bring the person who committed the
crime; or who committed the robbery or who killed the
people? That is a silly request by the police to the
complainant. - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, your time is up.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

We have some time left. So, we will give him time.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

එතුමා ජාතිවාදය වපුරා කථා කරනවා. අපට කැක්කුමක්
තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙපොෙළොෙව් ජීවත් වන මිනිස්සු.

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

I am totally objecting to that statement. We are not
communal. It is you who is communal. We are not
communal. We are working with the Government. [Interruption.] It is the Government that is everyday
mentioning the word “LTTE”. But, now it is time for
you all to reconcile in a proper manner but every action
of yours is not towards reconciliation. We can name it;
we can tabulate it.

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

Thank you.

(The Hon. E. Saravanapavan)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

The Chief Minister is not allowed to function. The
Governor is still having control there. Starting from the
Chief Secretary, everybody is listening to the Governor.
They are not co-operating with the Chief Minister. First
and foremost, you must go there and see. You must go to
Jaffna and speak to the Chief Minister and see whether he
is able to run his Provincial Council. That Deputy
Minister was disturbing me without understanding what I
was saying.
Furthermore, the police are not doing their duty. I
have read out a number of cases in Tamil in this House.
You would have understood as to how many murders had
taken place one after the other. Up to now or for the last
few years, the police have not filed any cases. They have
not arrested the people who had committed murder or
who had attempted murder or the people who had
committed any robbery.
In Ponnalai, more than 100 sovereigns were stolen but
to date, no investigations have been carried out. Nobody

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.01]

ගරු මිල්ෙරෝයි
අමාත්යතුමා)

පනාන්දු

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

මහතා
-ச

(සමාජ

සුබසාධන

க நலன் ாி அைமச்சர்)

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare)

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විශාල ෙඝෝෂාවකින්
පස්ෙසේ මට කථා කරන්න ලැබුණා. හැබැයි උතුෙර් සහ දකුෙණ්
අපි හැම ෙදනාම සාමෙයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ගරු
ජනාධිපතිතුමා රෙට් පැවැති යුද්ධය ජයගහණය කළා. ඒ වාෙග්ම
උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වූවා. ඒ මැතිවරණෙය්දී
පජාතන්තවාදි විධියට තමන්ෙග් කැමැත්ත පකාශ කරන්න අවශ්ය
කටයුතු රජය ඉතාමත් ෙහොඳින් කළා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඒ
මැතිවරණය ජයගහණය කළා. එම පළාත් සභාව ඉදිරිෙය්දී ඒ
විධියට කියාත්මක ෙවයි. හැබැයි ෙපොලිස් බලතල හා ඉඩම්
බලතල ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා]

තිබුණු යුද්ධය ජයගහණය කළා වාෙග්ම ජාතිවාදය නැතිව සාමය
ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය
නායකයින්ෙග් සමුළුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට අවුරුදු ෙදකකට
පත් වුණා. එය රටට, රෙට් ජනතාවට ලැබුණු ජයගහණයක්. ඒ
ජයගහණයත් එක්කම එතුමා අය වැය ෙල්ඛනයත් ඉදිරිපත් කළා.
ජනාධිපතිතුමාෙග් 68වන උපන් දිනයත් ඒ සතිෙය් ෙයදී තිබුණා. ඒ
වාෙග්ම 68වන අය වැය ෙල්ඛනය තමයි ෙමවර ඉදිරිපත් කෙළේ.
රටක් හැටියට ඉදිරියට යන්න නම් ෙබොෙහොම සහෙයෝගෙයන් අපි
කටයුතු කළ යුතුයි. යුද්ධය ජයගහණය කළා වාෙග්ම ජාතිවාදයක්
නැතුව, ආගම්වාදයක් නැතුව ෙම් රට එකෙසේසත් කර ෙගන
ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි එකට සිටිය යුතුයි.
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායකයින්ෙග් සමුළුව
සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අනිකුත් අය ෙලොකු
විෙව්චනයක් කළා, එයට වියදම් කරපු මුදල් අපෙත්ය කියලා.
ෙමම අවස්ථාෙව්දී මට එක සිද්ධියක් මතක් වනවා. එදා ගරු
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්
ෙනොබැඳි ජාතින්ෙග් සමුළුව පවත්වද්දී -ඒ කාලෙය් මමත් සිටිෙය්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්.- අපි කෑ ගැහුවා, එය වැරැදි එකක්ය
කියලා. නමුත් ඒ කාල සීමාෙව්දී අපට ෙවන්නප්පුෙව් ඉඳලා
ෙකොළඹට එන්න පහසුකමක් ඇති වුණා, ඒ පාර පළල් කරපු නිසා.
එදා ඒ පාර පළල් කිරීමටත් ෙනොෙයකුත් විෙව්චන ඉදිරිපත් වුණා.
නමුත් එයින් රටට පෙයෝජනයක් වුණා. ෙනොබැඳි ජාතින්ෙග්
සමුළුෙවන් පස්ෙසේ තමයි මැද ෙපරදිග රැකියා අවස්ථාවන් අෙප්
රෙට් කාන්තාවන්ට ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම පිරිමි අයටත් මැද
ෙපරදිග රැකියා සඳහා යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ රටවල් අෙප්
රට හඳුනා ගත්තා. අෙප් රට ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයට අයිති රටක්.
ඒ කියන්ෙන් අපි බිතාන්ය අධිරාජ්යයට යටත් වුණු රටක්. එදා හිරු
ෙනොබසින අධිරාජ්යයට යටත්ව තිබුණු සියලුම රටවල් අවුරුදු
ෙදකකට වතාවක් එකතු ෙවලා ඒ රටවල පශ්න සම්බන්ධව,
දියුණුව සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරනවා.
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායකයින්ෙග් සමුළුව නිසා
අපට ෙලොකු ෙසතක් සැලසුණා. දැන් අපට කටුනායකට ඇවිල්ලා
පෑලියෙගොඩට එන්න ගත වන්ෙන් විනාඩි 12ක් ෙහෝ විනාඩි 15ක්.
ෙවන දවස්වල අපට ජා-ඇලට ඇවිල්ලා, ජා-ඇල ඉඳලා
පෑලියෙගොඩට එන්න පැයක්ම ගත වනවා. දැන් විනාඩි 12ක ෙහෝ
විනාඩි 15ක කාල සීමාවක් තමයි ගත වන්ෙන්. ෙම්වා රටක
දියුණුවට අවශ්යයි.
අපි කවුරුත් ෙම්වා අගය කරන්න ඕනෑ. ඒ අගය කිරීම තමයි
කළ යුතු ෙවන්ෙන්. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක්. අද ෙකොළඹ
නගරය ඉතාමත්ම අලංකාර කර තිෙබනවා. පිට රටක ෙකෙනක්
ආවාම ඒ අයත් ෙත්රුම් ගන්නවා, අද අෙප් රට විශාල දියුණුවක්
ලබා තිෙබනවාය කියා.
අය වැය ෙල්ඛනය
ගැන කථා කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම
පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා, අෙප්
පෙද්ශෙය් - අෙප් පළාෙත්- මා නිෙයෝජනය කරන ෙවන්නප්පුව
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ධීවර වරාය දියුණු කිරීම ගැන; ඒ
වාෙග්ම හලාවත ධීවර වරාය දියුණු කිරීම ගැන. ෙම්වා තමයි ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අපට ලබා දී තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් පෙද්ශය
ෙපොල් කර්මාන්තය තිෙබන පෙද්ශයක්. පිට රටින් ෙගෙනන
ෙතල් වර්ගවලට වැඩි බද්දක් දමලා අෙප් ෙපොල් නිෂ්පාදකයන්ට
ෙපොල් ෙතල් සඳහා ෙහොඳ මිලක් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කර
තිෙබනවා.
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1964 දී, 1965 දී පමණ දිවංගත ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනනානායක
අගමැතිතුමා ෙවන්නප්පුව ධීවර වරායට මුල්ගලක් තැබුවා. ඊට
පසුව ආපු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්දී ඒක ගලවා
දැම්මා. ඊට පසුව බලයට පත් වුණු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනියෙග් කාලෙය්දී, අෙගොස්තීනු ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීවරයාත්
එදා එම වරායට මුල් ගලක් තිබ්බා. ඒත් ධීවර වරාය හැදුෙව්
නැහැ. ෙවන්නප්පුෙව් තමයි ෙටෝලර් යාතා හිමිෙයෝ වැඩිම පිරිසක්
ඉන්ෙන්. ෙවන්නප්පුව, නාත්තණ්ඩිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස
ෙදෙක් ෙටෝලර් යාතා හිමි ධීවරයන් විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඒ
වාෙග්ම, කුඩා ෙබෝට්ටු හිමියනුත් ඉන්නවා. ෙම් ධීවර වරාය ඒ
අයට ෙලොකු පහසුවක්. ෙමොකද, මීගමුවට එන අෙප් ධීවර ජනතාව
-ෙබෝට්ටු හිමිෙයො- බද්දකුත් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ මාළුවලට ෙහොඳ
මිලක් ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. නමුත් 2014 අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
අෙප් ධීවර ජනතාවට ෙසතක් සැලෙසනවා. එය විෙශේෂෙයන්ම
අගය කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ
ගැන පශංසා කරනවා, ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් කළ යුතුව
තිබුණු කටයුත්තක් ඉටු කර දීම ගැන.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඊෙය් අෙප් ගරු
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් කථාව ටික ෙව්ලාවක් මා
අසාෙගන හිටියා. එතුමා මත් දව්ය ගැන, කුඩු ගැන කථා කළා.
විෙශේෂෙයන්ම 77න් පසුව එතුමාෙග් පියාෙග් කාලෙය්දී
දංෙකොටුව, ෙවන්නප්පුව තමයි කසිප්පුවලට වැඩිපුරම පසිද්ධ
ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් අද අපට ඒවා නතර කරන්න පුළුවන්කම
ලැබී තිෙබනවා. ෙමොකද, 'මතට තිත' සංකල්පය යටෙත් අද ඒවා
නතර කර තිෙබනවා. අද ඉතාම කලාතුරකින් තමයි අහන්න
පුළුවන් වන්ෙන් ඒ මත් දව්ය තිෙබන තැන් ගැන. මත් කුඩු ගැන
ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. මත් කුඩු අෙප් පෙද්ශවල නැහැ.
"Dankotuwa Special" කියලා තමයි අෙප් පෙද්ශය ගැන එදා
කථා කෙළේ. නමුත් අද ඒවා නතර කරන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්,
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් "මතට තිත" වැඩ
පිළිෙවළ නිසායි; ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් කැපවීම නිසායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් ෙපොලීසිෙය්
පැමිණිලි විභාග කෙළේ අඹ ගහ යට කියලා තමයි අප කිව්ෙව්. අඹ
ගහ යටයි ෙපොලීසිය තිබුෙණ්. ෙපොලීසිවල OIC මහත්වරුන්, HQI
මහත්වරුන් උෙද්ට ඇමතිතුමාෙග් ෙගදර ගියාම ඇමතිතුමා තමයි
කියන්ෙන්, "අහවල් පැමිණිල්ල විභාග කරන්න. අහවල් ෙකනා
අත් අඩංගුවට ගන්න" කියලා. නමුත් 1994න් පස්ෙසේ එවැනි
තත්ත්වයක් නැහැ. හැබැයි 2001 ඉඳලා 2004 දක්වා එවැනි
තත්ත්වයක් තිබුණා. අද තත්ත්වය දිහා බලන ෙකොට, විෙශේෂෙයන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් රජය රෙට් ජනතාවට, අෙප්
පෙද්ශෙය් ජනතාවට අද ෙබොෙහොම වටිනවා. ෙමොකද, අද
ජනතාවට නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්. කරදරයක් නැතිව
ඉතාම ෙහොඳින් ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම දාම අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ෙම් රෙට් තිෙබන්න ඕනෑ කියන මතය
තමයි අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවට තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් මා
විෙශේෂෙයන් අගය කරන තවත් එක කාරණයක් තමයි
කාන්තාවන්ට තමන්ෙග්ම වූ ව්යාපාරයක් කරන්න ෙපොලියක්
නැතිව, ඇපකාරයන් නැතිව රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක ණය
මුදලක් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කිරීම. විෙශේෂෙයන් "දිවි නැඟුම"
වැඩසටහන යටෙත් අපි ඉතා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර
තිෙබනවා. ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරුන් හැටියට ඉන්නවා කියා කිව්වාට
අපි ඊට වඩා වැඩි වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම,
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් "දිවි නැඟුම" වැඩසටහෙන්
ෙලොකු කාර්යයක් අපට පවරා තිෙබනවා. අපි ඒ කාර්යය ඉතාම
ෙහොඳින් ඉටු කර තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් අපට ෙලොකු
සන්ෙතෝෂයක් දැෙනනවා. දැනට අවුරුදු පහක් ෙවන්න ආවා. ඒ
කාල සීමාෙව්දී ඉතාම ෙහොඳින් "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත්
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අෙප් පෙද්ශවල ජනතාව ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න පුළුවන්කම
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒකට තවත් අත් වැලක් ෙවනවා රුපියල් ලක්ෂ
ෙදකහමාරක ණය මුදලක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කිරීම. අප කුකුළු
පැටවුන්, කිකිළි පැටවුන් 10ෙදනකු පමණ දීපු ෙකෙනකු ඒ
පමාණය වැඩිදියුණු කරලා තිෙබනවා ෙවන්න පුළුවන්. අපි සමහර
අයට වගා කරන්න ඕකිඩ් පැළ ලබා දුන්නා. පංගුවක් අයට අපි
ඕකිඩ් පැළ 200, 300, 500 බැගින් ලබා දුන්නා. සුරතල් මසුන් ඇති
කරන්න පහසුකම් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම තමන්ට තිෙබන ඉඩ
පමාණය අනුව සිටුවන්න ගම්මිරිස්, අන්නාසි, බුලත් ආදිය "දිවි
නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් අපි ජනතාවට ලබා දුන්නා. අද ඒ අය
යම්කිසි ඉදිරියකට ඇවිත් තිෙබනවා. එෙහම ඉදිරියට එන අයට
තවත් අත හිත ෙදන්න එවැනි මුදලක් බැංකුවකින් ලබා දීම ඉතාම
වැදගත් ෙදයක් හැටියටයි අප දකින්ෙන්. එතෙකොට ඒ අයෙග්
ස්වයං රැකියාව තවත් දියුණු කර ගන්න හැකි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
ඒ අයට තවත් සහනයක් දීලා තිෙබනවා. ෙපොළට ගිහින් බඩු
විකුණද්දී සාමාන්යෙයන් බද්දක් ගන්නවා. නමුත් ෙමවැනි අය
ස්වයං රැකියාවක් හැටියට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා ඒ භාණ්ඩ
ෙගන ගිහිල්ලා ෙපොෙළේ තියලා විකුණනවා නම් ඒ අයෙගන් ෙපොළ
කාසිත් ගන්න එපා කියලා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයහි සඳහන් කර
තිෙබනවා. එය ඒ අයට තවත් දිරි දීමක් ෙවනවා. ස්වයං රැකියා
කරන අයට තවත් ඉදිරියට යන්න එමඟින් පුළුවන් ෙවනවා.
තමන්ෙග් භාණ්ඩ ෙහොඳින් විකුණා ගන්නත් ඒ අයට හැකි ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම පාරිෙභෝගිකයාටත් යම්කිසි අඩු මිලකට භාණ්ඩ මිල දී
ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් පාෙද්ශීය
සභාවලට මුදලක් ෙදන්නත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. දියුණු
පාෙද්ශීය සභාත් තිෙබනවා; ෙනොදියුණු ඒවාත් තිෙබනවා. ඒ අයට,
මුදල් ලබා දීම මඟින් ෙලොකු පෙයෝජනයක් ඇති ෙවනවා. දැනට
ගෙම් ආණ්ඩුව හැටියට තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය සභාවයි. පාෙද්ශීය
සභාෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. පාරවල් හදනවා;
විදුලිය ෙදනවා; විදුලි බල්බ දමනවා; ඒ වාෙග්ම කුණු ටික එක්කාසු
කරනවා. ඒ කටයුතුවලට ඒ අයට අවශ්ය කරන ෙද්වල් ලබා
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කටයුතු සඳහා යන්ෙතෝපකරණ අවශ්ය ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම කුණු ෙපොෙහොර බවට පත් කරන්න ඒ අයට විශාල
මුදලක් වැය ෙවනවා. ඒ අය දැන් ඒ කටයුතු කරනවා. අද
සමහරුන් තමන්ෙග් ෙගවත්ෙත් කපන ෙකෙහල් ගහත්
ෙගනැල්ලා දමන්ෙන් පාරටයි. අඹ ගහක අතු කැපුවත් කරන්ෙන්
ඒකමයි. ෙපොල් අත්ත වැටුණාම ඒක ෙගනැවිත් දමන්ෙන්ත්
පාරටයි. පාෙද්ශීය සභාව ඒවා එක්කාසු කරෙගන යන්න ඕනෑ.
පාෙද්ශීය සභාවලට ටැක්ටර් සැපයීමටත්, ඉදි කිරීම් සඳහා අවශ්ය
කුඩා යන්ෙතෝපකරණ සැපයීමටත්, පජා යටිතල පහසුකම් නඩත්තු
කිරීම සඳහා මුදල් ලබා දීමටත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය මඟින්
ෙයෝජනා කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලායි අප දකින්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරන්න ඕනෑ කාරණාවක් තිෙබනවා. අෙප් පංගුවක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තිෙබනවා, ඒවාට වන අලි එනවා.
දැන් ඒකටත් මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
අලි වැට ගහලා ඉවර ෙවලා ඒ පෙද්ශ ආරක්ෂා කර ගන්න
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් වනාතවිල්ලුව,
කරුවලගස්වැව, ආනමඬුව, නවගත්ෙත්ගම කියන පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඉන්න අෙප් ජනතාවට වන අලි නිසා
තමන්ෙග් වගාවන් ආරක්ෂා කර ගන්න බැහැ. අද ඒක ෙලොකු
පශ්නයක්. ඒ පශ්නයටත් පිළියමක් හැටියට ෙමවැනි කටයුත්තක්
කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් ෙදයක් හැටියටයි අපි
දකින්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ඒ පෙද්ශවල ඉඩකඩම් තිෙබනවා. ඒවාෙය්
යම් කිසි වගාවක් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ෙහොඳ වගාවන්ට සුදුසු
බිම් තමයි එහි තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඒවාෙය් වගා කරන්න නම් ෙම්
වන අලි උවදුර නතර කළ යුතුයි. ඒ නිසා ඒ කටයුත්තත් ඉතාමත්
වැදගත් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්.
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විෙශේෂෙයන් අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය, නාත්තන්ඩිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ඇතුළු ෙම්
හැම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම පුරන් ෙවච්ච කුඹුරු විශාල
පමාණයක් තිෙබනවා. නමුත් අද ඒ මිනිස්සුන්ට කියන්න බැහැ,
ඒවාෙය් කුඹුරු වැඩ කරන්න, ෙගොයම් හිටවන්න කියලා. ෙමොකද
කුඹුරට බැස්ෙසොත් මී උණ හැෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, පුරන් කුඹුරු හරි
ගස්සන්න ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් තිබීම ගැන. විෙශේෂෙයන්ම වී
වගාවට විතරක් ෙනොෙවයි ඕනෑ නම් කිරි හරක් හදන අයට
ඒවාෙය් තණෙකොළ හිටවන්නත් පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අපි දැනට
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා, ඒවාෙය් ඕකිඩ් වගා කරන්න. ඒ
කියන්ෙන් වතුර උඩ ෙකොන්කීට් කණු ගහලා ඒක උඩ මල්
වගාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් වැඩ රාශියක් කර ගන්න
පුළුවන් විධියට 2014 වර්ෂයට මුදල් පතිපාදන ලැබිලා තිෙබනවා.
ෙම්වා ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනා හැටියටයි අපි සලකන්ෙන්.
ෙමොකද සමහර අය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඒ පුරන් වුණු
ඉඩම් ෙගොඩ කරන්නයි. ෙගොඩ කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්.
එවැනි ස්ථාන තිෙබන්න ඕනෑ. වැස්සට පස්ෙසේ ජලය රැස් ෙවන
ස්ථාන තිෙයන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ජලය මුහුදට ගලා යන්න
ගිෙයොත් අන්තිමට ජල පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් අපි දැක්ෙක් ෙම් රෙට් අහිංසක ෙපොඩි මිනිහාට වාසි
සලසා තිෙබන ආකාරයයි. ඒ ජනතාව දිහා ෙනොබලපු හැම
ආණ්ඩුවකටම පාඩමක් විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක අගය කරන්න ඕනෑ.
ෙමවැනි කටයුතු රටක් හැටියට අපි අගය කරනවා. ෙමොකද ෙපොඩි
මිනිහාට කවුරුත් ණයක් ෙදන්න කැමැති නැහැ. බැංකුවට
ගිහිල්ලා ණයක් ගන්න ගියාම ෙනොෙයකුත් පශ්න මතු ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙපොඩි මිනිහා ආරක්ෂා කර ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබන
අය වැයක් හැටියටයි මම ෙම් අය වැය දකින්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් ඉතාමත් වැදගත්
කාර්යයක් ගැන මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. දැනට අපි පාරවල්
කාපට් කරලා තිෙබනවා. පළාත් සභා පාරවල් තිෙබනවා. ඒවාට
මැදි ෙවච්ච ෙදවට පාරවල් ගම මැද්ෙද් තිෙබනවා. දැන් ඒ
පාරවල් ෙදකම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් විධියට ගම් දාහක්
සම්බන්ධ කරන වැඩසටහනක් ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් ෙදයක් හැටියටයි මම
දකින්ෙන්. ෙමොකද ඒ පාරවල් හැෙදන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ ඒක
පාෙද්ශීය සභාෙව් පාරක්. ඒ නිසා ඒ පාරවල් හැෙදන්ෙන් නැහැ.
පධාන මාර්ග හැෙදනවා. පළාත් සභා මාර්ගත් හැදිලා තිෙබනවා.
අතුරු මාර්ගත් හැදුණාම රෙට් ජනතාවට -පයින් යන ජනතාවටෙලොකු පෙයෝජනයක් ඇති ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2014 සඳහා
ඉතාමත්ම වැදගත් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව
එතුමාට අෙප් අවංක ආදර ස්තුතිය පිරිනමමින් මට ෙම් අවස්ථාව
ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ
ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමා. ඊළඟට ගරු ෙනරන්ජන්
විකමසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.17]

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ෙවනුෙවන්
ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙදවන වර කියවීම සඳහා ෙවන් කර
තිෙබන ෙදවන දිනෙය් වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව
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[ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා]

ලැබීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම මෙග් සතුට පකාශ කරන්න අවශ්යයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2014 ෙවනුෙවන් පුළුල් පරාසයක් තුළ ෙම්
අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මිනිත්තු 13ක්, 14ක් ඇතුළත ෙම්
සියල්ල පිළිබඳ කථා කරන්න අමාරුයි.
මම අත්යවශ්ය කරුණු කීපයක් පිළිබඳව පමණක් අදහස්
කීපයක් දක්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි රටක දියුණුව
බලන මිනුම් දඬු තිෙබනවා. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය, දරිදතාව,
උද්ධමනය කියන ෙම්වා තුළින් තමයි අපි රටක දියුණුව මැන
බලන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් පසු ගිය අවුරුදු
කීපය තුළ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය බැලුෙවොත් 2005 වර්ෂෙය්
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.2යි. 2009 දී ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය සියයට 3.5යි. 2010 දී එය සියයට 8යි. 2011 දී සියයට
8.2යි. 2012 දී සියයට 6.4යි. ෙම් වාෙග් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක්
අඛණ්ඩව ඉදිරියට අරෙගන යන්න අෙප් රජයට හැකි ෙවලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වය ෙමොනවා
කිව්වත්, අෙප් රජයක් තුළින් ජනතාවට සුවිෙශේෂීතාවකින් ජීවත්
ෙවන්නට පුළුවන් අවස්ථාව අද උදා කර දීලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම 2006 දී සියයට 15.2ක්ව තිබුණු දරිදතාව අපි සියයට 4
දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. අපි අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
2013 වන ෙකොට සියයට 7.8ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.
2014 වර්ෂෙය් ඊට වැඩි අගයකට යන්නට ආණ්ඩුව කල්පනා
කරනවා. අය වැය පරතරය ගත්ෙතොත් මීට අවුරුදු කීපයකට කලින්
එන්න එන්නම අය වැය පරතරය වැඩි වුණා මිසක් අඩු වුෙණ්
නැහැ. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු ෙදක, තුන තුළ ෙම් අය වැය
පරතරය අඩු කරන්න අෙප් රජය සමත් ෙවලා තිෙබන බව අපි
දැක්කා. 2009 වර්ෂෙය් අය වැය පරතරය සියයට 9.9ක්ව තිබුණා.
2010 වන ෙකොට එය සියයට 8 දක්වා අපි පහත ෙහළුවා. 2012
වන ෙකොට අය වැය පරතරය සියයට 6.4යි. 2013 වන ෙකොට එය
සියයට 5.8යි. 2014 වන ෙකොට එය සියයට 5.2 දක්වා අඩු
කරන්න අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් රෙට් අද ෙමවැනි පගතියක්
අපි ෙපන්වලා තිෙබනවා. විරුද්ධ පාර්ශ්වය ෙමොනවා කිව්වත්
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින්, දත්තවලින් අද අපි එය ෙපන්නුම් කරලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තය ගැන කථා
කරන ෙකොට පධාන ෙද් තමයි වී නිෂ්පාදනය. මෑත කාලෙය් දී අපි
ලබා දීලා තිෙබන සහනාධාර තුළින් ගිය අවුරුද්ෙද් යල කන්නෙය්
දී ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 20ක වී අස්වැන්නක් අපට ලබා ගන්න
හැකි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ෙගොවීන්ට ලබා දුන්නු සහනාධාර,
දිරිගැන්වීම් සියල්ල තුළින් තමයි අපට ෙමවැනි අස්වැන්නක් ලබා
ගන්න හැකියාව ලැබුෙණ්. අද කෘෂි කර්මාන්තය ගත්තාම වී
නිෂ්පාදනය පමණක් ෙනොව සෑම අංශයකටම එවැනි සහන ලබා
ෙදමින් ඒ නිෂ්පාදන වැඩි කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය දායකත්වය
වර්තමාන රජය නිරන්තරෙයන්ම ලබා දීලා තිෙබනවාය කියන
කාරණය විෙශේෂෙයන් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් විරුද්ධ
පාර්ශ්වය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කෙළේ ෙගොවි විශාම වැටුප
පිළිබඳවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට විෙශේෂ
ස්තුතියක් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්
කුරුණෑගල දිස්තික්කයයි. එහි විශාල ජනපද තිෙබනවා. එය විශාල
ෙගොවි පිරිසක් ඉන්න දිස්තික්කයක්. නැවත වතාවක් මසකට
රුපියල් 1,250ක අවමයක් ලැෙබන පරිදි වයස අවුරුදු 63ට වැඩි
අෙප් ෙගොවීන්ට ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය 2014 වර්ෂෙය් ජනවාරි
මස සිට කියාත්මක කිරීමට එතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙමම
දායක විශාම වැටුප් අරමුදල ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රුපියල්
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මිලියන 1,000ක ආරම්භක පාග්ධනයක් රජෙයන් ලබා දීමට ද
එතුමා ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක අෙප් ෙගොවි ජනතාවට
ෙලොකු දිරියක් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම අෙප් රෙට්
සංචාරක ව්යාපාරය අරෙගන බලමු. අෙප් රට යුද්ධයක් තිබුණු
රටක්. යුද්ධය නිම වුණාට පස්ෙසේ වර්ෂෙයන් වර්ෂය ෙම් රටට එන
සංචාරකයින් පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ඊළඟ අවුරුදු ෙදක තුෙන් ලක්ෂ 15 ඉක්මවා
විෙද්ශීය සංචාරකයින් ලංකාවට ෙගන්වා ගැනීම තමයි අෙප්
ඉලක්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීම,
ඒ දැනුවත් කිරීම්, ඒ පසිද්ධ කිරීම් විෙශේෂෙයන්ම ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා යටෙත් තිෙබන ශී ලංකා සංචාරක
මණ්ඩලය විශාල වශෙයන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් රටවල
කළ යුතු පචාරණ කටයුතු ෙම් වකවානුෙව් සිදු ෙවමින් පවතිනවා
කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්
ආරම්භ වූ තවත් විෙශේෂ වූ ව්යාපෘතියක් තමයි දිවි නැඟුම වැඩ
පිළිෙවළ. ඊට කලින් ගම නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා.
ගමට යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්න අවුරුදු ගණනක් පුරා ගම
නැඟුම හරහා අඛණ්ඩව අපට මුදල් ලැබුණා. අෙප් ගම්මානවල
ජනතාවට ඒ මුදල් ලබා දීලා ගම සංවර්ධනය කරන්න අපි කටයුතු
කළා. ඉන් පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත ගෙම්
ජීවත් වන මානව සම්පත සඳහා යමක් කරන්න ඕනෑය කියන
අරමුණ ඇතිව තමයි දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ. අද
ඒ සඳහා විශාල ආෙයෝජනයක් කරලා තිෙබනවා. ගෘහ ආර්ථික
ඒකක ලක්ෂ 10ක් ඉලක්ක කර ෙගන තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැඩ කටයුත්ෙත්දී
කාන්තාෙවෝ ෙපරමුණ අරෙගන කටයුතු කරනවා. අද දහස්
ගණනක් කාන්තාෙවෝ ස්වයං රැකියාවලට නැඹුරු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ කාන්තාවන් සඳහා ෙපොලී රහිතව රුපියල්
250,000ක ණය මුදලක් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කිරීම පිළිබඳව
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම විශ්වාස
කරනවා, ඒක අෙප් කාන්තාවන්ට, විෙශේෂෙයන්ම ස්වයං
රැකියාවල නිරත ෙවලා ඉන්න කාන්තාවන්ට ෙලොකු අස්වැසිල්ලක්
ෙව්වි කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම දිවි නැඟුම
යටෙත් කර්මාන්ත අංශය තිෙබනවා. සුළු කර්මාන්තවලට අද
විශාල නැඹුරුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගවතු වගාව
තිෙබනවා. රජයක් හැටියට දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ මඟින්
ෙගවතු වගාව සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදමින්, ඒ වාෙග්ම
අෙනකුත් සියලු පහසුකම් ලබා ෙදමින්, උපෙදස් ලබා ෙදමින් එම
දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට අරෙගන යන්න කටයුතු කරලා
තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කළ
තවත් වැදගත් ෙයෝජනාවක් තමයි පාෙද්ශීය සභා ශක්තිමත් කරන
වැඩ පිළිෙවළ. අෙප් ජනතාවත් එක්ක ෙබොෙහොම කිට්ටුෙවන්
කටයුතු කරන ආයතනයක් තමයි පාෙද්ශීය සභාව. නිතරම,
ජනතාව තමන්ෙග් ගෙම් තිෙබන පශ්න වැඩි හරියක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් පාෙද්ශීය සභාවටයි. විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය සභාෙව්
තිෙබන යන්ත සූත නඩත්තු ඒකක, ඒ වාෙග්ම සති ෙපොළවල්,
කැළි කසළ කළමනාකරණය අද වැදගත් තැනක් ගන්නවා. ඒවා
වැඩිදියුණු කරන්නට, ඒවා විධිමත් කරන්නට එතුමා වැදගත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. සෑම මාසයකම පාෙද්ශීය
සභාවට රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් ලබා ෙදන්න එතුමා ෙයෝජනා
කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි
දකිනවා. ලංකාව පුරාම තිෙබන පාෙද්ශීය සභාවලට ඒක ෙලොකු
රුකුලක් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම ෙසෞඛ්ය ගැන
කථා කළ යුතු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අය වැය කාරක සභා
අවස්ථාෙව්ත් ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව කථා කරන්න මට අවස්ථාවක්
ලැෙබන නිසා මම ෙසෞඛ්ය ගැන වැඩි දුර කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. පිළිකා, අංශ භාගය, හෘදයාබාධ,
වකුගඩු ෙරෝගවලින් තමයි අද අෙප් ගම්වල ජනතාව වැඩි
පමාණයක් මිය පරෙළොව යන්ෙන්. ඒවාට කියන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන
ෙරෝග කියායි. විෙශේෂෙයන්ම එවැනි ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග
නිවාරණය කිරීම සඳහා අද අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා විශාල
උත්සාහයක් ගන්නවා.
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ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාම සාර්ථක අය වැයක්. ෙමහි ඵල ෙනලා
ගන්නට තව අවුරුදු ෙදක තුනකින් හැකියාව ලැෙබනවාය කියන
කාරණය මතක් කරමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.31]

ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்)

(The Hon. Mohamed Aslam)

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් නිෙයෝජ්ය ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාත්
සිටිනවා. එතුමන්ලාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ ස්තුතියක් කරන්න
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය සංරක්ෂණය විධිමත් කිරීම
සඳහා, කමවත් කිරීම සඳහා ගන්නා වූ උත්සාහය පිළිබඳව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාට විෙශේෂ
ස්තුතියක් කරන්න ඕනෑ. මීට කලින් අපි අෙප් ගාමීය මට්ටමින්
පවතින සායන මධ්යස්ථාන වැඩිදියුණු කළා; නවීකරණය කළා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් අලුත් සායන මධ්යස්ථාන ඉදි කිරීම සඳහා විශාල
මුදල් පමාණයක් අපට ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සායන මධ්යස්ථාන
සඳහා රුපියල් මිලියන 10ක් 12ක් වැය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙම්වාෙයන් අෙප් ජනතාව, අෙප් ගර්භිණී මාතාවන්,
මවුවරු විෙශේෂ ආධාර උපකාර ලබා ගන්නවාය කියන කාරණය
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ඩිස්ෙපන්සරි, ගාමීය ෙරෝහල්
සංවර්ධනය කරන්න ආධාර, උපකාර, දායකත්වය
මධ්යම
රජෙයන් පළාත් සභාවට පසු ගිය කාලෙය් ලබා දුන්නාය කියන
කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් අය
වැය පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනය ගනිමු.
අධ්යාපනය කියන්ෙන් විෙශේෂ විෂයයක්. ෙම් සඳහා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා රුපියල් බිලියන 125ක අතිවිශාල මුදලක් ෙවන්
කරන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 125න් බිලියන
80ක්ම ගුරුවරුන්ෙග් වැටුප් සඳහා
වියදම් කරන්න තමයි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒත් එක්කම අෙනකුත් දීමනා සඳහා
රුපියල් බිලියන 10ක් -

ෙම් රෙට් මං මාවත්, ෙගොඩනැඟිලි, පාලම්, වාහන යන ෙම්
සියලු ෙදයම තස්තවාදීන් පසු ගිය කාලෙය් විනාශයට පත් කළා.
යුද්ධෙය් අවසානෙයන් පසු 2009 දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
මහින්ද චින්තනය යටෙත් ෙම් රට ෙගොඩ ගැනීම සඳහා අවශ්ය යම්
කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර ෙගන යනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ
පතිඵල එක පාරටම බලාෙපොෙරොත්තු වන්න බැහැ. යුද්ධෙයන්
පසු අවුරුදු හතරක් ගත වී තිෙබන ෙමොෙහොෙත් ෙම් රට කමෙයන්
ඉදිරියට පැමිණ තිෙබන බව අප කවුරුත් දන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න.
ඊළඟට, නිපුණතා සංවර්ධනය ගනිමු. නිපුණතා සංවර්ධනය
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් තිෙබන වැදගත් විෂයක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන්, ෙලෝක බැංකුෙවන් ෙඩොලර්
මිලියන 350ක මුදලක් ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ
අනුව 2014 වන විට නිපුණතා සංවර්ධනය සඳහා කරන වියදම
මිලියන 12,105 දක්වා වර්ධනය කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මා මුලින්ම සඳහන් කළ ආකාරයට
පුළුල් පරාසයක් තුළ සෑම අංශයක් ෙකෙරහිම අවධානය ෙයොමු
කර ඉතාම සාර්ථක අය වැයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්
ඉදිරිපත් කරන්න ෙයදුණා.
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා සෑම
ෙදයක්ම වර්ජනය කරන්ෙන් නැතුව ෙම් වාෙග් අවස්ථාවලට
සම්බන්ධ ෙවලා තමුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ෙමවර

මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය පිළිබඳව කථා කිරීමට ෙපර,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායක
සමුළුෙව් සභාපති ධුරය වසර ෙදකකට ලැබීම ෙවනුෙවන් සහ
එතුමාෙග් උපන් දිනය ෙවනුෙවන් මෙග් සුබ පැතුම් පිරිනමනවා.
ජනතාවට බදු අඩු අය වැයක් හැටියට ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා. අවුරුදු 30ක යුද්ධෙයන් පසු, ෙම් ෙමොෙහොත වන
විට ෙම් රට සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටක් හැටියට අප
දකිනවා. පසු ගිය අවුරුදු 30ක කාලය තුළ පැවැති යුද්ධය නිසා
ෙම් රෙට් සම්පත් සෑම අතින්ම විනාශයට පත් වුණා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙව්චනය කරන ඒ අයිතිය
විපක්ෂයට තිෙබනවා. අප ඒක "නැහැ" කියන්ෙන් නැහැ. අද
ෙම් රෙට් විපක්ෂය ඉතාම පහළ මට්ටමකට වැටී ඇති බවත් අප
සඳහන් කළ යුතුයි. ඇත්ත වශෙයන්ම කවුරු විෙව්චනයන් කළත්
හෘදයට එකඟව අප දන්නවා, ෙම් රෙට් ෙමොකක් ද ෙවන්ෙන්
කියලා. රට ෙගොඩ ගන්න යන ෙකොට, ෙම් රට සංවර්ධනය
ෙවනෙකොට අපට බදු වැඩි කරන්න ෙවනවා. එතෙකොට බඩු මිල
ගණන් වැඩි ෙවනවා. නමුත් ඒ සමඟම රෙට් සංවර්ධනයත්
ඉදිරියට යන බව අප දැන ගත යුතුයි. අෙප් සීයලාෙග් කාලෙය් බඩු
මිල ගණන් කියනෙකොට ඒවා ශත ගණන්වලින් ෙපන්නුම්
කරනවා. ඒ අය අපට ඒවා කියා දුන්නා. ඒ දවස්වල හාල් මිල කීය
ද, භාණ්ඩවල මිල ෙකොෙහොම ද, ආහාර දව්යවල මිල ෙකොපමණ ද
කියා ඒ අය අපට කියා දුන්නා. නමුත් දිගින් දිගට ෙම් රෙට්
ජනගහනය වැඩි ෙවනෙකොට ඒ සියලු ෙදයම ෙවනස් ෙවනවා.
රට සංවර්ධනය ෙවනෙකොට ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙවනවා. ඒ
කාරණය අප පිළිගත යුතුයි. ෙකෙසේ ෙවතත් විෙව්චනය කිරීමට,
වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් ෙපන්නුම් කර දීමට විපක්ෂයකට
අයිතිය තිෙබනවා.
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරෙයකුෙග් කථාවක් මා අහෙගන
සිටියා. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සමුළුවට පැමිණි රටවල් පිළිබඳව
එතුමා කිව්වා. ඒ රටවල ජනගහනය පිළිබඳව, ඒ රටවල
නායකයන් පිළිබඳව කථා කළා. ඇත්ත වශෙයන් ෙපොදු රාජ්ය
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[ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා]

මණ්ඩලෙය් සාමාජිකත්වය තිෙබන රටවලට පමණයි ෙම් සමුළුවට
එන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ශී ලංකා රජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
එතුමාට අවශ්ය රටවල් ෙගන්වා ගත්ෙත් නැහැ. සාමාජිකත්වය
තිෙබන රටවල් තමයි ෙම් සමුළුවට ලංකාවට පැමිණිෙය්. ඒ රටවල
සිටින ජනගහනෙයන් අපට වැඩක් නැහැ. ''මෙග් මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය් සිටින ජනගහනයටත් වඩා අඩු ජනගහනයක් සිටින
රටවල්'' කියලා එතුමා කිව්වා. ලංකාෙවන් ජනගහනය අරෙගන
ගිහිල්ලා ඒ රටට බස්සන්න අපට බැහැ. අප එය පැහැදිලිව කිව
යුතුයි. ඒ කාරණය ඉතා පැහැදිලිව මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන්
කරනවා.
අෙනක් රටවල් ෙදස බලනවාට වඩා අපට අෙප් රට පිළිබඳ
හැඟීමක් තිබිය යුතුයි. අෙප් රට පිළිබඳව අප කථා කළ යුතුයි. ඒ
නිසා ෙම් තිෙබන සාමකාමී තත්ත්වය යටෙත් අත්වැල් බැඳ ෙගන
ෙම් රට ෙගොඩ නැඟීමට එක්වන්න කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
විපක්ෂයට ආරාධනය කරනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන
යන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රජය ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඇති කර ෙගන
තිෙබන බව අප කවුරුත් දන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන්
ආෙයෝජන දිරි ගැන්වීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපනයනය කරන අයට අවස්ථාව ලබා දී
තිෙබනවා. සුළු හා මධ්යම පන්තිෙය් රැකියාවල ෙයෙදන අයටත්
සහන ලබා දී තිෙබනවා. ස්වයං රැකියාවල ෙයෙදන අයටත් සහන
සලසා තිෙබනවා. රට පුරාම ඇඟලුම් කර්මාන්තය ෙගොඩ නැඟීම
සඳහා අවශ්ය කටයුතු ෙමම අය වැය මඟින් ෙයෝජනා කර
තිෙබනවා. ෙම් තුළින් අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට ෙහොඳම
අවස්ථාවක් හිමි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අෙප් ආර්ථිකය වර්ධනය
ෙවලා තිෙබනවා. කලින් වසරවලට වඩා අය වැය පරතරය අඩු
ෙවලා, ආර්ථික වර්ධනය තවත් වැඩි ෙවලා තිෙබන බවත් අපට
කියන්න පුළුවන්. ෙමම අය වැය මඟින් රජෙය් උසස් නිලධාරින්
සඳහා නිවාස සංකීර්ණ ඉදි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් ඇති කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ අවට රාජකාරි කටයුතුවල නිරත
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් නිවාස පශ්නය විසඳීමටත් නිවාස සංකීර්ණ
ඉදි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවා.
ෙමවර අය වැය තුළින් තමන්ෙග් පඩි වැඩි වීම පිළිබඳව රජෙය්
ෙසේවකයන් තුළ විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ෙම් රජය
මීට වඩා රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කරනවා නම් අප කවුරුත්
සතුටුයි. නමුත් ෙම් රෙට් තිෙබන අනිකුත් සංවර්ධන
වැඩසටහන්වලටත් මුදල් ෙවන් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමවර අය
වැෙයන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල්
1,200කින් වැඩි කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්කට යම්
කිසි කලක්, අවස්ථාවක් අප දිය යුතුයි.
ඔබතුමන්ලා ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් දිහා බලන්න. අෙප් රෙට්
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරන්න අවශ්ය
ෙවලා තිෙබනවා. නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා ෙලස අප සලකන
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ඇති කරපු ඒ වැඩ
පිළිෙවළ අප තවමත් ඉදිරියට ෙගන යනවා. ෙම් රෙට් සියලු ජන
ෙකොටස් එක්ව ෙම් රට ෙගොඩ ගැනීම සඳහා අත්වැල් බැඳෙගන
ඉදිරියට යාම ඉතාම අවශ්ය බව ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා කියා සිටිනවා.
ආගම් වශෙයන්, කුල වශෙයන් ෙවන් ෙනොවී සිංහල, මුස්ලිම්,
ෙදමළ යන සියලු ජන ෙකොටස් ජීවත් වන ඒකීය රටක් හැටියට
තමන්ෙග් අනන්යතාව සහ සංස්කෘතිය රැකෙගන කටයුතු කිරීමට
අවස්ථාවක් ලැබිය යුතුයි. දැන් ඒ අවස්ථාව උදා වී තිෙබනවා.
ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න තිෙබනවා. කථා කරලා, රජෙය් අවධානය
ෙයොමු කරවලා ඒවාට විසඳුමක්, නිසි කියා මාර්ගයක් ලබා ගන්න
පුළුවන් වන බව මම ෙම් ෙමොෙහොෙත් සඳහන් කළ යුතුයි.
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ෙම් රෙට් කිසිම ජාතිවාදී වැඩ පිළිෙවළකට කවදාවත් ෙම් රජය
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ජීවත් වන සුළුතර ජනතාවක්
හැටියට ඇත්ත වශෙයන්ම අප කවදාවත් ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදයට
ඉඩක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒකීය රටක් හැටියට ශී ලංකාව තුළ සියලු
ජන ෙකොටස් සාමකාමීව ජීවත් වන පරිසරයක් ඇති කරයි කියන
ෙලොකු විශ්වාසයක් අපට තිෙබන බව මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් කියා
සිටිනවා. ෙමවර අය වැය ජනතාවට සියලුම පහසුකම් ලබා දී
තිෙබන ෙහොඳම අය වැයක් බව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 13ක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.42]

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වසර සඳහා ඉදිරිපත්
කර ඇති අය වැය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම
පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඒ වාෙග්ම මාධ්ය හරහාත් ෙම් අය වැය
පිළිබඳව විවිධ අර්ථ කථන, විවිධ පුෙරෝකථන, විවිධ මතවාද
ඉදිරිපත් වූ ආකාරය අප දැක්කා.
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
එතුමාෙග් සාම්පදායික සුපුරුදු වචන මාලාවම ඊෙය්ත් පාවිච්චි
කළා. අය වැය නිකම්ම නිකම් කඩදාසි මිටියක්, අර්ථයක් නැති
හරසුන් ලියවිල්ලක් හැටියට හඳුන්වමින් එතුමා හැම දාමත් අය
වැය පිළිබඳ විවාදෙය් දී කරන සුපුරුදු කථාව අදත් සුපුරුදු
විධියටම ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා පශ්න රාශියක් අහෙගන
ගියා, ෙම් සංවර්ධන කටයුතු සිදු වුණාද කියන කාරණාව
සම්බන්ධෙයන්. ඒ ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කලින්
අපි විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. සෑම
ක්ෙෂේතයක් ගැනම අවධානය ෙයොමු වුණු, සෑම ක්ෙෂේතයක්
ගැනම හිතපු, ෙලෝක ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටද්දීත් තිරසාර
ආර්ථික සංවර්ධනයක් රට තුළ පවත්වාෙගන යාම සඳහා වූ
ඉතාමත්ම දූරදර්ශී අය වැයක් හැටියට තමයි මා ෙම් අය වැය
දකින්ෙන්. ෙම්ක දූරදර්ශී අය වැයක්. ෙම් අය වැය, ෙද්ශීය
නිෂ්පාදකයා දිරිගන්වන ගමන්, ආෙයෝජකයින් දිරිගන්වන ගමන්,
රාජ්ය ෙසේවකයා ආරක්ෂා කරන ගමන්, විශාම ගිය ෙසේවකයා
ආරක්ෂා කරන ගමන්, කාන්තාවන්ෙග් ව්යවසායකත්වයට ගරු
කරන ගමන්, pavement එෙක් සිටින, තී ෙරෝද රථෙය් සිටින,
ෙපොදුෙව් ඒ සෑම ෙදෙනක් ගැනමත් අවධානයට ලක් වුණු අය
වැයක් හැටියට මා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් සෑම ෙදෙනක් ගැනම හිතලා ෙම්
අය වැය සකස් කර තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් අය වැයවල් හැදුෙණ්,
සමහර ෙවලාවට මහා පරිමාණෙය් බදු ෙගවන ඉහළ
පැලැන්තිෙය් බදු වංචාකරුවන්ට ඒ සඳහා ඉඩ කඩ සැලෙසන
ආකාරයටයි;
එෙහම නැත්නම් දුප්පත් ජනතාව තැෙළන,
ෙපොඩිෙවන විධියටයි. අය වැය ෙල්ඛනය කියවලා ඉවර
ෙවනෙකොට හැෙමෝටම "හුෙර්" දමලා අත්පුඩි ගහන්නට පුළුවන්,
තුන්වැනි පන්තියට, ගැලරියට ගහන ෙමොනවා හරි ෙයෝජනා ෙදක
තුනක් දමලා අෙනක් පැත්ෙතන් සියල්ල සූරා කන, සුළු
ජනතාවට අහිතකර වන අය වැය තමයි ඉතිහාසෙය් ඉදිරිපත්
වුෙණ්. හැෙමෝටම සතුටු වන්නට පුළුවන් අය වැයක් අද ඉදිරිපත්
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි හැෙමෝටම අත්පුඩි ගහලා පීති වන්නට
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පුළුවන්, ඔල්වරසන් ෙදන්නට පුළුවන් අය වැයක් ෙනොෙවයි,
හැෙමෝෙග්ම අනාගතය ගැන හිතලා, තමන්ෙග් දරුවන්ෙග්
අනාගතය ගැන හිතලා, ඉතාමත්ම වැදගත් අය වැයක් හැටියට
සන්ෙතෝෂ වන්නට පුළුවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට අෙප් සුභාශිංසන එකතු කරනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත
වන්නට ඕනෑ, මා නිෙයෝජනය කරන මෙග් ජනතාව ෙවනුෙවන්
ගාල්ල නගරය සංවර්ධනය කරන්නට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 100ක නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතියකට ෙම් අය වැෙයන්
එතුමා ඉඩහසර ලබාදීම ගැන. ඊට අමතරව ගාල්ල නගර සභා
ෙගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා කරලා නගර සභා ශාලාව නවීන
පන්නෙය් රංග ශාලාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන
100ක මුදලක් පළමු වැනි වතාවට ජාතික අය වැයකින් ෙවන් කර
දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම ගාල්ල නගරෙය් සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයක් හැටියට
සුවිෙශේෂී රංග ශාලාවක් සකස් කරන්නටත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයනුත්
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම ගාල්ල දිස්තික්කයට විෙශේෂෙයන්ම බලපාන ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන්, ෙගොවි
ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම ව්යවසායකයන් ෙවනුෙවන්,
එවැනි ඉතාමත්ම සුවිෙශේෂී කාරණා රාශියක් සඳහා ෙම් අය වැය
හරහා සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට
ඍජුව දැෙනන ඒ කාරණා ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
පශංසාව පළ කරනවා.
අපි දන්නවා, රටක් විධියට ෙම් මහා පරිමාණ ආර්ථික ඒකක
ගැන කල්පනා කරනවා වාෙග්ම, මහා පරිමාණ ව්යවසායකයන්
පිළිබඳව කථා කරනවා වාෙග්ම, ගෘහ ආර්ථික ඒකකවල ඉඳලා
යම් සංවර්ධනයක් ෙම් අය වැය තුළින් ඉලක්කගත කර තිෙබන
බව. විෙශේෂෙයන්ම ගෙම් සිටින කුඩා ව්යවසායකයාට, ගෙම් පුංචි
ෙකොරටුෙව් වගා කරන ෙකනාට, බිත්තර ටික නිෂ්පාදනය කරන
ෙකනාට ශක්තියක් ෙවන්න ඉතාමත්ම දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක්
හදලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගොවි ජනතාව උනන්දු
කරවීම සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට, දිසාපතිවරයාට පවා
උත්ෙත්ජනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. සියල්ල ඉලක්කගත කර
තිෙබන්ෙන්; දිසාගත කර තිෙබන්ෙන් කමික ආර්ථික වර්ධනයක්
ෙවනුෙවනුයි. ගෙම් ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කරන්නයි. නගරෙය්
ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කරන ගමන්, ෙලෝක ආර්ථිකයත් එක්ක
යන්න පුළුවන් ශීඝ ගමනක් යන ගමන් ගෙම් පුංචි මිනිහාෙග්
ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්නටත් ෙම් අය වැය තුළ වැඩ කටයුතු
කරලා තිෙබනවා.
“දිවි නැගුම' හරහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් දක්වා
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා; අනාගතෙය් දීත් ඒ සඳහා දැවැන්ත
වැඩ පිළිෙවළක් සංවිධානය කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි දකිනවා, පසු ගිය දවස්වල 'අෙප් ගම' කියන
සංකල්පය හරහා අපට පුළුවන්කම ලැබුණාය කියා, ගම ෙකොළඹට
-ෙම් බත්තරමුල්ලට- ෙගෙනන්න. ගම ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා
ෙලෝකයට ෙපන්වන්න; ගෙම් ආර්ථිකය ෙපන්වන්න; ගෙම්
ආර්ථිකෙය් ශක්තිය ෙපන්වන්න; ගෙම් ආර්ථිකෙය් ශක්යතාව
ඉස්සරහට ෙගනි යන්න. හැබැයි ඉතිහාසෙය් නම් තිබුෙණ් ෙකොළඹ
ගමට ෙගනිහිල්ලා ෙපන්වන එක. අද ගම ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා.
ෙකොළඹ 'අෙප් ගම' හදලා ෙපන්නුම් කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි
මතක් කරන්නට ඕනෑ, 'දිවි නැගුම' වැඩ පිළිෙවළ එක්ක ෙම් යන
ගමනත් සමඟින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් වර්ධනය කාටවත් කඩන්න
බැරි, ෙලෝක ආර්ථික අවපාත දාහක් ආවත්, ඒ ෙලෝක ආර්ථික
අවපාතවල බලපෑම ලංකාවට ෙකොයි ෙවලාෙව් ආවත්, අෙප් පුංචි
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මිනිහාෙග් ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැෙටන්ෙන් නැති කමෙව්දයක්
ෙම් හරහා නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. අපි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත්, බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත
වනවා, ෙම් දූරදර්ශී වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන්.
අද සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ජනතාවට ලැෙබනවා. ඒ සඳහා
ජනතාව පතිචාර දක්වනවා. සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ලැෙබන ෙකොට
තමයි පවත්වන මැතිවරණවලින් දවසින් දවස ඡන්ද පතිශතය වැඩි
ෙවලා, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පමුඛ සන්ධාන
රජය ජයගහණය කරන්ෙන්. පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙම් කථා කරන
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ඇතුළු විරුද්ධ පාර්ශ්වයට
සංවර්ධනය ෙපෙනන්ෙන් නැති වීමයි; දැෙනන්ෙන් නැති වීමයි.
නමුත් ජනතාවට දැෙනනවා. එක්ෙකෝ පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබන
නායකත්ව අර්බුදත් එක්ක ෙම් අය නිර්වින්දනය ෙවලා. ෙම්
නිර්වින්දනය වීම නිසා ෙම් සංවර්ධනය ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.
එෙහමත් නැත්නම් දාෙගන ඉන්න කණ්ණාඩිෙය් පාට නිසා,
එෙහමත් නැත්නම් පපු කැනැත්ත ඇතුෙළේ තිෙබන කුහකත්වය
නිසා ෙම් සංවර්ධනය ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒක අපි විෙශේෂෙයන්ම
මතක් කරන්නට ඕනෑ.
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ඊෙය් කථාව පටන් ෙගන
ටිකක් ෙවලා ගියාට පස්ෙසේ අහනවා, "අෙප් රෙට් ආර්ථික සහ
සමාජ සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක ෙවනවා ද?" කියලා.
ෙපෙනන්ෙන් නැද්ද? ජනතාව දන්නවා, කියාත්මක ෙවනවා
කියන කාරණාව. එතුමා අහනවා, "සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජීවිතවල
දියුණුවක් තිෙබනවා ද?" කියලා. ඔව්, දියුණුවක් තිෙබනවා. ඒ
නිසා තමයි ඉස්සර ටීවී එකක් ෙනොතිබුණු ෙගදරට ටීවී එකක්
ආෙව්; ෆිජ් එකක් ආෙව්; තී වීලර් එකක්වත් නැති ෙගදරට කාර්
එකක් ආෙව්. ආර්ථික වශෙයන් මිනිසුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය quality of life - ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයාට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, ෙකොළඹ හෙත් ඉඳලා බලන
ෙකොට. ඒ වාෙග්ම එතුමා අහනවා, "ඉදි කිරීම් සිද්ධ ෙවනවා, ඒවා
එකකින්වත් රැකියා වැඩි වුණාද, තරුණ තරුණියන්ට අනාගතයක්
නිර්මාණය වුණාද?" කියලා. ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට
ලංකාෙව් තරුණ පඥප්තියක් අපි සම්මත කර ගත්තා. ඒ තරුණ
පඥප්තිය ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය තරුණ සමුළුවට ඉදිරිපත්
කරලා ඒක පිළිගත්තා. ඊට අමතරව, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය
තරුණ මධ්යස්ථානය විධියට ලංකාව ෙතෝරා ගත්තා.
විරැකියාෙවන් ෙපළුණ, පාරක් පාරක් ගාෙන් ගිහිල්ලා ෙබෝඩ් ලෑලි
උස්සපු උපාධිධාරින් 50,000ක් ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් රස්සාගත
කළා. අද ඒ පත්වීම් ස්ථීර පත්වීම් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. අද
තරුණ තරුණියන්ට තාක්ෂණ දැනුම ලබා දීලා, ෙතොරතුරු
තාක්ෂණයට ෙදොරටු විවර කරලා, ඉංගීසි අධ්යාපනය දියුණු
කරලා, පාසල් අධ්යාපනය ඉතාමත් සුවිෙශේෂී තත්ත්වයකට
ෙගනැවිල්ලා, අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ඉතිහාසෙය් හැෙමෝම
ගන්න භය වුණු තීන්දු තීරණ අරෙගන අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය්
බරපතළ ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා. තරුණ තරුණියන් නිසි
වයසට එන ෙකොට ඔවුන්ෙග් අනාගතය ෙලෝකයට මුහුණ
ෙදන්නට පුළුවන් විධියට සකසා ගන්න ෙදොරටු විවර කරලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
අනාගතයක් උරුම ෙවලා ෙනොතිබුණු, ෙහට දවෙසේ ෙමොකක්
ෙවයිද කියලා බිෙයන් සැෙකන් ජීවත් වුණු අෙප් තරුණ
පරම්පරාවට, අෙප් ඉපෙදන්න ඉන්න දරුවන්ට නිදහෙසේ ඉන්න
පුළුවන් රටක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට
ෙම්වා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප වැඩි
වුණා ද කියලා එතුමා අහනවා. වැඩි වුණා. ඒක දැකලාත් නැහැ.
ෙමොකද, අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් ෙම් ගරු
සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ ෙන්; මාපිලා එලවන්න ගියා ෙන්.
විශාමිකයන්ට සහන සැලසුණා ද? සැලසුණා. ෙගොවියාෙග්,
ව්යාපාරිකයාෙග් ආදායම ඉහළ ගියා ද? ඉහළ ගියා. ෙගොවියාෙග්
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ආදායම තවදුරටත් ඉහළ නංවන්න තමයි විෙද්ශ රටවලින් ෙගොවි
නිෂ්පාදන ෙගන ඒම සීමා කිරීම සඳහා බදු පැනවීම් ෙම් අය වැය
හරහා සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්.
අපි කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ, රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා
ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ෙම් තත්ත්වයට වැෙටයි කියලා.
මහින්ද සමරසිංහ මහත්තයා වාෙග් ෙලෝකය ගැන දන්නා,
ජාත්යන්තරය ගැන දන්නා, ජාත්යන්තරෙය් ආකර්ෂණය ලංකාවට
ෙගන එන්න වැඩ කරපු උදවිය හිටපු පක්ෂයක් තමයි එක්සත්
ජාතික පක්ෂය. හැබැයි, අද ලංකාවට විරුද්ධව මඩ ගහන්න,
සිරිෙකොත කියන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මූලස්ථානයට, ඒ
දැවැන්ත පක්ෂෙය් මූලස්ථානයට Channel 4 එක ෙගනැල්ලා, ෙම්
රටට වින කරපු එල්ටීටීඊ තස්තවාදින්ෙග් පිරිසක් ෙගනැල්ලා
චිතපට හදන්න අවකාශ හදලා දුන්නා. ෙම් සිද්ධිය වන විට මා
හිතුවා, රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා ද ෙම් පක්ෂෙය් නායකයා
කියලා. අපට සැකයක් තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයාට විරුද්ධව අලි ෙකොටි ගිවිසුම ගැන කැසට් පට හදාපු,
"රනිල්ට බැහැ" කියාපු මංගල සමරවීර මහත්මයලායි අද එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ෙමෙහයවීම් කටයුතු කරන්ෙන්. සමහර විට
එතුමන්ලාෙග් බහට රැවටිලා ෙවන්න පුළුවන්, රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයා අද ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්ෙන්. අපි ඒ ගැන
ෙබොෙහොම කනගාටුවට පත් වනවා. අද එතුමන්ලා ෙබොෙහොම
උජාරුෙවන් කථා කරනවා, බිතාන්ය අගමැතිවරයාෙග් පකාශ
ගැන. බිතාන්ය අගමැතිවරයා ලංකාෙව්දී කරපු පකාශ ගැන,
ලංකාෙවන් එපිටට ගිහිල්ලා, තමන්ෙග් රටට ගිහිල්ලා ෙම් රටට
විරුද්ධව කරපු පකාශ පිළිබඳව මහා උජාරුෙවන් කථා කරනවා.
රටක් විධියට, ශී ලාංකිකයින් විධියට ෙම්ක මහා ලජ්ජාසහගත
සිද්ධියක්. ලජ්ජයි. රටට විරුද්ධව තීන්දු තීරණ ගන්න ෙකොට,
රටට විරුද්ධව පකාශ නිකුත් කරන ෙකොට අත්පුඩි ගහන
විපක්ෂයක් බවට අද ෙම් විපක්ෂය පත් ෙවලා. හැබැයි,
ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග් බිතාන්ය අගමැතිතුමා වීදුරු
ෙගවල්වල ඉඳෙගනයි ගල් ගහන්ෙන් කියන එක අපි කියන්න
ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු අයර්ලන්තෙය් සිදු වුණු
සිදුවීම් පිළිබඳව අද BBC රූපවාහිනිෙය් Panorama වැඩසටහන
තුළින් නැවත නැවත විකාශය කරමින් ෙපන්වනවා. උතුරු
අයර්ලන්තෙය් ෙබල්ෆාස්ට් පෙද්ශෙය්දී නිරායුද සිවිල් වැසියන්
දසදහස් හයසියයකට අධික පමාණයක් තමන්ෙග් අතින් ඝාතනය
වුණා කියලා ඒ හමුදාෙව් හිටපු ෙසොල්දාදුෙවෝ තුන් ෙදෙනකු අද
BBC නාළිකාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කථා කරනවා. ඊට අමතරව,
අපට ඔය ඇඟිල්ල දිගු කරන බිතාන්යය ගැන කිව්ෙවොත්, අෙප්
බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් එදා ලංකාව අල්ලා ගන්න
ඇවිල්ලා අෙප් වීර මද්දුමබණ්ඩාරලාෙග් ඉඳලා පුංචි අයව
වංෙගඩිෙය් දමා ෙකොටපු ඉතිහාසයකුයි තිෙබන්ෙන්. නැවත
වතාවක් ඒ ඉතිහාසය අපි ආවර්ජනය කරලා ඒවාවලදී සිද්ධ වුණු
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් ඔය
බිතාන්ය අගමැතිතුමාට කෙන් ඇඟිලි ගහ ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ
නිසා විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ඇතුළු විපක්ෂයට
අපි මතක් කරනවා, ෙම් වාෙග් බාල තුරුම්පුවල එල්ෙලන්න
සූදානම් ෙවන්න එපා කියලා. පිදුරු ගෙහත් එල්ෙලන්න සූදානම්
වැෙටන ෙවලාවට. හැබැයි සිංහෙයෝ තණ ෙකොළ කන්ෙන් නැහැ.
ඒ නිසා ඒ තණ ෙකොළ කන ජාතියට වැෙටන්න එපාය කියලා අපි
විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙදොන් ජුවන්
ධර්මපාල රට පාවා දීම ගැන අද රනිල් විකමසිහ මහත්තයා
එතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා. අෙන්! නූතන ෙදොන් ජුවන්
ධර්මපාල කවුද කියන එක, රෙට් කෑල්ලක් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට
සාම ගිවිසුෙමන් ලියා ෙදන්න රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කෙළේ
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ෙමොකක්ද කියන එක අද එතුමාට අපි නැවත වතාවක් මතක් කර
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම රනිල් විකමසිංහ මහත්මයලාට එදා කැසිෙනෝ
ෙහොඳයි. අදත් කැසිෙනෝ ෙහොඳයි. කැසිෙනෝ සල්ලිත් ෙහොඳයි.
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ඊෙය් කැසිෙනෝවලට විරුද්ධව කථාව
කරලා අවසාන වශෙයන් කිව්වා, ෙටන්ඩර් දාලා දුන්නා නම්
ෙහොඳයි කියලා. දැන් ෙම් කියන්ෙන් කැසිෙනෝ ෙහොඳ නැහැ කියලා
ෙනොෙවයි. අපි පිළිගන්නවා සමහර පක්ෂ කැසිෙනෝවලට විරුද්ධයි
කියලා. ෙලෝකය දැකලා නැති, ලංකාෙව් සංවර්ධනය ගැන තීන්දු
තීරණ ගන්ෙන් නැති, පටුව හිතන සමහර පක්ෂ තිෙබන්න
පුළුවන්. හැබැයි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා වාෙග් ෙකනකු,
"Regaining Sri Lanka" තුළින් කැසිෙනෝවලට වාෙග්ම ෙම්
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න ෙම් වාෙග් ආෙයෝජනවලට ඉඩ දීපු
පක්ෂයක නායකයකු ෙම් විධියට විරුද්ධ වීම ෙද්ශපාලන
වශෙයන් ඉතාමත්ම තකතිරු කියාදාමයක් හැටියට මා මතක්
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොටට
විතරක් සංවර්ධනය සීමා ෙවලා කියලා ෙචෝදනාවක් කළා. එන්න
ගාල්ලට. ගාල්ෙල් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවා;
ඉතාමත්ම සුවිෙශේෂී සංවර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවා. යන්න
යාපනයට. යාපනෙය් ඉඳලා පහළට එනෙකොට - උතුෙර් ඉඳලා
දකුණට - ෙප්දුරු තුඩුෙව් ඉඳලා ෙදවුන්දර තුඩුවට දැවැන්ත
සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් දැවැන්ත සංවර්ධනය
ෙම් උදවියට ෙප්න්ෙන් නැහැ. මුළු රටමයි දියුණු ෙවන්ෙන්.
මා තව එක කාරණයක් කියලා ඉවර කරනවා. ෙකොළඹ
තිෙබන සංවර්ධනය දිහා අද සමහරුන්ට ඇස් ෙදක ඇරෙගන
බලාෙගන ඉන්න බැහැ. ඇස්වල කටු අනිනවා වාෙගයි.
දියවන්නාව පැත්තට එනෙකොට දියවන්නාව පැත්ෙත් තිෙබන
සුන්දරත්වය දකින ෙකොට ඇෙඟ් මයිල් ෙකළින් ෙවනවා ඇති
සමහරුන්ෙග්. හැබැයි, මා එක කාරණාවක් මතක් කරන්න
කැමැතියි. ඔය දියවන්නාව මැද තිෙබනවා, ෙකොන්කීට් ටිකක්.
ටිකක් ෙහොයලා බලන්න. අර ෙබෝට්ටු නවත්වන හරිෙය් ගස්
අතරින් තිෙබනවා ෙකොන්කීට් කණු ටිකක්. ඒ ෙකොන්කීට් කණු
ටික සවි කරන්න ඉතිහාසෙය් හිටපු නාගරික සංවර්ධන
ඇමතිවරයාට -මංගල සමරවීර ඇමතිවරයාට- මිලියන 900ක් ගියා.
රුපියල් මිලියන 900ක් ගියා ෙම් දියවන්නා වැෙව් ජනාධිපති
මන්දිරයක් හදන්න සූදානම් කරන්න. නමුත් අද රාජ්ය ආරක්ෂක
හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙම් සමස්ත
සංවර්ධනය කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 900ක් වියදම්
කරලා ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ ජනාධිපති මන්දිරය ෙවනුෙවන් වියදම්
කළ සල්ලි ගැන අද කථා කරනවා ද? අද ඒවා වතුරට යට ෙවලා
ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ෙම් වාෙග් තුට්ටු ෙදකට
වැෙටන්ෙන් නැතිව ඊට එහාට ගිහින් ෙලෝකය දකින්නට ඕනෑය
කියලා. විපක්ෂය පමණක් ෙනොෙවයි, සියලුම ෙදනා එකතු ෙවලා
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය දිහා ෙබොෙහොම විවෘත මනසින් බලා,
අනාගතය ෙබොෙහොම විවෘත මනසින් දැකලා ෙම් රට ෙවනුෙවන්,
ඉපෙදන්නට ඉන්න අෙප් දරුවන් ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ ගන්නා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් රට ෙගන යන්න ශක්තිය, ෛධර්ය
ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.59]

ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය

(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප අය වැය ගැන කථා
කරන්ෙන් ආසියාෙව් පථම වරට පැවැත්වූ 23ෙවනි ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩල රාජ්ය නායක සමුළුව අවසන් වීමත් සමඟයි. ෙමහි අපට
ඇති විෙශේෂත්වය වන්ෙන් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සභාපතිත්වයට
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අෙප් රාජ්ය නායක අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත්වීමයි.
එය අපට විශාල සතුටක්. ඒ වාෙග්ම මහා අභිමානයක්. ඒ අනුව
පළමුෙකොට එතුමාට මෙග් ශුභාශිංසන පිරිනමමින් මෙග් කථාව
ආරම්භ කරනවා.
බිහි වී අෙප් සියලුම ජාතිෙය
හරියට වසර හැට අටකුත් විය
සම කළ ෙනොහැකි කිසි විට අන්
මම සුබ පතමි අතිගරු
මහජන බලය එක්ෙකොට නගරෙය
සටනක ෙයදුන ජාතිෙය පණ
සිංහල වීර පුත් ඉතිහාසෙය
රන් පුරුකක්ය අද ෙම් රජපස

පිනට
දැනට
කිසිෙවකුට
ජනපතිඳුනට
ගාෙම්
ගැලවීෙම්
දාෙම්
නාෙම්

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්සර අය වැය
පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා කියන විට ජනතාව උනන්දුවක් දැක්වූෙව්
ෙමොන ෙමොනවාෙය් මිල අඩු ෙව්විද, වැඩි ෙව්විද කියලායි. නමුත්
අද අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කරන විට
ජනතාව වාෙග්ම විවිධ සමාජ සංවිධාන උනන්දුවක් දැක්වූෙව් අපි
ෙයෝජනා කළ ෙද්වල් කීයක් කියාත්මක කර තිෙබනවාද
බලන්නටයි. ඒකට ෙහේතුව ෙමයයි. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා,
ෙම් මුදල් අමාත්යවරයා ෙවෙල් ඉපනැල්ල පෑගුව, දුප්පතාෙග්
ෙගොවියාෙග් කම්කරුවාෙග් දුක, ෙව්දනාව වාෙග්ම දහඩිය සුවඳ
හඳුනන ගෙමන් පැමිණි ජනතා නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් අය වැය
සකස් කරන්න ඉස්සර ෙවලා සෑම ජන ෙකොටසක් එක්කම කථා
කරලා අදහස් විමසුවා. මහා සංඝරත්නය, ෙගොවියා, කම්කරුවා,
කාන්තාෙවෝ, ව්යාපාරිකෙයෝ, උගතුන්, බුද්ධිමතුන් කැඳවා මාස
කිහිපයක් පුරා සාකච්ඡා කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි මහා පාෙර්
ගමන් කළා. අවට පරිසරය බැලුවා. විශ්වවිද්යාලවලට ගියා.
තමන්ෙග් ඇස් ෙදෙකන් ඒ අවශ්යතාවන් සහ අඩු පාඩු දැකලා
තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. එම නිසා සියල්ලම ආවරණය
වන ජනතා අය වැයක් හැටියටයි මම ෙම් අය වැය හඳුන්වන්ෙන්.
ෙම් වන විට අෙප් රෙට් මුදල් අමාත්යවරුන් ගණනාවක් අය
වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා,
එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, එම්.ඩී. බණ්ඩා මැතිතුමා, ෙරොනී ද
මැල් මැතිතුමා ආදී වශෙයන් මුදල් අමාත්යවරුන් ගණනාවක් අය
වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් හුඟ ෙදෙනක් එදා අය වැය
සකස් කෙළේ ෙලෝකය දිහා බලා ෙලෝකයට ගැළෙපන ආකාරයටයි.
නමුත් ෙම් අය වැය ලංකාව පැත්ෙත් ඉඳලා හදපු අය වැයක්. අෙප්
පැත්ෙතන් අපට ෙපෙනන්ෙන් මහ ජනතාවෙග් අය වැයක්
හැටියටයි.
ෙදවුන්දර තුඩුෙව් සිට ෙප්දුරු තුඩුවට යන්න එන්න
පුළුවන්කමක් දැන් තිෙබනවා. බැලු බැලූ හැම තැනම
ආශ්චර්යයන්. ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, වරායවල්, අධිෙව්ගී මාර්ග,
නිවාස, පිරිසිදු අලංකාර ඇළ ෙව්ලි, විසිතුරු පැළෑටි, ගඳ ෙනොගසන
නගර, සුන්දර දිය ඇළි, අලංකාර නගර තිෙබනවා. ෙම් තමයි
ආශ්චර්යය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙයෝජන අවස්ථා ඉහළ නංවා
ආර්ථික වර්ධනය ෙව්ගවත් කර දිළිඳු බව ෙහවත් දරිදතාව අඩු කර
ගනිමින්, ෙසේවා නියුක්තිය ඉහළ නැංවීම සඳහා වූ ෙයෝජනා රැසක්
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පරිණත බව,
බුද්ධිමත් බව ෙමම ෙයෝජනාවලින් වඩාත් ඉස්මතු වී තිෙබන බව
ෙපන්වා ෙදන්න මම කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රැකියා ලබා දුන්ෙන් නැහැ,
ෙගොවියාට සහන දුන්ෙන් නැහැ ආදී වශෙයන් ෙනොෙයකුත්
ෙචෝදනා කරපු අෙප් ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙගන්
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කනගාටුෙවන් වුවත් මා අහන්න කැමැතියි, ෙම් රජය ඒ කිසිම
ෙදයක් ජනතාවට ලබා දුන්ෙන් නැත්නම් මැතිවරණයකට ගියාම
ජනතාව විපක්ෂය පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් ඇයි කියලා. වරක්
ෙදවරක් ෙනොෙවයි, විසිපස් වතාවක්ම ජනතාව විපක්ෂය
පතික්ෙෂේප කළා. "අද රජ ෙවනවා, ෙහට රජ ෙවනවා" කියලා
විපක්ෂය හැම දාම හීන මවනවා. නමුත් හැම දාම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා වැඩි ඡන්ද පතිශතයකින් ජයගහණය කරවන්න
ජනතාව පැන්සල් කතිරය ගහනවා. "අය වැය පුස්සක්"ය කියන
කථාවට ඒෙකන්ම පිළිතුරු ලැෙබනවා කියලා මා විශ්වාස
කරනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් ෙමොන ඡන්දය පැවැත්වූවත් ජය අපටයි
කියලා මම කියනවා.
බලය තිබුණු කාලෙය් විපක්ෂය තරුණ තරුණියන් කී
ෙදෙනකුට, උපාධිධාරින් කී ෙදෙනකුට රැකියා දුන්නා ද?
ෙගොවියාට දුන් සහනය ෙමොකක්ද? ඒකට උත්තරය, "ෙමොකවත්
නැහැ, ෙසේරම කප්පාදු කළා" කියන එකයි. මට මතක් වනවා, වී
ෙවනුවට කුඹුරුවල ෙරෝස මල් වවන්න ඕනෑය කියලා ඒ යුගෙය්
විපක්ෂෙයන් කියූ කථාව. කුඹුරු ෙගොඩ කරන්න ෙයෝජනා කළා.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පුරන්ව තිබුණු කුඹුරු අද වී කරල්වලින්
පිරිලා. ගබඩා කර ගන්න බැරි තරමට අද වී නිෂ්පාදනය වැඩි
ෙවලා. පිට රටින් සහල් ෙගන්වන ෙදොරටු අද වහලා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙගොවියාට සහන සලසන්න තවදුරටත් කන්න
ෙදකටම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්න ෙම් අය වැෙයන්
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.
ෙමතැනදි මා තවත් කරුණක් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න
කැමැතියි. එනම්, රුපියල් 250,000ක ෙපොලී රහිත බැංකු ණයක්
කාන්තා ව්යවසායකයන්ට ලබා ෙදන්න කළ ෙයෝජනාව. එය අපි
ඉතාමත්ම අගය කරනවා. සමස්ත කාන්තා පරපුර ෙවනුෙවන් මා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවනීය ආචාරය ඒ ෙවනුෙවන්
පුද කරනවා. කජුගම කජු විකුණන සෙහෝදරියන් ගැන, නුවර
පාෙර් රඹුටන් විකුණන සෙහෝදරියන් ගැන, පාර අයිෙන් බත්
පාර්සල් තබා ෙගන විකුණන සෙහෝදරියන් ගැන, ගෙම් කුඩා
කඩයක් දමා ෙගන පවුෙල් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න ෙවර දරන
සෙහෝදරියන් ගැන, ගල් වෙල් ගල් කඩන, ෙත් දළු ෙනළන, කීර
ෙකොටුෙව් කීර කපන සෙහෝදරියන් ගැන කවුරුවත් බැලුෙව් නැහැ.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
"දිවි නැඟුම" වැඩසටහන හඳුන්වා දුන් පසු ෙම් සියලු ෙදනාටම
ෙදපයින් නැගී සිටින්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. එදා අපි
"දැයට කිරුළ" නරඹන්න ගිය ෙවලාෙව් විස්මයජනක නිෂ්පාදන,
අලංකාර ෙරදිපිළි, ෙනොෙයකුත් විසිතුරු භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කළ
ෙවෙළඳ කුටි රාශියක් තිබුණු බව දැක්කා. ගම්පහ දිස්තික්කෙය්
ජීවත් වන ෙකෙනකු හැටියට මා ආඩම්බරෙයන් කියනවා, ඒ
කුටිවලින් වැඩි පමාණයක් තිබුෙණ් ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් බව.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට යනෙකොට ඉවත දමන, ෙව්ලිලා වීසි
කරන තල් ෙගොබවලින්, ඉඳි ෙකොළවලින් සකස් කළ ලස්සන
විසිතුරු භාණ්ඩ තිෙබන ෙවෙළඳ කුටි රාශියක් අද අපට පාර
ෙදපැත්ෙත්ම දකින්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විසිතුරු
මැටි භාණ්ඩ සැකසීමටත් දිවි නැඟුෙමන් විශාල රුකුලක් ලැෙබන
බවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ. පුහුණු
වැඩසටහන්වලින් පසුව අද ඒ පෙද්ශවල කාන්තාෙවෝ හඳුන්කූරු
හදනවා, සපත්තු හදනවා. ඒ වාෙග්ම රූපලාවන්ය කටයුතු කරන
ස්ථාන රාශියක් අභිනවෙයන් ඉදි ෙවලා තිෙබන බවත් අපට
දකින්න ලැෙබනවා. "දිවි නැඟුම" ව්යාපෘතිය යටෙත් ගෘහ
ආර්ථිකය නංවාලීම සඳහා විවිධ නිෂ්පාදන ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා විෙශේෂ අවධානයක්
ෙයොමු කර ෙපෞද්ගලිකව ඒ ගැන ෙසොයා බලමින් අෙප්
කාන්තාවන්ට, ගෘහිනියට පවුල් සංස්ථාව නංවාලීම සඳහා විශාල
රුකුලක් ලබා ෙදනවා. ඒ තුළින් බීජ පැළෑටි නිෂ්පාදනයත් දිරි
ගන්වනවා. එක ගාම නිලධාරි වසමකින් දිවි නැඟුම පිළිබඳ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය]

ෙහොඳම පවුල් පහක් ෙතෝරා ෙගන ඒ අයට රුපියල් 10,000ක
දීමනාවක් ලබා දීමටත් ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.
ඒකත් අපට ලැබුණු විෙශේෂ වරපසාදයක් හැටියටයි මා
සලකන්ෙන්. ඕනෑම ෙකෙනකු ෛධර්යවත් කරන්න ඕනෑ, ඔහුෙග්
ෙසේවය අගය කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි ඒ කාර්යය වඩාත්
ෙහොඳින් කරන්න ඒ අය ෙපලෙඹන්ෙන්. ෙහේනක් හදන ෙකොට
කැෙල් කපන්න ඕනෑ. එදා කැෙල් කැපුවා. නමුත් ෙහේන සකස්
කෙළේ නැහැ; බීජ වැපුරුෙව් නැහැ. අපි ෙහේන සකස් කර, බීජ වපුරා
අද ඒවාෙය් ඵල ෙනළමිනුයි සිටින්ෙන්. දැන් කැලෑ කපලා ඉවරයි.
ෙහේන් වපුරලා තිෙබන්ෙන්. රෙට් සංවර්ධන කටයුතු දියුණු වන
රටක හැඩ ෙම් අය වැය තුළ තිෙබනවා කියලා මා කියන්න ඕනෑ.
වයස අවුරුදු 63ට වැඩි ෙගොවීන් සඳහා ෙගොවි විශාම වැටුප
කියාත්මක කරනවා. ඒ සඳහා ෙගොවිෙසත ෙලොතරැයි මුදල්වලට
අමතරව රුපියල් මිලියන 1,000ක් ලබා දීමටත් ෙමවර අය
වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. "අලුත් අලුත් දෑ ෙනොතනන
ජාතිය ෙලොව ෙනොනඟී" කියලා කියමනක් තිෙබනවා. ඒක දන්නා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නව මඟකට රට ෙයොමු කර තිෙබනවා.
"ෙගොවි විශාම වැටුප කැපුවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුවා"
කියමින් පසු ගිය දවස්වල ෙව්දිකාවල කෑ ෙමොර දුන්නා. හැබැයි
ෙගොවිෙයෝ වැඩිෙයන්ම කතිරය ගැහුෙව් අෙප් සන්ධාන රජයටයි.
ෙගොවියාෙග් අමුඩ ෙල්න්සුව ගලවලා කලිසම් අන්දවන්න ලැහැස්ති
වුණාට, බුලත් විට විසි කරලා චුවිංගම් ෙදනවා කිව්වාට ෙගොවිෙයෝ
රැවටුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගාමීය මට්ටමින්,
දිස්තික් මට්ටමින් දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධීකරණය
කරන දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට සහ
ගණකාධිකාරීවරුන්ට දිරි දීමනා දීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.
ඒක ඉතාම පශංසනීය ෙයෝජනාවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සඳහාත්
විශාල මුදලක් ෙවන් කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග නිවාරණයට රුපියල් මිලියන 2000ක
අතිෙර්ක පතිපාදන ලබා දීමටත්, ඉදිරි දශකෙය් දරුවන් සඳහා ළමා
ෙරෝහල් ෙදක උසස් ෛවද්ය මධ්යස්ථාන හා ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණ
ආයතන බවට කඩිනමින් නවීකරණය කිරීමටත් රුපියල් මිලියන
100ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙකොළඹ, කළුෙබෝවිල, රාගම
ෙරෝහල් පහසුකම් පුළුල් කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට මට මතක් වන්ෙන්
අතිගරු ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති විකමසිංහ මැතිනියයි. කුඩා
දරුවන්ෙග් ෙසෞඛ්යය සඳහා නිරන්තරෙයන්ම කැප ෙවමින්,
විෙශේෂෙයන් රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහෙල් අඩු පාඩු ෙසොයා
බලමින්, ඒ ෙරෝහලට නවීන යන්ෙතෝපකරණ ලබා ෙදමින් එතුමිය
කටයුතු කරන බව අපට දකින්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ අඩු පාඩු
සම්පූර්ණ කර ෙදන්න එතුමිය කටයුතු කරනවා. පිළිකා ෙරෝහෙල්
ෙලඩුන් ගැන එතුමියෙග් කාරුණික අවධානය ෙයොමු කරමින්
නිරන්තරෙයන්ම උපකාර කරනවා. ඒ නිසා අම්මා ෙකෙනක්
හැටියට එතුමිය ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය නංවාලීම සඳහා දරන වෑයම
ගැන අපි ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පිරිෙවන්
අධ්යාපනය ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
ෙවලා තිෙබනවා. 2014-2016 මැදි කාලීන රාමුව තුළ පිරිෙවන්
අධ්යාපනය ලබන සිසුන් සංඛ්යාව වැඩි කර ගැනීම අරමුණු කර
ෙගන ෙගොඩනැඟිලි පතිසංස්කරණය කිරීම, පරිගණක පහසුකම්
ලබා දීම, පාසල් භාණ්ඩ උපකරණ මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල්
ලක්ෂ පහක මුදලක් ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය්
ෙසේවකයින් භුක්ති විඳින සියලුම වරපසාද පිරිෙවන් ගුරුවරුන්ට ද
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ලබා දීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම භික්ෂු ශිෂ්යයකුට
ෙදනු ලබන ආධාර මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කරන්නට කටයුතු
කර තිෙබනවා. ඒක ශාසනයට කළ විශාල ෙමෙහවරක් කිව්ෙවොත්
නිවැරදියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සෑම පාෙද්ශීය
සභාවකටම රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ
ඇයි, පජා යටිතල පහසුකම් නඩත්තු කිරීම සඳහායි. පාෙද්ශීය
සභාවලින් මහජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් සිද්ධ ෙවනවා. නමුත්
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමියනි, කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය

(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල පාෙද්ශීය සභාවල වාහන කැඩිලා
අලුත්වැඩියා කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එයත්
ඉතාම පශංසනීය ෙයෝජනාවක්. මා කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර
තව කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙලෝක සිතියෙම් පුංචි තිතක්
හැටියට වැහිලා තිබුණ ෙම් දූපත ෙදසට අද මුළු ෙලෝකෙය්ම ඇස
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. තිස් අවුරුදු යුද්ධ කාලපරිච්ෙඡ්දයකට
පස්ෙසේ ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ අෙප් රට ශීඝ දියුණුවක් ලබා
තිෙබනවා කියලා අද අපට ෙලෝකයට කියන්න පුළුවන්. "එන්න
බලන්න, අෙප් රටට" කියලා ඒ අයට හඬගා කියන්න අපට
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් රටවල් 53ක්
නිෙයෝජනය කරන සංගමෙය් සභාපති ධුරයට අෙප්
ජනාධිපතිතුමාව පත් කරන්න රාජ්ය නායකයන් එකඟත්වය පළ
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සියලු කීර්තිනාමයන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට පමණක් ෙනොව, ජාති ෙභ්දෙයන්, පක්ෂ
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ශී ලංකාෙව් සියලුම පුරවැසියන්ට හිමි ෙවනවා.
ඒක අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා අය වැය
කථාව අවසානෙය් ෙමන්න ෙමෙහම කිව්වා. "මතුපිටින් පැවැති
තස්තවාදය අප පරාජය කළත් ඒ පිටිපස සිටි බලෙව්ගය තවමත්
කියාත්මක ෙවනවා. එය අෙප් රෙට් සාමය හා ජාතික සංහිඳියාව
පුළුල් කිරීමට ෙමන්ම ජත්යන්තර සහෙයෝගිතාව ශක්තිමත්
කිරීමට බාධාවක්" කියලා එතුමා අවධාරණෙයන් පකාශ කළා. ඒ
නිසා අප සියලු ෙදනාම එකට එකමුතු ෙවලා ෙම් ලබා ගත්
ජයගහණ පාවා ෙදන්ෙන් නැතිව අවලාද නඟනවා ෙවනුවට
එකමුතු ෙවලා ෙම් අය වැය සම්මත කරන්නට අත්වැල් බැඳ
ගනිමුය කියන ආරාධනාව කරනවා.
ෙපොදුජන ෙසේවයට කැප ෙකොට සිය
ෙලොකු ෙපොඩි කියා ෙවනසක් නෑ ෙනොවැ
රෑ දාවල් ෙදකම ජන ෙසේෙවට කැප
අෙප ජනපතිඳු රටටම සම්පතක්

ජීෙව්
පෑෙව්
ෙව්
ෙව්

සඟ ෙවද ගුරු ෙගොවි කම්කරු දූ
ධීවර තරුණ එඩිතර රණවිරු
නැති බැරි ජනතාව අඳුෙරන් ෙගොඩ
ෙම් රජ සෙබ් බැබෙල් රුහුෙණ්

පුත්තු
පුත්තු
ගත්තු
පුත්තු

ස්තුතියි.
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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, අද දින ෙම් රජෙය් 9වන
අය වැය ෙල්ඛනය ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම
පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රටවල් 53ක් නිෙයෝජනය
කරන ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය නායකයන්ෙග් සමුළුෙව්
සභාපතිවරයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙම් ගරු සභාවට
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීම ගැනත් ශී ලාංකිකයන් හැටියට අප
සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ඩයස්ෙපෝරාව, එෙහම නැත්නම්
පභාකරන්ෙග් තස්තවාදය පරාජය කිරීෙමන් පසුව අපට ෙලෝකයට
හඬ ගා කියන්න පුළුවන් යම් කිසි කමෙව්දයක් - මාධ්යයක්වශෙයන් ෙම් සමුළුව හඳුන්වන්න පුළුවන් ෙවනවා. සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙයන් පසුව -1976න් පසුව- ෙම්
රෙට් එවැනි ජාත්යන්තර සමුළුවකට නායකත්වය ලබා ෙදමින්
ෙම් රටට එෙරහි වන බටහිර බලෙව්ගයන්ට, එෙහම නැත්නම්
විරුද්ධ බලෙව්ගවලට පිළිතුරු සපයන්න, නායකත්වය සපයන්න
එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හුඟාක් අය කියනවා, "අය
වැයක් කියන්ෙන් මුදල් ෙවන් කිරීමක්" කියලා. "අය වැයක්"
කියන්ෙන් මුදල් ෙවන් කිරීමක් විතරක් ෙනොෙවයි. "අය වැයක්"
කියන්ෙන් රජෙය් ඉදිරි මූල්යමය වැඩසටහන් ගැන කරන
පුෙරෝකථනයක්. ඒෙකදි ඉදිරි සැලසුම් තිෙබන්ෙන් ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද, ඒවාට මුදල් ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද
කියා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සැලසුම් ඉදිරිපත් කළාම විපක්ෂෙයන්
නඟන ෙචෝදනාවක් තමයි මුදල් ෙවන් කර නැහැ කියන එක.
නමුත් ඒ මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. මුදල් ෙවන් කළ ශීර්ෂ නැහැ
කියනවා. එහි අවශ්යතාවක් නැහැ. වැඩ පිළිෙවළ දුන්නාම ඒ වැඩ
පිළිෙවළට අපට විවිධ අංශවලින් මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. අය
වැෙය් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් රජෙය් ඉදිරි වැඩ සැලැස්ම ගැනයි.
සමාජෙය් විවිධ අංශවලට ඉටු කරන වග කීම් ගැන එහි සඳහන් කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ වග කීම් ඉටු කරන කමෙව්දයන් සකස්
කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අය වැය හිඟය
ගැන බැලුෙවොත් 2012 දී අෙප් අය වැය හිඟය සියයට 6.2ක් වුණා.
2013 වනෙකොට ඒක සියයට 5.8 දක්වා අඩු කර ෙගන තිෙබනවා.
2014 දී එය සියයට 5.3 ෙහෝ ඊට අඩු තත්ත්වයක් දක්වා
ෙගෙනන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ඉලක්කවලට
යාෙම්දී මහින්ද චින්තනය තමයි අෙප් මූලික පතිපත්තිය වන්ෙන්.
ඒ පතිපත්තිය හරහා ෙම් සන්ධාන රජය ඉදිරියට ගමන් කරනවාය
කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. "බල්ෙලො බිරුවත් තවලම යනවා"ය
කියා පැරණි කියමනක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙමොන ආකාරෙය්
විෙව්චන ආවත් අපට පශ්නයක් නැහැ. අපි සාධාරණව ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ ගමන යනවාය කියන එක අපි කියන්න
ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් විසර්ජන පනත
මඟින් පධාන වශෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රෙට්
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවනුයි. රටකට ආරක්ෂාව නැත්නම් වැඩක් නැහැ.
ආරක්ෂාව නැත්නම් සංචාරක ව්යාපාරය, ආර්ථිකය දියුණු
ෙවන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය අවුරුදු 30ක කාලය තුළ ඒක අපි දැක්කා.
එෙහම නම් යුද්ධය ජයගහණය කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ
තත්ත්වය පවත්වාෙගන යන්නත් ඕනෑ. ආරක්ෂක හමුදාවන්
පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. ආරක්ෂක හමුදාවන් නඩත්තු කරන්න
ඕනෑ. මියගිය රණ විරුවන්ෙග් වැටුප්, වන්දි ෙගවන්න ඕනෑ. අද
රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට තමයි වැඩි
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 25,390ක්
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ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල වැඩියි කියා කියනවා. නමුත් ගිය
අවුරුද්දට වඩා ෙම් වතාෙව් එම පමාණය අඩු කර තිෙබනවා. ගිය
අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් ආරක්ෂක වියදම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි
28,950ක් ෙවන් කර තිබුණා. ඒ අනුව ෙමවර ආරක්ෂක වියදම
ගිය අවුරුද්දට වඩා රුපියල් ෙකෝටි 3,560ක් අඩු කර තිෙබනවා.
එෙහම නම් ඒක වැඩියි කියා කියන්න බැහැ. එෙහම නම් ෙම්
මුදල් වැය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ පිළිබඳ ශීර්ෂ ගණනාවක්
තිෙබනවා. රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශය
යටෙත්, රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යවරයා,
ශී ලංකා යුද හමුදාව, ශී ලංකා නාවික හමුදාව, ශී ලංකා ගුවන්
හමුදාව ආදිෙය් වැටුප් ෙගවන්න ඕනෑ, වන්දි ෙගවන්න ඕනෑ.
පුනරාවර්තන වියදම් කියන්ෙන් ඒවායි. ෙමතුමන්ලා ආර්ථික
විද්යාව ගැන දන්ෙන් නැතිව ඇති. ෙම්වායින් වැඩි මුදලක් වැය
ෙවන්ෙන් වැටුප් ආදී දීමනාවන් සඳහායි. එතෙකොට පාග්ධන
වියදම් සඳහා අඩු පමාණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ පමාණයත්
රුපියල් මිලියන 3,560කින් අඩු කර තිෙබනවා. එෙහම නැතිව
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට වැඩි මුදලක් ෙවන් කර ගත්තා
ෙනොෙවයි. ෙදපාර්තෙම්න්තු වැඩි පමාණයක් තිෙබන්ෙන් ඒ
අමාත්යාංශය යටෙත්යි. ඒකයි වැඩිපුර මුදලක් ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය අංශයත් එෙහමයි.
ෙසෞඛ්ය අංශය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 11,768ක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්දට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද් වැඩි වීම රුපියල්
ෙකෝටි 2,417යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි
11,768ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි පළාත් පාලනය
ෙවනුෙවනුත්. පළාත් පාලනය කියලා කියන්ෙන් ගෙම්
පරිපාලනයයි. ගෙම් පරිපාලනය ඉතා වැදගත්. පධාන වශෙයන්
පජාතන්තවාදය ගමට දැෙනන තැන එතැන. ඒ අනුව පළාත්
පාලන ආයතන සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 14,884ක් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා.
ඊළඟට, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගනිමු. ෙම් රෙට් "දිවි
නැඟුම", "ගම නැඟුම", සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආදි සියල්ල ගමට
ෙගන යන, ඒ වාෙග්ම කුඩා පරිමාණෙය් නිෂ්පාදකයා, ගෙම්
ව්යවසායකයා නඟා සිටුවන ආයතනය තමයි ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය. එෙහම නම් ඒකට වැඩි මුදලක් අවශ්යයි. ඒ
අමාත්යාංශයට ෙවන් කරලා තිෙබනවා රුපියල් ෙකෝටි 10,601ක්.
ෙම් අමාත්යාංශයට ගිය වරට වඩා රුපියල් ෙකෝටි 1,711ක් ෙවන්
කර තිෙබනවා. අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබනවා රුපියල් ෙකෝටි
3,884ක්. ගිය වරට වඩා -2013ට වඩා- රුපියල් ෙකෝටි 92ක් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, උසස් අධ්යාපනයට රුපියල් ෙකෝටි
1,950ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අධ්යාපනයට ෙවන් කරපු පමාණය
GDP එෙක් percentage එකක් හැටියට ෙපන්වමින් කථා කරන
අයට අප ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අධ්යාපනය කිව්වාම, උසස්
අධ්යාපනය, වෘත්තීය අධ්යාපනය ඇතුළු සියල්ල ඇතුළත්. ඒ
සියල්ලට ෙවන් කළ පමාණය ගත්තාම දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්
නියමිත සියයට ගණන -නියමිත අනුපාතය- එනවා. අධ්යාපනය
කිව්වාම අයිති වන්ෙන් එක් අංශයක් විතරක් ෙනොෙවයි. අපි
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය මඟිනුත් උගන්වනවා. ෙහදියන්ට ෙහද
පාසල්වල උගන්වනවා. ෙම් සියල්ල වැෙටන්ෙන් අධ්යාපනයටයි.
අධ්යාපනයට ෙවන් කරන පමාණය කියන්ෙන් ඒ සියලුම
ඉගැන්වීම් සඳහා ෙවන් කරන මුදෙල් එකතුවයි. එම නිසා
පමාණවත් මුදලක් අපි අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබනවා කියලා
කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කෘෂි කර්මයට ෙවන් කළ පමාණය
රුපියල් ෙකෝටි 4,447යි. ඒ සඳහා ගිය අවුරුද්දට වඩා රුපියල්
ෙකෝටි 1,483ක් වැඩිෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා කියලා අපි
කියන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
අප ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙමවර අය
වැය කථාෙව්දී මූලිකව සඳහන් කළා දරිදතාව ගැන. අෙප් රෙට්
2006 දී සියයට 15.2ක් හැටියට තිබුණු දරිදතාව 2013 දී සියයට
6.4 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි වැදගත්.
ෙම් අඩු වීම ෙකොෙහොමද සිද්ධ වුෙණ්? ෙමොනවා නිසා ද ඒ වර්ධනය
ඇති වුෙණ්? ඒ අතරින් පළමුවැනි ෙද් හැටියට අපි ගන්න ඕනෑ
විදුලිය. ෙගයකට විදුලිය ලැෙබනවා කියන්ෙන් ඒ විදුලිය මඟින් ඒ
පවුෙල් දරිදතාව අඩු වනවා කියන එකයි. අෙප් ෙගවල්වලත්
විදුලිය තිබුෙණ් නැහැ, ඒ කාලෙය්. අපි කුප්පි ලාම්පු එළිෙයන්
තමයි පාඩම් කෙළේ. නමුත් ගමට විදුලිය ලැබුණාට පස්ෙසේ ඒ මඟින්
ඒ ගෙම්, ඒ ගෘහ ඒකකවල, ඒ පෙද්ශෙය්, රෙට් සංවර්ධනයක් සිද්ධ
ෙවනවා. ඒ සංවර්ධනය නිසා දරිදතාව අඩු ෙවනවා කියලා
කියන්න පුළුවන්.
2007 අවුරුද්ෙද් මුළු විදුලි අවශ්යතාෙවන් ආවරණය ෙවලා
තිබුෙණ් සියයට 80යි. 2012 වන ෙකොට එය සියයට 93ක් ෙවනවා.
2014 දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා එය සියයට 98ක්, 99ක්
දක්වා වැඩි කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා
නිෙයෝජනය කරන අරණායක ආසනය කියන්ෙන් කෑගල්ල
දිස්තික්කෙය් තිෙබන දුෂ්කර ආසනයක්. අපි අද ඒ පෙද්ශෙය්
සියයට 99.5කට විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. හැම ෙගයකටම
වාෙග් විදුලිය ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම, ෙම් අවුරුද්ද තුළ -2013 අවසන් වන්න කලින්- අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, දැරණියගල වාෙග් දුෂ්කර ආසනවලටත්
විදුලිය ලබා දීලා කෑගල්ල දිස්තික්කය විදුලි බලෙයන්
ස්වයංෙපෝෂණය කරන්න; හැම ෙගදරකටම වාෙග් විදුලිය ලබා
ෙදන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විධියට ෙම් රජය අරමුණු
කරපු ඉලක්කවලට ගිහින් තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද ඒ ඉලක්කවලට
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? රජය ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. ජල විදුලි බලය නිෂ්පාදනය ෙමගාෙවොට් 1,357කට
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. විදුලිබල මණ්ඩලයට පධාන වශෙයන්
වියදම් වුෙණ් ෙතල්වලින් විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීම
ෙවනුෙවන්. අපි එය ෙමගාෙවොට් 294 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා.
නමුත් විපක්ෂය කෑ ගහනවා. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වියදම වැඩියි
කියලා කියනවා. වියදම් වැඩිවීම වැළැක්වීෙම් එක් පියවරක්
විධියට අපි විදුලි බිෙල් යම් ගැළපුමක් සිදු කළා. ඒ වාෙග්ම ජල
විදුලිය නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා ෙතල්වලින් ෙකෙරන විදුලිය
නිෂ්පාදනය ෙමගාෙවොට් 294 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම, අෙප් රජය පුනර්ජනන විදුලි බල ශක්තිය ෙමගාෙවොට්
422ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්වා විදුලි බල
පද්ධතියට අමතරව එකතු කර දීම නිසා ෙතල්වලින් විදුලිය
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ෙහේතුෙවන් වැඩි වූ විදුලි බිල අඩු කරන්න අපට
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලිය
ෙබදා හැරීෙම්දී සිදු වන පාඩුවත් සියයට 11 දක්වා අඩු කරලා
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනා
අනුව ඔබතුමාෙග් ගම්වලටත් අද විදුලිය ලැෙබනවා ඇති. අද අලුත්
විදුලි වයර් එකක් තිෙබන්ෙන්. රජය ඒකට විශාල වියදමක්
දරනවා. ඒ වාෙග්ම අලුත් තාක්ෂණය ෙයොදාෙගන තිෙබනවා,
විදුලිය බිඳ වැටීම් සිදු වුණාම -විදුලිබල මධ්යස්ථානයට- ඒ බව දැන
ගන්න. රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා ඒ උපකරණවලට ෙගවන්න සිදු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද නවීන තාක්ෂණය අනුව විදුලි රැහැන් ඇදීම
සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා විදුලිය ෙබදා හැරීෙම් දී සිදු වන පාඩුව
සියයට 11 දක්වා අඩු කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම් නිසා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් රුපියල් බිලියන 61ක් වූ අලාභය අඩු කර
ගන්න පුළුවන්කම අපට ලැබිලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොරුවට කෑ ගහලා,
විෙව්චනය කරලා වැඩක් නැහැ. විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරන්න
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ඕනෑ, වියදම අඩු කමවලින්. අපි ඊළඟට ගල් අඟුරුවලින් විදුලිය
නිෂ්පාදනය කිරීම ගනිමු. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය
කැෙඩනවා ලු. කැෙඩනවා තමයි. ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ.
නමුත් අප එම බලාගාරය හදපු නිසා තමයි ෙමගාෙවොට් විශාල
පමාණයක් අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ගල් අඟුරු බලාගාරවලින්
අපට ෙමගාෙවොට් 600ක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අලුත් විදුලි
ෙයෝජනා කම විශාල පමාණයක් අපි ෙම් රටට එකතු කරලා
තිෙබනවා.
උදාහරණයක් විධියට සාම්පූර් තාප විදුලි බලාගාරය ගන්න
පුළුවන්. එමඟින් ෙමගාෙවොට් 500ක් ලබා ෙදනවා. උමා ඔය ජල
විදුලි බලාගාරෙයන් ෙමගාෙවොට් 120යි. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල්
අඟුරු බලාගාරෙය් පළමුවැනි අදියරින් ෙමගාෙවොට් 600යි.
ෙකරවළපිටිය විදුලි බලාගාරෙයන් ෙමගාෙවොට් 300යි. ඉහළ
ෙකොත්මෙල්
විදුලි
බලාගාරෙයන්
ෙමගාෙවොට්
150යි.
ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි බලාගාරය දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා,
එයින් ෙමගාෙවොට් 35යි. ෙමොරෙගොල්ල ජල විදුලි බලාගාරෙයන්
ෙමගාෙවොට් 35යි. ඒවාෙය් එකතුව ගත්තාම ෙමගාෙවොට් 1,740ක්.
ඒ පමාණය නිෂ්පාදනය කරන්න අපි සැලසුම් කරලා ඒ කටයුතු
කරෙගන යනවා. ෙම්වා සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත කර ඇති මුදල
රුපියල් බිලියන 261ක්. අපි ෙම් ආෙයෝජන කරන්ෙන් රෙට්
අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් විදුලි බිල අඩු කරන අදහසින්. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන
අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද ෙම්වා අෙප් ආර්ථිකයට ඉතා
වැදගත් වන නිසා.
විදුලි බල ක්ෙෂේතෙය් රාජ්ය ආෙයෝජනය ගත්තාම, 2007
වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 20,920ක් වූ පමාණය 2009 ෙවන
ෙකොට රුපියල් මිලියන 23,786 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ
මුළු ආෙයෝජනෙය් එකතුව -නිෂ්පාදනය හා සම්ෙපේෂණය සඳහා2012 අවසානය වනෙකොට රුපියල් මිලියන 32,004ක් ෙවලා
තිෙබනවා.
උතුරු පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන සමහර ගරු
මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහොම ජාතිවාදීව කථා කළා. මා ෙම් කාරණය
ඒ මන්තීතුමන්ට - සරවනපවන් මන්තීතුමන්ට- කියන්න ඕනෑ.
පභාකරන්ෙග් කාලෙය් එතුමන්ලාෙග් පළාත්වලට විදුලිය තිබුෙණ්
නැහැ. කුප්පි ලාම්පු එළිෙයන් නැත්නම් ඉටි පන්දම් එළිෙයන්
තමයි ඒ දරුවන් පාඩම් කෙළේ. අද අෙප් රජය, අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය, අපට වාෙග්ම උතුරටත්
සම්පූර්ණෙයන්ම විදුලි බලය ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ අය
ජාතිවාදීවයි කථා කරන්ෙන්. එතුමා කිව්වා, උතුෙර් පළාත් සභාවට
බලතල නැහැ, එහි ආණ්ඩුකාරෙයක් ඉන්නවා කියලා. උතුරු
පළාතට වාෙග්ම දකුණු පළාතටත් ඉන්නවා, ආණ්ඩුකාරෙයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළාත් සභාෙව් හිටපු
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරෙයක්. අපි ෙරෝහල් හැදුවා. මා ඇඹිලිපිටිය,
බලංෙගොඩ, කරවනැල්ල, මාවනැල්ල කියන ෙම් ෙරෝහල්
සංවර්ධනය කෙළේ පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියටයි.
එෙහම නම් අද උතුෙර් මහ ඇමතිතුමාට තිෙබන්ෙන් ෙපොලිස්
බලතල ඉල්ලන එක ෙනොෙවයි. අද දකුණටත් ඒ ෙපොලිස් බලය
නැහැ. එෙහම නම් උතුරටත් අවශ්ය නැහැ. මනුෂ්යයන් හැටියට
අපට කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් තමන්ට ලැෙබන බලෙයන්
වැඩ කරන්නයි ඕනෑ. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා බලය නැහැ කියලා
කිව්වා. උතුරු පළාත් සභාවක් නැහැ කියලා කිව්වා. නමුත් අද
පළාත් සභාවක් දීලා තිෙබනවා.
ඊළඟට ගන්න, මුත්තයියා මුරලිදරන්ෙග් පකාශය. මුරලිදරන්
ෙම් රටට කීර්තියක් ෙගන දුන්නු කිකට් කීඩකෙයක්. ඔහු ෙම් රට
ජාත්යන්තර කීර්තියට පත් කළා. ඔහු කියලා තිෙබන්ෙන්, ''අපි
අතීතය අමතක කරමු'' කියන එකයි. ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා,

581

2013 ෙනොවැම්බර් 23

ඔහුට එෙහම කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ කියලා. ෙම් රෙට්
දවිඩ ජාතිකයකු, ෙම් රෙට් පුරවැසියකු හැටියට ඔහුට අයිතියක්
තිෙබනවා, තමන්ෙග් මතය පකාශ කරන්න.
ඊළඟට කිව්වා, එංගලන්තෙය් අගමැතිවරයා Udayan Press
එකට අරෙගන ගියාම එතැන බුද්ධි අංශෙය් අය හිටියා කියලා. ඔව්,
බුද්ධි අංශෙය් අය ඉන්න ඕනෑ. එතැන ෙමොකක්ද සිදු ෙවන්ෙන්
කියලා බලන්න ඔවුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා. එදා අතීතය අපට
ෙහොඳට මතකයි. එදා 1976 දී තස්තවාදීන් මැරුෙව්, අෙප්ම
නගරාධිපතිවරෙයක්. එතුමා මරලා තමයි පභාකරන් තස්තවාදය
පටන් ගත්ෙත්. නැවත වතාවක් ඒක ෙම් රෙට් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න
බැහැ. ඒ නිසා අපට ආරක්ෂාව අවශ්යයි. එංගලන්නෙය්
අගමැතිවරයාට පුළුවන් ඇෆ්ගනිස්ථානයට තමන්ෙග් හමුදාව
යවලා ඒ රෙට් අහිංසක මුස්ලිම් ජනතාව ඝාතනය කරන්න. තවමත්
ඔවුන් ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඉරාකයට යවලා ඒ
රෙට් මිනිස්සු ඝාතනය කරන්න පුළුවන්. ඒ, ෙවන රටක හමුදාවක්
තවත් රටකට ගිහිල්ලා. එෙහම නම් ඇයි අෙප් රෙට් හමුදාවට
යාපනයට යන්න බැරි? අෙප් ශී ලංකාෙව් හමුදාව තමයි යාපනෙය්
ඉන්ෙන්. යාපනෙය් විතරක් ෙනොෙවයි අෙනක් පැතිවලත් ඉන්නවා.
මහනුවරත් තිෙබනවා camp එකක්. මහනුවර හදවත වාෙග්
තැනක camp එකක් තිෙබනවා. ඊ ළඟට ජනාධිපතිතුමාෙග් නිල
නිවාසයට එහා පැත්ෙත්ත් camp එකක් තිෙබනවා. ෙම්වා ෙම් රෙට්
තිෙබන්න ඕනෑ. දකුෙණ් නාවික හමුදාෙව් camp එකක් තිෙබනවා.
ෙම්වා තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම්වා අවශ්යයි රෙට් ආරක්ෂාවට. ඒ
පළාත්වල මන්තීතුමන්ලාට ෙපොඩි ලජ්ජාවක් තිෙබනවා. ගරු
මන්තීවරෙයක් මට කිව්වා, board එකක් දාලා යමක් විවෘත
කරන්ෙන් ඒක විෙද්ශ රටකින් ලැබුණු ආධාරවලින් කරපු ෙදයක්
නම් විතරයි කියලා. ඇයි ඒකට ජනාධිපතිතුමාෙග් නම දමන්න
කැමැති නැත්ෙත්? ඇයි අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් නම දමන්න බැරි?
එතුමා අෙප් රෙට් නායකයා. ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් නම
දමන්න බැරි ඇයි? ඒ අය තමයි ඒ සංවර්ධන කටයුතු කරන්න
මූලිකත්වය ෙදන්ෙන්. නමුත් ඒ අයෙග් නම් දමන්ෙන් නැතුව
ජාතිවාදී පතිපත්තිය තව තවත් අවුළුවන්න ෙම් අය උත්සාහ
කරනවා. නමුත් ඒක කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් අහිංසක
ජනතාවට වැඩ කරන රජයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂය වැටුප් වැඩි වීම ගැන
කථා කරනවා. 2006 ඉඳලා ෙම් රෙට් වැටුප් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් වැටුප් වැඩිවීම පටන් ගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් බලය ගන්න ෙකොට ෙම් රෙට් කාර්යාල
කාර්ය සහායකයකුෙග් අවම වැටුප තිබුෙණ් රුපියල් 7,900යි.
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ඊට කලින් ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කළා. ෙම්
කැක්කුම තිබුණා නම් එදා ඔවුන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න තිබුණා.
අද ඒ ගැන අහන්න ෙම් ගරු සභාෙව් කවුරුවත් නැහැ. ඒ ගැන මම
ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා. විපක්ෂෙය් කිසිම මන්තීවරෙයක්
ෙමතැන නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විපක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකවරයාත් නැහැ. අපි කනගාටු ෙවනවා, ජනතාවෙගන්
මනාප අරෙගන ෙම් විධියට කටයුතු කරන එක ගැන. පිකටින්
කරලා, මහ ෙලොකුවට කෑ ගහලා, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය සමුළුව
වර්ජනය කළාට, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් අහිංසක
ජනතාවෙග් කතිරය ගත්තු එක මන්තීවරෙයක්වත් ෙම් අය වැය
විවාදය යන අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. ඉතින්
ෙකොෙහොමද මහජන යුතුකම් ඉටු කරන්ෙන්? අද පක්ෂයට
නායකයන් දහ ෙදෙනක් දමාෙගන තිෙබනවා. අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විතරයි. විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් ෙමතැන නැහැ. ෙම්ක විපක්ෂෙය් විවාදයක්. ඒ
ෙගොල්ලන් තමයි ෙම් විවාදය පටන් ගන්ෙන්. හැබැයි විවාදය
පටන් ගත්තාට ෙම් වන ෙකොට ඒක දමලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දුන්නු ජනතාවෙග්
අයිතිවාසිකම් අහිමි කරන විපක්ෂයක් තමයි අද ෙම් රෙට්
තිෙබන්ෙන් කියන එකත් අපි කියන්න ඕනෑ.

582

ෙම්වා අපි කියන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි 2006
කාර්යාල කාර්ය සහායකයින්ෙග් අවම වැටුප රුපියල් 7,900 සිට
රුපියල් 11,730 දක්වා වැඩි කරලා, කාර්යාල කාර්ය සහායක
ෙසේවෙය් හා අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරෙයකු අතර වැටුප් අනුපාතය
1:4.05ට ෙගනාෙව්. ඊට පස්ෙසේ 01/2006(1) රාජ්ය පරිපාලන
චකෙල්ඛෙයන් මාසිකව රුපියල් 1,000ක ජීවන වියදම් දීමනාවක්
දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 1997ට ෙපර විශාම ගත්
නිලධාරින්ෙග් විශාම වැටුප් 1997 වැටුප් තලයට ෙගනාෙව්
ජනාධිපතිතුමායි. 1997ට කලින් pension ගත්ත කට්ටියට ෙලොකු
අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණා. ජනාධිපතිතුමා ෙම් අසාධාරණය
දැක්කා. ඒ අසාධාරණය දැකලා රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප
2006 වැඩි කරන ෙකොට 1997ට කලින් විශාම ගිය අය 1997න්
පස්ෙසේ විශාම ගත්ත අය හැටියට සලකලා ඔවුන්ෙග් විශාම
වැටුපත් ෙම් වැටුප් තලෙය්ම පිහිෙටව්වා. 2007 ජනවාරි මාසෙය්
ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 1,750ක් දක්වා වැඩි කළා. අවම
වැටුප රුපියල් 13,480ක් වුණා. 2007 ජූලි වන ෙකොට ජීවන වියදම්
දීමනාවට රුපියල් 2,125ක් එකතු කළා. අවම වැටුප රුපියල්
13,855ක් වුණා. 2008 ජනවාරි මාසෙය් ජීවන වියදම් දීමනාව
රුපියල් 2,500ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. 2008 ජූලි මාසෙය්
ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 3,500 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ
අංක 02/2008 යටෙත් ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 2,500ක්
දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක
15/2008 යටෙත් 2008 වර්ෂෙය් ජූලි මාසෙය් ජීවන වියදම් දීමනාව
රුපියල් 3,500 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ජීවන වියදම්
දීමනාව එක අවුරුද්දක් තුළ රුපියල් 6,000කින් වැඩි කරලා
තිෙබනවා. ෙම්වා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව
තුළින් වැඩි කෙළේ ඇයි? Picket කරන්න ඕනෑ නැහැ. ජනතාවෙග්
දුක ජනාධිපතිතුමා දැකලා තිෙබනවා. 2009 ජනවාරි මාසෙය්
ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 4,500 දක්වා ඉහළ දාලා තිෙබනවා.
අවම වැටුප රුපියල් 16,230 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2009
ෙනොවැම්බර් මාසය වන ෙකොට ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල්
5,250ක් දක්වා වැඩි කරලා, අවම වැටුප රුපියල් 16,980ට
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 2012 අවසානය වන ෙකොට අවම වැටුප
රුපියල් 19,340යි තිබුෙණ්. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් රුපියල් 1,200කින්
ජීවන වියදම් දීමනාව වැඩි කරලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන්
අවම වැටුප රුපියල් 20,540 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ජීවන
වියදම් දීමනාව රුපියල් 1,200කින් වැඩි කරන්න රජය ෙමවර අය
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 17,300ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම 2006ට ෙපර විශාම ගනු ලැබූ රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග්
ෙමම දීමනාව මසකට රුපියල් 500කින්ද, අෙනකුත් විශාමලාභීන්
සඳහා රුපියල් 350කින්ද වැඩි කිරීමට ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල්
මිලියන 3,300ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
දුක දන්නා, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් දුක දන්නා නායකෙයක් තමයි
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කියලා කියන්ෙන්. ෙම්
ආණ්ඩුවත් එෙහමයි. අපට එක වර රුපියල් 10,000ක් ෙදන්න
බැහැ. එෙහම දුන්ෙනොත් සමෘද්ධිය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දරුවන්ෙග්
ෙපෝෂණ මල්ල ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දරුවන්ෙග් season ticket
එක අරෙගන ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙපළ ෙපොත් ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ඒවා ෙදන්න බැරි ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
රනිල්
විකමසිංහ
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුවක් -යූඑන්පී ආණ්ඩුවක්- තිබුණා.
සතයක්වත් බදු අය කරන්ෙන් නැතිව හිටියා ද? බදු අය කළා. දැන්
ෙබොරුවට කෑ ගහනවා, "බදු වැඩියි, බදු වැඩියි" කියලා. ඒ නිසයි
ෙම් ෙද්වල් අපි කියන්ෙන්. අපිට පැහැදිලිවම වැඩ පිළිෙවළක්
තිෙබනවා. ජනතාවට දැෙනන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැෙයනුත්
කියාත්මක කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපි කියන්න ඕනෑ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය ෙසේවය
ගත්තාම අපි සතුටු ෙවනවා, ෙමවර අය වැෙයන් ෙසෞඛ්යය
ක්ෙෂේතයට විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිබීම ගැන. ෙමවර
අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන පමාණය රුපියල් ෙකෝටි
11,768යි. එය ගිය අවුරුද්දට වැඩිය රුපියල් ෙකෝටි 2,417ක්
වැඩියි. ජනාධිපතිතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයනුත් ෙබෝ ෙනොවන
ෙරෝග සඳහා මුදල් ෙවන් කළා. විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාවන්වල නිරත කාර්ය මණ්ඩලය දිරිගැන්වීම සඳහා ෙහදියන්,
පරිපූරක හා අතුරු ෛවද්ය ෙසේවකයින්, පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවකයින්
හා අෙනකුත් ෙසේවකයින්ෙග් වාර්ෂික නිල ඇඳුම් දීමනාව රුපියල්
500 සිට රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
පරිපූරක හා අතුරු ෛවද්යවරුන්ෙග් මාසික ඇමතුම් දීමනාව
රුපියල් 150කින් ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. අනතුරු දීමනා හිමි
ෙසේවකයින්ෙග් දීමනා රුපියල් 50 සිට රුපියල් 100 දක්වා වැඩි
කරලා තිෙබනවා. සමහරු Town Hall එෙක් ෙබොරුවට picket
කරනවා. ෙම්වා අය වැෙයන් ලැෙබන බව දන්නවා. දැනෙගන
ෙබොරුවට picket කරනවා. නැත්නම් මහ ෙලොකුවට වැඩ වර්ජන
කරනවා. නමුත් අය වැෙයන් තමයි ෙම්වාට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමම අය වැෙයන් -ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය
තුළින්- ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් සහනයන් ලබා දීලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව එක කාරණයක්
කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා කථා කරලා කිව්වා, ෙම් රෙට් අපනයන ආදායම අඩුයි
කියලා. ඒකට මා පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. අපනයන ආදායම අඩු
ෙවලා නැහැ. 2013 වර්ෂෙය් පළමුවැනි මාස නවය තුළ ඉපැයූ මුළු
අපනයන ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 7,327යි. 2012
සමඟ සංසන්දනය කරලා බලන ෙකොට එහි සියයට 0.3ක
වර්ධනයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙත් අපනයන ආදායම
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,103ක් දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. සියයට 6.9කින් එය වැඩිෙවලා තිෙබනවා. කුළු බඩු
අපනයන ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 253යි. ඒක සියයට
33.3කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මත්ස්ය නිෂ්පාදන අපනයන
ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන සියයට 9.8කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වැඩිවීම නිසා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 164ක්
අපිට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන
අපනයන ආදායම, මුළු අපනයන ආදායමින් සියයට 25ක
දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 1,837ක්. ෙරදි පිළි ඇඟලුම් අපනයන ආදායම
2012 වර්ෂෙය්දී සියයට 4.3කින් අඩු ෙවලා, ෙමම කාලය තුළදී
සියයට 5.2කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 3,127ක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අය ෙම් රෙට්
ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන කථා කළා. අපි ඇඟලුම් කර්මාන්තය
පිළිබඳව කමවත්ව කටයුතු කර තිෙබනවා.
රනිල් විකමසිංහ නායකතුමා -අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා- දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා යුතුකම් හා වග
කීම් ඉටු කරන නායකෙයක් ෙනොෙවයි. මණ්ඩලවලට භාර දුන්නු
කරු ජයසූරිය මහත්මයාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒ
කවුරුත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. නායකත්ව මණ්ඩලයට
10ෙදනකු පත් කර ගත්තා. ඒ 10ෙදනාෙගන් එක් ෙකෙනක්වත්
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එක
මන්තීවරෙයක් පමණක් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මා හිතන
හැටියට එතුමාත් දැන් තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
එතුමන්ලා මාධ්ය නිදහස ගැන කථා කරනවා. යූඑන්පී ආණ්ඩුව
යටෙත් ෙපේමකීර්ති ද අල්විස්, රිචඩ් ද ෙසොයිසා යන අය ඝාතනය
කළා. ෙපේමදාස මහත්මයාට විරුද්ධව නාට්යයක් හැදුවාය කිව්ව
ෙදහිවල - ගල්කිස්ස මහ නගර සභාෙව් පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරෙයක් අතුරුදහන් වුණා. සාගරිකා ෙගෝමස් වැනි
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ෙබොෙහෝෙදෙනක් අතුරුදහන් වුණා. එම නිසා මාධ්ය නිදහස ගැන
කථා කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අයිතියක් නැහැ. අද
යූඑන්පීයට මාධ්ය නිදහස ගැන කථා කරන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම්
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
රෙට් සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ෙගන ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ඒ තුළින් ඉදිරිෙය්දී ෙම් රටට ඉතාම විශාල වූ
සංවර්ධනයක් සිද්ධ වනවා.
ආෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් එතුමන්ලා විවිධ ආකාරෙය්
විෙව්චන ඉදිරිපත් කරනවා. කැසිෙනෝ ෙගෙනනවාය කියනවා. ඒ
අය ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය නැති කෙළේ නැහැ. කැසිෙනෝ
ෙකොල්ලුපිටිෙය් තිෙබනවා; බම්බලපිටිෙය් තිෙබනවා. එතුමන්ලා
"ජැක්ෙපොට්" ෙගනාවා. අපි "ජැක්ෙපොට්" ෙගනාෙව් නැහැ. ඒ අය
තමයි "ජැක්ෙපොට්" ෙගනැවිත් ගෙම් ආර්ථිකය විනාශ කෙළේ. අපි
ආෙයෝජන වැඩි කරලා ෙම් රට දියුණු කරන්න කටයුතු කරනවාය
කියමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.
ඊළඟට ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.
[අ.භා. 5.35]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදී
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙය් නවවන අය
වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳ විවාදයට සම්බන්ධ වන ෙම් ෙවලාෙව් ඒ
සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම
ගැන මා ඉතාම සතුටු වනවා.
ෙමවර අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් මුදල් අමාත්යතුමා ෙලස
ඉදිරිපත් කළ ඓතිහාසික අය වැය පිළිබඳව මාතෙල් දිස්තික්කෙය්
ජනතාවෙග් මහත් පසාදය සමඟ මෙග් ද ශුභ පැතුම් හා සතුට
පළමුව පකාශ කරන්න කැමැතියි. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් මුළු රෙට්ම
ෙකෙරන සමගාමී සංවර්ධනෙය්දී මාතෙල් දිස්තික්කයත් ඒ
සමගාමී සංවර්ධන ලැයිස්තුවට එකතු කර ෙගන, රෙට්
සංවර්ධනයත් සමඟ කෘෂි කාර්මික, සංස්කෘතික, ආගමික,
සමාජයීය, යටිතල පහසුකම් ආදී වශෙයන් සංවර්ධනෙය් හැම
අවස්ථාවක්ම ඓතිහාසික දිස්තික්කයක් වන මාතෙල්
දිස්තික්කයට ලබා දීම පිළිබඳවත් මා සතුටු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව නම් වූ අෙප් ෙම්
ෙසොඳුරු ෙද්ශය ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් නිරාවරණය කරවා,
වත්මන් ෙයෝධ සංවර්ධනය පිළිබඳව ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය
රාජ්ය නායකයින්ෙග් අවධානය ෙයොමු ෙකොට, ශී ලංකාව යනු
සාඩම්බර රටක්ය කියන මතය ෙලෝකයට ෙගන ගිය නායකයා
ෙලස තමයි අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව දකින්ෙන්. ෙම් අය වැය
තුළින් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනා පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් මාතෙල්
ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයකු වශෙයන් මාතෙල් ජනතාවත් එක්ක
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එකට එකතු ෙවලා අත් ෙදකම ඔසවා ෙම් අය වැය පිළිගන්න
කැමැත්තක් දක්වනවාය කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජයක වග කීම වන්ෙන් රෙට්
සාමකාමී පරිසරයක් ඇති කිරීමයි. අප රජෙය් යුතුකම මනා ෙසේ
ඉටු කර අවසානයි. ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග් අරමුණු සාක්ෂාත්
කිරීමට කියා කළ යුතුයි. අෙප් රජෙය් වග කීම අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉතා පශංසනීය ෙලස ඉටු කර තිෙබනවා. බුදු
දහමට අනුව පළමුවන අවශ්යතාව ජනතාවට අවශ්ය ආහාර
නිපදවීමයි කියලා අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා. ෙපොෙහොර
සහනාධාරය අඛණ්ඩව ලබා දීලා ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත
කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් කටයුතු කළා.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු
ෙම් රෙට් විපක්ෂය පකාශ කළා, ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙම්
කන්නෙය් විතරයි ෙදන්ෙන්, ලබන කන්නයට ෙදන්ෙන් නැහැයි
කියලා. හැබැයි දැන් අවුරුදු හතක්, අවුරුදු අටක් තිස්ෙසේ හැම
කන්නයකටම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීලා තිෙබනවා. මෙග්
මතකය නිවැරැදි නම් කන්න 14කට වැඩි පමාණයකට ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ලබා ෙදන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කිරීම
ෙම් රෙට් සමස්ත ෙගොවි ජනතාව ඇතුළු සමස්ත ජනතාවෙග්
වාසනාවක්ය කියන එකත් මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන නිවැරදි දැක්මත් සමඟයි ඒ
ෙද් කරන්න එතුමාට අවස්ථාව ලැබුෙණ් කියන එකත් අපි ෙම්
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. "එකං නාම කිං?" කියන පශ්නයට
"සබ්ෙබ සත්තා ආහරට්ඨිතිකා" කියලා තමයි බුදුරජාණන්
වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කෙළේ. අෙප් පළමුවැනි අවශ්යතාවය ආහාරයයි.
ඒ අනුව රට එළවලුවලින්, සහල්වලින්, ධන ධාන්යවලින්,
කිරිවලින්, පලතුරුවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කළ යුතුයි. එවැනි
ෙද්වලින් රට ස්වංයෙපෝෂිත කරන්න ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ෙගොඩක් ෙහේතු වුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි සුළු අපනයන කර්මාන්තය.
විෙශේෂෙයන්ම මාතෙල් දිස්තික්කය තුළ ගම්මිරිස්, ෙකොෙකෝවා,
කරදමුංගු, කරාබු නැටි, සාදික්කා, වසාවාසි වැනි සුළු අපනයන
ෙභෝග වගා කරනවා. ඒ සියලු ෙද්ම අපනයනය කරනවා. එමඟින්
අද අෙප් ෙගොවීන්ට විශාල මුදලක් ලැෙබනවා. ෙකොන්ද ෙකළින්
තබා ෙගන, ඍජුව ඉඳෙගන ෙඩොලර්වලින් මුදල් ලබා ගන්න අද ඒ
ෙගොවීන්ට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් අපට කරදර
කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන් ජනාධිපතිතුමාට
ඔවුන් ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ
ෙබොෙහොම විශිෂ්ට ෙලස සාර්ථක කර ගන්න ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ලබා දුන් දායකත්වය අපි
ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. අද ගම්වල ෙගයක් ෙගයක්
ගාෙන් යන ෙකොට ඒ හැම ෙකෙනකුටම ජාතික නිෂ්පාදනයට
දායකත්වය ලබා ෙදන්න දිවි නැඟුම ව්යාපෘතිය තුළින් අවස්ථාව
ලැබිලා තිෙබනවා. හැම ෙගදරකම අද යම් කිසි නිෂ්පාදනයක්
තිෙබනවා. කිරි ෙවන්න පුළුවන්, බිත්තර ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම
නැත්නම් එළවලු ෙවන්න පුළුවන්, පලතුරු ෙවන්න පුළුවන් කුමන
ෙහෝ මට්ටමකින් නිෂ්පාදනයට දායකත්වය ලබා ෙදන පවුල් බවට
ෙම් රෙට් හැම පවුලක්ම සම්බන්ධ ෙවමින් පවතිනවාය කියන
එකත් අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි අඛණ්ඩව
සහනාධාර කියාත්මක කිරීමට ගත් පියවර ඉතාම වැදගත්. ඒ
වාෙග්ම නිෂ්පාදන මිල දී ගැනීමට ලක් සෙතොස, ඒ වාෙග්ම
ෙගොවිජන ෙසේවා මිල දී ගැනීෙම් මධ්යස්ථාන ෙම් රෙට් පිහිටුවලා
කටයුතු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
තුළින් ෙබොෙහොම වැදගත් කාලීන ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න, විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි
ජනතාවට ෙගොවි රක්ෂණ අරමුදල තුළින් යම් කිසි දායකත්වයක්
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ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීමත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමම අය
වැය ෙල්ඛනය තුළින් ගත් විශිෂ්ට තීරණයක්. කෘෂි කාර්මික රටක්
විධියට ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යන රටක් වශෙයන් එය එතුමා ගත්
විශිෂ්ට වූ තීන්දුවක් බව අපි ෙම් ෙවලාෙව් කල්පනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රැකියා අවස්ථා
ඇති කිරීම සඳහා, නව කර්මාන්ත ඇති කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලැබී
තිෙබනවා. ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්
ෙම් රෙට් විදුලිය නිෂ්පාදනය ෙකොට අද හැම ගමකටම විදුලිය ලබා
දී තිෙබනවා. මෙග් ආසනය තමයි මාතෙල් දිස්තික්කෙය් මාතෙල්
ආසනය. එහි පවුල්වලින් සියයට 97කට වඩා විදුලිය ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් නිරන්තරෙයන් විදුලිය කැපුවා. අද
පාකිස්තානෙය් විදුලිය කපනවා. බංග්ලා ෙද්ශෙය්, ඉන්දියාෙව් අද
පැය ගණන් විදුලිය කපනවා. හැබැයි, අද ආසියාකරෙය්
නිෂ්පාදනයට හවුල් වන කර්මාන්ත හිමියන්ට, ඒ වාෙග්ම සියලුම
ෙදනාට කප්පාදුවකින් ෙතොරව විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් පතිඵල දායක ෙලස විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්- අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිවැරදි දැක්ම නිසයි කියන එක මම ෙවලාෙව්
මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි මාතෙල්
දිස්තික්කෙය් ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතිය තුළින්, කලුගඟ ව්යාපෘතිය
තුළින් පවුල් 80,000කට අලුතින් පානීය ජලය ලබා ෙදන්න,
ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂිත ජලය ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම ඉතාම
වැදගත්. යාන් ඔය ජලාශ ව්යාපෘතිය, උමා ඔය බහු කාර්ය
ව්යාපෘතිය, ඒ වාෙග්ම තවත් සුළු සහ විශාල විදුලි ෙයෝජනා කම
ගණනාවක් තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවට විදුලිය ලබා ෙදන්න
කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
යුගෙය්දී වික්ෙටෝරිය ජලාශය, සමනල වැව මඟින් විදුලිය ලබා
ෙදන්න කටයුතු කළා. හැබැයි ඒ අවට තිෙබන ගම්මානවල
ජනතාවට විදුලිය තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ගම් උඩින් විදුලිය රැහැන්
ඇදෙගන ගියා. හැබැයි, ඒ ගම්වලට විදුලිය ලබා දීලා තිබුෙණ්
නැහැ. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමොරගහකන්ද සංවර්ධන ෙයෝජනා
කමයට, උමා ඔය බහු කාර්ය ෙයෝජනා කමයට රුපියල් මිලියන
14,000ක් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි ෙම්
ෙවලාෙව් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. මාතෙල් ජනතාව, ඒ වාෙග්ම
රෙට් සමස්ත ජනතාව එයට ස්තුතිය පකාශ කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එළවලු නිෂ්පාදන
ඇතුළු කෘෂි නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්න දිවි නැඟුම ව්යාපෘතිය
යටෙත් කටයුතු කර තිෙබනවා. සුළු පරිමාණ, මධ්ය පරිමාණ හා
මහා පරිමාණ ෙගොවිපළවල ෙගොවි ජනතාව තුළ ඒ පිළිබඳව
උද්දීපනයක් ඇති කරලා, ෙගොවි ජනතාව ඒකට උනන්දු කරවලා
වැඩ කටයුතු කිරීම නිසා අපට ඉදිරි දශකෙය්දී අපනයන ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ අවස්ථාවන් රාශියක් ලැෙබ්විය කියන විශ්වාසය අද අප
තුළ තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ කාර්ය මැනවින් ෙත්රුම් අරෙගන
සුළු වාරිමාර්ග, වැව් පතිසංස්කරණ හා පුරන් කුඹුරු සංවර්ධනය
සඳහා රුපියල් මිලියන 2,300ක් ෙවන් කළා. ෙම් පෙද්ශවල
සංවර්ධනය සඳහා මුදල් ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අෙප්
සතුට පකාශ කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂ ණය
කම
මතක් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත්යාංශය
පිහිෙටව්වා. සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත්යාංශය නිසා
මාතෙල් ගම්මිරිස් වගා කරන ෙගොවියාට, ඒ වාෙග්ම සුළු
අපනයනයට අදාළ ෙවනත් බව ෙභෝග වගා කරන ෙගොවියාට
ෙහොඳ මිලක් ලැෙබනවා. මාතෙල් දිස්තික්කෙය් මාතලාපිටිය
ෙලෝකෙය් ෙහොඳම කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරනවා. අද ඒවාට ෙහොඳ
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මිලක් ලැෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි ෙද්වල්
අපනයනය කිරීෙම්දී ඒ අමාත්යාංශය තුළින් ෙත් නිෂ්පාදනය වැඩි
දියුණු කරන්න, පමාණය සහ ගුණාත්මකභාවය - quantity and
quality - වැඩි කරන්න කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත්. "Omnem
crede diem tibi diluxisse supremum" කියා ලතින් කියමනක්
තිෙබනවා. ඒෙක් ෙත්රුම තමයි වහ වහා වැඩ කරන්න කියන එක;
අද අදම වැඩ කරන්න කියන එක. අපට ලැබුණු අවසාන අවස්ථාව
කියා වැඩ කරන්න කියන එක එයින් අදහස් ෙවනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙගනාපු වැඩ පිළිෙවළ තුළ අද මුළු රටම එකම
යාන්තණයක් බවට පත් කරන්නට බිම් මට්ටමට ගියාම, නගරයට
ගියාම, ගමට ගියාම මුළු රටම ආවරණය කර ගත්ත වැඩ
පිළිෙවළකට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ විශාල අවස්ථාවක් ලබා දී
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්
ජාත්යන්තර ණය ගැන කථා කරමින් ෙනොෙයක් ෙදනා අදහස්
පකාශ කරනවා. ඒ හැම ණය මුදලක්ම ඉතාම විනිවිදභාවෙයන්
යුක්තව ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ලබා ෙදන්නට, ඒ හැම
රුපියලකින්ම වැඩක් ගන්නට, ඒ හැම රුපියලක්ම ෙදගුණ
ෙතගුණ කරලා ෙම් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනෙය් ෙසේවාවන්
වැඩිදියුණු කරන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය පසු ගිය
කාලෙය් ගත්ත වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි අපට වඩා ශක්තිෙයන්
යුක්තව, විශ්වාසවන්තභාවෙයන් යුක්තව ඉදිරියට යන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම අද සියලු
ෙදනාෙග් ඉලක්කය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක ෙම්
ෙවලාෙව් මතක් කරනවා.
රටක සැබෑ සංවර්ධනය මැනීෙම්දී රෙට් ජනතාවෙග් දරිදතා
මට්ටම බලනවා. 2006 දී දරිදතාව සියයට 15කට වඩා තිබුණා. අද
ඒක සියයට 6.4 දක්වා අඩු වී තිෙබනවා. ෙම් යන සංවර්ධන වැඩ
පිළිෙවළත් සමඟ ඉදිරි කාලෙය්දී එය සියයට 4, 3, 2 දක්වා අඩු
වුෙණොත්; ඒක zero වුෙණොත් -ඒක 0 බවට පත් වුෙණොත්-හුඟක්
අවස්ථාවලදී රටක එෙහම වන්ෙන් නැහැ.- ඒකත් පුදුමයක්
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ තත්ත්වයට ෙගන
ඒම සඳහා ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය තුළ විශාල වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස ගැන කථා කරන විට
කියන්න ඕනෑ, ජනතාවට සුදුසු නිවාස ඉදි කරන්න පතිපාදනය
රුපියල් මිලියන 2000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා
කියලා. අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ඉදි කරනු ලබන නිවාස ෙදගුණ කිරීම
සඳහා රුපියල් බිලියන 500ක් ෙවන් කිරීමට ද ෙයෝජනා කර
තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් නිවාස ගැන කථා කළා. නිවාස ගැන කථා
කළාට, ෙනොෙයකුත් සම්මන්තණ තිබුණාට, ෙනොෙයක් උත්සව
තිබුණාට සැබෑ ෙලස නිවාස හැදුෙණ් නැහැ. හැබැයි, අද නිවාස
හදන්ෙන් නිවාස සහ ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය පමණක්
ෙනොෙවයි. ෙම් රජය යටෙත්යි නිවාස හදන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්
ධීවර අමාත්යාංශය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය පරිපාලන
අමාත්යාංශය ෙවන්න පුළුවන්. සමෘද්ධි අමාත්යාංශය ෙවන්න
පුළුවන්. සමාජ ආරක්ෂණ කමෙව්දයන් ෙවන්න පුළුවන්. හැම
ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයක් ඔස්ෙසේම හැම දාම අලුතින් නිවාස
කිහිපයක් හැෙදනවා. නිවාස සහ ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය
මඟින් නිවාස හැදීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන විට, හදන
නිවාස පමාණය බලන විට, ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළ ඉක්මවා
ගිය නිවාස සංඛ්යාවක් අද ෙම් රෙට් හැෙදමින් පවතිනවා. ලලිත්
දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් මැතිවරණෙයන්
මැතිවරණයට අද ජනතාව ජනාධිපතිතුමා ෙකෙරහි විශ්වාසය
තියලා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයගහණය කරවන්න
කටයුතු කරන්ෙන්ත් ෙම් ෙකෙරහි ජනතාව තුළ විශාල විශ්වාසයක්
ඇති වීම නිසයි. විෙශේෂෙයන් මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය කියන්ෙන්
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කාලයයි. ඒ නිසා කාලය නාස්ති ෙනොකර කාලෙයන් වැඩ ගැනීමට
අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතියක් සහ කාපට් කරන ලද ෙහෝ ෙකොන්කීට්
මාර්ග, ගෙම් හදන කැට ගල් මාර්ගය අපට උපෙයෝගී ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව
"දිවි නැඟුම" හරහා අලුෙතන් ගාමීය පාලම් 1000ක් කියාත්මක
ෙකෙරනවා. ෙම් පාලම හැෙදන විට, කුට්ටි ගල් මාර්ගය හැෙදන
විට, අධිෙව්ගී මාර්ගය හැෙදන විට රෙට් සංවර්ධනය ෙබොෙහොම
ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට යනවා. ජීවිතයට ෙව්ගය අවශ්යයි - "Life
needs Speed" - කියා ඇෙමරිකාෙව් හිටපු නායකෙයක් වන
ෙතෝමස් ෙජෆර්සන් කියනවා. ඒ ෙව්ගය ඇති කරන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා අපට විෙශේෂ දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබනවා.
ගාමීය පාලම් 1000 ව්යාපෘතිය මාතෙල් දිස්තික්කෙය්ත්, මෙග්
ආසනෙය්ත් රෙට්මත් හැෙදනෙකොට පාසල් ශිෂ්යයාෙග් සිට
කර්මාන්තකරුවා, කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙගොවියා ඇතුළු
හැම ෙදනාෙග්ම ජන ජීවිතය වඩාත් යහපත් ෙවනවා. ඒ සඳහා
රුපියල් මිලියන 4,500ක් ෙවන් කිරීම ගැන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ස්තුතිය පකාශ කරන්නට
ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මූලාසනාරූඪ වූ
ෙදපළක් යටෙත්ම කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳවත් මා සතුටු
ෙවනවා. ලංකාෙව් පවාහනය ගැන කථා කෙළොත්, ලංගම පමණයි
එදා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පවාහනයට තිබුෙණ්. අද ෙම් රෙට්
ජනතාව ලක්ෂ 210ක් ඉන්නවා. විෙද්ශීය ජනතාව, සංචාරකෙයෝ
ෙම් ඔක්ෙකොම බැලුවාම රටක් අකර්මණ්ය ෙනොවී ඉස්සරහට
යන්නට පවාහනය ඉතා වැදගත් ෙවනවාය කියලා ෙපෙනනවා.
රටක මහා මාර්ග පද්ධතිය, කුඩා මාර්ග පද්ධතිය, ගාමීය මාර්ග
හා පවාහනය, ශරීරයක නහරවැල්, ස්නායු පද්ධතිය හා ෙල්
ගමනාගමනය වාෙග් සලකන්නට පුළුවන්. ෙල් ගමනාගමනය
ෙකොතැන ෙහෝ නැවතුණා නම් ශරීරෙය් ඒ තැන් අකර්මණ්ය
ෙවනවා වාෙග් පවාහනෙය් යම් කිසි අඩු පාඩුවක් වුෙණොත් රටක්
අකර්මණ්ය ෙවනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් -ෙම් රජය
යටෙත්- අද පාෙද්ශීය සභාෙව්, පළාත් පාලන ආයතනෙය්
මන්තීවරයාට ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ගමට ගිහින් රුපියල්
ෙකෝටි ගණනක වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. ගාමීය
මාර්ග පද්ධතිය, මහා මාර්ග පද්ධතිය හැෙදනෙකොට, පවාහනෙය්
නඩත්තු වියදම් - maintenance - අඩු කර ගනිමින් පවාහනය
දියණු කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා.
ලංගමට අලුෙතන් බස් 2,000ක් ගන්න, කුඩා බස් රථ ගන්න,
ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික පවාහන අංශෙය් පවාහන පද්ධතීන් දියුණු
කරන්න, ෙපෞද්ගලික අංශය හා රාජ්ය අංශය එකට එකතු වී Public-Private Partnership -පනහට පනහ- Win-Win
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Partnership - වාෙග් වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව අප
සතුටු ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පුංචි බස් රථ ගන්න
රුපියල් මිලියන 500ක් ලබා දීම පිළිබඳවත් ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප්
සතුට පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අප
ෙනොමිලෙය් ෛවද්ය ෙසේවය ලබා ෙදනවා. ආසියාකරෙය් ගත්තත්,
යුෙරෝපාකරෙය් ගත්තත් ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් දිහා බැලුවාම
අප දකිනවා අෙප් ෛවද්ය රක්ෂණ කමය ඉදිරියට ෙගොස් තිෙබන
බව. අද එංගලන්තෙය් ඉඳලා ෙබෙහත් ගන්න, ශල්ය කර්ම කර
ගන්න ලංකාවට එනවා. ලංකාෙව් අෙප් ආෙරෝග්යශාලාවක ශල්ය
කර්මයක් කරන්න රුපියල් ලක්ෂ තුනක් හතරක් යනවා. ඒක
ජනතාවට කිසිම දැනීමක් ෙනොමැතිව ලැෙබන ෙදයක්. නමුත් ඒ
පිළිබඳව ජනතාවට වැඩි වැටහීමක් නැහැ. අප ෙනොමිලෙය්
ෛවද්ය ෙසේවය ලබා ෙදන්න, ඒක අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යන්න
අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනය ෙදස
බැලුවාම මට අභිෙයෝග කරන්නට පුළුවන්. මාතෙල් දිස්තික්කය
බැලුෙවොත්, මාතෙල් අධ්යාපන ෙකොට්ඨාසෙය් හැම පාසලකටම
පරිගණක ඒකකයක් ෙහෝ පරිගණකයක් ලබා දී තිෙබනවා. ෙම්
තුළින් තාක්ෂණය දියුණු කරන්න මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර දහසක්
ෙම් රටට ලබා ෙදන්නට, පාසල් 6000ක් සංවර්ධනය කරන්න,
ගෙම් හැම පාසලකටම යම් කිසි මුදලක් ලබා ෙදන්න ෙම් රජය
කටයුතු කර තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. "දිවි
නැගුම" ව්යාපෘතිය යටෙත් පාසල්වල වැසිකිළි කැසිකිළි පද්ධතීන්
පවා අද සංවර්ධනය ෙවමින් පවතිනවා. ඒ පිළිබඳව ෙදමාපියන්ෙග්
හා පාසල් ශිෂ්යයන්ෙග් විශාල පසාදයක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා
රුපියල් මිලියන 125ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාලයක් පිරිෙවන්
අධ්යාපනය ෙනොසලකා තිබුණා; පිරිෙවන අමතක කර තිබුණා.
අමතක කර තිබුණු පිරිෙවනට ෙද්ශීයත්වය ෙගොඩ නඟන්න ෙම්
රජය කටයුතු කරනවා. ෙම් රෙට් මහා උගතුන්, බුද්ධිමතුන්,
පඬිවරුන් බිහි කළ පිරිෙවන් අධ්යාපනය නැවත නඟා සිටුවන්නට
අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය තුළ ඇති කිරීම ජාතිෙය් වාසනාවක් කියලායි අප
කල්පනා කරන්ෙන්. "Exercise makes men physically healthy.
Education makes man mentally healthy" කියා ෙජෝන් ඇලන්
කියනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මානසික වශෙයන් හා
ශාරීරික වශෙයන් සියලු ෙදනා ශක්තිමත් කරන්න ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය තුළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශාල උත්සාහයක් අරෙගන
තිෙබනවා. නගරවල මංමාවත් හදලා, අධ්යාපනෙය් සංවර්ධනයක්
ඇති කරලා ඒ තුළින් ලබා ගත්ත දියුණුව පිළිබඳව අද රට වෙට්ම
සිටින ජනතාව තුළ විශාල පසාදයක් පවතිනවා. විෙද්ශගත ෙවලා
හිටපු අෙප්ම අය නැවත ෙම් රටට ඇවිල්ලා ෙම්වා දැකලා
පුදුමාකාර සතුටකින් ෙම් ෙද්වල් ගැන පකාශ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ආරක්ෂක හා
නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශය අද ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන
වැඩ පිළිෙවළවල් ෙදස බලන්න. එදා මිලිමීටර් 150ක් මිලිමීටර්
200ක් වැස්ෙසොත් එක රැයකින්, එක දවසකින් මුළු ෙකොළඹම යට
ෙවනවා. බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත වැනි පෙද්ශත්, මුළු ෙකොළඹ
පෙද්ශයමත් ජලෙයන් යට ෙවනවා. නමුත් අද මිලිමීටර් 500ක
වර්ෂාපතනයක් වැටුණත් -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
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ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

මට තව විනාඩි දහයක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, I can give you five minutes.
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

අප අද සතුටු ෙවනවා, රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය - [බාධා කිරීමක්] අද කථා කරන්න කවුරුත් නැහැ
ෙන්. අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විතරයි විපක්ෂය පැත්ෙත්
ඉන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව අප කනගාටු ෙවනවා. එතුමන්ලා රෙට් හැම
දාම උද්ෙඝෝෂණ කරනවා, පිකටින් කරනවා, ෙවනත් ෙනොෙයක්
ෙද්වල් කරනවා. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත්
ෙමතැනට ෙනොඑන්න ෙම් වන තුරු විපක්ෂෙය් කිසිම
මන්තීවරෙයක් ෙමතැන හිටිෙය් නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා රෙට්
ජනතාව ගැන කථා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ජනතාවෙග්
ඡන්දයට වටිනාකමක් දීලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදවලට
සහභාගි ෙනොවීම තුළින් - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙමොනවා
කිව්වත්, අප එය දකිනවා. ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීතුමන්ලා ෙමතැනට ඇවිත් නැති එකයි අපට තිෙබන
පශ්නය.
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය තරුණ සම්ෙම්ලනය පවත්වපු
අවස්ථාෙව් ෙම් රෙට් තරුණයන්ෙග් ෙලොකු පිබිදීමක් අප දැක්කා.
තරුණයන් තුළ විශාල පෙබෝධයක් තිබුණා. හම්බන්ෙතොට පැවැති
තරුණ සම්ෙම්ලනය දිහා බැලුවාම එය මනාව පැහැදිලි වුණා.
එයට නායකත්වය ෙදන්න කටයුතු කිරීම තුළින් අෙප් රජෙය් වැඩ
පිළිෙවළ මනාව ෙපන්නුම් කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
තරුණයන්ෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් සඳහා රුපියල් මිලියන
800කට වඩා ෙවන් කර තිෙබනවා. අනිකුත් අමාත්යාංශවලට වඩා
තරුණ කටයුතු අමත්යාශයට එතුමා වැඩි මුදලක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් අමාත්යාංශ ඔස්ෙසේත් ඒ ෙද්වල්
ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.
ඊළඟට, අපි පළාත් පාලනය ගැන කථා කරමු. මමත් හිටපු
නගරාධිපතිවරෙයක්. මම මාතෙල් මහ නගරාධිපතිවරයා
වශෙයන් කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලනය ගැන කථා
කරන විට අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් එය ශක්තිමත් කරන්න
විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිෙබන බවයි. මට
මතකයි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ෙම් සඳහා විශාල උනන්දුවකින් කටයුතු කළ බව. අද
පළාත් පාලන සභාපතිවරු ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා. ඒ අයට
රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් ලබා ෙදන්න - [බාධා කිරීමක්]
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ කාලෙය් අප පළමුෙවනි ස්ථානය ගත්තා.
ගර්භාෂෙය් සිට මිනී වළ දක්වා - womb to tomb - වන හැම
කටයුත්තකටම අද අපට පළාත් පාලන ආයතනවල සහෙයෝගය
අවශ්ය ෙවනවා. පළාත් පාලන ආයතනවලට -ෙකොළඹ මහ නගර
සභාවටත්- ශක්තියක් වුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළයි. ෙකොළඹ
නගරාධිපතිතුමාටත් අද ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ඉන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි එතුමා පසු ගිය දවස්වල
විපක්ෂෙය් නීති-රීති පැත්තක තියලා ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළේ. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. රටට,
පෙද්ශයට වැඩක් ෙවනවා නම් ඒක ඉතාම වැදගත්. රුපියල්
මිලියන 3,400ක් පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙවන් කිරීම
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පණ්ඩුකාභය රජතුමාෙග් කාලෙය් ආරම්භ වුණු පළාත් පාලන
කමෙය් ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් මතක්
කරන්න ඕනෑ. එදා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාත්
ඒෙක් ෙවනසක් කරන්න කටයුතු කළා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා විශාල ෙවනසක් කරන්න පටන් ගත්තා. එවන් වැඩ
පිළිෙවළවල් රාශියක් දියත් කිරීම ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා.
ඊළඟ පළාත් පාලන මැතිවරණය එන විට ෙම් මනාප
කමෙයන් අයින් ෙවලා, මුළු රටම නිල් පාට කරමින්, එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයගහණය කරනවාය කියන එක අප
ඉතාම ෙනොබියව ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා. ඒ නිසා තමයි
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අනික්
මන්තීතුමන්ලාටත් ෙපොඩි තැති ගැන්මක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික ආර්ථිකයට
කාන්තාව ලබා ෙදන ශක්තිය කාලයක් තිස්ෙසේ අමතක කර
තිබුණා. මට මතකයි, එක අවස්ථාවකදී කාන්තාවට ලබා ෙදන්ෙන්
ෙමොන වාෙග් තැනක්ද කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන
විට එතුමා කිව්ෙව්, "මවට ලබා ෙදන තැන, ඒ මූලිකත්වය
කාන්තාවට ලබා ෙදනවා" කියලායි. එතුමාෙග් හදවතින් නැෙඟන
ඒ ආදරණීය ෙසෙනහස, ඒ දයාව, කරුණාව නිසා තමයි එෙහම
කථා කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. මීට ෙපර ෙකොයි තරම් නායකයන්
හිටියත්, කාන්තාව ගැන ෙකොයි තරම් කථා කළත් ඒ අයට එෙහම
අදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. කාන්තා ව්යවසායකයින්ට රුපියල්
250,000 දක්වා ෙපොලී රහිතව කාරක පාග්ධනයක් ෙදන්න ෙමවර
අය වැෙයන් ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. "දිවි නැඟුම" ව්යාපෘතිෙයන්
ගාමීය මට්ටමින් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරලා ඒ තුළින්
කුඩා ව්යවසායකයන් බිහි කරලා, ගෙම් සිටින කාන්තාවන් වඩාත්
ශක්තිමත් කරන්න අද කටයුතු කර තිෙබනවා. හැම දාමත් අර
දුප්පත්කම උරුමයක් කරෙගන, ඒ උරුමය කරුමයක් කරෙගන
සිටි පවුල් බලගන්වන්නට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඔස්ෙසේ විශාල
ශක්තියක් ලබා ෙදනවා කියලා මා හිතනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. ෙලෝකෙය් පසිද්ධ කාන්තාවක් වන ෙතෙර්සා
මවුතුමිය කියා තිෙබනවා, "Power of women must not be
underestimated" කියලා. කාන්තාව අඩු ලංසුවකට දමන්න එපා
කියලා එතුමිය කියා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් කියමනක්. ඒ
තත්ත්වය ඉතාම ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ජාතික ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් කාන්තාව ලබා ෙදන දායකත්වය
උපරිම වශෙයන් ලබා ගන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. අද
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වන්නට පුළුවන්, දිසාපති
කාර්යාලෙය් වන්නට පුළුවන්, ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් වන්නට
පුළුවන්, නීතිඥ ක්ෙෂේතෙය් වන්නට පුළුවන්, ඒ කුමන ක්ෙෂේතයක
වුණත් මුල් පුටුවල ඉඳිමින් කාන්තාව කරන ඒ ෙසේවය විශාල
ශක්තියක් ෙලස අපි දකිනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තාක්ෂණය ගැන කථා
කරනවා නම්, ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 1,000ක්
තාක්ෂණය ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට
තාක්ෂණය අතින් අෙප් රට ආසියාෙව් ෙබොෙහොම ඉස්සරහට ගිහින්
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ජංගම
දුරකථන - handphones - ගැන කථා කරනවා නම්, පසු ගිය සතිය
වනෙකොට ෙම් රෙට් එම දුරකථන සම්බන්ධතාවන් - handphone
connections - එක්ෙකෝටි හැත්තෑපන්ලක්ෂය ඉක්මවා ගිහින්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රැහැන් සහිත දුරකථන - land phones,
CDMA කියන ඒවා- බලපුවාම එම දුරකථන සම්බන්ධතාවන්
හැටපන් ලක්ෂය ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. රෙට් ජනගහනය
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ලක්ෂ 210යි. හැබැයි ෙම් රෙට් තිෙබන දුරකථන සංඛ්යාව දිහා
බැලුවාම ලක්ෂ 250 ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. අෙප් රෙට්
තාක්ෂණෙය් ඉදිරි ගමන පිළිබඳ කැඩපතක් ෙලස මා එය දකිනවා.
තාක්ෂණය අතින් අෙප් රට ආසියාෙව් ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන්ම
සිටිනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැෙයන්
තාක්ෂණය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර දීමට
කටයුතු කර තිබීම ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය
සභා මාර්ගත්, පළාත් සභා මාර්ගත් ජනාකීර්ණ ගම්මාන 1,000කට
සම්බන්ධ කිරීෙමන් නාගරීකරණයට ලක් කිරීෙම් ව්යාපාරයක්
ඇති කර තිෙබනවා. අද ලංකාව එකම කලාපයක් වශෙයන් තමයි
අපි දකින්ෙන්. ෙකොළඹ පමණක් ෙනොෙවයි, මහනුවරට ගියාම,
හම්බන්ෙතොටට ගියාම, මාතෙල්ට ගියාම ඒ සමගාමී සංවර්ධනය
අපට ෙපෙනනවා. අද මාතෙල් පෙද්ශෙය් පාරවල් ටික කාපට්
කරලා හදන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා; අෙප් ළමා
උද්යානය - children's park එක - අපට හදා ගන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා; අෙප් මල් වත්ත අපට හදා ගන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම්ක තමයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. ඒ
විධියට සමගාමී සංවර්ධනයක් මුළු රට පුරාම ඇති කරන්න
කටයුතු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කිරීම සඳහා මන්තීවරුන්ට රුපියල් මිලියන 4500ක
පතිපාදන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින්
ලබා දී තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනය
ශක්තිමත් කිරීෙම් දී පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්, දිසාපතිවරුන්
දිරිමත් කිරීම සඳහා ඒ අය ෙවනුෙවන් යම් කිසි දීමනාවක් ලබා
දීමටත් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. මම දන්නවා, අෙප් පළාත්
පාලන මන්තීවරුන්, විෙශේෂෙයන්ම නගරාධිපතිවරුන්, පාෙද්ශීය
සභා සභාපතිවරුන් ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් ඒ කටයුත්තට දායක
වන බව. සමහරවිට අෙත් තිෙබන ෙද් උකස් කරලා පවා ඒ අයත්
ෙම් සංවර්ධනයට දායකත්වය ලබා ෙදනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඔවුන් පිළිබඳවත් ඉදිරිෙය් දී කල්පනා කරයි කියලා
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම වැඩ පිළිෙවළ සඳහා ෙම් අය
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව
පළාත් පාලන කටයුතු වඩාත් ශක්තිමත් ෙලස කරෙගන යාමට
අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත්
කිරීම සඳහා රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් ජීවනාධාර දීමනාව රුපියල්
1200කින් වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලලිත් දිසානායක
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් කිව්ව ආකාරයට 2006 වර්ෂයට ෙපර සහ
පසුව විශාම ගිය අයෙග් විශාම වැටුප් එක තැනකට ෙගන එන්නට,
ඒ අයෙග් විශාම වැටුප් සමතුලිත කරන්නට යම් කිසි වැඩ
පිළිෙවළක් අද කියාත්මක ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව ෙකොමිසමක් පත්
කරලා ඒ කටයුත්ත කියාත්මක කරෙගන යනවා. විරැකියාව ගැන
බැලුෙවොත් ඒ කාලෙය් සියයට 27ක විරැකියාවක් තිබුණා මට
මතකයි. පිට රටින් සුද්ෙදෝ ෙගනැල්ලා අරලියගහ මන්දිරෙය්
තියාෙගන ඒ අයෙගන් උපෙදස් ලබාෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
හදපු යුගයක් තිබුණා. අද ෙද්ශීය කමයට, ශී ලාංකීය අනන්යතාව
ඇතිව, එෙහම නැත්නම් ශී ලාංකීය කමයට ඒ වැඩ කටයුතු
කරනෙකොට, ඒ පැවැති විරැකියාව සියයට 5ක් දක්වා අඩු
කරන්නට පසු ගිය කාලය තුළ දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
අවස්ථාව ලැබුණා. උපාධිධාරින් 50,000කට රැකියා ලබා දුන්නා.
අද ලක්ෂ 14කට වැඩි රාජ්ය ෙසේවකයන් පමාණයක් සිටිනවා.
ලක්ෂ 6කට, 7කට වැඩි විශාමිකයන් පමාණයක් සිටිනවා. ඒ
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් සිටින සෑම දහ ෙදෙනකුෙගන්ම
එක්ෙකෙනක් රාජ්ය ෙසේවයට එක්ව කටයුතු කරනවා; එෙහම
නැත්නම් හිටපු රාජ්ය ෙසේවකෙයක් වශෙයන් තමයි අපි දකින්ෙන්.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් පානීය ජලය
පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඒ
කාලෙය් ගාමීය ජල ෙයෝජනා කම කියාත්මක කළා. අලුත් රටක්
ෙම් රෙට් නිර්මාණය කරන්නට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කළා. අද මාතෙල් දිස්තික්කයටත් රුපියල් මිලියන ගණනාවක්
මුදල් ෙවන් කර තිබීම අපට වැදගත් ෙවනවා. මම හිතන විධියට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් එක ගම්මානයක්වත්, එක
නගරයක්වත් අත්හරින්ෙන් නැතිව, සෑම ගාම නිලධාරි
ෙකොට්ඨාසයක් සම්බන්ධෙයන්ම අවශ්ය කටයුතු කරන්න ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනෙයන් පියවර ෙගන තිබීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් පැළ
ලක්ෂ ගණනක් හැදුවා. ෙලෝක මිහිතල දිනය වන්නට පුළුවන්,
ජගත් මිහිතල දිනය වන්නට පුළුවන්, පැළ ලක්ෂ ගණන් හැදුවා.
පරිසරයත් එක්ක කටයුතු කරන රජයක්, පරිසරයත් එක්ක යන
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන්නට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා අවශ්ය කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් දී
අෙප් ස්තුතිය අප එතුමාට පුද කරනවා. ගෙම් ඉපදිලා, ෙවල්
ඉපනැල්ල පාගලා, දහඩිය කඳුළු ෙව්දනා සමඟ වෘත්තීය සමිති
නායකයකු වශෙයන්, කම්කරු නායකයකු වශෙයන් කටයුතු කළ
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන අත් දැකීම් සමඟ තමයි ෙම් සියලු
ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න අවශ්ය කටයුතු කෙළේ. අපි රාජ්ය
තාන්තික මට්ටම ගැන කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය CHOGM එෙක්
දී ඒ සංවිධාන ශක්තිය අපි දැක්කා. එහි දී ජාත්යන්තර මට්ටෙම්
පමිතිය ද ඉක්මවා යන සංවිධාන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට්
කියාත්මක කරන්නට අපට හැකි වුණා. 30 වසරක යුද්ධයකින්
විනාශ වුණු ෙම් ෙද්ශය ෙලොව ඉදිරිෙය් ෙම් තරම් සුන්දර ෙලස
ෙගොඩනඟා, සැමට සුවෙසේ
වසන්නට ඉඩ සැලසූ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පමුඛ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු
රාජපක්ෂවරුන් ෙශේෂ්ඨ මිනිසුන් බවත්, ඔවුන් රටට ණය ෙගවා
අවසන් කළ බවත් තමයි මම නම් හිතන්ෙන් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා ෙම් රට ෙවනුෙවන් අද ඒ කටයුත්ත
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙශේෂ්ඨත්වය අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙමම අය වැය මඟින් යලිත් වරක් ඔප්පු කර ඇති
බවත් ඉතා භක්තිෙයන් සිහිපත් කරමින්, ෙම් ආදරණීය මාතෘ
භූමිෙය් යහ පැවැත්ම පිණිස විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
කියා කර ඇති බවත් මම මතක් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතැනදී මම තවත් එක
කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ෙබ්ඩ්න් පෙවල් කියන ෙම් රෙට්
හිටිය, බාල දක්ෂ ව්යාපාරෙය් ෙශේෂ්ඨ නායකෙයක් එක්තරා
අවස්ථාවක කියනවා,"ඔබ යමක් භාරගත් විට එය තිබූ
තත්ත්වෙය්ම තබනවා නම් ඔබ සාමාන්ය මිනිෙසකි. එය තිබුණාට
වඩා විනාශ කරනවා නම් ඔබ ෙනොමිනිෙසකි. එය තිබුණාට වඩා
ෙහොඳින් සකසන්ෙන් නම් ඔබ ෙශේෂ්ඨ මිනිෙසකි." කියා.මම හිතන
හැටියට අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් ඉන්ෙන් ඒ කිව්ව ෙශේෂ්ඨත්වෙය්යි.
විශ්වාසයක් නැති රට, බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැති රට, අයාෙල් ගිය
රට ඒ සියලු ෙදයින් මුදවා ෙගන අද ශී ලාංකීය ජාතියක් වශෙයන්
අපට ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන ෙලෝකය ඉස්සරහ නැඟී
සිටින්න වැඩ පිළිෙවළ සකස් කෙළේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ
නිසා එතුමා විශිෂ්ට වූ, ෙශේෂ්ඨ වූ මිනිෙසක් කියන එක ෙම්
ෙවලාෙව් මතක් කරමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මෙග්
ස්තුතිය ඔබතුමාට පුද කරනවා.
ආයුෙබෝවන්!
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ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ෙග් රජෙය් නවවන අය වැය ඉදිරිපත්
කළාට පසුව, අද ෙමම මූලික වටෙය් විවාදෙය් දී විෙශේෂෙයන්ම
ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ඇතුළු සියලු
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉතාමත් කනගාටු
වනවා, ෙම් කථාව කරන ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට, ෙම් රෙට්
විපක්ෂය ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොසිටීම සම්බන්ධෙයන්. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි මහජනතාවෙග් මුදල්වලින්
ෙම්
වැඩ කටයුතු කරන්නට දායකත්වය ලබන පිරිසක්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දුප්පත් රෙට් අහිංසක ජනතාවෙග් මුදල්වලින්
වැඩ කටයුතු කරන පිරිසක් හැටියට අපට ෙලොකු වග කීමක්
තිෙබනවා; යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ වග කීම, යුතුකම අපි
ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කළ යුතුයි. 1948 නිදහසින් පසු ෙම් රෙට්
පැවැති දුර්වලම විපක්ෂය, ඒ වාෙග්ම ජනතා වග කීම
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉෂ්ට ෙනො කරන, ඒ වාෙග්ම නරකම විපක්ෂය
තමයි දැන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නා විපක්ෂය. ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් ගුණෙදොස් විෙව්චනය කරලා, එෙහමත් නැත්නම්
ෙමොනවා ෙහෝ අඩු පාඩුවක් ෙපන්වා දීලා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට්
මහජනතාවට ඒ පිළිබඳව චිතයක් පණිවුඩයක් ෙදන්නට රටක
විපක්ෂයක් ඉන්න ඕනෑ. රටක විපක්ෂය ෙකළින් ඉන්න ෙකොට
තමයි ෙමොනවා ෙහෝ වැරදි කරනවා නම්, එෙහම නැත්නම් අඩු
පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා සකස් කරෙගන ආණ්ඩුව වුණත් ඉදිරියට
යන්ෙන්. මා ඉතාම කනගාටු වනවා, එවැනි විපක්ෂයක් ෙනොමැති
වීම පිළිබඳව. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් අද ඇවිල්ලා
ඉන්ෙන් ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්න ෙනොෙවයි. ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩලයීය රාජ්ය නායක සමුළුව පැවැත්වීම පිළිබඳව ස්තුති
ෙයෝජනාවක් අද පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන අවස්ථාෙව් මා
ඉදිරිපත් කරනවා. මා හිතන විධියට ඒකට විරුද්ධව කථා
කරන්නයි එතුමාත් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව අය වැය
ගැන කථා කරන්න ෙනොෙවයි. ඒ නිසා විපක්ෂය පිළිබඳව පුදුම
පශ්නාර්ථයක් අපට තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් විපක්ෂය?
ජනතාවෙග් ඡන්දය අරෙගන, ජනතාව නිෙයෝජනය කරන්න
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, ඒ ජනතාවෙග් මුදල්වලින් යැපුණාට ඒ
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව මීට
වැඩිය කල්පනා කරලා, ෙම් අය ෙනොෙවයි, වග කිව යුතු
විපක්ෂයක් ඊළඟ මැතිවරණයකදීවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්
කර ගන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අවුරුදු 30ක
යුද්ධයක් එක්ක ජීවත් වුණු ජනතාවක්; ජාතියක්. කවුරු ෙමොනවා
කිව්වත් අද වන ෙකොට අපි නිදහස නියම විධියට බුක්ති විඳින
ජාතියක්, රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් වැඩිෙයන්ම
දුක් වින්ෙද් උතුෙර් මිනිස්සු. විෙශේෂෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය්
ජනතාව තමයි වැඩිෙයන්ම දුක් වින්ෙද්. ඔවුන්ෙග් ෙගොවි බිම් නැති
වුණා; ඔවුන්ෙග් වැඩ ෙපොළ නැති වුණා; ඔවුන්ෙග් නිවාස නැති
වුණා. අඩුම ගාෙන් ඔවුන්ෙග් දරු පවුල් එක්ක එකට ජීවත් වන්න
බැරි වුණා. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා.
එක පැත්තකින් වර්ග කිෙලෝ මීටර් 1,557ක සම්පූර්ණෙයන්ම බිම්
ෙබෝම්බ වළලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙගොවි බිමට යන්න බැහැ;
කඩෙපොළට යන්න බැහැ; තමුන්නාන්ෙසේලාට වැඩබිමට යන්න
බැහැ; අඩුම ගාෙන් ෙගදර එළිපහළියට යන්නත් බැහැ. එෙහම
තිබුණු පෙද්ශය අද නිදහස් කර තිෙබනවා. අවතැන් වුණු පිරිස
සිටියා, ලක්ෂ තුනක් විතර. ඒ අවතැන් වුණු පිරිස අද
සම්පූර්ණෙයන්ම නැවත වතාවක් පදිංචි කර තිෙබනවා. ෙම්වා
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කැනඩාෙව් ඉන්න, පංශෙය් ඉන්න, එංගලන්තෙය් ඉන්න අයට
ෙප්න්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ චිතය ෙපන්වන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම ඔය රටවල ඉන්න ෙදමළ ජනතාවෙග් බාල
පරම්පරාවලට ඒ රටවල ඉන්න අය දීලා තිෙබන්ෙන් වැරදිම වැරදි
චිතයක්. හැබැයි, අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් ජීවත් වන අහිංසක ෙදමළ
ජනතාව ඒ නිවැරදි පණිවිඩය ඒ අයට ෙදයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය අටකදීම ෙම් පෙද්ශෙය් සාමය
ස්ථාපිත කරන්න අවශ්ය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ යුද්ධය
ඇත්තටම කැමැත්තකින් කරපු යුද්ධයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි,
තස්තවාදය අවසන් කරලා, ඒ හිසරදය අවසන් කරලා, ඒ
පෙද්ශවල ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරය ඇති
කරන්න, බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරන්න, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හැම
අය වැයකදීම මුදල් ෙවන් කළා. ඒ ෙවනුෙවන් එතුමාට අෙප්
පණාමය පුද කරන්න ඕනෑ. ෙම් කටයුතු තවම ඉවර නැහැ.
එතුමාෙග් වචනවලින්ම කිව්වා වාෙග් ෙමහි අඳුරු ෙසවණැලි තවත්
තිෙබනවා. ෙම්වා නැති ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා එතුමා ෙම් අය
වැෙය්දීත් විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන්
සැලකිලිමත් වීම සම්බන්ධෙයන් අපි ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඉදිරිපත් කළ පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනත් එක්ක ෙම් රට පාලනය
කරපු ආකාරය, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟපු ආකාරය අපට
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගම ගැන හිතලා ගාමීය
සංවර්ධනයත්, නගරය ගැන හිතලා නාගරික සංවර්ධනයත්
ෙමන්ම, වාරි කර්මාන්තය, ෙසෞඛ්ය, අධ්යාපනය, විදුලිය, පානීය
ජලය ඇතුළු ෙම් රෙට් සියලු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කිරීම,
ෙම් රට පධාන ආර්ථික ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කරන
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ආදී ඒ සියල්ලක්ම කිරීෙම් පතිඵලය
තමයි, පසු ගිය හැම මැතිවරණයකදීම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
දෑත් ශක්තිමත් කරමින් ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා දුන්නු ජයගහණ. ඒ
ජයගහණෙය් ෙකොටස්කාරයකු වන්න වයඹ අපටත් පුළුවන් වුණා.
පසු ගිය කාලෙය් පැවැති මැතිවරණ තුනකදී ලක්ෂ 27ක
ජනතාවක්, එනම් සියයට 56ක්ම එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට ඡන්දය දුන්නා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුද ජයගහණයත් එක්ක
තුෙනන් ෙදකක බලයක් ඇති පළාත් සභාවක් වයඹ පළාෙත් පිහිටු
වන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ මැතිවරණෙය්දී අපට ෙපොඩි භයක්
තිබුණා, තුෙනන් ෙදකක බලයක් නැති ෙවයි ද කියලා. නමුත් ඒ
මැතිවරණෙය්දීත් අපි නැවත වතාවක් තුෙනන් ෙදෙක්
ජයගහණයක් සමඟ වයඹ පළාත් සභාව පිහිටවූවා. ඒක තමයි ෙම්
රෙට් ජනතාව තුළ ෙම් රෙට් නායකයා පිළිබඳව, ෙම් නායකයාෙග්
ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය. ඒ විශ්වාසය තමයි ඒ
ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන්. ඒ විශ්වාසය ඊළඟට එන ඕනෑම
මැතිවරණයකදී අපට ලැෙබනවා. ෙම් අය වැය ගැන සමහර අය
හිතනවා, "මැතිවරණයක් එන නිසා ද ෙම් සහන දීලා තිෙබන්ෙන්,
මැතිවරණයක් එන නිසා ද ෙම් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්"
කියලා. නැහැ, එෙහම ඕනෑ නැහැ. අපට එෙහම කරන්න කරන්න
ඕනෑ නැහැ, ෙම් ජයගහණ ඉදිරිෙය් දීත් අප ලබා ගන්නවා; අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ලබා ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රජය ලබා ගන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට
දුප්පත් රටක්, දරිදතාෙවන් මිරිෙකන රටක්. අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ෙසේ අප ෙම් දරිදතාව ගැන කථා කළා; සම්මන්තණ
පැවැත්වූවා; විශ්වවිද්යාලවල කථා කළා; පාසල්වල කථා කළා;
එළිෙය් හැම තැනම කථා කළා; මාධ්යවල කථා කළා. නමුත්
දරිදතාව අඩු වුෙණ් නැහැ. අද පාෙයෝගිකව 15.2 සිට 6.4 දක්වා
දරිදතාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා; දුප්පත්කම අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
සමහර අය කථා කරන විට ෙම් ආර්ථික දර්ශක අමතක කරලා
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කථා කරනවා. එෙහම කථා කරන්න බැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි. අපි කථා කරන්නට ඕනෑ, ආර්ථික දර්ශකත්
එක්කයි. ආර්ථික දර්ශක අමතක කරන්න බැහැ. අද අෙප් ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.8 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද අපි
උද්ධමනය අඩු කරලා තිෙබනවා. ඉස්සර හැම දාමත් වැඩි වුෙණ්
අය වැය හිඟය; වැඩි වුෙණ් දුප්පත්කම. නමුත් ෙම් ඉදිරිපත් කළ
අය වැයත් සමඟ ඒ අය වැය හිඟය අඩු කරන්නට ෙම් රජයට
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටට
ආදායම් උපදවන ක්ෙෂේතයක් වන වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය අය වැයත් එක්ක
ඒ වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය නවීකරණය කරන්නට, එකතු කළ
අගය මත ඒ නිෂ්පාදන - value-added product - ඉදිරියට
ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ආදායම් වැඩි කර ගන්න විශාල වශෙයන්
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් ද ඒකට අවශ්ය ශක්තිය
ලබා දීලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමහර අය හිතුවා,
ඇඟලුම් කර්මාන්තය කඩාෙගන වැෙටයි කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, මම හිතන විධියට අද ඇඟලුම් කර්මාන්තය
පුදුම විධියට නැඟිටලා තිෙබනවා. දැනට සියයට 6ක් හැටියට
තිෙබන ඒ ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය ඉදිරි කාලෙය්දී තවත් දියුණු කර
ගන්නට
බලාෙපොෙරොත්තුවක්
තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම
අනාගතෙය් දී ඇඟලුම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙයන් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 4,000ක ආදායමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අමාත්යතුමාත්, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. අප ඉතාම සතුටු ෙවනවා, අද අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනය
වැඩි ෙවලා තිෙබන එක ගැන. රජ කාලෙයන් පසුව වී නිෂ්පාදනය
ෙමපමණ වැඩි වුණු යුගයක්, ෙමපමණ අතිරික්තයක් ඇති
වන්නට තරම් නිෂ්පාදනය වැඩි වුණු යුගයක් කවදාවත් තිබුෙණ්
නැහැ. මම හිතන විධියට පසු ගිය යල කන්නෙය් දී වී නිෂ්පාදනය
ෙටොන් ලක්ෂ 20ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
වර්ධනයට විශාල ෙහේතුවක් තිෙබනවා. එක ෙහේතුවක් තමයි රජය
ලබා දුන්න ෙපොෙහොර සහනාධාරය. ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය්
අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒ අඩු පාඩු මඟ හරවා ගන්නටත්, ඒ
වාෙග්ම රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අඩු කර ගන්නටත් අය
වැෙයන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ලබා
ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් එක්ක ෙගොවි ජනතාව නැඟිටලා
තිෙබනවා.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා දැන් ෙම් සභාෙව්
ඉන්නවා. වාරි ෙයෝජනා කම විශාල වශෙයන් දියුණු කරන්නට
එතුමන්ලා කටයුතු කර තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන වයඹ
පළාෙත් තිෙබන දැදුරු ඔය ෙයෝජනා කමය, රඹකැන් ඔය
ෙයෝජනා කමය වාෙග් ෙයෝජනා කම ෙගනැල්ලා වියළි බිම ෙතත්
බිමක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට කටයුතු කිරීමම ඒ කෘෂි
කාර්මික දියුණුවට, වී ෙගොවිතැෙන් දියුණුවට ෙලොකු ෙහේතුවක්
වුණා. පධාන ගඟ ආශිත මහවැලි ව්යාපාරයත් ඒ සඳහා ෙදන්න
පුළුවන් ශක්තිය ලබා දුන්නා.
ඊළඟට, අෙනකුත් සුළු වාරි කර්මාන්ත ගැන බලමු. ෙම් රජය
ෙගොවි බිමට අවශ්ය කරන ඇළ ෙව්ලි සහ අමුණු ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙය් "ගම නැඟුම" වැඩසටහන් හරහා සකස් කර දීලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රජෙය් ඍජු
පතිපත්තියක් තිබුණා, පුරන් කුඹුරු ෙගොඩ කරන්ෙන් නැහැ
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කියලා. අපි ඒ පුරන් කුඹුරු අස් වද්දනවා. එවැනි පතිපත්තියක්
රාජ්ය නායකත්වෙයන්ම ලැබීම වී නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ෙහේතු
වුණාය කියලා මම හිතනවා.

දුන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඒ අසරණ භික්ෂුව ආරක්ෂා කරන්නට,
ශිෂ්ය භික්ෂූන් ආරක්ෂා කරන්නට හැම පිරිෙවනකටම ෙම් අය
වැෙය්දී ෙලොකු ශක්තියක් ලබා දීලා තිෙබනවා.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බඩ ඉරිඟු, ෙසෝයා, උඳු,
මුං ඇට වාෙග් ෙද්වල්වල නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නත්, ඒ ෙගොවියා
ආරක්ෂා කරන්නත් ෙම් රජය කටයුතු කළා.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි,
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය. යම් යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ හැම දාම
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනෙය් නිජබිම් හැටියට විශ්වවිද්යාල පාවිච්චි
කළා. අද ඒවා කමකමෙයන් නැති ෙව්ෙගන යනවා. ෙමොකද, ඒ
විශ්වවිද්යාලවලට අවශ්ය කරන ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් වැනි දෑ
ලබා ෙදන්න ඉතා විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් අය වැෙයනුත්
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් වටිනා ෙදයක් කියලා මා
හිතනවා.

"ෙම් රෙට් ලූනු මිල වැඩි ෙවලා"ය කියලා පසු ගිය දවස්වල
විපක්ෂය සියුම් සතුටක් ලැබුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් රජය බුද්ධිමත් රජයක්. ෙගොවියා ආරක්ෂා
කරන්න සිදු වන ෙවලාෙව්දී අපි ෙගොවියා ආරක්ෂා කරනවා.
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න සිදු වන ෙවලාෙව්දී අපි
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරනවා. ඒකට අවශ්ය කරන වැඩ
පිළිෙවළ අපි ෙගෙනනවා. ඒ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය වැඩිදියුණු
කරන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙලොකු ශක්තියක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, පශු සම්පත් අංශය ගැන බලමු. විෙශේෂෙයන්ම මා
ජීවත් වන දිස්තික්කෙය්ත් විශාල වශෙයන් කිරි ෙගොවිතැන, කුකුළු
මස්, බිත්තර ආශිත නිෂ්පාදන එක්ක ජීවත් වන, ඒ හා ගැට ගැහුණු
ජනතාවක් ඉන්නවා. ෙම් රජය යටෙත් ඒ නිෂ්පාදන විශාල
වශෙයන් වැඩි වුණා. සමහර ෙවලාවට ඒ නිෂ්පාදනවල අපනයන
අතිරික්තයක් ද ඇති වුණා. අද වන ෙකොට ඒ නිෂ්පාදන තවත්
ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එළවලු
නිෂ්පාදනයත්, පලතුරු නිෂ්පාදනයත් අද වන ෙකොට වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් අපට
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ෙම් අය වැය තුළිනුත්, මීට ෙපර ඉදිරිපත්
කළ අය වැයවලිනුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශක්තිමත් කරපු;
එතුමා ලබා දුන් ගැම්මත් එක්ක ඒ ලැෙබන ෙද් හරියට
පෙයෝජනයට ගැනීෙම් අභිෙයෝගයක් අපට තිෙබනවා. අෙප්
යුතුකම වන්ෙන්ත් ඒ ෙද්වල්වල පෙයෝජනය නියමාකාරෙයන්
ලබා ගැනීමයි. ඒ වග කීම අපට තිෙබනවා. අපි ඒකට
උදාහරණයක් අරෙගන බලමු. ෙම් රෙට් පලතුරු නිෂ්පාදනය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එළවලු නිෂ්පාදනයත් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අවශ්යතාවට ගැළෙපන විධියට ඒවා පාවිච්චි
කරන ගමන්, ඒ නිෂ්පාදනවලින් විෙද්ශ විනිමයක් ලබා ගන්න
පුළුවන් විධියට ඒ සඳහා අපි ශක්තිය එකතු කරන්න ඕනෑ. ඒක
නිසා මම හිතනවා ඒ සඳහා ලබා දුන් සහනත් ඉතාමත් ෙහොඳ
ෙදයක් කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙත්, රබර්,
කුරුඳු පිළිබඳවත් අෙප් රජය අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් නාගරික සංවර්ධනය, ඉදි කිරීම් කර්මාන්තය, නිවාස ඉදි
කිරීම්, යටිතල පහසුකම් කියන ක්ෙෂේත කඩා වැටිලායි තිබුෙණ්. අද
නගරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ගෙම් යටිතල පහසුකම් ද
සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඉඳලා ගෙම් කුඩා
පාරවල් දක්වා ෙම් ක්ෙෂේත සම්පූර්ණෙයන්ම ශක්තිමත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ඉතාමත් අලංකාර නගර නිර්මාණය
වනවා. හැම දාමත් ගංවතුරින් බැට කාපු ෙකොළඹ වාෙග් පෙද්ශවල
පැවති එවැනි තත්ත්වයන් නැති කරන්නට ෙමවර අය වැෙයන්
ශක්තිය ලබා දීලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනය හා ෙසෞඛ්ය
ගැන අපි හැම දාමත් කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනය
ගත්ෙතොත් අපි අමතක කරලා තිබුණු තැනක් තමයි අෙප් පිරිෙවන්
අධ්යාපනය. අපි භික්ෂුව අමතක කරලා තිබුණා. අෙප් රට නිර්මල
බුද්ධ ධර්මයත් එක්ක ගැට ගැහුණු රටක්ය කියලා අපි ෙබොරුවට
කථා කළාට අපි කවදාවත් ඒකට අවශ්ය කරන ශක්තිය ලබා

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය
දියුණු කරන්නත් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අෙප් රෙට් අනාගතය; අෙප් රෙට්
දරුවන්ෙග් අනාගතය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඍජුව ගත්තාම ඔය
කථා කරන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට ගන්න
ෙකොට අධ්යාපනය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන සංඛ්යා ෙල්ඛන
සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් විධියට; විෙශේෂෙයන්ම වෘත්තීය
අධ්යාපනයට, උසස් අධ්යාපනයට රුපියල් බිලියන 125ක වාෙග්
මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙසෞඛ්යයට රුපියල්
ෙකෝටි 11,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන් ෙගන්වලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සාකච්ඡා කළ
ෙවලාෙව් මා විසින් කළ ෙයෝජනා අය වැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් වී
තිබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ඒක තමයි නව කලාපීය ෙසේවා
මධ්යස්ථානයක් ඇති කිරීම. හුඟක් අය ෙලඩ ෙරෝග සඳහා පතිකාර
ලබා ගන්න අද සිංගප්පූරුවට යනවා; ෙවනත් රටවලට යනවා.
අපට ෙහොඳ විෙශේෂඥ ෛවද්ය ෙසේවයක් තිෙබනවා. ඒක දියුණු
කරන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.
කවදාවත් ඇස ෙනොගැටුණු, අවධානය ෙයොමු ෙනොවුණු නව
කලාපීය ෙසේවා මධ්යස්ථානයක් බවට අෙප් රට පත් කිරීෙම්
ශක්තිය ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ලබා දී තිෙබනවා. අපට
මතකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් -ෙකටි
කාලයකට බලය ලැබුණු අවස්ථාෙව්- විශාම වැටුප් ලබා දුන්ෙන්
නැහැ කියින එක; රාජ්ය ෙසේවයට අලුතින් බඳවා ගත්ෙත්
නැහැ කියන එක. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
ෙපෞද්ගලීකරණය පිළිබඳව තමයි ඒ අය විශ්වාසය තබලා තිබුෙණ්.
හැබැයි, අද රාජ්ය ආයතන 54කින් 47ක්ම ලාභ ලබන ආයතන
බවට පත් කර ගන්නට ෙම් රජයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒක කියද්දී ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන්
කිව්වා, "ෙම් රෙට් කිසිම රාජ්ය ආයතනයක් ෙපෞද්ගලීකරණය
කරන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ඒක අපට ෙලොකු ශක්තියක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කලින් මා නිෙයෝජනය
කෙළේ ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය. මම ෙසේවය කෙළේ ශීලන්කන්
ගුවන් ෙසේවෙය්. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ෙසේ එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට විකුණලායි තිබුෙණ්, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ ආයතනය ෙගොඩ ගන්නට පසු
ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් වාෙග්ම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයනුත්
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට
එතුමන්ලාෙග් ෙකොටස් ඉවත් කර ගන්නට ලබා දුන් පාග්ධනය
නැවත වතාවක් බැංකුවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලබා ෙදනවා
වාෙග්ම, එහි තත්ත්වය දියුණු කරන්නටත් වැඩ කටයුතු කර
තිෙබනවා. හැබැයි, ඔන්න අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ඒක නිසා
තමයි මම කියන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් විධිෙය් ගමනක්
යන්න ශක්තිය ෙදන ෙකොට ෙම් රෙට් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය,
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මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය -ෙම් රෙට් ගුවන් ෙසේවය- පරිපාලනය
කරන අයට අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා කියලා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඒ මූල්ය ශක්තිය ෙදනවා නම්; රෙට් අහිංසක
මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලිවලින් ඒ මූල්ය ශක්තිය ෙදනවා නම් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් යුතුකම තමයි ඒ වග කීම ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කිරීම.
ඒ මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් නැතිව විෙශේෂෙයන්ම ගුවන් ෙසේවෙය්
නාස්තිකාර වියදම් අඩු කරලා ෙම් ගුවන් ෙසේවය ඉදිරියට ෙගන යා
යුතුයි. ඒ ගැන අපි එක පැත්තකින් සතුටු ෙවනවා.
මම කියාෙගන ආෙව් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම ගැනයි. අෙප්
රජය කිසිම ආයතනයක් ෙපෞද්ගලීකරණය කෙළේ නැහැ.
ෙපෞද්ගලීකරණය කළ ඒවා යථාවත් කරන්නට රජය හැටියට අපි
කටයුතු කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින් ඒ
විධියට වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට්
රාජ්ය ෙසේවය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අද ගණන් හදන ෙකොට මම
දැක්කා, විපක්ෂෙය් සමහර
ගරු මන්තීතුමන්ලා රාජ්ය
ෙසේවකයන්ට වැඩි කළ රුපියල් 1,200 මාසෙය් දින ගණන්වලින්
ෙබදනවා. එෙහම ෙබදුෙවොත් ලැෙබන්ෙන් රුපියල් හතළිහයි,
පණහයි තමයි. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
ලක්ෂ 14ක් දක්වා ඉන්න රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල් 1,200
ගණෙන් වැඩි කළ මුදල බැලුෙවොත් අති දැවැන්ත මුදලක්. දුප්පත්
රටක් හැටියට එක පැත්තකින් අෙප් සමාජ සුබසාධන වග කීම් ඉටු
කරන ගමන් තවත් පැත්තකින් ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනය වාෙග්ම පධාන සංවර්ධන ෙයෝජනා කම කියාත්මක
කරන ගමන් තමයි ෙම් විධියට රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත්
කරන්නටත්-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now. Your time is over.
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි පහක්
ලබා ෙදන්න.
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ඉතින් එෙහම නම් ෙම් අය වැය අෙප් ගම අමතක ෙනො කරපු,
අෙප් දිස්තික්කය අමතක ෙනො කරපු, රට අමතක ෙනො කරපු,
රෙට් ජනතාව අමතක ෙනො කරපු අය වැයක්ය කියමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය
කල් තබන ලදී.
එතැන් සිට විවාදය 2013 ෙනොවැම්බර් මස 25 වන සඳුදා පවත්වනු
ලැෙබ්.
அப்ேபா
பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள்
இைடநி த்தப்பட் விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
விவாதம் 2013 நவம்பர் 25, திங்கட்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Monday, 25th November, 2013.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Now, the Adjournment Motion is to be moved by
Hon. Arundika Fernando.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, the Hon. Minister is not here. So, the Hon.
Member has agreed to not move it today.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, we have to adjourn the House at 6.30 p.m. We
cannot continue; I am sorry.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay.
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මෙග්
ආසනය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මෙග් ෙයෝජනාවක් අනුව ඒ
ආසනයට ධීවර වරායක් ලබා දීමට ෙම් අය වැය තුළින් කටයුතු
කර තිබීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශය තුළින් "දැයට කිරුළ" හරහා මෙග්
ආසනෙය් සතිෙපොළ සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් ලක්ෂ
1,000කුත්, දංෙකොටුව නගර ශාලාව සංවර්ධනය කරන්න රුපියල්
ලක්ෂ 1,200කුත් ලබා දී තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2013 ෙනොවැම්බර්
05වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2013 ෙනොවැම්බර් මස 25වන සඳුදා
පු. භා. 9.30වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பாரா மன்றம், அதன 2013
நவம்பர் 05 ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013 நவம்பர் 25,
திங்கட்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Monday, 25th
November, 2013, pursuant to the Resolution of Parliament of 05th
November, 2013.
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පශ්නවලට ලිඛිත පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு எ த்
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(iii)

ல விைடகள்

කවෙර්ද යන්න එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
1 වන පශ්නය

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා විසින් අසා ඇති අද දින
න්යාය පතෙය් සඳහන් අංක 2905/’12 දරන පශ්නවලට පිළිතුරු
දීමට අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා මාස ෙදකක් කල් ඉල්ලා
ඇත.

ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ெதற்கு க கதி ெந ஞ்சாைல நிர்மாணக்
க த்திட்டம் காரணமாக கா மாவட்டத்தி ள்
டப்பட் ள்ள
அல்ல
நிர்மாணிப்
நடவ க்ைகக க்காக
பயன்ப த்தப்பட்ட
உள் ராட்சி
மன்றங்க க்கு
உாித்தான
திகளின் விபரமான தகவல்கள் உள் ராட்சி
மன்ற
மட்டத்தில்
தனித்தனிேய
யாைவ
என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
திக க்கு
ஏற்பட் ள்ள
ேசதங்க க்காக ெதற்கு க கதி ெந ஞ்சாைலக்
க த்திட்டத்தினால் அல்ல
அரசாங்கத்தின்
ேவ
நி வனெமான்றினால்
ேமற்ப
உள் ராட்சி மன்றங்க க்கு நிதி ஏற்பா கள்
வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில்,
ேமற்ப
வழங்கப்பட் ள்ள
நிதிையப் பயன்ப த்தி அந்தந்த உள் ராட்சி
மன்றங்கள்
குறித்த
திகைள
அைமத் ள்ளனவா என்பைத ம்

1ஆம் வினா
மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் ேகட்கப்பட்ட,
இன்ைறய ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் உள்ள 2905/'12 இலக்க
வினா க்கு விைடயளிப்பதற்கு பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச மான மாண் மிகு
.எம்.ஜயரத்ன
அவர்கள்
இரண்
மாத
அவகாசம்
ேகாாி ள்ளார்.

Question No. 1
The Hon. D.M. Jayaratne, Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, has requested two
months time to reply Question No. 2905/’12 raised by the
Hon. Ravi Karunanayake appearing in today’s Order Paper.

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් ව්යාපෘතිය:
පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් මාර්ග
ெதற்கு க கதி ெந ஞ்சாைல நிர்மாணக்
க த்திட்டம்: உள் ராட்சி மன்ற திகள்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ேமற்ப
அ (ii) இற்கைமய
வழங்கப்பட்
ப்பின்,
(i)

SOUTHERN EXPRESSWAY CONSTRUCTION PROJECT: ROADS
COMING UNDER LOCAL AUTHORITIES

3289/’12
(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

(අ)

(i)

වරාය

හා

நிதி

ஏற்பா கள்

பணம் வழங்கப்பட் ள்ள நி வனம்;

(ii)

பணம் வழங்கப்பட் ள்ள ஏற் ைடய

(iii)

ஒவ்ெவா
திக்காக ம்
வழங்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக மற் ம் உாிய திகதி

திகள்;

யாைவ
என்பைத
ஒவ்ெவா
உள்
மன்றத்திற்கும்
அைமய
தனித்தனிேய
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

2. ගරු අජිත් කුමාර මහතා
මහාමාර්ග,
පශ්නය - (2) :

එක් එක් මාර්ගය ෙවනුෙවන් ලබා දුන් මුදල හා
අදාළ දිනය;

නාවික

අමාත්යතුමාෙගන්

ඇසූ

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘතිය
ෙහේතුෙවන් ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ වසා දමන ලද
ෙහෝ ඉදි කිරීම් කටයුතුවලදී භාවිත කරන ලද
පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් මාර්ගයන්හි
විස්තරාත්මක ෙතොරතුරු පළාත් පාලන ආයතන
මට්ටමින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම මාර්ගවලට වූ හානිය ෙවනුෙවන් දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිය මඟින් ෙහෝ රජෙය්
ෙවනත් ආයතනයක් මඟින් අදාළ පළාත් පාලන
ආයතනවලට මුදල් පතිපාදන ලබා දුන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඉහත පරිදි ලබා දුන් මුදල් භාවිත ෙකොට
එම පළාත් පාලන ආයතන විසින් අදාළ මාර්ග
සකස් කර තිෙබ් ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත අ(ii) හි පරිදි පතිපාදන ලබා දුන්ෙන් නම්,
(i)

මුදල් ලබා දුන් ආයතනය;

(ii)

මුදල් ලබා දුන් අදාළ මාර්ග;

(இ)

ராட்சி
அவர்

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:
(a)

Will he state (i) detailed information of the roads coming
under local authorities in the Galle District,
which were closed down due to the
Southern Expressway Construction Project
or used in its construction work, separately
for each local authority;
(ii) whether monetary allocations were
provided to the relevant local authorities by
the Southern Expressway Project or another
Government institution for the damages
caused to the aforesaid roads;
(iii) if so, whether the relevant roads have been
mended by the local authorities concerned
using the funds provided in the aforesaid
manner ?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

(b)

(c)

Will he inform this House with regard to each
local authority separately, if allocations were
provided as mentioned in (a) (ii) above;
(i)

the name of the institution which provided
funds;

(ii)

the roads concerned for which funds were
provided; and

(iii)

the amount provided for each road and the
relevant date ?

If not, why ?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

(අ)

(i)

ගාල්ල දිස්තික්කයට අයත් ෙමම කාර්යය සඳහා
සම්බන්ධ වූ පළාත් පාලන ආයතන අංක 01
ඇමුණුෙමහි අංක 01 තීරුව යටෙත් දක්වා ඇත.
එම ෙකොටෙසේ ඉදි කිරීම් කටයුතුවලදී භාවිත කරන
ලද ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් මාර්ග
අංක 01 ඇමුණුෙමහි අංක 02 තීරුෙවහි දක්වා
ඇත. එෙසේම, දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියට අයත් මාර්ගද අංක 02 ඇමුණුෙමහි
සඳහන් කර ඇත. (පිළිතුර අවසානෙය් ඇති
ඇමුණුම් බලන්න)
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයහි ගාල්ල දිස්තික්කයට
අයත් වැඩ අවසන් කර ඇති ෙබන්තර ගඟ
මායිෙම් සිට පින්නදූව අන්තර් හුවමාරුව දක්වා
ෙකොටෙසේ පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත්
මාර්ග වසා දමා නැත. පළාත් පාලන ආයතනවලට
අයත් මාර්ග සඳහා අධිෙව්ගී මාර්ගය හරහා උමං
මාර්ග ඉදි කර ඇත. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය
ෙදපස ෙමම් උමං මාර්ගවලට පවිශ්ට වීමට අමතර
මාර්ග ද ඉදි කර ඇත. දැනට ඉදි කරමින් පවතින
පින්නදූව
සිට
වැලිගම
දක්වා
ගාල්ල
දිස්තික්කෙයහි අධිෙව්ගී මාර්ගයට අයත්
ෙකොටෙසහි පළාත් මාර්ග වසා දැමීමට කටයුතු
කර
නැත.
ඉදි
කිරීෙම්
කටයුතුවලදී
ෙකොන්තාත්කරු, ඉදි කිරීෙම් දව්ය පවාහනය සඳහා
පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් මාර්ග සීමිතව
භාවිත කරන අතර ඒවා නඩත්තු කිරීම
ෙකොන්තාත්කරු විසින් සිදු කරනු ලැෙබ්. ෙමයට
අමතරව දක්ෂිණ ලංකා අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අන්තර්
හුවමාරු ස්ථාන වන ඉමදුව (ගාල්ල ෙදනියාය
මාර්ගය) සහ ෙකොක්මාදුව (වැලිගම ෙතලිජ්ජවිල
මාර්ගය) හරහා වැටී ඇති මාර්ග සහ ෙදොරෙප්
හියාෙර් මාර්ගය ඉදිරිෙය්දී පුනරුත්ථාපනය
කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සැලසුම්
ෙකොට ඇත.

(ii)

හානි වූ මාර්ග පතිසංස්කරණය කිරීමට
ෙකොන්තාත්කරු බැඳී ඇති අතර, මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිය මගින් පළාත් පාලන ආයතනවලට මුදල්
පතිපාදන ලබා දී නැත.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ආ)
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(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනගී.
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( i ii ) ெபா த்தமில்ைல.

(ஆ) (i )

ெபா த்தமில்ைல.

( i i ) ெபா த்தமில்ைல.
( i ii ) ெபா த்தமில்ைல.
(இ)

( அ) (i )

கா
மாவட்டத் க்குாிய
இந்த
விடயம்
ெதாடர்பாகச்
சம்பந்தப்பட்ட
உள் ராட்சி
மன்றங்கள் இைணப்
இல. 01இல் 1ஆம்
பத்தியில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . சம்பந்தப்பட்ட
பகுதிகள் நிர்மாணிப்பின்ேபா
அவற் க்கு
உாித்தான அந்தந்த உள் ராட்சி மன்றங்களின்
விபரம் இைணப் இல. 01 இன் 2 ஆம் பத்தியில்
காட்டப்பட் ள்ள . அேதேபால் ெதன் மாகாண
தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு உாித்தான
திகள் இைணப் 02 இல் காட்டப்பட் ள்ள
(விைடயின்
இ தியில்
இைணப் கைளக்
காண்க).
ெதன் மாகாண அதிேவக ெந ஞ்சாைலயில்
கா
மாவட்டத்தின் நிர்மாண ேவைலகள்
வைடந் ள்ள ெபன்தர கங்ைக எல்ைலயில்
இ ந் பின்ன வ உள் ர் மா மிடம் வைர,
உள் ராட்சி
மன்றங்க க்குாிய
திகள்
டப்படவில்ைல.
உள் ராட்சி
மன்றங்
க க்குாிய
திக க்காக
அதிேவக
ெந ஞ்சாைலயின் கு க்காக சுரங்கப் பாைதகள்
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளன.
ெதன்
மாகாண
அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் இ ம ங்கி ம்
இந்தச் சுரங்கப் பாைதக்கு உட்ெசல்வதற்கு
ேம ம் ஒ வழி ம் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள .
தற்ேபா
நிர்மாணிப்
ேவைலயில் உள்ள
பின்ன வவி
ந் ெவ கம வைர ள்ள கா
மாவட்டத்தின் அதிேவக ெந ஞ்சாைலக்குாிய
பகுதிகளின்
உள் ர்
பாைதகள்
ஏ ம்
டப்படவில்ைல. நிர்மாணிப்
ேவைலகளின்
ேபா
ஒப்பந்தக்காரர்கள்,
நிர்மாணப்
பணிக க்கான
ெபா ட்கள்
ெகாண்
வ ைகயில் உள் ராட்சி மன்றங்க க்குாிய
திகைள உபேயாகிப்பதால் அவ் திகைள
ேமம்ப த்த ம் ெசய்கின்றனர். இதைனத் தவிர
ெதன் இலங்ைக அதிேவக ெந ஞ்சாைல
தியின் உள் ர் மா மிடமான இம வ (கா
ெதனியாய வழி) மற் ம் ெகாக்மா வ (ெவ கம
ெதளிஜ்ஜவில வழி) ஆகியவற்ைறத் தாண்
ேசதமைடந்த
திகள் மற் ம் ெதாரம்ேப
ஹியாேர பாைத ம் எதிர்வ ம் காலங்களில்
னரைமப்பதற்கு
தி அபிவி த்தி அதிகார
சைபயின் லம் திட்டமிடப்பட் ள்ள .

( i i ) ேசதமைடந்த
திகைள ேமம்ப த்த க்காக
ஒப்பந்தக்காரர்கள்
ேசர்க்கப்பட் ள்ளனர்.
ேம ம்,
தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின்
லம்
உள் ராட்சி
மன்றங்க க்கு
நிதி
ஏற்பா கள் ஏ ம் வழங்கப்படவில்ைல.

எழா .

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(a)

(i)

Names of the Local Authorities which are
related to this Project in the Galle District
are given in Column 01of Annex No. 01.
Roads which were used for construction
activities and belong to each Local
Authority are given in Column 02 of Annex
No. 01. Roads belonging to the Southern
Provincial Road Development Authority
are given in annex No. 02. (See annexes at
end of reply.)
Roads belonging to the Local Authorities
from Bentara River boundary to Pinnaduwa
Interchange, the section where construction
work has been completed, have not been
closed. Underpasses have been constructed
to cross the Expressway for the roads that
belong to the Local Authorities. Additional
roads have also been constructed to access
these underpasses. Roads belong to the
Local Authorities in Galle District from
Pinnaduwa to Weligama, where
construction work is being done, have not
been closed. The contractor limitedly uses
the Local Authority roads to transport
construction material and maintenance of
the roads are done by the contractor. In
addition to that, the Road Development
Authority has planned to rehabilitate GalleDeniyaya Road and Weligama-Thelijjawila
Road, which are situated via Imaduwa and
Kokmaduwa Interchanges respectively and
Dorape-Hiyare Road.

(b)

(ii)

The contractor is liable to repair the
damaged roads and no allocation has been
made by the Road Development Authority.

(iii)

Not relevant.

(i)

Not relevant.

(ii)

Not relevant.

*

(iii)

Not relevant.

*

—————————————

(c)

Does not arise.

*

සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි භාෂාවලින් යුත් ඇමුණුම්
පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.

சிங்கள, தமிழ், ஆங்கில ெமாழிகளிலான இைணப் க்கள்
னிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ளன.
Annexes in Sinhala, Tamil and English are also placed in the
Library.

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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receipt of the uncorrected copy.
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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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