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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්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. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
(1) ගල්පාත, මහදුරුපිටිය, පලාෙහේන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ඩබ්ලිව්.එච්. ෙර්ණුකා දමයන්ති මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) රදාවාන, අංක 67 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ඒ. සුගත් 
භාතිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) බුලත්සිංහල, බුලත්සිංහල දකුණ, "ඉඳුණිල්" නිවෙසහි 
පදිංචි ෙක්. ඩයස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ළමා අපචාර සහ අපෙයෝජන සිද්ධීන් : විසත්ර 
சி வர் ெநறிபிறழ்  மற் ம் ஷ்பிரேயாக 

சம்பவங்கள்: விபரம் 
INCIDENTS OF ABUSES AND JUVENILE DELINQUENCY: 

DETAILS 
2998/'12 

1. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3):  

(අ) වර්ෂ 2009 සිට 2012 දක්වා කාල සීමාව තුළ දී, 
 (i) එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව සිදු වී ඇති ළමා අපචාර 

සහ අපෙයෝජන සිද්ධීන් සංඛ ාව;  
 (ii) එම සිදුවීම්වල සව්භාවය අනුව එක් එක්  සිදුවීම් 

සංඛ ාව;    
 (iii) අදාළ සිද්ධීන්ට ෙගොදුරු වූ ගැහැණු ළමුන් සහ 

පිරිමි ළමුන් සංඛ ාව; 

 ෙකොපමණද යන්න  වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) එම සිද්ධිවලට ෙගොදුරු වූ ළමුන් අතරින් මව ෙහෝ පියා 
වි ෙද්ශගත වූ ළමුන් සංඛ ාව  ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) 2009 தல் 2012 வைரயிலான காலப்பகுதியில், 
 (i) ஒவ்ெவா  மாவட்ட ாீதியி ம் இடம்ெபற் ள்ள 

சி வர்  ெநறிபிறழ்  மற் ம் ஷ்பிரேயாக 
சம்பவங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) ேமற்ப  சம்பவங்களின் இயல் க்கு ஏற்ப 
ஒவ்ெவா  சம்பவத்தின ம் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) குறித்த சம்பவங்க க்கு இலக்காகிய ெபண் 
பிள்ைளகளின ம் ஆண் பிள்ைளகளின ம் 
எண்ணிக்ைக; 

 வ டாந்த ாீதியில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  சம்பவங்க க்கு இலக்கான பிள்ைளகளில் 
தாய் அல்ல  தந்ைத ெவளிநா  ெசன் ள்ள 
பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Child Development and 
Women’s Affairs:  

 (a) Will he state separately, on annual basis for the 
years 2009-2012: 

 (i) the number of incidents of abuses and 
juvenile delinquency that have taken 
place as per each district; 

 (ii) the number of incidents according to their 
nature; and 

 (iii) the number of girls and boys who have 
become victims of the relevant incidents? 

(b) Will he inform this House of the number of 
children whose mother or father has been 
migrated out of the children who have become 
victims of such incidents? 
If not, why? 

 

ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் 
அ வல்கள்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 
Development and Women’s Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට මා පිළිතුර ෙදනවා. ගරු 

මන්තීතුමියනි, 2009 වර්ෂෙය් දත්තයන් වාර්තා ෙවලා නැහැ. ෙම් 

609 610  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න කාලයක් ගත්ෙත් ෙම් දත්තයන් 
ෙහොයන්න තිබුණු නිසායි. දිසත්ික්ක අනුව විස්තර තිෙබනවා. 
දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කය කියන්න අවශ ද, නැත්නම් මුළු 
එකතුව කියන්න ද?  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මුළු එකතුව ෙදන්න. 

 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
2010 වර්ෂෙය් දිස්තික්ක විසිපෙහේම සිදු වී ඇති අපරාධ 

සංඛ ාව 48යි. 2011 දී සිදු වී ඇති අපරාධ සංඛ ාව 214යි. 2012 දී 
සිදු වී ඇති අපරාධ සංඛ ාව 196යි.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කය ෙතොරතුරු 

දුන්ෙනොත් එය වඩාත් වැදගත් ෙව්වි. 
 

ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ෙහොඳයි.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දීර්ඝ පිළිතුරු ෙදන පශ්න මීට පසුව ලිඛිතව ලබා ෙදන්න. 
 

ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
(අ) (i) ඇමුණුම 01 හා ඇමුණුම 02න් දැක්ෙව්. 

  ෙමම සිදුවීම්වලින් එක් සිදුවීමක ළමුන් එක් 
අෙයක් ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ ාවක් වින්දිතයන් ෙලස 
සිටිය හැකිය. 

 (iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට අදාළ සිද්ධීන්ට ෙගොදුරු වූ 
ගැහැනු ළමුන් සහ පිරිමි ළමුන් සංඛ ාව පහත 
පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇත. 
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(ආ)  2010 වර්ෂෙය් සිට 2012 දක්වා, ළමුන් අතරින් මව ෙහෝ 
පියා විෙද්ශගත වූ ළමුන් සංඛ ාව පහත පරිදි ඉදිරිපත් 
කිරීමට හැකියාව ඇත.  

 ළමා අපචාරයන් සඳහා ෙයොමු වූ ළමුන් සංඛ ාව  
 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න විතරක් විනාඩි 10ක් අරෙගන 

තිෙබනවා. ඒ නිසා එක අතුරු පශ්නයක්  විතරක් අහන්න. 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නෙය් බැරෑරුම්කම ෙකොපමණ ද 

කියනවා නම්  අතුරු පශ්න තුනක් අහලාත් මදි,  අෙප් අනගාත 
පරපුරට සිදු වන ෙද්  කියන්න. ගරු කථානායකුමනි,  ෙම් 
දත්තවලින් ෙපන්නුම් කරනවා, ෙම් වසර 4 ඇතුළත විතරක් 
30,000කට  වැඩි  දරුවන් පිරිසක් අපෙයෝජනයට -  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අතුරු පශ්නය අහන්න, වැඩිපුර  කාලය ගන්ෙන් නැතිව. එක 

අතුරු පශ්නයයි අහන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන්. මට ෙම් ගරු සභාව 
හසුරුවන්න  ඕනෑ; කාලය පාලනය කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
එ ෙහම නම් අතුරු පශ්න තුනම එකට එකතු කරලා අහන්නම්.   

ගරු ඇමතිතුමනි,   අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් ඉන්න  මව්වරුන් 
මැද ෙපරදිග  යන ෙහෝ  විෙද්ශගත වීම වැළැක්වීමට කටයුතු  
කරනවා කියා ඔබතුමා පකාශ කළා. එවැනි මව්වරුන්  විෙද්ශගත 
ෙවලා සිටින  නිසා දරුවන්ට සිදු වන ලිංගික අපචාර විශාල 
සංඛ ාවක් තිෙබන බව ඔබතුමා ෙපන්නුම් කළා. ඒ ගැන අරෙගන  
තිෙබන කියාදාමය ෙමොකක්ද?   

ෙදවැනි  කාරණය ෙමයයි. මහින්ද චින්තනෙයන් - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු කථනායකතුමනි, ෙම්ක ඇසිය යුතුම ෙදයක්. ඒ 
දරුවන්ට සිදු වන අපරාධ සම්බන්ධෙයන්, ඒ අයෙග් 
ෙපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන්, ෙමවැනි නඩුහබ 
ඉක්මන් කිරීම ආදී කරුණු සම්බන්ධෙයන් ජාතික ළමාරක්ෂක 
අධිකාරිය ෙපොෙරොන්දුවක් දී  තිෙබනවා,- [බාධා කිරීමක්] ෙම්  
අධිකරණ පද්ධතිය කියාත්මක කිරීමට, ඒ දරුවන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා  කිරීමට ෙමොන  වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් 
ද  අරෙගන  තිෙබන්ෙන්? 

තුන්වන කරුණ ෙමයයි. ෙම් චූදිතයන් අතෙර් 
ෙද්ශපාලනඥයන් කී ෙදෙනක් ඉන්නවා ද,  කී ෙදෙනක් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා ද, කී ෙදෙනක්  දඬුවම් 
විඳිනවා ද?  

 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුලසුනට ගරු කරමින්- 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 ගරු  මන්තීතුමිය, ඉෙගන ගන්න. පශ්න අහන ෙවලාවට 

කථාවක් කරන්න බැහැ.   ස්ථාවර නිෙයෝග 28 කියවා, පැහැදිලිව 
අවෙබෝධ කර ෙගන එන්න.   

ගරු ඇමතිතුමා,  පිළිතුර ෙකටිෙයන් ෙදන්න. 
 

ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමු වන අතුරු පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.   

වයස  අවුරුදු 18ට අඩු  දරුවන් ඉන්න ෙදමව්පියන් විෙද්ශ ගත 
වීම අත් හිටුවන්න කියා ෙයෝජනාවක් ෙගන එන ෙකොට  විවිධ 
තර්ක විතර්ක  පැන නැඟුණ නිසා, අප  තවමත් ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරමින් ඉන්නවා. ඊට අමතරව අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාත් මාත් එක්කාසු ෙවලා,  වයස අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් 
ඉන්න ෙදමව්පියන්  විෙද්ශගත  කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම  කර 
තිෙබනවා.  ඒ ගැන අප දැන්  වාර්තාවක්  ලබා ගනිමින් ඉන්නවා.  

ඔබතුමියෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

ෙපොලීසියත් එක්ක  සම්බන්ධ ෙවලා ළමා හා කාන්තා 
කාර්යාංශෙයන්, ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිෙයන්  විෙශේෂිත වූ 
වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ අනුව අෙප් උපරිම 
උත්සාහය වන්ෙන්  උපෙද්ශන ෙසේවාවත්, නීතියත් කියාත්මක  
කරන්නයි. 

ඔබතුමියෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය තමයි  චුදිතයන් අතෙර් 
ෙද්ශපාලනඥයන් කී ෙදෙනක් ඉන්නවා ද කියන පශ්නය. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. ඒ පශ්නයට උත්තර 
ෙදන්න මා ළඟ ඒ දත්ත  නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක  2 -3081/'12 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානාකතුමනි, මා එම පශන්ය අහනවා. 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා  සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිකුණාමලය - අනුරාධපුරය මාර්ග සංවර්ධන 
ව ාපෘතිය : විසත්ර 

தி ேகாணமைல - அ ராத ரம் தி அபிவி த்திக் 
க த்திட்டம் : விபரம் 

TRINCOMALEE-ANURADHAPURA ROAD DEVELOPMENT 
PROJECT : DETAILS 

 
3124/’12 

3.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
    (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
     (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

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

(අ) තිකුණාමලය - අනුරාධපුරය මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘතියට 
අදාළව, 

 (i) මාර්ගෙය් දිග ෙකොපමණද;  

 (ii) පතිසංසක්රණය සඳහා ගන්නා ලද කාලය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉදිකිරීම්කරු ෙතෝරාගනු ලැබුෙව් ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් මගින්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ෙතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරුෙග් නම 
කවෙර්ද; 

 (v) මුදල් ලබා ගන්නා ලද මූලාශ කවෙර්ද; 

 (vi) එක් කිෙලෝමීටරයකට ඉදිකිරීම් පිරිවැය 
ෙකොපමණද; 

 (vii) කිසිෙවකුට ෙහෝ වන්දි පදානය කරනු ලැබ තිෙබ්ද;  

 (viii) එෙසේ නම්, වන්දි පදානය කරනු ලැබ ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) தி ேகாணமைல - அ ராத ரம் தி அபிவி த்திக்  
க த்திட்டம் ெதாடர்பில், 

 (i) பாைதயின் நீளத்ைத ம்; 
 (ii) னரைமப்பிற்காக எ த் க் ெகாள்ளப்பட்ட 

காலத்ைத ம்; 
 (iii) நிர்மாணதாரர் ஒ  ேகள்விப்பத்திர நைட ைற 

யிைனப் பின்பற்றியா  ெதாி  ெசய்யப்பட்டார் 
என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாறாயின் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட விைல 
கூ நாின் ெபயைர ம்; 

 (v) நிதி லங்கைள ம்; 
 (vi) ஒ  கிேலா மீற்ற க்கான நிர்மாணச் ெசலைவ 

ம்; 
 (vii) யா க்காவ  இழப்பீ  ெச த்தப்பட்டதா 

என்பைத ம்; 
 (viii) அவ்வாறாயின் இழப்பீ  ெச த்தப்பட்ட 

நபர்களின்  ெபயர்கைள ம்; 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Will he state in relation to the Trincomalee-
Anuradhapura Road development project;  

 (i) the length of the road; 

 (ii) time taken for the reconstruction; 

 (iii) whether the constructor was selected 
following a  tender procedure; 

 (iv) if so, the name of the selected bidder; 

 (v) the funding sources; 

 (vi) the construction cost per kilometre;  

 (vii) whether compensation has been paid to 
anybody; and 

 (viii) if so, the names of the persons to whom 
compensations were paid? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள், 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways, 
Ports and Shipping)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ)  (i)   කිෙලෝමීටර් 97.1කි. 

  මාර්ගෙය් පළල - මීටර් 8.2, (අඩි 30) මංතීරු 
සංඛ ාව - 2, පාලම් සංඛ ාව - 45, ෙබෝක්කු 
සංඛ ාව - 322  

 (ii)   මාස 30ක පමණ කාල සීමාවක් ගත ෙව්.  
ෙකොන්තාත්තුව පදානය කරන ලද්ෙද් 2012 
වර්ෂෙය්දීය. 

 (iii)    අය වැය ෙයෝජනාවකට අනුව අමාත  මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

  ඒ අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සකස ්
කළ ඇසත්ෙම්න්තුවක් මත මහජන බැංකුව මඟින් 
ලබා ගත් ණය ආධාර යටෙත් ෙමම ව ාපෘතිය 
ආරම්භ කරන ලදී.  

 (iv)   මාගා ඉංජිනියරින් (පුද්) සමාගම 

 (v)   මහජන බැංකුව  

 (vi)   රුපියල් මිලියන 82.43කි. 

 (vii)   නැත. 

 (viii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.   ෙමවැනි පශ්න අටක් විතර මා 

දැනට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අසා තිෙබනවා. ඒවාට ලැබී තිෙබන 
උත්තර එකක් අනික් එකට සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස්. සමහර විට 
එකම පැතිවල  තිෙබන මාර්ගවල වියදමත් රුපියල් මිලියන 
40කින් විතර ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
සියලු ෙද්ම ෙටන්ඩර් නැතිව තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා විධිමත්ව පරීක්ෂණ කර තිෙබනවාද, 
නැද්ද? 
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ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 

අහපු ඒ අතුරු පශ්නයට මා එකඟ වන්ෙන් නැහැ.  

එතුමා අහපු  අතුරු  පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි. මාර්ගෙයන් 
මාර්ගයට වැය වන වියදම ෙවනස් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ඒ 
මාර්ගයට අදාළව ෙපොෙළොෙව් තිෙබන තත්ත්වය  අනුවත් ඒ 
ඇස්තෙම්න්තුව ෙවනස් ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
මාර්ගෙය්ම පාලම් 45ක් හදන්න ඕනෑ. ෙබෝක්කු 325ක් හදන්න 
ඕනෑ. මංතීරු  ෙදකයි. ෙම්ක අනුරාධපුරයයි, තිකුණාමලයයි අතර 
තිෙබන රට මැද පාරක්. ෙම් පාෙර් කිෙලෝමීටරයකට මිලියන 82යි 
ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග්ම අනිකුත් ඒවාෙය් විස්තරත් 
තිෙබනවා.  

ඔබතුමා අසන ලද අෙනක් පශ්නයටත් මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. 
අප ෙකොන්තාත්  බහුතරයක් -සියයට 99ක්ම- පදානය කර 
තිෙබන්ෙන් ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටිය මත. නමුත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් කරන ලද අය වැය ෙයෝජනාවක් මත ෙද්ශීය 
බැංකු ණය ව ාපෘතිය යටෙත් ෙකෙරන ව ාපෘති සඳහා අදාළ 
ෙටන්ඩර් පදානය කරන්ෙන් කැබිනට් පතිකාවක් මඟිනුයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමයට ජනාධිපති අදාළ වන්ෙන් නැහැ 

ෙන්.  අය වැය ෙයෝජනා අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දැන් 
උත්තර දුන්නා, ෙමය ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් පිටස්තරවයි දීලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ, සියලුම ෙද් කියලා 

යි. ඔබතුමා පසු ගිය සතිෙය් සිකුරාදා සහ ෙසනසුරාදා දිනයන්හිදිත්  
ෙම් වාෙග්ම විවිධ පශ්න ගණනාවක් -මාර්ගෙයන් මාර්ගයට- 
අහලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පශ්න සාමාන ෙයන් 2005 
වර්ෂෙයන් පසුව ඒවා ගැන ෙන්.   ගරු කථානායකතුමනි,  2010න් 
පසුව අති විශාල මාර්ග සංඛ ාවක් හැදිලා තිෙබනවා.   ඒ වාෙග්ම 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අහන පශ්නවලට උත්තර දීම සම්බන්ධවත් 
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මා කියන්ෙන් ඒ සියලුම පාරවල් සඳහා  
ෙකොන්තාත් ලබා දී තිෙබන්ෙන් සියයට 99ක්ම ෙටන්ඩර් පදානයක් 
අනුවයි කියලායි.  ෙද්ශීය බැංකු ණය ව ාපෘතිය යටෙත් විතරක් - 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මෙග් පිළිතුරට ඇහුම්කන් ෙදන්න ෙකෝ. 
ඒ ව ාපෘති පමණයි ෙම් ආකාරෙයන් දීලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ෙමොකක්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා කිව්වා, - [බාධා කිරීමක්]  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දීලා තිෙබන්ෙන් ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුවද, නැද්ද කියන 

එකයි අහන්ෙන්.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි අහන්ෙන්. ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න.  

ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් අතුරු පශ්නය වන්ෙන්,  ෙම්වා දීලා තිෙබන්ෙන් 

ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව ද, නැද්ද කියන එකයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අහපු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.  ඒක දීලා තිෙබන්ෙන් 

ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න ෙකෝ.  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
  "ෙම්වා" කිව්වාම බහු වචන ෙන්.  ෙම් මාර්ගය, තිකුණාමලය 

- අනුරාධපුරය මාර්ගය ෙද්ශීය බැංකු ණය ව ාපෘතිය යටෙත් 
කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් ලබා දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ඍජුව ෙන් මම අහලා තිෙබන්ෙන්. ෙටන්ඩර් 

කැඳවීමක් යටෙත් ද, නැද්ද?  ඒකට උත්තර ෙදන්න ෙකෝ.  
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
දැන් ඔබතුමාට උත්තරයක් දුන්නා ෙන්.  [බාධා කිරීමක්]  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි, හරි, ඒ ඇති.  උත්තරයක් දුන්නා.   

මීළඟට  තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 ෙම් පශ්නය ගැන- [බාධා කිරීමක්] එක්කත් කථා කර 

තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. කුලියාපිටිය නගරය පුළුල් 
කිරීෙම් වැඩසටහෙන් දී අඩි 33ක් පළල පාර -   

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒත් ෙම් පාර ගැනම ද?  තිකුණාමලය - අනුරාධපුරය පාර 

ගැනම ද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත්. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තිකුණාමලය-අනුරාධපුරය පාරද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
නැහැ, නැහැ. ෙම්ක කුරුණෑගල පශ්නයක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට ෙපෙනන විධියට දැන් ඒ පැත්ෙතන් යන්න ෙවන්ෙන්.   

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙලොකු  පශන්යක් ෙවලා 

තිෙබනවා. මම ඇමතිතුමාෙගන් ෙකටිෙයන් අහන්නම්. 
කුලියාපිටිෙය් සිට ෙම්  පාර අඩි 80 ගණනකට පුළුල් කරන්න 
ඔබතුමන්ලා තීරණය කරලා තිෙබනවා. මම අහන්ෙන් ෙම් මාර්ගය 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා වන්දි ෙදනවා ද, නැද්ද කියන එකයි.   
නාරම්මලට දුන්නා. අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා නිසා 
පන්නලට දුන්නා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වන්දි ලබා ෙදනවා ද?  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු කථානායකතුමනි,  අෙප් අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මන්තීතුමා අපත් එක්ක ෙපෞද්ගලිකව ආශය කරන මන්තීවරෙයක්. 
එතුමා දිනපතා අපත් එක්ක කථා කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක අදාළ නැහැ.   
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
 ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මන්තීතුමාට මම ෙම් කාරණය ගැන දුරකථනෙයන් 
ෙපෞද්ගලිකවත් කිව්වා. ඒ පාර අඩි 80ක් පළල් කිරීම සඳහා පියවර 
අරෙගන  තිෙබනවා, අදාළ නීති-රීති යටෙත්. එතුමා ඒ ගැන 
ෙවනම පශ්නයක් ඇහුෙවොත් මම පිළිතුරු ෙදන්නම්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි,  උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ.   
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වන්දි එතුමාටත් ලැෙබනවා ෙන්. ෙදන්න ඒක.  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනම 

පශ්නයක් අහන්න. මම ඒකට උත්තර ෙදන්නම්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වන්දි ෙදයි.  

ෙසෞදි අරාබිෙය් අතරමංවී සිටින ශී ලාංකිකයින් : 
කියා මාර්ග  

ச தி அேரபியாவில் அநாதரவாக இ க்கும் 
இலங்ைகயர்கள் : நடவ க்ைக 
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5.  ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
     (மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
    (The Hon. Ranjan Ramanayake) 

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය, (5):   

(අ) (i) ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා 
පදිංචි වී ෙසෞදි අරාබිෙය් ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
වශෙයන් සහ ෙවනත් රැකියා සඳහා ෙගොස ්ඇති ශී 
ලාංකික කාන්තාවන් සහ පිරිමින් විශාල 
සංඛ ාවක් ඉතා දුක් විඳිමින් දැනට එම රෙට් 
"ඔලායා" රැඳවුම් කඳවුෙර් සහ "ෙජඩා" පාලම යට 
රැඳී සිටින බවත්;  

 (ii) අදාළ ගිවිසුම් පරිදි සුදුසු රැකියා සථ්ාන ෙනොලැබීම, 
හිංසනය සහ වැටුප් ෙනොෙගවීම වැනි විවිධ කරුණු 
ඒ සඳහා ෙහේතු වී ඇති බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ශී ලාංකික පිරිස වහාම ෙමරටට ෙගන්වා 
ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් පවුල්වල ආරක්ෂාව, සුභසාධනය සහ 
ආර්ථිකය නංවාලීම සඳහා ක්ෂණිකව කියාත්මක 
කළ හැකි, පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 

ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் 
பணியகத்தில் பதி  ெசய்யப்பட் , ச தி 
அேரபியாவில் ட் ப் பணிப்ெபண்களாக ம் 
மற் ம் பிற ேவைலவாய்ப் களின் நிமித்த ம் 
ெசன் ள்ள ெப ம் எண்ணிக்ைகயிலான 
இலங்ைகப் ெபண்க ம் ஆண்க ம் க ைம 
யாகத் ன் ற்  தற்ேபா  அந்நாட் ல் 
"ஒலாயா" த ப்  காமி ம் "ஜித்தா" 
பாலத்திற்குக் கீ ம் தங்கி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) சம்பந்தப்பட்ட உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம் 
ெபா த்தமான ெதாழில் அைமவிடங்கள் 
கிைடக்காைம, ன் த்தல்கள் மற் ம் ஊதியம் 
ெச த்தப்படாைம ேபான்ற பல்ேவ  
விடயங்கள் அதற்குக் காரணமாய் அைமந் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  இலங்ைகயர்கைள உடன யாக 
இந்நாட் ற்கு அைழத்  வர நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  கு ம்பங்களின் பா காப் , 
நலேனாம் ைக மற் ம் ெபா ளாதாரத்ைத 
ேமம்ப த் வதற்கு ாித கதியில் நைட ைறப் 
ப த்தக்கூ ய நைட ைறச் சாத்தியமான 
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ேவைலத்திட்டெமான்ைற அ ல்ப த்த 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

ask the Minister of Foreign Employment Promotion 
and Welfare:  

(a) Is he aware - 

 (i) that a large number of Sri Lankan females 
and males who have gone to Saudi Arabia 
as housemaids and for other jobs after 
getting registered in the Sri Lanka Bureau 
of Foreign Employment, stay in the “Olaya” 
Detention Camp and under the “Jeddah” 
Bridge at present, undergoing immense 
suffering; and 

 (ii) that various factors such as not receiving 
proper working places, violence and not 
paying salaries as per the relevant 
agreements have contributed to that? 

(b) Will he state - 

 (i) whether action will be taken to bring the 
aforesaid group of Sri Lankans to the 
country immediately; and 

 (b) whether action will be taken to implement a 
practical programme which can be executed 
immediately to uplift protection, welfare 
and economy of their families? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.  

(අ)  (i)   කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචිය ලබා විෙද්ශගත වන 
විගමනික ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ෙසේවා සථ්ානවල දී 
හා ඉන් බැහැර අවසථ්ාවන්හි දී ඔවුන් මුහුණ ෙදන 
විවිධ ගැටලු සම්බන්ධෙයන් අදාළ දූත මණ්ඩල 
නිලධාරින් හා එම රටවල පාර්ශව්කරුවන් හා 
සම්බන්ධ වී එම ගැටලු සමථයකට පත් කිරීමට 
අවශ  කටයුතු කාර්යාංශය විසින් අඛණ්ඩව සිදු 
කරනු ලැෙබ්. ඒ අනුව කාර්යාංශය විසින් 2012 
වර්ෂය සඳහා සවුදි අරාබිෙය් රියාද් සිට ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් 960ක් ෙමරටට ෙගන්වා ගැනීමට 
රුපියල් මිලියන 29.01 සහ ෙජඩා සිට ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් 129ක් නැවත ෙගන්වා ගැනීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 5.9 ගුවන් ටිකට්පත් ගාසත්ු 
වශෙයන් කාර්යාංශය විසින් වියදම් කර ඇත.  

  ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි,  2013 ජූලි 
මාසය වන විට ෙසෞදි අරාබියාෙව් රියාද් හි සිට 
විගමනික ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 540ක් ෙමරටට 
ෙගන්වා ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 12කට 
ආසන්න මුදලක් සහ ෙජඩාහි සිට ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් 65ක් නැවත ෙගන්වා ගැනීම සඳහා 

රුපියල් මිලියන 2ක් ගුවන් ටිකට් පත් ගාසත්ු 
වශෙයන් කාර්යාංශය විසින් වියදම් කර 
තිෙබනවා. 

  තානාපති කාර්යාල නිලධාරින් විසින් දැනුම් දී ඇති 
පරිදි,  විවිධ ෙහේතු නිසා තම ෙසේවා සථ්ානෙයන් 
පැන ගිය ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 120ක් පමණ 
නැවත ලංකාවට පැමිණීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් රියාද් 
හි ෙසෞදි අරාබියාෙව් රජය විසින් පවත්වාෙගන 
යනු ලබන ඔෙලයියා සුභසාධන කඳවුෙරහි සිටින 
බව වාර්තා වන අතර, එම කඳවුෙරහි සථ්ාපිත කර 
ඇති ෙපොලීසි  මඟින් අදාළ ශමිකයින්ෙග් ගැටලු 
විසඳීෙම්දී  අෙප් තානාපති කාර්යාලයද ඒ 
කටයුතුවලට   සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැෙබ්.   

  ෙජඩා හි ෙකොන්සල් කාර්යාලෙය් වාර්තා අනුව 
ෙජඩා පාලම යට ෙම් වන විට සිටින්ෙන්                       
ශී ලාංකිකයන් 30ක් පමණයි.  

  ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමනි, ඊෙය් වන 
ෙකොට අපි ෙසෞදි අරාබියාෙව් තානාපති 
කාර්යාලෙයන් ගත්ත විසත්ර අනුව දැනට ෙජඩා 
පාලම යට ඉන්ෙන් 30යි.  

(ii)      ෙසේවා ෙයෝජකයාෙගන් සිදු වන හිංසා, වැටුප් 
ෙනොලැබීම් සහ ෙපෞද්ගලික ෙහේතූන් නිසා සමහර 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන් තම ෙසේවා සථ්ානවලින් පැන 
යනු ලබන අතර, එම තත්ත්වයන් විසඳීම 
සඳහාඅදාළ දූත මණ්ඩල නිලධාරින්ෙග් මැදිහත් 
වීමද සහිතව කාර්යාංශය විසින් එම ගැටලු විසඳා 
ගැනීමට  අවශ  පියවර ගනු ලැෙබ්.  

  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි සිද්ධීන්ට අදාළව ඒ 
ෙසේවා සථ්ානවලින් පැන ගිය සහ ඒ රෙට් තිෙබන 
වීසා නීති රීතිවලට පරිබාහිරව කටයුතු කරපු                   
ශී ලාංකිකයන් විශාල පමාණයක් සඳහා ෙපොදු 
සමා කාලයක් ලැබුණා. ඒ ෙපොදු සමා කාලය 
තුළත් ඒ අය විශාල පමාණයක් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කිරීෙම් අවසථ්ාව අපට ලැබුණා. 

  2013.11.22 වන විට රියාද්හි පිහිටි  ශී ලංකා 
තානාපති කාර්යාලෙය් විවිධ ෙහේතූන් නිසා ෙසේවා 
සථ්ානෙයන් පැන ආ, -ෙපොදු සමා කාලයට අදාළ 
ෙනොවන අය- ෙසේවිකාවන් 700ක්ද, ෙජඩාහි 
ෙකොන්සල් කාර්යාලෙය් රැඳැවියන් 34ක්ද රැදී 
සිටින බව අප ෙවත වාර්තා වී තිෙබනවා. ෙමෙසේ 
රැඳැවියන් පමාණය ඉහළ යාමට පධාන වශෙයන් 
ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් කාලය තුළ 
සාමාන ෙයන් 300ක් 400ක් තමයි ඉන්ෙන් ගරු 
මන්තීතුමා. ෙපොදු සමා කාලය තුළදී සමාව ලබා 
දුන් 16,000කට දැන් ඒ රටින් පිටවීමට වීසා 
බලපත ලැබී තිෙබනවා. ඒ අයට ගුවන් ටිකට් පත් 
ලබා දීෙම් කටයුතුවලට මැදිහත් වීම සිදු කරනවා. 
ෙපොදු සමා කාලෙය් දිනෙයන් පසුව තවත් 
1,000ක්, 1,500ක් පමණ නැවත තමන් ඉන්න 
නිවාසවලින් ෙවනත් නිවාසවලට ගියා. ඒ 
සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට තිෙබන නිසා තමයි 
ෙම් පමාණය 700 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

   ෙසේවා සථ්ානෙයන් ෙනොෙයකුත් ෙහේතූන් මත 
නීත නුකූල ෙනොවන ෙලස ඉවත් වූ ශී ලාංකික 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් ගැටලු විසඳීම සඳහා පැය 
24 පුරාම කියාත්මක විෙශේෂ ෙසේවයක් රියාද් සහ 
ෙජඩා දූත මණ්ඩලෙය් කියාත්මක ෙව්. ෙමයට 
අමතරව තානාපති කාර්යාලය පිහිටා ඇති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නගරයට දුර බැහැර පෙද්ශයන්හි ෙසේවය කරන 
ශමිකයන්ෙග් ගැටලු විසඳීම සඳහා ජංගම 
ෙසේවාවක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පසු ගිය මාස 06 තුළ අපි ඒ රෙට් ඉන්න 
පුද්ගලයනුත් තාවකාලික පදනමක් මත ෙසේවයට 
බඳවා ගත්තා. ඒ, ෙජඩා සහ රියාද්වල ෙපොදු සමා 
කාලය තුළ ඇති ෙවලා තිබුණු ෙසේවා අවශ තාවන් 
නිසා. ෙසෞදි ආරාබි රජය විසින් එරට නීති 
විෙරෝධීව සිටින විෙද්ශික ශමිකයන් හට තම 
තත්ත්වය නීත ානුකූල කර ගැනීමට ලබා දී ඇති 
ෙපොදු සමා කාලය 2013 අෙපේල් 06 සිට 
ෙනොවැම්බර් දක්වා ලබා දීලා තිබුණා. 

  ෙපොදු සමා කාලය ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා 
ෙමරටට පැමිණීම සඳහා ෙසෞදි අරාබිෙය් පිහිටි ශී 
ලංකා දූත මණ්ඩලෙය් ලියා පදිංචි වූ සංඛ ාව 
ආසන්න වශෙයන් 17,000ක් පමණ ෙව්. එම පිරිස 
අතරින  ් 16,000කට පමණ ආපසු පැමිණීම සඳහා 
අවශ  තාවකාලික ගමන් බලපත නිකුත් කර ඇත. 
එෙමන්ම 5,500කට ආසන්න පිරිසක් ෙම් ෙපොදු 
සමා කාලය තුළ ලැබුණු ෙදවැනි විකල්පය වුණු 
තමන්ෙග් නීත නුකූල ෙනොවන රැකියා තත්ත්වය 
නීත නුකූල කර ෙගන තවදුරටත් නීත නුකූලව ඒ 
 රෙට් රැකියා කිරීමට පටන් ගත්තා. ඉතිරි 1,000ක 
පිරිස ඔවුන්ෙග් පිටත් වීම සඳහා අවශ  ඉදිරි 
කියාමාර්ග ගනු ලබමින් සිටී. 

  ඉහත සඳහන් දත්ත සියල්ලම ලබා ගත්ෙත් 
2013.11.22 "රියාද්" හා "ෙජඩා" තානාපති 
කාර්යාල මඟින්.  

  අප දැන් දිනපතාම "ෙජඩා" සහ "රියාද්"වලින් ඒ 
වාෙග් දත්ත ලබා ගන්නවා.  

 (ii)  විගමණික ෙසේවකයින්ෙග් පවුල්වල ආරක්ෂාව, 
සුභසාධනය සහ ආර්ථිකය නංවාලීම සඳහා 
ක්ෂණිකව කියාත්මක කරන පාෙයෝගික වැඩ 
පිළිෙවළවල් රාශියක් තිෙබනවා. ඉන් එකක් 
තමයි, ෙම් ෙවලාව ෙවන ෙකොට යම් කිසි 
විෙද්ශයක ෙසේවය කරන අෙප් සෙහෝදර 
සෙහෝදරියකට පශන්යක් වුණාම ඔහුෙග් ෙහෝ 
ඇයෙග් පවුෙල් අය ඒ පැමිණිල්ල දැමීම සඳහා 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙකොළඹ එන්න ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය මාස තුනක් වනකම්ම 
තිබුෙණ් එෙහමයි. හැබැයි විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් දිසත්ික් මධ සථ්ාන විසි ගණනක් 
තිෙබනවා. අපි දැන් ඒ සඳහා අලුත් නීතියක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. දැන් ඔවුන්ට ඒ සඳහා 
ෙකොළඹ එන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් ඔවුන්ට ඒ 
දිසත්ික් මධ සථ්ානවලට පැමිණිලි කරන්න 
පුළුවන්. ඒ පැමිණිල්ල ලැබී තත්පර 50ක් ඇතුළත 
ඒ පිළිබඳව විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
ලියා පදිංචි බලපතලාභියාට අපි දැනුම් ෙදනවා. ඒ 
අනුව පැය 48ක් ඇතුළත ඒ බලපතලාභියා 
අනිවාර්යෙයන්ම එයට පිළිතුරක් එවන්න ඕනෑ. 
එව්ෙව් නැත්නම් අපි ඔහුට විරුද්ධව නීත නුකූලව 
කටයුතු කරනවා. ඒ නීතිය ෙගනාවා කියලා දැනට 
ඒකට විරුද්ධව බලපතලා භින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
නඩුවක් දමා තිෙබනවා.ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුව 
අවසාන වන ෙතක් අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ 
නීතිය ෙවනස ් කිරීමට අෙප් කිසිම 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. 

  ගරු කථානායකතුමනි, අද ගරු ෙරෝසි 
ෙසේනානායක මන්තීතුමිය විසින් ගරු තිසස් 
කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය තුළින් 
මතු වුණු අම්මලා පිට රට ගියාම දරුවන් 
අපෙයෝජනයට ලක් ෙවනවාය කියන කාරණය 
සැලකිල්ලට අර ෙගන අපි දැන් පිට රට යන 
කාන්තාවන්ෙග් පවුල් පසු බිම් වාර්තාවක් 
අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. ඒකට විරුද්ධව 
බලපතලාභී විෙද්ශ රැකියා ඒජන්සිකරුවන්  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. හැබැයි, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් අපි ඒ පවුල් පසු බිම් වාර්තාව 
ඉල්ලන  එක ඉතාම නිවැරදියි කියලා තිබුණා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙයොවුන් කාන්තා 
සංවිධානෙය් සභාපතිතුමිය වන ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල මැතිනියත් ෙම් පවුල් පසු බිම් වාර්තාව 
ලබා ගැනීම පිළිබඳව අපි ෙගනා වැඩ පිළිෙවළ 
අගය කිරීමට ලක් කර තිබුණා. අපි පවුල් පසු බිම් 
වාර්තාව හරහා කරන්ෙන් දරුෙවෝ ඉන්නවා ද, ඒ 
දරුවන්ෙග් වයස කීය ද, ඒ කාන්තාව පිට රට 
ගියාට පසේසේ  දරුවන් බලා ගැනීමට හැකියාවක් 
තිෙබනවා ද, ආච්චි අම්මා ඉන්නවා ද, -ආත්තම්මා 
ෙකෙනක් ඉන්නවා ද,- ෙලොකු අම්මා ෙකෙනක්  
ඉන්නවා ද කියන සියලු කාරණා සැලකිල්ලට 
ගැනීමයි. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් අවුරුද්ෙද් 
පිට රට ගිය ගෘහ ෙසේවිකාවන් පමාණය සියයට 37 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් හැම දාම 
ගෘහ ෙසේවය සඳහා විෙද්ශගත වුණු 
කාන්තාවන්ෙග් පමාණය සියයට 50ට වැඩියි. 
නමුත් අද වන විට ඒ පමාණය සියයට 37 දක්වා 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව මතු ෙවලා තිෙබන 
ෙබොෙහෝ කරුණුවලට අවශ  කරන පියවර අර 
ෙගන තිෙබනවා.  

  ගරු කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම අපි කියා 
මාර්ගයක් අර ෙගන තිෙබනවා, අෙප් රටින් පිට 
ෙවලා යන ගෘහ ෙසේවිකාවන් මට්ටෙම් ඉන්න 
අයෙග් සුබසාධනය සඳහා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත ාංශයත් එක්ක මැදිහත් ෙවලා ඒ අයට 
නිවාස ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරන්න.  ෙම් වන විට නිවාස 280ක් හදන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් වර්ෂය අග වන විට නිවාස 
500ක් හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

වර්ෂය අග වන විට එයින් නිවාස 280ක් හදා අවසන් කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් 
ඉලක්කය තිෙබන්ෙන් 2014 අවසානය වන විට ෙගවල් 3,000ක 
සීමාවට යන්නයි. ෙමොකද, ගරු රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමාටත්, ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව උනන්දුව දක්වන අෙනක් 
උදවියටත් මා  කියන්න කැමැතියි, ෙම් අය පිට රට යන්ෙන් 
ෙවනත් කරුණුවලට අමතරව ෙබොෙහෝ විට නිවසක් සාදා ගැනීම 
සහ දරුවන්ට අදට වඩා ෙහට ෙහොඳ අධ ාපනයක් ලබා දීම කියන 
කරුණු පරමාර්ථ කර ෙගන බව.  ෙම් නිවාස සාදා දීම සඳහා ගත්ත 
සියලු වැඩ පිළිෙවළවල් අසාර්ථක වුණා.  විවිධ ආණ්ඩු කාලවල 
ෙම් සඳහා ඉතාම සද්භාවෙයන් විවිධ කියා මාර්ග ගත්තා. ගරු 
කථානායකතුමනි, එය අසාර්ථක වන්න පධාන ෙහේතුව වුෙණ් ඒ 
නිවස සාදා ගැනීම සඳහා ගාමීය මට්ටෙම්ම පිරිසක් ෙනොසිටීමයි. 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය අහලා 
තිෙබන්ෙන් පුළුල් විධියට. ශුභසාධන කටයුතු ෙමොනවා ද කියලායි 
පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්. ශුභසාධන කටයුතු ෙමොනවා ද කියලා 
කියන ෙකොට ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා කියනවා, Budget 
Speech එක කියලා.  පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්- 
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
නැහැ, මට ඇහුණා, දැන් ඔබතුමා එෙහම කියනවා. [බාධා 

කිරීමක්]  එෙහම නම් ෙවන කවුරු හරි කියන්න ඇති. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මින් පසුව අපි එවැනි පශ්න වාචික 

පශ්න විධියට ෙනොෙවයි ලිඛිත පශ්න විධියට ඉදිරිපත් කරමු. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය ඇහුවාම උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 

යම් කිසි ශුභසාධන කටයුත්තක් පිළිබඳව මඟ හැරිෙයොත් කියයි 
ඒක මඟ හැරියා කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, පැහැදිලියි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් Budget Speech එක කියලා 

කියන නිසා මම ෙම්ක ෙකටිෙයන් කියන්නම්. එවැනි ශුභසාධන 
කටයුතු රාශියක් කියාත්මක කිරීමට අපි පියවර අරෙගන 
තිෙබනවා, ෙම් පිට රට යන පිරිෙසේ ශුභසාධනය සඳහා.  

 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්න අහන්න. දැන් දීර්ඝ පිළිතුරක් දුන්නා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට මා 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කරනවා ෙනොෙවයි. "ඔලායා" රැඳවුම් කඳවුෙර් 
"කන්දාර්" පාලම යට, "සර්දිනා" පාලම යට ඉන්න ශමික 
කාන්තාවන් ෙබොෙහොමයක් මට දුරකථනෙයන් අමතලා කියනවා, 
ෙම් කියාදාමය හරියට ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකොෙහේ ඉන්න කට්ටිය ද? 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
"ඔලායා" රැඳවුම් කඳවුෙර් "කන්දාර්" පාලම යට, "සර්දිනා" 

පාලම යට; ෙජඩා, සවුදි, දමාම් කියන නගරවල. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු ඇමතිතුමා. මා ගරු ඇමතිතුමාට ෙචෝදනා 
කරනවා ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන 
අපට විශ්වාස කරන්න අමාරු නිසා  සවුදියට ගිහිල්ලා බලන්න 
අපක්ෂපාතී මාධ ෙව්දිනුත්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනුත් සවුදි 
තානාපති කාර්යාලෙයන් visa apply කළා.  මා ෙජෝන් අමරතුංග 
මැතිතුමාටත් ෙම් ගැන කිව්වා. මෙග් diplomatic passport එක 
තිෙබද්දි තුන් පාරක් වීසා reject වුණා. ඉතින් මා උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව්දී ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇතිතුමාෙගන් විමසා 
සිටියා, අපට වීසා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. ෙම් සංඛ ා 
ෙල්ඛන ෂුවර් නැහැ. විශ්වාස කරන්න බැහැ. මම ෙජෝන් අමරතුංග 
මැතිතුමාෙගන් ඇහුවා, "ඇයි මෙග් විතරක් visa cancel 
කරන්ෙන්?" කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් ෙම් ගැන 
ඇසුවාම එතුමා කිව්ෙව්ත්, "යන්න එපා සවුදි. ඔබතුමාෙග් ෙබල්ල 
කපන්න බලාෙගන ඉන්නවා" කියලායි. ඒ සවුදි අරාබිෙය් තිෙබන 
"ෂරිආ" නීතිය ගැන මෙග් යම් විෙව්චනයක් තිෙබන නිසායි. එක 
දිගට ෙම් කට්ටියෙග්- 

 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් කථා පවත්වන්න බැහැ, මන්තීතුමා. කරුණාකර - [බාධා 

කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග්  visa එක ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්. 
තමුන්නාන්ෙසේ හරියට කරදර කරනවා ෙන්. 

 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාම දන්නවා -  
 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, දැන් ෙම්වා දිහා  පාෙර් ඉන්න 

මිනිස්සුත් බලාෙගන ඉන්නවා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාට විතරක් 

ෙනොෙවයි, ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද අෙප් ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිතුමාටත් 
සමහර රටවලට යන්න වීසා  ෙදන්න බැහැ කියලා කියන බව  අපි 
දන්නවා. 

 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
එතුමාට බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
අර කියන්ෙන්. යම් කිසි රටකට ඇතුළු වීෙම්දී වීසා  බලපත 

ෙදනවාද නැද්ද කියන කාරණය ඒ රට විසින් කරන කටයුත්තක්. 
අෙප් රටට කවුරු ෙහෝ එනවා නම් ඒ අයට වීසා   ෙදනවා ද නැද්ද 
කියන කාරණය අෙප් රට තමයි තීන්දු කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි රන්ජන් රාමනායක 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාම දන්නවා, ෙමතුමාට සවුදි අරාබියට 
යන්න වීසා  ෙදන්න බැහැ කියලා කිව්වාම එතුමාට වීසා    
අරෙගන ෙදන්න අපත් මැදිහත් වුණු බව. හැබැයි අපි මැදිහත් 
වුණත් ඒ රෙට් අභිමතය පරිදි තමයි වීසා    ලබා ෙදන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ගරු රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමාට වීසා ලබා දීම කියන කාරණය අෙප් රටට අයිති නැහැ. 
වීසා බලපත ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අපි විවිධාකාරෙය් මැදිහත් 
වීම් කරනවා. ඒක විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා කරන්නත් ඕනෑ. 
හැබැයි, රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා ෙම්ක 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී මතු කරපු නිසාම අපත් ෙමයට 
යම්කිසි උත්සාහයක් දැරුවා. එතුමා ෙම් පිළිබඳව දන්නවා. එතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සෙහෝදර පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
කියලාත් තිබුණා, "ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේදී රණ්ඩු වුණාට මට වීසා ලබා ගන්න උත්සාහ කළා" 
කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපත් කියන්ෙන් ෙමතුමාට වීසා ලබා 
ෙදන්න කියලා තමයි. හැබැයි ඒ රට බැහැයි කියනවා නම් අපි 
ෙමොනවා කරන්නද?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, පිළිතුර පැහැදිලියි.  
 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 

සවුදිවලින් ආපු එක් දරු මවෙග් හදවත්, බඩවැල්, ෙල් නහරයක් 
නැහැ කියලා පත්තෙර් තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදන පිළිතුෙරන් පැන නඟින ගැටලුයි අතුරු පශ්නවලින් 

පැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ. අලුතින් පශ්න එකතු කරන්න බැහැ.  
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කියන්ෙන් ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන 

විශ්වාස කරන්න අමාරුයි කියලායි.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අමාරුයි කියලා කිව්වාම ඇති. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි. 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන පිළිබඳව කිසිම 

අවිශ්වාසයක් තියන්න බැහැ.  
ෙමොකද ෙහේතුව, දැන් අලුත් තානාපති කිෂ්ණමූර්ති මැතිතුමා 

වැඩ භාර ගත්තාට පස්ෙසේ එතුමා ඉතාම ෙහොඳට ඒ ෙසේවය 

කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒක කියන්න ඕනෑ. අපි දැන් සෑම දාම -
දින පතාම- ෙජඩා ෙකොන්සල් කාර්යාලෙයනුත්,  රියාද් තානාපති 
කාර්යාලෙයනුත් වාර්තා ෙගන්වා ගන්නවා. අනික් එක, ඒ වාර්තා 
පිළිබඳව අපට කිසිම අවිශ්වාසයක් නැහැ. හැබැයි ගරු 
කථානායකතුමනි, රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමාට අවශ  විධියට 
සංඛ ා ෙල්ඛන එවන්ෙන් නැහැ. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකර ඉක්මන් කරන්න. එෙහම නැති වුෙණොත් අවසාන 

පශ්න ෙදක, තුන අහන්න ෙවලාවක් නැති ෙවයි. 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාට අවශ  

විධියට සංඛ ා ෙල්ඛන එවන්ෙන් නැතුව ද මා දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් අෙප් තානාපති කාර්යාලෙයන් එවන්ෙන් මහ ෙපොෙළොෙව් 
තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන, දත්ත. ඒ පිළිබඳව අපත් කිව්වා, එතුමාට 
සැකයක් ති ෙබනවා නම් සවුදි අරාබියට ගිහින් බලන්න කියලා. 
ඒකට වීසා ෙදන්ෙන් නැති එක කරන්ෙන් සවුදි අරාබිෙය් තානාපති 
කාර්යාලෙයන්.  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මෙග් අතුරු පශ්නය මා ෙකටිෙයන් අහන්නම්. ගරු 

කථානායකතුමනි, මැද ෙපරදිග යන කාන්තාවන්ෙග් ගැටලුව 
ෙමතරම් උග ෙවලා තිෙබන්ෙන් රජය විසින් එම රජයයන් සමඟ 
අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම්වල තිෙබන දුර්වලතා නිසායි. G2G 
agreements කියලා කියනවා. මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා, සවුදි 
අරාබියත් සමඟ අත්සන් කරපු ගිවිසුෙම් පිටපතක් අපට ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා ද කියලා.  

 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාෙග් 

ෙනොදැනුවත්කම තමයි ෙමයින් පදර්ශනය කරන්ෙන්.  සවුදි අරාබිය 
ෙම් වන ෙකොට කිසිම රටක් සමඟ G2G MoUs අත්සන් කරලා 
නැහැ, ඒ රටට යන විෙද්ශ කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන්. හැබැයි 
ෙම් වන ෙකොට සවුදි අරාබියත් එක්ක එවැනි ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරන්න කැමැත්ත පවා ලබා දීලා තිෙබන ෙලෝකෙය් පළමුවන රට 
ශී ලංකාවයි. ෙවන කිසිම රටක් අත්සන් කරන්ෙන් නැහැ, 
පතිපත්තියක් හැටියට. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අතුරු පශ්නයත් ඇහුවා, පිළිතුරත් දුන්නා. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ශී ලංකාවට ආෙව්ණික කුරුලු වර්ග: විසත්ර 
இலங்ைகக்கு உாித்தான பறைவ இனங்கள் : விபரம் 

ENDEMIC SPECIES OF BIRDS IN SRI LANKA: DETAILS 
 

3423/’13 
6.  ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
 (மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
 (The Hon. P. Harrison) 

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ  පශන්ය - 
(1) :  
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(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙම් දක්වා හඳුනා ෙගන ඇති කුරුලු 
විෙශේෂ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතරින් ශී ලංකාවට ආෙව්ණික කුරුලු විෙශේෂ 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ශී ලංකාවට ආෙව්ණික කුරුලු වර්ග අතරින් වඳ වී 
ඇති ෙහෝ වඳ වීෙම් තර්ජනයට ලක් වී ඇති කුරුලු 
විෙශේෂ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම වඳ වීෙම් තර්ජනයට ලක් වී ඇති කුරුලු විෙශේෂ 
ආරක්ෂා කර ගැනීමට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயி ள் இன்  வைர இனங் 
காணப்பட் ள்ள பறைவ இனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவற் ள் இனங்காணப்பட் ள்ள இலங் 
ைகக்ேக உாித்தான பறைவ இனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகக்ேக உாித்தான பறைவகளில் அழிவ 
ைடந் ள்ள அல்ல  அழிவைட ம் ஆபத் க்கு 
உள்ளாகி ள்ள பறைவ இனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  அழிவைட ம் ஆபத் க்கு உள்ளாகி 
ள்ள பறைவ இனங்கைள பா காப்பதற்கு 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Wildlife Resources 
Conservation:  

(a) Will he state - 
 (i) the number of identified species of birds found 

within Sri Lanka; 

 (ii) how many of them are endemic species; 

 (iii) the number of endemic species of birds already 
extinct and endemic species of birds currently 
endangered; and 

 (iv) the steps that have been taken to conserve the 
endangered species of birds? 

(b) If not, why? 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී 
සම්පත් සංරක්ෂණ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 
of Wildlife Resources Conservation) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)   (i)   ෙන්වාසික කුරුලු විෙශේෂ 237යි. 

  සංචාරක කුරුල්ලන්ද ඇතුළුව හඳුනා ෙගන ඇති 
කුරුලු විෙශේෂ 482යි. 

 (ii)   27යි. (තවත් කුරුලු විෙශේෂ 06ක් ආෙව්ණික බවට 
ෙයෝජනා වී ඇත.) 

 (iii)   වඳ වීෙම් තර්ජනයට ලක් වී ඇති සංඛ ාව 07යි. 
(වඳ වී ඇති කුරුලු විෙශේෂ ෙනොමැත.) 

 (iv)   මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම හා 
නීතිය කියාත්මක කිරීම. 

  වනජීවී රක්ෂිත කලාප කළමනාකරණය කිරීම. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශන්ය 

ෙමයයි. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ඉදි කිරීම නිසා ශී 
ලංකාෙව් ආෙව්ණික කුරුලු වර්ග ගණනාවකෙග් ජීවිත 
අවදානමක පවතින බව ඔබතුමා දන්නවා ද? 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා මුලදී මත්තල 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදි කරන්න ෙයෝජනා කළ ස්ථානයට 
පරිසරෙව්දීන් විරුද්ධ වුණු නිසා පසුව පරිසරෙව්දීන් එකඟ වුණු 
තැන තමයි මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදි කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

අලි මිනිස් ගැටුෙමන් මිනිස් ජීවිතවලට වන හානිය සම්බන්ධෙයන් 
දැනට අවුරුදු 10කට කලින් නියම වුණු වන්දි මුදල තමයි තවමත් 
ෙගවන්ෙන්. පිරිමි ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂයකුත්, ඒ 
වාෙග්ම කාන්තාවකට රුපියල් 75,000කුත්, ළමෙයකුට රුපියල් 
50,000කුත් වාෙග් ෙසොච්චම් මුදලක් තමයි ෙගවන්ෙන්. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ෙම් අය වැය යටෙත්වත් ඒ මුදල අඩු 
ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දක්වාවත් වැඩි කරන්න කටයුතු 
කරනවාද කියා. 

 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

ෙමවර ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය කථාෙව්,- 
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මූලික පශ්නෙය් අලි ගැන සඳහන් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 

පිළිතුර ෙකටිෙයන් ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය වාර්තාව මඟින් 

ජනාධිපතිතුමා ෙද්ෙපොළ හානි සඳහාත් වන්දි ලබා ෙදන්න කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සූදානම් කරලා තිෙබනවා. එම මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් මුදල් 
අමාත ාංශය ඇතුළු කමිටුවක් සමඟ සාකච්ඡා කරලායි. ඉදිරිෙය්දී 
අපි ඒ කමිටුව සමඟ සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කරන්න ෙපොෙරොන්දු 
ෙවනවා. 

 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
එම වන්දි මුදල වැඩි කරනවාද නැද්ද කියලායි මම ඇහුෙව්, 

ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு கா  ஜி  ஜய  த சா சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
එක් වරම වැඩි කරන්න බැහැ. 
 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අද අලි මිනිස් ගැටුම ෙබොෙහොම උග ෙවලා 
තිෙබනවා. මම දැක්කා ඔබතුමා ඉදි කරන electric fences 
ෙවනුවට මිනිස්සුත් විදුලි වැටවල් ඉදි කරන්න යනවා. ඒකට 
විකල්පයක් විධියට ඔබතුමා හණ වැටවල් ඉදි කිරීෙම් ව ාපෘතියක් 
පටන් ගන්නවා කියලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් හණ වැට ඉදි 
කරන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය්ද? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ක්ෂණිකව අරෙගන තිෙබන කියා 

මාර්ගවලින් පළමුවැනි එක තමයි විදුලි වැට ඉදි කිරීම. ඒක ෙකටි 
කාලීනව අරෙගන තිෙබන පියවරක්. දීර්ඝ කාලීනව අරෙගන 
තිෙබන පියවර තමයි ජීව වැට ඉදි කිරීම. ජීව වැට කියන්ෙන් ශාක 
වර්ගවලින් ඉදි කරන වැට; හණ, ෙබෝගන්විලා, පෙතොක්, තල් 
වාෙග් ශාකවලින් ඉදි කරන වැට. නමුත් අපට ඒක කරන්න 
කාලයක් යනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි ඊට අමතරව 
අලින්ෙග් සුෙපෝෂණ කටයුතු සංරක්ෂණය කරනවා. දැනටම 
බූන්දල, උඩවලව, ලුණුගම්ෙවෙහර පෙද්ශවල ෙහක්ෙටයාර 
20,000ක ලැන්ටානා සහ අන්දර යන ආකමණික ශාක ඉවත් 
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි වැව් ටික හදලා, ටැංකි ටික 
හදලා අලින්ට වන උද ාන තුළම ආහාර ලබා ගන්න පුළුවන් වන 
විධිෙය් අවශ තාවන් සම්පූර්ණ කරන්න උත්සාහ කරනවා. 

 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 8 -3731/'13- (1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - கல்வி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 9 -3751/'13- (1), ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 

[බාධා කිරීම්]එතුමා පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ. දැන් පශ්න අංක 10, 
බුද්ධික පතිරණ මහතා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, 9වන පශ්නය අහන්න මම ඉන්නවා. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඉන්නවා නම් ඒ අවස්ථාෙව් පශ්නය අහන්න ඕනෑ. 9වැනි 

පශ්නය අහන්න අවස්ථාව දීලා ඉවරයි. ෙදවැනි වටෙය් තමයි 
අහන්න ෙවන්ෙන්.  

පශ්න අංක 10, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
මත්පැන් භාවිතය නිසා ෙරෝගී වන පුද්ගලයන් : 

විසත්ර 
ம பானப் பாவைனயால் ேநாய்வாய்ப்ப ேவார் : 

விபரம் 
PERSONS BECOMING PATIENTS DUE TO USE OF ALCOHOL : 

DETAILS 
    3082/’12 

10.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
     (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

  ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

 

(අ) වර්ෂ 2005 සිට 2012 දක්වා කාල සීමාව තුළ, 

 (i)  මද සාර භාවිතය නිසා ෙරෝගීන් බවට පත්වූ 
සංඛ ාව; 

 (ii) මද සාර භාවිතය නිසා ෙරෝගීව මිය ගිය සංඛ ාව; 

 (iii) මත්පැන් භාවිතය ෙහේතුෙවන් සිදු වුණු රිය අනතුරු 
නිසා මිය ගිය සංඛ ාව;  

 (iv) රජය මඟින් ෙසෞඛ  සඳහා  වැය කරන මුදලින්, 
මත්පැන් භාවිතය නිසා ෙරෝගී වන පුද්ගලයන් 
ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද මුදල; 

631 632 

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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 වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2005 ஆம் ஆண்  தல் 2012ஆம் ஆண்  வைர 
யிலான காலப்பகுதியில், 

 (i) ம பானப் பாவைனயினால் ேநாயாளர்களான 
வர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) ம பானப் பாவைனயினால் ேநாயாளர்களாகி 
இறந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) ம பானப் பாவைனயினால் ேநர்ந்த வாகன 
விபத் க்கள் காரணமாக இறந்தவாக்ளின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iv) அரசாங்கம் சுகாதாரத் க்காக ெசலவி ம் 
பணத்தில், ம பானப் பாவைனயினால் ேநாய் 
வாய்ப்ப ேவா க்காக ெசலவி ம் பணத் 
ெதாைக வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்குஅறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health:  

 (i) Will he inform this House separately, on per 
year basis and in relation to the period from 
the year 2005 to 2012; 

 (ii) the number of persons who became patients 
owing to the use of alcohol; 

 (iii) the number of persons who died of the use 
of alcohol; 

 (iv) the number of persons who died of 
accidents due to drunk driving; and 

 (v) the amount of money spent on persons who 
become ill owing to the use of alcohol out 
of the money allocated for the health sector 
by the Government annually? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)  (i)  මද සාර භාවිතය ෙහේතුෙවන් ඇති වූ අක්මාව 
ආශිත ෙරෝගයන් (සිෙරෝසියාව) ෙහේතුෙවන් 
ෙරෝගීන් බවට පත් වූ සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්. 

 

වර්ෂය ෙරෝගීන් වූ සංඛ ාව 
2005 15145 
2006 11413 
2007 අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 
2008 10878 

2009 9729 
2010 9183 
2011 අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

  මද සාර භාවිතය ෙහේතුෙවන් හට ගන්නා වූ 
මානසික ෙරෝග (සයිෙකෝසියාව) ෙහේතුෙවන් 
ෙරෝගීන් බවට පත් වූ සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්. 

 
  මීට අමතරව හෘදයාබාධ, අංශභාග ඇතුළු සංසරණ 

පද්ධතිය ආශිත ෙරෝගවලටද මද සාර භාවිතය 
ඍජු ෙහෝ වකාකාරව ෙහේතු වන අතර, එම 
ෙරෝගීන් සංඛ ාව මීට වඩා අධික ෙව්. 

 (ii)  මද සාර භාවිතය ෙහේතුෙවන් ඇති වූ අක්මාව 
ආශිත ෙරෝගයන් (සිෙරෝසියාව) ෙහේතුෙවන් මිය 
ගිය සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්. 

 
 (iii)  මත්පැන් භාවිතය ෙබොෙහෝ විට රිය අනතුරුවලට 

ෙහේතු වී ඇති අතර රිය අනතුරු නිසා මිය ගිය 
සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්. 

 
  ෙමම දත්තයන් ශී ලංකා රථ වාහන ෙපොලිසිෙය් 

ෙතොරතුරු ආශෙයන් උපුටා ගත් ෙතොරතුරු වන 
අතර, සියලු අනතුරු මද සාර ෙහේතුෙවන් සිදු වූ 
අනතුරු ෙලස ෙහෝ මාරාන්තික රිය අනතුරු ෙලස 
ෙහෝ නිශච්ිතව පකාශ කළ ෙනොහැක. 

 (iv)  මත්පැන් භාවිතය ෙබොෙහෝ ෙරෝගවලට ෙහේතු වී 
ඇත. අංශභාගය ෙහේතුෙවන් ෙරෝගී වූ 
පුද්ගලෙයකුට දින තුනක පතිකාර සඳහා රුපියල් 
5800.00ක මුදලක්ද, හෘද අකර්මන තා සහිත 
ෙරෝගිෙයකුට දින හතරකට රුපියල් 9100.00ක්ද, 
හෘදයට රුධිර සැපයුම අඩාළ වීෙමන් ඇති වන 
ෙරෝග සඳහා රුපියල් 6000.00ක්ද වශෙයන් එක් 
පුද්ගලෙයක් සඳහා වැය  කිරීමට සිදු ෙව්. ඒ අනුව 
මද සාර භාවිතය නිසා ෙරෝගී වන පුද්ගලයන්ට 
විශාල මුදලක් රජයට වැය කිරීමට සිදු වන බව 
පැහැදිලි ෙව්. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

වර්ෂය ෙරෝගීන් වූ සංඛ ාව 

2005 8274 

2006 7481 

2007 අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

2008 7597 

2009 6424 

2010 7492 

2011 අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

වර්ෂය ෙරෝගීන් වූ සංඛ ාව 

2005 1497 

2006 1032 

2007 අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

2008 1082 

2009 989 

2010 973 

2011 අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

වර්ෂය ෙරෝගීන් වූ සංඛ ාව 

2005 අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

2006 2238 

2007 2402 

2008 2328 

2009 2721 

2010 2721 

2011 2721 

633 634 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය ගණනය  

කරන විට මත්පැන් ඇතුළත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ, "මතට තිත" 
යටෙත් මනුෂ ෙයෝ මත්පැන් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ කියන 
උපකල්පනය මතයි. නමුත් ඔබතුමා දුන්න සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව 
ෙපෙනනවා, මත්පැන් පරිෙභෝජනෙය් යම් අඩුවක් තිබුණත් තවමත් 
විශාල පමාණයක් මත්පැන් පරිෙභෝජනය කිරීම නිසා ෙසෞඛ  
වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. මීට වඩා ෙම් පමාණය  අඩු කර 
ගන්න, ෙම් වියදම අඩු කර ගන්න අමාත ාංශය අරෙගන තිෙබන 
සකීය දායකත්වය ෙමොකක්ද ?  

 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
රාජ  නායකෙයක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා "මතට 

තිත" වැඩසටහන කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධව 
ෙසෞඛ  අමාත ාංශය උපෙදස් ෙදනවා. අපට ෙම්ක බෙලන් 
නවත්වන්න බැහැ. පුද්ගලයන් "සුරාෙම්රය මජ්ජ පමාදට්ඨානා 
ෙව්රමණී" විය යුතුයි කියා අප දැනුවත් කරනවා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අපට නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවයක් තිෙබනවා කියා අප දන්නවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. අප 
රෙට් තිෙබන්ෙන් නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවයක්; මත්පැන් හරහා ෙරෝගී 
ෙවන අයෙගන් මුදලක් අය කිරීම ෙනොෙවයි.  

  පසු ගිය කාලෙය් ඔබතුමන්ලා සඳහන් කළා, ඒ වාෙග් අය 
ෙරෝහෙලන් පිට වන ෙකොට ඒ අය ෙවනුෙවන් කළ වියදම, ඒ 
අයෙග් සහ රෙට් දැන ගැනීම සඳහා ආදර්ශමය බිල් පතක් විධියට 
ඒ අයට ෙදනවා කියලා. හැබැයි එය හුෙදක් මාධ  වාර්තාවලට 
පමණක් සීමා වුණා. ඇයි එය කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්ෙත්? 

 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මත්පැන් පානය නිසා ෙරෝගී වන 

පුද්ගලයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි අෙනකුත් ෙරෝගින්ටත් නිදහස් 
ෙසෞඛ  ෙසේවාෙව් වටිනාකම කියා ෙදන්න අපි ඉදිරිෙය්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙරෝගියකුට රජය කරන වියදම පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ෙරෝගියා ෙරෝහෙලන් පිට වන විට ලබා ෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙරෝගින් සඳහා රජය විශාල 
මුදලක්  වැය කරනවා. ෙරෝගියකු අද ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක දැඩි 
සත්කාර ඒකකයක හිටිෙයොත් දවසකට රුපියල් ලක්ෂයක් ගන්න 
ෙකොට රජෙය් ෙරෝහල්වල කිසිම මුදලක් අය කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයක හිටිෙයොත් දිනකට 
රුපියල් ලක්ෂයක් අය කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පිළිතුර සඳහන් කරද්දී 2007 වර්ෂෙය්ත්, 
2011 වර්ෂෙය්ත්, 2012 වර්ෂෙය්ත් සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කෙළේම නැහැ, ෙතොරතුරු ලැබුෙණ් නැහැ කියලා. 2011 සහ 2012 
වර්ෂවල සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් ෙනොකිරීමත් පශ්නයක්.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ටිකක් ඉක්මන් කරන්න. තවත් පශ්න 

තිෙබනවා, අහන්න.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඇයි 2007 සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්ෙත්? 2007 

අවුරුද්ෙද්  සංඛ ා ෙල්ඛනවල අගයන්ෙග් වැඩි වීමක් තිෙබන 
නිසා ෙන්ද, එය ඉදිරිපත් ෙනොකරන්ෙන්? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
ෙමතැන අදාළ ෙතොරතුරු නැති නිසා මට ඒකට පැහැදිලි 

පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න බැහැ. ඒ වැෙඩ් හරියට සිදු ෙවනවා.  

 
ශී ලංකාවට ආෙව්ණික සමනළ විෙශේෂ : විසත්ර 

இலங்ைகக்கு உாித்தான வண்ணத் ப் ச்சி 
இனங்கள் : விபரம் 

ENDEMIC SPECIES OF BUTTERFLIES IN SRI LANKA : DETAILS 

 

3424/’13 

11.ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
වනජීවී  සම්පත්   සංරක්ෂණ   අමාත තුමාෙගන්   ඇසූ  

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙම් දක්වා හඳුනාෙගන ඇති 
සමනළ විෙශේෂ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) ඒ අතරින් ශී ලංකාවට ආෙව්ණික සමනළ විෙශේෂ 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

  (iii) ශී ලංකාවට ආෙව්ණික සමනළුන් අතරින් වඳ වී 
ෙහෝ වඳ වීෙම් තර්ජනයට ලක් වී ඇති සමනළ 
විෙශේෂ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම වඳ වීෙම් තර්ජනයට ලක් වී ඇති සමනළ 
විෙශේෂ ආරක්ෂා කරගැනීමට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயி ள் இன் வைர 
இனங்காணப்பட் ள்ள வண்ணத் ப் ச்சி 
இனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவற் ள் இனங்காணப்பட் ள்ள 
இலங்ைகக்ேக உாித்தான வண்ணத் ப் ச்சி 
இனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகக்ேக உாித்தான 
வண்ணத் ப் ச்சிகளில் அழிவைடந் ள்ள 
அல்ல  அழிவைட ம் ஆபத் க்கு 
உள்ளாகி ள்ள வண்ணத் ப் ச்சி இனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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 (iv) ேமற்ப  அழிவைட ம் ஆபத் க்கு 
உள்ளாகி ள்ள வண்ணத் ப் ச்சி இனங்கைள 
பா காப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைகள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Wildlife Resources 
Conservation:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of identified species of 
butterflies found within Sri Lanka; 

 (ii) how many of them are endemic species; 

 (iii) the number of endemic species of butterflies 
already extinct and endemic species of 
butterflies currently endangered; and 

 (iv) the steps that have been taken to conserve 
the endangered species of butterflies? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු කථානායාකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.   

(අ)  (i)  245යි. 
 (ii)  26යි. 
 (iii)  වඳ වීෙම් තර්ජනයට ලක් වූ සමනළුන් සංඛ ාව 

10යි. (වඳ වී ඇති සමනළ විෙශේෂ ෙනොමැත.)  
 (iv)  මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම හා 

නීතිය කියාත්මක කිරීම.  
  රක්ෂිත කලාප වශෙයන් ෙමම සමනළුන්ෙග් 

වාසසථ්ාන කළමනාකරණය කිරීම. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමතුමා වනජීවී ඇමතිතුමා හැටියට- 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකටිෙයන් පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. ෙවලාවත් යනවා 

ෙන්.  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වනජීවී ඇමතිතුමා වුණාට පස්ෙසේ 

රිටිගල ඇත්අතුරු ෙසවණ වසා දැමීමට  තීන්දුවක් අරෙගන එතැන 
හිටපු අලි ටික ඉවත් කළා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඒක විධිමත් ෙලස ස්ථාපනය කරලා නැහැ. ෙකටි උත්තරය 

එපමණයි.  

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියනවා විධිමත් ෙලස 

ස්ථාපනය කෙළේ නැහැ කියලා. හැබැයි මීට ඉසස්ර ෙවලා හිටපු 
ඇමතිතුමා රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් සල්ලි වියදම් කරලායි ඒ 
ඇත්අතුරු ෙසවණ ආරම්භ කෙළේ. ඇයි එෙහම නම් ඔය 
නිලධාරින්ම එදා හරි හමන් තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැත්ෙත්?  

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙයෝජනා වුෙණ් පශු 

ෛවද වරුන්ෙග්, එෙහම නැත්නම් අෙප් ෛවද වරුන්ෙග් 
වෘත්තීය සමිතිෙයන්. මම ඒ තීන්දුව ගත්තා.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නයත් අහන්න.  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියනවා, ෛවද වරුන්ෙග් 

නිර්ෙද්ශයක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියලා. ඉතින් අපි 
ෙකොෙහොමද ඒක පිළිගන්ෙන්? අවුරුදු හතරකට වැඩි කාලයක් ඒ 
ඇත්අතුරු ෙසවණ ඒ ස්ථානෙය් තිබුණා. ඔබතුමා වනජීවී 
ඇමතිතුමා වුණාට පස්ෙසේ ඒ ඇත්අතුරු ෙසවෙණ් 
ෛවද වරුන්ෙග් වාර්තාව වැරැදි වුෙණ් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එය ෙව්ලාසනින් හදලා තිබුණා. නමුත් 

එය පවත්වාෙගන යන්න අවශ  පසු බිම ඒ ස්ථානෙය් ෙනොමැති 
නිසා තමයි වසා දැමීම සිදු කෙළේ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඇති. සමනළයා ගැන ඇහුවාම සමනළයා ගැන උත්තර 

ෙදන්න. 
  

සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුව: නවීකරණය  
ச கஸ்கந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப்  ஆைல : 

ந னமயமாக்கல் 
SAPUGASKANDA OIL REFINERY : MODERNIZATION 

3637/’13 

12 ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) 

  (අ)  සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුව උත්ෙශේණිගත කිරීම සඳහා 
ෙයෝජිත නවීකරණයට අදාළව, 

 (i) එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (ii) භාවිත කරනු ලබන තාක්ෂණය කවෙර්ද; 

 (iii) එම කටයුතුවලට සම්බන්ධ වන රට කවෙර්ද; 

 (iv) එකී නවීකරණය ෙමෙතක් සිදු කර ෙනොමැත්ෙත් 
මන්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉරාන රජය වර්ෂ 2009 දී ලබා දීමට ෙපොෙරොන්දු වූ 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක ණය මුදල 
සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුව නවීකරණය කිරීම 
සඳහා ෙයොදා ෙනො ගන්ෙන් මන්ද;  

 (ii) එකී ණය මුදල ආපසු ෙගවිය යුතු කාල සීමාව 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) ச கஸ்கந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப்  ஆைலைய 
ேமம்ப த் வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட்ட 
ந னமயமாக்கல் ெதாடர்பாக, 

 (i) தற்ேபாைதய நிைலைம; 

 (ii) பயன்ப த்தப்ப கின்ற ெதாழில் ட்பம்; 

 (iii) சம்பந்தப்பட்ட நா ; 

 (iv) குறிப்பிட்ட  ந னமயமாக்கல் ஏன் இன் ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 

 ஆகியவற்ைற அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) 2009ஆம் ஆண்  ஈரானிய அரசாங்கத்தால்  
கடனாக  வழங்க உ தியளிக்கப்பட்ட  1.5 
பில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்கைள ஏன் 
ச கஸ்கந்த  எண்ெணய் சுத்திகாிப்  
ந னமயமாக்க க்காகப்  பயன்ப த்தவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட  கடைனத் தி ம்பச் ெச த் ம் 
காலம்; 

 ஆகியவற்ைற ம்  அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Petroleum Industries:  

(a) Will he state pertaining to the proposed 
modernization for upgrading the Sapugaskanda 
Oil Refinery - 

 (i) the present status;  

 (ii) the technology that is being used; 

 (iii) the country being involved; and 

 (iv) as to why the said modernization has not 
been done yet? 

(b) Will he also state - 

 (i) as to why the loan of US Dollars 1.5 billion 
that the Iranian Government pledged to 
grant in the year 2009 is not utilized for the 
modernization of the Sapugaskanda Oil 
Refinery; and 

 (ii) the payback period of the aforesaid loan? 

(c)    If not, why? 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)-* 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Petroleum Industries)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට මම පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) ශක තා, පාරිසරික බලපෑම් හා  පුරා විද ා 
බලපෑම්හි අධ යන වාර්තා සකස ්කර ඇති අතර 
අවශ  අමතර ඉඩම් අත් පත්  

  කර ගැනීෙම් කටයුතු ද අවසන් කර ඇත.  

 (ii) ඇෙමරිකානු හා යුෙරෝපීය තාක්ෂණය. 

 (iii) ෙමෙතක් ෙතෝරා ෙගන ෙනොමැත. 

 (iv) ෙමය විශාල ආෙයෝජනයක් කළ යුතු හා  උසස ්
තාක්ෂණයක් ෙයදවිය යුතු ව ාපෘතියකි. එබැවින් 
සුදුසු ආෙයෝජකෙයකු  ෙතෝරා ගැනීම සඳහා, ෙම් 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වූ ව ාපෘති ෙයෝජනා  
ෙසෝරම් (SOREM) ව ා පෘති කමිටුව මඟින් 
අධ යනය  

  කර ෙගන යනු ලැෙබ්. 

(ආ) (i) එවකට ඉරාන රජෙයන් ආධාර මුදල් ලබා දීමට 
ෙපොෙරොන්දු වුවත් මුළු වියදමින් සියයට 30ක 
ආෙයෝජනයක් ශී ලංකා  

  රජය දැරිය යුතු විය. එබඳු විශාල මුදලක් 
ආෙයෝජනය කිරීෙම් හැකියාවක් එම කාල 
වකවානුෙව් ශී ලංකා රජය සතු  

  ෙනොවීය. එෙමන්ම, පසු කලක ඉරානයටද පැනවූ 
සම්බාධක නිසා ඉදිරියට කර ෙගන යාෙම් 
හැකියාවක් ෙනොවීය. 

 (ii)  අවුරුදු 10යි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථනායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු  පශ්නය ෙමයයි. 

ශී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය පුමුඛ  ආණ්ඩුව අවුරුදු 18ක් විතර දැනට 
බලෙය් ඉඳලා   තිෙබනවා.  ෙමතැන  තිෙබන  පශ්නය ෙම්කයි. 
ෙබො ර ෙතල් ෙගනැල්ලා ෙමරට දී පිරිපහදු කරලා විකිණීම දැන් 
සියයට 33කින් විතර අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා  ඒක නිවැරදි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ සඳහා අවශ  සියලු කමෙව්දයන් ෙසොයා ෙගන අපි  කටයුතු  

කරෙගන යනවා.  ඒකයි මම  කිව්ෙව් අපට ලැබී තිෙබන ෙයෝජනා 
සියල්ල ෙසෝරම් කමිටුෙව් ව ාපෘති අධ ක්ෂවරෙයක් විසින් 
ෙසොයා බලාෙගන යනවාය කියා. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවත් ඉතා 
ඉක්මනින් ෙමය පටන් ගන්නයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එවැනි අවස්ථාවක් ඇති  කරෙගන අද රුපියල් 169කට ෙතල්  

විකුණුවත් රුපියල් 95ක ට විකුණන්න හැකියාවක් ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශයට සහ රජයට තිෙබනවා ෙන්ද?  
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[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් අද අපි ෙම්ක පටන් 

ගත්තත් සම්පූර්ණ ව ාපෘතිය අවසන් ෙවන්න වසර 5ක් විතර ගත 
ෙවනවා. ඒක දවසකින් ෙදකකින් කරන්න  පුළුවන් ව පෘතියක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම අහන්න යන පශ්නය ඇමතිතුමා දන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇහුව පශ්නයට උත්තරයක් ලැබුෙන් නැහැ ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කමක් නැහැ, ඉතින් ෙමොනවා හරි කිව්වා  ෙන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම නම් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය  වශෙයන්  අහන්ෙන්,  

"රුපියල් 95කට ෙතල් විකුණන්න පුළුවන්කම තිෙබද්දී ඇයි 
ආණ්ඩුව ඒ ගණනට විකුණන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා"යි. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 ඒ ගණනට  ෙදන්න පුළුවන් ෙතල්  ෙගෙනන තැනක් අපි 

දන්ෙන් නැහැ.  ඒ මිලට ගන්න  පුළුවන් තැනක් ගැන  ෙතොරතුරු 
එතුමා ඉදිරිපත් කෙළොත් අපි ගන්නවා.  

 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව: පධාන 

විධායක තනතුර  
இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் : பிரதம 

நிைறேவற் நர் பதவி 
 CEYLON PETROLEUM CORPORATION: POST OF CHIEF 

EXECUTIVE  
3735/’13 

13.ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2012 වර්ෂය සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංසථ්ාෙව් පධාන විධායක තනතුරට බඳවා ගැනීම 
පිණිස පවත්වනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා 
කැඳවීමට අදාළව පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කරනු 
ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එම තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළව ඉල්ලුම් 
පත් කැඳවා තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ අනුව  ඉල්ලුම් පත් ඉදිරිපත් කරනු 
ලැබූ අය කවුරුන්ද; 

 (iv) ඉහත සඳහන් කැඳවීම් අනුව, ෙතෝරා ගන්නා ලද 
පුද්ගලයින් ෙසේවයට බඳවා ෙනො ගැනීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් වර්තමාන 
කළමනාකරණ අධ ක්ෂවරයාෙග් නම කවෙර්ද; 

 (ii) ඔහුෙග් සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iii) ඔහු ෙසේවයට බඳවා ගත් දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) ඔහුෙග් වැටුප් තල කවෙර්ද; 

 යන්නත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා  සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) 2012 ஆம் ஆண்  இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்தின், பிரதம நிைறேவற் நர் பதவிக்கு, 

 (i) ஆட்ேசர்ப்பதற்காக நடத்தப்ப ம் ேநர் கப் 
பாீட்ைசக்கு அைழப்ப  ெதாடர்பாக பத்திாிைக 
அறிவித்தெலான்  ெவளியிடப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப்ப  ெதாடர்பாக 
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கைமய விண்ணப்பங்கைளச் 
சமர்ப்பித்தவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  அைழப் க்கு அைமய, ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட ஆட்கள் ேசைவக்கு 
ஆட்ேசர்க்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் 

தற்ேபாைதய காைமத் வப் பணிப்பாளாின் 
ெபயர் யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவாின் தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) இவர் ேசைவக்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட திகதி யா  

என்பைத ம்; 
 (iv) இவாின் சம்பள அள த்திட்டங்கள் யாைவ 

என்பைத ம் 

 தனித்தனிேய அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Petroleum Industries:  

(a) Will he state - 

 (i) whether a newspaper advertisement was 
published pertaining to the call for 
interviews held for the recruitment of the 
Chief Executive of the Ceylon Petroleum 
Corporation for the year 2012; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) whether applications were called pertaining 
to the recruitment for the aforesaid post; 

 (iii) if so, the persons who have submitted 
applications accordingly; and 

 (iv) the reasons for not recruiting the persons 
who were selected, as per the call 
mentioned above? 

(b) Will he also state, separately - 

 (i) the name of the present Managing Director 
of the Ceylon Petroleum Corporation; 

 (ii) what his qualifications are; 

 (iii) the date on which he was recruited; and 

 (iv) what his salary scales are? 

(c)    If not, why? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට  පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii)  

 
 

 (iv) 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංසථ්ා පනත අනුව එම  සංසථ්ාෙව් පධාන  
විධායක තනතුරක්  ෙනොමැති බැවින් එම තනතුරට 
බඳවා ගැනීෙම් ඉදිරි කටයුතු  කර ෙගන යෑමට 
ෙනොහැකි විය. එෙහත්, එම පනත අනුව අධ ක්ෂ 
මණ්ඩල සාමාජිකෙයක් කළමනාකාර අධ ක්ෂ 
වශෙයන් පත් කළ හැකි බැවින් ඒ අනුව පසුව 
කටයුතු කරන ලදි.  

(ආ) (i) එල්.ඊ.එස.් සිල්වා මයා. 

 (ii) ඔහුෙග් සුදුසුකම්: 

  * වාණිජෙව්දී විෙශේෂ ෙදවන පන්තිය ඉහළ ෙපළ 
 සාමාර්ථය. 

  * ශී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනෙය් 
 අධිසාමාජිකත්වය. 

  * සහතික ලත්  කළමනාකරණ ගණකාධිකාරි 

අනු අංකය                          නම 

     01 ආර්.පී.එන්. දිසානායක මයා 
     02   ෙක්.ඩබ්.එම්.එස්. කීර්තිරත්න මයා 
     03 එන්.ජී.ජී. හර්ෂ විෙජ්රත්න මයා 
     04 අසන්ත සුමනරත්න මයා 
     05 ෙක්.එස්.එම්. පනාන්දු මයා 
     06 පී.ඩී.සී.ටී. කන්නන්ගර මයා 
     07 පී.ආර්.එම්. තිලකරත්න මයා 
     08 ආර්.එස්.ඒ. ගුණරත්න මයා 
     09 ඩී.එම්.එන්. ඒ. දිසානායක මයා 
     10 ශිරාන් ජී. ඩයස් මයා 
     11 එච්.එම්. කුලතුංග මයා 
     12 එල්.ඊ.එස්.සිල්වා මයා 
     13 බී. රඹුක්වැල්ල මයා 

 ආයතනෙය් අධිසාමාජිකත්වය. 

  * සහතික ලත් වෘත්තිය කළමනාකාරික්ව 
 ආයතනෙය් අධිසාමාජිකත්වය. 

  * මීට අමතරව පශච්ාත් උපාධි ඩිප්ෙලෝමා හා 
 ෙවනත් සුදුසුකම් ගණනාවක් පවතී. 

 (iii) 2012 ජූනි මස 01  දා සිට.  

 (iv) රු. 520,000.00 

(ඈ) පැන ෙනොනගී. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානාකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා 
පනත අනුව  පධාන විධායක නිලධාරියකු පත් කරන්න බැහැ 
කියලා. එවැනි පනතක් තිබියදී  එම තනතුර සඳහා යෙමකු බඳවා 
ගැනීම ෙවනුෙවන් පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කෙළේ ඇයි?  

 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. ඒ පුවත් පත් දැන්වීෙමන් පස්ෙසේ තමයි, ඒක දැන ෙගන 

තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අපි ඒක අවලංගු කළා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානාකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

එතුමා කියන එල්.ඊ.එස්.සිල්වා මහත්මයා ෙම් පධාන විධායක 
තනතුර සඳහා  application  එකක් දැම්මා. නමුත් බඳවා ගැනීමට 
යනෙකොට ඔහුට වඩා ඉහළ සුදුසුකම් තිෙබන අය හිටියා. 
එතෙකොට ඔහු බඳවා ගන්න බැහැ. නමුත් ඔහු තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙතෝරා ගැනීම. එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
කළ ෙද් තමයි පධාන විධායක තනතුරට බඳවා ගැනීම අත්හිටුවා, 
අමාත වරයාට තිෙබන බලතල පාවිච්චි කරමින් කළමනාකරණ 
අධ ක්ෂවරයා හැටියට ඔහු  පත් කරපු එක. ඒක තමයි සිදු වී 
තිෙබන්ෙන්. ඔහුට රුපියල් 5,20,000ක වැටුපක්  ලබා ෙදනවා.  

 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ පශ්නය වැරදියි. එවැනි තත්ත්වයක්  ෙනොෙවයි  ඇති වුෙණ්. 

ඔහු සුදුසුකම් ෙබොෙහොමයක් තිෙබන ෙකෙනක්.  ඔහු  ජාත න්තර  
මට්ටෙම් අත් දැකීම් තිෙබන ෙකෙනක්. ඒ අනුව ඔහු අධ ක්ෂ 
මණ්ඩල සාමාජිකයකු හැටියට පත් ෙවලා,  පසුව කළමනාකාර 
අධ ක්ෂවරයා වශෙයන් පත්ව තිෙබනවා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්නම්. ඔහුට පධාන විධායක තනතුර ලබා ගැනීමට 

ෙනොහැකි නිසා අමාත වරයාෙග් බලතල පාවිච්චි කර අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලයට පත් කරලා, අධ ක්ෂ මණ්ඩලය හරහා 
කළමනාකරණ අධ ක්ෂ ධුරය ලබා දීලා, රුපියල් පන්ලක්ෂ විසි 
දාහක වැටුපක් ලබා ෙදනවා. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, නිසි 
පරිදි ෙතල් මිල දී ගැනීමට හා ෙගන්වීමට අසමත් වීම 
ෙහේතුෙකොට ෙගන පසු ගිය  කාලෙය්  අවස්ථා ගණනාවක දී ෙතල් 
පිරිපහදුෙව් කටයුතු නතර කරන්නට සිදු වුණා.  

ඒ නිසා රුපියල්  5,20,000ක වැටුපක් දීලා බඳවා ගත්ත ෙම් 
නිලධාරියාෙග් කාර්ය භාරය ඉටු ෙවනවාද?  

643 644 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පකාශය මා පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. අප සුදුසුකම් තිෙබන ෙකෙනක් පත් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  අපි ෙතල් සංස්ථාෙව් විශාල ෙවනස්කම් රැසක් කර 
තිෙබනවා. අය වැය විවාදෙය් දී මම තමුන්නාන්ෙසේට ඒක 
කියන්නම්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 4-3143/'12 - (3), ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර මහතා.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය වසර 20ක ෙතොරතුරු අසා 

තිෙබන නිසා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මා මාස ෙදකක් 
කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 7-3469/'13 - (2), ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු තිසස් අත්තනායක මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම මාසයක් කල් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ඉන්ධන සඳහා මිල නියම කිරීම  :  විසත්ර 
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9.  ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

 (අ) (i)  2013 ෙපබරවාරි 23 දිනට පසු පිරිපහදු කර 
ෙවළඳෙපොළට නිකුත් කිරීමට ආනයනය කළ 
ෙබොර ෙතල් බැරලයක මිල ශී ලංකා රුපියල්වලින් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ෙබොර ෙතල් බැරලයක් පිරිපහදු කිරීෙම් 
පිරිවැය ෙකොපමණද; 

 (iii) පිරිපහදු කළ ෙපටල්, ඩීසල් සහ භූමිෙතල් 
ලීටරයක් සඳහා බදු හා ලාභය එකතු කිරීමට පථම 
දරන පිරිවැය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) ඩීසල් සහ භූමිෙතල් ලීටරයක මිලට එකතු කළ බදු 
මුදල හා ලාභය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) 2013 ෙපබරවාරි 23 දින සිට අෙළවිය සඳහා 

ආනයනය කළ පිරිපහදු කරන ලද ඩීසල් හා 
භූමිෙතල් ලීටරයකට වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) 2013 ෙපබරවාරි 24 දින සිට ෙපටල්, ඩීසල් සහ 
භූමිෙතල් ලීටරයක  විකුණුම් මිල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත ඉන්ධන මිල ගණන් නියම කිරීමට ෙහේතු වී 
ඇත්ෙත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතා, නාසත්ිය හා 
දූෂණ නිසා බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එවැනි තත්ත්වයන් නිවැරදි කර  සාධාරණ මිලකට 
ඉන්ධන අෙළවි කිරීමට කියා කරන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) 2013 ெபப்ரவாி 23ஆம் திகதியின் பின்னர் 

சுத்திகாிக்கப்பட்  சந்ைதக்கு 
விநிேயாகிப்பதற்காக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
மசகு எண்ெணய் ஒ  பீப்பாவின் விைல 
இலங்ைக பாவில் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மசகு எண்ெணய்  ஒ  பீப்பாவின் 
சுத்திகாிப் ச் ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) சுத்திகாிக்கப்பட்ட ெபற்ேறால், டீசல். 
மண்ெணண்ெணய் ஒ  லீற்ற க்கான வாி 
மற் ம் இலாபத்ைத ேசர்ப்பதற்கு ன்னர் 
ஏற்கப்ப ம் ெசலவினம் தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பத ம்; 

 (iv) டீசல் மற் ம் மண்ெணண்ெணய் ஒ  லீற்றாின் 
விைலயில் ேசர்க்கப்பட்ட வாி மற் ம் இலாபம்  
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013 ெபப்ரவாி 23ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 
விற்பைனக்காக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
சுத்திகாிக்கப்பட்ட டீசல் மற் ம் மண்ெணண் 
ெணய் ஒ  லீற்ற க்கு ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2013 ெபப்ரவாி 24ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 
ெபற்ேறால், டீசல், மண்ெணண்ெணய் ஒ  
லீற்றாின் விற்பைன விைல தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  எாிெபா ள் விைலகைள 
நிர்ணயிப்பதற்கு, இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்தின் காைமத் வ விைனத் 
திறனின்ைம, விரயம் மற் ம் ஊழல்கேள 
காரணமாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாறான நிைலைமயிைனச் சீராக்கி 
நியாயமான விைலயில் எாிெபா ைள விற்பைன 
ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Petroleum Industries:  
(a) Will he inform this House - 

 (i) in Sri Lankan Rupees of the price of a barrel 
of crude oil which was imported to be 
refined and issued to the market after 23rd 
February 2013; 

 (ii)  the refining cost per barrel of the aforesaid 
crude oil; 

 (iii) separately, the costs incurred on a litre of 
refined petrol, diesel and kerosene oil 
before the taxes and the profit added into; 
and 

 (iv) separately,  the tax and the profit added to 
the price of a litre of diesel and kerosene? 

(b) Will he state - 
 (i) separately, the cost incurred on a litre of 

refined diesel and kerosene oil which was 
imported for sale since 23rd February 2013; 
and 

 (ii) separately the selling prices of a litre of 
petrol, diesel and kerosene oil since 24th 
February 2013? 

(c) Will he also inform this House - 
 (i) whether he admits the fact that the aforesaid 

prices have to be fixed on fuel oils due to 
the management inefficiency, waste and 
corruption prevail in the Ceylon Petroleum 
Corporation; and 

 (ii) whether action will be taken to rectify the 
aforesaid situation and to sell fuel oils at 
reasonable prices? 

(d)   If not, why? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  

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

 

(අ)   (i)  2013 ෙපබරවාරි 23 සිට 2013 සැප්තැම්බර් 30 දින දක්වා 
වන කාල පරිච්ෙඡ්දයට අදාළව නැව්ගත ෙබොර ෙතල් ෙතොග 
10ක් ආනයනය කරන ලද අතර, අදාළ ෙබොර ෙතල් 
නැව්ගත ෙතොගෙය් බැරල් එකක් සඳහා වන පිරිවැය  පහත 
සඳහන් කර ඇත.  

 

 
 

 (ii)  2013 මාර්තු මස සිට සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා වන කාල 
පරිච්ෙඡ්දය සඳහා ෙබොර ෙතල් බැරලයක් පිරිපහදු කිරීම 
ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද පිරිවැය රුපියල් 15,691.61කි.  

 (iii)  පිරිපහදු කරන ලද ෙපටල්, ඩීසල් සහ භූමිෙතල් ලීටරයක් 
සඳහා බදු අය කිරීමට ෙපර  වැය කරන ලද පිරිවැය පහත 
දක්වා ඇත.  

 

 
 (iv)  පිරිපහදු කරන ලද ඩීසල් සහ භූමිෙතල් ලීටරයක් සඳහා අය 

කරන බදු මුදල හා ලාභය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහත 
දක්වා ඇත.  

 
(ආ)  (i)  2013 ෙපබරවාරි 23 දින සිට අෙළවි කිරීම සඳහ ආනයනය 

කළ පිරිපහදු කරන ලද ඩීසල් හා භූමිෙතල් ලීටරයක් සඳහා 
දරන පිරිවැය පහත දැක්ෙව්. 

අනු 
අංකය 

නැව්ගත 
භාණ්ඩ   ෙතොග 
දිනය 

බැරල් එකක් 
සඳහා වන 
පිරිවැය 
(රුපියල්) 

01 2013.03.08 14,117.79 

02 2013.03.14 13,921.64 

03 2013.04.05 14,577.43 

04 2013.05.28 14,173.04 

05 2013.06.14 13,741.24 

06 2013.07.01 13,991.03 

07 2013.07.09 14,191.19 

08 2013.08.13 15,406.27 

09 2013.09.14 14,702.76 

10 2013.09.26 15,891.38 

ඛනිජ ෙතල් 
නිෂ්පාදන වර්ගය 

ලීටරයක් සඳහා වන 
පිරිවැය (බදු රහිත) 
(රුපියල්) 

ෙපටල් 90 ඔක්ෙට්න් 129.66 

ඔෙටෝ ඩීසල් 121.46 

භූමිෙතල් 119.26 

ඛනිජ 
ෙතල් 
නිෂ්පා
දන  
වර්ග
ය 

ලීටරයක් 
සඳහා  
වන  
පිරිවැය 
(බදු 
රහිතව) 
(රුපියල්) 

ලීටරයක් 
සඳහා 
අය 
කරන බදු 
පමාණය 
(රුපියල්
) 

ලීටරයක් 
සඳහා 
වන 
පිරිවැය 
(බදු 
සහිත)
(රුපියල්
) 

ලීටරයක 
විකුණුම් 
මිල
(රුපියල්
) 

ලීටරයක
ට 
ලැෙබන 
ලාභය 
(රුපියල්) 

ඔෙටෝ 
ඩීසල් 

121.46 3.65 125.11 121.00 4.11 
පාඩුවකි 

භුමි
ෙතල් 

119.26 1.03 120.29 106.00 14.29 
පාඩුවකි 

647 648 

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා] 



2013 ෙනොවැම්බර් 25 

 
 

 

 (ii)  2013 ෙපබරවාරි 24 දින සිට ෙපටල්, ඩීසල් හා භූමිෙතල් 
ලීටරයක් සඳහා වන විකුණුම් මිල  

 

 

 
 

(ඇ)   (i)   නැත.  

 (ii)  පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය ඉදිරිපත් කි රීම. ගරු 

අනුර දිසානායක මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
සංවිධානාත්මක අපරාධ හා දූෂණ මර්දන 

ෙකොට්ඨාසෙය් ෙපොලිස ්නිලධාරින් මාරු කිරීම  
திட்டமிட்ட குற்றச்ெசயல்கள் மற் ம் ேமாச  

த ப் ப் பிாி ப் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் 
இடமாற்றம் 

TRANSFER OF POLICE OFFICERS ATTACHED TO  ORGANIZED 
CRIME AND CORRUPTION PREVENTION DIVISION  

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙකොළඹ නගර ශාලාව අසල සලාකා ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පවත්වා 
ෙගන ගිය කැසිෙනෝ ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් මධ ස්ථානයක් වැටලීෙමන් 
පසු ෙකොළඹ ෙපොලිස් මූලස්ථානෙය් සංවිධානාත්මක අපරාධ හා 
දූෂණ මර්දන ෙකොට්ඨාසෙය් නිලධාරින් 23ෙදෙනක් මාරු කර 
යැවීම ආශිතව ෙගොඩනැඟී ඇති ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අර්බුදකාරී 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනු 
කැමැත්ෙතමි. 

ඛනිජ ෙතල් 
නිෂ්පාදන 
වර්ගය 

ලීටරයක් සඳහා වන පිරිවැය 
(බදු රහිතව) (රුපියල්) 

ඔෙටෝ ඩීසල් 122.13 

භූමිෙතල් 122.87 

ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන 
වර්ගය මිල (රුපියල්) 

  

ෙපටල් 90 ඔක්ෙට්න් 162.00 

ඔෙටෝ ඩීසල් 121.00 

භූමිෙතල් 106.00 

පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මස 04වැනි දා ෙහෝ ආසන්න දිනක, 
ෙකොළඹ ෙපොලිස් මූලස්ථානයට  අනුබද්ධව පිහිටුවා ඇති 
සංවිධානාත්මක අපරාධ හා දූෂණ මර්දන ෙකොට්ඨාසෙය් 
නිලධාරින් විසින් මාලිගාකන්ද මෙහස්තාත් අධිකරණය මඟින් 
ලබා ගත් නිෙයෝගයක් අනුව, ෙකොළඹ නගර ශාලාව අසල සලාකා 
ෙරජිෙනෝ නමින් පවත්වා ෙගන ගිය ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් 
මධ ස්ථානයක් වටලනු ලැබුවා. එහිදී ගනුෙදනුකරුවන් 
42ෙදෙනකු සහ ආයතනෙය් කළමනාකරුවන් තිෙදෙනකු අත් 
අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, මාලිගාකන්ද මෙහස්තාත් අධිකරණය 
හමුවට පමුණුවනු ලැබූ  ඒ ගනුෙදනුකරුවන්ට රුපියල් 100 බැගින් 
හා කළමනාකරුවන්ට රුපියල් 5,000 බැගින් දඩ ගසා තිබූ අතර, 
අධිකරණ නිෙයෝග මත සූදු ෙපොෙළේ වූ රුපියල් 115,000ක මුදල 
රාජසන්තක ෙකරුණා. 

ෙකෙසේ වුවද, ෙමම වැටලීෙමන් පසුව සංවිධානාත්මක අපරාධ 
හා දූෂණ මර්ධන ෙකොට්ඨාසෙය් අධ ක්ෂකවරයා හැෙරන්නට 
නිලධාරින් 23ෙදනා වහාම කියාත්මක වන පරිදි මාරු කර යැවීමට 
කටයුතු ෙකරුණා. ෙම් වැටලීම කළාට පසුව ක්ෂණිකව ෙම් මාරු 
කිරීම සිදු කරනු ලැබුවා. ෙම් අතරට ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 
ෙදෙදෙනක් ද, උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන් ෙදෙදෙනක් ද, 
සැරයන්වරුන් තිෙදෙනක් ද, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් 16 
ෙදෙනක් ද අයත් වුණා. 2013.11.08වැනි දින ෙපොලිස් මාධ  
පකාශක අජිත් ෙරෝහණ මහතා ෙම් මාරු කර හැරීම්වලට ෙහේතු වූ 
කරුණු ෙදකක් පිළිබඳව මාධ යට අදහස් පළ කළා. පළමුවැන්න 
ෙමම නිලධාරින් වසරකට වැඩි කාලයක් එම අංශෙය් රාජකාරි 
කරමින් සිටි බවයි. ෙමම නිලධාරින් වසරකට වැඩි කාලයක් ෙමම 
ස්ථානෙය් රාජකාරි කරමින් සිටියදී තමයි මාරු කෙළේ කියනවා. 
ෙදවැනි ෙහේතුව හැටියට කිව්වා, එම අංශෙය් සිටි නිලධාරින්ෙගන් 
ෙදෙදෙනක් සැප්තැම්බර් 09වැනි දින පිළියන්දල, මඩපාත 
පෙද්ශෙය් ව ාපාරික යුවලකෙගන් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් 
කප්පම් ගැනීෙම් සිදුවීමකට සම්බන්ධව රිමාන්ඩ් භාරෙය් පසුවීමයි 
කියලා. එම නිසා ෙමොවුන් මාරු කර යැව්වා  කියලාත් කිව්වා.  

එෙහත් ෙම් සම්බන්ධව මාධ  ක්ෙෂේතෙය් පබල කථා බහකට 
ලක්ව තිබුෙණ් "හුලා" නැමැත්ෙතකු ෙමම මාරුකර හැරීම් පිටුපස 
සිටින බවයි.  "බූරු පිටියක් වටලන එක වැළැක්වීම සඳහා කටයුතු 
කරපු බූරුවා කවුද?" කියලා ඊෙය් ඇමතිවරෙයක් අහනවා මා 
දැක්කා. ඒ බූරුවා තමයි ෙම්.  එෙසේම, සලාකා ෙරජිෙනෝ සූදු 
මධ ස්ථානෙය් හිමිකාරිත්වය සහ ඔහු අතර පැවැති සබඳතාවක් 
මත ෙමම මාරුකර යැවීම සිදු වූ බව එහිදී පකාශ වූවා. ෙම් 
තත්ත්වය තුළ විෙශේෂෙයන් ෙපොලිස් ෙසේවය තුළත්, ෙපොදුෙව් රාජ  
ෙසේවය තුළත් තහවුරු වනු ඇත්ෙත් අවංකව රාජකාරි කරනු ලබන 
ෙපොලිස් නිලධාරින් පළිගැනීමට ලක් වන බවයි. ෙමවැනි සිදුවීම් 
රෙට් අපරාධ, වංචා, දූෂණ වැනි නීති විෙරෝධී කටයුතුවලට 
එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කරවීම ෛනතික වග කීමක් ෙලස 
පැවරුණු ෙපොලීසිය අෛධර්ය කිරීෙමන් ෙනොනැවතී එවැනි නීති 
විෙරෝධී හා සමාජ විෙරෝධී කියාවන්ට අනියමින් අනුබල දීමක් ද 
වනවා. ෙම් වනවිට එම සංවිධානාත්මක හා දූෂණ මර්දන 
ෙකොට්ඨාසය මඟින් මහාධිකරණ නඩු 13ක්, මෙහේස්තාත් අධිකරණ 
නඩු 39ක් ෙගොනු කර තිෙබනවා. එම නිලධාරින්ෙගන් ඇතැෙමක් 
අම්පාර, මඩකළපුව, හලාවත, මන්නාරම වැනි දුර බැහැර 
ස්ථානවලට මාරුකර යවා තිෙබනවා. ෙමම මාරු කිරීම ෙහේතුෙවන් 
එම නිලධාරින් විසින් අධිකරණෙය් පවරා ඇති නඩු කටයුතු 
අඩපණ ෙවනවා.  

ෙකෙසේ වුවද ෙමම තත්ත්වය තුළම පසු ගිය 18වැනි දා 
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිය ෙපොලීසිෙය් දූෂණ මර්දන අංශය නැවතත් 
සලාකා ෙරජිෙනෝ සූදු පිටිය වටලා කළමනාකරු ඇතුළු 
ගනුෙදනුකරුවන් 10ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. 
ෙමය සංවිධානත්මක අපරාධ හා දූෂණ මර්දන ෙකොට්ඨාසෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලධාරින් 23ෙදනාෙග් මාරු කර හැරීෙම් පූර්ව සිදු වීෙම් 
බරපතළකම අවම කර ගැනීම සඳහා ආවරණයක් ෙලස සිදු කරන 
ලද්දක් බවටද අදහස් පළ ෙවනවා.  

ෙකෙසේ වුවද නිලධාරින් මාරු කර හැරීම සඳහා ෙපොලිස් මාධ  
පකාශකවරයා විසින් පළ කරන ලද ෙහේතු දැක්විම්වල දී ඔහු 
අපරාධ ෙකොට්ඨාසය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ හා දූෂණ මර්දන 
ෙකොට්ඨාසය එකම ඒකකයක් ෙලස කරුණු දක්වා තිෙබනවා.   

ෙකොළඹ අපරාධ මර්දන ෙකොට්ඨාසයයි, සංවිධානාත්මක 
අපරාධ හා දූෂණ මර්දන ෙකොට්ඨාසයයි එකම ඒකකයක් ෙලස 
තමයි ෙම් මාධ  පකාශකවරයා කියන්ෙන්.   

එෙහත් අපරාධ ෙකොට්ඨාසය, ෙපොලිස් අධිකාරී රංජිත් 
ෙකොඩිතුවක්කු මහතා යටෙත් ෙපොලිස්පතිවරයාට සෘජුව වග කියනු 
ලබන අංශයක් ෙලස කියාත්මක වූවක් වන අතර, සංවිධානාත්මක 
අපරාධ හා දූෂණ මර්දන ෙකොට්ඨාසය, ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරී 
ටී. ගෙන්ෂනාදන් මහතා යටෙත් කියාත්මක වූ අංශයක් වනවා.  
පිළියන්දල, මඩපාත ව ාපාරික යුවළක් බිය වද්දා කප්පම් ගත් 
බවට රිමාන්ඩ් භාරෙය් පසු වන ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙදෙදනා වන 
ෙපො.ෙකො. 6869 ලියන ෙග් සහ ෙපො.ෙකො. 7069 ජයසිංහ 
2013.01.22 දින සිට අදාළ සිදුවීමට දින 09කට ෙපර කාලය දක්වා 
එනම් 2013.09.01 දින දක්වා අනුයුක්ත ෙකොට තිබී ඇත්ෙත් 
අපරාධ ෙකොට්ඨාසයටයි. ඔවුන් සංවිධානාත්මක අපරාධ 
නිලධාරින් ෙනොෙවයි. ඔවුන් කටයුතු කෙළේ අපරාධ ෙකොට්ඨාසය 
ඇතුළත.  

එෙසේම වසරකට වැඩි කාලයක් එම අංශෙය් ෙසේවය කළ 
නිලධාරින් මාරු කරන ලද බව පකාශ කරනු ලැබ තිබුණත්, මාරු 
කරන ලද ඇතැම් නිලධාරින් එම අංශයට අනුයුක්ත වී වසරක් 
ඉකුත් වී තිබුෙණ් නැහැ. උදාහරණයක් ෙලස උප ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක සිරිවර්ධන, ෙපො.ෙකො. 16522 නන්දන පසාද් සහ 
ෙපො.ෙකො.3907 සුනිල් කරුණාරත්න යන නිලධාරින් ෙමම 
අංශයට අනුයුක්ත වී වසරක් ගත වී නැහැ.  

ෙපොලිස් මාධ  පකාශකවරයා කිව්ෙව් වසරක් ගතවීම නිසා 
මාරු කළා කියලා. එෙහම වසරක් ගත ෙවලා නැහැ.  එෙසේම 
එවැනි මාරු කිරීමක් සිදු වන්ෙන් නම් ෙමෙසේ එකවර සියලු ෙදනා 
වහාම කියාත්මක වන පරිදි මාරු කිරීමක් සාමාන ෙයන් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ.  

එකපාර ෙකොට්ඨාසයක සියලු ෙදනා මාරු කරලා. එෙහම 
ෙදයක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පාසලක විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු 
ගුරුවරු සියල්ල එකවිෙටක මාරු කරනවා ද?  අෙප් රෙට් රාජ  
අංශය  කවදාවත් එෙහම කරන්ෙන් නැහැ.  

ඒ අනුව සංවිධානාත්මක අපරාධ හා දූෂණ මර්දන 
ෙකොට්ඨාසෙය් නිලධාරින්ෙග් ෙමම මාරු කිරීම හුදු ෙද්ශපාලන 
බලය අයුතු ෙලස භාවිත කරමින් සිදු කරන ලද්දක් බවත්, ෙමම 
නිලධාරින් විසින් සිදු කරන ලද සූදු ෙපොළ වැටලීම ෙහේතුෙවන් 
පළිගැනීමක් සිදු වී ඇති බවත් ෙපෙනනවා. ඉතා පැහැදිලිවම 
ෙපෙනනවා. මා දන්ෙන් නැහැ,   ෙම් ඇමතිවරු ෙමොනවාද ෙම්වාට 
කියන්ෙන් කියලා. ඊටත් වඩා ඉහළින් බලය තිෙබන නිලධාරින් 
කවුද?  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත වරයා විසින් ගරු සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

01.  සංවිධානාත්මක අපරාධ හා දූෂණ මර්දන ෙකොට්ඨාසය 
හැෙරන්නට අදාළ සිදු වීමට ෙපර ෙපොලීසිෙය් ෙවනත් 
අංශයක් විසින් ෙමම සූදු ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් සථ්ානය වටලනු 
ලැබ තිෙබ් ද? තිෙබ් නම් ඒ කවර දිනවල ද? 

 ෙමොකද, ෙපොලිස ්මාධ  පකාශකවරයා කිව්වා, මීට ෙපර 
අවසථ්ා ගණනාවකදී ෙම් සථ්ානය  ඇල්ලුවා කියලා. අපි 
අහනවා,  ඇල් ලුෙව් කවදාද, ෙකොතැනද, කවුරුන්ද කියලා.  

02.  දැනට විසුරුවා හැර ඇති සංවිධානාත්මක අපරාධ හා දූෂණ 
මර්දන ෙකොට්ඨාස නැවත සථ්ාපිත කරලීමට කටයුතු 
කරන්ෙන් ද? ෙම් අංශය විසුරුවා හැරලායි තිෙබන්ෙන්.  
එය නැවත සථ්ාපිත කරන්න කටයුතු කරනවා ද?   එමඟින් 
ආරම්භ කර ඇති නඩු කටයුතු බිඳ ෙනොවැටීමට වග බලා 
ගන්ෙන් ද? 

03.  සථ්ාන මාරු කිරීම්වලට ලක් කළ ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් 
මාරු කිරීම් අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද?  

04.  සලාකා ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පවත්වාෙගන ගිය කැසිෙනෝ 
ඔට්ටු ඇල් ලීෙම් මධ සථ්ානය වැටලූ ෙපොලිස ්නිලධාරින් 
මාරු කිරීමට මැදිහත් වූෙය් යැයි කියනු ලබන "හුලා" 
නැමැත්තා කවුද?  

 -පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ ෙම් "හුලා" කියන්ෙන් 
කවුද කියලා. පුවත් පත්වල ඒ පිළිබඳව වාර්තා වුණා.-  ඔහු 
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද?  

05.   ෙපොලීසියට සිදු වන ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් නතර කර 
ගැනීමටත් එම නිලධාරින්ට බලපෑම්වලින් ෙතොරව 
රාජකාරී කර ගැනීමටත් අවශ  පරිසරය ෙගොඩ නැඟිය යුතු 
බව පිළිගන්ෙන්ද?  

06.  ඒ සඳහා ගනු ලැබ ඇති කියා මාර්ග  කවෙර්ද, කියන එක 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනු ඇතැයි මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා.  පිළිතුරක් ෙදනවාද? 

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த 
சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
01.  ඔව්. ෙමම සථ්ානය ෙමයට ෙපර අවසථ්ා හතරකදී 

ෙපොලීසිෙය් ෙවනත් අංශ විසින් වැටලීම් කර සැකකරුවන් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇත. සංවිධානාත්මක අපරාධ 
හා දූෂණ මර්දන ෙකොට්ඨාසය මඟින්ද මීට ෙපර එක් 
අවසථ්ාවකදී වැටලීම් සිදු කර සැකකරුවන් අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ පිළිබඳ විසත්ර ඇමුණුම 1හි සඳහන් 
ෙව්. මා එය සභාගත* කරනවා. 

02.  සංවිධානාත්මක  අපරාධ ෙකොට්ඨාසය විසුරුවා හැරීමක් සිදු 
කර ෙනොමැති අතර, එහි අධ ක්ෂකවරයා හා 
සථ්ානාධිපතිවරයා හා ෙසසු තවත් නිලධාරින් සුපුරුදු පරිදි 
රාජකාරිවල ෙයොදවා ඇත. 2013.11.06  දින සථ්ාන 
මාරුවීම් ලබා ගිය නිලධාරින් ෙවනුවට නව නිලධාරින් 
වශෙයන් ෙපොලිස ් පරීක්ෂකවරයකු, උප ෙපොලිස ්
පරීක්ෂකවරයකු, ෙපොලිස ්සැරයන් නිලධාරින් ෙදෙදනකු 

651 652 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



2013 ෙනොවැම්බර් 25 

හා ෙපොලිස ්ෙකොසත්ාපල්වරුන් තිෙදනකු අනුයුක්ත ෙකොට 
ඇත. ඉදිරිෙය්දී තවත් නිලධාරින් අනුයුක්ත කර තවදුරටත් 
ෙමම ෙකොට්ඨාසය ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 සංවිධානාත්මක අපරාධ ෙකොට්ඨාස මඟින් ආරම්භ කර 
ඇති නඩු කටයුතු කිසිවක් බිඳ ෙනොවැෙටන අතර, 
සාක්ෂිකරුවන් වන සථ්ාන මාරු ලබා පිටව ගිය නිලධාරින් 
අධිකරණ නිෙයෝග  මත සාක්ෂි සඳහා කැඳවනු ලැෙබ්. 

 අධ ක්ෂවරයා හා සථ්ානාධිපතිවරයා විසින් නව නිලධාරින් 
ෙයොදවා අධිකරණ කටයුතු ෙමෙහයවනු ලැෙබ්.  

03.   නැත. සථ්ාන මාරු සිදු කරනු ලැබූෙව් නිලධාරින්ෙග් 
රාජකාරි අසතුටුදායක හා අකාර්යක්ෂම මට්ටමක පැවති 
නිසා බැවින් එම සථ්ාන මාරු අවලංගු කරනු ෙනොලැෙබ්.  

 සංවිධානාත්මක අපරාධ හා දූෂණ මර්දන ෙකොට්ඨාසය 
අධීක්ෂණය කරනු ලබන්ෙන් නිෙයෝජ  ෙපොලිසප්ති 
(අපරාධ) විසිනි. ෙමම ෙකොට්ඨාසයට නිලධාරින් 28 
ෙදෙනකු අනුයුක්තව සිටි අතර, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළ ඔවුන්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව ඉතා පහළ මට්ටමක 
පැවතීමත්, විෙශේෂෙයන් ඇතැම් නිලධාරින්ෙග් හැසිරීම් 
රටාව සැක සහිතවීමත් ෙහේතු ෙකොට ෙගන නිෙයෝජ  
ෙපොලිසප්ති (අපරාධ) විසින් ෙමම අංශය පතිසංවිධානය 
කිරීම සඳහා එහි සිටි නිලධාරින් 23 ෙදෙනකු මාරු කර යවා 
අලුත් නිලධාරින් කණ්ඩායමක් පත් කරන ෙලසට 
නිර්ෙද්ශීත විසත්රාත්මක වාර්තාවක් ෙපොලිසප්ති ෙවත 
2013.10.24 දින ඉදිරිපත් කර ඇත. එම වාර්තාවට අනුව 
ෙපොලිසප්ති විසින් ෙමම සථ්ාන මාරුවීම් සඳහා 2013.10.27  
දින අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, එම නිලධාරින් 23 ෙදනා 
ෙවත 2013.11.06 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි සථ්ාන 
මාරුවීම් ලබා දී ඇත. 

 ඒ අනුව ඉහත නිලධාරින් 23 ෙදනා මාරු කර යැවීමට 
ෙපොලිසප්ති විසින් නිෙයෝග කරන ලද්ෙද් 2013.10.27 දින 
වන අතර, ඔවුන් විසින් 2013.11.04 දින සිදු කරන ලද 
වැටලීම හා ෙමම සථ්ාන මාරු වීම් අතර කිසිදු 
සම්බන්ධතාවක් ෙනොමැත.  

04.  ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් සථ්ාන මාරු සිදු කිරීම සඳහා කිසිදු 
තැනැත්ෙතකු මැදිහත් වී ෙනොමැත. "හුලා" නමැති 
තැනැත්ෙතකු හඳුනා ෙගන ෙනොමැත. 

05.  ෙපොලිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් ඇති බව පිළිෙනොගනිමි. 

06.  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 

නිසා මම ෙම් ගැන කියනවා. ෙසනසුරාදා මම පශ්නයක් ඇහුවා, 
න ාය පතෙය් පශ්න අංක 3111/'12 යටෙත්. නමුත් අසා තිෙබන 
පශ්නයට ෙනොෙවයි පිළිතුර දීලා තිෙබන්ෙන්. මම එක 
උදාහරණයක් ෙදන්නම්. එම පශ්නෙය් එක් ෙකොටසක මා අසා 
තිෙබනවා, "එෙසේ එකී සමාගම් ගැන සැක පහළ වීමට ෙහේතූ 
කවෙර්ද;" කියලා. නමුත් පිළිතුෙර් ඒ සම්බන්ධෙයන් නම් කරලා 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් පශ්නය 
ගැන මම අසා තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ෙම් ඔක්ෙකොම නම් 
ෙහළිදරවු වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අංග සම්පූර්ණ පිළිතුරක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමාෙගන් මම අසා තිෙබන 
ෙකොම්පැනිවල නම් ඉදිරිපත් කරලාත් නැහැ. ෙම් ෙතොරතුරු වසන් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(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)       
කිසිම ෙදයක් වසන් කරලා නැහැ. ඒ අපට එම ආයතනවලින් 

ලැබුණු පිළිතුරු. ඊට අමතර ෙදයක් තිෙබනවා නම් ඔබතුමා 
කියන්න, අපි ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා පශ්න අහලා තිෙබනවා. එදා 

මෙග් පශ්නෙය් එක ෙකොටසක් සම්පූර්ණෙයන්ම නිෂ්පභ කළා. ඒ 
ගැන ෙමතැන නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා ඇසූ පශ්නවලට ඒ ෙවලාෙව් මම පිළිතුරු දීලා 

තිෙබනවා. කිසිම දැනුම්දීමක් නැතිව ෙවන අතුරු පශ්න ෙම් 
ෙවලාෙව් අහනවා නම්, මට ඒවාට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ඒක 
සාධාරණ නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අහපු පශ්නයට අදාළ පිළිතුර  නැහැ කියලා කියන්ෙන්. ඒ ගැන 

ෙසොයා බලන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමා කියන ෙද් ගැන මම ෙසොයා බලන්නම්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 ෙදවනවර 

කියැවීම. තුන්වන ෙවන් කළ දිනය.  
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විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 
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APPROPRIATION BILL, 2014 
 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී. 
ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 21] 
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [අතිගරු 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා]  
පශන්ය 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. 

[පූ.භා. 10.42] 
 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த 
சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මැදමුලෙනන් ඉදිරිපත් කරපු නවවැනි 

අය වැය ෙල්ඛනය ඉතාම ෙශේෂ්ඨ අය වැය ෙල්ඛනයක් කියලා මම 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු, ධීවර,  රාජ  ෙසේවා, ෛවද , 
කාන්තා, කීඩක,  ශිෂ , ළදරු, ෛවද  ෙසේවක, වැඩිහිටි, ෙවෙළඳ, 
ෙල්ඛක සහ කාර්මික කියන  සියලුම අංශ ෙමයට ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන 
වැදගත්කම අන්න ඒකයි.  මනුෂ යන්ට ජීවත් වීමට අවශ  කිසිම 
අංශයක් ෙම් අය වැෙයන් අහිමි කරලා නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම්ක පුදුම සහගත අය වැයක් කියලා මම 
සඳහන් කරනවා. ෙමොකද, කවදාවත් ෙම් විධියට සියලු අංශ එකතු 
වන ආකාරෙය් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා ද 
කියලා මට නම් හිතා ගන්න අමාරුයි. ඒ වාෙග්ම ස්වභාව ධර්මය 
පාලනය කර ෙගන  මානව වර්ගයාට පෙයෝජන ගන්න පුළුවන් 
වන ආකාරයට ආධාර, උපකම, දර්ශන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් කරුණු ෙදක තමයි ෙලෝකෙය්  තිෙබන්ෙන්. 
මනුෂ යාත් -සත්වයාත්- ස්වභාව ධර්මයත්. ස්වභාව ධර්මය තුළින් 
සත්වයාට පෙයෝජන ගන්න පුළුවන් ආකාරයට වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරනවා නම් ඒක  මනුෂ යන්ෙග් දියුණුව සඳහා ගන්නා 
ඉතාම ෙශේෂ්ඨ වැඩ පිළිෙවළක්. ඊට වඩා වැඩි ෙදයක් ෙලෝකෙය් 
ඇත්ෙත් නැහැ. මනුෂ යා සහ සව්භාව ධර්මය. මිනිසාෙග් දියුණුව 
සඳහා ස්වභාව ධර්මෙයන් කළ යුතු සියලු කාර්යයන් ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු 
නිෙයෝජ  මුදල් අමාත තුමාට, මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් පී.බී. 
ජයසුන්දර මැතිතුමා, මහ බැංකුෙව් අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මැතිතුමා වාෙග් නිලධාරි මහත්වරුන්ටත්, ෙමයට සහෙයෝගය ලබා 
දුන් අමාත ාංශවල සියලුම නිලධාරින්ට සහ අමාත ාංශවලටත් 
විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටත් අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ෙම් විධියට අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්  මුළු 
ලංකාෙව් සියලුම කණ්ඩායම්වලට එයින් පෙයෝජන ගන්න පුළුවන් 

ෙවලා තිෙබනවා. වාණිජ දැනුම, පරිගණක, වරාය, නාවික, බැංකු, 
මූල  ෙසේවාවන් අපනයනය  තුළින් අපට  ෙඩොලර් බිලියන 5ක 
විෙද්ශ ආදායමක් ලැෙබනවා. ඇයි ඒ? ඒවා ලංකාෙව් පුරුදු පුහුණු 
කළා. දරුවන්ට ඒවා පුරුදු පුහුණු කිරීම තුළින් ඒ අය විෙද්ශ 
රටවලට ගිහිල්ලා ෙම් සා විෙද්ශ විනිමයක් ශී ලංකාවට ලබා 
දුන්නා. විෙද්ශ විනිමය ලබා ගැනීම තමයි රටක දියුණුවට 
විෙශේෂෙයන් පෙයෝජනවත් වන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
තුළින්ෙඩොලර් බිලියන 5ක විෙද්ශ ආදායමක් ඉලක්ක කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අවුරුදු පහකට, දහයකට ඇති වන තරමට 
බැංකුවල සල්ලි පුරවා ෙගන තිෙබනවා. අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාටත්  ඔබතුමන්ලාෙග් ජීවන තත්ත්වය සාර්ථක කර 
ගන්න, පවුල් ජීවිත සාර්ථක කර ගන්න, රට සංවර්ධනය කරන්න 
බැංකුවලින් පුළුවන් තරම් ණය ගන්න. අර ෙගන ඒවා හරිගස්සා 
ගන්න.   

අවුරුදු 10ක් යන කල් අඩුවක් නැතුව සල්ලි තිෙබනවා. ඉතින් 
කල්පනා කරලා බලන්න ෙකෝ, ෙමය ෙමොන තරම් ෙහොඳ අය 
වැයක් ද කියලා. ඒ වාෙග්ම විදුලිය ෙමගාෙවොට් 1,357ක් වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ගල් අඟුරුවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය වැඩි 
කිරීෙම් ස්ථාන දැන් සකස් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා කිසිම 
අඩුවක් නැතුව විදුලිය ෙදන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙගවල්වලට 
විතරක් ෙනොෙවයි, ගස් ගල්වලටත් විදුලිය ලබා ෙදන්න විරුද්ධ 
පක්ෂය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් ජල සම්පාදනය දියුණු කිරීමට අෙප් ගරු 
අමාත තුමා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  
ඒ සඳහාත් රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට අපට පිරිසිදු ජලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 
ෙලෝකෙය්ම පිරිසිදු ජලය ලබා ගන්න බැහැ කියන මතයක් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන පරීක්ෂණ පවත්වලා, විභාග කරලා 
සමහර රටවල එෙහම කියලා තිෙබනවා. නමුත් ලංකාෙව් පිරිසිදු 
ජලය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියාත්මක 
කරන්න අවශ  වැඩ කටයුතු සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 300ක් හම්බ ෙවනවා. 

ගමනාගමනයට බස් රථ 2,000ක් හම්බ ෙවනවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 1,500ක් ලැෙබනවා. එෙහම බස් ලැබුණාම, අෙප් 
කාලය ඉතුරු ෙවනවා; ෙබොෙහොම ඉක්මනට තමන්ෙග් වැඩ 
ෙපොළට යන්න පුළුවන්; වැඩ ෙපොළට ගිහිල්ලා කාලය ඉතුරු කර 
ගන්න පුළුවන්. ඒෙකන් තමයි අෙප් ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන්. 
අතරමඟ නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. පාරවල් ටිකත් ෙහොඳට කාපට් 
කරලා හදලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් බස් දුවනවා. ඒ බස්වල  ගිහිල්ලා 
ෙහොඳට වැඩ කරනවා. එෙහම බැලුවාම ෙකොපමණ 
සන්ෙතෝෂෙයන් රෙට් ජනතාව තමන් ෙවනුෙවනුත්, අනුන් 
ෙවනුෙවනුත් කියා කරයිද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න.  

රාජ  ව ාපාර 54ක් තිෙබනවා. ඒ  54න් 47ක් ලාභයි. ඒෙකන් 
විශාල වශෙයන් කම්කරුවන්ට ආධාර උපකාර ලැෙබනවා. 
රක්ෂාවල් ලැෙබනවා. ඒෙකන් රජයටත් ආධාර ලැබිලා රජෙය් 
කටයුතුත් කරෙගන යන්න පුළුවන් තරම් මුදල් භාණ්ඩාගාරයට 
ලැෙබනවා. එෙහම බැලුවාම ෙකොච්චර වැදගත් වැඩක් ද කියලා 
කල්පනා කරලා බලන්න. අතීතෙය් -එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ආණ්ඩු කාලෙය්දී- රාජ  ණය සියයට 100කින් වැඩි වුණා. නමුත් 
අද සියයට 65 දක්වා එය අඩු කරලා තිෙබනවා. එච්චර ගණනකින් 
-සියයට 35කින්- රාජ  ණය අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා නම් 
ෙකොච්චර එකක් ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, හුඟක් ෙවලාවට හුඟක් අයවලුන් 
කියනවා, "ණය ගත්තා, ණය ගත්තා, ණය ගත්තා,  රට ඉවරයි, රට 
ඉවරයි" කියලා. එෙහම එකක් නැහැ කියලා ෙප්නවා. රාජ  ණය 
සියයට 65ට අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙකොච්චර එකක් ද කියලා 
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කල්පනා කරලා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා  Budget Speech එක 
බලන්න. ඉස්සර Budget Speech එක බැලුවාම සියයට 100ක් 
ණය තිෙබනවා. දැන් එෙහම එකක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
දක්ෂතාව, රාජ ෙය් දක්ෂතාව ෙකොච්චරද කියන එක කල්පනා 
කරලා බලන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරය, 
බීජ, සම්මුති ආධාර, වැටුප්, විශාම දීමනා වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ඒවා වැඩි කිරීම තුළින් සාමාන  ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය සාර්ථක 
ෙවනවා. හුඟක් කට්ටිය කියනවා, "සාමාන  ජනතාවට ෙමොනවත් 
කරලා නැහැ ෙන්, බලන්න ෙකෝ" කියලා. නමුත් සාමාන  
ජනතාවට ෙමන්න කරලා තිෙබන ෙද්වල්. ඒක ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
දන්නවා. සාමාන  ජනතාව දන්නවා, තමන්ට ෙකොච්චර ෙද්වල් 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ලැබිලා තිෙබනවා ද කියලා. ඒක හින්දා 
ඒ ෙගොල්ලන් ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා කියන එක අද මට 
පකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  ගුරුවරුන්, ෙහදියන්, 
ෛවද වරුන් ඇතුළු රාජ  ෙසේවකයන් විශාල සංඛ ාවක් බඳවා 
ගත්තා. ෙදොෙළොස් ලක්ෂයක්ව තිබුණු රාජ  ෙසේවය දැන් වැඩි 
කරලා තිෙබනවා.  

ජනතාවට ශීඝෙයන් -ඉක්මනින්- වැඩ කරන්න පුළුවන් විධියට 
රාජ  ෙසේවාව දියුණු, තියුණු තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා. 
රැකියා විරහිත උපධිධාරින් ලක්ෂයක් රජෙය් තනතුරුවලට බඳවා 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. 50,000ක් විතර 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. තව 50,000ක් විතර බඳවා ගත්තාම ෙම් 
රාජ  ෙසේවය ෙබොෙහොම දක්ෂ අන්දමින් කියාත්මක කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා. ඒ ෙකොච්චර වැදගත් කාරණයක් ද කියලා 
කල්පනා කරලා බලන්න. කිෙලෝ මීටර් 1,557ක්, බිම් ෙබෝම්බ 
ඉවත් කරලා තිෙබනවා.  

එංගලන්තෙය් අගාමාත  කැමරන් මහත්මයා උතුරට ගිහිල්ලා 
ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙද්වල් කියලා උතුෙර් ජනතාව කුලප්පු කරන්න 
කල්පනා කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා ලන්ඩන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. 
අගාමාත තුමාට දවිඩ ජනතාවෙග් ඡන්දය ලැෙබන්ෙන් නැති 
ෙවයි, ඒ ජනතාව ලංකාවට යැව්ෙවොත් කියලා කියනවා. ඒක 
ඇමතිවරු කියලා තිෙබනවා. ඡන්දය ගන්න නම් ෙදමළ ජනතාව 
එෙහේ තබා ගන්න, ඒ ෙගොල්ලන් ෙමහාට යවන්න එපා කියලා 
එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු 
රටක අගමැතිවරෙයක් ෙකොයි තරම් නරක විධිෙය් කථාවක්ද 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා ෙහොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ 
විධියට ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ කථාව 
බලන්න. ඡන්ද ගන්න කරපු උපකමයක් කියලා ෙම්ක ලන්ඩන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා.  

අය වැය හිඟය සියයට 5.8 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. අය 
වැය හිඟය  මීට ඉස්ෙසල්ලා මීට වඩා  විශාල පමාණයක තිබුණා. 
ඒක අද අඩු තත්ත්වයකට පත් කරලා තිෙබනවා.  

අපි ජල සම්පාදනය සම්බන්ධෙයන් ගනිමු. ජනතාවට ඉඩම්වල 
වගා කිරීමට අවශ  ජලය ලබා ගන්න, ඇළ අමුණු හදන්න, නව 
ජල ෙයෝජනා කම ඇති කරන්න  රුපියල් මිලියන 33,000ක් ෙමවර 
අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එය ෙකොටස් වශෙයන් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙකොටස් සියල්ලම මම එකතු කළා. ඒ අනුව රුපියල් 
මිලියන 33,000ක් ජල සම්පාදනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. එ ත ෙකොට අෙප් කෘෂි කර්ම ක්ෙෂේතය දියුණු ෙවනවා; 
ගැමි ජනතාව දියුණු ෙවනවා; මුළු රටටම විශාල ආදායමක් 
ලැෙබනවා; ආහාරපානවලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවනවා. ඒක ෙම් අය 
වැෙයන් සිද්ධ කරලා තිෙබන ඉතාම ෙශේෂ්ඨ කාර්යයක් කියලා 
කියන්න පුළුවන්.  රුපියල් 350 දක්වා අඩු කරලා ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය දීම ඒ ආකාරෙයන්ම කර ෙගන යන්නත් වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට අෙප් සහල් 
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සහල් ෙමටික්ෙටොන් 5,000ක් 
පිට රට යැවීමටත්, සහල් පිනට දීමටත් සූදානම් කරලා තිෙබනවා. 
අද ඇති තරමට  සහල් තිෙබනවා. වී stock කර ගන්න බැරි 

තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
දියුණුවත්, දක්ෂතාවත්, ආණ්ඩුෙව් දක්ෂතාවත්, ඇමතිතුමාෙග් 
දක්ෂතාවත් ෙකොච්චරද කියලා ෙම්ෙකන් බලන්න පුළුවන්.  

ෙගොවිජන  ෙසේවා කටයුතු නවීකරණය කරන්න රුපියල් 
මිලියන 300ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
නවීකරණය කරනවා කියන්ෙන් නව බීජ ලබා දීම, නව යන්ත සූත 
ලබා දීම, දර්ශනයක් ලබා දීම, හැඟීම් ලබා දීම, අධ ාපනය ලබා 
දීම ආදියයි. ෙගොවි ජනතාවෙග් ශක්තිය දියුණු කරලා, දර්ශනය 
දියුණු කරලා, හැඟීම් දියුණු කරලා, දැනීම් දියුණු කරලා ඒ ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය දියුණු  කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම ජීවත් වන සාමාන  ෙගොවි 
ජනතාවට ෙම් අය වැෙයන් ෙමොන තරම් ෙසේවයක්  සිද්ධ වනවාද 
කියලා  බලන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, කුඩා ෙත් වතු අක්කරයකට 
අවුරුද්දකට රුපියල් 5,000ක් ෙදන්න යනවා. පිට රට වැඩ කරන 
ෙසේවකයින්ෙගන් ලැෙබන ආදායම හැරුණාම ඊළඟට ෙත්වලින් 
තමයි අපට විශාල ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්. ඒ ෙත් වතු දියුණු 
කිරීමට අවුරුද්දකට අක්කරයකට රුපියල් 5,000ක් ෙදන්න 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ගම්වල ජීවත් වන දුප්පත් මිනිසුන්ට 
ෙමය ෙමොන තරම් සහනයක්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. 
අෙප් පළාත්වල ජනතාව අය වැය ෙල්ඛනයට දණ ගහලා 
වැඳෙගන ඉඳීවි. ෙත් වතුවලින් තමයි අෙප් ජනතාව ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. මුළු ලංකාවම ගැන බලනෙකොට ඒෙගොල්ලන්ට 
ෙකොච්චර වාසියක්, ෙකොච්චර  පෙයෝජනයක් ෙමයින් සිද්ධ 
ෙවනවාද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ.  

ෙගොවි විශාම වැටුප ටික කාලයක් ෙදන්ෙන් නැතිව තිබුණා. 
ඒක හැබෑව. ඒකට ෙහේතුව ඒ මුදල් හරියාකාරව සකස් 
ෙනොකිරීමයි. ජනතාවෙගනුත් ෙම් සඳහා සුළු ගණනක් අය 
කරනවා. රජෙයන් වැඩි ගණනක් දමනවා. ඒ ෙගොවි විශාම වැටුප 
ලබා දීම කල් ගියා. ඒෙක් ඇත්තක් තිෙබනවා. නමුත් දැන් මසකට 
රුපියල් 1,250ක් ෙදන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 1,000ක අමතර පාග්ධනයක් ෙදන්නත් ෙයෝජනා 
කර ති ෙබනවා. සමහරු කියනවා, ෙගොවි විශාම වැටුප් ලබා දුන්ෙන් 
අවුරුදු 60ට වැඩි අයට, ඒක අවුරුදු 63 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවාය කියලා. වයස අවුරුදු 63 ෙනොෙවයි, අවුරුදු 73 කළත් 
කමක් නැහැ. අද ශී  ලංකාෙව් ජනතාවට අවුරුදු 83 වුණත් ෙකළින් 
වැඩ කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒෙගොල්ලන්ට 
ඒ තැන දීෙම් කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. වයස යන්න යන්න හයිය 
වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කරලා තිෙබනවා, 
අවුරුදු 63ට වැඩි ෙගොවීන්ට ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා ෙදන එක  
ෙහොඳයි කියලා. ඒෙක් කිසි වරදක් නැහැ. ඒකට අපි සන්ෙතෝෂයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බයිපාසුත් කරනවා. 

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
අපත් ෙහොඳට ෙගොවිතැන් කරලා තිෙබන අය. වයස අවුරුදු 

63ට වැඩි ෙගොවීන්ට ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා දීෙම් වැරැද්දක් 
නැහැ. මම ෙගොවීන් එක්ක ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නම්.  

රසායනාගාර සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් වියදම් කරනවා. 
රසානාගාර ඉතාම වැදගත්. ඒවායින් පරීක්ෂණ සිදු කරනවා. අද 
පඨවි ආෙපෝ ෙත්ෙජෝ වාෙයෝ ඇතුළු පංච මහා භූතයන් ඒකාබද්ධ 
කරලා, ෙවන් කරලා, විනාශය ඇති කිරීමත්, දියුණුව ඇති කිරීමත් 
ෙලෝකෙය්  දියුණු රටවල කරනවා; දියුණු සමාජෙය් කරනවා. එය 
යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ෙම් විධියට රසායනාගාර ඇති කිරීම 

657 658 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් දියුණුව සඳහා ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 
500ක් වියදම් කරනවා.  

ධීවර වරාය දියුණු කරන්න රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙමවර 
අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. අද ධීවර අංශය විශාල ලාභයක් 
ලබා ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ධීවර ක්ෙෂේතෙය් 
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ධීවර වරායන් ලංකාව 
වෙට්ටම සකස් කරලා දියුණු කරලා තිෙබනවා. ධීවරයින් ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයකට ෙගන ඒම ගැන අෙප් සන්ෙතෝෂය පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

අප කිරි ගවයින් 4,500ක් ආනයනය කර තිෙබනවා. "අපට කිරි 
පිටි නැහැ, කිරි පිටිවල මිල වැඩියි, කිරි පිටිවල ෙවනත් විෂ දව  
තිෙබනවා" කියා කෑ ගහනවා. ඒ තත්ත්වය රට හැම තැනම 
තිෙබනවා; ෙලෝකෙය්ත් තිෙබනවා. එම නිසා අපම කිරි හරකුන් 
ඇති කරලා, අපම කිරි ටික ෙදොවලා, අපම ඒවා පාවිච්චි කරනවා 
නම් කවදාවත් වැරැද්දක් වන්ෙන් නැහැ. අතීතෙය් එෙහමයි 
තිබුෙණ්. අතීතෙය් හැම ෙගදරකම වාෙග් කිරි හරෙකක්, 
ෙදෙදෙනක් සිටියා. උෙද්ට කිරි ටික ෙදොවලා, දරුවන්ට ෙපොවලා, 
ෙගදර කවුරුත් බීලා, කඩයටත් විකුණුවා. අද ඒක නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. අතීතෙය් තිබුණු සමෘද්ධිය, දියුණු තත්ත්වය ෙමම අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළින් නැවතත් ශී ලංකාව තුළ ඇති ෙවනවා 
වාෙග්ම විශාල වශෙයන් ඇදී යන විෙද්ශ විනිමය ඉතිරි වීම තුළින් 
දියුණු සමාජයක්, දියුණු රටක්, ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙගවතු 125,000ක් ෙගොඩ නඟන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැන් අෙප් මිනිසුන්ට කාටත් වාෙග් ඉඩම් 
අක්කරයක් පමණ ලැබී තිෙබනවා, ඉඩම් පතිසංස්කරණය යටෙත්. 
ෙම් ෙගවතු ෙගොඩ නඟන්න කටයුතු කිරීම තුළින් සාමාන  
ජනතාවට, ඉතාම දුප්පතාට තමන්ෙග් ෙගවත්ත දියුණු කර ෙගන 
තමන්ෙග් පවුල සමඟ යහතින්, සන්ෙතෝෂෙයන්, සාධාරණව ජීවත් 
විය හැකි තත්ත්වයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන් වනවා. ඒ අනුව 
ෙගවතු 125,000ක් ෙගොඩ නඟන්න ෙදන එක ඉතා වැදගත් 
කාර්යයක් කියලා කියන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, සෑම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකම ෙහොඳම දිවි 
නැඟුම් පවුල් 5කට, එක් පවුලක් සඳහා රුපියල් 10,000 බැගින් 
දීමනාවක් ෙදනවා. ඉතා ෙහොඳට වැඩ කරන පවුල් 5කට ඒ මුදල 
ෙදන්ෙන් ඔවුන් උනන්දු කිරීම සඳහායි. එතෙකොට ඒ පවුල් 5 දිහා 
බලලා, අනික් එක් ෙකනාත් දියුණු වනවා, අනික් අයත් උනන්දු 
වනවා. සියලු ෙදනාම උනන්දු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට ෙම් 
විධියට එක් ගාම නිලධාරි වසමකට පවුල් 5කට රුපියල් 10,000 
බැගින් ෙදන්න විශාල මුදලක් වැය වනවා. සාමාන ෙයන් ආර්ථික 
අතින් වැටුණු ජනතාව, දුප්පත් ජනතාව, අසරණ ජනතාව, කන්න 
ෙබොන්න නැති ජනතාව, අඳින්න පළඳින්න නැති ජනතාව, 
ෙබ්ත්ෙහේත් ගන්න බැරි ජනතාව ෙම් අය වැය තුළින් එක පාරටම 
නැඟිටලා එනවා.  

ඒ එක්කම පාලම් 1,000ක් හදනවා. දැන් නම් අෙප් ගම්වලට 
යන්න පාලම් හුඟක් හදලා තිෙබනවා. තවත් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ගම්වලට වුවමනා කරන ෙපොඩි පාලම් 1,000ක් 
හදන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා. එම ගම්වල ගම නැඟුම 
සංවර්ධන කටයුතු පුළුල් කරන්න රුපියල් මිලියන 4,500ක් 
ෙදන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා. දැන් බලන්න, ෙම් ඔක්ෙකොම 
කරන්ෙන් ගමට.  ෙත් වතුවලට සහනාධාර ෙදනවා, වගා කරන්න 
සහනාධාර  ෙදනවා, ෙගවතුවලට සහනාධාර ෙදනවා, පවුල් 5කට 
සහනාධාර ෙදනවා, ධීවර වරායවලට සහනාධාර  ෙදනවා. ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම දුප්පත් මිනිසාට, සාමාන  මනුෂ යාට ලැෙබන 
පෙයෝජන. සාමාන  මිනිසුන්ෙග් සාමාන  ජන ජීවිතය මධ ම 
පන්තියට ෙනොෙවයි, ඉහළ පන්තියට නැංවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙම් අය වැය තුළින් ඇති වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කාන්තා ව වසායකයින්ට කිසිම 
ෙපොලියක් නැතුව රුපියල් 250,000ක් ෙදනවා. සමහර අය අහයි, 
"ෙමොකද අප්පා, කාන්තාවන්ට ෙමෙහම ෙදන්ෙන්, පිරිමින්ට 
ෙදන්ෙන් නැතුව" කියලා. සමහර අය එෙහමත් අහයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අහයි, "ඇයි කාන්තාවන්ට ෙදන්ෙන්, 
පිරිමින්ටත් දුන්නාම ෙමොකද  ෙවන්ෙන්?" කියලා. කාන්තා පක්ෂය 
තමයි හුඟක් දුරට ඒ ෙගොවිතැන් වැඩ කටයුතු කරලා ඒවා දියුණු 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ආර්ථික අතින් වැටිලා 
ඉන්නවාය කියනවා. ඔවුන් නැඟිට්ටවන්න උපකමයක් හැටියට 
තමයි ෙමය කරන්ෙන්. පිරිමි ෙගොවිතැන් කරනවා; කුඹුරුවල වැඩ 
කරනවා; ෙගවතු වැඩ කරනවා; අනික් වැඩ කරනවා. 
කාන්තාවන්ට පුළුවන්, ඒ රුපියල් 250,000 අරෙගන ෙගවල්වල 
ඉඳෙගන වියන්න, මහන්න, ෙගොතන්න. එතෙකොට  ෙදෙගොල්ලන්ම 
එක විධියට දියුණු තත්ත්වයට එනවා. මුළු පවුෙල්ම අය දියුණු 
තත්ත්වයට පත් වනවා. ෙම් අය වැෙයන් ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, වැඩිහිටියන්ට මාසයකට රුපියල් 
1,000ක් ෙදනවා. වැඩිහිටි යන් කියන්ෙන් සාමාන ෙයන් වයස 
අවුරුදු 60ට වැඩි අයටයි. අවුරුදු 60ට වැඩි අය 2,200,000ක් විතර 
ඉන්නවා. එතෙකොට බලන්න, 2,200,000කට මාසයකට රුපියල් 
1,000 බැගින් ෙදන ෙකොට තත්ත්වය ෙකොෙහොමද කියලා. 
සාමාන  මනුෂ යා වැඩපළ කරලා වයස අවුරුදු 60ක් වන ෙකොට 
රුපියල් 1,000ක් නිකම් හම්බ ෙවනවා. වගාවලිනුත් මුදල් හම්බ 
ෙවනවා. එතෙකොට වයසට ගියාම ජීවිතෙය් අවසාන කාලය ෙකොයි 
තරම් සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ද? වැඩිහිටියකුට 
මාසයකට රුපියල් 1,000ක් නිකම් ෙදන එෙකන් වැඩිහිටියන්ටත් 
ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුව ෙකොපමණද කියා බලන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආබාධිතයන්ට රුපියල් 3,000ක් ෙදනවා. 
අද ලංකාෙව් සාමාන ෙයන් ෙමොනවත් කර  ගන්න බැරි  හුඟාක් 
ආබාධිතයන්ට විවිධ රැකියාවන් සඳහා ෙනොෙයක් විධිෙය් කම 
සකස් කරලා තිෙබනවා. එෙහම වුණත් රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වුෙණ් ඔවුන්ට රුපියල් 3,000ක් ෙදන්නයි.  එතෙකොට ඒ 
ෙගොල්ලන්ට තමන්ෙග් ජීවිතයත් සාර්ථක තත්ත්වයට ෙග්න්න 
පුළුවන් ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් 
නිවාඩු නිෙක්තන 5ක් ඉදි කිරීමට ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ෙම් රටට කලාකරුවන් ෙබොෙහොම අවශ යි. ෙමොකද, 
සංස්කෘතිය, සභ ත්වය, ආගම තුළිනුයි ෙශේෂ්ඨ මනුෂ ෙයක් 
ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. කලාව කියන්ෙන් ෙබොෙහොම 
දියුණු ෙදයක්. ඒ කලාවට සංස්කෘතිය අවශ  ෙවනවා. ඒ 
සංස්කෘතිය දියුණු කිරීම සඳහාත්, කලාකරුවන්ට සන්ෙතෝෂෙයන් 
කියා කරන්න පුළුවන් වන විධියටත් ස්ථාන 5ක් සකස් කිරීෙම් 
කටයුත්ත කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපනය සඳහා රුපියල් බිලියන 
125ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. සමහරු කියනවා, "අධ ාපනයට 
ලබා ෙදන ආධාර උපකාර මදි"යි කියලා. එෙහම කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් පාසල්වලට අවශ  
ෙගොඩනැඟිලි ආදී ෙද්වල් පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ හදලා දීලා 
තිෙබනවා. ඒවාට වුවමනා කරන උපකරණ සියල්ලක්ම ලබා දී 
තිෙබනවා. පාසල් තුළ එදිෙනදා වියදමට තමයි දැන් වැඩිෙයන් 
මුදල් වුවමනා කරන්ෙන්. ඒ සඳහා ලබා දී තිෙබන මුදල් ෙහොඳටම 
ඇති. මදියි කියලා කියන්න බැහැ. ෙගොඩනැඟිලි හදන්න ෙවනම 
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අධ ාපනයට ෙවන් 
කළ මුදල මදියි කියලා ඔබට කනගාටු ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ. 
ෙම් මුදල් තුළින් ඒවා හරියට කර ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  පිරිෙවන්වලට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් 
ලබා ෙදනවා. පිරිෙවන් අධ ාපනයත් අධ ාපන අමාත ාංශය 
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යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. ඒවාට වුවමනා කරන බඩු මුට්ටු ආදිය 
ගන්න පිරිෙවනකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් හම්බ ෙවනවා. අපත් ඒවාට 
ආධාර කරනවා. ඒ නිසා ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් පිරිෙවන්වල 
මහා සංඝරත්නයත් ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  නිපුණතා අධ ාපනය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 12,105ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. දරුවන්ෙග් නිපුණතාව 
ෙකොච්චර නම් අවශ ද? දැනට ඒක ෙගොඩක් දියුණු කර ෙගන 
යනවා; දියුණු තත්ත්වයට ෙගන යනවා. ඒ නිපුණතාව තුළින් ඉදිරි 
පරම්පරාව දියුණු ෙශේෂ්ඨ පිරිසක් බවට, දක්ෂ පිරිසක් බවට පත් 
ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  විශ්වවිද ාලවලට රුපියල් මිලියන 
15,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අන්න ඒකයි මම කිව්ෙව්, ෙම් 
ෙවන ෙකොට විශ්වවිද ාල ෙගොඩනැඟිලි ෙබොෙහොම ටිකක් තමයි 
අලුතින් අවශ  ෙවන්ෙන්. ඒවා හුඟක් අංග සම්පූර්ණයි. ඒ නිසා 
විශ්වවිද ාලවල එදිෙනදා අවශ තා සඳහා සහ ඒවාෙය් දියුණුව 
සඳහා ෙම් මුදල ඕනෑ තරම් පමාණවත් ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගම්මාන 1,000ක් සම්බන්ධ කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ බලන්න. අෙප් ගම්මානවල පාරවල් තිෙබනවා; මහා 
මාර්ග තිෙබනවා. ඒවායින් ෙබොෙහොමයක් දැන් කාපට් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ගම්මානවල තිෙබන මාර්ග ඔක්ෙකොම මහා 
මාර්ගයට සම්බන්ධ කරනවා. එතෙකොට ඒ ගම්මාන නගරයට 
සම්බන්ධ ෙවනවා. එතෙකොට ගමත් නගරයත් අතර සම්බන්ධවීම 
ඇති ෙවනවා. ඉස්සර කිව්ෙව් "ෙකොළඹට කිරි, ගමට කැකිරි" 
කියලායි. දැන් ඒ තත්ත්වය නැති කරලා තිෙබනවා. දැන් 
ෙකොළඹටත් කිරි, ගමටත් කිරි. ෙම් විධියට පාරවල් හැදීම තුළින් 
දැන් ෙදෙගොල්ලන්ටම කිරි හම්බ ෙවනවා. එතෙකොට ගම දියුණු 
ෙවනවා; නගරෙය් තත්ත්වයට එනවා. එතෙකොට ෙශේෂ්ඨ 
ගම්මානයක් හා ජනතාවක් බිහි කිරීම ෙම් තත්ත්වය තුළින් සිද්ධ 
ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම වතු නිවාස සඳහා තට්ටු 
නිවාස ඒකක 50,000ක් හදනවා. වතුවල ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ලැයිම්වලයි. ඒ වුණත් පසු ගිය කාලවල වතුවල විශාල වශෙයන් 
නිවාස හදලා තිෙබනවා. ලැයිම්වල ජීවත් වන ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න තට්ටු නිවාස ඒකක 50,000ක් හදන්න කටයුතු කරනවා. 
ලංකාෙව් හුඟක් ෙදෙනක් කියනවා වතුවල ජනතාව සෑෙහන්න දුක් 
විඳිනවා කියලා. ඒ කථාව වැරැදියි. ඉන්දියාවට ගිහින් බැලුවාම 
පංගුවක් ෙදනා කමිසය නැතුව වැඩ කරන්ෙන්. සරමත් නැහැ, 
සාමාන  අමුඩය ඇඳෙගන තමයි වැඩ කරන්ෙන්. තල් අතුවලින් 
හදපු ෙගවල්වලයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ විධියටයි ඒ 
අය වතුවල වැඩ කරන්ෙන්. මම ගිහිල්ලා මෙග් ඇස් ෙදෙකන් 
බැලුවා. එතෙකොට ඊට වඩා ෙකොච්චර ෙශේෂ්ඨ විධියට ලංකාෙව් අපි 
වතු කම්කරුවාට සලකනවා ද?  අය වැය ෙල්ඛනය බලන්න. වතු 
පවුල්වලට තට්ටු නිවාස කමයට නිවාස ඒකක  50,000ක් හදන්න 
වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ගියාම වතුවල 
ජනතාවත් ගෙම් ජනතාව වාෙග්ම, නගරෙය් ජනතාව වාෙග්ම 
ඒකීය තත්ත්වයකට පැමිණිලා එකම ෙශේෂ්ඨ ජනතාවක් බිහි 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය වැෙයන් සිද්ධ ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  තරුණ කුසලතා නැන්වීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 400ක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙම්වා ඕක්ෙකෝම දිහා බැලුවාම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය හැම ෙදනා 
ගැනම අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. 
තරුණෙයෝ ගෙම්ත් ඉන්නවා, නගරෙය්ත් ඉන්නවා. ඒ තරුණයන් 
ඉහළට ෙගන යන්න, ඒ අයෙග් දියුණුව සඳහා, ඒ අයෙග් හැඟීම් 
සඳහා, ඒ අයෙග් දැනුම  සඳහා, ඒ අයෙග් වුවමනාවන් සඳහා ෙම් 
මුදල් වියදම් කළාම තරුණ කාලෙය්දීම තරුණයා තුළ දියුණු 
තත්ත්වයක් ඇති මානුෂිකත්වයක් සහ ශරීර ෙසෞඛ යක් ඇති 
ෙවලා ෙශේෂ්ඨ මිනිස් පරම්පරාවක් ෙගොඩ නඟන්න ෙම් රටට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආකාරයට ෙම් අය වැය ඉතාම 
ෙශේෂ්ඨ විධියට කල්පනා කරලා ඉතාම උසස ් විධියට නිර්මාණය 
කළ එකක්. මා හිතන විධියට ෙම් අය වැය ෙලෝකෙය් අෙනක් 
රටවලට යවන්න ඕනෑ. ෙම් විධියට කල්පනා කෙළොත් ඒ රටවල 
ඉන්න මුළු මිනිස් සංහතිෙය්ම දියුණුවට ෙම් විධිෙය් අය වැයක් 
හදන්න ඉෙගන ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ 
වාෙග්ම ලංකාෙව් අපි ඒ ඉල්ලීම දියුණු රටවලින් කරන්න ඕනෑය 
කියා මා කල්පනා කරනවා. ඒ වාෙග් අය වැයක් තමයි ෙම් අය 
වැය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් මා කවි 
කිහිපයක් හදලා  තිෙබනවා. අය වැෙය් ඇතුළත් සියලු කරුණු 
කවිවලින් හදා තිෙබනවා. ඒවාෙය් අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
සම්බන්ධවත් සඳහන් ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් 
ෙවලාව අවසාන නම් කවි ෙදක තුනක් ෙහෝ කියන්න 
ඔබතුමාෙගන් අවසර  පතනවා. [බාධා කිරීම්] 

 

රුහුණුපුෙර් මැද මුල      ෙන් 
ඩී.ඒ. ගරු මැතිඳුන් ෙන් 
මහින්ද පුතු වැජෙඹන් ෙන් 
සිරිලකටම දිරි ෙදන්           ෙන් 
 
විසිතුන් විය ලැබු වා 
මැති සබයට ආ වා 
ඇමතිකමක් පිදු වා 
ෙසට අගමැති වූ වා 
 
විපක්ෂ නායකකම ලබ  ලා 
විපක්ෂෙය සැම ෙදන සනසා ලා 
රජෙය් දුර්වලකම් ෙපන්නා ලා 
කාෙගත් සිත ගත්ෙත් ඇද ලා 
 
ෙසොබාදහම සත්වය ජීවත්     කරවයි 
පංචකාම සැප සැම සතාට  හිමිෙවයි 
පස්මහ භූතයන් පාලනයක් කරෙතයි 
එයම තුළින් ෙසට මිනිෙසක් බිහිෙවයි 
 
පස්මහ භූතයන් පාලනයට ගන්න 
මිනිසා කරයි වෑයම සැම දිෙනන්    දින 
දියුණුව ෙමන්ම විනාශය ද ෙගන    එන 
බව පැහැදිලියි ෙලෝකයටම අද   දින 
 

සාධාරණ මිනිස් ගුණයක් ඇති  ෙකරුම 
ආගම සංස්කෘතිය තුළ ෙවයි       සෑම 
ෙමය අමතක කෙළොත් ජීවිත කාලයම 
දුක මිස සැපක් නම් නැත ඇති වන්ෙන්ම 
 

ළමා අපෙයෝජනය කාන්තා හිංසන           ය 
දැෙය් ගමනට මහ බාධකයක් ය 
ජරා දැය වළක්වා ලිය යුතු ය 
සැලසුමක් අය වැෙයන් දියත් වි ය 
 

වෘත්තිය ෙසේවා සටන ද 
තාක්ෂණ ෙතොරතුරු සංවර්ධනය ද 
නාවික ගුවන් ජාතික විද ාව           ද 
නඟා සිටුවන්ෙන් ෙම් අය වැෙයන් ව ද 

661 662 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වෘත්තිකයන්ට නිවසක් ලබා දීම  ද 
ගං වතුෙරන් ෙකොළඹ නිදහස් කිරීම ද 
පන්දහසක් වතු නිවාස ඉදි කිරීම ද 
අය වැය තුළින් ඉටු ෙවයි ෙම් ෙසේවය ද 
 
මහා නගර දියුණුවටම ෙගන එන             වා 
දහසක් ගම්මාන පාරට ළංෙවන  වා 
බැංකු සමාගම් දියුණුවටම යන වා 
ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ ශක්තිය වැඩිෙවන            වා 
 
නීතිය හා අධිකරණය සැලසුම් කරනා 
පස් අවුරුදු වැඩ පිළිෙවළකුත් ෙගන එන්නා 
ෙපොලිස් ෙසේවෙයත් ශක්තිය වැඩි කර වන්නා 
තරුණයන්ෙග කීඩාව ඉහළට ගන්නා 
 
රජෙය් ෙසේවක පඩිනඩි බැලුමට ෙකොමිසම පත්  කරලා 
ජනවාරිෙය් සිට ජීවන ෙගවීමත් වැඩි කරලා 
ෙපන්ෂන් වැඩිකර ෙපන්ෂන්කරුවන් සතුටට පත් කරලා 
රාජපක්ෂ මැතිඳුන් අද රට නං   වාලා 
 
ගම නගරය එක් කරන්න වාහන ෙයොදලා 
නගරෙය දියුණ ගමටත් ෙගෙනන්න    හදලා 
ෙකොළඹට කිරි ගමට කැකිරි නම දැන්  මකලා 
අය වැය ෙගන එයි සබයට අත්පුඩි             ගසලා 
 
විදුලිය ජලය පමිතිෙයන් යුත් පාර 
පාසල් ෙගවල් ෙරෝහල් සමඟ පරිස               ර 
අතිරමණීය ෙලස රට සැම තැන දියුණු කර 
මහින්ද චින්තනය යහමින් ෙපරට             කර 
 
රණවිරුවන් මව්බිම  අෙප රැක දුන්            නා 
රට විරුවන් රට විනිමය ලබ දුන් නා 
රජෙය් ෙසේවක ෙසේවය කර දුන් නා 
ආගම් මඟින් ජන හිත සරිකර දුන් නා 
 
ෙදදහස් ෙදොළෙහ හය හතෙර් ආර්ථි ෙක් 
ෙදදහස් දහතුෙන් හත අට වී දැක් ෙක් 
ඉරිඟු ෙසෝයා මුං අල අඩුවට වික් ෙක් 
සහලුත් ෙටොන් විසි ලක්ෂය මිල රැක් ෙක් 
 
කුකුල් මස් මාළු බිත්තර කිරි සම ඟ 
ෙත් ෙපොල් රබර් කුරුඳුද විය ඒ සම            ඟ 
ෙපෝර සමඟ බීජ වර්ග පමිති කළ ව            ග 
ෙගොවි සහ ෙවෙළඳ මහතුන් හට තියුණු යු ග 
 
විෙදස් මගීන්  පහෙළොස් ලක්ෂයක්             විය 
පන්සියයක් එක් දහසක් ෙඩොලරෙයන් හිමි විය 
ඉදි කිරීමත් සියයට හතක් විය 
ආෙයෝජනය කිරුමට එයි විෙදස්වලින් අය 
 
කෘෂිකර්ම නංවන්නට ජලය          ෙදති 
කුඩා වතුත් දියුණුවටම ෙගනත්  ෙදති 
මහ පරිමාණ වැවිලිත් ඒ සමඟ   එති 
ෙගොවි වැටුපත් ෙගොවීනට දැන් ලබා            ෙදති 
 
පර්ෙය්ෂණ ආහාරද                  තාක්ෂණ 
මහා පරිමාණ කර්මාන්ත                     අපනයන 
ධීවර, කිරි, පශු සම්පත් දියුණු                       වන 
අය වැය ෙගනාෙව් අප මැතිඳාය                  ගුණ 

දිවි නැඟුමයි, මග නැඟුමයි                   නගරය ද  
කුඩා ව ාපාර ආර්ථික                           රැකියා ද 
ළමා ෙපෝෂණය කාන්තා                      දියුණුව ද 
ෙමම අය වැෙයන් පුදුෙමට දියුණුම    ෙවයි ෙන්ද 
 
ෙමරට ඉඩම් පිට රැටියන්ට                         දීමට 
ෙනොහැකි ෙලසට සැදුවයි නීතිය               සැමට 
මව් බිම රැකීමට ගන්නා                          වීරියට 
පරපුර අනාගත වඳිනවමයි                       ඔබට 
 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් නම්                 ජාතියට 
බර්ගර්, මැෙල් සහ අනිකුත්                වර්ගයට 
ශී ලාංකිකයන් ෙලස                            සිතීමට 
වරම් දුන්ෙන අප ජනපති අද                  සැමට 
 
ෙලෝකය ඉදිරියට යන්ෙන්            විදුදෙයනුයි 
පස්මහ භූතයන් මැඬලා                ගැනීෙමනුයි 
එය සිරිලකට ගැන්මට වීරිය              කරෙතයි 
අනාගෙත් ලංකාවට සැපට                     සැපයි 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අගමැතිතුමා.  

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  .எம். ஜயரத்ன) 
(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ෙමොනවා කළත් එය වැරදියි කියන         රටක් 
තවත් ෙකොෙහේවත් ඇද්දැයි ෙමවැනි       රටක් 
හරිෙද් වැරදි ෙද් තීරණ ගන්න               රටක් 
ඇත්නම් අපට යා හැක කරා ෙදව්       ෙලොවක් 
 
ෙබෙහත් ෙහේත් කෑම බීම ෙග්ෙදොර     ඇඳුමත් 
ලබා ගැන්ම සැම මිනිෙසකුෙගම       පැතුමක් 
ජය ගන්නට හැක ඔබ ෙවයි නම්         දිරිමත් 
සිතින් කයින් වැඩ කරනා අයම            සමත් 
 
අනුන්ෙග් වැරදි ෙසොය ෙසොයා සිටින       විට 
තමන්ෙග් වැරදි යට ෙවයි විටින්             විට 
ඔවුන් දියුණුවට යයි තම වැරදි නැති   ෙකොට 
තමා දුකට පත් ෙවයි වියට පත්              විට 
 
ෙනොෙයක් ෙදයට ෙදයි පාඩම් අෙප     අතට  
සැම අතින්ම අෙප ජීවිත               ජයගන්ට 
එබැවින් වඳිමු අපි අපෙග්            අය වැයට 
දිරිය වඩමු යහතින් ජීවත්                  වන්ට 
 
රට හැම තැන වැඩ නැවතුම්        ෙපළපාළී 
සුළු පිරිසක් පමණයි ඉන්ෙන්           නියැලී 
දුම්රියපළට පැමිෙණයි ඇඳුෙමන් ද       දිලී 
ආර්ථිකය ගැන ෙකොෙහොමටවත්  ෙනොසැලී 
 
ජනපතිතුමා එඩිතර ජන         නායකෙයක් 
රට රැකුමට දැඩිෙසේ අදිටන්            කරගත් 
තිස් අවුරුදු යුද්ධය කරගත්            යටපත් 
නායකතුමා අද අෙප රට තුළ     වැජෙඹත් 
 
එළියට එන්න ෙනොලැබුණි කිසිෙවකුට      එදා 
කෑම බීම ෙනොලැබුණි අප සැමට               එදා 
ෙපළපාළිෙය ගිෙය් ෙකොටිනුයි යසට         එදා 
ඒවා අමතකයි සමහර අයට                   ෙමදා 

663 664 

[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා] 



2013 ෙනොවැම්බර් 25 

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් විත් ෙපරට        අද 
සැරෙසයි අෙප් දියුණුව වළලන්ට         ෙතද 
ඉතිහාසය ෙගනවිත්              ෙපරමුණකටද 
ගමනක් යන්ෙන් උන්ෙග් පරදාම          කඳ 
 
ලංකා දණ ගස්සන්නට මුන් බලන         විට 
දියුණු රටවලට කන්නට ෙනොමැත       ෙහට 
නව වැනි වරට ෙගන ආ අෙප අය       වැයට 
පින් සිදු වන්ට අප යයි ෙහට            ඉදිරියට 
 

එංගලන්ෙත, ඇෙමරිකාව කරනා ඒ ජරා  වැඩ 
දුප්පත් ෙලෝකයා දනිෙතයි ඒෙක            හැඩ 
විභාග කරන්නට ඉඩ ෙනොමෙදයි          එහඬ 
ෙදවිෙයෝ බලාගනු ඇත ෙම් කපටි          වැඩ 
 
එඩිතර වීර ලංකාෙව් ෙම්                      හඬට 
බලය කෑදෙරන් ලැබුමට විටින්                විට 
උරගා බලයි ජනතාවෙග ඒ                   සතුට 
ෙනොහැකි ෙව්වි ෙපොදු ජනතා            රවටන්ට 
 
තම රට ගැන ෙනොසිතා සමහර         ඇත්ෙතෝ 
දණ ගහෙගන සිටිති පිට රට හිත        ඇත්ෙතෝ 
මව් බිම රකින්නට ෙපරදී අෙප          මුත්ෙතෝ 
දිවි පිදු නිසා අප සිටිනව ෙනොවි        ගැත්ෙතෝ 
 
මහ සඟ රුවන ඉතිහාසය              රැකගත්තා 
ජාති ආෙල ඇති අය රට                රැකගත්තා 
රට යට කරගත් අය පන්නා                 ගත්තා 
අදත් වැඩි ෙදෙනක් එය හිතටම           ගත්තා 
 
මව් බිම දණ ගසාෙගන එය          වැළඳෙගන 
ෙපන්නුම්  කෙළේ ජීවිතෙයන් එය           රකින 
බව ෙලෝකයා දැන ගත්ෙතන් යස       ෙලසින 
ඉරිසියා කරයි දැන් ෙනොනසින           ෙලසින 
 
විෙව්චනය ෙකරුමට අයිතියක්               ඇත 
ෛවරෙයන් ෙතොරව එය කළ යුතුව         ඇත 
අඩු පාඩුකම් ෙපන්වීමත් නරක                 නැත 
හරි මඟ කියා දීමත් යුතුකමක්                  ෙවත 
 
රජ සබෙය් සිටිනා ගරු                     මහත්වරු 
ආදරෙයන් රට ජාතියට කර                      ගරු 
කථාව කරගත යුතුමය ඉතා                      හුරු 
මාධ යට සැල  ෙනොකර                       ෙබොරු 
 
දිවි පිදුවා රණ විරුවන් මව් බිම            රැකුමට 
ගමන් කළා ජනපතිඳුන්ෙග්                   අණට 
ඇෙමරිකාව පැවසුෙව බෑ                  පරදන්ට 
අද දඟලන්ෙන ලජ්ජාෙවන් බෑ              ඉන්ට 
 
ඉතිහාසෙය කවදාවත් ෙනොවුණු            තරම් 
දියුණුව සිදු වුණා සිරිලක මවෙග         උතුම් 
ඉදිරියටම යන්න අපහට ලැබුණි            වරම් 
දියුණුව කරා යමු අපි අසමඟිය              මරම් 
 
ෙචෝගම් තබා ලංකාවට නමක්              ෙගනා 
නායකයන්ෙග ෙලෝකෙය ෙගෞරවය     ෙගනා 
ෙනොසැෙලන සිතක් ඇති අ පෙග් මැතිඳු  මනා 
සැම ජාතියම පිළිගනිෙතයි හිසින්          මනා 
 
ෙතරුවන්   මුරුවන්        බලෙයන්      ඔබතුම 
දිෙනවා දිෙනවා ඔබ පවුෙල්                      සැම 
සිරිලක සිටිනා ජනතාෙවෝ                        සැම 
වඳිති පුදති කාලයටම                               සැම 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් සියලු කරුණු මම ෙම් 
එක එක කවිෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සම්පූර්ණ කථාවම කවිෙයන් කළා නම් හුඟක් ෙහොඳයි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු අගමැතිතුමා.  

මීළඟට ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා.  
 
[පූ.භා. 11.14] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 

සාමාන  සම්පදාය අය වැය විවාදෙය්  
ආරම්භ කරන්ෙන් විපක්ෂයයි  
නමුත් ඉල්ලීම අහක දාන්න බැරි නිසා අගමැතිෙග් 
දුන්නා මම විනාඩි පහෙළොවක් ඔහු ෙවනුෙවන් 
නමුත් විනාඩි හතළිස්පහක් තිස්ෙසේ  
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට කෙඩ් ගිෙය් 
ඒ පිෙනන් දිගින් දිගටම රාජපක්ෂ රජෙය්  
අගමැති ෙව්වා පතමී  
 
 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ක්ෂණිකව හදලා කියපු එකක්.  

 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ක්ෂණිකව හදලා කිව්ෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාට මම මෙග් කාලය 
දුන්නා. සාමාන ෙයන් එෙහම වුණාම  අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් විරුද්ධ මතයක් ඉදිරිපත් කරාවි කියලායි. එෙහම වුණා 
නම් අෙප් කාලය දීපු එක ගැන අපට දුකක් නැහැ. නමුත් 
අගමැතිතුමා කථාව පටන්ගත්ෙත් මැදමුලෙන් අය වැය කියලා. 
එතුමා මහා 

 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කන්දරාවක් කියලා ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය ෙහොඳයි  කියන්න 
උත්සාහ කළා. මනුෂ යන්ට අවශ  සියලු අවශ තා ලබා දුන්නාය  
කිව්වා.  

 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? 
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කිව්වා කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්න බැහැ. ඒක ඉල්ලා අස් 
කරගන්න ඕනෑ. නැත්නම් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න 
ඕනෑ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි, හරි.    කියන වචනය ඉවත් කරන්න.  
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ආ, කෙඩ් යන එක්ෙකනා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා දැන් කිව්වා මනුෂ යන්ට 

ඕනෑ සියලු ෙද්වල් ෙම් අය වැෙයන් ලබා දුන්නා කියලා. එෙහම 
නම් ගරු අගමැතිතුමනි, එන වතාෙව් අය වැය තුළින් සහන ෙදන්න 
ෙවන්ෙන් භූතයන්ට, ෙපේතයන්ට. දැන් කිව්වා ෙන් අර 
රසායනාගාරවල පංච මහා භූතෙයෝත් ඉන්නවා කියලා.  

එතෙකොට අපට ලබන වතාෙව්  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
පුළුවන්, භූතයන්ට  සහ ෙපේතයන්ට ෙගෙනන  අය  වැයක්. ඒ 
වාෙග්ම  එතුමා කිව්වා ගස් ගල්වලටත් ලයිට් දමලා  කියලා. ඔව්, 
අගමැතිතුමනි. 'ෙචෝගම්'  එක ෙවලාෙව් ෙකොළඹ  පැත්ෙත් ගස්, 
ගල්වලටත් ලයිට් දමලා තිබුණා. මම හිතන විධියට එතුමා ඒ 
පිළිබඳව නම් අසත  ෙනොෙවයි ඇත්ත කිව්වා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය විවාදය ආරම්භ කරමින් 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙබොෙහොම අර්ථවත් කථාවක් කළා. 
එතුමා කිව්වා, "ෙම්ක ජනතාව රවටන ව ාජ අය වැයක්" කියලා. 
එතුමා කිව්වා, "ෙම්ක  පාර්ලිෙම්න්තුව රවටන ව ාජ  අය වැයක්" 
කියලා. ඒ ඇත්ත අපි දැක්කා.  ෙමොකද, රෑ 12.00ට ගැසට්  එක 
ගහලා  කෑමවල බදු  රුපියල් ෙකෝටි 3200කින්  වැඩි කළා.  මුදල් 
ඇමතිවරයා  හැටියට ජනාධිපතිවරයා  ෙම් කිසි ෙදයක් 
ජනතාවටවත්, පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් කිව්ෙව්  නැහැ. ඒක තමයි 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කිව්ෙව්, "ෙම්ක ව ාජ අය වැයක්"  
කියලා. අද ෙවන ෙකොට  තවත් ගැසට් ගහලා තවත් බදු වැඩි කරලා  
තිෙබනවා. තී වීලර් එකට, ටැක්ටර් එකට  ගන්න බදු පවා වැඩි 
කරලා  තිෙබනවා. පාවිච්චි  කරපු වාහන  ගැන අද පත්තෙර් 
තිෙබනවා.  වෑන් එකක මිල රුපියල් ලක්ෂ 4 සිට රුපියල් ලක්ෂ 
10 වන ෙතක්  වැඩි ෙවන්න ඉඩ  තිෙබනවා කියලා පත්තෙර් 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකකුමා  
කිව්වා, "ෙම් අය  වැෙයන් ජනතාවට සිදු වුෙණ්  සාධාරණයක් 
ෙනොෙවයි, අසාධාරණයක්" කියලා. ජීවන වියදම ඉහළ යනවා,  
නමුත් ඒ ඉහළ යන ජීවන වියදමට සරිලන පරිදි ආදායම් ඉහළ 
යෑමක් සිද්ධ  වුෙණ් නැහැ කිව්වා. ඇත්ත වශෙයන්ම කාටත් ඒක 
කියන්න  පුළුවන්.  හැෙමෝම  කියනවා, ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙම්ෙකන් ජනතාවෙග් ජීවන වියදම ඉහළ ගියා, සාධාරණයක් ඉටු 
වුෙණ් නැහැ කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය කියවන අවස්ථාෙව්දී රාජ  
මූල  කළමනාකරණ වාර්තාව පා ර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 
එහි 142 වන පිටුව ෙපරළන්න කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ෙක් තිෙබනවා, 2012 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් සාමාන  ගෘහස්ථයක වියදම කීයද කියලා. 
ඒක රුපියල් 46,307.54ක් බව කියා තිෙබනවා. ඊට අවුරුද්දකට 
පස්ෙසේ, 2013 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ඒ වියදම රුපියල් 
49,186.14ක් බව කියනවා.  ඒ අනුව, අවුරුද්දක් ඇතුළත පවුලක 
වියදම රුපියල් 2478.60 න් වැඩි ෙවලාය කියනවා. එෙහම තමයි 
එදා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, රුපියල් 2478.60කින්  ජීවන වියදම  වැඩි වුණා 
නම් , අවම වශෙයන් රුපියල් 2478කින් පඩිය  වැඩි  වුෙණොත් 
තමයි සාධාරණයක් ඉටු ෙවන්ෙන්. නමුත් දැන් එෙහම ෙවලා 
නැහැ. සත පහකින්වත් පඩිය  වැඩි ෙවලා නැහැ. ජීවන වියදම් 
දර්ශකයට ෙගවන allowance  එක රුපියල් 1,200කින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. එත ෙකොට අය වැෙයන් ෙම් කියන ව ාජ කථා, 
ෙම් කියන අසාධාරණ කථා ඇත්තක් කියන එක ෙම් වාර්තාෙවන් 
විතරක් ඔප්පු ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අද පුවත් පත්වල 
තිෙබන විශ්ෙල්ෂණවලින් කියනවා, ෙම් පනවා තිෙබන නව බදු 
සමඟ   මාසයකට රුපියල් 3000කින් පමණ ජීවන වියදම වැඩි 
ෙවනවා කියලා.  

ඊළඟට  ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කිව්වා, 
"යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච  ඒ සංවර්ධනය 
ෙවනුවට, චීන   ෂයිෙලොක්ලාට  රට උකස් කරමින් අධික 
ෙපොලියට ණය අරෙගන තිෙබනවා" කියලා. ''එෙහම නැහැ, ණය 
ගන්ෙන් නැහැ'' කියන්න ගරු අගමැති උත්සාහ කළා. ෙනොෙයකුත් 
පුද්ගලයන් කවිෙයන් සහ රචනෙයන් ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත්  කථා 
කියනවා. මම උදාහරණයක් කියන්න කැමැතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පැවැති 
2013 අය වැය විවාදෙය් දී මුදල් අමාත ාංශය යටෙත් මම කිව්වා, 
ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් තිෙබන හම්බන්ෙතොට 
වරාය ෙවනුෙවන්  ගත්ත ණය  කාෙග් හරි වුවමනාවකට ෙවනස් 
ෙනොකර තියාෙගන හිටියා නම්, අද ෙවනෙකොට ෙගවන්න 
තිෙබන්ෙන් සියයට 1.3යි කියලා. ඒකට පිළිතුරක් ලැබුණා, මාස 
එෙකොළහකට පසුව ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙගන්. 
එතුමා කිව්වා, ''ඔව් අපි ඒක ෙවනස් කළා, නමුත් ඒක ෙවනස් 
කෙළේ මුදල් අමාත ාංශයෙයන් නිසා අපි  ඒ ගැන  ෙමොකුත් 
දන්ෙන්'' නැහැ කියලා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙවනස්   කිරීම නිසා, සියයට 1.3ක් 
ෙවනුවට  අද අප සියයට  6.3ක් ණය ෙගවනවා. ගරු විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙම් ෂයිෙලොක්ලාට රට උකස් කරනවාය  
කිව්ව  කතාව සම්බන්ධෙයන්  එක උදාහරණයක් හැටියට  මා 
ෙමය ෙපන්නුම් කරන්නට කැමැතියි. එතුමා කිව්වා, "අෙප් රෙට් 
නීතිෙය් ආධිපත ය බිඳ වැටීමත් එක්ක දූෂණය ඉහ වහා ගිහින්"ය 
කියා. ඉදි කිරීම්වලදී සාමාන   පමාණයට වඩා  ෙදතුන් ගුණයක්  
වියදම්  කරන බව එතුමා කිව්වා. ඒකටත් එක උදාහරණයක් මම 
ෙදන්නම්. ඕමන්ත - පලාලි දුම්රිය මාර්ගය  කි ලිෙනොච්චිය  දක්වා   
කි ෙලෝ මීටර් 62 ක් දීර්ඝ  කරනෙකොට, ෙම් සඳහා ශී  ලංකා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිබුණා, කිෙලෝ මීටරයකට  
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්  ලක්ෂ හයහමාරක් අවශ යි කියා.  ඒ දුන් 
ෙටන්ඩර් එක  cancel කරලා, කිෙලෝ මීටරයක් ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන  3කට  විෙද්ශ ආයතනයකට ලබා දී තිෙබනවා.  
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්  ලක්ෂ හයහමාරකට කරන්න පුළුවන් ෙදය 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන  3කට දී තිෙබනවා. එතෙකොට 
ෙද්ශීය වශෙයන් අෙප් රජෙය් ෙසේවකයන් ෙයොදා ෙගන  කරන්නට 
පුළුවන් ෙදය ෙවනුවට ෙම් කර තිෙබන්ෙන් නැවතත් 
ෂයිෙලොක්ලාට  ෙම්ක ලබා දීමයි.   

ඔබතුමා දන්නවා ඇති, මාතර - ෙබලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය 
දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඒ චීන සමාගමට කිෙලෝ මීටරයක් දීලා 
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තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 10.7කට බව. විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කිව්ෙව්, ෙදතුන් ගුණයක් කියලායි. නමුත් 
ෙමතැන දහ ගුණයට වඩා වැඩිෙයන් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්.  
ෙටන්ඩර් නැතිව අධික මිලට ෙකොමිස්වලට පාරවල් කාපට් කරන 
එක ගැන එතුමා කථා කළා.  මා  ෙම්  ගැන මාසයකට කලින් කථා 
කළා. මා ෙපන්නුම් කර තිබුණා, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් - 
RDA  එෙක්- අතිදූෂිත ගිණුම් පිළිබඳව COPE වාර්තාෙව්  වාර්තා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. එතෙකොට අගමැතිතුමා 
කියන්නට පටන් ගත්තා, ෙම් පාරවල් කාපට් කරනවාය කියා. ඒ 
කාපට් කරන්න ෙද්ශපාලනඥෙයෝ  ෙපොරකන්ෙන් ඇයි කියා  RDA 
එක සම්බන්ධෙයන් COPE වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණුවලින් අපට 
අද  ෙවනෙකොට ඒත්තු යනවා.  

අවසානෙය්දී එතුමා කිව්වා, ෙම් මහින්ද චින්තනෙය් 
තිෙබන්ෙන් ආශ්චර්යය  කරා ගමන් කරන පංච බල ෙක්න්ද 
පතිපත්තික්ය යැයි කිව්වාය කියා. නමුත් ඒ ෙවනුවට රෙට් 
කියාත්මක වන්ෙන්, ෙම් රට පිරිහීමට යන තිත්ව බල ෙක්න්දයක්ය 
කියා එතුමා ෙපන්නුම් කළා. ෙමොකක්ද ෙම් තිත්ව බල ෙක්න්දය? 
ෙකොමිස්, කුඩු, කැසිෙනෝ. එතුමා  ඒ පිළිබදව අනතුරු ඇ ෙඟව්වා. 
අද මම දැක්කා,  ඒ  කථාව ගැන එක්තරා පුවත් පතක ලියා 
තිෙබනවා, "technically excellent speech"   කියා.  ඒක 
කිෙයව්වා නම් කාටත් ෙත්රුම් යාවි. ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න 
ඇමතිවරු උත්සාහ කළා.  

ඉස්ෙසල්ලාම ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව 
එතුමාෙග් මතය පකාශ  කළා. ඉතාමත් දුර්වල පිළිතුරක් එතුමා 
දුන්නා. ෙම්ක ගැලරියට  කළ කථාවක්ය කියා  එතුමා ලිස්සලා 
ගියා. කැසිෙනෝ ෙහොඳයි කියන්න එතුමා උත්සාහ කළා. නමුත් 
ෙහොර ෙකොමිස්, දූෂණ, වංචා ගැන එක වචනයක්වත් ගරු  සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී එතුමා සඳහන් කෙළේ 
නැහැ.  අතිවිශාල දූෂණ, වංචා සහ ෙසොරකම් ෙමතැන තිෙබනවාය 
කියා සමහරවිට එතුමා පිළිගන්නවා ඇති.  

ඊට පස්ෙසේ අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා 
පිළිතුරු ෙදන්න උත්සාහ කළා. ණය උගුෙල් හිරෙවනවාය කිව්ව  
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග් කථාව සාවද යයි කියා එතුමා 
කිව්වා. ඒ කථාව  කරුණු මත පදනම් ෙවලා නැහැ කියා  එතුමා 
කියන්නට උත්සාහ කළා. එතුමා කිව්වා, "මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙය් 
ආර්ථික පරිපාලනය විශිෂ්ටයි"  කියා. තව ෙහොඳ විහිළුවක් එතුමා 
සැපයුවා. මම ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
පරිෙභෝජනය සඳහා එක ශතයක්වත් ණය අරෙගන නැහැයි කියා 
එතුමා කිව්වා. ෙම්ක තැනින් තැන කියන කථාවක්. 
ජනාධිපතිවරයා ෙබොෙහෝ තැන්වල ෙම් කථාව මීට කලින් කියා 
තිෙබනවා මා අහෙගන ඉඳලා තිෙබනවා. ඇමතිවරුත් ෙම් කථාව 
කියනවා. නමුත්  මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
විසින්ම කළ පකාශයක් ෙකෙරහි  මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට  
ෙයොමු කරන්නට කැමතියි. ඒ ෙවලාෙව් ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාට නින්ද ගිහිල්ලා  හිටියාද දන්ෙන් නැහැ, 
එතුමාට ඒක ඇහුෙණ් නැත්ෙත්. ෙමය සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් 
එතුමාෙග් අය වැය කථාෙව් 6වැනි පිටුෙව් 7.1 ෙඡ්දය යටෙත්යි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම ෙඡ්දය ආ රම්භෙය් එතුමා ෙමෙසේ 
කියා තිෙබනවා: 

"ගරු කතානායකතුමනි, රුපියල් බිලියන 1,200 ක පමණ රජෙය් වර්තන 
වියදම් රජෙය් ආදායමට වඩා වැඩි ෙවනවා."  

එතෙකොට  ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් පරිෙභෝජනයට ණය 
ගන්ෙන් නැහැයි කියලා. වර්තන වියදම් කියන්ෙන් ෙමොනවාද, ගරු 
කථානායකතුමනි?  පාසල් හදන්න, පාලම් හදන්න යන වියදම් 
ෙනොෙවයි. ඒ,  එදා ෙව්ල කන්න, පඩි ෙගවන්න, ෙපොලී ෙගවන්න 
යන වියදම්. "ෙම් බලන්න, අෙප් වර්තන වියදමට වඩා ආදායම 

අඩුයි" කියලා ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව් කියනවා නම්, ෙම් 
මහින්ද රාජපක්ෂ රජය එදා ෙව්ල පියවා ගන්ෙන් ණය අරෙගනයි 
කියන එක  නැවත මම කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා 
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் , 
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 
and Public Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?  
 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ආචාර්යවරෙයකුට ඔබින 

කථා ද ඔබතුමා ඔය කියන්ෙන්?  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක රීති පශ්නයක් කියලා ද ඔබතුමා හිතන්ෙන්? 
 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙමතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු 

වන්ෙන් වැදගත් කථාවක්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ආචාර්යවරෙයක් විසින් කියන ෙදය ආචාර්යවරෙයක් 

අහගන්න. ඔබතුමා දැන් වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙකෙසේ ෙවතත්, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාවත් අර 
කියපු ෙහොර ෙකොමිස්, වංචා, දූෂණ ගැන වචනයක්වත් කථා කෙළේ 
නැහැ. එෙහම නම් අපට ෙපනී යන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙම් පබලම 
ඇමතිවරු ෙදන්නා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග් කථාවට 
පිළිතුරු ෙදමින් ෙමතැන පිළිගත්තා, ෙම් රෙට් ෙම් ෙවලාෙව් විශාල 
වංචා, දූෂණ සිද්ධ වන බව.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ෙහොඳම කථාව 
කෙළේ ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමායි. මම විශ්වාස කරනවා, 
ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැය විවාදෙය්දීත් එතුමා තමයි ෙහොඳම කථාව 
කෙළේ කියලා. ඒකට ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. නමුත් පධානම 
ෙහේතුව තමයි ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා සත  කථා කිරීම.  He 
spoke the truth. එතුමා ෙකොයි ෙවලාෙව්ත් සත  කථා කරනවා. 
COPE එෙක්ත් එතුමා කරපු ඒ කථා නිසා  මා විශ්වාස කරනවා 
රජෙය් ආයතනවල ණය අඩු කර ගන්න රජය යම්කිසි පියවරයන් 
අරෙගන ඇතිය කියලා. ඒ ගැඹුරු කථාව ෙද්ශපාලනෙයන් ඔබ්බට 
ගියා. එතුමා කිව්වා, "ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පධාන අභිෙයෝග 
ෙදකකට මුහුණ පානවා"ය කියලා. එතුමා කිව්වා, "බාහිර 
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අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, අපනයනය කඩා වැෙටනවා, විෙද්ශ 
විනිමය සංචිතය පශ්නයක් ෙවලා"ය කියලා. එතුමා කථාව අවසාන 
කරන ෙකොට කිව්වා, "අපට හැම දාම ණය ෙදන්න විෙද්ශිකයන් 
ඉදිරිපත් වන්ෙන් නැහැ" කියලා. එතුමා තවදුරටත් කිව්වා, 
"අභ න්තර අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා,  රජෙය් ආදායම කඩා 
වැෙටනවා"ය කියලා. "රජෙය් ආදායම ෙමෙහම කඩා වැෙටන 
ෙකොට වග කිව යුතු රජයක් විසින් කළ යුතු  ආෙයෝජන කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියලා එතුමා පශ්න කළා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට 
වසර 9ක් තිස්ෙසේ අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඔව්, සමහර 
ආර්ථික ජයගහණ අරෙගන තිෙබනවා. අප "නැහැ" කියන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අවසාන පතිඵලය ෙමොකක්ද? අවසාන පතිඵලය 
ෙමයයි. අද වන විට කඩා වැෙටන අපනයනය නිසා විෙද්ශ විනිමය 
පශ්න ඇති ෙවනවා; සංචිත පශ්න ඇති ෙවනවා; රුපියෙල් අගෙය් 
පශ්න ඇති ෙවනවා; විෙද්ශ ණය ගැනීෙම් පශ්න ඇති ෙවනවා. ඒක 
තමයි, ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්ෙව්. කඩා වැෙටන රජෙය් 
ආදායම නිසා රජයක් විසින් -මා කිව්වා වාෙග්- ජනතාවෙග් 
සුබසිද්ධිය සඳහා කළ යුතු ආෙයෝජන කරන්න ෙනොහැකි ෙවනවා. 
එතුමා අපට අභිෙයෝග කළා. එතුමා කිව්වා, අපට විකල්පයක් 
තිෙබනවාද, එය ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. නැත්නම් විෙව්චනයක් 
විතරද විපක්ෂය ෙම් හැම දාම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා එතුමා 
ඇහුවා. අෙප් රජයකින් ෙම් අභිෙයෝග ෙදක ජය ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද  කියලා පුළුවන් නම් කියන්න කියලා එතුමා කිව්වා. 
මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අපට ඒ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන.  

ඇත්ත වශෙයන්ම විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ඒ පතිපත්තිය ගැන කථා කළා. එතුමා කිව්වා 
social market economy එකක් තුළ -එවැනි පිළිෙවතකින්- ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් ෙහොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් අද මම  එය තවදුරටත් පැහැදිලි 
කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, 
ඊට කලින් ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ඉතාම නිවැරදි ආකාරයට 
හඳුනා ගත් ඒ අභිෙයෝග ෙදක පිළිබඳව යම් විශ්ෙල්ෂණයක් ෙම් 
ගරු සභාෙව් කරන්න අවශ යි. ඒක විය යුතුයි. ෙමොකද එතුමා ෙම් 
මම කිව්වා වාෙග් සත  කථා කළා. එතුමාෙග් ඒ සත  තමයි මම 
තවදුරටත් විශ්ෙල්ෂණය කරන්ෙන්. ෙමොකක්ද?  ෙමවැනි අය වැය 
විවාදයකදී පටු ෙද්ශපාලනෙයන් ඔබ්බට අප යන්න ඕනෑ. පුළුල්, 
ගැඹුරු විවාදයක් අප ෙමතැන ඇති කර ගන්න ඕනෑ. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් අප ෙදෙගොල්ලන්ම ෙමතැනට ඇවිත් ඉන්ෙන් 
ෙමොකටද? ෙම් රට දියුණු කරන්නයි. ඔබතුමන්ලා අෙප් 
විෙව්චනවලට හැම ෙවලාෙව්ම හිනා ෙවන්න එපා; මඩ ගහන්න 
එපා. ඒවාත් පෙයෝජනයට ගන්න. ඒවා පෙයෝජනයට අරෙගන  අපි 
ෙම් පශ්නෙයන් එළියට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලමු.  

දැන් ෙම් බාහිර අභිෙයෝග - ජාත න්තර ආර්ථික අභිෙයෝග - 
මධ ෙය් අෙප් ආර්ථිකය ස්ථාවරව තබා ගන්නට පුළුවන් ද?  ඕක 
ෙන් පශ්නය. අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ විචල යන් තිෙබන 
බව. සමහර රටවල් දියුණු වනවා, සමහර රටවල් කඩාෙගන 
වැෙටනවා. නමුත් අපි සිටින්ෙන් අර 1970 ගණන්වල තිබුණු, plug  
එක ගලවපු සංවෘත ආර්ථිකයක ෙනොෙවයි.  අපි සිටින්ෙන් ෙගෝලීය 
ආර්ථිකයක් තුළයි  - a global village. අෙප් plug  එක ගහලායි 
තිෙබන්ෙන්. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ඒක තමයි යථාර්ථය.  
එතෙකොට ෙම් plug  එක ගහපු ෙගෝලීය ආර්ථිකයක් තුළ අෙප් 
ආර්ථිකය ස්ථාවරව තබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක තමයි 
පධානම පශ්නය. අෙප් ස්ෛවරීත්වය ගැන කථා කරනෙකොට ඒක 
තමයි වැදගත්ම කාරණාව. අ පි ෙලෝකෙය් රටක් හැටියට 
නැඟිටින්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි රටක් හැටියට අෙප් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙනොෙයක් කට්ටියට, ෙනොෙයක් 
විධියට ෙම්ක විශ්ෙල්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. නමුත් අවසානය 
ෙමොකක්ද? අවසානය තමයි අෙප් රුපියෙල් අගය. මම 
උදාහරණයක්  ෙපන්වන්න කැමැතියි. 2001 වර්ෂය අවසානෙය් 
දීත් රුපියෙල් අගය ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියල් 93.16යි. 
නමුත් 2003 අවසානෙය් දී - එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 2004 
වසෙර් ඡන්දෙයන් පරදින්නට කලින් - ෙඩොලරෙය් අගය වුෙණ් 
රුපියල් 96.74යි. ඒ කියන්ෙන් එම කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් දී වසරකට 
රුපියෙල් අගය අවපමාණ ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 1.9යි.  
එතෙකොට කාටවත් කියන්නට බැහැ, ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දී 
රුපියල කඩාෙගන වැටුණා කියලා. අමතක කරන්නට එපා.   
ඍණ ආර්ථිකයක් එතෙකොට තිබුෙණ්. පශ්න -ගැටලු- රාශියක් 
තිබුණා.  Airport   එකට ෙබෝම්බ ගහලා, අෙප් රටයි, 
ජාත න්තරයයි අතර තිබුණු පශ්නය ෙබොෙහොම බැරෑරුම් ෙවලායි 
තිබුෙණ්. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් දී වුණත් එම රජයට හැකියාව 
තිබුණා, රුපියෙල් අගය ස්ථාවරව පවත්වා ගන්න. 2005 වර්ෂෙය් 
අග වනෙකොට රුපියෙල් අගය ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියල් 
102.12යි.  අද කීයද? මම ඊෙය් බැලුවා. පසු ගිය සිකුරාදා 
වනෙකොට ෙඩොලරයට මහ බැංකුෙවන් ලබා දුන් අගය වුෙණ් 
රුපියල් 132.75යි. එතෙකොට හරියටම අවුරුදු 08කට සියයට 
30කින් ෙම් රුපියල අවපමාණ ෙවලා තිෙබනවා. රජය විෙව්චන 
ඉදිරිපත් කරමින් කියනවා, පරණ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු 
කාලවල රුපියල අවපමාණ වුණාය කියලා. නමුත් මහින්ද 
චින්තන පතිපත්තිය යටෙත් ඒක ෙනොෙවන්න වග බලාගන්න ෙන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව සිටින්ෙන්.  1970 ගණන් ගැන කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ.  ෙම් රාජපක්ෂ රජය  ඉදිරිපත් කළ Budget  
අට තුළ අද වනෙකොට සියයට 30කින් රුපියල අවපමාණ ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ කියන්ෙන් අවුරුද්දකට සියයට 3.75ක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙම් ඉලක්කම් ෙසල්ලමක් ෙනොෙවයි.  
ෙම්ක  ජනතාවට දැෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජීවන බෙරන් තමයි 
ෙම්ක ජනතාවට දැෙනන්ෙන්. ෙමොකද,  අපි ෙබොෙහෝ ෙද් 
ආනයනය කරන රටක්.   ඒෙකන් තමයි උද්ධමනය ඉහළ 
යන්ෙන්. ඊට අමතරව ෙපොලී අනුපාතයටත් ෙම්ක බලපානවා; 
ආෙයෝජනයටත් ෙම්ක බලපානවා;  සංවර්ධනයටත් ෙම් සියලු ෙද් 
බලපානවා.   

උද්ධමනය ගැනත් වචනයක් කථා කරන්නට ඕනෑ. සමහරුන්  
බඩු මිල අඩු වීම ගැන කථා කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
උද්ධමනය කියන්ෙන් බඩු මිල වැඩි වී ෙම් ෙව්ගය. එතෙකොට 
කවුරු හරි කියනවා නම් සියයට 10ක ඉඳලා සියයට 8ක් දක්වා 
උද්ධමනය අඩු වුණා කියලා, එතැන කියැෙවන්ෙන් නැහැ බඩු මිල 
අඩු වුණා කියලා. එතැන කියෙවන්ෙන් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් බඩු 
මිල සියයට 10කින් වැඩි වුණා, නමුත් අද බඩු මිල සියයට 8කින් 
වැඩි ෙවනවා කියන එකයි.  අමතක කරන්නට  එපා, ෙම් රජය 
කාලෙය් දීම - 2008 අවුරුද්ෙද් - බඩු මිල සියයට 29.9කින් වැඩි 
වුණු අවස්ථාවක් තිබුණාය කියලා. එතැනදී ඒ උද්ධමන දර්ශකය 
පවා මහ බැංකුෙවන් ෙවනස් කළා. එතෙකොට දැන් බඩු මිල 
සියයට 7කින් වැඩි වනවා නම්, ඒ වැඩි වන්ෙන් අර කලින් වැඩි 
වුණු පමාණයටත් තවත් ඉහළින්.  ගරු කථානායකතුමනි,  
උද්ධමනය තනි ඉලක්කමක තබා ගන්න එක ගැන රජය ෙබොෙහෝ 
ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා. ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දී අවම 
වශෙයන් ෙදවරක් උද්ධමනය සියයට 9.8 දක්වා ගිහින් නැවතුණා.  
ඒක වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා  මම අහන්න කැමැතියි.  නමුත් 
උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය මාසෙය් උද්ධමනය කීයද? බඩු මිල වැඩි වීෙම් ෙව්ගය 
කීයද? ආණ්ඩුෙව් දත්තවලට අනුව සියයට 6.7යි. දැන් අපි ෙම්ක 
සංසන්දනය කරමු. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. විකල්පයක් හැටියට 
අපට කරන්නට පුළුවන් ෙද් ෙමොකක්ද කියලා අපට ඉස්සරහට 
කියන්න පුළුවන්.  නමුත්  අපි කෙළේ ෙමොකක්ද කියලා අපට 
පසුවටත් ෙපන්වන්න පුළුවන්.  
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ගරු කථානායකතුමනි, 2004 මැතිවරණයට කලින්  මාර්තු 
මාසෙය් උද්ධමනය කීයද? ඕනෑ ෙකනකුට Central Bank  එෙක් 
එෙහම නැත්නම් Department of Census and Statistics  එෙක් 
ෙපොතක් ෙපරළලා බලන්න පුළුවන්. උද්ධමනය සියයට 2.5යි.  
2.5යි!  ඒ කියන්ෙන් 2003 මාර්තු සිට  2004 මාර්තු වන ෙකොට බඩු 
මිල වැඩිවීෙම් ෙව්ගය සියයට 2.5යි, ගරු කථානායකතුමනි. අන්න 
එතැන තමයි ආර්ථික පතිපත්තිෙය් සාර්ථකත්වය ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සමහර  විට මම කියන ෙද් 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැති ෙවයි. ඔබතුමාටම පුළුවන්  research 
එෙකන් අරෙගන බලන්න. 2004 ජනවාරි මාසෙය් උද්ධමනය -
0.2යි. 2004 ෙපබරවාරි මාසෙය් උද්ධමනය -0.7යි.  2004 මාර්තු 
මාසෙය්  උද්ධමනය -0.8යි. ඒ කියන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, 
කාලයකට පස්ෙසේ ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට බඩු මිල ඇත්ත 
වශෙයන්ම පහළට එන්න පටන් ෙගන තිබුණා. That is called 
deflation, not inflation. Prices were actually dropping.  
එෙහම නම් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිවල 
ෙවනස ෙමතැනින් ෙපන්වන්න පුළුවන්, ඔවුන්ෙග්ම නිල 
වාර්තාවලට අනුව.  

ගරු කථානායකතුමනි, නැවතත් මෙග් පධාන මාතෘකාවට 
පැමිෙණන්නම්. දැන් බලන්න, ෙම් සංචිත දිහා. ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ඒක තමයි. ෙම් සංචිත ගැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා එතුමා කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙමොනවාද ෙම් සංචිත? 'සංචිත', 'සංචිත' කියලා අපි ෙකොයි 
ෙවලාෙව්ත් කථා කරනවා; 'අපට බාහිර අභිෙයෝගයක්' කියනවා. 
ෙමොනවාද, සංචිත? සංචිත කියන්ෙන් නිල වශෙයන් අපට තිෙබන 
විෙද්ශ විනිමය පමාණය- official gross reserves. මහ බැංකුව 
කියනවා, අපට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 07ක සංචිතයක් 
තිෙබනවා කියලා. 2011 දී අපට තිබුණා,  ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියන 08ක්. නමුත් දැන් ඒක බිලියන 07ට ඇවිල්ලා කියනවා. 
ෙකොෙහොමද, ගරු කථානායකතුමනි, රටක් හැටියට අපි ෙම් සංචිත 
එකතු කරන්ෙන්? අන්න එතැන තමයි වැදගත් වන්ෙන්. අපි සංචිත 
එකතු කරන්ෙන් ෙමෙහමයි. අපි අපනයනය කරනවා නම් අපට 
ෙඩොලර් ලැෙබනවා. අපි ආනයනය කරනවා නම් අපි ඔවුන්ට 
 ෙඩොලර්  නැවත ලබා ෙදනවා. අපනයන ආනයනවලට වඩා දිගින් 
දිගටම වැඩි නම් අෙප් රෙට් සංචිත එකතු ෙවනවා. අපයනවලට 
වඩා ආනයන දිගින් දිගටම වැඩි නම් ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් 
රෙට් සංචිත අඩු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් තවත් එක් පධාන ෙදයක් තිෙබනවා. ඒක තමයි 
අෙප් අම්මලා, අක්කලා, නංගිලා ෙබොෙහෝ ෙදනා මැද ෙපරදිග වැඩ 
කිරීම. දැන් අෙප් ගරු  රංජන් රාමනායක  මන්තීවරයාෙග් 
පශ්නයට ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන ෙකොට 
එතැන සංෙව්දීතාවක් තිබුණා. ඇයි ඒ? එෙහේ පාලම් යට ඒ අම්මලා, 
නංගිලා, අක්කලා දහදුක් විඳිමින් ඉන්නවා.  ඔවුන්ෙගන් ලබා ෙගන 
අපි සංචිත වැඩි කර ගන්නවා. අෙප් රෙට් ෙසේවය කරන 
විෙද්ශිකෙයෝ ඒ රටවලට  මුදල් යවනවාට වඩා විෙද්ශවල ෙසේවය 
කරන අෙප් අය අෙප් රටට  වැඩිපුර මුදල් එවනවා නම් සංචිත 
එකතු ෙවනවා. ෙමොකද,  ෙබොෙහෝ විෙද්ශිකෙයෝ අෙප් රෙට් වැඩ  
කරලා ෙඩොලර් එළියට අරන් යන්ෙන් නැහැ. අෙනක් පැත්තයි සිදු 
වන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් සංචිත වැඩි ෙවනවා. භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
අපනයන වැඩි ෙවනවා නම්, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් 
ෙපේෂණ වැඩි ෙවනවා නම්, අපට ෙඩොලර් එකතු කරලා සංචිත වැඩි 
කර ගන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් 
සංචිත වැඩි කරන්න තවත් කමයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ඒ කමය 
ගරු කථානායකතුමනි? ඒක තමයි සංචිත ණයට ගැනීම. සංචිත 
ණයට ගත හැකියි. අපට ෙඩොලර් ණයට ගත හැකියි. අරෙගන, 
සංචිත හැටියට ෙපන්විය හැකියි. ෙම්ක ඇස් බැන්දුමක් පමණයි, 
ගරු කථානායකතුමනි.  

මම ෙබොෙහොම ගරු කරන ඇමතිතුෙමකු වන ආචාර්ය සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමා ෙබොෙහොම උජාරුවට කියනවා, අපට ෙඩොලර් 
බිලියන 07ක් තිෙබනවා කියලා. අර මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා 
වාෙග්. නමුත් ඔහුෙග්ම සෙහෝදර ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර  ඇමතිතුමා, 
-ෙදන්නාම ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු- කියනවා, සංචිතවල පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා. භයානකම බාහිර අභිෙයෝගය ෙම්කයි කියලා 
එතුමා කියනවා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා "ආචාර්ය" පදවිය ලැබූ 
ෙකෙනක්. ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාත් ෙබොෙහෝ ෙද් ගැන 
ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක්. අපි ඒ ෙදන්නාටම ගරු කරනවා. නමුත් 
ෙමොකක්ද, ෙම් පරස්පරය? ෙකොෙහොමද, ෙම් ෙදන්නාෙග් මත 
ෙවනස් ෙවන්ෙන්? ෙම්ෙක්දී කවුද හරි, කවුද වැරදි?  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිවරයා 
හැටියට අය වැය 09ක් දැනට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා කියලා 
මම කිව්වා. අපි ෙම් සංචිතවල පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න කලින් 
ඉතා වැදගත් ෙදයක් මම ෙපන්නුම් කරන්න ඕනෑ. 2003 
අවසානෙය්, අෙප් ආණ්ඩුව ඡන්ද පරදින්න කලින් අපි අපනයනය 
කෙළේ ෙකොච්චරද කියලා ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ. දැන් මම කිව්වා 
ෙන්, ආනයනයට වඩා අපනයන වැඩි ෙවන්න ඕනෑ බව.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි අපනයනය කර තිෙබනවා,  අෙප් 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 28.1ක්. ෙම් රෙට් 
රුපියල් සියයක නිෂ්පාදන කරනවා නම් රුපියල් 28ක් අපි රට 
යවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 2012 අග වන ෙකොට අපනයන 
පමාණය සියයට 28.1 ඉඳලා සියයට 16.4ට කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඒක සියයට 42ක කඩා වැටීමක්. 
ඔබතුමාෙගන් මා පශ්නයක් අහනවා, "ෙම්ක ජයගහණයක්ද?" 
කියලා. ෙම්ක මහින්ද චින්තන ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ජයගහණයක් 
ද? මා හිතන්ෙන් නැහැ පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව කවුරුත් ෙම්ක 
ජයගහණයක් හැටියට පිළිගන්නවා කියලා. ෙම්ක ජයගහණයක් 
ෙනොෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, UNP රජය කාලෙය් ඇඟලුම් 
අපනයනය  පටන් ගත්තා. 2003 දී අපි ඇඟලුම් රට යවලා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් ලබා ගත්තා.  2012 
අවසානෙය් දී අපි ඇඟලුම්වලින් ෙකොපමණ ලබා ෙගන තිෙබනවා 
ද? ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 3.9යි. අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5 ඉඳලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 3.9ට පමණයි ෙම් ඇඟලුම් අපනයන වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත් අපත් එක්ක තරග කරන ෙවනත් රටවල් දිහා 
බලන්න. ඉන්දියාෙව් 2003 ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.3 
ඉඳලා 2012 වන ෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 14ට වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා.  බලන්න,  අර කුඩා රටක් වන බංග්ලා ෙද්ශය 
දිහා. 2003 දී ඔවුන් අපනයනය කෙළේ  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 5.6යි. අද වන ෙකොට ගරු කථානායකතුමනි, බංග්ලා 
ෙද්ශය අවුරුද්දකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 20 ඉක්මවා 
ඇඟලුම් අපනයනය කරනවා. හතර ගුණයකින් වැඩි වීමක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමතැන අපි ලබා තිෙබන්ෙන් ජයගහණයක් ෙනොෙවයි 
පරාජයක්. ඇඳුම්වලට අමතරව ෙමොනවාද ෙම් මහින්ද චින්තන 
ආර්ථික පතිපත්තිෙයන් අපනයනය කරන්ෙන්?   ඒ නිෂ්පාදන 
ආර්ථිකය ෙකෝ?  ෙකෝ, අපනයන ආර්ථිකය? ෙකෝ, අපනයන 
කර්මාන්ත? ෙම්වා තමයි ඒ අමාරු පශ්න. ෙම්ක තමයි තිත්ත 
ඇත්ත. ෙම්ක තමයි ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්ෙව්.    

අපි පිළිගන්නවා, පරිගණක ෙතොරතුරු ෙසේවා  -ITES-   
යම්කිසි විධියකට වර්ධනය ෙවනවා කියලා.  නමුත් එතැන 
තිෙබන්ෙනත් ෙඩොලර් මිලියන 460ක පමණ පමාණයක්. ෙම්ක 
මදි.  මා නිෙයෝජනය කරන ෙකෝට්ෙට් ආසනෙය් අර HSBC එක 
පටන් ගත්තායින් පස්ෙසේ එවැනි  HSBC centresවත් ෙම් 
වනෙකොට තව 20ක්, 30ක් තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ඒවා පාෙර්  යන 
කිසිම ෙකනකුට ෙප්න්න නැහැ. සංචාරක ඉපැයුම් ගැන කථා 
කරනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙඩොලර්  මිලියන 711යි ලැබිලා 
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තිෙබන්ෙන්. සමහර විට ෙඩොලර් මිලියන 1,000 ඉක්මවන්න 
පුළුවන්. නමුත් එතැන ෙලොකු විෙව්චනයක් තිෙබනවා. මා එතැනට 
එන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් 
සංචාරක ව ාපාරය වැඩි කර ගැනීම සඳහා අෙප් රට, සමාජය, 
සභ ත්වය අපි පාවා ෙදනවා ද, නැද්ද කියන එක ගැන. එෙහම 
නම්- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு 

ேகசு  சந்திரகுமார்]  தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් ගරු ඩිව් 

ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් දැන් කරන විෙව්චනය අපි දිගින් 
දිගටම කරපු විෙව්චනයක්.  අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ ෙම් විෙව්චනය 
මා ෙම් ගරු සභාෙව් කර තිෙබනවා. එතැනදී ඒක පිළිගත්ෙත් 
නැහැ.  නිකම් මඩ ගහපු එක විතරයි කෙළේ. නමුත් දැන් රජෙයන්ම 
ෙම් විෙව්චනය ඉදිරිපත් කරනවා, බාහිර අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා 
කියලා.  

දැන් මා  කිව්වා, ෙම් රට භාණ්ඩ හා ෙසේවා අපනයන ෙවනුවට 
ජාත න්තර බැඳුම්කර හරහා ණය අරෙගන සංචිත ඉහළ දමනවා 
කියලා.  ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක අප දකින්ෙන් 
අප විසින් අප රවටා ගැනීමක් හැටියටයි. මා කියන නිසා පිළිගන්න 
එපා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කියන නිසා පිළිගන්න එපා. 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කියන නිසා පිළිගන්න එපා. අෙප් 
රෙට් තිෙබනවා IPS - Institute of Policy Studies-  කියලා 
ආයතනයක්.  ෙම් IPS  ආයතනෙය් සභාපතිතුමා Prof. W.D. 
Lakshman. එතුමා අපි කවුරුත් පිළිගන්නා ඉහළම ගණෙය් 
ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක්. කිසිම විධියකට යූඑන්පීකාරයකු නම් 
ෙනොෙවයි. ෙම් IPS ආයතනෙය් ආරම්භක සභාපතිතුමා ගිය 
සතියට කලින් සතිෙය් නැසී ගිය, අෙප් රෙට් බිහි වුණු පධානතම 
ආර්ථික විෙශේෂඥයා වන ආචාර්ය ගාමිණී ෙකොෙරයා මහත්මයායි.  

ඒ ආයතනය අෙප් සංචිත පිළිබඳව ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? I 
will just read out a few sentences  mentioned there.  "In 
terms of the composition of Sri Lanka's reserves, the bulk of 
it is made up of foreign borrowings, including funds raised 
through issuance of 10-year bonds". "the bulk of it", ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් සංචිතවලින් වැඩි පමාණයක් තිෙබන්ෙන් 
විෙද්ශවලින් ගත්ත ණය. ඒ වාෙග්ම ෙමෙහමත් කියනවා. "The 
strategy of buying reserves carries risks, particularly when a 
country's capacity to accumulate resources from non-
borrowed sources by raising earnings from exports of goods 
and services is on the wane". ෙමොකක්ද ඒ කියන්ෙන්?  අෙප් 
අපනයන වැඩි ෙවන්ෙන් නැති අවස්ථාවක අපි ෙමවැනි විෙද්ශ 
ණය ගැනීම තුළින් risk එකක් තිෙබනවා -අවදානමක් තිෙබනවා- 

කියනවා. ඒ වාෙග්ම කියනවා, "This may lead to an external 
crisis"; "external crisis" කියලා.  බාහිර අර්බුදයකට පත් ෙවන්න 
පුළුවන් කියනවා. ෙම්ක ෙද්ශපාලන කථාවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන පධානතම ආර්ථික විද ා විශ්ෙල්ෂණ 
ආයතනය. ෙම් ගරු සභාෙව් ෙගොඩක් ෙවලාවට කථා කරන්ෙන් 
ෙබොරු ෙද්ශපාලන කථා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව 
100ට තිබුණු ණය පතිශතය දැන් 80ට බැහැලා තිෙබනවා. නමුත් 
යථාර්ථය ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් composition එක ෙගොඩක් ෙවනස් 
ෙවලා. එදා තිබුෙණ් සියයට දශම 1 ණය. අද තිෙබන්ෙන් සියයට 
10 ණය. මම ඔප්පු කරලා ෙපන්වනවා, දැන් තිෙබන්ෙන් සියයට 
10 ණය කියලා. ෙමතුමන්ලා කියනවා, "The overall debt-to-
GDP ratio masks the growing external debt service 
obligations on Sri Lanka, arising from changes to its 
composition". ඒකයි මම කියන්ෙන්. "The share of non-
concessional and commercial borrowing rising to 50.5 per 
cent of total external debt in 2012 from a share of 7.2 per 
cent in 2006". ෙම්ෙකන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් සත . ෙම්ක තමයි 
යථාර්ථය. ෙම්ෙකන් පැනලා යන්න එපා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා. හිනා ෙවන්න එපා මම ෙම් කියන කථාවලට. හිනා 
වුණාට කමක් නැහැ, නමුත් හිතට ගන්න මම ෙම් ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන් කියලා.  

සමහර ඉහළ නිලධාරින් ෙපන්වන්න උත්සාහ කරනවා, ණය 
ගැනීම ජයගහණයක් හැටියට. ඇත්ත වශෙයන්ම full-page 
advertisement  එකක් දාලා තිෙබනවා, අපි ෙමපමණ ණයක් 
ගත්තා, අපිට ෙම්කට award එකක් ලැබුණා කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විධියට ණය ගන්න එක 
ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. ෙම් විධියට ණය ගන්න එක පරාජයක්. 
ෙම්වා ෙලෝකයට කියන්න එපා. ෙම් ගැන one-page 
advertisements දමන්න එපා. ඒ විධියට advertisements දාන එක 
ස්වයං වින්දනයක්; commission talk එකක්. ෙමොකද, ෙම් ණය 
ගන්න විට HSBC බැංකුව, ෙඩොයිෂ් බැංකුව, සිටි බැංකුව 
ෙකොපමණ commissions ලබා ගන්නවා ද? Structuring fees 
කියලා කියනවා, marketing fees කියලා කියනවා. සමහර 
ෙවලාවට සියයට දශම 5ක් දක්වා ෙමවැනි commissions ලබා 
ගන්නවා. ෙම්වා ෙකොෙහොම ෙබදී යනවාද කියලා අපි දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් කාට ෙහෝ තර්ක කරන්න පුළුවන් සමහරුන් 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අවශ තාවන් සඳහා  ෙමවැනි ණය ලබා 
ගැනීම සඳහා රට තල්ලු කරනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඔය කියන පතිශතය තවත් පහළට යාමට එක 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා.  I want to make this point very clear; it is 
an important point. රජය ණය ගන්න පමාණය යම් කිසි 
විධියකට අඩු කරමින් රජයට අනුයුක්ත ආයතන හරහා ෙම් ණය 
ගන්නවා.  I mean, instead of getting loans as the Government 
of Sri Lanka, they are using quasi-Government agencies to 
get the loans. ෙහොඳම උදාහරණයක් තමයි NSB එක. NSB එක 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 750ක ණයක් ගත්තා. 
ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිපුරම ෙගව්ෙව් ඒ ණයට. කීයක් ෙගව්වාද? 
Fees හැරුණාම ෙපොලිය පමණක් සියයට 8.875 ක් ෙගව්වා. ඒ 
කියන්ෙන් ගාස්තු හැරුණාම. ගාස්තුත් එක්ක ගත්තාම සියයට 9 
ඉක්මවනවා. සියයට 9 ෙපොලියට අවුරුදු 5, අවුරුදු 10 ණය 
ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් ගන්ෙන් නැහැ.  ගීසියවත් ෙමපමණ වැඩි 
ෙපොලියකට ණය ගන්ෙන් නැහැ. ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර DFCC 
එකටයි, NDB එකටයි සමච්චල් කරලා තිෙබනවා කියලා අද 
පත්තරයක තිෙබනවා මම දැක්කා. 

He has asked, "What kind of development banks are they 
if they cannot raise US Dollars 250 million from an 
international sovereign bond?"  ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙය්දී 
ජනාධිපතිවරයා කිව්වා, "මම NDB බැංකුවටයි, DFCC 
බැංකුවටයි ෙඩොලර් මිලියන 250 ගණෙන් ණය ගන්න ෙයෝජනා 
කරනවා." කියලා. නමුත් NDB බැංකුවට එක ෙඩොලරයකවත් 

675 676 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 
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ණය ගන්න බැරි වුණා. ඔවුන් මාස හයක් තිස්ෙසේ උත්සාහ කළත් 
ගන්න බැරි වුණා. DFCC බැංකුව ලජ්ජාෙවන් ෙබ්ෙරන්න ඕනෑ 
නිසා ෙඩොලර් මිලියන 250ක් ෙවනුවට අවුරුදු පහකට ෙඩොලර් 
මිලියන 100ක් ගත්තා. ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව් අවුරුදු 10කට 
කියලායි. Do you know what the yield of that bond today is? 
Today, the yield of that bond is over 10 per cent; සියයට 10ට 
වැඩියි. කූපන් එකක් තිෙබනවා, සියයට 9.7ක. ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, සංචිත වැඩි ෙවලාය කියා ෙපන්වන්න ෙම් 
විධියට ණය අරෙගන රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
This is not the truth. We are hiding the truth. ෙම්ක ෙකොෙළේ 
වහලා ගැහීමක්. ෙම්ක ඇස් බැන්දුමක්. ෙම්ක අපිටම අපි ෙබොරු 
කියා ගැනීමක්.  

අෙනක් කරුණ, මෑතකදී පටන් ෙබොෙහෝ ණය ෙශේණිගත 
කිරීෙම් ආයතන, ස්වාධීන පර්ෙය්ෂණ ආයතන මහින්ද රාජපක්ෂ 
රජය ෙබොෙහෝ ඉහළින් පිළිගන්නා, අෙප් සරත් අමුණුගම 
මැතිතුමාෙග් ෙහොඳම මිතයා වන ජාත න්තර මූල  අරමුදල - IMF 
එක - පවා බාහිර අභිෙයෝග පිළිබඳව කියනවා, අනතුරු අඟවනවා. 
ඊට අදාළ ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා. කියවන්න ෙවලාව නැහැ.  
IMF එක ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? It says, "New external 
borrowing should also be done with a close eye to 
sustainability, and the need to ensure that investments 
generate the resources needed to service these obligations".  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, NSB එක සියයට 10ක් දීලා 
ෙඩොලර්වලින් ණයක් ගන්නවා නම්,  interest එක හැටියට සියයට 
15ක් ෙඩොලර්වලින් ලබා ගන්න NSB එකට හැකියාවක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්වලින් සියයට 15ක 
ලාභයක් ලබා ගන්න ෙකොෙහේද පුළුවන් වන්ෙන්? එෙහම කරන්න 
බැහැ. NSB එක සල්ලි දුන්ෙන් කාටද? NSB එක නැවතත් සල්ලි 
දීලා තිෙබන්ෙන් රජයටමයි. ඒ සමහර පාරවල් හදන්නයි. 
තමන්ෙග් ෙපෞරුෂත්වය උලුප්පා ගැනීම සඳහා කරන වැඩ 
කටයුතුවලටයි.  

Fitch Ratings එක ෙමෙසේ කියනවා:  

"Sri Lanka has been unable to attract much by way of 
Foreign Direct Investment - FDI - inflows following the 
end of its civil war, with net FDI averaging just 1.2 per 
cent of GDP since 2009. This is low in comparison with 
most regional peers, and has fuelled a reliance on debt-
creating capital". The same thing is being said by 
everyone, Hon. Deputy Chairman of Committees. These 
are not UNP karayas; these are independent people.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් ගැටලුව 
තමයි ෙම් පරස්පරය. එතෙකොට අපි බලන්න ඕනෑ, ෙම් අය වැය 
තුළින් ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ රජය අරෙගන 
තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියලා. What are the measures 
taken by this Government to deal with these external issues 
that are hanging over us? සමා ෙවන්න ඕනෑ, ෙම්ක කියනවාට. 
මා බැලුවා, ෙම් Budget කථාෙව් ෙකොටස් 100ක් තිෙබනවා. ඉන් 
අපනයනය ගැන තිෙබන්ෙන් එක ෙකොටසයි; 14.1 පමණයි. ඒක 
ෙනො කියා බැරි නිසා ෙබොෙහොම සුළුෙවන් කියලා තිෙබනවා. 
සියයට එකක පමුඛතාවක් පමණයි, අපනයනයට දීලා තිෙබන්ෙන්. 
අපනයනයට පමුඛතාවක් ෙදනවා නම්, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන්න 
ඕනෑ එක ෙකොටසක් ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් ෙකොටස් පහෙළොවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. අපනයනය වැඩි කර ෙගන අපි ෙම් රෙට් 
අභ න්තර අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙම් 
අය වැෙය් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුවට ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන්ෙන් 
ෙවනත් ස්ථාවරයක්. ඒක ඔවුන්ෙග් පතිපත්තිය ෙවන්න පුළුවන්. 
මම ඒක විෙව්චනය කරනවා. ෙමොකද, මම ඒක පිළිගන්ෙන් නැති 

නිසා. ඔබතුමන්ලාත් ස්වයං විෙව්චනයක් කරන්න. ආනයන 
ආෙද්ශ කර්මාන්ත - import substitution - ගැන ෙම් අය වැෙය් 
ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කරනවා. බටර්වලට බද්ද ගහනවා කියනවා, 
ආනයන ආෙද්ශන නිසා. සීනිවලට බද්ද ගහනවා කියනවා, 
ආනයන ආෙද්ශන කියලා.  

ඇත්ත කථාව ඒක ෙනොෙවයි. ඒ ගහන්ෙන් රජෙය් ආදායම 
ෙබ්රා ගන්නයි. නමුත්, we cannot do that, I am telling you. 
Look at all what has been written about this country's 
economic history. Look at everything that has been written 
by Prof. W.D. Lakshman; look at everything that has been 
written by Prof. A.D.V de S. Indraratne; look at what has 
been written by Sarath Rajapatirana; look at what has been 
written by Prof. Prema-chandra Athukorala; look at what has 
been written by Saman Kelegama. They all argue that we 
cannot sustain an import substitution economy. මිලියන 20ක් 
වැනි ජනගහනයක් සිටින කුඩා රටක් ආනයන ආෙද්ශන  තුළින් 
සංවර්ධනය කරා ෙගන යන්න බැහැ. බැසිල් ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම 
ෛධර්යයක් ගන්නවා, එතුමාෙග් "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් 
ෙගවතු වගා වැඩ පිළිෙවළ දියුණු කරන්න.  එෙහම කරන්න. ඒක 
ෙහොඳයි. ෙහොඳ නැහැයි කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ඒෙකන් බැහැ, 
අපට අවශ  ඉහළ මධ ම  පාන්තික රටක් හැටියට ෙම් රට 
පරිවර්තනය කරන්න. ඒක කරන්න බැහැ. It cannot be the 
strategy. The strategy must be exports.  එතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී 
ඒකට උත්තර ෙදයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  මම 
කියන්න හදන්ෙන් ඒක තිරසාර පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි කියන 
එකයි. ඩිව් ගු  ණෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්වා, අෙප් පතිපත්තියත් ෙම් 
රජෙය් පතිපත්තියත් අතර පධානම ෙවනස අපනයන පතිපත්තිය 
කියලා. ඒක තමයි දැන් ෙම් ෙවලාෙව් මම කිව්ෙව්. අපි කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අෙප් කුඩා ව වසායකෙයෝ, කුඩා ෙගොවිෙයෝ ෙම් 
සියලුම ෙදනා ෙලෝකයට එකතු කරන්න ඕනෑ කියලායි අපි 
කියන්ෙන්. ලංකාව ෙලෝකයට එකතු කරන්න ඕනෑ. වරකාෙපොල 
කුඩා රබර් වතු හිමිෙයෝ, එෙහම නැත්නම් මාතෙල් අක්කර 
භාගයක වම්බටු වවන එළවලු ෙගොවිෙයෝ, එෙහමත් නැත්නම් 
ෙකෝට්ෙට් මෘදුකාංග කරන ව වසායකෙයෝ ඇෙමරිකාවට, 
යුෙරෝපයට, චීනයට, ජපානයට, ෙනදර්ලන්තයට, ෙඩන්මාර්කයට, 
කැනඩාවට, රුසියාවට අපි එකතු කරන්න ඕනෑ. ඉහළ මිලකට අප 
අපනයනය කරන්න ඕනෑ. ඒකයි අවශ තාව. අය වැයකින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අන්න ඒක සඳහා පසු බිම සකස් කිරීමයි. 
එෙහම නම් 100ක් කියනවා නම්, ඒ සඳහා කියන්ෙන් 100න් 
එකක් නම් එතැනදී ෙලොකු පසු බෑමක් තිෙබනවා කියලා මම 
කියන්න කැමැතියි. අපි කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. Your time is over.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අපි කියන්ෙන් ෙගෝලීය ෙවෙළඳ ෙපොළ තරණය කරන්න 

තිෙබන පධානතම සාධකය වන්ෙන් ඉහළ තරගකාරිත්වයකින් 
යුත් සමාජ, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික පතිපත්තියයි කියන එකයි. 
ඒක තමයි අෙප් විකල්පය. අෙප් විකල්පය ෙමොවුන්ෙග් 
පතිපත්තියට වඩා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස්. [බාධා කිරීමක්] Hon. 
Minister, I do not have time to reply you.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)\ 
බාහිර ෙලෝකෙය් තිෙබන බලපෑම්  ගැනත් කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
බාහිර ෙලෝකෙය් තිෙබන බලපෑම් මත තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, 

බංග්ලා ෙද්ශය 2003  ෙඩොලර් බිලියන 5 ඉඳලා 2012 ෙඩොලර් 
බිලියන 20 දක්වා වැඩි කර ගත්ෙත්. ඔවුන්ටත් බලපාන්ෙන් ඒ 
බාහිර  ෙගෝලීය වාතාවරණයම තමයි. බංග්ලා ෙද්ශයට එක 
ෙලෝකයකුත්, අපට ෙවනත් ෙලෝකයකුත් නැහැ. අපි ඔක්ෙකොම 
ඉන්ෙන් එක ෙලෝකෙය්යි.  We have to change the focus of our 
policy.   

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට ෙවලාව නැති නිසා ෙම් කාරණයත් ඉක්මනින් කියන්න 

ඕනෑ. එතුමා කළ අෙනක් අභ න්තර අභිෙයෝගය තමයි රජෙය් 
ආදායම ඉතාමත්ම දරුණු විධියට කඩා ෙගන වැෙටනවාය  කියන 
එක. එතැනදී මම කියන්න කැමැතියි- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Our strategy  is to shift to biogas technology. That is 

our strategy. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Okay. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි, හරි. දැන් මම කථාව නවත්වනවා. තව එක ෙදයක් කියලා 

මම කථාව නවත්වන්නම්. එතැනදී ෙම් පතිපත්තිවල ගැටීමක් 
තිෙබනවා. ඒ ගැටීම තමයි අද ජයසුන්දර මහත්මයා කියනවා,  
"සියයට 13ට ආදායම බැස්සාට කමක් නැහැ, ෙමොකද අපි වියදම් 
කරන්ෙන් සියයට 14යි. අපට අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් අය වැය 
පරතරය අඩු කර ගන්නයි. නව ලිබරල්වාදෙය් මූලික අරමුණ 
ඒකයි" කියලා. නව ලිබරල්වාදෙය් මූලික අරමුණ ෙමකක්ද? 
Budget deficit එක අඩු කරන එකයි. මහින්ද චින්තනෙය් මූලික 
අරමුණ ඒක ෙනොෙවයි. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට කලින් 
ඉදිරිපත් කළ මහින්ද චින්තනෙය් කියනවා, ඒක ෙනොෙවයි කියලා. 
So, this is "confusenomics".  

එතැනදී ආදායෙම් කඩා වැටීම නිසා ජනතාවට අවශ  
සුභසාධන කටයුතු, අධ ාපන කටයුතු, ෙසෞඛ  කටයුතු කරන්න 
විධියක් නැතිව යනවා. Sir, I will stop with this.  අෙප් රට මැදි 
ආදායම් උගුෙලන් ෙබ්ෙරන්න නම් රජය වැඩිපුරම වියදම් කරන්න 
ඕනෑ, අධ ාපනයට සහ තාක්ෂණයට. ගරු තිස්ස විතාරණ 
ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා මම ෙම්ක කියන්න ඕනෑ. නැෙනෝ 
ෙටක්ෙනොෙලොජි ආයතන වැනි ෙද්වල් හදලා එතුමා ෙම් පිළිබඳව 

ෙකොයි තරම් වැඩ කරනවා ද? අපි ඒක අගය කරන්න ඕනෑ. ඒවා 
ෙහොද ෙද්වල්. එතුමාට ෙම් ගැන ෙත්ෙරනවා. Sir, with this, I 
will wind up.  

මම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කෙළේ ෙම් අය වැෙය් 
තිෙබන පධානම ගැටලුව පිළිබඳවයි. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර 
ඇමතිතුමා කියපු විධියට බාහිර අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි පධාන ගැටලුව. ඒ සඳහා වන 
පතිපත්ති රාමුව ෙම් අය වැෙය් නැහැ කියන එක තමයි මෙග් 
විෙව්චනෙයන් මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

 
[මධ ාහ්න 12.00] 
 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(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 නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි ෙම් අය වැය 

විවාදයට සහභාගි ෙවන්ෙන් වැදගත් කාරණා ෙදකක් සිදු ෙවලා 
තිෙබන ෙමොෙහොතකයි. එකක්, ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වරට 
උතුෙර් පළාත් සභාව පිහිටුවලා, උතුෙර් ජනතාවට පජාතන්තවාදී 
අයිතිය දීලා, අනාගතෙය්දී ඒ පළාත් සභාෙව් බලතල තව තවත් 
පුළුල් කර ගන්නට අවකාශ ඇති කරන්න කටයුතු කරන 
ෙමොෙහොතක. ෙදවැනි කාරණය තමයි,  දිවංගත බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් පධානත්වෙයන් 1976 දී  ෙනොබැඳි සමුළුව ලංකාෙව් 
පැවැත්වූවාට පස්ෙසේ  ෙලෝකෙය් පුළුල්ම ජාත න්තර සමුළුව  -
ෙපොදු රාජ  මණ්ඩල සමුළුව- ෙම් රෙට් පැවැත්වීම. ඒ කරුණු 
ෙදකට පසුව ෙගනා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් විෙශේෂත්වයක් 
තිෙබනවා.  

මෙග් මිත ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් කථාවට මම 
ෙබොෙහොම ආසාෙවන් කන් දුන්නා. එතුමායි මායි එක පැත්ෙත් 
හිටපු කාලෙය් එතුමාෙග් ඔය වාෙග් ෙනොෙයකුත් කථා මම අහලා 
තිෙබනවා.  එතුමා කිව්වා, වර්තන වියදම ගැන.  කන්න ෙදන කෑම 
ෙව්ලත්  ඒෙක් අඩංගු ෙවනවා කියලා එතුමා එෙහම අර්ථ 
දැක්වූවා. මම එතුමාෙග් පළමුවැනි වාක ය විතරයි කිව්ෙව්. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය කථාෙව් හයවැනි පිටුෙව් 
රජෙය් වර්තන වියදම ෙමොකක්ද කියන එක ගැන සංඛ ා ෙල්ඛන 
අනුවම පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එහි 
ෙමෙහම තිෙබනවා: 

"ගරු කථානායකතුමනි, රුපියල් බිලියන 1,200ක පමණ රජෙය් 
වර්තන වියදම් රජෙය් ආදායමට වඩා වැඩි ෙවනවා. අධ ාපන, 
ෙසෞඛ , ගාමීය සංවර්ධන, පරිපාලන හා ව ාප්ති ෙසේවා ෙමන්ම 
ජාතික ආරක්ෂාව සැපයීමට රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් රුපියල් 
බිලියන 390ක් පමණ ෙවනවා. තවත් රුපියල් බිලියන 125ක් 
විශාමිකයන් සඳහා ෙගවනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය, ඖෂධ හා 
පුළුල් වූ සුභසාධන වියදම්වලට රුපියල් බිලියන 100ක් පමණ වියදම් 
ෙවනවා. ෙම් වියදම් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ෙපොලී සඳහා රුපියල් 
බිලියන 445ක් වැය වන අතර එයින් රුපියල් බිලියන 360ක්ම වැය 
වන්ෙන් ෙද්ශීය ණය සඳහා ගත් ෙපොලී සඳහා ය. ඒ වියදම්ද 
කළමනාකරණය කරගත යුතු ෙවනවා."  

ෙමතැනදී පැහැදිලිව කියනවා, ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. 
ෙමන්න ෙමතැන තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකයයි, අෙප් 
ආර්ථිකයයි අතර තිෙබන පැහැදිලි ෙවනස. ෙම් වර්තන වියදෙම් 
තිෙබන ෙබොෙහෝ අංග  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මම හිටපු 
කාලෙය් - 2002- 2004 කාලෙය් මම මැති සභෙය් හිටියා - අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් තිබුෙණ් නැහැ.  ඒකයි ෙමතැන තිෙබන ෙවනස.  
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධයකට ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් 
වියදම් කරලා, ඒ නිසා තැලිලා ෙපොඩි ෙවලා තිබුණු ආර්ථිකයක් 
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තමයි 2009 ඉඳලා ෙම් නැඟිටින්ෙන්. ඒ නිසා 2002 - 2004 තිබුණු 
ආර්ථිකයත්,  2007 ඉඳලා එන ෙම් ආර්ථිකයත් එක විධියට 
සංසන්දනය කරන්න එපා කියලා මම ආචාර්යතුමාට කියනවා. මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, ෙම් ඔක්ෙකෝම නරක නම් ෙම් 
ආර්ථික දර්ශක වැඩි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.   

මම ෙද්ශපාලනයට ආෙව් ෙම් රෙට් දිළිඳුකම නැති කරන්න. 
මම ආෙව් සමාජවාදෙයන්. ඒක අධ යනය කරලා තමයි ආෙව්. 
අදත් මෙග් පපුෙව් තිෙබන්ෙන් යම් දවසක සම සමාජයක් ෙම් රෙට් 
බිහි ෙවනවාය කියන දර්ශනයයි.  මා ආපු ඒ ගමෙන් ෙවනස්කම් 
තිබුණා. නමුත් අද  යන්ෙන්ත් ඒ ගමනට. ඒෙක් මූලිකම ෙද් වන 
දරිදතාවට අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

2006 ෙම් රෙට් දරිදතාව තිබුණා, -දිළින්දන් හිටියා- සියයට 
15.2ක්. ඒක 2013 ෙවන ෙකොට සියයට 6.4ක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම්වා තමයි ෙම් ආර්ථික දර්ශකෙය් තිෙබන වටිනාකම්. 
දුප්පත්කම නැති කරලා තිෙබනවා.   ගාමීය දුප්පත්කමත් අඩු 
කරලා තිෙබනවා. එය 15.7 ඉඳලා 7.5  දක්වා අඩු කරලා 
තිෙබනවා. 2005 දී  ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩුව භාර ගන්න ෙකොට 
ඒක පුද්ගල ආදායම තිබුෙණ් ෙඩොලර් 1,421ට. නමුත් අද ෙම් ෙවන 
ෙකොට ඒක ෙඩොලර් 2,923යි. තව ෙඩොලර් 77යි ඕනෑ ෙවන්ෙන් 
තුන්දාෙහේ ඉලක්කය පන්නන්නට. එතෙකොට සාමාන  මාසික 
ආදායම කීයද? 2005 දී රුපියල් 4,896 තිබුණු  මාසික ආදායම අද 
වන විට  රුපියල් 11,932  දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

විදුලිය ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 76.7කට 
තිබුණු විදුලිය අද ෙවන විට සියයට 94 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. බස්නාහිර සහ දකුෙණ් ජනතාවෙගන් සියයට 
100කටම අද විදුලිය තිෙබනවා. මධ ම පළාෙත් සියයට 98යි. ෙම් 
ඊෙය් ෙපෙර්දා නිදහස් කර ගත්ත උතුරු පළාෙත්ත් විදුලිය ලබා දීම 
සියයට 90 පැනලා තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝටම මුදල් වියදම් 
කරලා තමයි ෙම් ආර්ථිකය ෙම් තත්ත්වයට ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව එදා වාෙග් ''කටු අත්ෙත් මල් පිෙපන 
තුරු බලා ඉන්න'' කියලා ජනතාවට කියලා නැහැ.ජනතාවට 
ෙදන්න පුළුවන් සියලු සහනාධාර දීලා තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා පානීය ජලය සියයට 75කටයි  
තිබුෙණ්. දැන් මිනිසුන්ෙගන් සියයට 87.7කට  පානීය ජලය 
ලැබිලා තිෙබනවා. උතුරු මැද පළාෙත් ජල පවිතාගාරයක් ඉදි 
කරන්න ෙමවරත් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 900ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වකුගඩු ෙරෝගයට ෙගොදුරු වී ඉන්න මිනිසුන්ට 
ජලය සැපයීම සඳහායි. වැසිකිළි පහසුකම්  එදා තිබු ෙණ් සියයට 
90යි. ඒක සියයට 94.4 දක්වා අද වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එදා 
ෙරෝහල් 606ක් තිබුණා. අද ෙරෝහල්  790ක් තිෙබනවා. එදා රජෙය් 
පාසල් 9,723ක් තිබුණු අතර අද ඒ පමාණය 9,931ක්. 2002 ඉඳලා 
2004 වන තුරු තිබුණු ඒ ආණ්ඩුව හුඟක් ෙහොඳ වැඩ කළා. නමුත් 
මම එකක් කියන්න ඕනෑ. ඒ රජය ෙම් වාෙග් සුබසාධන වැඩ කෙළේ 
නැහැ. පාසලක් හැදුෙව් නැහැ. ෙරෝහලක් හැදුෙව් නැහැ. රස්සාවක් 
දුන්ෙන් නැහැ. ඒ කාරණය මතක තියා ගන්න. එදා මමයි, එස්.බී. 
දිසානායකයි අගාමාත තුමාත් එක්ක ෙම්වා සඳහා ෙකොච්චර සටන් 
කළාද? ෙම් විධියට ආණ්ඩු ෙගන යන්න බැහැ,  තුන්වැනි 
ෙලෝකෙය් දුප්පත් රාජ යක් වන අපට ඇෙමරිකාව කරන විධියට  
ආණ්ඩු කරෙගන යන්න බැහැ කියලා ෙකොච්චර සටන් කළා ද? 
අන්න ඒක තමයි 2004 දී යූඑන්පීකාරයන්ම යූඑන්පී ආණ්ඩුව පරාද 
කරන්න ෙහේතුව වුෙණ්, හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි.  

එදා අෙප් ආණ්ඩුව බලය ගන්න ෙකොට දුරකථන පහසුකම් 
තිබුෙණ් සියයට 23කට. අද එය සියයට 117 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අද එක් ෙකනාට ෙටලිෙෆෝන් එකට වඩා තිෙබන 
මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතය ගන්න. එදා ෛවද වරු හිටිෙය් 12,692යි. 
අද කීයද? අද ෛවද වරු 18,252ක් ඉන්නවා. එදා ෙහදියන් 

හිටිෙය් 20,332යි.  අද ෙහදියන් 30,217ක් ඉන්නවා. Midwifeලා 
එදා හිටිෙය් 7,316යි. අද 8,703ක්  ඉන්නවා. ඒ විධියට තමයි 
ෙසෞඛ  ෙසේවය මිනිසුන්ෙග් ජීවත් වීෙම් හැකියාව වැඩි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්මයි මාතෘ මරණ සංඛ ාව. හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු බංග්ලා ෙද්ශෙය්, ඉන්දියාෙව්, 
පකිස්තානෙය් ෙම් සියලු ෙසෞඛ  දර්ශක අපට වඩා ඉතා පහළ 
මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. ආර්ථික දර්ශක පිළිබඳව කථා කළ 
හැකියි. නමුත් මානුෂික දර්ශක පිළිබඳව කථා කරන්න බැහැ. ඒ 
නිසා තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැලෑසිෙය්  ආර්ථික 
විෙශේෂඥ වරු ඒක පුද්ගල ආදායමින්  මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය, රටක 
දියුණුව මනින්න බැහැ කියලා කියන්ෙන්. අද ඒෙගොල්ලන් 
කියනවා, ඒක පුද්ගල ආදායමින් රටක් දියුණු වනවාද කියලා තීන්දු 
කරන්න බැහැ කියලා. අපි සමාජ දර්ශක ෙවනම ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. සමාජ දර්ශක අනුව බලන ෙකොට ලංකාව  ඉතා ඉහළ 
මට්ටමක ඉන්න බව මතක තියා ගන්න. මාතෘ මරණ සංඛ ාව 
දාහකට 0.44ක් තිබුණු අතර, අද එය 0.31 වන තුරු තවත් අඩු  
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ළදරු මරණ සංඛ ාව 
දාහකට 11.2ක් තිබුණා. අද එය  9 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙබ්රාෙගන තිෙබන්ෙන් දරුවන්ෙග් සහ අම්මලාෙග් ජීවිත.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වා ෙග්ම තමයි රැකියා 
නියුක්තිය. අද මම වාෙග් උපාධිධාරි කිසි මිනිෙහකු -2012 වන 
තුරු pass out  වුණු එක උපාධිධාරියකු- ෙගදර නැහැයි කියන 
කාරණය මතක තියා ගන්න. හැම උපාධිධාරිෙයකුටම රස්සා දීලා 
තිෙබනවා. එදා 2004ට ඉස්සර, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා  -
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා- මම කුරුණෑගලට අඬගහෙගන 
ගියා උපවාසයක් කරපු තැනකට. ගිහිල්ලා, ඒ උපවාසෙය් හිටිය 
කට්ටියට මම කථා කළා. මම කිව්වා, අපි බලයට ඇවිල්ලා 
මාසයක් ඇතුළත රස්සා  ෙදනවා කියලා. නමුත් 2004 අවසාන වන 
ෙකොටත් එක රස්සාවක් දුන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙමෙහමයි එදා 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අප ලජ්ජා සහගතභාවයට පත් කෙළේ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ඒකයි. අද මා වාෙග් 
උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාම පිට ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන 
ආණ්ඩුෙව් රස්සා කරනවා. ෙම් රෙට් සෑම උපාධිධාරිෙයකුටම 
රස්සාවක් ලැබිලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මතක තියා ගන්න.  

අධ ාපනය ගන්න. සියයට 90.7කට තිබුණු සාක්ෂරතාව අද 
සියයට 96.4කට ඉහළ ගිහිල්ලා. පරිගණක අධ ාපනය දිහා 
බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට තාක්ෂණය ගැන කථා 
කරනවා. ෙම් රෙට් දරුවන්ෙගන් සියයට 9.7කටයි පරිගණක 
අධ ාපනය තිබුෙණ්. අද කීයද? සියයට 35 දක්වා අද පරිගණක 
අධ ාපනය වැඩි කරලා තිෙබනවා. ගුරුවරු සංඛ ාව කීයද? 
200,000ක් හැටියට හිටපු ගුරුවරු සංඛ ාව අද 244,000 දක්වා 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් රුපියල් බිලියන 125ක් 
අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

ආර්ථික වර්ධනය ගන්න.  2012 දී සියයට 6.4කට තිබුණු 
ආර්ථික වර්ධනය 2013 වන ෙකොට සියයට 7.8කට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සියයට 5, සියයට 6 අතර ගණනක 
උද්ධමනය තිෙබනවා. හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, 
එදා උද්ධමනය සියයට 22 ක් ෙවලා තිබුණා කියලා. ඔව්. ඒ 
ෙවලාෙව් යුද්ධය තිබුණා. ඒ වන ෙකොට අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
හිටිෙය්. අපි ෙහට දවස ෙගනි යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
හිතා ගන්න බැරිව හිටිෙය්. නමුත් සියයට 22ක තිබුණු උද්ධමනය -
බඩු මිල වැඩි වීෙම් ෙව්ගය- අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. බඩු මිල වැඩි 
වීෙම් ෙව්ගය  කවදාවත් අඩු ෙවලා නැහැ. ඒක අඩු කර ගැනීම 
විතරයි අපට අද කරන්න තිෙබන්ෙන්. අද උද්ධමන ෙව්ගය  
සියයට 5, සියයට 6 අතර තත්ත්වයකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  
උද්ධමනය අඩු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඇයි උද්ධමනය 
අඩු ෙවන්ෙන්?  එක පැත්තකින් රැකියා ෙදනවා. ෙගොවීන්ට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා. අනික් වගා කරන සියලුම ෙදනාට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා. සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදනවා. ෙම් 
සියල්ලම ෙදන නිසා තමයි දරිදතාව, උද්ධමනය අඩු ෙවන්ෙන්. 

681 682 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිනිසුන්ෙග් බඩු මිල වැඩි වනවා. නමුත් ඔවුන්ෙග් ආදායමත් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; සහනාධාරත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ඔක්ෙකොම මතක තබා ගන්න.  

දැන් ධීවරයින්ට ෙතල් සහනාධාර ෙදනවා. ධීවර කර්මාන්තය 
බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබනවා. එයට කිසිම බලපත ගාස්තුවක් 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. රුපියල් බිලියනයක ණය දුන්නා. දැන් තව 
රුපියල් බිලියන 2ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එහි ෙපොලිය සියයට 
4ක් ආණ්ඩුෙවන් ෙගවනවා. උතුෙර් ධීවරයින්ට ෙදන ණය 
මුදෙලන්  සියයට 25ක් ආණ්ඩුෙවන් ෙගවනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම 
cancel කෙළොත් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කථා කරන 2002 -
2004 කාලෙය් දර්ශකයට වඩා පස් ගුණයකින් එහාට ආර්ථික 
දර්ශකය ඉහළ නංවන්න පුළුවන්. ආර්ථික දර්ශකවලින් මිනිසුන්ට 
කන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ; මිනිස්සු ජීවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක 
මතක තබා ගන්න. මිනිස්සු ජීවත් වන්ෙන් මිනිසුන්ෙග් ආර්ථික 
දර්ශකය ෙකොයි තරම් ඉහළ මට්ටමකට ෙගෙනනවාද කියන එක 
මතයි. එතැනයි තිෙබන්ෙන් මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන ෙවනස.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ඔක්ෙකොමත් කරලා 
2009 සියයට 9.9ට තිබුණු අය වැය හිඟය 2013 වන ෙකොට සියයට 
5.8 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ආදායම් හිඟය සියයට 5 දක්වා 
අඩු කරලා තිෙබනවා. රාජ  ණය සියයට 79.1 දක්වා අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ආෙයෝජන සියයට 6කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. 2009 සිට 2012 දක්වා විෙද්ශ තැන්පතු ෙඩොලර් 
මිලියන 1,160 සිට ෙඩොලර් මිලියන 5,985 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. 2009 දී අපනයන ආදායම ෙඩොලර් මිලියන 5,522යි. අද 
ෙම් වන ෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 9,774 දක්වා අපනයන ආදායම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කෘෂි අපනයන අඩු වුණාය කිව්වා. 
එතුමා සියලුම ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ෙග් නම් ෙම් ගරු සභාෙව් 
කිව්වා. ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් ඇ ෙඟත් එල්ලුණා. ඩිව් 
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා එක්තරා ෙදයක් කියනවා. ඒ  ෙද් ගැන අපිත් 
කථා කරනවා, යම් යම් මට්ටමින්. ඒකත්, හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමාෙග් ආර්ථික දර්ශනයත් අතර කිසිම සම්බන්ධතාවක් 
නැති බව විතරක් මා ඔබතුමාට කියන්නම්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මන්ද ෙපෝෂණය ගැන බලන්න. 2007 
සිට 2010 වන ෙකොට ළදරු මන්ද ෙපෝෂණය  අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු 1 සිට 2 දක්වා ළදරු මන්ද ෙපෝෂණය 2007 සිට 
2009 දක්වා වැඩි වුණා. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් යුද්ධයක් තිබුණු 
නිසා. නමුත් 2010 සිට අවුරුදු 1 සිට 2 දක්වා ළදරු මන්ද 
ෙපෝෂණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 2 සිට 5 දක්වා 
දරුවන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණය 2009 දක්වා වැඩි ෙවලා, ඊට පසුව 
2010 සිට 2013 දක්වා එන්න-එන්න අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ෙන්ද ජනතාවට ඕනෑ? දරිදතාව, මන්ද ෙපෝෂණය, උද්ධමනය, 
විරැකියාව යන ෙම්වා ෙන් ජනතාවට බලපාන ඒවා. අනික් 
ඔක්ෙකොම ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේ අපි කථා කරන ඒවා.  

හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, ෙමය මතක තබා ගන්න. අපි 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ a  +  b  =  x  +  y කියලා වීජ ගණිතෙයන් 
ගණන් හදනවා. මිනිස්සු ගණන් හදන්ෙන් අංක ගණිතෙයන්. ඒක 
ෙහොඳට මතක තබා ගන්න. අංක ගණිතෙයන් ගණන් හැදුෙවොත් 
විතරයි ෙද්ශපාලන ගමනක් යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. වීජ 
ගණිතෙයන් ගණන් හදලා ඔය ෙමොන theory ගැහුවත්, a  +  b  =  
x  +  y කිව්වාට ඒක මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මිනිසුන්ට 
ෙත්ෙරනවා, 1 + 1 = 2යි කියලා. අන්න එච්චරයි. ෙම් මහින්ද 
චින්තනෙය් කථා කරන්ෙන් අංක ගණිතෙයන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
තවම කථා කරන්ෙන් වීජ ගණිතෙයන්. එම නිසා ඔය වීජ 
ගණිතෙයන් අංක ගණිතයට එන්න. එදාට තමුන්නාන්ෙසේලාට 

ආණ්ඩුවක් ඒවි. 2005 සිට 2008 දක්වා ගැබ්බර මව්වරුන්ෙග් 
මන්ද ෙපෝෂණය වැඩි වුණා. නමුත් 2009 සිට ගැබ්බර 
මව්වරුන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණයත් නැවත අඩු ෙවන්න පටන් 
ගත්තා, යුද්ධය අවසානෙය්.  

ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සහනාධාර ගත්ෙතොත්, 
2011 දී සහනාධාර වශෙයන් රුපියල් බිලියන 98.9ක් දුන්නා. 
2013 වන ෙකොට රුපියල් බිලියන 129 දක්වා සහනාධාර වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ජනතාවෙග් 
සහනාධාර එන්න-එන්නම වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
2002 - 2004 දක්වා අය වැය ෙල්ඛනවල ෙකොතැනක ෙහෝ 
සහනාධාර කියන වචනයක් තිෙබනවාද කියලා බලන්න. තුන්වන 
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මමයි, එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමායි ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලිව කිව්වා, රාජ  
ෙසේවකයින්ට රුපියල් 1,000ට අඩුෙවන් පඩි වැඩි වීමක් දුන්ෙනොත් 
අපි ෙදන්නම අය වැය විවාදෙය්දී කථා කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. 
එෙහම තර්ජනය කරලා තමයි රුපියල් 1,100ක පඩි වැඩි වීමක් 
ලබා ගත්ෙත්. නමුත් එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටියදී අපි 
මරදාෙන් ෙපළපාළි ගිහිල්ලා ෙමොකද කිව්ෙව්? "පැය 24කින් 
රුපියල් 3,000කින් පඩි වැඩි කරනවා"යි කිව්වා. අපට අන්තිමට 
පාරට බහින්න බැරි වුණා. මා සිටිෙය් ඔක්ෙකොම වෘත්තීය සමිතිත් 
එක්කයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මිනිසුන් එදා ඇහුව පශ්නවලට 
උත්තර බඳින්න අපට බැරි වුණා. අන්න එෙහමයි එදා තත්ත්වය 
තිබුෙණ්.  

අපි නිවාස තමයි අඩුෙවන්ම හැදුෙව්. එත් බලන්න. 2008 සිට 
2012 දක්වා සමෘද්ධි දිරිය පියස යටෙත් ඉතාම දුප්පත් මිනිසුන්ට 
නිවාස 18,255ක් හදලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම NHDA එෙකන් 
නිවාස 63,735ක් හදලා තිෙබනවා. යුද්ධය අවසාන කරලා ෙගොඩ 
නැ ෙඟන ෙම් රෙට් 2008 සිට 2012 දක්වා නිවාස 81,990ක් හදලා 
තිෙබනවා. අෙප් අනික් අමාත ාංශවලින් තව සුළු සුළු ගණන් 
නිවාස හදලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගාමීය සහ වතුකරෙය් දුප්පත්ම 
මිනිසුන්ෙග් ෛදනික ආදායම සහ පඩිය කීයද කියලා බලන්න. 
ෙත් කර්මාන්තෙය් ඉන්න කම්කරුවාට 2010 දී දුන්ෙන් දවසකට 
රුපියල් 545යි. ඒක 2012 ෙවන ෙකොට රුපියල් 691ක් වුණා. 
රුපියල් 588කට තිබුණු රබර් කම්කරුවාෙග් ෛදනික වැටුප 
රුපියල් 741ක වුණා. රුපියල් 700ට තිබුණු ෙපොල් කම්කරුවාෙග් 
ෛදනික වැටුප රුපියල් 887 වන ෙතක් ඉහළ ගියා. වී වගාෙව්දී 
දුන් රුපියල් 658ක ෛදනික වැටුප දැන් රුපියල් 787යි. වඩු 
කාර්මිකයාට දවසකට රුපියල් 1,000ක් ෙගවපු එක දැන් රුපියල් 
1,248ක් ෙවලා තිෙබනවා. අත් උදවුකාරයාට දවසකට රුපියල් 
656ෙගව්වත් දැන් රුපියල් 824ක් ෙගවනවා. දවසකට රුපියල් 
994ක ෛදනික පඩියක් ගත් ෙපදෙර්රුවා දැන් රුපියල් 1,216ක් 
ගන්නවා. රුපියල් 667ක්ව තිබුණු අත් උදවුකාරයාෙග් ෛදනික 
වැටුප 2012 දී රුපියල් 823යි. ෙම්ක තමයි උද්ධමනය. බඩු මිල 
වැඩි වනවා, ආදායම වැඩි වනවා හැම මිනිෙහකුටම. ගෙම් ඉන්නා 
මිනිහාෙග්, වත්ෙත් ඉන්න වතු කම්කරුවාෙග් ආදායම වැඩි වන 
හැටි බලන්න ලාභ ලබමින් එනවා; පාඩු අඩු කරමින් එනවා.  

මතක තබා ගන්න. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් තිබුණු 
පතිපත්තිය තමයි, "Market decides the economy; market 
decides the prices" කියන එක. එෙහමයි තිබුෙණ්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ෙම් ආර්ථිකය පා කරලායි තිබුෙණ්. එෙකන් 
එක ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ගියා. එදා තිබුණු කැබිනට් 
මණ්ඩලය තුළ මම තනිවම සටන් කළා ෙපෞද්ගලීකරණයට 
විරුද්ධව. මතක තබා ගන්න. මම ඒ කම්කරුවන්ට මෙග් වෘත්තීය 
සමිතිවලදී කිව්වා, "උඹලා නැඟිටලා කෑ ගහපන්; විරුද්ධ ෙවයන්, 
මම ඇතුෙළන් ෙම් සටන ෙගනි යන්නම්" කියලා. අදත් ඒ මිනිස්සු 
ඒ ගැන කියනවා. නමුත් ඒවා අද ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබනවා. එක 
රාජ  ආයතනයක් ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා නැහැ. මතක තබා 

683 684 

[ගරු  (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න  මහතා] 
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ගන්න. එක රාජ  ආයතනයක් ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා නැහැ. 
ඒවා විකුණලා බිලියන ගණනාවක් ගත්තා නම් හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමාෙග් ආර්ථික දර්ශකෙය් තවත් ඉස්සරහාට යන්න අපට 
හැකියාව තිබුණා. ඒවා පාඩු ලබන විට ආණ්ඩුවට අරෙගන අද 
ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා.  

ආහාර පිළිබඳව බලන්න ෙකෝ. මිනිසුන්ට අවශ  පධානම ෙද් 
ආහාර. වී අස්වැන්න දිහා බලන්න. 2004 වී අස්වැන්න තිබුෙණ් 
ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 2.6යි. අද ෙම් ෙවන ෙකොට ෙමටික්ෙටොන් 
මිලියන 6.5ක් ෙවලා තුන් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එදා වී 
වැපිරීම ෙහක්ටයාර 779,000ක් තිබුණු පමාණය අද ෙහක්ෙටයාර 
දසලක්ෂ 67,000ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙහක්ටයාර 
එකකට කිෙලෝගෑම් 4,086ක් තිබුණු වී අස්වැන්න අද කිෙලෝගෑම් 
4,353 වන ෙතක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමටික්ෙටොන් 
222,000ක්ව තිබූ වී ආනයනය අද ෙමටික්ෙටොන් 28,000 දක්වා 
බස්සලා තිෙබනවා. 2012 දී අපි වී ෙමටික්ෙටොන් 29,000ක් 
අපනයනය කළා. එතෙකොට ආනයනය බිංදුවයි. 

වියළි ආහාර ගත්ෙතොත් 2005 දී රට ලූනු නිෂ්පාදනය තිබුෙණ් 
ෙමටික්ෙටොන් 37,508යි. නමුත් ඒක ෙමටික්ෙටොන් 83,561 වන 
ෙතක් වැඩි ෙවලා වුණා. රතු ලූනු නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 
39,453යි තිබුෙණ්. නමුත් එය ෙමටික්ෙටොන් 73,970 වන ෙතක් 
වැඩි වුණා. වියළි මිරිස් නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 10,100යි 
තිබුෙණ්. දැන් එය ෙමටික් ෙටොන් 15,300 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 35,201යි 
තිබුෙණ්. එය ෙමටික්ෙටොන් 202,315 දක්වා වැඩි වුණා. 
ෙමටික්ෙටොන් 4,669ක්ව තිබුණු කුරක්කන් නිෂ්පාදනය 
ෙමටික්ෙටොන් 5,984 වන ෙතක් වැඩි වුණා. ෙමටික්ෙටොන් 
7,808ක්ව තිබුණු මුං ඇට නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 18,950 වන 
ෙතක් වැඩි වුණා. ෙමටික්ෙටොන් 9,157ක්ව තිබුණු කවුපි 
නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 14,834 වන ෙතක් වැඩි වුණා. බලන්න, 
එළවලු නිෂ්පාදනය ෙදස. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Minister, your time is over. 
 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම ෙම් කරුණ කියා අවසන් කරන්නම්.  

පලතුරුවලින් ෙකෙසල් නිෂ්පාදනය අරෙගන බලන්න. 
ෙමටික්ෙටොන් 403,190ට තිබුණු ෙකෙසල් නිෂ්පාදනය දැන් 
ෙමටික්ෙටොන් 470,489යි. ගස්ලබු ෙමටික්ෙටොන් 17,212ට තිබුණු 
ගස්ලබු නිෂ්පාදනය දැන් ෙමටික්ෙටොන් 55,107යි. එළවලු 
නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 624,103 සිට 999,268 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවාය කියන්ෙන්, 
කෑමට ගන්නා ආහාර පමාණය වැඩි ෙවනවා කියන්ෙන් ආහාර 
පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. එතෙකොට 
ආහාර පරිෙභෝජනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මන්ද ෙපෝෂණය අඩු 
ෙවනවා. මිනිස්සු එදාට වඩා ෙහොඳට අද කෑම ෙව්ලක් කනවා. 
ඒකයි ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්. කෑම විතරක් ෙනොෙවයි, අතුරු 
පසත් කනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2005 දී 
ෙපොල් අපනයනය තිබුෙණ් ෙඩොලර් මිලියන 75.94යි. අද ඒක 
ෙඩොලර් මිලියන 127.34 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පශු සම්පත් අංශය ගැන බැලුෙවොත්, කිරි නිෂ්පාදනය 2005 දී ලීටර් 

මිලියන 192.7යි. අද ලීටර් මිලියන 299.2යි. එතෙකොට කිරිවල මිල 
බැලුෙවොත්, කිරි ලීටරයකට දුන්ෙන් රුපියල් 19.90යි. අද කිරි 
ලීටරයක් 50කට විකුණනවා. මිනිස්සු රුපියල් 50කටත් වඩා වැඩි 
මිලට කිරි ලීටරය විකුණනවා. ෙමොකද, සහතික මිල රුපියල් 50 
නිසා. සියයට 15ක්ව තිබුණු කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිතභාවය අද 
සියයට 40ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමටික්ෙටොන් 
863,300ක්ව තිබුණු කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය අද ෙමටික්ෙටොන් 
12,23,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමටික්ෙටොන් 2.139ක්ව 
තිබුණු බිත්තර නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 2.252 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. 

කර්මාන්ත අංශය අරෙගන බලන්න. 2005 දී දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට දායකත්වය තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 740.9යි. අද 
කර්මාන්ත අංශෙය් දායකත්වය රුපියල් බිලියන 2.38ක් දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට කර්මාන්ත අංශෙය් 
දායකත්වය තුන් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එම වර්ධනෙය් 
percentage එක බැලුෙවොත් සියයට 8.3 සිට සියයට 10.3 දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවකෙයෝ මිලියන 1.8ක් සිටිය තැන අද 
මිලියන 2.1ක් ඉන්නවා. අලුෙතන් තව ලක්ෂ 3ක් කර්මාන්තවල 
වැඩ කරනවා. 

2005 දී රුපියල් මිලියන 4935ක් තිබුණ අපනයන 2012 දී  
රුපියල් මිලියන7262 දක්වා වැඩි වුණා. එෙහම නම් ඔබතුමා  
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද තවත් පස් ගුණයක් - 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees)                                                            
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම් කාරණයත් කියා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ඊළඟට, අෙප් බැසිල් ඇමතිතුමා යටෙත් පාලනය වන සංචාරක 
ව ාපාරය ගනිමු.  2010 දී,  580,000ක් තිබුණු සංචාරකයන්ෙග්  
පැමිණීම 2013 වන විට ලක්ෂ 12කට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2010 
දී  62,739ක් වුණු ඍජු රැකියා 2013දී 140,908ක් දක්වා 
ෙදගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2010 දී  150,574ක් වුණු  
සම්පූර්ණ රැකියා 2013දී, 338,179 වන තුරු වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
2010 දී  14,932ක් තිබුණු ෙහෝටල් කාමර 2013 දී,  28,920 දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2010 දී ෙඩොලර් මිලියන 506ක් තිබුණු 
විෙද්ශ විනිමය  2013 දී ෙඩොලර් මිලියන 1360ක් දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  මීට අමතරව තවත් සුබසාධන, සහනාධාර සහ 
නිෂ්පාදනයට  අවශ  සියල්ලම ෙමවර අය  වැය ෙල්ඛනෙයන් ලබා 
ෙදනවා.  ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාව අවසන් කරමින්  ෙමන්න 
ෙම් විධියට සඳහන් කළා.  එය 2014 අය වැය කතාෙව් අංක 52.3 
යටෙත් සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙසේයි: 

"... එබැවින් මතු පරපුර ෙවනුෙවන් ජාතික සමඟිය තහවුරු කරමින් 
සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා වැඩ කිරීමට එක් 
වන ෙලස සියලු ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා." 

ෙමන්න ෙම් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟන්න. ජාතික සමඟිය 
ෙගොඩ නඟලා  අෙප් දවිඩ සන්ධානෙය් නායකෙයොත් සමඟ උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පශ්නයත් කථා කරලා  ඉවර කරන්න. එදාට war 
crimes අර crimes ෙම් crimes සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන්. අපට 
තව අවුරුදු 20ක් ෙම් රට ෙගොඩ නඟමින්  ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 
කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[12.22 p.m.] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා (විද ාත්මක 
කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)  திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 
Affairs) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I have been 

directed by my Party to contribute towards the Budget 
Debate, for which I was expecting at least 20 minutes. 
But, as I have been given only 15 minutes, first give me 
permission to table* my speech, so that it would go into 
the Hansard. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
Thank you, Sir. 

මා මිත ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් පකාශ කළ කාරණය  
සම්බන්ධව මුලින්ම වචන ස්වල්පයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම  අප, රට තුළ නියම 
සංවර්ධන ගමනක් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් අග්නිදිග ආසියාතික 
ආකෘතිය පදනම් කර ෙගනයි. ඔබතුමන්ලා අදහස් ක ෙළේ නව 
ලිබරල්වාදී ආකාරයකට රට සූරා කන්න අධිරාජ වාදීන්ට මඟ 
පාදන ගමනක්. ඒක නියම සංවර්ධනයක් ෙනොෙවයි.  ෙම් ගමන 
යද්දි අපට ණය ගන්න සිදු ෙවනවා නම් ණය ගැනීෙම් වරදක් 
නැහැ, ඒ ණය  සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් හරියාකාරව ෙයොදවනවා 
නම්. ඒක තමයි අප කර ෙගන යන්ෙන් කියා මා පැහැදිලි කරන්න 
ඕනෑ. 

I would like to say that in Sri Lanka, we are following 
a path of economic development which is being 
successfully carried out in East Asia, not only by 
capitalist countries like South Korea but also by Vietnam, 
China and communist countries as well. So, here we are 
trying, instead of allowing our market forces a free play, 
to regulate our economy making use of capitalist forces 
within the country. That is the path that we are following.  
And, we are extremely glad as a Party, first to 
acknowledge the fact that His Excellency the President 
has categorically stated that there will be no 
privatizations, either of any Government enterprise or 
bank.  

We are also very happy that the sale of land to 
foreigners has been stopped and there will only be leasing 
and for that too, there will be an upfront 15 per cent tax. 
The move in the Budget to improve the performance of 
the Government sector corporations and other 
organizations is welcome, but we would say that besides 

spending money, it is important that the COPE Report 
and other reports be taken into consideration and 
whatever maladministration is there, that it be corrected.  

We also welcome the fact that privately-run 
plantations are going to be brought under increasing 
surveillance, so that their performance will be improved. 
Again, as my Comrade DEW has mentioned earlier, the 
world is faced with a capitalist economic crisis, which 
has worst affected America and Europe. Sixty per cent of 
our exports go to those countries and these have suffered 
as a result. I am very glad that the Budget Speech quite 
categorically states that there is going to be a shift of our 
economic development towards meeting the demands of 
the emerging markets, especially of the BRICS countries.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, the danger to 
Sri Lanka from the growth of this economic crisis, which 
is global and the growth of the black economy worldwide 
is something that we have to take seriously into 
consideration, because the way out for America and 
Europe is the way that was taken in 1939, when they 
resorted to war after following Keynes’ advice and the 
Government sector stepping in to prop up the private 
sector. But, we should realize that the American Empire 
is now intent on fomenting conflicts and wars in 
countries, localized ones, so that they can sell their 
armaments, and it is in this context that they are also 
having regime changes to get regimes that are favourable 
to them.  

So, while accepting the positive outcome of CHOGM 
as stated in the Budget Speech, I would like to stress that 
the behaviour of the British Prime Minister, David 
Cameron, indicates that there is a US-led plot targeted 
against Sri Lanka, the ultimate aim of which is “regime 
change” and that this could lead to sanctions and  grave 
economic consequences. It is the solution of the national 
question through a properly-conducted Select Committee 
process in Parliament and the effective implementation of 
the LLRC proposals that could defeat these efforts, while 
we continue to develop the North together with the 
elected Provincial Council there. So, we stress the 
importance of this course of action.  

Besides the economic crisis confronting the world, 
there is the global climate crisis and there are extreme 
weather events and we have to provide extra budgetary 
funds to meet those situations including sea level rise.  

The impact of the global energy and food crises is still 
there and that is also growing. Therefore, we are happy 
that the Budget has given the necessary support to 
implement the correct Government policies, which aim to 
achieve maximum self-sufficiency in these two areas. 
This also includes a shift to renewable energy and 
organic farming. I am surprised that there is someone 
who says that substituting importation of food, which is 
an essential thing, by growing our own food, is 
something that has to be discarded on some antiquated 
economic theories.  
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, you may continue your 

speech after lunch. 

The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.00ට  නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, you may continue with 

your speech. You have only seven minutes.  
 

ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, now, the path 

of capitalist economic development that the Government 
is undertaking needs to be properly controlled to avoid all 
the problems that arise which include corruption, 
maladministration and waste. For this, good governance 
has to be introduced and strong action has to be taken in 
this regard. I mentioned earlier the importance of 
overcoming the divisive tendencies of capitalism to build 
the national unity.  

Thirdly, there is a danger of increasing inequity, debt 
and social tensions. The tax policy is a major factor and 
80 per cent of taxes are collected indirectly through VAT 
and only 20 per cent are collected directly as income tax. 
The maximum slab is only 24 per cent for individuals, 
and 28 per cent for companies. Now, our opinion is, this 
should be increased to at least 45 per cent if we are going 
to get the necessary income and the burden that is being 
put on the poor people must be removed by removing on 
essentials, all taxes such as VAT  . The adverse foreign 
trade balance and the foreign debt that is escalating, 
which arise from the fact that we are allowing the rich to 
import luxury goods, must be reduced by having higher 
taxes on luxury goods. There has to be genuine and 
effective national economic development based on 
maximum value addition to our raw materials. This 
should be the main thrust of our economic development 
effort. I developed the National Strategy on Science, 
Technology and Innovation, which was accepted by the 
Cabinet. Also, I have set up the COSTI mechanism for 
coordinating this process of development. I am glad that 
this time the Budget has appreciated what was done 
through the Nanoscience Park in Homagama and the 
development of nanotechnology in our country. We have 
to develop other technologies such as biotechnology, 
electronics and so on, in addition to ICT which is the area 
that the Budget gives the most support. I think the Budget 
should give more support for the other areas as well.  

We welcome the concessions being given to the other 
sectors of the economy which are all essential for 
development such as agriculture, fisheries, plantation, 
dairy, livestock and poultry industries et cetera. We also 
welcome the importance given to “Divi Neguma” and 
women’s enterprises but linking them with the Vidatha 
Movement would strengthen them and I hope more 
money will be spent on promoting the Vidatha 
Movement. The farmer pension and crop insurance 
schemes are appreciated.  

The LSSP calls upon the Government to: increase the 
direct income tax, as I mentioned, the upper bracket to be 
45 per cent for both individuals and companies; give 
generous tax concessions for actual investments; create a 
transparent investor-friendly economic, administrative 
and political climate; take strong action to eliminate 
corruption in the Inland Revenue, Customs and Excise 
Departments; remove all indirect taxes on essentials so as 
to relieve the tax burden on the poor; increase the duties 
on all luxuries, as I mentioned.  Also, take suitable action 
to reduce the cost of living. For example, cut the 
electricity bill by minimizing oil-powered generation; 
increase supply of medicines in Government hospitals 
and reduce price in the open market by applying the 
Senaka Bibile drug policy appropriately; supply essentials 
through genuine consumer cooperatives; revive the Paddy 
Marketing Board and the Marketing Department or 
expand State-run Fair Price shops to effectively compete 
with the middlemen for rice, vegetables and fruits. This 
could be combined with the ration card system for the 
genuine poor.  

Next, prepare a national wage policy, in consultation 
with the trade unions, and implement it speedily within 
six months, if possible; double the budgetary allocations 
for health and education; cut down on military 
expenditure and increase Public sector and pensioner 
salaries and allowances; increase the management 
efficiency of State-run plantations and ensure that EPF 
and ETF dues are paid in time.  

While stating this, we support the development of 
alternate energy through the Budget and also the move 
towards having natural agriculture and promoting organic 
fertilizer, which the Budget has done. But, it is important 
that these policies which are good should be properly 
implemented and the Government should take firm action 
to make sure that they are implemented.  

We are also happy that there is money being spent on 
developing business service outsourcing to complement 
the development of ICT and along with that, there should 
be a promotion of the use of computers in the rural sector. 
The whole education mechanism should be strengthened 
in the area of technology. That trend is already there and I 
hope that this will be implemented properly when the 
Budget is being implemented.  

So, those are the main points that I would like to make 
in the short time that was available to me. 

Thank you, very much.  
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Suresh Premachandran. 

You have 30 minutes.     

[பி.ப. 1.08] 
 

ගරු සුෙර්ෂ ්ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Suresh Premachandran) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

நாட் ன் ஜனாதிபதி அவர்கள் தன  ஒன்பதாவ  வர  
ெசல த் திட்டத்ைத இச்சைபயில் சமர்ப்பித் , ஏறத்தாழ 
இரண்  மணித்தியாலங்க க்கு ேமலாக உைரயாற்றினார். 
அவர் தன  உைரைய ஆரம்பிக்கும்ேபா , "சமாதானம், 
பா காப்  மற் ம் ெபா ளாதார ன்ேனற்றத்ைத அைடந்  
ெகாள்வதற்காக ன்ைனய எட்  வர  ெசல த் 
திட்டங்கைளச் சமர்ப்பித்த ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் 
கூட்டைமப்பின் ஒன்பதாவ  வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பிப்பதில் சந்ேதாசமைடகின்ேறன்" என் ம், 
"பயங்கரவாதத்தின் ெபாறியில் சிக்கியி ந்த வட மாகாண 
மக்க க்குச் சுதந்திரமான ம் நியாயமான மான 
ேதர்தல்கைள நடத்தியதன் லம் ஜனநாயக வழி ைறகைள 
ஏற்ப த்தி மாகாண சைபயிைன ம் உள் ராட்சி 
மன்றங்கைள ம் இயங்கச் ெசய்தைமயான , எம  ேதசத்தின் 
ெப ைமயிைன அதிகாிக்கச் ெசய் ள்ள " என் ம் கூறினார். 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
ஜனாதிபதியின் இந்தக் கூற் க்களி ள்ள உண்ைமத் 
தன்ைமகைளப் பற்றி அலசுவ  மிக க்கியெமன நான் 
க கின்ேறன்.  

ஜனாதிபதி கூறிய சமாதானம், பா காப்  என்ப  இந்த 
நாட் ன் ெப ம்பான்ைம மக்க க்கு மாத்திரமா? அல்ல  
இந்த நாட் ல் வாழ்கின்ற அைனத்  இன மக்க க்குமா? 
என்ற பாாிய ேகள்விெயான்  எ ந் ள்ள . த்தம் 

வைடந்  நான்கு வ டங்கள் கடந் விட்ட 
நிைலயி ம்கூட, இந்த வர  ெசல த் திட்டெமன்ப  
பா காப் த் ைறக்கு அல்ல  ப்பைடக க்கு ன் ாிைம 
ெகா த் த் தயாாிக்கப்பட்ட வர  ெசல த் திட்டமாகேவ 
உள்ள . கடந்த வ டம் 249 பில் யனாக இ ந்த பா காப் த் 

ைறக்கான ஒ க்கீடான , இவ்வ டம் 4.9 பில் யன் 
அதிகாிக்கப்பட்  253.9 பில் யனாக உயர்ந் ள்ள . இ  
2014ஆம் ஆண் க்கான 1,542 பில் யன் ஒ க்கீட் ல் 
ஏறத்தாழ 16.5 சத தமாகும். த்தம் வைடந்  நான்கு 
வ டங்கள் கடந் விட்ட நிைலயி ம் பா காப் த் 

ைறக்கான ஒ க்கீ கள் ெதாடர்ச்சியாக 
அதிகாித் க்ெகாண்  ேபாவதற்கான காரணெமன்ன? 
இலங்ைக ேபான்ற அபிவி த்தி அைடந் வ ம் நாட் ல் 
கல்வி, சுகாதாரம், ெதாழில் ைற என நிதி ேதைவப்ப ம் 
பல்ேவ  ைறகள் இ க்ைகயில், ெதாடர்ச்சியாக 

ப்பைடகைள ம் பலப்ப த் வதற்கான அரசின் உபாயங்கள் 
மற் ம் ேதைவகள் என்ன?  
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ெகளரவ கு க்களின் தவிசாளர் அவர்கேள, வடக்கு, 
கிழக்கு என்ப  இரா வ ஆக்கிரமிப் ப் பிரேதசமாக 
இ க்கின்ற . பிரத்திேயகமாக வடக்கு மாகாணம் என்ப  
இலங்ைகயின் 20 divisions இரா வத்தில் 15 divisions 
இரா வத்ைதக் ெகாண்டதாக விளங்குகின்ற . இன்ெனா  
வைகயில் கூ வதானால், இலங்ைகயின் 200,000 
இரா வத்தில் 150,000 இரா வம் வடக்கின் 05 
மாவட்டங்களி ம் நிைலநி த்தப்பட் ள்ள . இந்த 
இரா வத் க்ெகன Divisional Headquarters, Brigade 
Headquarters, Battalion Headquarters என ஆயிரக்கணக்கான 
ஏக்கர் நிலங்கள் ைகயகப்ப த்தப்பட் க்கின்றன. மக்கள் 
கு யி ப் கள், வயல்கள், ேதாட்டம் ர கள் எனப் ெபா  
மக்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகள் இரா வத் 
ேதைவக க்காக மிக ம் அடாத்தான ைறயில் கபளீகரம் 
ெசய்யப்ப கின்ற . மக்கள் இல்லாத காணிகள் அல்ல  
உள் ராட்சிச் சைபக க்குச் ெசாந்தமான காணிகள் அல்ல  
ேவ  ெபா த் ேதைவக க்கான காணிகள் யா ம் 
எந்தவிதமான நைட ைறக ம் பின்பற்றப்படாமல் 
இரா வத்தினரால் ஆக்கிரமிக்கப்ப கின்றன. வயல் 
நிலங்கள், ெதன்னந் ேதாட்டங்கள், ெசம்மண் பிரேதசங்கள் என 
ஆயிரக்கணக்கான மில் யன் பாய் வ வாய் 
ஈட் த்தரக்கூ ய வளமான நிலங்கள் யா ம் 
ஆக்கிரமிக்கப்ப கின்றன. யாழ்ப்பாணம் வ காமம் வடக்கில் 
6,300 ஏக்கர் காணி - வளம் ெகாழிக்கும் மி - 
இரா வத் க்கான கு யி ப் க்க க்கும் அவர்க க்கான 
golf groundக்கும் அவர்க க்கான hotel மற் ம் 
வி திக க்குெமனக் கபளீகரம் ெசய்யப்பட் ள்ள . கடந்த 25 
வ டங்களாக அங்குள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரம் 
ம க்கப்பட் ள்ள ; அங்கி க்கக்கூ ய மக்க க்கு 
இ ப்பிடம் ம க்கப்பட் ள்ள .  

அவ்வாேற, கிளிெநாச்சி நகரத்தில் தனியா க்குச் 
ெசாந்தமான ற் க்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இரா வ 

காம்களாக மாற்றப்பட் ள்ளன. பல தனியார் பண்ைணகைள 
இரா வம் தன்வசப்ப த்தி ள்ள .  கிளிெநாச்சி 
நகரத்தி ந்  இரைணம க்குளம் வைர Divisional 
Headquarters, Brigade Headquarters அைமக்கெவன 
எத்தைனேயா ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்ைத இரா வம் 
தன்வசப்ப த்தி ள்ள . தி றிகண் யில் 10,000 ஏக்க க்கு  
ேமற்பட்ட நிலம் அபகாிக்கப்பட்  இரா வ காம்க ம் 
இரா வக் கு யி ப் க்க ம் அைமக்கப்பட் ள்ளன. 
இதைனவிட நகாி, ழங்காவில் ேபான்ற இடங்களில் பல 
ஆயிரம் ஏக்கர் காணிகைள ம்  ல்ைலத்தீவில் ேகப்பாப் ல  
என்ற  வயல் பிரேதசத்ைத ம் கு யி ப் ப் 
பிரேதசங்கைள ம் இரா வம் ைகயகப்ப த்தி ள்ள .  
இந்தச் சூழ்நிைலயில் என்ன அ ப்பைடயில் ஜனாதிபதி 
அவர்கள் சமாதானம், அபிவி த்தி பற்றிப் ேபசுகின்றார்?  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
த்தத் க்குப் பிற்பா  தமிழ் மண் மட் மல்ல தமிழ் மக்களின் 

உைடைமகள்கூட இரா வத்தா ம் அரச ஆதர ச் 
சக்திகளா ம் மிக ேமாசமாகக் ெகாள்ைளய க்கப்ப கின்றன. 
வன்னிப் ெப நிலப்பரப்  இரா வத்தின் கட் ப்பாட் க்குள் 
வந்தபின் அங்கு ைகவிடப்பட்ட வாகனங்கள் 
உதிாிப்பாகங்களாக மாற்றப்பட்  ற் க்கணக்கான 
ெலாறிகளில் ெதன்பகுதிக்கு அ ப்பப்பட்டன. இரா வச் 
ேசாதைனச் சாவ களில் எந்தவித பிரச்சிைன ம் ஏற்படாமல் 
அைவ அ ப்பிைவக்கப்பட்டன. ஏெனனில், இரா வ 
ேமலதிகாாிகேள இதைன ன்னின்  நடத்தினார்கள். 
அேதேபால் ஆயிரக்கணக்கான கால்நைடகள் ெலாறிகளில் 

ஏற்றப்பட்  ெதன்பகுதிக்குக் ெகாண்  ெசல்லப்பட்டன. 
இவ்வாறான விடயங்கள் இடம்ெப வ  இன் ம் நின்றதாக 
இல்ைல. இப்ெபா  காங்ேகசன் ைறயில் இ க்கும் railway 
க்குாிய பைழய தண்டவாளங்கள் மற் ம் ைகயிரதப் 
ெபட் கள் ேபான்றைவ சிராஸ் என்ற ஸ் ம் இ ம்  
வியாபாாியின் ைண டன் ெதன்பகுதிக்குக் ெகாண்  
ெசல்லப்ப கின்றன. யாழ். மாவட்ட இரா வ உயர் 
அதிகாாிக ம் ெபா ஸ் உயர் அதிகாாிக ேம இக்கூட் க் 
ெகாள்ைளயில் ஈ பட் ள்ளனர். இதற்கு ன்பாக நாவற்குழிப் 

ைகயிரதப் பாைதயில் அைமந்தி ந்த பாாிய இ ம் ப் 
பால ம் இேத இரா வத்தினரால்தான் விற்கப்பட்ட . 
பாாிய த்தம் நடந்த ஒ  பிரேதசத்தி ள்ள வளமான 
நிலங்கைள ம் கால்நைடகைள ம் அந்த மக்கள  
ெதாழிற் ைறகைள ம் இவ்வா  அபகாித் க்ெகாண்  
அபிவி த்தி பற்றிப் ேபசுவதில் என்ன அர்த்தமி க்க ம்? 
அங்கு விவசாயக் காணிகைள அபகாித்ததன் லம் 
ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் ேவைலயற்றவர் 
களாகி ள்ளனர். இேதேபான்  பைடயினர் பல கடற்கைரப் 
பிரேதசங்கைள ஆக்கிரமித் க்ெகாண்டதால் பல  
மீனவர்கள் ெதாழில் இல்லாமல் உள்ளனர். இைவ எல்லாம் 
இவ்வரசாங்கத்திற்குத் ெதாியாத விடயங்களல்ல. ஆனால், 
அரசாங்கத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், தமிழர்கள் என்றால் 
அவர்கள் எத்தைகய ன்பத்திற்கும் உள்ளாக்கப்படலாம் என்ற 
வைகயிேலேய இந்த வர  ெசல த்திட்டம் 
தயாாிக்கப்பட் ள்ள .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
அரசாங்கம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிப் ேபசுவ  
மாத்திரமல்ல, வடக்கு மாகாணம் 20 த வளர்ச்சிையக் 
கண் ள்ளதாக ம் பிரச்சாரப்ப த் கின்ற . ஆனால், இேத 
வடக்கு மாகாணத்தில்தான் நான் குறிப்பிட்ட இவ்வள  
ெகாள்ைளக ம் அரச பைடகளால் நடத்தப்ப கின்ற . 
அ மாத்திரமல்ல, 20,000 நல்ல இனப் பசுக்கைள இறக்குமதி 
ெசய்  பா ற்பத்தியில் தன்னிைறைவக் காணப்ேபாவதாக ம் 
ஜனாதிபதி கூ கின்றார். ஆனால், வன்னியி ள்ள 

த்ைதயன்கட் க்குளத் க்கு ேமற்குப் றமாக இ க்கும் 
இரா வப் பயிற்சி காம்கைளெயாட்  மிகப் ெபாிய 
கால்நைடப் பண்ைண ஒன்ைற இரா வம் நடத் கின்ற . 
இப்பண்ைணயில் வன்னி மக்க க்குச் ெசாந்தமான 2,000 
க்கும் ேமற்பட்ட கால்நைடகைளப் பலாத்காரமாகத் தம்வசம் 
ைவத்தி க்கும் இரா வத்தினர், தம  காம்க க்குத் 
ேதைவயான பாைல இங்கி ந் தான் வழங்கி வ கின்றனர். 
ேமலதிகமான பால் இலங்ைக 'ெநஸ்ேல கம்பனி'க்கு 
இவர்களால் விற்கப்ப கின்ற .  நாளாந்தம் 40,000 
ெதாடக்கம் 45,000 பாய் ெப மதியான பால்  இக்கம்பனிக்கு 
விற்கப்ப கின்ற .   

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, தம  
கால்நைடகைளக் கண் பி ப்பதற்காக கிராம 
ேசவகர்களிட ம் Divisional Secretary லமாக ம் 
க தங்கைள எ த் க்ெகாண்  தம  கால்நைடகைளத் 
ேத ப்ேபாேவார், பா காப் ப் பிரேதசத்திற்குள் ைழய 

யா  எனக் கூறி விரட் ய க்கப்ப கின்றனர். இதனால் 
தம  கால்நைடகைள இழந் நிற்கும் ற் க்கணக்கான 
விவசாயிகள் தம  அன்றாடக் கஞ்சிக்ேக 
அல்லல்ப பவர்களாக இ க்கின்றார்கள். வட மாகாணம் 
என்ப  இரா வத்தின் ஆக்கிரமிப் ப் பிரேதசம் 
மாத்திரமல்ல, அ  இரா வத் க்கு விவசாய உற்பத்திகள் 
ெசய் ம் நிலமாக ம் அவர்க க்குப் பா ற்பத்தி ெசய் ம் 
நிலமாக ம் மாற்றப்பட் ள்ள டன், தமிழ் மக்களிடம் 
ெகாள்ைளய த்ேத இைவ அைனத் ம்  நைடெப கின்றன 
என்பைதேய நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
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எனேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் கால்நைட அபிவி த்தி 
அைமச்சர் அவர்க ம் இக்கால்நைடகைள உாியவர்களிடம் 
ஒப்பைடப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அ மாத்திரமல்ல, மாங்குளம் பிரேதசத்தி ள்ள 
கற்குவாாிகைள ம் பைடயினர் contract எ த்  அவர்கேள 
கல் வியாபாரத்ைத ம் ெசய்கின்றனர். நிலத் க்குக் கீ ள்ள 
கற்கள் உைடக்கப்படக்கூடாெதன இங்கு 
கூறப்பட் ள்ளெபா தி ம் நிலத் க்குக்கீழ் பல  அ கள் 
ஆழத்தில் கல் அகழ்ந்  உைடத்  எ க்கப்ப கின்ற . 
இவர்கள் ெவ ம் கல் ைடப் டன் மாத்திரம் 
நின் விடவில்ைல. அதற்கும் ேமலதிகமாக இவர்களால் காட்  
மரங்க ம் களவாக ெவட்டப்ப கின்றன. இச்ெசயல்கைள 
ேமற்ெகாள்பவர்கள் எல்ேலா ம் பைட ேமலதிகாாிகளாக ம் 
ெபா ஸ் ேமலதிகாாிகளாக ம் இ ப்பதால் சுலபமான 
கூட் க் ெகாள்ைளகள் நைடெப கின்றன. அரச உயர் 
அதிகாாிக ம் அச்சத்தில் இச்ெசயற்பா கள் ெதாடர்பாக வாய் 
திறக்கா  இ க்கின்றனர். இல்ைலேயல், அவர்க ம் 
இதன் லம்  பிைழத் க்ெகாள்பவர்களாக இ ப்பார்கள். 
இவ்வாறான ஒ  சூழ ல் வடக்கு மாகாண அபிவி த்தி பற்றி 
எவ்வா  ேபச ம்?   

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் நகாியில் ெபான்னாெவளி 
என்ற ஒ  கைரேயாரக் கிராமம் அைமந் ள்ள . இங்கு 

ைகக்கல் அகழ்வதற்காக 1,000 ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட காணி 
ைகயகப்ப த்தப்பட் க்கின்ற .  இங்குள்ள மக்களின் நிைல, 
அவர்க ைடய ட்  வசதிகள், வாழ்வாதாரங்கள், 
அவர்களின் எதிர்காலம் அைனத்ைத ம் மறந்  ைகக்கல் 
அகழ் க்காக அங்கு சிங்களத் ெதாழிலாளர்கள் 
ெகாண் ெசல்லப்பட் ள்ளனர். இங்கு ைகக்கல் 
அகழப்பட்டால் இப்பிரேதச ம் கடல்நீரால் நிைறந்  உவர் 
நிலமாக மாறிவி ம். அங்குள்ள பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க டேனா அல்ல  மாகாண சைப டேனா 
இ பற்றிப் ேபசாமல், அவர்க ைடய க த் க்கைளக் 
ேகட்காமல் அரசு ெசய்கின்ற தான்ேதான்றித்தனமான இந்த 
நடவ க்ைகயான  தமிழ் மக்கைள மிக ம் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கின்ற .   

இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள வர  ெசல த் திட்டத்ைதப் 
பார்க்கின்றெபா  இ  ெபா வாக இந்த நாட்  
மக்க க்கான வர  ெசல த் திட்டமா அல்ல   
ெப ம்பான்ைமயின மக்க க்கு மாத்திரமானதா என் ம் 
ேகள்வி எ கின்ற . வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாகாணங்களாகும். இங்குள்ள 
இலட்சக்கணக்கான கள் உைடக்கப்பட் ள்ளன. 
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ெகால்லப்பட் க்கின்றார்கள். 90 
ஆயிரம் ெபண்கள் விதைவகளாக்கப்பட் ள்ளனர். 12 ஆயிரம் 
குழந்ைதகள் ெபற்ேறாைர இழந்  அநாைதகளாக ள்ளனர். 
கால்கைள ம் ைககைள ம் இழந் , கண்பார்ைவயற்  
நடமாட யாத நிைலயில் ஊன ற்றவர்கள் பல்லாயிரம்ேபர் 
இ க்கின்றார்கள்.  கடந்த நான்கு வ ட கால வர  ெசல த் 
திட்டங்களில் இவற் க்கு நிவாரணம் வழங்க ஏதாவ  ஒ  
திட்டத் க்ேக ம் நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்டதா? இல்ைல .   

இரண்  நாட்க க்கு ன்  ஈழத்தின் கழ்ெபற்ற கவிஞர் 
வ.ஜ.ச.ெஜயபாலன் மாங்குளத்தில் அைமந் ள்ள தன  
தாயாாின் சமாதிக்கு அஞ்ச  ெச த் வதற்காகச் 
ெசன்றி ந்தார். ஆனால் அவைரப் பின்ெதாடர்ந்  ெசன்ற 

லனாய் ப் பிாிவினர் சுற் லா 'விசா'வில் வந்தவர் ேவ  
கடைமகளில் ஈ பட்டார் என்  குற்றஞ்சாட்  அவைரக் 
ைக ெசய் ள்ளனர். இந்த இலட்சணத்தில்தான் தமிழ் - 

சிங்கள மக்க க்கிைடயிலான ாிந் ணர்ைவப்பற்றி  
ஜனாதிபதி அவர்க ம் அைமச்சர்க ம் கர்ச்சிக்கின்றார்கள். 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குப் பிரத்திேயகமான 
திட்டங்கைள உ வாக்கி, அவர்கைள ம் 
ைக க்கிவிடக்கூ ய எந்தத் திட்ட ம் இல்லாத இந்த 
அரசாங்கம், மாறாகத் தமிழ் மக்கைள ம் தமிழ் மண்ைண ம் 

ைமயாகக் ெகாள்ைளய ப்பைதேய தன  
ேநாக்கமாகக்ெகரண்  ெசயற்பட்  வ கின்ற .   

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் இன் ெமா  க்கியமான 
விடயத்ைத ம் இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வரேவண் ம். அரச வங்கியான மக்கள் வங்கிக் 
கிைளகளில் மக்கள் அடகுைவப்ப  வழைம. அவ்வங்கிேமல் 
ெகாண்ட நம்பிக்ைக காரணமாக பல  ப ண் தங்கத்ைத 
கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , மாங்குளம் வங்கிக் கிைளகளில் 
அடகு ைவத் ப் பணத்ைதப் ெபற்றனர். ஆனால், 
ெப ம்பாலான மக்கள் த்தத்தில் தம  உடைமகைள 
இழந் ேபானதால் இவற் க்கான பற் ச்சீட் க்கைள ம் 
இழந் விட்டனர். இதனால் தம  நைககைள மீட்க யாமல் 
உள்ளனர். இந்த நைக உாிைமயாளர்களின் ெபயர்ப்பட் யல் 
மற் ம் விபரங்கள் வங்கிவசம் இ ந் ம்கூட, கடந்த நா  
வ டங்களாக அந்த மக்களின் நைககைள மீள ஒப்பைடக்க 
வங்கி எந்தவித நடவ க்ைக ம் எ க்காத  
வ த்தத் க்குாிய . வங்கியான  நைககைள 
அடகுைவத்ேதாாின் ெபயர் விபரங்கைளப் பத்திாிைக 
வாயிலாக ெவளியிட் , அவற்றிைன உ திப்ப த் 
திக்ெகாண்  அவர்களின் நைககைள ஒப்பைடக்க 

ன்வரேவண் ம். இல்ைலேயல், மக்கள் வங்கி ம் 
த்தத்ைதப் பாவித்  தமிழ் மக்களின் தங்கத்ைதக் ெகாள்ைள 

அ த்த வங்கியாகேவ க தப்ப ம். அந்தவைகயில், தமிழ் 
மக்களின் நிலங்கைள ம் வளங்கைள ம் ெகாள்ைள 
அ ப்பைத நி த்தி அவர்க ைடய ெசாத் க்கைள 
அவர்களிடேம ஒப்பைடப் பதன் லம் தமிழ் மக்களின் 
அைரவாசிப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்கக்கூ யதாக இ க்கும். 
இதைனவி த் , 'பைனயால் வி ந்தவைன மாேடறி மிதிப்ப  
ேபால்' த்தத்தால் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் சுரண்டப் ப வ ம் ெகாள்ைளய க்கப்ப வ ம் 
ஏற் க்ெகாள் ளக்கூ யதல்ல. 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, தமிழ் 
மக்களின் ெபா ளாதாரத்ைத இரா வம் எவ்வா  நிர் லம் 
ெசய்கின்ற  என்பதைன விபாித்ேதன். ஆனால், அைவ 
அத் டன் ந் விடவில்ைல. ெபளத்த மக்கள் இல்லாத 
இடத்தில் இரா வம் திய ெபளத்த ஆலயங்கைள 
உ வாக்குகின்ற . இரா வத்தினர் தமக்கான ஆலயங்கைள 
தம  காம்களில் ைவத்தி ப்ப  என்ப  ேவ . ஆனால், 
தனியா க்குச் ெசாந்தமான காணிகைளப் பலாத்காரமாகக் 
ைகயகப்ப த்தி, அங்கு ெபளத்த ேகாவில்கைள 
உ வாக்குவெதன்ப  ேவ . இவற்ைறப் பற்றிப் ேபசினால் 
எம்ைம உடன யாக 'இனவாதிகள்' என த்திைர 
குத் வார்கள். ஆனால், சிங்கள ெபளத்த இனவாதத்தின் 
உச்சக்கட்டமாகத்தான் இைவ யா ம் நைடெப கின்றன. 
தமிழர்கள் என்ேபார் ேதாற்க க்கப்பட்ட இனம்; அவர்கள  
மண்ணில் தாம் எைத ம் ெசய்ய ம் என்ற இ மாப்  
மாத்திரமல்ல, மிச்சம் மீதியா ள்ள தமிழ் மக்கைள ம் அந்த 
மண்ைணவிட்  விரட் வ  என்ற அரசின் நிகழ்ச்சிநிர ம் 
அத ள் ைதந் ள்ள  என்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

வட மாகாணத்தில் பரவலான இரா வப் பிரசன்னத்ைத 
ஏற்ப த்தி ள்ள அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் இன விகிதாசாரப் 
பரம்பைல மாற்றி அைமக்கும் வைகயில் சிங்களக் 
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கு ேயற்றங்கைள ஆரம்பித் ள்ள . யாழ்ப்பாணத்தின் 
நாவற்குழியில் ஒ  திய சிங்களக் கு ேயற்றம் க்க க்க 
இரா வத்தின் ைண டன் நைடெபற்  வ கின்ற . 
இலங்ைகயின் சகல விதமான சட்டதிட்டங்க க்கும் அப்பால் 
ெசன்  ெரள த்தனமான - ர்க்கத்தனமான ைறயில் 
இச்ெசயற்பா கள் நைடெப கின்றன. அந்த மண்ைணச் 
சார்ந்த, அந்த ெமாழிையப் ேபசுகின்ற மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் 
இ க்க, அந்த மண் க்கு எந்த வைகயி ம் 
ெசாந்தமில்லாதவர்கள் இரா வப் பா காப் டன் 
பலாத்காரமாகக் கு ேயற்றப்ப கின்றனர். இேதேபான்  
தமிழ் மக்களின் நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்  

ல்ைலத்தீவி ம் வ னியாவி ம் மன்னாாி ம் சிங்களக் 
கு ேயற்றங்கள் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. 

ைமயான ம் பரவலான மான சிங்களக் கு ேயற்றங்கள் 
இரா வப் பா காப் டன் நைடெபற்  வ கின்றன. 
[இைடயீ ] இதைன எதிர்ப்பவர்கள் கடத்தப்படலாம்; 
காணாமல் ேபாகலாம் என்ப டன் இன் ம் பல ேபர் 
காணாமல்ேபாகும் சம்பவங்கள் ெதாடர்ந்  நைடெப கின்றன 
என்பைத ம் இச்சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்த 15.11.2013 அன்  35 வய ைடய, கிளிெநாச்சி, 
உ த்திர ரத்ைதச் ேசர்ந்த சிவகுமார் பாஸ்கர் என்பவர் 
கிளிெநாச்சியிேல ெபா மக்கள் ன்னிைலயில் 
கடத்தப்பட் ள்ளார். இேதேபான்  வ னியா, மாங்குளத்தில் 
ஆசிாியராகக் கடைமயாற் ம் ேகாப்பாையச் ேசர்ந்த 
கார்த்திேகசு நி பன் என்பவ ம் 19.09.2013 அன்  
கடத்தப்பட் க்கின்றார். இ வைர இவர்கள் பற்றிய 
தகவல்கள் இல்ைல. பைளப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஓர் 
அப்பாவி இைளஞனான ேதவதாஸ் என்பவர் மாகாண சைபத் 
ேதர்த ன்ேபா  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு உதவிகள் 
ெசய்ததற்காக நாளாந்தம் இரா வத்தினரால் 
மிரட்டப்ப கின்றார். தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
அவர்கள் தம  அரசியல் க த் க்கைளச் ெசால்ல ம் 

யா ; அரசியல் கடைமகைளச் ெசய்ய ம் யா . 
இவ்வாறான ஒ  ஜனநாயகச் சூழல்தான் தமிழ் மக்க க்கு 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற ! 

த்தம் வைடந்  நான்கு வ டங்கள் 
உ ண்ேடா விட்டன. இடம்ெபயர்ந்த மக்கைள 
மீள்கு ேயற்றம் ெசய் விட்டதாக அரசாங்கம்  உலகெமல்லாம் 
பிரசாரம் ெசய்கின்ற . ஆனால், யாழ்ப்பாணத்தில் தம  
நிலங்க க்குச் ெசல்வதற்காக மக்கள் ெதாடர் 
ேபாராட்டங்கைள நடத் கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணத்தின் 
வ காமம் வடக்கில் மாத்திரம் 30,000க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் 
மீள்கு ேயற ேவண் யி க்கின்ற . தி ேகாணமைலயின் 
சம் ாில் 4,000க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் மீள்கு ேயற 
ேவண் யி க்கின்ற . இந்தியாவின் தமிழகத்தில் 160க்கும் 
ேமற்பட்ட காம்களில் வசிக்கும் ஓாிலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட 
தமிழ் மக்கள் மீள்கு ேயற ேவண் யி க்கின்ற . 

ல்ைலத்தீவின் ேகப்பாப்பில  மக்கள் மீள்கு ேயற 
ேவண் யி க்கின்ற . ஆனால், அரைசப் ெபா த்தவைர 
'மீள்கு ேயற்றம்' ந் விட்ட . ஜனாதிபதி ெதாடக்கம் 
அைமச்சர்கள் வைர இவ்வாறான ெபாய்ப் பிரசாரங்களில்தான் 
ஈ பட்  வ கின்றார்கள். அண்ைமயில் பிாித்தானியப் பிரதமர் 
யாழ்ப்பாணம் வந்தெபா , யாழ். அரச அதிபர் அவர்கள் 
"மிகுதியாக ள்ள தமிழ் மக்கள் மீள்கு ேயற்றப்ப வர்" எனக் 
குறிப்பிட்டார். இ  பிாித்தானியப் பிரதமைர ஏமாற் வதற்கு 
யாழ்.அரச அதிபர் ெசான்ன ெசய்தியா? அல்ல  

உண்ைமயிேல மிகுதியாக உள்ளவர்கள் 
கு ேயற்றப்ப வார்களா? என்பைத ம் அரசு ெதளி ப த்த 
ேவண் ம்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
சுதந்திரமான ம் ஜனநாயக ர்வமான மான ேதர்தைல 
நடத்தி, வடக்கில் மாகாண சைபைய உ வாக்கி ள்ளதாக 
ஜனாதிபதி ாிப்பைடகின்றார். 2009இல் அல்ல  2010இல் 
நடத்தப்பட் க்க ேவண் ய ேதர்தல், திட்டமிட்ட வைகயில் 
இவ்வரசாங்கத்தால் பிற்ேபாடப்பட்  வந்த . 
இப்ெபா கூட இந்தியாவின் வற் த்தலால்தான் வட 
மாகாண சைபத் ேதர்தல் நைடெபற்றேத தவிர, இலங்ைக 
அரசாங்கம் வடக்கில் ஜனநாயகத்ைதக் ெகாண் வர 
ஆைசப்படவில்ைல என்பைத ம் உலகறி ம். 
அ மாத்திரமல்ல, ேதர்தல் காலத்தில் எவ்வள ரம் 
இரா வ அச்சு த்தல்கள் இ ந்தன என்பைத ம் 
ஆ ங்கட்சிக்கு ஆதரவாக இரா வத்தினர் எவ்வா  
ெசயற்பட்டனர் என்பைத ம் ேதர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள் 
தம  அறிக்ைககளில் குறிப்பிட் க்கின்றார்கள். வட 
மாகாணத்தில் மாகாண சைபத் ேதர்தல் நைடெபற்  அங்கு 

ன்றி ரண்  ெப ம்பான்ைம டன் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  ஆட்சிைய அைமத் ள்ள . ஆனால், அங்குள்ள 
ஆ நர் மாற்றப்படேவண் ம்; தைலைமச் ெசயலாளர் 
மாற்றப்படேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைககைள அச்சைப 

ன்ைவத் ம்கூட இன்ன ம் அவர்கள் மாற்றப்படவில்ைல. 
ஆ ம் கட்சியின் ெகாள்ைக விளக்க உைரைய வாசிக்க ம த்த 
வட மாகாண ஆ நர், தன  ெகாள்ைக விளக்க உைரைய 
வாசித் விட் ச் ெசன் ள்ளார். எனேவ, பதின் ன்றாவ  
தி த்தத்தின் பிரகாரம் மத்திய அரசாங்கத் க்கு உள்ள 
அதிகாரங்கள் யாைவ? மாகாணங்க க்கு உள்ள 
அதிகாரங்கள் யாைவ என்பைதத் திட்டவட்டமாகத் 
தீர்மானிக்கும் ேதைவ அரசுக்கு ஏற்பட் ள்ள . மாகாண 
அதிகாரம் ஆ ந க்கா? அல்ல  தலைமச்ச க்கும் 
அைமச்சரைவக்குமா? என்பைதத் தீர்மானிக்க ேவண் ய 
ேதைவ ஏற்பட் ள்ள . மாகாண அதிகாாிகள் 
மாத்திரமல்லாமல், மத்திய அரசுக்கும் மாகாணத் க்கும் 
பணி ாி ம் அதிகாாிகள் மாகாண சைபயின் கட்டைளகைள 
நிைறேவற் வார்களா, இல்ைலயா? என்பைதத் தீர்மானிக்க 
ேவண் ய த ணம் இ . அரசியல் சாசனத்தில் உள்ள 
அதிகாரங்கள் தமிழ் மக்க க்குக் கிைடக்குமா, இல்ைலயா? 
என்பைதத் தீர்மானிக்க ேவண் ய ேநரம் இ . நீதித் ைற 
சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட்  தமிழ் மக்க க்கு உாித்தான 
நீதிைய நிைலநாட்டப் ேபாகின்றதா? அல்ல  அரசாங்கத்தின் 
ைகப்ெபாம்ைமயாகச் ெசயற்பட்  அரசியல் சாசனத்ைதேய 
குழிேதாண் ப் ைதக்கப் ேபாகின்றதா என்பைத 
அறியேவண் ய ேநரமி .   

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மக்கள் 
தங்கள  அரசியல், ச க, ெபா ளாதார அபிவி த்திகைளத் 
தாங்கேள ெசய்ய ேவண் ம் என்பதற்காக, குறிப்பாகத் தமிழ் 
மக்கள் தங்கள் அபிவி த்திப் பணிகைளத் தாங்கேள 

ன்ென த் ச் ெசல்லேவண் ம் என்பதற்காக, இந்திய - 
இலங்ைக ஒப்பந்தத்தி டாக மாகாண சைபகள் என்ற ஒ  
ெபாறி ைற உ வாக்கப்பட்ட . ஆனால் அதிகாரங்கள் அற்ற 
இச்சைபயான  அரசாங்கம் ெகா க்கும் grants இன் 

லமாகேவ அதன  அபிவி த்திையச் ெசய் ெகாள்ள 
ேவண் ய ர்ப்பாக்கிய சூழ்நிைலயில் உள்ள . அதற்குத் 
ேதைவயான நிதி ஆதாரங்கைளப் ெபற் க்ெகாள் ம் 
வைகயில் வாி வசூ க்க ம் தலீ கைளக் ெகாண் வர ம் 
அதிகாரங்கள் இ க்கும் பட்சத்திேலேய மாகாண சைபகள் 
தம  ெசாந்தக் கா ல் நிற்க ம். எனேவ, அவ்வாறான 

699 700 

[ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා] 



2013 ෙනොවැම්බර් 25 

அதிகாரங்கேளா அல்ல  காணி, சட்டம் ஒ ங்கு 
ஆகியவற்ைறப் பராமாித்தல் ேபான்ற அதிகாரங்கேளா 
இல்லாதபட்சத்தில் மாகாண சைபயின் நடவ க்ைககள் 
என்ப  மந்தமாகேவ இ க்கும். மாகாண சைபக்குக் 
ெகா க்கும் அதிகாரங்கள் என்ப  ஜனாதிபதி தமிழ் மக்கைளப் 
பாவம் பார்த் ப் ேபா ம் பிச்ைசயல்ல. அரசியல் சாசனத்தில் 
உள்ளவற்ைற நிைறேவற் ம்ப ேய நாம் ேகா கின்ேறாம். 
இதைன அரசாங்கம் ஏற் க்ெகாண்  
நைட ைறப்ப த் ேமயானால் தமிழ் மக்க க்கு நம்பிக்ைக 
ஏற்ப ம். இல்லாதபட்சத்தில் இலங்ைக அரசாங்கம் 
பிரசாரப்ப த் ம் நல் ணக்கம், ாிந் ணர்  என்பெதல்லாம் 
ெவ ம் ேபா ச் ெசாற்ெறாடராகேவ இ க்கும்.   

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, பல 
ேகா  பாய் ெசலவில் இந்த அரசாங்கம் கடந்த வாரம் 
ெபா நலவாய நா களின் அரசுத் தைலவர்கள் மகாநாட்ைடக் 
ெகா ம்பில் நடத்திய . பிாித்தானியாவின்  காலனித் வ 
நா கைள ஒன் கூட் , பல இலட்சம் மக்களின் 
வாிப்பணத்ைத ண் விரயம் ெசய் , இம்மகாநாட்ைட 
நடத்தியதன் லம் இலங்ைக அரசு எவற்ைறச் சாதிக்க 

யற்சித்த ? 53 நா கைள அைழத்  மகாநாட்ைட 
நடத் வதன் லம் சர்வேதச ாீதியாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
ஓர் தைலவராகத் தன்ைனக் காண்பிக்க ஜனாதிபதி 

யற்சித்தி க்கலாம். ஆனால், மகாநாட் க்குப் பல வாரங்கள் 
ன்னதாகேவ ெபா நலவாய நா களில் க்கிய நா கள் 

இம்மகாநாட் க்குச் ச கமளிப்பதா, இல்ைலயா என்  
விவாதம் நடத்தத் ெதாடங்கிவிட்டன. இலங்ைக 
அரசாங்கம்மீ  த்தக் குற்றங்கள் சுமத்தப்பட் ப்பதா ம் 
அ  பாாிய மனித உாிைம மீறல்களில் 
சம்பந்தப்பட் ப்பதா ம் ெகா ம் க்குத் தம  தைலவர்கள் 
ேபாகக்கூடா  எனப் பல நாட் ன் தைலவர்கள் 
வற் த்தப்பட்டனர். ெடல் யி ம் ெசன்ைனயி ம் 
லண்டனி ம் கன்பராவி ம் ெவ ங்டனி ம் இன் ம் பல 
தைலநகரங்களி ம் இ ந்த ஊடகங்கள் ெபா நலவாய 
நா களின் ெகாள்ைககள் ேகாட்பா கள், அபிவி த்திகள் 
பற்றிப் ேபசுவைதவிட, இலங்ைக அரசாங்கத்தின் த்தக் 
குற்றங்கள் பற்றிேய ேபசின. இதனால் இந்தியப் பிரதமர் இங்கு 
வ வைதத் தவிர்த் க்ெகாண்டார். கேன யப் பிரதமர், 
ெமாாிசியஸ் பிரதமர் ஆகிேயார் இம்மகாநாட்ைடப் 
பகிஷ்காித்தனர். பிாித்தானியப் பிரதமர் இங்கு 
வந்தி ந் ங்கூட இலங்ைக அரசாங்கத்தின் ேபார்க்குற்றங்கள் 
விசாாிக்கப்படேவண் ம் என்ற விடயத்திற்ேக க்கியத் வம் 
ெகா த்தார். ெமாத்தத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் சிங்கள மக்கள் 
மத்தியில் தன்ைனப்பற்றிய ஒ  பிரைமைய உ வாக்கி 
அத  அ த்த வ டம் ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் 
ெவல்வைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண் ந்தார். ஆனால், 
ஆரம்பம் தல் ஜனாதிபதியின் யற்சி ேதால்விையேய த வி 
வந்த . த்தக் குற்றங்க க்குச் சுதந்திரமான சர்வேதச 
விசாரைண ேதைவ என்ப  பல தரப்பா ம் வ த்தப்பட்  
உணர்த்தப்பட்ட . இதைனவிட, இம்மகாநாட் ன் லம் 
சர்வேதச ாீதியாக இலங்ைகயில் தலீ கள் அதிகாிக்கும் 
என்ேறா அல்ல  சந்ைத வாய்ப் க்கள் அதிகாிக்கும் என்ேறா 
எதிர்பார்த்தி ந்தேபா ம் அதி ம்கூட எந்தவிதமான 

ன்ேனற்ற ம் இல்ைல. ெமாத்தத்தில் ேகா க்கணக்கான 
பணம் ண்விரயம் ெசய்யப்பட்டேத தவிர, இதனால் 
இலங்ைகக்கு எந்தவிதமான ன்ேனற்ற ம் ஏற்படவில்ைல. 
மக்கள் கடனாளிகளாக்கப்பட்டார்கள்; நா  கடனில் ழ்கும் 
அபாயக்கட்டத்ைத ேநாக்கிச் ெசன் ெகாண் க்கிற . 
இைதத் தவிர, மகாநாட் ன் லம் ேவெறான் ம் 
கிட்டவில்ைல.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஒ  
நா  திட்டங்கைளத் தீட் ம்ெபா  அதனால் நாட்  
மக்க க்கு ஏற்ப ம் நன்ைமகள், இலாபங்கள், அபிவி த்திகள் 

என்பவற்ைறக் கவனத்திெல த்ேத தீட்டப்ப ம். ஜனாதிபதி 
அவர்கள் எவ்வா  ஆட்சியதிகாரத்தில் தன  கு ம்ப 
உ ப்பினர்கள், உறவினர்கைள ன்னிைலப்ப த்தினாேரா 
அேதேபால், தன  கிராமத்ைத ம் மாவட்டத்ைத ம் 

ன்னிைலப்ப த்தினார். ஆனால், அதில் இ க்கக்கூ ய 
சாதக, பாதகங்கள் என்பன எவ்வள ரம் ஆராயப்பட்டன 
என்ப  ேகள்விக்குறியாகும். இலங்ைகயில் ஏற்ெகனேவ 
காங்ேகசன் ைற, தி ேகாணமைல, கா , ெகா ம்  ேபான்ற 

ைற கங்கள் இ க்கின்றன. இதைனவிட அம்பாைறயின் 
ஒ வி ல் ஒ  ைற கத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கு ன்னாள் 
அைமச்சர் அமரர் அஷ்ரஃப் அவர்கள் யற்சித் , பல ேகா  

பாய் பண ம் ெசல ெசய்யப்பட்ட . பின்னர் அ  
டக்கப்பட் , அம்பாந்ேதாட்ைடயில் சீன உதவி டன் ஒ  
ைற கம் நி வப்பட்ட . அ  'கப்பல் வராத ைற கம்' 

என்ற ெபய டன் இயங்குகின்ற . இைதவி த்  கா த் 
ைற கத்ைதேயா அல்ல  தி ேகாணமைலத் 
ைற கத்ைதேயா ெசாற்ப நிதி டன் அபிவி த்தி ெசய்  

கூ தலான வ மானங்கைளப் ெபற்றி க்க ம்.  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  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. Azwer? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் இந்தச் சைபையத் தவறான 

ைறயிேல வழிநடத் கிறார். அம்பாந்ேதாட்ைட 
ைற கத் க்கு அதிகமான கப்பல்கள் வந் ெகாண் க் 

கின்றன.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

 
ගරු සුෙර්ෂ ්ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Suresh Premachandran) 
இேதேபால், அம்பாந்ேதாட்ைடயில் மத்தள சர்வேதச 

விமான நிைலயம் பிரயாணிகளற்ற விமான நிைலயமாகச் 
ெசயற்ப கின்ற . இந்த சர்வேதச விமான நிைலயம் 
யாழ்ப்பாணத்தின் பலா யி்ல் நி வப்பட் ந்தால் 
குைறந்தபட்சம் தி ச்சி, ெசன்ைன ேபான்ற இடங்க க்கு 
நிரந்தர விமானப் ேபாக்குவரத்  நடந்தி க்கும். அத டாக 
சுற் லாத் ைற ம் ன்ேனறியி க்கும். ஆனால், எந்தவித 
ேதைவ மில்லாமல் மத்தளவில் இந்த விமான நிைலயம் 
நி வப்பட் க்கின்ற . ெகா ம்  வ ம் விமானங்கைள ம் 
கப்பல்கைள ம் அம்பாந்ேதாட்ைடக்குத் திைச 
தி ப் வதன் லம் அத் ைற க ம் விமான நிைலய ம் 
ெசயற்ப கின்றன என்பைதக் காட் வதற்கான ஒ  
மாையைய இந்த அரசு உ வாக்குகிறேத தவிர, அங்கு திய 
விமான ேசைவகள் ெதாடர்வதாகேவா, கப்பல்கள் 
வ வதாகேவா இல்ைல. வ மானம் ெபறக்கூ ய- [இைடயீ ]   
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is misleading the House.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please sit down.   

 
ගරු සුෙර්ෂ ්ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Suresh Premachandran) 
You do not know what is happening in the Northern 

Province. - [Interruption.] Hon. Azwer, you do not know 
what is happening there. You are just sitting here and 
shouting all the time. Do not do so. - [Interruption.] 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please sit down.  Hon. Premachandran, 

you      carry   on    with    your   speech. -   [Interruption.]   
உங்க க்கு இன் ெமா  நிமிடம் இ க்கின்ற . 

 
ගරු සුෙර්ෂ ්ෙපේමචන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்) 
(The Hon.  Suresh Premachandran) 
I am winding up, Sir.   

வ மானம் ெபறக்கூ ய பல ைறகள் வடக்கு, கிழக்கில் 
இ ந் ம்கூட, இந்த அரசாங்கம் அவற்ைறத் 
தவிர்த் க்ெகாள்கின்றேத தவிர, அவற்ைறக் 
கணக்கிெல ப்பதாக இல்ைல. எனேவ, தமிழ் மக்க க்கு 
விேராதமான ம் அவர்களின் ெபா ளாதாரத்ைத 
அழிக்கக்கூ ய ம் ஒட் ெமாத்த நாட் க்கும் 
விேராதமான மான இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதத் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  ைமயாக எதிர்த் , 
நிராகாிக்கின்ற . நன்றி.  

 
[1.36 p.m.] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I must say that 
the National Budget is not merely a statement of revenue 
and expenditure of the Government but it is an important 
document setting out salient features of the future strategy 
of the Government. Therefore, all nine budgets presented 
by President Mahinda Rajapaksa are inter-connected in 
terms of vision, policy and strategy. 

His Excellency the President certainly deserves praise 
for presenting nine consecutive budgets of the United 
People’s Freedom Alliance Government. The central 
theme of all budgets has been to bring about national 
security, peace and economic progress  for the  nation. 

Quite unlike my Friend, the Hon. Suresh 
Premachandran, who went on a vitriolic vituperative 
condemnation of the recently-held Commonwealth Heads 
of Government Meeting in Colombo, I must say that the 
President and the Government deserve plaudits for 
successfully hosting the 23rd Commonwealth Heads of 
Government Meeting in Colombo. The Heads of State 
and other leaders from 53 countries were able to see for 
themselves the peace and development we have been able 
to achieve during the last four years. 

In the meantime, I must certainly say that the Sri 
Lanka Muslim Congress had been a partner of this 
Government for the last two and a half years and, as a 
constituent party, enjoyed the freedom at times to contest 
on our own and on rare occasions, conduct a joint 
campaign with the ruling party. The North and the East 
now have two elected Councils. The Sri Lanka Muslim 
Congress  has a certain leverage in the East while we 
have a nominal presence in the Northern Provincial 
Council.  

It is our fervent hope that the Tamil National Alliance 
and the Government will find a win-win formula to work 
together, moving away from election time rhetoric, which 
I feel is still continuing. Some media reports tend to 
suggest that there is some acrimony developing when it 
came to working arrangements with Government 
Ministers in the North. My sincere appeal to the Tamil 
National Alliance and, in the same token, to the 
Government is that we should look for some healthy 
compromises. As a matter of fact, this has been echoed 
even by two previous  speakers, the Hon. (Dr.)  Rajitha  
Senaratne and the LSSP Leader, the Hon. (Prof.) Tissa 
Vitarana, Ministers of the Government. We feel that there 
must be some way out to work out a win-win formula so 
that the enormous confidence that people have reposed in 
parties, both in the North and the South, and other parts 
of the country could be made effective in bringing some 
development to their areas. In order to do that, we need to 
find compromises and I would like to urge, as a 
constituent partner of this Government, that there must be 
a win-win formula that must be worked out and we 
should prevent other unnecessary interferences, which 
will affect the sovereignty of our country.  That has been 
our continued position. 

I must say that in developing this Budget, a novel 
feature was introduced by the President and practised to 
the full. That is, the consultation and deliberation process. 
In that process, during the time of preparation of the 
Budget, there had been a series of consultations and 
deliberations with stakeholders representing numerous 
sectors. This process, therefore, enabled the President and 
the Ministry of Finance to factor in the interests and 
expectations of all the sections of the population. 

As the Secretary to the Treasury, Dr. P.B. 
Jayasundera, commented at a post-Budget seminar the 
other day, the message of the stakeholders to the 
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Government had been very unequivocal: “Do not interfere 
with us”.  That had been the message. That was said by 
Dr. Jayasundera himself.  Nevertheless, the Budget 
Proposals of the President addressed a gamut of issues 
dealing with  the economy, social welfare, infrastructure, 
public and private sector employees and many other 
important features. In spite of the economic slowdown 
experienced in developed countries and other factors 
affecting the global economy, Sri Lanka has been able to 
achieve economic progress at a very satisfactory rate. A 
growth rate of 6.4 per cent achieved last year in these 
circumstances, is certainly commendable.   

I must say, Mr. Deputy Chairman of Committees, that 
there is a clear shift in our fiscal legacy when it comes to 
the President’s Term of Office.  His Excellency the 
President drew special attention in his Budget Speech, to 
the break with the past practices of deficit financing when 
it comes to presenting the Budget in Parliament.  It has 
been the practice in the past, while keeping the deficit in 
excess of 8 per cent and the debt over 100 per cent of the 
GDP, they have been tending to drastically curtail 
recruitment to the Public Sector, which was virtually 
frozen. I had been part of the United National Party 
Government then. When there was a Ceasefire Agreement 
and there was no war in the Northern and Eastern 
Provinces, there again there was this so-called fiscal 
prudence, which really resulted in recruitment to the 
Public Sector being frozen; public enterprises were to be 
privatized  or privatized without looking at viable 
alternatives to privatization. While doing all that, there 
were no significant public investments either.  This had 
been the feature of the previous Governments when 
presenting a Budget.   

True enough, the end of the war has  provided the 
regime the confidence to embark on an ambitious 
development drive. But, do not forget that we resisted 
unfair conditionalities sought to be imposed on the 
Government, impinging even on our sovereignty and thus 
some of the vital projects had to depend on commercial 
borrowings. But, those of you in the Opposition must 
admit that these projects are certainly not white elephants; 
perhaps what is needed, in some cases, is some aggressive 
marketing and further integration with impending 
projects, so that the viability of the completed projects are 
improved and brings in better yields.  So, rather than 
criticizing it in a very vituperative way, it is for us to look 
at the vast improvements that have been brought about by 
very structured and well-planned deficit financing that has 
been the feature of this regime’s history in the 
presentation of Budgets.   

It was also dealt with by the earlier speakers.  The 
Hon. (Dr.) Rajitha  Senaratne dealt with the achievements 
of the Government when it came to Millennium 
Development Goals. There have been significant 
improvements in many fields.  A recent report shows that 
Sri Lanka has achieved 13 targets even before reaching 

the year 2015, which would be the year on which certain 
measurements are to be taken. The targets Sri Lanka has 
already achieved are: halving poverty, all three targets in 
education, all three targets in respect of gender equality in 
education, targets on skilled birth attendance, antenatal 
care, reducing TB prevalence, reducing ODP substance 
and providing safe drinking water and basic sanitation.  
There have been such developments.  In the meantime, 
we must also understand that several other targets, 
particularly, under-five mortality, infant mortality and 
maternal mortality show slow achievements and is 
expected to meet the targets only after 2015. 

Sri Lanka is regressing in achievements of targets 
such as underweight children, forest cover and CO2 
emission.  Even in respect of targets relating to partly off-
tracked and completely off-tracked areas with no 
progress, are comparably at high levels as our targets 
began with a relatively high degree of achievement in the 
region.  In other words, for example we have to start  
achieving infant mortality targets from an already low 
level of 11.3 infant deaths per 1,000 live births.  Sri 
Lanka will have to make additional efforts to achieve the 
MDG target of 5.9 deaths per 1,000 live births by 2015.  
But, with the heavy investment in the Public Health 
Sector this Budget proposed to make -  according to our 
health planners, Sri Lanka is spending Rs. 100 billion 
annually on the health sector, representing the third 
largest expenditure of the National Budget.  There are 
over 60,000 beds available in the Island and one doctor 
serves approximately 1,500 patients and every citizen can 
access Government medical facility within a range of 
three kilometres.   

When it comes to non-communicable diseases, 
particularly, strokes and kidney diseases, the Government 
has taken a very salutary step of improving certain 
important hospitals all over the Island.  I would like to 
appeal to the Government to look into hospitals in the 
East, particularly that either the Batticaloa or Kalmunai 
Hospital be developed to set up a stroke centre or a 
kidney transplant section, so that the increasing number 
of patients could benefit from such facilities.   

I must also say when it comes to natural disasters and 
flood prevention, there has been good achievement of the 
Government, particularly, land reclamation in the 
Colombo area, where the Land Reclamation and 
Development Corporation in their medium-term budget 
framework has made the Greater Colombo Area to be 
free from floods and environmental hazards.  I would like 
to request that a similar flood protection initiative be 
taken in many parts of the East, which go under water 
with monsoonal rains almost every year.  Fortunately, 
this year, the East has been spared of floods, but places 
like the Ampara District, which is in a low-lying basin, 
after the Gal-Oya Scheme was implemented, gets flooded 
very often and it would be advisable - I have taken it up 
with the Hon. Mahinda Amaraweera, the Minister in 
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charge of Disaster Management - to look at a proper flood 
protection mechanism for certain low-lying line areas of 
the Eastern Province, so that a similar programme that has 
been implemented by the Land Reclamation Development 
Corporation in the Greater Colombo Area, under the 
guidance of the Secretary to the Ministry of Defence 
being in charge of the Urban Development Authority, be 
implemented in such areas as well.  

While requesting that these matters be attended to, in 
conclusion, may I come to an important aspect.  I thought 
the Hon. Basil Rohana Rajapaksa was here. I want to talk 
about this aspect because we are talking about resolving 
the national ethnic problem. There has been a Select 
Committee appointed and I must place on record that we 
would like to earnestly request the Government to re-
examine the composition of the Parliamentary Select 
Committee on Constitutional Reform. It is a matter of 
regret that some constituent parties have been deliberately 
left out, violating Parliamentary conventions and 
practices.  While it is bad enough that the main opposition 
parties are boycotting the Select Committee, not to permit 
representation for your own partners in Government will 
certainly erode its credibility.  I trust that the Government 
will try and resolve this issue without much prevarication, 
so that at least some of our Parties, which have got the 
mandate from the people to serve them in this Parliament 
will be accommodated in this all-important Select 
committee, which apparently is going full steam without 
the participation of main Parties in Parliament.  I would 
also like to invite the TNA to consider coming back to the 
Select Committee so that we can try and make it a 
meaningful exercise.   

Thank you very much.  
 
[අ.භා.1.51] 

  
ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී 
සම්පත් සංරක්ෂණ   අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 
of Wildlife Resources Conservation) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම අහෙගන සිටියා, 

අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ටීඑන්ඒ එෙක් මන්තීතුමාෙග් කථාව. 
 ෙපෞද්ගලිකව මම දරන මතය නම්, සියලුම ආකාරෙය් ජාතිවාදය 
අන්තවාදය කරාත්, අන්තවාදය තස්තවාදය කරාත් ගමන් කරන 
බවයි.  අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපට අද 
අලුත් යුගයක් නිර්මාණය කර දීලා තිෙබනවා. අපි අතීතය අමතක 
කරලා, ෙම්  ගරු සභාව තුළින් අෙප් වර්තමානෙය් පශ්න විසඳා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණාවට අපි මැදිහත් වනවා. 
එෙහම ෙනොමැති නම් අපට තවත් වාග් පහාර සහ සටන්වලට 
මැදිහත් ෙවලා ජීවත් වන්නට සිදු ෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අතීතය මතක් කෙළොත් 
අපි දන්නවා අමිර්තලිංගම් මහතා, අපිත් එක්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටි සෑම් තම්බිමුත්තු මහතා, ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් මහතා, නීලන් 

තිරුෙචල්වම් මහතා වැනි උතුරු නැ ෙඟනහිර  සිටි ෙදමළ 
නායකෙයෝ විශාල සංඛ ාවක් ඝාතනයට ලක් වුණු බව.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඇයි, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මහතා? 
 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
 එතුමා අෙප් පැත්ෙත් ෙන්. මම කියන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 

පැත්ෙත් සිටි අය.  

ෙම් නිසාම අද උතුරු නැ ෙඟනහිර ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
ෙලොකු ඌනතාවක් තිෙබනවා. පැහැදිලි මත දරන, නිවැරදි 
දර්ශනයක් තිෙබන, ෙම් රෙට් ජාතික සමඟියට මුල පුරන 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ අද  අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඌනතාව 
නිසාම තමයි  එතුමන්ලාට අග විනිශ්චයකාරවරෙයක් ෙහොයා 
ෙගන එතුමාව පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන්නට සිද්ධ 
වුෙණ්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඉතිහාසය ෙදස බැලුවාම 
ෙදමළ ජනතාව, මුස්ලිම් ජනතාව, සිංහල ජනතාව අතර වාදයක් 
ෙභ්දයක් ෙනොතිබිය යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අපි එකට 
ජීවත් වුණු අය. ඒ නිසා ඓතිහාසිකව අපට ෙලොකු වටිනාකමක් 
තිබුණා.  

ෙම් රෙට් සුවිෙශේෂී ලක්ෂණයක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි. බලන්න, අෙප් ව ාපාර ෙලෝකය. 
ව ාපාරිකයින්ට ෙම් රෙට් උත්සව  කීයක් තිෙබනවාද? ෙලෝකෙය් 
ෙවනත් රටවලට තිෙබන්ෙන් එක උත්සවයයි, නැත්නම් ෙදකයි.  
Business  කරන්න තිෙබන්ෙන් එක season එකයි. අපට   එෙහම 
ෙනොෙවයි, ෛතෙපොංගල් උත්සවය තිෙබනවා, දීපාවලි උත්සවය 
තිෙබනවා, හජ්ජි ෙපරුනාල් තිෙබනවා, සිංහල අවුරුද්ද තිෙබනවා,  
ෙවසක් තිෙබනවා, ෙපොෙසොන් තිෙබනවා.  විවිධ සංස්කෘතීන්ෙග්  
අගය, විවිධ ජාතීන්ෙග් අගය සහ වටිනාකම එකතු කරන්න 
පුළුවන් ෙම්   රෙට් බිහි ෙවච්ච නායකයා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා.  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අද ෙම් යුද්ධය අවසන් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් යුද්ධය නිසා සිංහල ජනතාව, මුස්ලිම් 
ජනතාව, ෙදමළ ජනතාව යන සියලු ෙදනාෙග්ම වටිනා ජීවිත, 
ෙද්ෙපොළ මහ විශාල පමාණයක් විනාශ වුණා.  යුද්ධයකදී වැරදි 
ඇති ෙවනවා ඇති.  එෙහම කථා කරනවා නම් 1816 දී 
අධිරාජ වාදීන් මාතෙල් කැරැල්ල මර්දනය කළ ආකාරය, 1818 දී 
ෙවල්ලස්ස කැරැල්ල මර්දනය කළ ආකාරය ගැනත් කථා කරන්න 
පුළුවන්. මැද්ෙදෙවල ෙකොටුෙව් සියඹලා ගෙහේ  විතරක් දාහක් 
ෙදනා එල්ලුවා. දහදාහක් මැරුවා. මුළු ෙවල්ලස්සම එකම මළ 
ෙගයක් බවට පත් කළා. එහි හිටපු කැරලි නායකෙයෝ -සිංහල 
නායකෙයෝ- නැ ෙඟනහිර ෙදමළ ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව 
ජීවත් වන බක්මිටියාව, ෙතෝට්ටම, මාන්ෙතෝට්ටම, පන්නලගම, 
ෙවෙහරගල කියන  පෙද්ශවලට පලා ගියා. ඔවුන්ෙග් වාසගම් 
ගන්නට ඒ අයට සිද්ධ වුණා.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ජනපද පිහිටුවනවා කියලා. අපි 
දන්නවා, මහාමාන  ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා පඥාවන්ත 
නායකෙයක් බව. එතුමා ෙසේනානායක සමුදය හැදුවා. එතුමා 
ලංකාෙව් ගංගා සිය ගණනක් දැක තිබූ නමුත් එක ඔයක් හරස් 
කරලා ෙසේනානායක සමුදය හැදුවා. ෙම් ර ෙට් ගංගා සිය ගණනක් 
දැකපු එතුමා, ගල් ඔය හරස් කරලා  ෙසේනානායක සමුදය හැදුවා. 
ඒ ෙසේනානායක සමුදෙයන් ෙදමළ ජනතාවට, මුස්ලිම් ජනතාවට 
වෙග්ම ඓතිහාසික ෙවල්ලස්ස කැරැල්ෙල්දී පලා ෙගොස් 
බක්මිටියාව, ෙතෝට්ටම, පන්නලගම, ෙවෙහරගල කියන 
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නැ ෙඟනහිර පළා ෙත් ගම්මානවල ජීවත් වන ජනතාවටත් ජලය 
ලබා  දුන්නා.  ඒ වාෙග්ම  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ෙහක්ටයාර් තුන්දහස් ගණනක් යට කරලා රඹකැන් ඔය  ව ාපාරය 
ආරම්භ කළා. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ගැන, ආර්ථික ඉලක්ක ගැන 
ෙනොෙවයි අපි අද කථා කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් සිත්වල සතුට හදා ගත යුතු කාලය පැමිණ තිෙබනවා. අපි 
වාද විවාද කරලා රණ්ඩු කරලා ෙනොෙවයි, අෙප් ආර්ථික ඉලක්ක  
කරා, අෙප් ආර්ථික වර්ධනය  කරා යා යුත්ෙත්. 

ඇඩම් ස්මිත් හා ෙජරමි   ෙබන්තම් වැනි අයෙග්  පැරණි ආර්ථික 
න ායයන් ගැන අපි හිතුෙවොත්  විෙශේෂ පාගුණ  සහ ශම විභජනය  
වැනි කරුණු යල් පැන ගිය කාරණා ෙවනවා.  විෙශේෂ පාගුණ ය 
කියන්ෙන් එකම වැඩක් කරන විට ආන්තික උපෙයෝගිතාවය 
ඇවිත් ඒ ගැන කලකිරීම ඇති ෙවලා ඒෙක් පසුබෑමක් ඇති ෙවන 
එකයි.  ජපානය වාෙග් රටවල් අලුත් ෙද්වල් ෙසොයා ගත්තා. ඒ 
ෙසොයා ගත්ෙත් කඩින් කඩ  විෂයානුගත විධියට එක වැඩක 
ෙයෙදන්ෙන් නැතුව විවිධාංගිකරණයක් කරලායි.  තමන් කරන 
කාර්ය ගැන, විවිධාංගිකරණයක් තුළින් නව ආර්ථික  න ායක් 
ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් ආර්ථික න ාය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සතුට ෙක්න්ද කර ගත් ආර්ථික විද ාව.  ඒ කියන්ෙන් "happiness 
economics";  සතුට ෙක්න්ද කර ගත් ආර්ථික න ායක්. ජනතාවට 
සතුට ෙක්න්ද කර ගත් ආර්ථික න ායක් ලබා ෙදන්න තමයි ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කෙළේ. අනුෙලෝම පතිෙලෝම වශෙයන් ෙම් අය වැෙය්  ගණන් 
ඉලක්කම් මා කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙක්ශාන්තෙය් සිට පාදාන්තය දක්වා අනුෙලෝම 
පතිෙලෝම වශෙයන් A to Z  සියලුම ගණන් ඉලක්කම් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ නිසා ඒවා කථා කළාට වැඩක් නැහැ. නමුත් එතුමාෙග් 
දැක්ම ෙමොකක්ද කියන එක අප කථා කරන්න ඕනෑ. එතුමාට 
අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා,  මුස්ලිම් 
ෙව්වා ජනතාවෙග් සතුට ඇති කරන්න. සතුට ඇති කරන්න නම් 
පළමුෙවන් අවශ  ෙද් තමයි සමඟිය.  

දැන් ලංකාෙව් ෙබෝම්බ පිපිෙරන්ෙන් නැහැ. ෙබෝම්බ  
පිපිෙරන්ෙන් ජීනිවා නුවර. ජිනීවා නුවර ෙබෝම්බ පිපිරීම රටක් 
හැටියට නවත්වා ගන්න ඕනෑ.  ජීනිවා නුවර ෙබෝම්බ පිපිෙරන එක 
නවත්වා ගන්න බැරි වුෙණොත් අපට ඉදිරි ගමනක් යන්න බැරුව 
යනවා. රටක් හැටියට සිංහල, ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව එකතු 
ෙවලා අප ෙම් ජාත න්තර අභිෙයෝගවලට  මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. 
එයට අෙප් සමඟිය අවශ  ෙවනවා, අෙප් කැප වීම අවශ  ෙවනවා. 
ෙමම ගරු සභාව තුළ ඉන්න අෙප් බහුතරය ෙබොෙහොම පරිණත 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. එක්ෙකෝ පළාත් සභාෙව්, එක්ෙකෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කාලයක් ඉඳලා තිෙබනවා. අපි අලුත් 
මන්තීවරුන්ටත් ආදර්ශයක් ෙවන්න ඕනෑ. ගහ බැණෙගන, වාද 
විවාද කරපු යුගයට එහා ගිය අලුත් යුගයක් නිර්මාණය කරන්න 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. 
ඒක හරියට ෙපෝලන්තෙය් අර ෙලක් ෙවල්සා ෙග් සහෙයෝගිතා 
ෙද්ශපාලනය - solidarity politics - වාෙගයි. ෙම් සහෙයෝගිතා 
ෙද්ශපාලනයකුයි යන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභා 
තිෙබනවා නම් ඒවාට සම්බන්ධ ෙවලා ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න, 
පජාතන්තීකරණෙය් තිෙබන අඩු පාඩු, මානව හිමිකම් ආදි සියලු 
කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ෙලොකු මණ්ඩපයක්, 
ෙව්දිකාවක් එතුමා පජාතන්තවාදිව නිර්මාණය කර දීලා තිෙබනවා. 
එෙහම නැත්නම් එතුමා ළඟට ගිහිල්ලා කළු ෙකෝපි එකක් බීලා 
සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අෙප් ගරු රුවන් විජයවර්ධන මන්තීතුමා ෙමම සභාව තුළ 
ඉන්නවා. මම හිතුවා ෙචෝගම් එකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

සහභාගි ෙව්වි කියලා. කරු ජයසූරිය මහත්මයාත් සිටිද්දී ඇයි 
හද්ෙදයියෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒකට ආෙව් නැත්ෙත් 
කියලා මම කල්පනා කළා. ෙමොකද, සිංහ ෙකොඩිය ෂර්ට් එෙක් 
ගහෙගන, ෙබෞද්ධ ෙකොඩිය ගහෙගන, ජාතික ගීය කියන ෙකොට 
හෘදයවස්තුවට අත තබා ෙගන ඉන්න ෙකෙනක්, අෙප් කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා. මම බැලුවා කරු ජයසූරිය මැතිතුමාෙග් 
හදවෙත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියලා. අර කියමනක් තිෙබනවා 
ෙන්, "අෙහෝ! තී ළය කළු ගලක් වූෙය් කිම?" කියලා. ඒ වාෙග්,  
අෙහෝ! කරුෙග් ළය කළු ගලක් වූෙය් කිම? ඒ උතුමාෙග් ජාතික 
ආලය පිළිබඳව මට සැකයක් ඇති වනවා.  

ෙම් රට ගැන, ජාතිය ගැන, ෙම් රෙට් ඒකාගතාව ගැන එතුමාට 
අබ මල් ෙර්ණුවකින්වත් හැඟීමක් තිබුණා ද කියන එක පිළිබඳව 
මට සැකයක් ඇති ෙවනවා ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ගැන නම් අපට පශ්නයක් නැහැ. අපි 
දන්නවා එතුමා යැංකි ඩිකී කියලා. ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 
මන්තීතුමන්ලා ගෙමන් ආපු මන්තීවරු. එතුමන්ලා දන්නවා ෙම්වා. 
සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා නම් ඒ වැෙඩන්  ලකුණු ටිකක් දමා 
ගත්තා. හැබැයි ඉතින් යූඑන්පීකාරෙයෝ නම් තරහා වුණා. ෙමොකද, 
පක්ෂයට ෙකොයි ෙවෙල්ත් ගහනවා ෙන් එතුමා. ෙහොඳ ෙවලාවක් 
එනෙකොට එතුමා පක්ෂයට ගහනවා. ඉතින් අපි දන්ෙන් නැහැ ෙම් 
ආරාවුල්. ඒවා විසඳන්න බැහැ. අපිත් ෙම්වාට මුහුණ දුන්නා 
විපක්ෂය හැටියට සිටිද්දී.   

ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමන්ලාත් අපිත් දන්නවා අපි 
ෙකොච්චර අමාරුෙවන් ද 1989 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය හැටියට 
ඉඳෙගන කටයුතු කෙළේ කියලා. අපිත් රංජන් විෙජ්රත්න 
උන්නැෙහේට ෙකොච්චර බැන්නාද? සමහර ෙවලාවට අප අතිනුත් 
තස්තවාදින් රැෙකන්න යන්න ඇති ඒ කාලෙය්. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් සමහර අය ගැන අපි අනුකම්පා ෙවන් කථා කළා. ඔය 
ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මන්තීතුමන්ලා දැන් කරන කථාව අපිත් 
එදා  කළා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන. හැබැයි එෙහම කථා කළාට අපි 
දැනෙගන සිටියා තස්තවාදය කියන එක හලාහල විෂක් බව. 
තස්තවාදය කියන එක රටකට ඇතුළු වුෙණොත් ඒ රට ෙගොඩ 
ගන්න බැරි වනවා. බලන්න, ඇෆ්ඝනිස්තානෙය් සාමය 
තිෙබනවාද? ඉරාකෙය් සාමය තිෙබනවාද? ඉරානෙය් සාමය නැති 
කරලා. සිරියාව අවුල් කරලා. අධිරාජ වාදයට, නව යටත් 
විජිතවාදයට කත් අදින, රට ෙබදා ෙවන් කරන ෙද්ශපාලනයට අප 
තවත් නැඹුරු ෙවනවාද කියන එක අපට කල්පනා කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. අපට ෙම් ගමන එෙහම යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ෙමොකද, අපි ෙලොකු අභිෙයෝග ජයගත්තු මිනිස්සු.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එංගලන්තෙය් 
විපක්ෂෙය් මිලිබෑන් මහත්මයා කථා කරමින් ෙචෝදනා කරන 
ෙකොට එංගලන්තෙය් අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි කියනවා මම 
අහෙගන හිටියා, “ෙම් වාෙග් දක්ෂ මිනිසුන් ඉන්න රටක් 
ෙලෝකෙය් නැහැ. ෙම් වාෙග් සුන්දර රටක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් 
නැහැ” කියලා. එතුමා ෙමෙහේ ෙමොනවා කරලා ගියත් එතුමා කළ 
ඒ කථාව නිසා මෙග් හිෙත් මිලිබෑන් මහත්මයා ෙකෙරහි තිබුණු 
ආෙව්ගය යම් පමාණයකට සමනය වුණා. අපි දන්නවා, තුන්වන 
ෙලෝකෙය් දුප්පත් රටක් හැටියට තිබිලා අෙප් රට දැන් මැද 
පන්තිෙය් රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අප වරාය හැදුවාම 
අහනවා නැව් කීයක් ආවාද කියලා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවාම 
අහනවා, ගුවන් යානා කීයක් ආවාද කියලා. ඇයි අපි වාහන 
ෙගන්වන නැව් හම්බන්ෙතොට වරායට යවන්ෙන්? ඒකට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. දැන් බලන්න ජපානය දිහා. ජපානය කරන එක ෙදයක් 
තමයි තමා අෛධර්යය කළ යුතු ආනයන පිටස්තර වරායවල 
බාන්න ඉඩ දීම. ෙහොඳම hockey stick එක තිෙබන්ෙන් 
පාකිස්තානෙය්. හැබැයි ජපානය ෙමොකද කරන්ෙන්? ජපානෙය් 
hockey stick එක විකුණා ගන්න ඕනෑ හන්දා පාකිස්තානෙය් 
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hockey stick එක පත න්ත වරායවල තමයි බාන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම, අපට ෙම් රටට වාහන ෙගන්වන එක අඩු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරලා තිෙබනවා- 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක මාර වැඩක් ෙන්. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි කල්පනා කරලා තිෙබනවා වාහන 

ෙගන්වන එක අෛධර්යවත් කරන්න නම්- [බාධා කිරීම්] කෑ 
ගහන්න එපා ඉතින්. මා ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙබොෙහොම කාෙලකින් 
ෙන්. වැරැදියි ෙන් බාධා කරන එක? [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න ෙකෝ. ෙම් රටට වාහන ෙගන්වන එක අෛධර්යවත් 
කරන්න අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි වාහන 
ෙගන්වන නැව් හම්බන්ෙතොට වරායට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීවරුනි, මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කාරණයක් කියන්න 
ඕනෑ. මම ෙපෝෙසෝන් අයන් ෙකොම්පැනියට ගියා. එල්ජී 
ෙකොම්පැනියට ගියා. ඒ සමාගම්වලට තනි වරායවල් තිෙබනවා. ඒ 
වරායවල් ආශිතව දැවැන්ත ආෙයෝජන කර්මාන්ත පුර බිහි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  අපි දන්නවා 
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ මධ ස්ථාන ඇති කරලා,  විෂය ධාරාවට 
තාක්ෂණ විෂය ඇතුල් කරලා, අලුත් පරපුර  තාක්ෂණෙය් ෙමවලම්  
රැෙගන අනාගත ෙලෝකයට එකතු ෙවනෙකොට, ඔන්න අපි  ඒ අයට 
අවශ  යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ නිෂ්පාදන කියාවලියට  
අවශ  සියලු පහසුකම්  -වරාය, ගුවන්  ෙතොටුපළ- නිර්මාණය කර  
දී තිෙබනවා.  මුත්තා අඹ ඇෙට් හිටවනෙකොට මුණුබුරා අහපු 
කථාවක් ගැන අපි අහලා තිෙබනවා.    "මුත්ෙත්, ෙම් අඹ ගෙහන් 
උඹට අඹ කන්න  බැරි ෙවනවා ෙන්ද?" කියා මුණුබුරා ඇහුවාම,  
"ඔව් පුෙත්, මම කෑෙවත් මම හිටවපු අඹ ෙනොෙවයි" කියා එතැනදී 
මුත්තා කියා  තිෙබනවා.  ෙම් ආණ්ඩුව, “එදා ෙව්ල ටුවර්ස්” 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි.  

ඉදිරි සිය වසරකට, ඉදිරි පස් වසරකට, ඉදිරි දස වසරකට  ආදී 
වශෙයන් අනාගතය ගැන මහා  දැවැන්ත විධියට කල්පනා කරලා  
කටයුතු කරන සමහර රටවල් තිෙබනවා.  රටට අවශ  මූලික  
ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන්  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හසුරුවන්න මහා 
දැවැන්ත  පිම්මක් පනින්න තමයි ෙම්වාට  අත තිබ්ෙබ්. ෙහට 
හදනවාට වඩා කීයක් හරි  වියදම්  කරලා අද ෙම්වා හදපු එක 
ලාභයි.  සංවර්ධනය  ගැන තමුන්නන්ෙසේලා ෙමොනවා  කිව්වත් 
අෙප්  සංවර්ධන ඉලක්ක සම්පූර්ණ කර  තිෙබන රජයක් තමයි, ෙම් 
රජය.  සංවර්ධන ඉලක්ක සම්පූර්ණ  කරපු ෙම් ආණ්ඩුවට අවශ   
ෙවන්ෙන් අෙප් ජනතාව සතුටින් ජීවත් ෙවනවා දකින්නයි. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. මම 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ලියා ගත්ත කවි ෙදක තුනක් තිෙබනවා. 
සමාෙවලා, මට  ඒක කියවන්න ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ.   

 

මිහිඳු චින්තනය රට දැය රැක        දුන්ෙන් 
ගමන් බිමන් යන්නට  මහ මඟ         හැදුෙව් 
වරාය ගුවන්ෙතොට දරුවන් හට       දුන්ෙන් 
නාමල් බැසිල් ෙගෝඨාභය සමගින්ෙන් 
 

නායක කථා සබෙය් මුලසුන ගන්ෙන් 
රජසබ චමල් මැතිඳුන් එහි  වැජෙඹන්ෙන් 
කාටත් එකයි ඔබෙග් බස එක  එල්ෙල් 
ඔබෙග් අනය මැති සබයම  පිළිගන්ෙන් 

කවලං ෙවලා හැදුවයි සිරිෙකොත පන්ෙන් 
රට දැය උකස් කර කන්නට   සැරෙසන්ෙන් 
සුද්දෙග ෙරද්ෙද් රිංගා එළියට පැන්ෙන් 
අෙපොයි මුංෙග අවලංකම් නැහැ  නැසුෙන් 
 
[අ.භා.2.04] 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  මම හිතන හැටියට  

ගරු අගමැතිතුමා උෙද් වරුෙව් කවියකින් ෙම් සභාව ඇමතූ නිසා 
විජයමුනි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමාත්  ඒ විධියට   කවි ෙදක, තුනක් 
කිව්වා ෙවන්න ඇති. ඒ මිසක් පාර්ලිෙම්න්තුව කවි කියන තැනක් 
ෙනොෙවයි.  ෙම්ක බණ ෙපොළක් නම් කවි කිව්වාට කමක් නැහැ. ඒ 
ගැන මම වැඩිය කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  විෙශේෂෙයන්  රෙට් 
සමගිය ගැන, ජිනීවාවල  ෙබෝම්බ  පිපිෙරන එක ගැන ඒ ගරු 
ඇමතිතුමා ෙපන්වන්න උත්සාහ  කළා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පළමුෙවන්ම 
කියන්න කැමැතියි එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ෙම්  රටට ආදෙරයි 
කියන එක.  අපි ෙකොයිම ෙවලාවකදීවත් ෙම් රෙට් රාජ  
නායකයා විදුලි පුටුවට ෙගන යන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ.  ඒ 
වාෙග්ම අපි ෙකොයිම ෙවලාවකදීවත් ෙම් රෙට් එක හමුදා 
ෙසොල්දාදුෙවක්වත් ජාත න්තර අධිකරණයට ෙගන යන්න  ඉඩ 
තියන්ෙන්ත් නැහැ කියන  එක මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න 
කැමැතියි. ඒ ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් හැම සටනකටම 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්බන්ධ ෙවලා  කටයුතු කරනවා. 
ඔබතුමන්ලා එක  එක්ෙකනා ෙමොන විධියට  ෙම් පක්ෂය 
විෙව්චනය කළත් අපි ඉන්ෙන් ඒ සථ්ාවරෙය්යි.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතුතිමන්, ෙමතුමන්ලා දැන් 
ආෙයත් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් ගැන  කථා කරනවා. 
ජාත න්තරයට ගිහිල්ලා LLRC වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ කවුද? 
අපිද?  ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙටන්ම අදහස් ගත්තා. යුද්ධය  ඉවර 
වුණාම මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් පශ්න ගැන 
කථා කළාම ඒ ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා LLRC වාර්තාව 
හැදුවා. ඒ වාර්තාෙව් ෙමොනවාද කියා  තිබුෙණ්? අපි ෙනොෙවයි 
ගිහින් කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලායි. ෙම් රෙට්  රාජ  නායකයන් එක 
එක්ෙකනා  එක එක රටවල්වලට ගියාම එක  එක කථා කිව්වා. ඒ 
වාර්තාව කියාත්මක කරන්න කල් ඉල්ලුවා.  ඔබතුමන්ලා ඒ අයට 
ෙපොෙරොන්දු වුණා ෙම් රෙට් නිදහස් හා සාධාරණ  මැතිවරණ 
ෙකොමිසමක් පිහිටුවනවාය කියා. යුද්ධය කාලෙය්දී යම් යම් පශ්න 
ෙවන්න ඇති; යම් යම් අයට අසාධාරණකම් ෙවන්න ඇති.  නමුත් 
ෙම්  වනෙකොට යුද්ධය ඉවර ෙවලා අවුරුදු  4ක් ෙවනවා. ෙකෝ ෙම් 
වාර්තාෙව් තිෙබන  නිදහස් හා  සාධාරණ මැතිවරණ ෙකොමිසම?  

නිදහස් ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් ඇති කරනවාය කිව්වා.  ෙම්ක 
අප ෙනොෙවයි කිව්ෙව්.  ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම අයයි ජාත න්තරයට 
ගිහින් කිව්ෙව්. අද නිදහස් හා සාධාරණ ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් 
තිෙබනවාද? ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඕනෑ එපාකම්වලට සමහර DIGලා 
කුලියට මිනී මරනවා.  ඊෙය්-ෙපෙර්දා  අප දැක්කා, තලංගම  OIC 
සල්ලි කප්පන් අරෙගන, වාහන අරෙගන මිනීමැරුමක  පරීක්ෂණ 
යට ගහන්න මහන්සි ෙවලා තිබුණු හැටි. OIC විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඒ අපරාධ අංශෙය් ඉන්න ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු ඒ ෙපොලීසිෙය් 
ඔක්ෙකොම ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවලා තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක  සභාපතිතුමනි, ෙම් අහු වුණු ඒවා 
විතරයි. එෙහම නම් අප  ෙපොලීසිය ගැන විශ්වාසයක් තියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? යුද්ධ කාල ෙය්  යම් යම් අතපසු වීම් වන්නට ඇති.  
ඒවා ෙසොයා බලා කරන්නට බැරි ෙවන නිසා, ඒවා ගැන මා 
කියන්නට යන්ෙන් නැහැ.  සමහර උසාවිවල නඩුකාරෙයෝ 
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පගාවට නඩු අහනවා, අප දැක්කා. ෙම් අහු වුණු ඒවා විතරයි ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. තව අහු වුෙණ් නැති ඒවා 
ෙකොච්චර ඇත්ද? රෙට් නීතිය ෙකෝ? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අප 
දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් අගවිනිසුරුතුමියට විවිධ ෙචෝදනා දාලා 
පැය විසි හතෙරන් ඇයව එළියට දාන්න කටයුතු කළ හැටි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා ගැන මා 
කියන්ෙන්, කරුණාකර ආපසු  ෙත්රීම් කාරක සභා තියලා කාලය 
නාස්ති කරන්ෙන් නැතිව, ෙත්රීම් කාරක සභාවට කලින්,  ජිනීවා 
එකට ෙපොෙරොන්දු වුණු , ඉන්දියාවට ගිහින් ෙපොෙරොන්දු  වුණු 
LLRC වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු ටික  ඉදිරිපත් කර, ෙලෝකයාට 
හරියට ෙපන්වන්න කියලායි. එතෙකොට අෙප් රටට කැමරන්ලා 
ඇවිත් උඩ පනින්ෙන් නැහැ. මැක්ෙර්ලාට ඇවිත්  ෙම් රටට 
විරුද්ධව චිතපට හදන්නට බැහැ. ඉන්දියාෙව් සහාය ෙනොතිබුණා 
නම්,  ඉන්දියාෙව්   සහ ෙයෝගය ෙනොලැබුණා නම් අපට ෙම් රෙට් 
යුද්ධය සාර්ථකව නිම කරන්නට බැහැ. එච්චර සහෙයෝගය දුන් 
ඉන්දියාවත් අද අපත් එක්ක අමනාප ෙවලා. පාකිස්තානෙයන් 
අපට සහෙයෝගය ෙනොදුන්නා නම් ෙම් රෙට් තස්තවාදය සහමුලින් 
ඉවර කරන්න බැහැ. අද ඒ රටවල් අපත් එක්ක හිත් අමනාප කර 
ෙගන සිටිනවා. ජාත න්තරයට අපට ඇඟිල්ල දික් කරන්න,  ඒ 
අයට ෙමහාට එන්න පාර කැපුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙනොෙවයි.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙද්ශ පතිපත්ති හරියට නිකම් 
ෙකෝපි  කෙඩ් එන්සිනාෙග් පතිපත්ති වාෙග් නිසා  අද ෙම් රට 
විෙද්ශීය  ඇඟිලි ගැසීම්වලට ලක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක  
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්නට  ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවිට මා විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය 
මතක් කරන්නට ඕනෑ.ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙගොවි විශාම වැටුප 
ගැන අදහසක් ඉදිරිපත් කළා.  1987 දී එවකට කෘෂිකර්ම අමාත ව 
සිටි  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්,  ගාමණී ජයසූරිය මැතිතුමායි ෙම් 
ෙගොවි විශාම වැටුප ආරම්භ කෙළේ. ෙම් රෙට් මහ ෙපොෙළොවත් 
එක්ක ගැටිලා, ෙම් රටට බත සැපයූ  අහිංසක අසරණ මිනිස්සු 
ෙවනුෙවනුයි ෙගොවි විශාම වැටුප හැදුෙව්.  තමන්ෙග් සවි ශක්තිය, 
දහඩිය බිංදු, කඳුළු සියල්ල මහ ෙපොෙළොවට කැප කළ ඒ අයට 
වයසට යනෙකොට ෙබෙහත් ෙහේත් ටිකක්  ගන්න මුදල් ටිකක් 
එකතු කර දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට තමයි ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් 
කමය ආරම්භ කෙළේ.  ඒක ෙහොඳ කමයට කර ෙගන ආවා අප 
දැක්කා. රුපියල් 200ක ෙගොවි විශාම වැටුප් කමයක් ඉස්ෙසල්ලාම 
පටන් ගත්තා. දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා  එය 
රුපියල් 500 දක්වා ෙගනාවා. ඒ ෙවනෙකොට ෙගොවි විශාම වැටුප 
කඩා වැටිලා  තිබුෙණ් නැහැ. ඉන්පසුව චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනිය  එක පාරටම රුපියල්  1000 දක්වා එය වැඩි කළා. ඒ 
ෙවලාෙව්ත්  ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප කඩා හැලුෙණ් නැහැ.  
කමකමෙයන් වර්ධනය ෙවමින් ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප ඉස්සරහට 
ආවා. අන්තිෙම් දී ෙමොකක්ද වුෙණ්?  COPE වාර්තාව  මා ළඟ  
තිෙබනවා.  ෙගොවි විශාම වැටුෙප් ඇති ෙවලා තිෙබන අකමිකතා, 
දූෂණ ෙමොනවා ද  කියා ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර අමාත තුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුතුව පැවැති COPE  සභාවට උත්තර බැඳලා 
තිෙබනවා.  

ෙගොවි විශාම වැටුෙප් සල්ලි නාස්ති ෙකරුවා. මාවිල්ආරු 
ෙසොෙරොව්ව පිළිබඳ පශ්නය ඇති වුණු ෙවලාෙව්, ඒකට මුහුණ දුන් 
ෙගොවීන්ට වන්දි ෙගවනවා කියලා එක එක අයෙග් ඕනෑ එපාකම් 
ඉෂ්ට කරන්න ගිය නිසා ෙගොවි විශාම වැටුෙප් ෙකෝටි 19ක්, 20ක්  
නාස්ති වුණා. ඒවා කාෙග් සාක්කුවට ද ගිෙය්? අෙප් ගරු මුදල් හා 
කමසම්පාදන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති, ඒ සමහර ෙචක් 
මාරු කෙළේ නුෙග්ෙගොඩ බැංකුෙවන් බව. සමහර ෙචක් මාරු  කෙළේ 
කිරුළපන බැංකුෙවන්. ඒ අය ෙගොවීන් ෙනොෙවයි. ෙම්කයි ඇත්ත 
තත්ත්වය.  

ගරු මුදල් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙගොවීන්ට විතරක් "අවුරුදු 
63ට වැඩි" කියලා වයස් සීමාවක් දමලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? අෙප් 
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා අත් දැකීම් තිෙබන රාජ  

පරිපාලන නිලධාරිෙයක්. එතුමා ෙකෙරහි අෙප් ෙලොකු ෙගෞරවයක් 
තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ට අවුරුදු 55න් විශාම යන්න 
පුළුවන්.  ඕනෑ නම්  ඉල්ලීමක් කරලා  අවුරුදු 60 ෙවන තුරු 
ෙසේවය කරන්නත් ඒ අයට පුළුවන්. ෙම් රටට බත සපයන්ෙන් 
අෙප් ෙගොවියා. ඒ මිනිහා අමුඩය ගහන හන්දා ද, "අවුරුදු 63 පසු 
වූ" කියලා වයස් සීමාවක් දමලා ෙම් විධියට සලකන්ෙන් කියලා 
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා. ඔබතුමන්ලා කියන විධියට 
අවුරුදු 63යි ෙගොවිෙයක් විශාම යන වයස.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් අසාධාරණයක් 
තිෙබනවා.  ෙගොවි විශාම වැටුපට අවුරුදු 18දී දායක වුණු, - 

 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Will an Hon. Member propose the Hon. Janaka 

Bandara to take the Chair? 
 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)       
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ,  மாண் மிகு ஜானக பண்டார   
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 
 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   මම ගරු නිෙයෝජ  මුදල් 

ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 1987 අංක 12 දරන 
ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා කම 
පනෙත් තිෙබනවා වයස අවුරුදු 18ක ෙකෙනක් ෙම් විශාම 
වැටුපට දායක වුෙණොත්, වයස අවුරුදු 60 වන විට එයාෙග් විශාම 
වැටුප රුපියල් 4,166යි. කියලා. මම ඔබතුමාට ෙපන්වා ෙදන්න 
කැමැතියි ෙම් කාරණය. ෙම් අය වැෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා 
නම් ඒවා ෙපන්වා දීම තමයි විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වන 
අෙප් වගකීම. ආණ්ඩුෙව්  ඕනෑ තරම් අය ඉන්නවා ෙම් අය වැය 
ෙහොඳයි කියන්න. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්කයි. අවුරුදු 18 
දී ෙගොවි විශාම වැටුප් කමයට බැඳුණු ෙගොවියාට ෙවන 
අසාධාරණයට කවුද වග කියන්ෙන්?  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් 
ඇමතිතුමා හැටියට ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබන්ෙන් ෙගොවි විශාම වැටුප හැටියට රුපියල් 1,250ක් 
ෙගවනවා කියලායි. එෙහම නම්  අවුරුදු 18 දී  ෙම් විශාම වැටුපට 
දායක වුණ අයට අසාධාරණයක් ෙවනවා. ෙම් අය වැය විවාදය 
අවසානෙය්දී  එය සංෙශෝධනය  කරනවා ද කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්න කැමැතියි. එතැනදී අපට ෙමය 
පැහැදිලි කර ෙදන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙගොවි විශාම 
වැටුප අවුරුදු ෙදකක් ෙගොවීන්ට ලැබුෙණ් නැහැ. 2011 
ෙනොවැම්බර් සිට ෙම් ෙනොවැම්බර් මාසය වන තුරු  ෙගොවීන්ට 
විශාම වැටුප ලැබිලා නැහැ. ඒ අවුරුදු ෙදකක කාලයට ඒ අයට හිඟ 
විශාම වැටුප් ෙදනවා නම් ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන තුනක් 
අවශ යි. රුපියල් 1,000 ගණෙන් ෙගොවි විශාම වැටුපට ගියත්, 
අඩුම තරමින් එක අවුරුද්දකට ෙම් සඳහා රුපියල් බිලියන තුනක් 
අවශ යි. නමුත් ෙම් අය වැෙයන් ඒ ෙවනුෙවන් මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබන බවක් මම දැක්ෙක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාෙගන් අප 
අහන්න කැමැතියි, අවුරුදු ෙදකක් විශාම වැටුප ෙනොෙගවූ ෙම් 
අයට ඒ හිඟ විශාම වැටුප ෙගවනවාද කියලා.  ෙම් අය වැය විවාදය 
අවසන් වන විට  මුදල් නිෙයෝජ  ඇමති ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමාෙගන් ඒ පශ්නයට අප පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙය්දී කිව්වා 
ෙගොවිතැන් කරන අයට සහන දීලා තිෙබනවා  කියලා. ඒත් දැන් 
බලන්න, ටැක්ටර් මිල වැඩි කර තිෙබනවා. ටැක්ටර් සඳහා සියයට 
7.5ක බද්දක් අය කරනවා. එතෙකොට ටැක්ටරයක මිල රුපියල් 
ලක්ෂයකින් වැඩි ෙවනවා. මම වැරැදි නම් ගරු මුදල් නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාට පුළුවන් එය නිවැරදි කරන්න. ෙරෝද ෙදෙක් අත් 
ටැක්ටරයක් රුපියල් 50,000කට කිට්ටු මුදලකින් වැඩි ෙවනවා. 
එෙහම නම් ෙගොවියාට ලැබිලා තිෙබන ලාභය ෙමොකක්ද?  
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කිව්වා ෙපොෙහොර මිටියක් 
රුපියල් 350කට ෙදනවා  කියලා. ගරු නිෙයෝජ  මුදල් 
ඇමතිතුමනි, රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. අද ෙපොෙහො ර බෑග් 
එකක් රුපියල් 500යි. රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද?  ෙම් අය වැෙය් ෙගොවියාෙග් වී නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?  ඒ සඳහා ෙගොවියාට ෙදන 
සහනාධාරය ෙමොකක්ද? ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප අඩු කරලා 
තිෙබනවා නම්, ඔවුන්ට රුපියල් 350ට දීපු ෙපොෙහොර මිටිය 
රුපියල් 500 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා නම්, ටැක්ටර් ගාස්තුව වැඩි 
කර තිෙබනවා නම් ඒ මිනිහාට ඇති ෙවලා තිෙබන සාධාරණය 
ෙමොකක්ද ? තමුන්නාන්ෙසේලා පැකර්ට ෙකෝටි පෙකෝටිවලින් 
සහනාධාර ෙදනවා. හැබැයි, ෙම් මහ ෙපොෙළොවත් එක්ක ඔට්ටු 
වන,  ෙම් මහ ෙපොෙළොවත් එක්ක හැප්පිලා ජීවත් වන ෙගොවියා 
ෙවනුෙවන් ෙමම අය වැෙයන් සහනාධාරයක් දීලා නැහැ යි කියන 
එක මා තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි,  තමුන්නාන්ෙසේලා 
import කරන සියලුම බීජවලට බද්දක් නියම කරලා තිෙබනවා. 
ඒක කරපු එක ෙහොඳයි.  අපි සෑම ෙදයක්ම විෙව්චනය කරන්නට 
ඕනෑ නැහැ ෙන්. ලංකාෙව් බීජ ෙගොවි ෙපොළවල් 20කට වැඩිෙයන් 
තිෙබනවා.  ඔබතුමා Customs Reports අරෙගන බැලුෙවොත් 
ෙපෙන්වි. අපි  ෙම් රටට අවශ  බීජ ටික ෙගන්වන්න එක 
අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 103ක් වියදම් කරනවා. අධ ාපන 
අමාත ාංශය හැරුණු විට, වැඩිපුරම විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන අය 
ඉන්ෙන් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය්.  සමස්තයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
ෙම්  කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් 10,000කට වැඩි ෙසේවකයන් 
පිරිසක් ඉන්නවා.  ෙමොකක්ද ෙම් අය කරන්ෙන්?  මෑ කරල් ඇට 
ටික  අපි තවමත් පිටරටින් ෙගන්වනවා. ෙබෝංචි ඇට ටික පිට රටින් 
ෙගන්වනවා.  බණ්ඩක්කා, කැකිරි, පිපිඤ්ඤා ආදී ෙම් සියලුම බීජ 
වර්ග පිටරටින් ෙගන්වනවා. ඇයි ෙම්ක නවත්වා ගන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදන්ෙන් නැත්ෙත් ? පසු ගිය අය වැය කිහිපයකදීම 
ෙම් ෙගොවි ෙපොළවල් නඩත්තු කරන්න කියලා මුදල් අමාත ාංශය 
මඟින් මුදල්  ෙවන්කළා.  නමුත් එෙහම නඩත්තු ෙවච්ච ෙගොවි 
ෙපොළක් නැහැ, තවමත් ඒවා වල් බිහි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය්  ආණ්ඩුෙව් ෙලොකුම 
ශක්තිය CHOGM එක සඳහා ෙයෙදව්වා, අපි දැක්කා.   අපි හිතුවා, 
ජාත න්තර ආෙයෝජකයන්ෙගන් ෙම් රට පිෙරයි කියලා.  මට 
මතකයි,  ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා කිව්වා,  "ෙම් රටට එන 
ආෙයෝජකයන්  පමාණය ගැන දැන්ම කියන්න බැහැ, ෙම් 
CHOGM එෙකන් පසුව ඒක කියන්නම්" කියලා.  ෙම් රෙට් 
ෙහෝටල් පිෙරයි කිව්වා,  ෙහෝටල්වල කාමර මදි ෙවයි කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝටල් කාමර සියයට 50ක්වත් 
පිරුෙණ් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එනවාය කියපු රටවල් 54 
අතරින් රාජ  නායකයන් ආෙව් 21 ෙදනායි.  ඒ අයෙගනුත් ෙම් 
රටට ආෙයෝජකෙයක් ෙගෙනන්න පුළුවන් රාජ  නායකයන් 
විධියට ආෙව් කීෙයන් කී ෙදනාද? අපි පුවත් පත්වල දැක්කා, 
චීනෙයන් ආපු කිහිප ෙදෙනක් විතරක් ආෙයෝජන පටන් ගන්නවා 
කියලා තිබුණා. නමුත් චීනය ෙම්  CHOGM  එකට සම්බන්ධයක් 
නැහැ.  ඒ අය ණය ෙදන්න ආපු අය.  

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, 
ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටිද්දී ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා කරට කර  වැඩ කළ ෙකනකු බව.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් වික්ෙටෝරියා රැජිණ ආෙව් 
වික්ෙටෝරියා ෙව්ල්ල හදන්න ආධාරත් අරෙගන.  
තමුන්නාන්ෙසේලාට චාර්ල්ස් කුමාරයා ෙගනාෙව් ෙමොනවාද? ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින්;  අෙප් සල්ලිවලින් හදපු දියවන්නා වැව 
බලලා යන්නයි ආෙව්. ෙම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය. හැබැයි ඒ ආපු 
කිසි ෙකෙනක් ණය ෙදන්න ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ.  ඒ නිසා [බාධා 
කිරීමක්] කුමාරයත් එක්ක  ෙෆොෙටෝ එකක් ගත්තු එක විතරයි 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රටට 
නවසීලන්තෙයන් ෙගෙනන කිරි පිටි ගැන ෙලොකු හා හූවක් ආවා.  
ෙම් කිරි පිටිවල එක එක විෂ රසායනික දව  තිෙබනවා, ෙම්වා 
තහනම් කරන්න ඕනෑ කිව්වා. ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් 
හතර පස් ෙදෙනක් ෆුඩ් සිටි කිහිපයකට ගිහිල්ලා ෙම් කිරි පිටි 
පරීක්ෂා කළ හැටි අපි දැක්කා. ගරු ඇමතිතුමනි,  වස විෂ 
තිෙබනවාය කියලා අද ඒවායින් ෙකොච්චර පමාණයක් එකතු 
කරෙගන තිෙබනවාද?  ඒකට විකල්පයක් හැටියට ආණ්ඩුව 
ෙමොකක්ද කෙළේ?  එක සතියක් ගිෙය් නැහැ,  ලංකාවට ෙගනාපු 
කිරි පිටි ටික ඔක්ෙකෝම ෙහොඳයි කියලා ආපසු වතාවක් ෙම් පුවත් 
පත් හරහාම  - ෙමම මාධ  හරහාම -  පචාරය කළා.  

ෙම්ෙක් ගනු ෙදනුව කීයද කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. 
කීයක් දීලා ද ෙම් වස විස අයින් ෙකරුෙව්? ෙම්කයි ඇත්ත 
තත්ත්වය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය 
වැය ෙයෝජනාෙව් 10 වන  පිටුෙව් අංක 16.1 ෙඡ්දය යටෙත් 
සඳහන් වනවා, පශු සම්පත දියුණු කරන්න කිරි ගවයින් 20,000ක් 
ෙගන්වනවා කියලා. හැබැයි, ෙම් සඳහා සල්ලි ෙවන් කර නැහැ.  
ෙම්ක අය වැය ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා.  හැබැයි, ෙම් 
සඳහා සල්ලි ෙවන් කරලා  නැහැ.  ගිය වතාෙව් නම් ෙතොණ්ඩමන් 
ඇමතිතුමා එතුමාෙග් අමාත ාංශය හරහා කිරි ගවයන් ෙගන්වා 
තිබුණා, එක කිරි ගවයකු රුපියල් අටලක්ෂ පණස්දහස බැගින්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අලි-මිනිස් ගැටුම 
දැන් දවසින් දවස උග ෙවනවා. මා අද උෙද්ත් ෙම්ක ෙපන්වා 
දුන්නා.   විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  අලි-මිනිස් ගැටුම නිසා මරණයට  පත් 
වන්ෙන් කෘෂිකාර්මික පෙද්ශවල ජීවත් වන අහිංසක අසරණ 
මිනිස්සුයි. මා අද උෙද්ත් ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙයෝජනාවක් කළා. ෙමොකද, ෙම් එක මනුෂ ෙයක් මැරුෙණොත් ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙගවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයයි. ගෘහ මූලිකයා 
මැරුෙණොත් රුපියල් ලක්ෂයයි ෙගවන්ෙන්. ෙම්ෙකන් සෑහීමකට 
පත් ෙවන්න බැහැ.  ෙම්ක දැනට අවුරුදු 20කට ඉස්ෙසල්ලා කරපු 
මිල නියමයක්. බැරි ෙවලාවත් කාන්තාවක් මැරුෙණොත් 
ෙගවන්ෙන් රුපියල් 75,000යි. ළමයකු මැරුෙණොත් ෙගවන්ෙන් 

715 716 

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා] 



2013 ෙනොවැම්බර් 25 

රුපියල් 50,000යි. ෙම්ක ඇත්තටම අසාධාරණයි. මා ගරු මුදල් හා 
කමසම්පාදන ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා,  අඩු තරමින් ෙම් 
මුදල රුපියල් ලක්ෂ 05 දක්වාවත් වැඩි කරන්නය කියලා. ෙමොකද, 
නිවසක ගෘහ මූලිකයා මැරුණාම ඒ මුළු පවුලම විනාශ ෙවනවා. ඒ 
අයෙග් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැෙටනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. මා දැක්කා අය වැය ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා,  ගිය 
වතාෙව් ඇති කරපු රක්ෂණෙයන් ෙම් වල් අලි හානිෙයන් සිදු වන 
වගා හානියට මුදල් ෙගවනවා කියලා. ඒකට මුදල් නම් ෙවන් කර 
නැහැ. මා හිතනවා අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ඒ සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරලා සෑහීමකට පත් වන ෙගවීමක් කරාවි 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම මා 
එක පැත්තකින් සතුටු ෙවනවා, මාත් අෙප් ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද 
ඇමතිතුමාත් නිෙයෝජනය කරන උතුරු මැද පළාෙත්  අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා RO machines ෙගන්වන්න  
රුපියල් මිලියන 900ක් ෙවන් කරන්න අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර  
තිබීම සම්බන්ධව. ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. හැබැයි මට තිෙබන 
පශ්නය, ෙම් RO machines සවි කිරීෙම්දී පවුල් 250කට වතුර 
ෙදන මැෂින් එකක් සවි කරන්න අඩුම තරමින් රුපියල් ලක්ෂ 
25ක්, 30ක් වැය වන එකයි. ෙම්ක එක එක රටවල්වලින් 
ෙගන්වන කමය අනුව ෙවනස් ෙවනවා.  නමුත් ඔබතුමන්ලා දැන් 
වැඩිෙයන්ම ෙගන්වන්ෙන් චීනෙයන්ෙන්. චීනෙයන් ෙගන්වූවත් 
රුපියල් ලක්ෂ 25ක් විතර වැය වනවා.  ෙමොකද, එතැනට three-
phase current  එක ගන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම ටැංකි හදන්න ඕනෑ.   
මා නිෙයෝජ  සාමාන ාධිකාරිවරයකුෙගන් අහලා බැලුවා.  ඒ 
අනුව ෙම් සම්පූර්ණ ව ාපෘතිය සඳහා අඩුම තරමින් රුපියල් ලක්ෂ 
25ක, 30ක මුදලක් වැය වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෛවද වරුන්ෙග් මතය 
අනුව, උතුරුමැද පළාෙත් පසු ගිය අවුරුදු 20 ඇතුළත විසිදහසත්, 
තිස්දහසත් අතර මිනිස්සු සංඛ ාවක් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් මිය 
ෙගොස් තිෙබනවා. දැනට ෙසෞඛ  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියන 
හැටියට ෙම් ෙරෝගය ආසාදනය වුණු අය ඉන්නවා ලක්ෂ 
හතරහමාරකට ආසන්න පිරිසක්. මා වැරදි නම් ඔබතුමන්ලා 
නිවැරදි කරන්න. ඒ නිසා ෙම් අයෙග් ෙලොකුම පශ්නය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් බීමට ගන්නා ජලයයි. ෙම් ෙරෝගය අනුරාධපුරෙයන් 
පටන් ගත්තා. ෙපොෙලොන්නරුවට ගියා. ෙපොෙලොන්නරුෙවන් අෙප් 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා ඉන්න බදුල්ල දිස්තික්කයට, 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වයඹ 
පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙගන් භාගයකටත් වැඩි 
පිරිසකට; හතෙරන් තුනකට පමණ ෙම් ෙරෝගය තිෙබනවා. ෙම්ක 
යුද්ධෙයන් මිනිස්සු මැරුණාට වැඩිය ෙලොකු හානියක්. ඒ නිසා ෙම් 
වාෙග් ෙසොච්චම් මුදලක් ෙම් සඳහා පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
දැන්  බලන්න, මිහින් එයාර් ආයතනෙයන් පාඩු ෙවන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් බිලියන හතරහමාරක් ඒකට ෙදනවා.  

ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය පාඩු ලබන ෙකොට රුපියල්  
බිලියන 2ක් 3ක් ෙදනවා. ෙම් වන විට ෙම් ෙරෝගය ලක්ෂ හතර 
හමාරකට ආසාදනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියන හැටියට එපමණ සංඛ ාවක් දැනට වකුගඩු ෙරෝගයට 
ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කාරුණික අවධානය මීට වැඩිය ෙයොමු කරන්නය කියලා මම ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට සහ විෙශේෂෙයන් මුදල් 
ඇමතිතුමාට මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්  සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 29ක් පමණ තිෙබනවා. අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 22ක් පමණ සහ 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 7ක් ෙහෝ 8ක් තිෙබනවා. අඩුම 
තරමින් ෙම් දිස්තික්ක ෙදෙක් ගම්මාන 3,000කට වැඩිය 
තිෙබනවා. ෙමහි පිරිසිදු පානීය ජලය තිෙබන්ෙන්  ස්ථාන 
කිහිපයක පමණයි. කලා වැෙව් එක plant එකක් තිෙබනවා. තිසා 
වැව, නුවර වැව සහ තුරුවිල තිෙබනවා. ෙමන්න, අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන plants  ටික. ෙම්ෙකන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 

කාර්යාල කීයද ආවරණය වන්ෙන්? අඩුම තරමින් ෙම් ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ෙවන් කර තිෙබන මුදලින් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට RO machines ෙදකක්, 
තුනක්වත් හයි කරන්නට බැරි තරම්. එෙහම වුණාම   ෙම් වකුගඩු 
ෙරෝගී පශ්නය විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙසෞඛ  
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මුදල් ෙවන් කළාය කියනවා. අද අනුරාධපුර 
මහ ෙරෝහලට ගියාම ෙම් වකුගඩු ෙරෝගීන්ට වාඩි ෙවන්නට 
තැනක් නැහැ. තිස්ස කරලියද්ද ඇමතිතුමාට මම කියන්නට 
කැමැතියි, පාන්දර 2.00 ඉඳන් මිනිසුන් ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. නමුත් 
අවශ  කරන dialysis machines  ටික නැහැ. පදවිය ෙරෝහලට 
dialysis machines  ටික දුන්ෙන් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානයකින්. 

 අපි දැක්කා පසු ගිය දවස්වල “ෙදරණ” රූපවාහිනී නාලිකාව 
එක දවසක් ෙම් ෙවනුෙවන් වැය කරලා ෙම් අයට ෙබෙහත් ෙහේත් 
ටික ෙදන්නට සල්ලි එකතු කළා. එක දවසකට ඒ අය රුපියල් 
ලක්ෂ 40ක්, 50ක් එකතු කළා. ඇයි, ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්! 
ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මැෙරන විට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය විතරක් ෙනොෙවයි මැෙරන්ෙන්.  
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් අය පමණක් ෙනොෙවයි 
මැෙරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම අයිතියක් 
තිෙබනවා ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන මිනිසුන් ෙවනුෙවන් කථා 
කරන්නට. ෙම් ෙරෝගය දැන් මුළු රට පුරාම ව ාප්ත ෙවලා. අපි ෙම් 
අයව මැදවච්චිය ටවුමට ෙගනැල්ලා උද්ෙඝෝෂණයක් ෙකෙරව්වා. 
ඒක කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද ගන්න ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් අවධානය ෙයොමු කරවන්න. ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා ඉන් පසුව 
ෙලෝක ෙසෞඛ  දිනය මැදවච්චියට අරන් ගියා. මැදවච්චියට අරන් 
ගිහින්  ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා කියනවා, ෙම් ෙරෝගය හැදිලා දැන් 
අවුරුදු 30ක් විතර ෙවනවාය කියලා. එෙහම නම් අපි කියන්ෙන් 
ෙමයයි. ඔබතුමන්ලාට බලය තිෙබනවා. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමා ෙම් සභාෙව් නැතත් එතුමා ෙසෞඛ  ඇමතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කළ කාලෙය් ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙයන් ඉල්ලීමක් 
කළා. 

 

ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි budget history  එක 

අරන් බැලුෙවොත් ෙම් වර්ෂෙය් තමයි ෙසෞඛ  අමාත ාංශයට- 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
තමුන්නාන්ෙසේ  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැතිව ඉන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මම කිව්ෙව් ෙම් අහිංසක, අසරණ 
මිනිසුන් ෙවනුෙවන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා දැන් සභාව තුළ ඉන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමයට පමුඛත්වය 
ෙදන්න; ෙම් මිනිසුන් ජීවත් කරවන්න. ෙම් මිනිසුන් ෙවන 
ෙමොනවාවත් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් පින් පඩි 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙගවල් ෙදොරවල් නඩත්තුවට සල්ලි 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිසුන් ලැම්ෙබෝගිනි කාර් ඉල්ලන්ෙන් 
නැහැ. ලැම්ෙබෝගිනිවලට බදු සහන ෙදනවා, ෙජ්ම්ස් පැකර්ට 
කැසිෙනෝ ගහන්න බදු සහන ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ලස්සන වැඩක් කරලා 
තිෙබනවා. ෙගොවියාෙග් අමුඩ ෙල්න්සුවට සහනයක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් පිට රටින් ආනයනය කරන tie එකටයි, bow 
එකටයි, පැකර්ටයි බදු සහන ෙදන්න ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. 
මම අහනවා, ෙගොවියාෙග් අමුඩය බුරුල් කෙළොත් සහන ෙදනවාද 
කියලා. ෙම්කද තත්ත්වය?  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේට 
කියන්නට කැමැතියි ෙම් වකුගඩු ෙරෝගයට විෙශේෂ පියවරක් 
ගත්ෙත් නැත්නම් තව අවුරුදු 2ක්, 3ක් යන විට උතුරු මැද පළාෙත් 
මිනිසුන්ට සහනදායී විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාට අරන් ෙදන්න 
ෙවන්ෙන් මිනී ෙපට්ටි ටික කියලා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයට පත් 
වන්නට ඉඩ තියන්න එපා. රජයක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන් ෙම් සඳහා අවශ  සහන සලසා ෙදන්න කියලායි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රාජ  
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප ගැනත් කියන්න ඕනෑ.  පසුගිය අවුරුදු 6ක්, 
7ක්, 8ක් තිස්ෙසේ රාජ  ෙසේවකයන් ඉල්ලන්ෙන් ඔවුන්ෙග්  පඩිය 
වැඩි කර ෙදන්න කියලායි. මුදල් නිෙයෝජ   ඇමතිතුමා කථා 
ෙනොෙකරුවාට, හිටපු රාජ  ෙසේවකෙයක් හැටියට එතුමාෙග් 
හදවෙත් ෙම් ගැන තිෙබන බව මම දන්නවා. රජෙය් ෙසේවකයාෙග් 
මූලික වැටුපට එකතු වීමක් වුෙණොත් තමයි ඒ අයට pension 
යනෙකොට ෙහොඳ ගණනක් ඉතිරි වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම බැංකුවකින් 
ණයක් ගන්න ගියාම බැංකුව බලන්ෙන්ත්  මූලික වැටුපයි. රාජ  
ෙසේවකයින් අවුරුදු 8ක්, 10ක් තිස්ෙසේ තමන්ෙග් මූලික වැටුප වැඩි 
කර ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ආණ්ඩුව හැම දාම ෙම්කට ෙසොච්චම් දීමනාවක් දීලා 
කියනවා, "අපි රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් වැඩි කළා" කියලා. 
රාජ  ෙසේවකයන්ට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 1,200යි. 
එතෙකොට දවසකට වැඩි වන්ෙන් රුපියල් 40යි. ගරු මුදල් 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, අද කාලෙය් හැටියට රුපියල් 40කින් 
ෙපොල් ෙගඩියක් ගන්න පුළුවන්ද? අද ෙපොල් ෙගඩිය රුපියල් 60යි. 
ඒ මුදෙලන් ෙපොල් බෑයක්වත් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. අද රාජ  ෙසේවකයාට සලකා තිෙබන තත්ත්වය ඒකයි.  

රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙමතැන 
සිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමා දන්නවා, රාජ  ෙසේවෙය් 
විශාමිකයින්ෙග් වැටුප් විෂමතාවක් තිෙබන බව. 2006 වර්ෂයට 
කලින් විශාම ගිය අය ලක්ෂ එක හමාරක්, ෙදකක් පමණ සිටිනවා. 
ඒ අයෙග් වැටුප් විෂමතාවක් තිෙබනවා. එය ඉවත් කරන්න කියලා 
ඒ අයෙග් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. හැබැයි අද ෙවනකම් අවස්ථා 

ගණනාවකදී අය වැෙයන් අය වැයට ඒ ගැන ෙපොෙරොන්දු වනවා 
මිසක් ඒ සඳහා හරි වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදුෙව් නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙම් ලක්ෂ එක හමාරක් පමණ වන මිනිසුන් 

ෙම් රටට වැඩ කළ මිනිස්සු. ඒක ඒ මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකමක්. 
ඒ ෙගොල්ලන් අලුත් ෙදයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙහෝ මැදිහත් ෙවලා අඩුම තරමින් පුළුවන් 
පමාණයකින් ෙහෝ එය ඉටු කර ෙදන්න. මම කියන්ෙන් නැහැ 
සියයට 100ක් ෙදන්න කියලා. හැබැයි ෙම් සඳහා ෙදන්න පුළුවන් 
ගණනක් ෙහෝ ෙදන්න.  ඒ අයව සතුටු කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි.  
ඒ අයට අපි ෙම්ක ෙගවන්න ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ මිනිසුන් ෙම් 
රටට කරපු කැපවීම ෙවනුෙවන්.  ඒකත් මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජෙයන් ෙලොකු 
මිනිසුන්ට බදු සහන ෙදනවා. අපි දැන් සහලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි. 
සහල් ආනයනයට සහන ෙදන්න කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
රටට මුං ඇට ෙකොපමණ ෙග්නවාද? අෙප් රටට අවශ  තරම් මුං 
ඇට නිෂ්පාදනය කර ගන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, යමක් කමක් තිෙබන මිනිස්සු ෙහොඳ මාළු 
කෑල්ලක්, ෙහොඳ කරවල කෑල්ලක් කාවි. හත් ෙදවියෙන්! 
හාල්මැස්සාටත් බදු ගහලා ෙන්. ගෙම් මිනිසුන් කනවා ෙනොෙවයි, 
ෙලවකනවා කියලා අපි දන්නවා. ෙම් එෙහම රටක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කන ෙබොන ඒවාට ෙමපමණ බදු ගහලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආදායම ෙහොයා ගන්න 
බලන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් ෙබල්ල මිරිකලා. ඒ අය කන 
ෙබොන ෙද්වල්වලට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩිෙයන්ම බදු 
ගහලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් දුප්පත්ම මිනිසුන්. ෙකොළඹ හෙත් ජීවත් 
වන මිනිසුන්ට ෙකොපමණ බදු ගැහුවත් ඒක දැෙනන්ෙන් නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මම අවසන් කරනවා, විනාඩියක් ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ හෙත් මිනිසුන්ට 
ෙකොපමණ බදු ගැහුවත් කමක් නැහැ. ඕනෑ තරම් සල්ලිය බාෙග් 
තිෙබන එක පන්තියක් සිටිනවා. ගෙම් අහිංසකයින් ෙවනුෙවන් 
බදු ගහන්ෙන් ඇයි? ෙගොවීන්ෙග්  විශාම වැටුප ෙදන්ෙන් නැහැ, 
ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප කපලා. ඔවුන්ට ෙලඩක් හැදුණාම ගන්න 
ෙබෙහත් ටිකක් නැහැ. අද ඉස්පිරිතාලය තිෙබන්ෙන් නිකම් 
ෙබෙහත් තුණ්ඩු ලියන්න විතරයි. අද ඉස්ෙකෝලය තිෙබන්ෙන් නම් 
ලකුණු කරන්න විතරයි. ළමයින්ට ෙපෞද්ගලික පන්තිවලට යන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝගීන්ට pharmacy එෙකන් ෙබෙහත් ටික 
ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම රටක් අපට තිෙබන්ෙන්? ඇයි 
ෙම් මිනිසුන් කන ෙබොන ෙද්වල් ගැන ෙමපමණ අපරාධයක් 
කරලා තිෙබන්ෙන්? 
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[ගරු පී. හැරිසන් මහතා] 
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විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් මට ස්තුති කරන්න ෙකෙනක් 
ඉන්නවා. එතුමා තමයි ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා. එතුමා මම 
ෙබොෙහොම ගරු කරන ෙකෙනක්. ෙම් අය වැය ගැන එතුමා සුදු හුනු 
ගාන්න ගිෙය් නැහැ. එතුමා හරි ෙද් හරි විධියට දැක්කා. වැරදි ෙද් 
ෙපන්වා දුන්නා. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා කියන්ෙන් මම 
දැකපු ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිතුමන්ලාෙගන් ෙබොෙහොම සාධාරණ 
විධියට විෙව්චනයක් කරපු ෙකෙනක්ය කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින්, තමුන්නාන්ෙසේටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 2.37] 
 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் 
அ வல்கள்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 
Development and Women’s Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප් හිතවත් පී. හැරිසන් 
මන්තීතුමාෙග් අදහස් පකාශ කිරීෙමන් පසුව මටත් වචන කීපයක් 
කථා කරන්න ලැබීම ගැනත් සතුටු වනවා.  

ෙමම අය වැය, අපි ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය රාජ  නායක 
සමුළුෙව් මුලසුන ලබා ගත්තාට පසේසේ ඉදිරිපත් කළ පළමු අය 
වැයයි. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නවවැනි වතාවටත් 
ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණ අය වැයයි. මම හිතන්ෙන් නැහැ, 
ෙකොයිම රජයක්වත් කිසිම කාලයක අංග සම්පූර්ණ අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කළාය කියලා. ඒක වර්තමාන ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවන්න 
පුළුවන්. එදා ආණ්ඩු කළ වර්තමාන විපක්ෂය ෙවන්නත් පුළුවන්. 
ඒ නිසා  සාධාරණ විෙව්චන, අදහස් ඉදිරිපත් කිරීෙම් වරම තමයි 
ෙම් සභා ගර්භය තුළ අපට ලැබී තිෙබන්ෙන්.  

ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව වකුගඩු ෙරෝගය 
සම්බන්ධ පශ්නය අෙප් දිස්තික්කයට ඇතුළත් වුෙණ් 
එක්දහස්නවසිය අනූ ගණන්වල තමයි. කම කමෙයන් ෙසෞඛ  
අමාත වරු විවිධ පර්ෙය්ෂණ පැවැත්වුවා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් උනන්දු වුණු බව අපට 
මතකයි. අපිත් පුළුපුළුවන් ආකාරෙයන් ඒ පර්ෙය්ෂණවලට දායක 
වුණා. අදත් කියැෙවන ජලෙය් තිෙබන පශ්නය තමයි එදාත් 
කියැවුෙණ්. ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණාවක් තිබුණා. ඒක තමයි 
එදිෙනදා ජීවිතෙය්දී  බාල වර්ගෙය් ඇළුමිනියම් භාජනවල ඉවුම් 
පිහුම් කිරීම. ඒවාට පිළියම් හැටියට අපි මැටි වළං ෙබදා දීමකුත් 
කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පර්ෙය්ෂණෙය් තවත් 
තිබුණා, කෘෂිකර්මාන්තෙය් දී දීර්ඝ කාලීනව කෘතිම ෙපොෙහොර සහ 
කෘමිනාශක භාවිතා කිරීම තුළ ඒ ආහාර අනුභව කිරීම ෙහේතුෙවන් 
වකුගඩු ෙරෝගය ඇතිවීමට බලපෑම් ඇති ෙවනවාය කියලා. ඒ නිසා 
ජනතාවට පිරිසිදු ජලය ලබා දීම සඳහා අපිත්, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ උත්සාහ කළා. ඒ 
අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත ඒ සඳහා අවශ  
උපකරණ, ජල ෙපරණයන් ලබා දුන්නා. දැන් සතියකට උඩ දී 
මැදවච්චිය ආසනෙය් පමණක් ස්ථාන 15ක ෙම් වාෙග් පුංචි යන්ත 
සවි කළා. ඉන්දියාෙවන් අපට රුපියල්  ලක්ෂඅටකින් නිම කළ 
යන්ෙතෝපකරණ ලැබුණා. ඒවා පුංචි ගම්මානවල  සවි කිරීම සඳහා 
ෙයොදන ජල ෙපරණයන්. ඒ වාෙග්ම, රුපියල් ලක්ෂ විසිපෙහේ, 
තිස්පෙහේ වෙග් ජල ෙපරණ යන්තත් තිෙබනවා.  ඒ නිසා පිරිසිදු 
ජලය ලබා දීම සඳහා අපි සෑම උත්සාහයකම ෙයෙදනවා.  

ඊට අමතරව අෙප් ගරු හැරිසන් මන්තීතුමා සඳහන් කළ පරිදි 
අපට පිරිසිදු වතුර ලබා ගැනීමට කලා වැව, තිසා වැව වැනි 

වැව්වලට අමතරව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්  යාන් ඔය හරස් 
කරලා තඹුරුගසව්ැව ජලාශ ෙය් ඉදි කිරීම්  කටයුතුත් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජයිකා ආධාර යටෙත් වාහල්කඩ 
ව ාපාරෙයන් ජලය ලබා ගැනීෙම් සමීක්ෂණ ෙම් දවස්වල  
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. එෙහම වුණාම පදවි ජනපදය, 
කැබිතිෙගොල්ලෑව, ෙහොෙරොව්පතාන, රඹෑව, මැදවච්චිය වෙග් නගර 
ආවරණය කර ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි වැසි ජල ටැංකි 
සවි කර දී තිෙබනවා. ඒ ජලය ඒකරාශි කිරීමත්,  තාවකාලික 
පිළියමක් හැටියට බවුසර් මඟින් පිරිසිදු ජලය ෙබදා හැරීමත් 
කරනවා. ඒ විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් රජය උපරිම උත්සාහයක 
ෙයෙදනවා. මම හිතන විධියට අනුරාධපුරයට වඩා 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙම් ෙරෝගය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඒක ව ාප්ත වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා තමයි.  ඒෙකන් අපි 
බැහැර වන්ෙන් නැහැ. ෙමයට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා රජයක් 
හැටියට උපරිම උත්සාහයක ෙයෙදනවා.  

ඒ වාෙග්ම අපි සතුටු වන්නට ඕනෑ, අෙප්  ආර්ථික සංවර්ධන 
ගරු අමාත තුමා 2010 ආරම්භ කළ ගම නැඟුම වැඩ සටහන 
ගැන. ගාමීය මට්ටෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට 
සහ ඔවුන්ට යම් දිරියක් ලබා දීමටත් ඒ වැඩ සටහන ආරම්භ කළා. 
ඒ වැඩ සටහෙන් සාර්ථක වුණු තැනුත් තිෙබනවා. අසාර්ථක වුණු 
තැනුත් තිෙබනවා. ඕනෑම ව ාපෘතියක සාර්ථක වන තැන්, 
අසාර්ථක වන තැන් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් ඒක පැහැදිලිව 
දන්නවා. ඒ නිසා අපි වර්තමානෙය් ෙගවතු 1,25,000ක් ඇති කිරීම 
සඳහා පතිපාදන ලබා දීලා ඔවුන් ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කාර්යෙය් ෙයෙදන දක්ෂයන් 
තවත් දිරිමත් කිරීෙම් වැඩ සටහන්වලටත් ෙම් රජෙය් ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් අයවැය ෙයෝජනා හදන්නට මත්ෙතන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලංකාෙව් සිටින කාන්තා ව වසායකයින් 
ෙගන්වුවා. ෙගන්වලා එතුමියන්ලාට අදහස් පකාශ කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ අයට තිෙබන පශ්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළා. ගම් මට්ටෙම් ඉන්න නිර්මාණශීලී 
හැකියාවන් තිෙබන කාන්තාවන්ට ඉඩම් හා ෙද්ෙපොළ සඳහා විවිධ 
ෙගවීම් කම තිබුණා. ඔය වාෙග් බාධාවන් රාශියක් තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමා ෙම් කාන්තා ව වසායකයන්ට වයස 
අවුරුදු 68 දක්වා ෙපොලියක් නැතුව රුපියල් 250,000ක ණයක් 
ගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉන් පසුව පවුෙල් ෙකෙනකු 
නම් කර ඒ ණය මුදල ලබා ෙගන තමන්ෙග් ව ාපාරය කරෙගන 
යන්නත් හැකියාව තිෙබනවා. ඒක විශාල ශක්තියක්. ෙම් කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත් ගාමීය මට්ටෙම් දක්ෂ ව වසායකයන් ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම නාගරික මට්ටෙමත් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපට අවශ  
ෙවලා තිෙබනවා, ගාමීය මට්ටෙම් ඉන්න ෙම් කාන්තා 
ව වසායකයන් දිරිමත් කිරීම සඳහා අත හිත දීමක් ෙදන්න. 
සංවර්ධනය ගැන අපට සැකයක් හිතන්න අවශ  වන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මන්තීතුමා අද ෙමම ගරු සභාව 
තුළ අදහස් පකාශ කළා. ඒවාට පිළිතුරු සපයන්න කාල ෙව්ලාව 
මදි. උතුරද, නැ ෙඟනහිරද, දකුණද කියා ෙවනසක් නැතිව අෙප්  
සංවර්ධනය කියාදාමය දකුණට වාෙග්ම උතුරටත් ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි ෙම් සන්ධාන රජය කියාත්මක කරන්ෙන්.  
එතුමා පැහැදිලි කළ ආකාරයට  ෙගොඩනැඟිලි විනාශ කෙළේ, ෙර්ල් 
පීලි ගැෙලව්ෙව් අපි ෙනොෙවයි. ඒවා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් කරපු 
ෙද්වල්. එතුමන්ලා අද සතුටු ෙවන්න ඕනෑ, කිලිෙනොච්චිය සිට 
යාපනය දක්වා ෙර්ල් පාර හදන එක ගැන. එතුමන්ලා තමන්ෙග් 
ඡන්ද ව ාපාරෙය්දී ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙම්ක ආණ්ඩුෙවන් 
ෙනොෙවයි කරන්ෙන්, ෙම්ක ඉන්දියාෙවන් කරන ෙදයක් කියලා 
කිව්වා. ඔව්, ඉන්දියාෙවන් ආධාර ලබා ෙගන විසි අවුරුද්දකින් 
ෙගවන තත්ත්වයක් තුළ තමයි අපි ඒ ෙර්ල් පාර හදා ෙගන 
යන්ෙන්. ෙම්වා දකින්න ඒ අයෙග් ෙබොෙහොම අකමැත්තක් ඇති 
නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා ඇති.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට 
ඕනෑ, ෙසෞඛ  ෙසේවාව නැංවීම සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කර තිබීම ගැන. අපි දකිනවා, ඒ සංවර්ධන කියාදාමය මුළු 
රටම ෙවලා ගත්තු ෙදයක් බව. අපි ඒ සම්බන්ධෙයනුත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්නට ඕනෑ. අධ ාපන ක්ෙෂේතයටත් විශාල මුදල් පමාණයක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. නගරයට වාෙග්ම ඉතාමත්ම කාෂ්ටක දුෂ්කර 
පෙද්ශවල පාසල්වලටත් මහින්ෙදෝදය විද ාගාර ලැෙබමින් 
පවතිනවා. ඒ දරුවන්ෙග් අනාගතය, අධ ාපනය සාර්ථක කර 
ගැනීම සඳහා එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් ගාමීය මට්ටෙම් පාසල් තුළ 
සිදු ෙවනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් මා මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. කවුරු ෙමොන ආකාරෙයන් විෙව්චනය කළත් ෙගොවි විශාම 
වැටුප සඳහා රුපියල් 1,250ක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයනුත්, රාජ  
ෙසේවකයාට දීමනාවක් හැටියට රුපියල් 1,200ක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයනුත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම කෘෂි කර්මාන්තෙය් ඉතාමත්ම සාර්ථක ෙපරළියක් 
වුණා. අමතක කරන්න එපා,  දීර්ඝ කාලයකට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
ආහාර නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීමට අපට අවස්ථාවක් ලැබුණු බව. 
ඒක ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය කථාෙව්ත් සඳහන් ෙවලා තිබුණා. 
ඒ නිසා රජය උත්සාහයක් ගත්ෙත් නැහැයි කියලා කියන්න බැහැ. 
"දැන ෙවෙළඳාම, ෙනොදැන ෙගොවිතැන" වාෙග් කියමනකුත් ඒෙක් 
තිෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්තෙය්දී අපට ලාභ අලාභ ෙදකම ලබා 
ගන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. කෘෂිකර්මය සඳහා අවශ  වන 
ජලය ලබා දීමට ෙමොරගහකන්ද, යාන් ඔය වාෙග් ව ාපාර ඇති 
කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ කාලෙය් ඉඳන්ම කිව්වා, 
කෘතිම ෙපොෙහොර භාවිතය වකුගඩුවලට  හානියක් වන නිසා 
ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර භාවිත කරන්න කියලා. කෘෂි 
කර්මාන්තයට ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර භාවිතය දැන් සම්බන්ධ 
කරෙගන තිෙබන එක ගැන අපි කෘෂිකර්ම අමාත තුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ.  

 දුෂ්කර ගම්මානවලට ෙනොෙයකුත්  පහසුකම් ලබා දීමට ද ෙම් 
අය වැෙයන් ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. පවාහන පහසුකම් ලබා දීම 
වාෙග් ෙද්වල්වලදී ගමටත් නගරයටත් එක හා සමානව  ඒ 
පහසුකම ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. මා පිය කරන අංශයක් 
තමයි වන ජීවි අංශය. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කරපු ආකාරයට 
වන අලින්ෙග් ඉඩම් තමයි අපි අල්ලා ගන්ෙන්.  

අපි ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් වන අලින් ජීවත් ෙවච්ච 
පෙද්ශ සංවර්ධනය කරනවා. එතෙකොට ඒ අලින්ට යන එන මං 
නැති වුණාම ගම්මානවලට එනවා. ඒක ගම්මානවලට තර්ජනයක්, 
ජීවිත හානි විශාල වශෙයන් සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි විවිධ 
උපාය උපකම ෙයොදන්න සැලසුම් කරලා තිෙබන්ෙන්. අර, තල් 
ගස් වැට තමයි සාර්ථක; Zigzag කමයට තල් ගස් සිටුවීම තමයි 
සාර්ථක. ඒකට දීර්ඝ කාලයක් ගත වනවා.  වන අලින් ආහාරයට 
ගන්නා තෘණ වර්ග වැවීෙම් යම් කමෙව්දයක් ද සකස් කරන්න 
ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම ඔලගම් ආශිත වැව් අත් හැර දමා තිෙබනවා. ෙම් 
ඔලගම් ආශිතව තිෙබන වැව් ටික පතිසංස්කරණය කර දීලා, ජලය 
ඒකරාශි කර දුන්ෙනොත් අලින් ගම් වැදීම ටිකක් අඩු කරාවි. ගම් 
ආශිතයට පැමිෙණන එකත් ටිකක් අඩු කරාවි. ඒ නිසා ඒ අංශයට 
දක්වන දායකත්වය සම්බන්ධෙයනුත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට 
ඕනෑ. 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් සභා සඳහා ලක්ෂ දහයක් ලබා දීමටත් ෙමම 
අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දුෂ්කර 
පෙද්ශවල කිසිම ආදායමක් නැති පාෙද්ශීය සභා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. 
එවැනි පාෙද්ශීය සභාවලට මාසයකට වරක් ලක්ෂ 10ක් ලබා දීම 
විශාල හයියක් ෙවනවා.  

අමනාප ෙවන්න එපා, මම ෙම් කියන කථාවට. උතුරු පළාෙත් 
මන්තීවරු ෙමොන තරම් ෙම් රජය විෙව්චනය කළත් විවිධ 
පළාත්වලට අපි යන ෙකොට ෙපෙනනවා, එතුමන්ලාට ඉදි කර දී 
තිෙබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල, පාෙද්ශීය සභා, අංග 
සම්පූර්ණ ෙගොඩනැඟිලි බව. ෙම් වැෙටන් ෙමහා පැත්ෙත් තිෙබන 
පදවියට ඇවිල්ලා බලන්න. කැබිතිෙගොල්ලෑවට ඇවිල්ලා බලන්න. 
මැදවච්චියට ඇවිල්ලා බලන්න. හදලා තිෙබන්ෙන් පුංචි 
ෙගොඩනැඟිලි. රජය විෙව්චනය කළාට කමක් නැහැ. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට රජෙයන් ලැබිච්ච යම් යම් පතිපාදන 
තිෙබනවා. අන්න ඒ පතිපාදනයන් ගැනත් අවංකව 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඉතිහාසය ගැන 
කථා කරනවා නම් ළමා ෙසොල්දා දුෙවෝ  ඇති කෙළේ කවුද කියා අපි 
අහන්නට ඕනෑ. ළමා මනස විනාශ කෙළේ කවුද? එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයයි ඒවා කෙළේ. ඔය එංගලන්තෙයන් ඇවිල්ලා ගියපු 
අගමැතිවරයා කටයුතු කළ ආකාරය ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. ලක්ෂ අටක් වන දමිළ ජනතාවක් එංගලන්තෙය් 
ලන්ඩන්වල ජීවත් ෙවනවා. ඒ අයෙග් ඡන්ද ටික අහිමි ෙවයි 
කියලා ති ෙබන බිය නිසා තමයි ඔවුන් ෙමහාට ඇවිල්ලා කෑ ගහලා 
ගිෙය්. ඒ වාෙග්ම තමයි අසල්වැසි අෙප් මිත රෙට් අයටත් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් යම් පශ්නයක් තිබුණා. එය දකුණු 
ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩුෙව් ඡන්ද ව ාපාරයට බලපාන ෙදයක්. 
අන්න ඒ නිසා තමයි ඔවුන් එෙහම පැමිණිෙය් නැත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම 
තමයි කැනඩාව යැෙපන්ෙන්ත් දමිළ ඡන්දවලින්. ෙම් සමුළුවට 
ෙනොෙවයි, අෙනක් සමුළුවලදීත් හැම රටකම රාජ  නායකයින් 
සහභාගි වුෙණ් නැහැ. ඔවුන් ෙවනුෙවන්  නිෙයෝජිතයකු සහභාගි 
කළා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් ෙද්ශපාලනය 
ෙමොකක් වුණත් ඒ ගැන මධ ස්ථව හිතන්න ඕනෑ. ෙම් රටට 
ලැබිච්ච ඒ අවස්ථාව ෙගෞරවයක් හැටියට සලකන්නට ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ෙම් ෙපෞරුෂත්වය ගැන අපි සතුටු 

ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා හැරුණාම අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්වත්, 
අෙප් පක්ෂෙය්වත් ෙම් වාෙග් ෙපෞරුෂත්වයක් අපිට දකින්න 
නැහැ. රටට ආදරය කරන, රෙට් ජනතාවට ආදරය කරන -රෙට් 
ජනතාවත් එතුමාට ආදරය කරනවා- ඒ ෙශේෂ්ඨ නායකයාට 
ගරහන්න එපාය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. සමබර අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අෙප් නිෙයෝජ  මුදල් ඇමතිතුමාටත් මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මුලසුනටත් 
මෙග් ෙගෞරවණීය ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 2.51] 

 

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා (නැවත පදිංචිකිරීෙම් 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 
of Resettlement) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இச்சைபயிேல இந்த அரசாங்கத்தின் ஒன்பதாவ  வர  
ெசல த் திட்டம் ெதாடர்பாக எனக்கு உைரயாற்றச் சந்தர்ப்பம் 
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கிைடத்தைதயிட்  நான் மிக ம் மகிழ்வைடகின்ேறன். ேமதகு 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் Commonwealth 
மகாநாட்ைட ெவற்றிகரமாக நடத்தி த்த பின்னர் இச் 
சைபயிேல தன  ஒன்பதாவ  வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பித்தி க்கிறார். இந்த வர  ெசல த் திட்ட அறிக்ைக 
யிேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்கைள நாங்கள் மிக ம் 
உன்னிப்பாக அவதானித்தால் மாத்திரம்தான் அவற்ைற 
விளங்கிக் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும். உண்ைமயிேல 
'மஹிந்த சிந்தைன'யில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்க க்கு 
அைமவாக, நீண்டகால அ ப்பைடயி ம் சிறந்த ைறயி ம் 
திட்டமிட்  இ  தயாாிக்கப்பட் க்கிற . பிைழகைளக் 
கண் பி ப்ப தான் உலகிேல மிக ம் இலகுவான விடய 
ெமன அைனவ ம் கூ வார்கள். பிைழகைள மிக ம் இலகு 
வாக எவ ம் கண் பி க்க ம். ஆனால், ஒ  உ வாக் 
கத்ைத ஏற்ப த் கின்றெபா தான் நாங்கள் பாாிய பிரச் 
சிைனகைள எதிர்ெகாள்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தி டாக மக்க க்குப் பாாிய நன்ைமகள்  
ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன. 

பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கு வி திகைள அைமத்தல் 
என்ப  மிக க்கியமான விடயம். கடந்த காலங்களில் உயர் 
கல்விையக் கற்கும் மாணவர்கள் வி தி வசதியின்ைமயால் 
மிகுந்த சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி வந்தார்கள்.  இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தி டாக பதிைனயாயிரம் மாணவர்கள் 
தங்குவதற்கான வி திகைள அைமப்பதற்கு ஏற்பா  ெசய்யப் 
பட் ள்ள . இதன் லம் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கேள 
பாாிய நன்ைமகைளப் ெபற ள்ளன என்பைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனனில் கடந்த 30 வ டகால த்தத்தின் 
காரணமாக வடக்கு, கிழக்கி ள்ள பல்கைலக்கழகங்கள் 
பாழைடந்த நிைலயிேலேய காணப்பட்டன. த்தம் வைடந் 
தன் பின்னர் பல்கைலக்கழகங்க க்கும் வி திகள் அைமப் 
பதற்கும் ெப ந்ெதாைகயான நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் த் 
தற்ெபா  பல கட் டத்ெதாகுதிகள் அைமக்கப்பட்  
வ கின்றன. இதனால் ெவளி மாவட்டங்களி ள்ள 
மாணவர்கள் வி திகளில் தங்கியி ந்  சுதந்திரமாகத் தம  
கல்விையத் ெதாடரக்கூ ய ஏற்பா கைள உள்ளடக்கியதாக 
இந்தத் திட்டம் அைமந் ள்ள .   

அ மட் மல்ல, விவசாயத்ைத ம் உள் ர் உற்பத்தி 
ைய ம் உள் ர் பண்ைணயாளர்கைள ம் ேமம்ப த் வதற் 
கான பல திட்டங்கள் இதில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன. மானிய 
விைலயில் உரம் வழங்கும் திட்டம், விைதெநல் உற்பத்தித் 
திட்டம், விைதெநல் ஆய் க்கான நிதி ஒ க்கீ , பிரேதச 
சைபக க்கான நிதி ஒ க்கீ கள், அவற் க்குாிய வாகன 
வசதிகள் ேபான்ற பாாிய திட்டங்கள் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன என்பைத நாங்கள் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் எ த் க் கூறேவண் ம்.   

எனக்கு ன்னர் உைரயாற்றிய மதிப் க்குாிய உ ப்பினர் 
சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன் அவர்கள், இந்தியாவின் அ த்தம் 
காரணமாகத்தான் வட மாகாண சைபத் ேதர்தல் நைடெபற்ற 
ெதனக் கூறியி ந்தார். உண்ைமயில் அதைன நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா . ஏெனன்றால், அன்  எங்க ைடய 
மதிப் க்குாிய ஜனாதிபதி அவர்கள் ஓர் உ தியான 

ெவ த்தி ந்தார். அதாவ  "மீள்கு ேயற்றம் ஏற்ப த்தப் 
பட்டதன் பிற்பா தான் வட மாகாணத்தில் ேதர்தைல 
நடத் ேவன்" என்  நான்கு வ டங்க க்கு ன்ேப அவர் 
அறிவித்தி ந்தார். அதன் அ ப்பைடயில்தான் வட 
மாகாணத்தில் ேதர்தல் நடத்தப்பட்டேதெயாழிய, இந்திய 
அரசாங்கத்தின் அ த்தத்தினாலல்ல. அரசாங்கத் க்கு இந்திய 
அரசாங்கத்திடமி ந்  எ வித அ த்த ம் வரவில்ைல; ேவ  

எவ ம் அ த்தம் ெகா க்க மில்ைல. நாங்கள் உண்ைமையக் 
கூற ேவண் ம்.  

அவர் வட மாகாணத்ைதப் பற்றிக் குறிப்பி ைகயில், 
அங்கு இரா வ ஆட்சி நடப்பதாக ம் அந்தப் பிரேதசம் 
இரா வமயமாக்கப்பட் ப்பதாக ம் அவர் கூறியி ந்தார். 
அவ்வா  நடக்குமாக இ ந்தால் அங்ேக ஒ  சுதந்திரமான 
ேதர்தைல எவ்வா   நடத்தியி க்க ம் என்பைதப் பற்றி 
நாங்கள் சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். இன்  அங்கு தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் பாாிய ெவற்றிைய அைடந்தி க் 
கின்றார்கள்; வரேவற்கக்கூ ய விடயம். அவர்க க்கு எ வித 
இைட ம் இல்லாமல் அந்த ெவற்றி கிைடத்தி க்கின்ற . 
அதாவ , அங்கு எ வித வன் ைறக ம் இடம்ெபறவில்ைல 
என்ப தான் அதன் அர்த்தம். அவ்வா  இரா வமயப் 
ப த்தப்பட் ந்தால் அங்கு எவ்வா  அவர்கள் அந்த 
ெவற்றிையப் ெபற்றி க்க ம் என்பைத நீங்கள் சிந்தித் ப் 
பார்க்க ேவண் ம். எனேவ, இவ்விடத்தில் உண்ைமகைளக் 
கூற ேவண் ம் என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நாங்கள் பிறந்  வளர்ந்த காலத்தில் கண் ராத 
அபிவி த்திகைள இன்  வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் 
காண்கின்ேறாம். அதற்குக் காரணமாக இ ப்பவர் 
மதிப் க்குாிய ஜனாதிபதி அவர்கள்தான் என்பைத நாங்கள் 
ஆணித்தரமாக எ த் க்கூற ேவண் ம். இன்  
இலங்ைகயிேல இ வைர கால ம் இல்லாத அள க்கு 
கிட்டத்தட்ட 6.4 த ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
ஏற்பட் க்கின்ற . இ  மிக ம் கூ தலான வளர்ச்சியாகும். 
வ கின்ற வ டங்களில் இ  ெமன்ேம ம் அதிகாிக்கும் 
என்பதில் எ வித ஐயப்பா மில்ைல. ஏெனன்றால் இன்  
பாாிய நீர்த்ேதக்கங்கள் உ வாக்கப்பட்  வ கின்றன மற் ம் 
நீர்த்ேதக்கங்கள் னரைமக்கப்பட் , நீர்ப்பாசன வசதிகள் 
ஏற்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. காணிகள் சிறந்த ைறயில் 
தி த்தியைமக்கப்பட்  வ கின்றன. ஆகேவ, இத டாக 
மக்கள் ெமன்ேம ம் கூ தலான உற்பத்திகைள 
ேமற்ெகாள்வார்கள் என்பைத நாங்கள் இந்த இடத்தில் 
உங்க க்கு ஆணித்தரமாகக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறாம்.  

அ மாத்திரமல்ல, உலக உண த் திட்டத் க்கு அாிசிைய 
வழங்குவ  இலங்ைகயின் வரலாற்றிேல இ தான் தற் 
தடைவ என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதற்காக 
எங்க ைடய மதிப் க்குாிய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்கைள நாங்கள் பாராட் யாக ேவண் ம். உலகத்தில் 
எத்தைனேயா வறிய நா கள் இ க்கின்றன. அைவகள் இன்  
உண க்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றன. ஆனால், நாங்கள் 
எவ்வளேவா ெபா ளாதார ெந க்க கைளச் சமாளித் க் 
ெகாண்  சவால்கைளச் சந்தித்தா ம், அந்த மக்க க்கும் 
உதவி ெசய்ய ேவண் ம் என்  க ைண உள்ளம்ெகாண்  
இன்  உலக உண த் திட்டத் க்கு அாிசிைய 
விநிேயாகிப்ப  உண்ைமயிேல  பாராட் க்குாிய ஒ  விடயம். 
அதிேல இரண்  விடயங்கள் அடங்கி ள்ளன. ஒன்  உலக 
உண த் திட்டத் க்கு அாிசிைய விநிேயாகித்தல், மற்ற  
சந்ைதப்ப த் தல். அதாவ , உள் ர் விவசாயிக க்குச் 
சிறந்த ஒ  சந்ைத வாய்ப்  அந்தத் திட்டத்தி டாக ஏற்ப ம் 
என்பைத ம் இவ்விடத்தில் உங்க க்குச் சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம்.  

ெபா வாக ெபா நலவாய அரசுத் தைலவர்கள் 
மாநாட் க்கு இந்திய அரசாங்கம் வரவில்ைல, கனடா 
அரசாங்கம் வரவில்ைல என்ெறல்லாம் குற்றஞ்சாட் னார்கள். 
ஆனால், அவர்கள் உண்ைமயில் வரவில்ைல என்  நாங்கள் 
கூற யா . ஏெனனில் அவர்கள் மாநாட்ைடப் பகிஷ் 
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காிக்கவில்ைல; தங்கள் பிரதிநிதிகைள அ ப்பிைவத்தார்கள். 
ஆனால், சில நா களின் தைலவர்கள் வரவில்ைல. 
ஏெனன்றால், அங்குள்ள உள்நாட்  அரசியல் சூழ்நிைல! 
இந்தியாவிேல எதிர்வ வ  ேதர்தல் ஆண் . அந்தத் ேதர்தல் 
காரணமாக அவ ைடய வாக்காளர்கைள மீறி இந்தியப் பிரதம 
அைமச்சரால் இங்கு வர யவில்ைல. அ  அங்குள்ள 
பிரச்சிைன! எங்கள  பிரச்சிைன அல்ல! அேதேபான் தான் 
கனடா ம் பிரதிநிதிகைள அ ப்பிைவத்த . ஆகேவ, குறித்த 
நா கள் அைனத் ம் தம  பிரதிநிதிகைள அ ப்பி 
ைவத் ள்ளன. ஒ  நா கூட இங்கு வ வதற்கு ம ப் த் 
ெதாிவிக்கவில்ைல என்பைத நான் இவ்விடத்தில் கூறிக் 
ெகாள்கின்ேறன். அ  உண்ைமயிேல பாராட்டக்கூ ய 
விடயம். அந்த மாநா ம் சிறந்த ைறயில் ெவற்றிகரமாக 
நடத்தப்பட்ட . அ  மாத்திரமல்ல எங்க ைடய ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இன்  அந்த ெபா நலவாய 
நா களின் தைலவராக விளங்குகின்றார். ஆகேவ, அந்த 
மாநா  ெவற்றியளிப்பதற்கு நாங்கள் அைனவ ம் 
ஒன் ேசர்ந்  உதவி ெசய்ய ேவண் ய கடைமப்பாட் டன் 
இ ந்தி க்க ேவண் ம். மாறாக, குற்றம் ெசால் க் 
ெகாண் ப்பதில் எ வித அர்த்த ம் இல்ைல. இன்  அந்த 
மாநாட் டாகத் தைலநகாில் பாாிய நன்ைமகள் 
ஏற்பட் க்கின்றன. அதாவ  எங்கு பார்த்தா ம் தைலநகர் 
அழகுப த்தப்பட் க்கின்ற . இன்  ஐேராப்பிய நா  
க க்குச் சமமாகச் சவால் வி கின்ற அள க்கு நாங்கள் நகர 
அபிவி த்தியில் ன்னிைலயில் நிற்கின்ேறாம் என்பைத ம் 
நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

உலகத்திேல எல்லா இடங்களி ம் ெபா ளாதாரப் 
பிரச்சிைன இ க்கின்ற  என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
நாட் ன் வ மானத்ைதவிட ேமலதிகமாக வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ெசலவினம் திட்டமிடப்பட் க்கின்ற  என்  
சிலர் கூ கின்றார்கள். இ வைரயில் உலகத்திேல எந்தெவா  
நாட் ம் அவர்களின் உள் ர் வ மானத்திற்கு அைமவாக 
வர  ெசல த் திட்டம் தீட்டப்பட்டதாகச் சாித்திரம் இல்ைல. 
Mega projects என்  ெசால்லப்ப கின்ற பாாிய ேவைலத் 
திட்டங்க க்குக் கடன் ெப வ  வழைமயான விடயம். 
அெமாிக்கா ம் இைதத்தான் ெசய்கின்ற , பிாித்தானிய 
அரசாங்க ம் இைதத்தான் ெசய்கின்ற , இந்தியா ம் 
இைதத்தான் ெசய்கின்ற . அதற்காகத்தான் உலக வங்கிகள் 
அல்ல  Asian Development Bank ேபான்றைவ இ க்கின்றன. 
அைவ இவ்வாறான திட்டங்க க்கு உதவி வழங்குவதற் 
காகேவ இயங்குகின்றன. அேதேபான்  நாங்க ம் உள் ர் 
உற்பத்திகைளப் ெப க்கிக்ெகாள்கின்ற அேதேவைள, 
ெவளிநா களி ந்  கட தவிகைளப் ெபற் ம் அபிவி த்தி 
கைளச் ெசய்  வ கின்ேறாம். இன்  இந்த அபிவி த்தி 
யி டாகக் கூ தல் நன்ைம அைடபவர்கள் வடக்கு, கிழக்குத் 
தமிழ் மக்கேள என்பைத நாங்கள் இவ்விடத்தில் சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம்.  

கிழக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு பாாிய 
அபிவி த்தித் திட்டங்கள் நடந்ேதறியி க்கின்றன; எவ ம் 
அவற்ைற ம ப்பதற்கில்ைல. எங்க ைடய மாவட்டத்தின் 
ெகளரவ உ ப்பினர் ெசல்வராசா அவர்கைள நான் 
மதிக்கின்ேறன். கடந்த மாதம் நடந்த மட்டக்களப்  மாவட்ட 
அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தின்ேபா , அவர் ெவளிப் 
பைடயாகேவ அரசாங்கத்ைதப் பாராட் னார். கூ தலான 
அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் அங்கு நடப்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வதாகக் கூறினார். உண்ைமயில் அ  ஏற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  விடயமாகும். மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் கடந்த 4 வ டங்க க்கு ன்  40 சத தமாக 

இ ந்த மின்சார விநிேயாகம் தற்ெபா  85 சத தமாக 
அதிகாித்தி க்கின்ற . அ மாத்திரமல்ல, இன்  
கிளிெநாச்சிக் குச் ெசன்றால்கூட இரவில் தி விளக்குகள் 
எாிவைத எங்களால் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . யாழ். 
குடா நாட் ம் அைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
ெரயில்ேவ பாைதகள் அைமக்கப்ப கின்றன; பிரதான திகள் 
அைமக்கப்ப கின்றன. இந்த நன்ைமகள் கிைடக்கின்ற 
ெபா  உண்ைமைய மைறக்கக்கூடா ; அைத ஏற் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். "நன்றி மறப்ப  நன்றல்ல" என்  
ெபாிேயார்கள் கூறியி க்கிறார்கள். இந்த நன்ைமகைளப் 
ெப கின்ற நாங்கள் அரசாங்கத்ைதப் பாராட்ட ேவண் ம்.  

I really appreciate the Minister, Hon. Basil Rajapaksa, 
who is here. He has done a marvellous job within these 
four years in the North and the East. We have to 
appreciate that. Two or three projects are now going on in 
Batticaloa. I must make special mention of the 
construction of one bridge, the Kambi-aru Bridge. Many 
people had requested from many Governments to 
construct the Kambi-aru Bridge. But, they never did it. 
Two thousand families live beside that river. They had to 
travel 40 kilometres round to get to their village. Now, 
after the completion of this bridge, they have to travel 
only 5 kilometres to reach their village. We have to really 
appreciate that. That is a special project that has been 
completed.  

In this Budget also, the Minister, Hon. Basil 
Rajapaksa has included a 1,000-bridge project. These 
bridges will connect the villages. That is the important 
thing. No government did anything like this. They built 
small bridges, but those did not connect the villages. 
Therefore, if we build those proposed bridges, we can 
connect all the villages together. So, that is a marvellous 
project. His Excellency the President has included that 
project in the Budget, which we really appreciate.  

Sir, not only that; Thoppigala is a vast area for the 
farmers. They produce all the vegetables and paddy there. 
On my request, the Hon. Minister has built a big market 
complex. It has already been built at the Kiran Junction. 
That too is a marvellous thing. Now, a number of our 
farmers benefit out of it. I think in January next year - the 
Hon. Minister will  also come - we are going to open that 
market. In the same way, a lot of development is taking 
place in  the North and the East. 

ாிேல மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யவில்ைலெயன்  
அண்ைமயிேல குற்றஞ்சாட் யி ந்தார்கள். அைத நாங்கள் 
ம க்கின்ேறாம். கூனித் தீ , சம் க்களி ேபான்ற 
பிரேதசங்களிேல கடந்த 2 வாரங்க க்கு ன் கூட கிட்டத் 
தட்ட 125 கு ம்பங்கைள நான் மீள்கு ேயற்றிேனன். அந்த 
மக்க க்கு சிறந்த வசதி, வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்தி க்கிேறாம்; ெதாடர்ந் ம் அவர்க க்கு வாய்ப் 

க்கள் கிைடக்கவி க்கின்றன. இன் ம் கிட்டத்தட்ட 580 
கு ம்பங்கள் மீள்கு ேயற்றப்பட இ க்கின்றன; அதற்கான 
திட்டங்கைளத் தீட் யி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் 
கட்டங்கட்டமாக அங்கு கு ேயற்றங்கள் ெசய்யப் 
ப ெமன்பைத நான் ஆணித்தரமாகக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 
இன்  வன்னியிேல எந்தவித த ப்  காம்க ம் இல்ைல. 
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[ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා] 
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இடம்ெபயர்ந்  வாழ்கின்றவர்கள் அங்கில்ைல. அைனத்  
காம்க ம் டப்பட்  மக்கள் கு ேயற்றப்பட் க் 

கின்றார்கள். இப்ப யாக கு ேயற்றப்பட்ட மக்க க்கு இைண 
அைமச்சுக்க டாக பாாிய ேவைலத் திட்டங்கைள நாங்கள் 
ெசய் ெகா த்  வ கின்ேறாம். இவ்வா  பலதரப்பட்ட 
திட்டங்கள் நடந் ெகாண்  வ வைத நீங்கள் ஏற் க் 
ெகாண் தான் ஆகேவண் ம். அ  மாத்திரமல்ல, கடந்த 
வ டம் 14,000 இற்கும் ேமற்பட்டவர்க க்குப் பட்டதாாி 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now.  
 

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා 
(மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்) 
(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 
அன்  விரல்விட்  எண்ணக்கூ யவர்க க்குத்தான் 

பட்டதாாி நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. இ ேபான்ற பல 
பாாிய நன்ைமகைள எங்க ைடய அரசாங்கம் ெசய்  
வ கின்ற  என்பைத இவ்விடத்தில் நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இந்தச் ேசைவக க்காக எங்கள் மதிப் க் 
குாிய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கு நான் 
பாராட்ைட ம் நன்றிைய ம் ெதாிவித் , விைடெப  
கின்ேறன். வணக்கம்.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

30ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 3.03] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අය වැය 

ගැන මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න පථම ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය 
සමුළුව සම්බන්ධෙයන් වචනයක් කියන්න ඕනෑ කියලා මම 
හිතුවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රටට ආදරය කරන පක්ෂයක් 
වශෙයන්, ජාතියට ආදරය කරන පක්ෂයක් වශෙයන් අෙප් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත්, ෙම් රටට නිදහස 
ලබා දීලා, ෙම් රෙට් මහවැලිය, ඇඟලුම් කර්මාන්තය, ගම් උදාව, 
ජනසවිය වෙග් පධාන සංවර්ධන ව ාපෘති අවුරුදු කිහිපයක් තුළ 
ෙම් රටට හඳුන්වලා දීලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරපු පක්ෂයක්, 
ෙමය. අපි ෙම් රටට ආදෙරයි. අපි ෙම් ජාතියට ආදෙරයි. ආගම 
සම්බන්ධව අපට ෙහොඳ ලැදියාවක් තිෙබනවා.    

විෙශේෂෙයන්ම CHOGM එෙක්දී  Channel 4 එක ෙම් රටට 
පැමිණීම අපට විශාල පාඩුවක්. ඒ වාෙග්ම රටට හානියක් සිදු කරපු 
කියාවක්. Channel 4 එෙක් මාධ ෙව්දින්ට visa ෙනොදී රටට ඒම 
වළක්වන්න අපට තිබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙඩ්විඩ් කැමරන් මහත්මයා හැසිරුණු ආකාරය සම්බන්ධෙයනුත් 
අපට පශ්න තිෙබනවා. 

ඔබතුමන්ලාත් දන්නා පරිදි එදා එංගලන්තෙය් මන්තීවරු 8 
ෙදෙනකු සහභාගි වුණු සාකච්ඡාවට මාත් සම්බන්ධ වුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා 

හිටියා; ඒ වාෙග්ම තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා හිටියා. යුද්ධය 
සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද 
කියලා අපි එතැනදී සඳහන් කළා. ඒ අවස්ථාෙව් එංගලන්තෙය් 
මන්තී කණ්ඩායම මවිතයට පත් වුණා. විපක්ෂෙය් මන්තී 
ෙකෙනක් ෙමෙහම කථා කරපු එක හිතා ගන්නත් බැහැ, අපි 
දැක්ෙක් නැති ෙකෝණයක් දැක්කා කියලා කිව්වා. හැබැයි, 
ජනාධිපතිතුමාටවත්, ෙම් ආණ්ඩුවටවත් CHOGM එෙක්දී අප 
පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ; හැකියාව ලැබුෙණ් 
නැහැ. එරික් වීරවර්ධන  මන්තීතුමන්ලා සහ අපි ඇෙමරිකාවට 
ගියා. අපි ධවල මන්දිරෙය් සාමාජිකයන් එක්ක ලංකාව ගැන, අෙප් 
මූලික අයිතිවාසිකම් ගැන, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් පැවැති 
යුද්ධය ගැන කථා කළා. අපි එහිදී ඔවුන්ෙගන් ඇහුවා, 
"ඔබතුමන්ලා බින්ලාඩන්ට මානව අයිතිවාසිකම් දුන්නා ද, 
ඇෆ්ගනිස්තානයට මානව අයිතිවාසිකම් දුන්නා ද, ඉරාකයට 
මානව අයිතිවාසිකම් දුන්නා ද?" කියලා. "අෙප් රෙට් යුද්ධය 
පැවැති අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමා, විෙශේෂෙයන් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ 
අය කරපු කාර්ය භාරය විපක්ෂය වශෙයන් අපි අගයනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, සියයට 100ක්ම එතුමන්ලා ෙවනුෙවන් අපි නැඟී 
ඉන්නවා කියලා"ත් ඒ අවස්ථාෙව් අපි උත්තර දුන්නා. හැබැයි ෙම් 
අවසථ්ාෙව් ඒ විධියට කටයුතු කරන්න ආණ්ඩුවට අප ෙයොදා 
ගන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. විපක්ෂෙය් මන්තී ෙකෙනක් 
ෙඩ්විඩ් කැමරන් මහත්මයා ඉදිරියට දාලා ෙම් ෙද් කිව්වා නම්, 
ෙඩ්විඩ් කැමරන්ලාට යාපනයට යන්නවත්, වට පිටාවට ගිහිල්ලා 
ෙතොරතුරු ෙහොයන්නවත්, ෙම් රටට සම්බාධක පනවන්නවත් 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
හැබැයි, ආණ්ඩුව ඒ අවස්ථාව මඟ හැරියා. නමුත් නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමා සහ ෙම් ආණ්ඩුෙව් අෙනක් ඇමතිවරු දැක්කා 
රෙට් පශ්නයක් තිබුණු හැම අවස්ථාවකදීම අපි රට ෙවනුෙවන්, 
අෙප් තිවිධ හමුදාව ෙවනුෙවන්, -යුද්ධය ෙවනුෙවන්- සියයට 
100ක්ම ආණ්ඩුවත් සමඟ, ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ සිටියා සහ 
ඉන්නවාය කියන පණිවුඩය දීලා තිෙබන බව. හැබැයි, ෙම් 
අවස්ථාෙව් ආණ්ඩුව ඒෙකන් පෙයෝජන ගත්ෙත් නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට ෙමොකක්ද කෙළේ? රුපියල් බිලියන 14ක් වාෙග් මුදලක් 
වියදම් කරලා ෙකොෙහේවත් නැති සක්කඩ සුද්ෙදෝ ෙම් රටට 
ෙගනැල්ලා කන්න දුන්නා. අන්තිමට විනාශයකට ලක් වුණා.  ෙම් 
රට අවුරුදු හතරක් ඉස්සරහට යන ෙකොට ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් 
පශ්න වාෙග් අනවශ  පශ්න රාශියක් ආපහු මතු කරන්න ඒ අයට 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් අවස්ථාෙව් කටයුතු කළා. 
ඒෙකන් අපට වාසියක් ලැබුෙණ් නැහැ. මම දන්නා විධියට ෙම් 
සමුළුෙවන් අපට ලැබුණු ණයක්,  ෙම් සමුළුෙවන් අපට ලැබුණු 
ආෙයෝජනයක් නැහැ. 

ටීඑන්ඒ පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙගොඩක් කරුණු කථා කළා. 
නමුත් ඇත්තටම අපි පිළිගන්න ඕනෑ, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමන්ලා ඒ පෙද්ශය සංවර්ධනය කරලා තිෙබන බව. අපට  
ඒක නැහැ කියන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම නැවත පදිංචි කිරීම 
ෙලෝකෙය් කිසිම තැනක ෙනොවූ ආකාරයට කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙහොඳ පැති කිහිපයක් පමණයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

දැන් අපි අය වැය ෙයෝජනා ගැන කථා කරමු. ඇත්තටම ෙම් 
අය වැය පුස්සක්. ෙම් තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු සංවර්ධනය, ෙම් රෙට් දිළිඳු ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
සංවර්ධනය ලැබිලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු සහන ලැබිලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් සඟරාවක් 
වන "ෙදසතිය" සඟරාව පිළිබඳ කරුණු මම හැම ෙවලාෙව්ම 
ඔබතුමන්ලාට ෙයොමු කරනවා. සැප්තැම්බර් මාසෙය් එම සඟරාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා "ඉහළ යන පඩිෙපළින් ලිස්සා වැටීම" කියලා. 
ෙම්ක අපි නිකුත් කරන සඟරාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආර්ථිකයට අත් 
වන ඉරණම ෙමහි සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඉතාමත් භයානක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තත්ත්වයකට ෙම් ආර්ථිකය ගමන් කරන බව ෙමහි කියනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, blue-chip companies  ලැබූ 
ලාභය ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 20කින් පහත වැටිලා. ඉඩම් විකුණා 
ගන්න බැහැ. රෙට් ජනතාව අෙත් සල්ලි නැහැ. සියයට 70ක් 
ඉන්ෙන් සාමාන  වියදම්වත් කර ගන්න බැරි මට්ටමක. 
සාමාන ෙයන් තුන් ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට වියදම් කරන්න 
මාසයකට රුපියල් 40,000ක් අවශ යි. හැබැයි ඒක පුද්ගල 
ආදායම විධියට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 11,000යි. එක පඩියකින් 
රුපියල් 40,000ක නඩත්තුවක් කරන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. එෙහම නම් අපි ඉතා විශාල අගාධයකට යන ලකුණු 
පහළ ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්වා 
බටහිර රටවල තිෙබන ආර්ථිකය ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් 
කියලා. අමුතුම සුන්දර ආර්ථිකයක් ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් කියන 
එක එතුමන්ලා අපට පහදලා ෙදන්න හදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් 
ලිබරල් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි; විවෘත ලිබරල් ආර්ථිකයක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් අමුතුම, සුන්දර, අමරණීය, ෙම් 
රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් කරන්න පුළුවන් අමුතුම 
ආර්ථික කමයක්ය කියන එක තමයි එතුමන්ලා පහදා ෙදන්න 
හදන්ෙන්.  අපට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා, ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මන්තීවරු. 

හැබැයි ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ඇෙමරිකාවට ගිෙයොත් ෙම් 
ටික ෙපෙනයි. ඇෙමරිකාෙව් සාමාන  ජනතාව ෙකෝටි ගණනක් 
ඉන්නවා. ඒ රෙට් එක් පුද්ගලයකුට රුපියල් ලක්ෂ 65ක්, රුපියල් 
ලක්ෂ 70ක් පමණ වටිනා වාහනයක් තිෙබනවා; ෙගදරක් 
තිෙබනවා; පඩිය රුපියල් ලක්ෂ හතරහමාරක් විතර ලැෙබනවා. 
ඒෙකන් කෑමට වියදම් කරන්ෙන් සාමාන ෙයන් රුපියල් 
30,000ක්, රුපියල් 40,000ක් වාෙග් ෙපොඩි පමාණයක්. ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන එකට තමයි ෙම් 
ඇමතිවරු කියන්ෙන් බටහිර රටවල් ඇද ෙගන වැෙටනවාය 
කියලා. බටහිර රටවල් එෙහම ඇද ෙගන වැෙටන්ෙන් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් අපි ආසයි, බටහිර රටවල් 
ඇද  ෙගන වැෙටනවාය කියලා හිතා ගන්න.  

ෙමහි තිෙබන තත්ත්වය ෙම්කයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙප් රටවලයි, ඒ රටවලයි ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් රෙට් දූෂණය තිෙබනවා. එක 
පිරිසක් පමණක් වවා ෙගන කනවා. එක පිරිසක් ෙහොරකම් 
කරනවා. කිසිම ව ාපෘතියකට කිසිම ෙටන්ඩරයක් කැඳවන්ෙන් 
නැහැ. තමන් අෙත් පමණක් සියලුම ව වසායයන්, ඒ වාෙග්ම 
ආෙයෝජන තබා ගන්නවා. ෙම්වා ආෙයෝජන ෙනොෙවයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. චීනෙය් ණය උගුලට අහු ෙවලා, 
චීන අධිරාජ වාදෙය් එක දූපතක් බවට ලංකාව පත් කරනවා. 
ඔබතුමා ෙහොඳට බලා ගන්න. ඉදිරි අනාගතෙය්දී හම්බන්ෙතොට 
වරාය චීනයට භාර ෙදන්න වනවා; ෙකොළඹ වරාය චීනයට භාර 
ෙදන්න වනවා.   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි චීනෙය් 
රක්ෂණ සමාගමත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තිෙබනවා, 
ණය ෙනොෙගව්ෙවොත් ෙම් ව ාපෘති ආපසු භාර ෙදන්න ඕනෑය 
කියලා. අපට අවශ  ව ාපෘති ද ෙම්වා? ඒ අය අපට කියනවා, 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් කියන්න  කියලා. ඒ අය අපට මඟ 
ෙපන්වනවා. ෙමොකක්ද ෙපන්වන්ෙන්? රුපියල් බිලියන තුන්දහස් 
හාරසිය ගණනක විනාශයක් ෙකෙරන මඟ ෙපන්වනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එය ෙම් රෙට් ජනතාවට උහුලා 
ගන්න පුළුවන් ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම 2010 සිට අය 
වැය ෙල්ඛන අරෙගන බලන්න. මා ළඟ ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. 

එහි තිෙබනවා, Defence and Urban Development, Ports and 
Highways, President’s budget, Planning, Economic 
Development කියලා. අය වැෙයන් සියයට 50ක්, සියයට 60ක් 
වාෙග් පමාණයක් එක පිරිසකට පමණක්, එක පවුලකට පමණක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඇයි අනික් මහත්වරුන්ට වැඩ කරන්න 
බැරි ද? ඇයි ෙම්වා එක පිරිසකට පමණක් ෙවන් කරන්ෙන්?   ෙම් 
ව ාපෘතිවලින් විශාල ආදායම් ලැෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. විශාල ආදායම් ලැෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි. එක 
අවුරුද්දක පමණක් ෙනොෙවයි, 2010 හා 2011 වර්ෂවලදීත්  
සියයට 60ක් ෙවන් වුෙණ් ඒ පිරිසටමයි. 2012 වර්ෙය්ත් ඒ 
පිරිසටමයි. 2013 වර්ෂෙය්ත් ඒ පිරිසටමයි. 2014 වර්ෂෙය්ත් ඒ 
පිරිසටමයි. ෙම් ෙල්ඛන මා සභාගත* කරනවා. 

ඒ නියමිත කාර්ය භාරය ඉටු වනවා නම් අපට පශ්නයක් නැහැ. 
හැබැයි ෙමහි අන්තරායදායක තත්ත්වය තිෙබන්ෙන්  ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමන්ලාට, නවීන් දිසානායක 
ඇමතිතුමන්ලාට.  එතුමන්ලාට  පහෙළොස්දාෙහන් එක ෙකොටසයි 
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. අධ ාපනය සඳහා ලබන අවුරුද්දට 
රුපියල් බිලියන 38ක් වාෙග් ෙපොඩි පමාණයක් තමයි ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
Strategic development කියලා ෙලෝක බැංකුෙවන් ව ාපෘති 
හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙම් ව ාපාරවලින් අපට ෙමොනවා ද 
ලැෙබන්න ඕනෑ? ඒවා ලැෙබනවා ද කියලා බලන්න. ඒවා 
ලැෙබනවා ද කියලා ජනතාවෙගන් අහලා බලන්න. ඒ ගැන අපත් 
එක්ක වාද කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙමොනවාද ෙම් strategic 
development එෙකන් ජනතාවට ලැබිය යුතු වරපසාද? ෙම් හරහා 
ජනතාවට භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල ඵලදායිතාව ලැෙබන්න ඕනෑ, 
විෙද්ශ විනිමය රට තුළට ගලා ෙගන එන්න ඕනෑ, රැකියා 
උත්පාදනය වන්න ඕනෑ, ජනතාවෙග් ආදායම් සහ ආදායම් 
මාර්ගවල ඉහළ යෑමක් තිෙබන්න ඕනෑ. නවීන තාක්ෂණය රට 
තුළට ගලා ෙගන එන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් කාර්ය භාරය සිදු වනවා 
ද? කථා කරන්න කර්මාන්තයක් අපට නැහැ.  

අපට CHOGM එකට යන්න අවස්ථාවක් නැති වුණු නිසා ගිය 
සු මාෙන් මා ඉන්දියාවට ගියා. CHOGM එකට යන්න අපි ඉතා  
ආශාෙවන් බලා ෙගනයි සිටිෙය්. හැබැයි අපට අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. එම නිසා මා ඉන්දියාවට ගියා.  Nissan, Honda 
Civic, Toyota, Benz, BMW යන ෙම් ඔක්ෙකොම හදන්ෙන් 
ඉන්දියාෙව්.  ලංකාෙව් ෙමොනවාද හදන්ෙන්? අපි අත් ටැක්ටරයක් 
හදනවා ද? ලංකාෙව් කුෙබෝටා ෙහෝ ෙමොන වර්ගෙය් ෙහෝ අත් 
ටැක්ටරයක් හදනවා ද? නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
බයිසිකලයක් හදනවා ද? Hero Honda එකක් හදනවා ද? නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒවා හදන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද? 
ඒවා හැදුෙවොත් විශාල ෙකොමිස් මුදල් පමාණයක් ලබා ගන්න 
බැහැ.   

ඊට අමතරව ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, යහ පාලනය, නීති 
පද්ධතිය සැමට එක ෙලස බලපෑම, මාධ  නිදහස, සංස්කෘතිය හා 
සදාචාරය, ආගමික උත්සව තිෙබන්න ඕනෑ. මා දැන් ඩිව් 
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, "ෙම්වා ලංකාෙව් තිෙබනවා 
ද?" කියලා. ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ලංකාෙව් හිටපු අග 
විනිසුරුතුමිය තම ෙසේවය පටන් ගන්න ෙකොට ෙකළින් සිටිෙය් 
නැහැ. එතුමියෙග්ත් වැරැදි තිබුණා. හැබැයි එතුමිය ෙකළින් 
ෙසේවය කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් එතුමියෙග් කෙනන් අල්ලා 
ඉවත් කළා. ඒ වාෙග්ම යුද්ධය දිනපු ජනරාල්තුමා හිෙර්ට දැම්මා. 
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා] 

———————————- 
* ලියවිලි ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කිසිම රටක නැති ආකාරයට 
ජනාධිපතිවරයාට ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඕනෑම වාරයක් තරග 
කරන්න පුළුවන් කියලා අලුතින් නීතියක් හදා ගත්තා. ෙම්වා තමයි, 
බටහිර රටවලයි, අෙප් රෙට්යි තිෙබන ෙවනස.  එක මන්තීතුෙමක් 
අෙපන් අහනවා, "ෙමොකක්ද ෙවනස?" කියලා. එක පුෙතක් 
කණ්ඩායමක නායකෙයක්. තව පුද්ගලෙයෝ තවත් තැන්වල 
තනතුරු දරනවා. එක පුද්ගලෙයක් එයාර් ලංකා ආයතනෙය් 
සභාපති. ෙමන්න ෙම්කයි, ඔවුන්ෙග්යි අෙප්යි තිෙබන ෙවනස.  

මා හිතන්ෙන් නැහැ ඉරාකය, ඉරානය, ලිබියාව, සිම්බාබ්ෙව් 
යන රටවල ෙම්වා සිදු ෙවනවාය කියා. හැබැයි, ෙම් රෙට් සිදු 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම්කයි විනාශයට මුල.  
ෙම්ෙක් විනිවිදභාවය නැති ෙවන්න ඒ තත්ත්වය ෙහේතු ෙවනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපට ෙම්ක බලපාන්ෙන් 
ඉදිරිෙය්දීයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්, 
 ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් ෙනොකර කරන කියාදාමෙයන් අපට සිදු වන 
විනාශය.  

විෙශේෂෙයන්ම තිකුණාමලෙය් ජැටිය මා ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඉන්දියාවට ටැංකි ෙදකක් දීලා 
තිබුණා. දැන් සියලු ෙද් ඉන්දියාවට පවරා ගන්න හදනවා. අපත් 
සමඟ සම්බන්ධකමක් නැති ෙවනවා. චීනයට ෙකොළඹ ලබා දීලා 
තිෙබනවා. තිකුණාමලයත් චීනයට ලබා දුන්නාට පසු 
හම්බන්ෙතොටත් චීනයට ලබා දුන්නාට පසු ඉන්දියාව අපත් සමඟ 
විශාල උරණ වීමක් සිදු ෙවනවා. ජාත න්තරව ගත්තාම අපට 
ඉන්දියාවට ෙමෙහම සලකන්න බැහැ. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය හරි 
නැති නිසා ඉදිරි අනාගතෙය් දී  ජාත න්තර වශෙයන් විශාල 
විනාශයක් සිදු ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

ෙම්කට ෙඩොලර් බිලියන 4යි ඇණවුම් කර තිෙබන්ෙන්.  යාපා 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ඒක බිලියන 14 දක්වා ඉහළ නංවලාය කියා. 
ෙම්ක කළු සල්ලි  ලංකාවට ෙගෙනන තවත් කමයක්. ඒ  විතරක් 
ෙනොෙවයි.  Asset Holdings (Pvt.) Limited කියන ආයතනය 
කාෙගද කියා ෙසොයා බලන්න.  ෙඩොලර් බිලියන 12ක් ලංකාවට 
ආෙවොත් ෙම්ෙක් වටිනාකම රුපියල් බිලියන 1,964යි. නිකම් 
ෙනොෙවයි. කිරි කජු ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට වරායට දැන් වියදම 
ෙඩොලර් මිලියන 1,500යි.  ඉදිරි අනාගතෙය් වරාෙය් කටයුතු 
අවසාන වන විට ෙඩොලර් මිලියන 1,800ක් ෙවනවා. ඒ වන විට එහි 
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 252යි. 

ෙමවර අය වැෙයන් අධ ාපනයට ලබා දී තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ලබා දී තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද? රුපියල් බිලියන 100යි. අධ ාපනයට රුපියල බිලියන 
25යි නැත්නම් 30යි. දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය බලන්න. ෙඩොලර් 
මිලියන 200යි. රුපියල් බිලියන 28යි. ෙමොරගහකන්ද ජලාශය 
ෙඩොලර් මිලියන 251යි. රුපියල් බිලියන 35යි. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
ව ාපෘතියට රුපියල් බිලියන 125යි. ෙටන්ඩර් නැහැ. තමන් 
හඳුනන ආයතනය   කට ෙදනවා. එහිදී ෙකොමිස් මුදල ගිවිස 
ගන්නවා. ඔවුන් ගහන ගහන  පදයට අපි නටනවා. අපට 
තරගකාරීත්වයක් නැහැ. ෙවන රටවලින් අපට ණය ලබා ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  තරගකාරීත්වයක් මධ ෙය්යි අපට ඒ ණය  දුන්ෙන්.  
තරගකාරීත්වයක් තුළ අපට ඒ ෙවෙළඳාම ලබා ගන්න පුළුවන්. 
එෙහම ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. පාර හදා ෙගන යන විට 
කියනවා ෙම්කට ආපහු ෙගවන්න ඕනෑ කියා. එතෙකොට ඒක 
ෙගවනවා. විෙශේෂෙයන්ම කටුනායක-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගයට 
අප ෙගවන්න තිබුණු මුදල හතර වතාවක් ෙවනස් කළා.  1991 දී 
පටන් ගත්ෙත් බිලියන 5න්. ඉවර වුෙණ් බිලියන 55න්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. තිකුණාමලය වට රවුම් පාරට බිලියන 34යි. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුපළට බිලියන 38යි. Heavy Industrial Zone in 
Sampur එකට බිලියන 560යි. ඒ වාෙග්ම අලුෙතන්  High 
Altitude Sports Complex එකක් නුවරඑළිෙය් හදන්න දැන් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒකට ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කිසිම ෙදයක් 

නැහැ. ඒක එක ෙකොම්පැනියකට පමණක් ලබා දී තිෙබනවා. 
ඒකට බිලියන 16යි. ඔක්ෙකොම එකතු කළාම  බිලියන 3,401යි. 
එතෙකොට ෙම්වාෙයන් ලබන ආදායම ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් 
උත්පාදනය කරන රැකියා ෙමොනවාද? ෙම්ෙකන් රටට ලැෙබන 
තාක්ෂණය ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් රටට ලැෙබන ෙවනත් ආදායම් 
 මාර්ග ෙමොනවාද? ෙම්වාට අද අපට උත්තර ෙදන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

හම්බන්ෙතොට වරාය ගනිමු. අපට වරායක් හදන්න අවශ  
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. අපට ෙසොයිසා ඇමතිතුමා කිව්වා, වාහන 
ෙගන්වන එක අඩපණ කිරීමටයි හම්බන්ෙතොට වරායට දුන්ෙන් 
කියා. ඒෙකන් ෙමොකක්ද අදහස් කරන්ෙන්? හම්බන්ෙතොට වරායට 
බඩු ෙගෙනන්න මිනිස්සු කැමැති නැහැ. ෙකොළඹ වරාෙය් ඉඩ 
තිෙයද්දී ඇයි එෙහම නම් හම්බන්ෙතොට වරායක් හැදුෙව්? ෙකොළඹ 
වරාෙය් බඩු බාන්න ඕනෑ තරම් ඉඩ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පහසුකම් තිෙබනවා. තිකුණාමලෙය් ඒක  පටන් ගන්න තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලය ගැන 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා.  තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාෙගන් අහලා 
බලන්න. ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට අපි ඒක ඉදිරියට ගිෙය් 
නැහැ. බිලියන 145ක් වාෙග් මුදල් පමාණයක් වියදම් කරලා අප 
bunkering port එකක් හදන්න තමයි හිටිෙය්. එතෙකොට ෙතල් 
බාන්න තිබුණා. විෙශේෂ ආදායමක් ලබා ගන්න තිබුණා. ඒ 
ඔක්ෙකොම කර ගන්න තිබුණා. ඒ ෙසේවය නාවික හමුදාවට ලබා 
ෙදන්න තිබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒකට අප බිලියන 250යි වියදම් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටිෙය්. බිලියන 500ක් පංශෙය් ඒ 
ආයතනෙයන් වියදම් කරලා ඒෙකන් එන සියලුම ආදායම්  අපට 
ලබා ගන්න තිබුණා. හැබැයි, ඒක ඉදිරිපත් කරන ෙවලාව අනුව 
රෙට් තිබුණු පශ්න අනුව ඒ ව ාපාරයට ෙනොෙවයි පමුඛතාව ලබා 
ෙදන්න තිබුෙණ්.  

රෙට් දුම්රිය  පද්ධතිය දියුණු කරලා නැහැ.  අෙප් පවාහන 
ඇමතිතුමා  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා. අපට සුද්ෙදෝ  දුම්රිය පද්ධතිය 
දුන්නාට පසු අප සිල්පර ෙකොටන් මාරු කළා පමණයි. අප ඒ 
දුම්රිය පද්ධතිය දියුණු කෙළේ නැහැ. පවාහනය සඳහා 
හම්බන්ෙතොටට වැය වන මුදල් පමාණය රුපියල් බිලියන 3,400ක් 
පමණ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර ෙද්වල් 
අප ෙහොඳ නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම්වාෙයන් සිදු වුණු 
පාඩු මා ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී සිදු වුණු 
ෙහොරකම් ටික ගැන ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් බලන්න.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,    CHOGM එකට සුද්ෙදක් 
ෙගන්වා ගන්න වැය කළ  මුදල් පමාණය බලන්න. චාල්ස්, 
කැමරන් මහත්මයන්ලා ඇවිත් අපට අන්තිමට ඔළුවට 
ෙටොක්කකුත් ඇනලා ගියා. වියදම් කළ මුදල් පමාණය කීයද? 
බිලියන 15ක් කියලා කියනවා. වියදම් ෙමොනවාද කියා 
ෙමතුමන්ලා අපට කියන්ෙන් නැහැ. පවාහනයට රුපියල් මිලියන 
4,300යි. සංගහවලට රුපියල් මිලියන 3,000යි. ගම්වල මිනිස්සු 
දුක් විඳිනවා. ගම්වල මිනිස්සු කනවා ෙනොෙවයි, ෙලව කනවා. 
ඔවුන්ට තමන්ෙග් දරුවා ඉස්ෙකෝෙලට යවා ගන්න විධියක් නැහැ.  

තමන්ෙග් ජීවිෙත් ගැටගහගන්න බැරි තත්ත්වයක් ගම්වල 
මිනිසුන්ට අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විදුලිය බිල ෙගවා ගන්න 
බැහැ. ගෑස් එක ගන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඉතාම දුක්ඛිත තත්ත්වයකින් ජීවත් වන පිරිසක් ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්. 
සියයට 70කට අධික පිරිසකට තමන්ට සාමාන  වියදම සපුරා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙගන් අහන්න, "ෙකොෙහොමද ජීවත් 
වන්ෙන්?" කියලා. ෙගොවි විශාම වැටුප කියලා මාසයකට රුපියල් 
1,200ක්ද 1,500ක්ද  ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අපි -ෙම් 
මන්තීවරු- පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි කන කෑම එක රුපියල් 1,000ක් 
නැත්නම් 1,200ක් විතර වටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තමුන්නාන්ෙසේ සල්ලි ෙගවන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපි ෙගවන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  ෙගවන්නම්. රෙට් මිනිසුන් 

ගැන හිතන්න. රුපියල් 1,500ක් -අප දවසට කන කෑම එ ෙක් 
ගණන වාෙග් මුදලක්- ෙගොවියාට විශාම වැටුප වශෙයන් ෙදන්න 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. මාසයකට විතරයි ඒ මුදල ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකත් අවුරුදු ගණනක් දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් අෙප් කෑම එක නවත්වලා හරි 
ඒ සල්ලි ෙදන්න. අපි අත ඔසවනවා. නමුත් අවශ  කාර්ය භාරය 
කරන්ෙන් නැහැ. තමන්ට Benz S-Class ගන්නවා. තමන් ෙකෝටි 
ගණන් -උපරිම වශෙයන්- හම්බ කරනවා. දුප්පත් ජනතාව ගැන 
හිතන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් ෙම් 
කාර්ය භාරය බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගවී යන ශත වර්ෂය අනුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව, තායිවානය වාෙග්  ෙම් රට දියුණු 
කරාවි කියලා. එවැනි දියුණුවක් අපට ෙපෙනන්නවත් නැහැ. ඒ 
දියුණුව තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් පමණයි. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන්ලාත් අමාරුෙවන් තමයි ජීවත් වන්ෙන් කියලා මම 
දන්නවා. එළිෙය්දී ඔබතුමන්ලාත් බණිනවා. හැබැයි ෙමතැනදී 
ඔබතුමන්ලා එය පිළිගන්න කැමැති නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාට 
ඇමතිකම් නැහැ. ඔබතුමන්ලාත් අමාරුෙවන් ජීවත් වන්ෙන් ෙපොඩි 
පඩියකින්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  කරන විනාශය දිහා 
බලන්න.  විෙශේෂෙයන්ම Katunayake Expressway එක අරෙගන 
බලන්න. මුලින්ම එය පටන් ගත්ෙත් 1991 දීයි. ෙම් වනවිට 
එංගලන්තෙය් ෙල්න් හතරක කිෙලෝ මීටරයක් හදන්න වැය 
වන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 4ක් වාෙග් මුදලක්. ඒක හදන මිනිස්සු   
ලක්ෂ තුනහමාරක පඩියක් ගන්නවා.  සියලු වියදම් වැඩි ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවකදී වැය වන්ෙන් කිෙලෝමීටරයට ෙඩොලර් 
මිලියන 4යි. ලංකාෙව් ගණන කීයද? කිෙලෝමීටරයකට ෙඩොලර් 
මිලියන 14යි. තුන් ගුණයකින් වැඩියි. ඒ පෙද්ශය වගුරු බිමක් 
කියලා හිතන්න. එෙහම හිතලා කිෙලෝමීටරයකට දමන්න ෙඩොලර් 
මිලියන 7ක් බැගින්. එතෙකොටත් වියදම ෙදගුණයකින් වැඩියි. අපි 
මුලින් ඇණවුම් කරපු පමාණෙයන් ෙනොෙවයි අවසන් වුෙණ්. 
ෙඩොලර් මිලියන 20ක් කියපු එක අන්තිමට අවසන් වුෙණ් ෙඩොලර් 
මිලියන තුන්සිය ගණනකින්. වියදම රුපියල් බිලියන 55යි; 
ෙඩොලර් මිලියන 320යි. ෙඩොලර් මිලියන 125කින් එය හදන්න 
තිබුණා. හැබැයි ඒ සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් වැය කරලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම්වාට ෙඩන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම්වාෙයහි විශාල ෙහොරකම්  සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්වාෙය් ෙකොමිස් 
මුදල් සියයට 20යි, සියයට 30යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය ගන්න. ධාරිතාව 
ෙමගාෙවොට් 300යි. 2005 අෙගෝස්තු 05වැනි දා අත්සන් කරලා 
දුන්නා ෙඩොලර් මිලියන 1.5ක්, උපාලි රාජපක්ෂ කියන 
මහත්මයාට. ඊට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය  
බලයට පත් වුණා. ඊට පස්ෙසේ ආපසු අත්සන් කළා, එම්.එම්.සී. 
ෆර්ඩිනැන්ෙඩෝ කියන මහත්මයා. ගණන ෙඩොලර් මිලියන 455යි. 
ඊට පසු ආපහු එය ෙඩොලර් මිලියන 891 දක්වා වැඩි වුණා.  එය 
අවසන් වන ෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 900 දක්වා වැඩි වුණා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ විදුලි 
බලාගාරය විසි වතාවක් කැඩිලා තිෙබනවා. ඇණවුම් නැති හින්දා, 
ෙටන්ඩර් නැති හින්දා, තරගකාරීත්වයක් නැති හින්දා අද එන්ෙන් 
බංෙකොෙලොත් ආයතන. ඒ ආයතන ඇවිල්ලා තමන්ෙග් යන්ත 

අටවලා යනවා. එවිට අපට දුක් විඳින්න සිදු ෙවනවා, ඒ 
යන්තවලින් සිදු වන පාඩුව නිසා. ඒ විතරක් ෙනො ෙවයි. ෙලෝකෙය් 
වර්තමාන සාමාන  අගය ෙමගාෙවොට් එකකට ෙඩොලර් මිලියන 
0.6 සිට 1 දක්වා ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙමගාෙවොට් 300කට වැය 
වන්න ඕනෑ ෙඩොලර් මිලියන 250ක වාෙග් පමාණයක්. හැබැයි 
ෙඩොලර් මිලියන 891ක් අපි වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාෙග් 
සල්ලි ද? ෙම්වාට ණය ගන්ෙන් LIBOR එකත් එක්ක 8.2කටයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රුපියල්වලට හැෙරව්ෙවොත් 
කීයද? කවුද ෙම්වා ෙගවන්ෙන්? අද ආදායෙමන් විශාල පමාණයක් 
ණය ෙපොලී වශෙයන් පමණක් ෙගවනවා. එනම්, සියයට 40ක 
45ක පමණ පමාණයක්. ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම් රට ෙගොඩ 
ගන්ෙන්?  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා කිව්වා, ඇෙමරිකාෙව් 
ණය පමාණය සියයට 200ක් කියලා. ඇෙමරිකාෙව් 
ෙඩොලර්වලිනුයි රට පාලනය වන්ෙන්. මුළු ෙලෝකයම පාලනය 
වන්ෙන් ෙඩොලර්වලින්. ඇෙමරිකාවට පශ්නයක් නැහැ. ෙම් 
ෙලෝකය වෙට්ම තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් සල්ලි. අෙප් රුපියල් 
නැහැ, බංග්ලා ෙද්ශෙය්. අෙප් රුපියල් නැහැ, ඉන්දියාෙව්. අෙප් 
රුපියල් නැහැ, පාකිස්තානෙය්. එංගලන්තයටත් ෙම්ක පශ්නයක් 
වන්ෙන් නැහැ. එංගලන්තෙය් පවුම් මුළු ෙලෝකය වෙට්ම 
තිෙබනවා. ඒ මුදල් පමාණය සැරිසරනවා. ඒ නිසා ඒ අයට  
ආර්ථික වශෙයන් එය බලපාන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්වා සියයට 40කින් කර ගන්න පුළුවන් ව ාපෘති. 
ෙමවැනි ව ාපෘති නරකයි කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ.  අපට 
අවශ  හම්බන්ෙතොට වරාය ද? අපට අවශ  මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුවරඑළිෙය් High Altitude 
Sports Complex එකක් හදන්න යනවා. වියදම මිලියන 115යි. 
ඇමතිතුමා දැන් එය ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. China Volant 
Industry කියන  ආයතනය විතරයි ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. ෙවනත් 
ෙටන්ඩර් කැඳවීම් නැහැ. ෙම්වාට ශක තා වාර්තා නැහැ. ෙවනත් 
රටවල ෙකොෙහොමද හදන්ෙන් කියන විස්තර නැහැ. ෙම්ක කැබිනට් 
මණ්ඩලයට  ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් මුදල් 
පමාණය අප ෙකොෙහන්ද ෙගවන්ෙන් කියන එක  සම්බන්ධෙයන් 
අපට වැටහීමක් නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි. Trincomalee Jetty 
එක ගන්න. මා සඳහන් කළා, "ඉන්දියාවත් එක්ක තිෙබන අෙප් 
සම්බන්ධය ඉදිරි අනාගතෙය්දී කඩ ෙවනවා" කියලා. විශාල 
වශෙයන්, රාජතන්තික වශෙයන් අපට ඉන්දියාවත් එක්ක පශ්න 
ඇති ෙවනවා. 

ඒ සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවට අෙප් අපසාදය පළ කර සිටිනවා.  
රාජ  තාන්තික වශෙයන් ඉන්දියාවත් එක්ක අපි මීට වඩා  
සම්බන්ධතාවන් පවත්වා ගන්න ඕනෑ. ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද 
ඇමතිතුමා කියපු කථාව හරි.  ඉන්දියාෙව් ෙද්ශපාලන පශ්න 
තිබුණා. ඒක තමයි  අගමැතිතුමාට එන්න  බැරි වුෙණ්.  හැබැයි 
ඉතින්, සාකච්ඡා කරලා අපට ඒවා විසඳා ගන්න තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව්දී මා NDTV ආයතනෙයන් 
සාකච්ඡාවකට සහභාගී කරවා ගත්තා. එතුමන්ලා  ෙමොකක්ද  
ඒෙකදි ඇහුෙව්?   එතුමන්ලා  මෙගන් ඇහුවා -  [බාධා කිරීමක්]  
කථා කරන්න බැරි නම් තරුණ මන්තීවරුන් හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා අහගන්න.  "එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් මණ්ඩලෙය්දී ඉන්දියාව අපට පක්ෂව ඡන්දය ෙනොදීම 
සම්බන්ධෙයන් අදහස ෙමොකක්ද?" කියා  මෙගන් ඇහුවා. මම 
කිව්වා, ඉන්දියාව කෙළේ ඉතාමත් නරක  වැඩක්ය කියා. "We 
should have bilateral agreements with India, because this is 
our brother country. They should not side with the Western 
countries and talk about our human rights".  අපි දන්නවා, ෙම් 
රෙට් පජාතන්තවාදය, යහපාලනය, මානව අයිතිවාසිකම් 
සම්බන්ධෙයන් විශාල  පශ්නයක්  තිෙබන බව. ඒක  ෙදමළ  
පුද්ගලයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම TNA එෙක් 
මන්තීවරුන්ෙගන්  මා ඉල්ලා සිටිනවා,  ෙම්ක ෙදමළ  ජනතාවට 
තිෙබන පශ්නයක්ය කියා  කථා කරන්න එපාය කියා. ඒකයි ෙම් 
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රෙට් තිෙබන පශ්නය. ඔබතුමන්ලා ෙම්ක රෙට් පශ්නයක් විධියට 
කථා  කරන්න.  ඔබතුමන්ලාට වඩා අපටත් ෙම් පශ්න  බලපානවා. 
මූලික අයිතිවාසිකම්, දුප්පත්කම, -දිළිඳුකම,- දූෂණය ආදී ෙම් 
සියලු ෙද්වල් අපටත් බලපානවා. ඒ නිසා  රට ෙවනුෙවන්  
ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස්  පකාශ කරන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.   

විෙද්ශිකයන්ට  ඉඩම්  ෙදන්ෙන් නැහැ කිව්වා. ෙචලීනා 
ආයතනයට අක්කර 29ක් ෙදන එක මෙග් මැදිහත් වීම නිසා 
අමාරුෙවන් නවත්වා ගත්තා. එෙහම ෙනොවුණා නම් ජනාධිපති 
උපෙද්ශකතුමාෙග් අක්කාෙග්  පුතාට ඒක ෙදනවා. ඒක එෙහමම 
නවත්වා ගත්තා. රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වටිනා ඉඩමක් රුපියල් 
40ක් වටිනා ෙකොම්පැනියකට තමයි ෙදන්න ගිෙය්.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි ටාටා ආයතනයටත් ඉඩම් දීලා තිෙබනවා.  

එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 
අවතැන් කිරීෙම්දී ගත යුතු කියා මාර්ග ගැන;  ඒ පුද්ගලයන්ට අත් 
ෙවන ඉරණම ගැන. විෙශේෂෙයන්ම අයිති ඉඩමකින් අයින් කරනවා 
නම් ඒ පුද්ගලයන්ට අඩුම ගණෙන්  ෙදගුණයක් ෙදන්න ඕනෑ. 
කථනායකතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් මා සමඟ එකඟ වුණා.  
යම්කිසි  පුද්ගලෙයක්  පදිංචි ෙවලා ඉන්න ඉඩමකින් අයින්  කරලා 
නිවසක් ෙදනවා නම් එතුමාට ඒ ඉන්න ඉඩම වාෙග් ෙදගුණයක 
ඉඩමක් -භූමියක්- ෙදන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඉන්දියාෙව් 
ෙලෝක් සභාෙව් නීතියක් පාස් ෙවලා තිෙබනවා, ගාමීය වශෙයන් 
නම්, හතර ගුණයක්  ලබා  ෙදන්න ඕනෑය,  නාගරික වශෙයන් නම් 
ෙදගුණයක් ලබා  ෙදන්න ඕනෑය කියා.  අපි තවම කල් වැඩියි. අපි 
තවම ෙම් කියදාමය පටන් ගත්තා විතරයි. අනාගතෙය්දී  අපි  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම 
හිතන හැටියට අෙප් පජාතන්තවාදය ෙකටියි. ඉදිරිෙය්දී ඒ අනුව 
කියා කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබ්වායි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන්  මා කියන්න ඕනෑ. 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඒ කාලෙය් විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට  
කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් වැඩිෙයන්ම කථා කරපු පුද්ගලෙයක්. 
"ගණිකා වෘත්තිය එයි"  කියා කිව්වා.  අද එතුමාටත් කැසිෙනෝ 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් නැහැ. අද එතුමාට ෙවන කිසියම් ෙදයක්  
සම්බන්ධෙයන්වත්  පශ්නයක් නැහැ. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමන්ලා කෑ ගැහුවා. ෙමොකක්ද  කරන්ෙන්?  බලන්න, 
Katana City.  එහි කැසිෙනෝ 5යි.  ෙම්වා දුප්පත් ජනතාවට එන්න 
ඕනෑ සල්ලි. කැසිෙනෝ එකට අවුරුදු පහකට ගහන බදු පමාණය 
ෙඩොලර් මිලියන 100යි.  ෙඩොලර් මිලියන 100 ගණෙන්  ගැහුවත් 
ෙම්  කටාෙන කැසිෙනෝ 5ත් එක්ක ඔක්ෙකොම අටක්  ෙවනවා. 
එතෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 800යි. එතෙකොට මුදල් පමාණය 
කීයක්ද? විශාල මුදල් පමාණයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
රුපියල් බිලියන 112ක්. ආර්ථිකය  සංවර්ධනය  කරන්න  පුළුවන් 
කැසිෙනෝවලින් ලැෙබන මුදලින්. ෙම් එක අවුරුද්දක විතරයි. ෙම් 
මුදල් පමාණය අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් කිසිම සදාචාර 
නීතියක් නැතිව කැසිෙනෝ පවත්වනවා. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑම නම්, 
ඔබතුමන්ලා කියනවා නම් ෙම් සංවර්ධනය ෙහොඳයි කියා එෙහම 
නම් ඔබතුමන්ලා ෙම්කට බද්දක් අය කරන්න. ඒ බද්ද අය  කරලා 
යම්කිසි  පමාණයක් ෙම්ෙකන් හානියට පත් ෙවනවා නම් ඒ 
පමාණය පමණක් ෙනොෙවයි  ගාමීය වශෙයන්  දිළිඳු  ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙම් මුදල් පාවිච්චි කරන්න. ෙමොකද, ෙම්වා රෙට් මුදල්. 
ෙම්වා තම තමන්ෙග් මුදල් ෙනොෙවයි.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් හම්බන්ෙතොට 
වරාය ගැනත් ෙමතුමන්ලා අදහස් දැක්වූවා. කෘෂි කර්මය ගැන මම 
ගිය වතාෙව්ත් කථා කළා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා එක්ක 
මම ගිය වතාෙව්  විවාද කළා. බිත්තර  පමාණය යම්කිසි   
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියා එතුමා කිව්වා.  බිත්තර 
පමාණෙය් යම්කිසි වැඩි වීමක් තිෙබනවා. කිරිත් යම්කිසි 
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අප පශු සම්පත්  
සම්බන්ධෙයන් අපි ඒ කමිටුෙව්දී සාකච්ඡා කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, 

අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා,  "පිට රටින් හරක් ෙගන්වන්න 
එපා"ය කියා.  දැනට හරක් 20,000ක් ෙගන්වන්න ඇණවුම්   කර 
තිෙබනවාය කිව්වා.  එක හරෙකක් ෙගන්වන්න කීයක් යනවාද?    
එක හරෙකක් ෙගෙනන්න රුපියල් ලක්ෂ 8ක් යනවා.  ලක්ෂ  තුන 
හමාරක්ය කියා මට යම්කිසි දත්තයක් ලැබී තිබුණා.  පී. හැරිසන් 
මන්තීතුමා කිව්වා, ලක්ෂ 8ක්ය කියා. ඒ ෙගනාවායින් පසුව 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? හරකුන් 2000ක් ෙගෙනනවා කියා හිතමු. 
ෙගනාවාට පස්ෙසේ  ලැෙබන හරක් පැටියා  පිරිමි හරක්  පැටිෙයක්  
වුෙණොත් ඒෙකන් ෙලොකු විනාශයක්  සිද්ධ ෙවනවා.  නියමිත තණ 
ෙකොළ වර්ගය,  අනිකුත් ධාන   වර්ග  ඒ හරක් පැටවුන්ට කන්න 
ෙදන්න ඕනෑ.  ඒ මිසක් ඒ හරක් පැටවුන්ෙගන් පෙයෝජනයක් 
ගන්න විධියක්  නැහැ. ඔබතුමන්ලා අෙප් සංස්කෘතිය ගැන 
දන්නවා.  ඒ   නිසා ඒ පිරිමි හරක්  පැටියාෙගන්  පෙයෝජනයක් 
ගන්න විධියක් නැහැ.  පිරිමි හරක්  පැටවුන් ඉපදුෙණොත්  රුපියල් 
මිලියන  ගණනක විශාල  පාඩුවක් සිදුෙවනවා. එෙහම නම් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ආර්ථික  පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න  ඕනෑ.  
සාකච්ඡා  කරන්න ඕනෑ. ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා එක්ක සාකච්ඡා 
කරන්න  ඕනෑ. ෙම් පශ්නයට පිළියමක්  ෙදන්න  ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව ඉබාගාෙත් ෙම් හරක් පැටවුන් ෙගනල්ලා ඒ විධියට පිරිමි  
හරක් පැටවුන් ඇති  කරලා හරියන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙගොම 
ෙබටි ගන්න  පුළුවන් එවුන් ෙනොෙවයි, කිරි ගන්න  පුළුවන්  
විධිෙය් හරක් පැටවුන්  බිහි  කරන්නයි  ඕනෑ.  [බාධා කිරීමක්]  
විෙශේෂෙයන්ම අද ගරු අගමැතිතුමා කථා කළ නිසා එතුමා  
සම්බන්ධෙයනුත් මා ෙපොඩ්ඩක් කථා කෙළොත් ෙහොඳයි කියා 
හිතුණා. I quote "The Sunday Times" of 10th November, 
2013:  

“Biggest ever heroin haul: Sensational letter from PM’s Office”    

දැන් බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ලිපියක් ෙදනවා, ෙම් කන්ෙට්නරය  release   කරන්නය කියා. 
ෙහෙරොයින් කිෙලෝ ගෑම් 250යි. සිෙමන්ති ෙකොට්ට 5ක 
ෙහෙරොයින්.  ඒ ලියුම  මම කියවන්නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
23rd  August, 2013 
 
Chief Financial Officer. 
 

Through 
 

Manager  
 

South Asia Gateway Terminal (Pvt) Ltd.,  
Port of Colombo - P.O. Box 141,  
Colombo.  
 
Request for a waiver of  Demurrage and SLPA Charges as a 
Concession Container No. APHU 610322-9 B/L XMICMB0000001 

 

I would be much thankful to you on behalf of the Hon. Prime 
Minister that if you take appropriate action to grant waiver of the 
duty…...”  

ෙම්ක සධාරණීකරණය  කරනවා නම්, එතුමාට සමහරවිට 
වැරදිලා ෙවන්නත් පුළුවන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 
ෙහෙරොයින් ෙග්න අයට  ෙම් ආකාරයට  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

737 738 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ළං ෙවන්න පුළුවන් නම් ෙමොකක්ද රෙට් තත්ත්වය? එතුමා දන්ෙන් 
නැතිව ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්න ඇති  කියා,  ෙම්ෙක් benefit of the 
doubt එක  එතුමාට ෙදනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කිෙලෝ  ගෑම් 250ක් වටිනා  ෙහෙරොයින්වලට   

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියා ලියුම් ගන්නට පුළුවන් නම් ෙම් ෙහොරුන්ට  අද රටට අත්වන 
ඉරණම ෙමොකක් ද කියා  බලන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
විෙශේෂෙයන්ම  අපනයනය ගැන ගරු ජනාධිපතිතුමා කථා  කළා. 
එතුමාෙග් අය වැය කථාව ගැන අදහස් දක්වන්න මට ෙවලා වක් 
නැහැ. මට තව විනාඩි 4ක,  5ක ෙපොඩි කාලයක් ඉතිරිව ඇති.  
ෙමතැනදී  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ජනතාව ෙනොමඟ යැවීමක්  කරන්ෙන්. අපනයනය සියයට 2ක් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියනවා. අපනයනය වැටිලා. 2010, 
2011, 2012, 2013  වර්ෂවල අපනයනය වැටිලා. ෙකොෙහොම ද 
අපනයන වැෙටන්ෙන්?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
විෙශේෂෙයන් ෙසේවා වියුක්තිය ගැන කථා කරනවා. ෙසේවා 
නියුක්තිය අඩු ෙවලා. රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි ෙවලා කියා 
ෙපන්වනවා. ෙමොකද, ලක්ෂ 4ක් රෙට් ජනගහනය අඩු ෙවලා. 
ෙකොෙහන් අඩු ෙවලා ද දන්ෙන් නැහැ. ෙසේවා වියුක්තිය අඩු ෙවලා  
කියනවා. අෙප් ෙසේවා නියුක්තිය අඩු ෙවලා. විෙශේෂෙයන් 
නැ ෙඟනහිර  පෙද්ශෙය් විශාල පමාණයක් ෙසේවා නියුක්තිය අඩු 
ෙවලා, කෘෂි  කර්ම හා ෙසේවා අංශෙයන්. ඒක මා ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු  කරනවා.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කියන්ෙන් 
අගයක් වශෙයන්. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සීනි කර්මාන්ත 
සංවර්ධන  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன - சீனிக் ைகத்ெதாழில் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 
Industry Development) 
ෙම් අවුරුද්ෙද්ම  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක වැරදියි ඇමතිතුමා. ඔබතුමන්ලා ණය ගන්ෙන්   දළ 

ජාතික නිෂ්පාදනෙය් අනුපාතයක් වශෙයන් ෙන්. එතෙකොට ඔය 
සියල්ල  ගණනය කරන්ෙන් අගයක් වශෙයන්. ඔබතුමා කියන 
එක හරි. අගයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය 
කියා ෙපන්නුම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි  දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් 
අගයත් එක්ක  ගත්ෙතොත් ගිය අවුරුද්ෙද් සියයට 7ක පහත 
වැටීමක් තිෙබනවා.  ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 4ක පහත වැටීමක් 
තිෙබනවා. ඊට කලින් අවුරුද්ෙද්  සියයට 9ක පහත වැටීමක් 
තිෙබනවා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මහ බැංකු වාර්තාෙව් ද? 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔව්. මහ බැංකු වාර්තාෙව්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මහ බැංකු වාර්තාෙව්  ෙමොන පිටුව ද? [බාධා කිරීමක්]   
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන්. පිටුව දැන් ඔබතුමාට ෙදන්න බැහැ. 

පිටුව මා පසුව ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]ෙසේවා නියුක්තිය අඩු 
ෙවලා.[බාධා කිරීමක්]  වියුක්තිය ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමා, 
ෙසේවා නියුක්තිය.  මා ඔබතුමාට  කියවන්නම්,  ෙසේවා  නියුක්තිය 
අඩු වුණු හැටි. [බාධා කිරීමක්]  අනිවාර්යෙයන්ම අඩු ෙවලා.  
වැරදීමක් නැහැ. ෙසේවා නියුක්තිය අඩු ෙවලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා  ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  විනාඩි ගණනක් තිෙබන  නිසා මා මෙග් 

ඊළඟ කථාෙව්දී අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ගැන ෙපන්වා ෙදන්නම්. රෙට් 
විශාල පමණයක් ෙසේවා නියුක්තිය අඩු ෙවලා. ෙසේවා වියුක්තිය අඩු 
ෙවලා කියා පිළිගන්නවා. ෙම් ආර්ථික වර්ධනයත් එක්ක ෙසේවා 
නියුක්තිය වැඩි ෙවලා නැහැ,  ගරු ඇමතිතුමා.  

මා ඔබතුමාට ෙම් කාරණය පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නම්.  
විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙපොෙත් සඳහන් ෙවනවා. ෙසේවා වියුක්තිය 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙසේවා නියුක්තියත් අඩු ෙවලා. ඒ වුණාට අෙප් 
අගය කිරීම මා ඔබතුමාට සාධනය   කර ෙපන්වන්නම්. ෙමහි එය  
ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා.  රෙට් ෙසේවා නියුක්තිය අඩු 
ෙවලා. ෙසේවා නියුක්තිය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුරු පෙද්ශෙය් 
පමණයි. ඒ හැෙරන්නට රෙට් අෙනකුත් පෙද්ශවල ෙසේවා 
නියුක්තිය අඩු ෙවලා. ඒකයි පුදුම සහගත තත්ත්වය. 
සාමාන ෙයන් ආර්ථිකය වර්ධනය  ෙවනවා නම් ෙසේවා නියුක්තිය 
වැඩි ෙවන්නට  ඕනෑ. එෙහම වැඩි ෙවලා නැහැ. ශම බල කාය අඩු 
ෙවලා. විෙශේෂෙයන්  වයස්  ගත ෙවනෙකොට එම පිරිස ශම බල 
කායට වැෙටන්ෙන් නැහැ. ෙසේවා නියුක්තිය එත ෙකොට අඩු 
ෙවනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් අනූ දාහක් අඩු ෙවලා. ඔබතුමාට මා 
අභිෙයෝග කරනවා. මට හරියට දත්ත ලබා ගන්නට බැරි වුණා. ගිය 
අවුරුද්ෙද්  අනූදාහක් අඩු ෙවලා.  

රජ ෙය් ආයතන සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමා කියනවා, 
රජ ෙය් ආයතන ලාභ ලබනවාය කියා. එතුමා ෙම් රෙට් ද ඉන්ෙන්  
නැත්නම් ෙවන රටක ද ඉන්ෙන්? බලන්න ෙම්ෙක් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 2011 වර්ෂෙය් දී  පාඩුව 
රුපියල් මිලියන දහනව දහස් ෙදසිය  හැට හයයි. 2012 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් හැට එක් දහස් එකසිය  හැට තුනයි. ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාව 2011 වර්ෂෙය් දී පාඩුව අනූහතර  දහස් පන්සිය අටයි. 
2012 වර්ෂෙය්දී  අසූනව දහස් හයසිය පනස් අටයි.  තවත් ආයතන 
තිෙයනවා.  ෙම් ඔක්ෙකොම අලාභයට පවත්වා ෙගන යන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම එයාර් ලංකා ගුවන් සමාගම ගැනත් මම වචනයක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක අද පවුෙල් ගුවන් සමාගමක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම ගුවන් සමාගෙම් ෙම් අවුරුද්ෙද් අලාභය බිලියන 
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23යි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව 
දුක් විඳිද්දි, බඩ ගාද්දි, මැෙරද්දි එක පවුලක් ෙම් එයාර් ලංකා 
ආයතනය පාවිච්චි කරනවා. බිලියන 23යි පාඩුව. ගිය අවුරුද්ෙද් 
පාඩුව බිලියන 19යි. ඊට කලින් බිලියන 5යි. ඊටත් කලින් පාඩුව 
බිලියන 20යි. ෙම් කාෙග් සල්ලි ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
බලෙය් ඉන්න කාලෙය්  එයාර් ලංකා ආයතනය දිගින් දිගටම ලාභ 
ලැබුවා.  එමිෙර්ට්ස් කාලෙය් පාඩු ලැබුෙව් නැහැ. ෙම් විධියට එයාර් 
ලංකා ගුවන් සමාගම අද විනාශ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  
SriLankan Airlines has  lost  Rs. 15.7 billion. Infusion 
 ෙමොකටද? ආණ්ඩුෙවන්  ෙමොකටද මුදල් දමන්ෙන්? The State has 
injected Rs. 12.5 billion of people’s money into the carrier 
during the year after injecting Rs. 14.2 billion  and Rs. 12.6 
billion in the previous two years. කාෙග් සල්ලි ද ෙම්වා? 
ෙමෙහම වන ෙකොට "බලන්න, අෙප් ලස්සන එයාර් ලංකා එක" 
කියලා පිට රට ගිහින් චාල්ස් කුමාරයාට කියන්න පුළුවන් ද?  
ෙම්වා ලාභ ලැබූ ආයතන, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අද එයාර් ලංකා ආයතනය, මිහින් 
ලංකා ආයතනය පටන් ගත්ත එක්ෙකනා ඉන්නවා. ෆෑන් ඒෂියා 
එකට ලක්ෂ 4,000ක් ණයයි. ෙහලිෙකොප්ටර් 3යි, ප්ෙල්න් 2යි, -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙම්වා ෙකොෙහන්ද? ෙම් ආණ්ඩුව පටන් ගන්න කලින් සල්ලි 

තිබුණා ද? බැංකුවල තිබුණා. රුපියල් 5,000 cheque එක bounce 
වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව  
වාෙග්  සුඛ විහරණෙයන් වැජෙඹනවා නම් යම් පිරිසක් සැප 
වින්දාට කමක් නැහැ. අද සියයට 70ක, සියයට 80ක පමාණයකින් 
ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන්. අද ආසියාව දියුණු ෙවනවා; 
ඉන්දියාව දියුණු ෙවනවා; චීනය දියුණු ෙවනවා. නමුත් අෙප් රටට 
ඒ දියුණුව ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙම් කාලකණ්ණි ආණ්ඩුව නිසා. 
ඉදිරි අනාගතෙය්දී ජනතාව හරි පාඩමක් උගන්වන බව පකාශ 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 3.23] 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඉතාම වැදගත් 

යුගයකදී, ඉතාම ඵලදායී අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මුදල් 
හා කම සම්පාදන අමාත , අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට අෙප් පණාමය හා ෙගෞරවය පථමෙයන්ම  පුද කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මූලාසනය සඳහා ගරු තලතා අතුෙකෝරල 
මන්තීතුමියෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු  සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா மன்ற 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 
Parliamentary Affairs) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු තලතා 

අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா 
அத் ேகாரல அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 
THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE took the Chair. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම පා ර්ලිෙම්න්තුවට 

ෙමවර ඉදිරිපත් කෙළේ අෙප් රෙට් 68වැනි අය වැයයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය 68න් ෙම් දක්වාම මා හිතන්ෙන් අපට 
වඩා වැඩිෙයන් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ෙම් අය වැය 
68න් අය වැය 34ක්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තමයි  
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙමවර අය වැයත් එක්ක තමයි අප 
ඔවුන්ට සමා න වන්ෙන්.  අෙප් රෙට් ඉතිහාසයත් එක්ක බලන විට 
අෙප් පක්ෂ ෙදකම සමාන අය වැය ෙල්ඛන පමාණයක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව මා හිතන හැටියට ඉතාම වැදගත් 
අවස්ථාවක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ඉතිහාසයත් එක්ක බැලුවාම 
 ෙම් රට නව ගමනක්, නව දියුණුවක් ආරම්භ කර තිෙබන යුගයක 
තමයි ෙමවර අෙප් රෙට් අය වැය ඉදිරිපත් වුෙණ්.  

ඉතිහාසෙය් සිට පැවැති සෑම විපක්ෂයක්ම අය වැය විෙව්චනය 
කිරීම තමයි සිදු කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
අෙප් රජය පැවැති දශක එකහමාර තුළදීම සෑම අය වැයක්ම 
විෙව්චනය කළා. එෙසේ විෙව්චනය කළ යුතුයි. නමුත් ඒ විෙව්චන 
එකක්වත් අද යථාර්ථයක් බවට පත් ෙවලා නැහැ. ඒ අය කිව්වා, 
"ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා, බඩු මිල ශීඝ ෙලස ඉහළ යනවා, අෙප් 
රෙට් මන්ද ෙපෝෂණය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවනවා, එම නිසා 
ෙම් රට ෙලෝකයා ඉදිරිෙය්  තනි ෙවනවා,  ෙම් රට ආපස්සට 
යනවා" කියලා. ඒ වාෙග්ම එතුමන්ලා කිව්වා, "ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවලට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න 
බැහැ" කියලා. ලබන අෙපේල් මාසෙය් ආණ්ඩුව කඩා වැෙටනවාය 
කියනවා. එවැනි ෙද්වල් තමයි ඉතිහාසය තුළත් අය වැය 
විවාදවලදී ඔවුන් කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම ෙමවරත් ඒ කරුණ අද ඒ 
ආකාරෙයන්ම විපක්ෂය කියනවා. විපක්ෂය ෙමොනවා කිව්වත් අද 
ෙම් රට තුළ සිද්ධ ෙවන සංවර්ධනය පිළිබඳව  ෙම් රෙට් ඉන්න 
බුද්ධිමත් ජනතාවට ඉතාම ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් අය වැය 
වි වාදෙය් දී විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකුම ඩිව් 
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් කථාව පිළිබඳව සඳහන් කළා.  ඒ නිසා  
මා එතුමාෙග් කථාව ෙගන්වා ෙගන බැලුවා. ෙම් අය වැය 
පිළිබඳවත්, රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳවත් ෙම් අයට අවෙබෝධයක් 
ලබා ගන්නට බැහැ වාෙග්ම, එතුමාෙග් කථාව පිළිබඳවත් ෙත්රුම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගන්න ඒ අයට පුළුවන්කමක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හර්ෂ 
ද සිල්වා මන්තීතුමා වැනි අයටවත් එම කථාෙව් ෙත්රුම වටහා 
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
පතිපත්ති, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන දියුණුව පිළිබඳව හැෙරන්නට 
ෙවනත් කිසිදු කරුණක් ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් කථාව තුළ 
ඇතුළත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකයකු විධියට මා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, ෙම් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව ආණ්ඩුව විෙව්චනය කිරීම සඳහා තිෙබන 
ආයතනයක් ෙනොවන බව. ඒ වාෙග්ම එය ආණ්ඩුෙව් විවිධ ෙද්වල් 
ෙහළි කිරීම සඳහා තිෙබන ආයතනයක් ෙනොෙවයි.  ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා වන්ෙන් ඩිව් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමායි.  විපක්ෂෙය් සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අපි 30ෙදෙනක් එහි 
සාමාජිකෙයෝ වනවා.  අපි සියලුම ෙදනා එකතු ෙවලා තමයි ෙම් 
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට කැඳවන ආයතන පිළිබඳව 
කරුණු කාරණා  ෙසොයා බලන්ෙන්.  ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීම තුළ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව මඟ ෙපන්වනවා. එතුමා 
ෙමවර අය වැය කථාෙව් දී ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
කටයුතු පිළිබඳව පශංසාත්මකව කථා කළා. එම නිසා ෙම් ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කටයුතු පිළිබඳව අපි ඉදිරියටත් 
කැප ෙවනවා. රජයක් විධියට අපටත් අවශ  වන්ෙන් ෙම් ආයතන 
නිවැරදි තත්ත්වයට ෙගන ඒමයි. ඕනෑම පුද්ගලයකු වන්නට 
පුළුවන්, ආයතනයක් වන්නට පුළුවන්, අඩු පාඩුකම් වැරැදි 
තිෙබන්නට පුළුවන්.  අෙප් යුතුකම, වග කීම වන්ෙන් ෙම් 
පුද්ගලයන්, ෙම් ආයතන නිවැරදි තත්ත්වයට ෙගන ඒමයි.  අෙප් 
කාර්ය භාර ය වන්ෙන් එයයි. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
තුළ අපි ඒ කාර්ය භාරය නිවැරදිව, අවංකව ඉටු කරනවා. රජය 
නිෙයෝජනය කරන නිෙයෝජිතයන් විධියටත් අපට අවශ  වන්ෙන් 
ෙම් රෙට් රාජ  ආයතන කාර්යක්ෂම කර, ඒවායින් සිදු වන අඩු 
පාඩුකම් නිවැරදි කර උපරිම ඵලදායකත්වයක් ලබා ගැනීමයි. අද 
එම කාරක සභාව තුළ අපි එය අනිවාර්ෙයන්ම ඉටු කරනු ලබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මට එක් අවස්ථාවකදී හිෙතනවා,  දියුණුව 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි යම් කිසි 
එකඟතාවකට පැමිණිය යුතුයි කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් 
රෙට් දියුණුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පුද්ගලයකුෙග් දියුණුව 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පවුලක දියුණුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
රටක දියුණුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අපි දියුණුව 
කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  අපි ෙදපාර්ශ්වය අතර ඒ ගැන මත 
ෙදකක් තිෙබන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.  ෙම් පිළිබඳව එක 
මතයක් තිබිය යුතුයි. රටක දියුණුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, ඒ 
වාෙග්ම පුද්ගලයකුෙග් දියුණුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක 
පිළිබඳව  තිබිය යුත්ෙත් එක මතයයි. ඉතිහාසෙය්දීත්,  
වර්තමානෙය්දීත් එය ෙවනස් වන්නට බැහැ. සංසන්දනාත්මකව 
බැලීෙම්දී රෙට් දියුණුව සම්බන්ධෙයන් බැලුවත් එය ෙවනස ්
ෙවන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා අපි ෙපොදුෙව් සංවර්ධනය 
කියලා කියන්ෙන් රටක සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික 
වශෙයන් ඇති වන දියුණුවයි.  ඒ දියුණුව අද ෙම් රට තුළ සිදු 
වනවා.  ඒක කාටවත් නැහැයි කියලා කියන්නට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එම නිසා  ෙම් දියුණුව තුළ ඇති වන ෙද්වල් අපි සැබෑ 
දියුණුවක් විධියට අවෙබෝධ කර ගත යුතුව තිෙබනවා.  

මහ බැංකු වාර්තාවට අනුවම අෙප් රෙට් පවුලක ආදායම 
ගත්ෙතොත්  - අෙප් හර්ෂද සිල්වා මන්තීතුමාත් සඳහන් කළ 
ආකාරයට -  1990 - 1991 අවුරුද්ෙද් ආදායම රුපියල් 3,549යි,  ඒ 
අවුරුද්ෙද් වියදම රුපියල් 3,905යි.  ඒ වාෙග්ම 1995 අවුරුද්ෙද් 
අෙප් රෙට් පවුලක ආදායම රුපියල් 6,476යි,  ඒ අවුරුද්ෙද් වියදම 
රුපියල් 6,525යි.  2009  අවුරුද්ද දක්වා හැම අවුරුද්දකම අෙප් 
රෙට් පවුලක ආදායමට වඩා වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

නමුත් 2009 අවුරුද්ෙද් අෙප් රෙට් පවුලක ආදායම රුපියල් 
35,451යි; වියදම රුපියල් 31,331යි. ඒ වාෙග්ම 2012/13 
අවුරුද්ෙද් අෙප් රෙට් පවුලක ආදායම රුපියල් 46,207යි; වියදම 
රුපියල් 40,887යි. ඒ අනුව 2009න් පස්ෙසේ තමයි අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් ෙම් ගණන් බලා තිෙබන කමය අනුවම, මහ බැංකු 
වාර්තා අනුව පවුලක ආදායමට වඩා වියදම අඩු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි. ඒ නිසා ෙම් 
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙවනත් කරුණකට සංසන්දනය කරලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. උද්ධමනය ෙවන්න පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම වැටුප් 
වැඩි වීම ෙවන්න පුළුවන්, වැටුප්වල පමාණාත්මක මූර්ත අගය 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ස්වංය විෙව්චන 
අපි ඇති කර ෙගන අවංකව ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් රට අද මැදි ආදායම් 
රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් වර්ගීකරණය 
කිරීෙම්දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 1,035ට වඩා අඩු ඒකපුද්ගල 
ආදායමක් ලබන රටවල් අඩු ආදායම් ලබන රටවල් විධියටත්, 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1,036 සිට 4,085 දක්වා ඒක පුද්ගල 
ආදායමක් ලබන රටවල් මධ ම ආදායමක් ලබන රටවල් 
විධියටත් තමයි හඳුන්වන්ෙන්. ඒ අනුව අපි ඒ අඩු ආදායම් 
මට්ටෙම් සිට අද මධ ම පන්තියට ඇවිල්ලා සිටිනවා. ෙම්ක 
දියුණුවක්, සංවර්ධනයක් විධියට අපි අවෙබෝධ කර ගත යුතුව 
තිෙබනවා. Human Development Index එකට අනුව රටවල් 
186කින් අෙප් රට ඉන්ෙන් 92වන ස්ථානෙය්යි.  විෙශේෂෙයන්ම 
ආර්ථික කරුණු පමණක් ෙනොෙවයි, අධ ාපනය, ෙසෞඛ ය ආදී 
ෙම් සෑම අංශයකම කරුණු බලා තමයි  එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය විසින් ෙම් ගණනය කිරීම කරනු ලබන්ෙන්. ඒ අනුව 
පහළම මට්ටෙම් ෙනොෙවයි උසස්ම මට්ටෙම් රටවල් ගණයට 
තමයි අෙප් රට අද ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමවැනි 
කරුණු පිළිබඳව අපි සුබවාදීව බැලිය යුතුයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛනම බලා 
අපට අෙනක් පැත්තට කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක 
ෙනොෙවයි  අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සැබෑ දියුණුවක් තමයි අද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ර ෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අද වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවා 
නියුක්තිය අද අෙප් ර ෙට් පශස්ත මට්ටමකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
අද අෙප් රෙට් දුගී බව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසයත් එක්ක 
සංසන්දනාත්මකව බැලුවාම අෙප් රට තුළත් දියුණුවක් අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම, රට රටවල් එක්ක සංසන්දනය කර 
බැලුවාමත් ජාත න්තර වශෙයනුත් ඒ දියුණුව රටක් විධියට අද අපි 
අත් පත් කර ෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා අෙප් යුතුකම, වග 
කීම ෙමතැනින් ඉදිරියටත් ෙම් ශක්තිමත්භාවය තව තවත් 
වර්ධනය කර ගැනීමයි. ඒ සඳහා ෙබොෙහොම පැහැදිලි පතිපත්තියක් 
අද අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් අපට මතකයි, ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩු බලයට පත් වුණා. ඒ සෑම ආණ්ඩුවක්ම මැතිවරණ 
පකාශන,  මැතිවරණ පතිපත්ති, ෙපොෙරොන්දු ෙම් රට හමුෙව් 
තැබුවා. නමුත් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට තමයි මැතිවරණයකදී 
ඉදිරිපත් කළ ඒ පතිපත්ති පකාශනයක් අඛණ්ඩ භාවිතය තුළින් 
ෙම් රට හමුෙව් අකුරටම කියාත්මක කෙළේ. ඒ මහින්ද චින්තන 
පතිපත්තියයි කියන එක අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි.  මීට ෙපර 
එවැනි පතිපත්ති පකාශන ගැන මැතිවරණය ඉවර වුණාට පසුව 
කථා කෙළේ නැහැ. නමුත් අද අෙප් රෙට් ජාතික පතිපත්තිය වන 
මහින්ද චින්තන පතිපත්තිය  ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා 
පධානතම සංකල්පය විධියට අප කවුරුත් භාවිත කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එම නිසා ෙම් කරුණුවලින් 
විෙශේෂෙයන්ම අපි අධ ාපනය පිළිබඳව ගත්තත්, අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් අවුරුදු- 

743 744 

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ගරු  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව 

විනාඩියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අපි සියලුම ෙදනා විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන සැබෑ අඩු 

පාඩුකම් නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි.  

නමුත් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාම එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කිව්වා, අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා ෙම් 
රෙට් අය වැයට කථා කෙළේ නැහැ කියලා. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර 
ඇමතිතුමාෙග් කථාව එතුමා ඉස්ෙසල්ලාම පටන් ගත්ෙත් 
එතැනිනුයි. ඒ කථාව තමයි හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාලා ෙහොඳයි 
කියලා කියන්ෙන්. අෙප් හැරිසන් මන්තීතුමා ෙහොඳයි කියලා 
කියන්ෙන් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් ඒ කථාව තමයි.  
එතුමා ෙම් රෙට් ආදායම අඩු වීම පිළිබඳව කියා තිෙබනවා. 1978 
ෙම් රෙට් විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්වා දීමත් එක්කයි  ෙම් රෙට් රාජ  
ආදායම අඩු වුෙණ් කියන එකයි එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්ෙව්. 
එතුමා කථා කරන අවස්ථාෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ගණනාවක් 
ෙම් ගරු සභාව තුළ සිටිෙය් නැති නිසා  අතරින් පතර ඇහුණු 
ෙද්වල් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලායි ඔබතුමන්ලා ඒ කරුණු 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ වාෙග්ම තමයි ආර්ථිකය පිළිබඳව- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

කාලය අවසන්. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙහොඳයි.  

එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි විපක්ෂෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුව පිළිබඳව සැබෑ ෙලස 
බලා ඔබතුමන්ලාෙග්ත් දායකත්වය ලබා දීලා ෙම් තත්ත්වය තව 
තවත් දියුණු කර ගැනීම සඳහා අපි ඒක රාශි ෙවලා කටයුතු කරමුයි 
කියන ආරාධනය කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

[අ.භා. 3.48] 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - தனியார் ேபாக்குவரத் ச் 
ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 
Services)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට් සංවර්ධන 

කියාදාමයට දායක වන ව වසායකයින්ට අත හිත ෙදන ඒ වාෙග්ම 
උගත් බුද්ධිමත් පරපුරක් බිහි කිරීෙමහිලා නිෙරෝගී පරපුරකට 
උරුමකම් කියන පැතිකඩකට එන අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව වාෙග්ම සමස්ත රෙට් ජනතාවෙග් ස්තුතිය 
හා  ෙගෞරවය පුද කරමින් මා කථාවට අවතීර්ණ වනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බඩු මිල, ජාතික ආදායම 
අනුව උද්ධමනය, ජීවන වියදම් දර්ශකය ආදි ෙනොෙයකුත් 

තත්ත්වයන් අපට භාවිත කළ හැක්ෙක් රෙට් පවතින ආර්ථික 
දර්ශකය අනුවයි. රටට හා ෙලෝකයට විවෘත වූ එෙහත් අපෙග් 
ෙපෞඪත්වය හා අනන තාව රැක ගත් ආර්ථික දර්ශකයක් 
නිර්මාණය කිරීමට හා හඳුන්වා දීමට මහින්ද චින්තනය හරහා 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමත් වී ඇති බව 
මා ෙමහිලා සඳහන් කළ යුතු වනවා. එහි පතිඵලය අපි අද බුක්ති 
විඳිමින් සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලොව සුපිරි බලවතුන් යයි 
කියා ගන්නා රටවල් ආර්ථික වශෙයන් කඩා වැෙටද්දී දකුණු 
ආසියාෙව් ෙහොඳම ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සහිත රට ශී ලංකාව 
බවට  අද පත්ව තිෙබනවා. පසු ගිය වසෙර් වාර්තා වූ සියයට 6.4ක 
ආර්ථික වර්ධනය ෙම් වන විට සියයට 7.8 දක්වා වැඩි වී 
තිෙබනවා. අෙප්ක්ෂිත ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ජය ගනිමින් සිටින 
අතර, එය ආරක්ෂා කරමින් ඉදිරියට ගමන් කිරීම ෙම් රජෙය් 
අෙප්ක්ෂාවයි. ඊට අදාළ පදනම ෙලස ට 2014 අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉතිහාසයට එක් වනවා ඇති.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමවර අය වැෙයන් අලුත් 
සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමත් වී 
තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව, ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
ව වසායකත්ව අය වැයක් වීමයි. තරුණයින් බලගැන්වීම හා 
කාන්තාවන් බලගැන්වීම තුළින් ඔවුන් ව වසායකයින් ෙලසට 
ඉදිරියට ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම ඉතා කාෙලෝචිත කියාවක් 
හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා රෙට් අධ ාපන පතිපත්තිය, 
උසස් අධ ාපන පතිපත්තිය ෙමන්ම නිපුණතා සංවර්ධන 
පතිපත්තිය ද මැනවින් ෙපළ ගස්වා තිෙබනවා. අධ ාපන ක්ෙෂේතය 
සඳහා ෙම් වසරට වඩා වැඩි මුදලක් 2014 වසරට ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙම් වසෙර් අධ ාපනයට ෙවන් කෙළේ, රුපියල් ෙකෝටි 
4,000කට ආසන්න මුදලක්. එෙහත් ෙමවර අධ ාපන 
අමාත ාංශයට, උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙමන්ම අධ ාපන 
ෙසේවා - 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
Madam, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සභාෙව් ගණ පූරණයක් 

නැහැ. ෙමතුමාෙග් කථාවට විරුද්ධත්වය පකාශ කරනවාද දන්ෙන් 
නැහැ. ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු නැහැෙන්.[බාධා කිරීම්] 

 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථා කරන්න.  
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමතුමාට අමු කැවිලා 

වාෙගයි. සභාෙව් පිටුපසත් ගරු මන්තීවරු ඉන්නවා, ඒ පැත්ත සහ 
ෙම් පැත්ත ෙදපැත්තම බලා ගන්න. [බාධා කිරීම්] හැම කථාවක්ම 

745 746 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙයකුත් විධියට අර්ථ කථනය කරන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ෙමතුමාට විතරයි පුළුවන් කියලා ෙම් දවස්වල 
අනුරාධපුරය පැත්ෙතන් වැඩිපුර කථාවට වැෙටනවා. ෙම් 
කාරණෙය්දී මට විරුද්ධතාවක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  
ඔබතුමාෙග් අවශ තාව ඉෂ්ට කර ගැනීමට ෙගොස ්ඔබතුමාම නිකම් 
සවුත්තු වුණාය කියන එක තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙවන 
කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්න අනුරාධපුරෙය් ගරු මන්තීතුමියත් 
දැන් තමයි එන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
මම ෙමතැනමයි හිටිෙය්. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මට සහෙයෝගය ෙදන්න එතුමියත් ආවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
දැන් ඔබතුමාෙග් වැෙඩ් කරන්න. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මම මෙග් වැෙඩ් කර ගන්නම්.  දැන් මම පටලැෙවන්න යන්න 

සූදානම් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නට කැමැතියි- 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමා අනුන්ෙග් බස් ටික බලා ගන්න දාලා තිෙබන්ෙන්. 

බජට් එෙකන් ඔබතුමාට සත පහක්වත් ෙවන් කරලා නැහැ. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ආණ්ඩුවට බරක් නැතිව ඒ 

කාර්ය භාරය හා වග කීම හරියාකාරව ඉටු කරන්නට මම සූදානම් 
ෙවනවා. එතුමා මෙග් දුක්ගන්නාරාළ වීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  
ෙකොෙහොම වුණත් අනුරාධපුරය පැත්ෙතන් ඒ ශක්තිය ෙදන එක 
ගැනත් මම සතුටු ෙවනවා.  ඒ පිළිබඳව මම මීට වඩා  කථා 
කරන්න සූදානම් වන්ෙන් නැහැ. 

ෙමවර අධ ාපන අමාත ාංශය, උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය 
ෙමන්ම අධ ාපන ෙසේවා අමාත ාංශය ෙලස සමස්ත අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල රුපියල් ෙකෝටි 7,500 
ඉක්මවයි. එය ෙම් රෙට් මතු පරපුර සඳහා රජය කරන දැවැන්ත 
ආෙයෝජනයකි. දරිදතාව වැඩි පෙද්ශවල පාසල් සංවර්ධනය සඳහා 
වැඩි වශෙයන් අවධානය ෙයොමු කර ඇත. ඒ ෙවනුෙවන් ද්විතීයික 
පාසල් 1,000ක් සහ ළමා මිතුරු පාථමික පාසල් 6,500ක් 
සංවර්ධනය කිරීම රජය ආරම්භ කර ඇත.  

විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. 
අෙප් පෙද්ශවල ඒ අධ ාපනය වැඩිදියුණු කිරීෙම්දී   ජනපිය පාසල් 
හඹාෙගන යන ජනතාව වැඩි වනවා. අෙප් පෙද්ශෙය් එක 
ආසනයකට ද්විතීයික පාසල් 10ක් නම් කරලා, ඒ ද්විතීයික 
පාසල්වලට ෙභෞතික සම්පත්, මානව සම්පත් ටික ලබා ෙදන විට 
අෙප් දරුවන්ෙග් අධ ාපන මට්ටම ඉහළට ෙග්න්න අවකාශ සලසා 

ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එෙසේ ෙනොෙවන්ෙන් නම්, -ඔවුන්ට 
ජනපිය පාසල්වලට යන්න බැරි වන විට, ෙභෞතික සම්පත්, මානව 
සම්පත් ඌන වන විට- ඔවුන් මහ ෙපොෙළොව බදා ගනිමින්, මහ 
ෙපොෙළොවත් එක්ක ෙපොර බදමින් ජීවත් ෙවන මිනිසුන් බවට 
පරිවර්තනය ෙවනවා විනා අධ ාපන මට්ටම ඉහළට ෙග්න්නට 
සූදානම් වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම  සුළු කර්මාන්ත දිරි ගන්වමින් 
ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට ෙමවර අය වැය සමත් වී ඇත.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කරන විට අෙප් ගම් 
දනවුවල සුළු පරිමාණ ව වසායකයන්ෙග් අදහස් විමසලා, 
ඔවුන්ෙග් අදහස්වලට පමුඛතාව ලබා දීමට  කටයුතු කළා. 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් එෙසේ වුෙණ් නැහැ. එෙසේ ෙනොවුණා නම් 
විවිධාකාර ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ගම් මට්ටමින්, 
බිම් මට්ටමින් ඒ  ජනතාවෙග් අවශ තා ඉටු කර ගන්නට පුළුවන්. 
ගැමිකම තිෙබන, ගැමිකම හඳුනන ෙගොවීන්ෙග් දරුවන් හැටියට 
ෙම් ෙව්දනාව අපට තිබුණා. ඒ නිසා අපටත් අවශ  ෙවනවා, ෙම් 
රෙට් උගත් පිරිසක් බවට අෙප් දරුෙවෝ ඉස්සරහට ෙග්න්න. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් කරෙගන, ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න පුළුවන් ආර්ථික රටාවක් හදා ගන්න අවකාශ  සලසා 
ගන්න අපි කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම නීෙරෝගි පරපුරක්  හැටියට 
සිටිමින් ආර්ථිකය ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන් අවස්ථාව 
සලසා ගන්න ඕනෑ.  

මම ඉතා  කනගාටු ෙවනවා, ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් 
මන්තීතුමා වාෙග් උදවිය ඔවුන්ෙග් ජාතිය ගැන පමණක් කථා 
කරමින්, ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වුණාය කියලා 
ෙබදුම්වාදයට පක්ෂව ජාත න්තරයට කථා කරන්නට සූදානම් වීම 
පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් බලවත් විෙරෝධතාව 
පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

මෙග් සෙහෝදර ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ''බණ කිය 
කියා දුම් මැස්ස අත ගෑවා,'' මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
''ස්වාමීනී, නිවැරදිකාරයා''  කියලා කියනෙකොට, රුපියල් 5,000ක් 
සාක්කුෙව් දා ගන්න  ඒ කියාදාම ගැන හිතනෙකොට මට සැකයක් 
ඇති ෙවනවා, බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණය  එන විට එතුමා 
අෙප් පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙවයි වත්ද කියලා; ෙම් කියන 
කතන්දරත් එක්ක. එම නිසා මම ඒ ගැන වැඩිය කථා කරන්නට 
සූදානම් වන්ෙන් නැහැ.  

සුළු කර්මාන්ත දිරි ගන්වමින් ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කිරීමට ෙමවර අය වැය සමත් වී තිෙබනවා. ඒ තුළින් ගාමීය 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ශීඝෙයන් වර්ධනයවීමක් දකින්නට 
ලැෙබනු ඇති. ෙමවැනි පසු බිමක් තුළ ගාමිය පජාවෙග් 
සම්පදායකත්වය ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන්ෙග් ෙපෝෂණය ෙමන්ම 
සිතුම් පැතුම්ද ඉහළ නැංවීෙම් කමෙව්ද  හඳුන්වාදීම තුළින් 
ඉස්මතුව ඇත්ෙත් රට තමන්ටම ආෙව්ණික වූ ආර්ථික ආකෘතියක් 
කරා ගමන් කරන ආකාරයයි.  

ලබන වර්ෂය ෙවනුෙවන් රජය ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් 
සංවර්ධන අය වැයක්. එහි ඉලක්කය වනුෙය් දැනට කියාත්මක 
ෙකටි කාලීන හා දිගු කාලීන සංවර්ධන ව ාපෘති තවදුරටත් 
ඉදිරියට ෙගන යෑම තුළින් ස්වයංෙපෝෂිත රටක් බිහි කිරීමයි.  

පසු ගිය දා පැවැත්වූ ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය රාජ  නායක 
සමුළුව නිසා අපට ලැබුණු පතිලාභ අප වටහා ගත යුතුව ඇත. ෙම් 
නිසා විෙද්ශීය සංචාරකයන් දස දහස් ගණනක් ෙමරටට පැමිණි 
බව අප අමතක ෙනොකළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙපොදු රාජ  මණ්ඩල 
ව ාපාර සමුළුව මඟින් පතිලාභ රැසක් හිමි කර ගැනීමට අපට 
හැකියාව ලැබුණා. ඒ තුළින් ෙලෝ සුපකට ආෙයෝජකයන් විශාල 
පිරිසක් ෙමරටට පැමිණ ආෙයෝජන අවස්ථා ඇති කිරීමට සැලසුම් 
සකස් කළා. ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය නායක සමුළුව මඟින් රෙට් 
නිවැරදි පතිරූපය ජාත න්තරය හමුෙව් විදහා දැක්වීමට අපට 
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හැකියාව ලැබුණා. තිස් වසරක් තිස්ෙසේ පැවැති කුරිරු යුද්ධය නිමා 
ෙකොට රටට සංවර්ධනෙය් අරුණ'ලු වැටී ඇති ආකාරය ඔවුන් 
සියැසින් දැක බලා ගත් අයුරු අප දැක්කා. 

චැනල් ෙෆෝ එක එංගලන්තෙය් අගාමාත වරයාට ලබා දුන් 
ෙවනම චිතයක් නිසා ඔහු මවා ෙගන ආපු ශී ලංකාව ෙනොෙවයි, 
ඔහු දැක්ෙක්. ඔහු සත  අවෙබෝධ කර ගත්තා. ඒ සත  අවෙබෝධ 
කර ෙගන ඔවුන්ෙග් ඡන්ද පදනම ගැන ඔවුන් කථා කර ගත්තා. 
අෙප් රට සිටින්ෙන් කුමන තත්ත්වයක ද කියන එක එහිදී ඔහුට 
අමතක වුණා. 1948ට එහා ඉඳලා කථා කරන නායකයකු හැටියට 
ඔහු අපට නිෙයෝග ෙදන්න, යම් යම් පකාශ කරන්න කටයුතු කළා. 
නමුත් අප ඔවුන්ෙග් යටත් විජිතයක් ෙනොෙවයි කියන කාරණය 
අපි ඔහුට කියන්න ඕනෑ. ඌව ෙවල්ලස්ස කැරැල්ෙල්දී ඔවුන් කියා 
කළ කුරිරු ආකාරය  මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න ඕනෑ. මා 
නිෙයෝජනය කරන වලපෙන් ආසනෙය් ගල්ෙලනබැද්ද මඩුල්ල 
කියන ගාමෙය් තිෙබන "ගල්ෙලනබැද්ද" කියන ගල් ෙලන තුළ 
හිර කරලා අෙප් පවුල් පිටින්, දහස් ගණන්  ජනතාව මැරුෙව් ඌව 
ෙවල්ලස්ස කැරැල්ෙල්දීයි. එතැන සිට අපි මානව හිමිකම් ගැන 
කථා කරන්න ඕනෑ. ෛදවෙය් සරදමකට ද ෙකොෙහේෙදෝ ඔවුන් 
අයර්ලන්තෙය්  කළ කියාදාමය පිළිබඳව, එහිදී ඔවුන් කරපු මිනිස් 
ඝාතන පිළිබඳව රෙට් සියලු ජනතාවට  දැන ගන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ෙම් කාරණෙය්දී රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මන්තීතුමාත් මාත් 
එක්ක එකඟ වනවා කියලා මම දන්නවා. ඔබතුමා ශී ලංකාව ගැන 
ආදෙරන් කථා කිරීම පිළිබඳව මම සතුටු වනවා. ෙම් ජාතික 
අභිමානය අපට තිෙබන්න ඕනෑ. අප රැක ෙගන යන ෙම් 
අභිමානවත්කම  අප හැෙමෝම තුළ තිෙබන්න ඕනෑ. ශී ලාංකිකයන් 
හැටියට සැමටම ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන කථා කරන්න 
පුළුවන් අවකාශය අප සලසා දී තිෙබනවා.  කුරිරු යුද්ධයක් 
පැවතුණු  රටක සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියලා ෙබ්දයක් නැතිව           
ශී ලාංකික ජාතියක් හැටියට, පෙරෝපකාරී ෙසේවයට දායක වන ජන 
සමාජයක සිටින මිනිසුන් හැටියට අෙප් රට "ෙපරදිග මුතු ඇටය" 
බවට පරිවර්තනය කරන්න කැප වන මිනිසුන් සිටින රටක් බවට 
ඔප්පු කරලා ෙපන්වා ෙදන්න අපි දැන් අවස්ථාව සලසා දීලා 
තිෙබනවා.  

අපි යුද්ධය නිමා ෙකරුවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් ෙලෝකයට අපි ඒ 
ගැන කියන්න ඕනෑ. නමුත් ෙනොෙයක් රටවල් තවමත් අපට 
අවවාද, අවලාද, නින්දා, අපහාස කරනවා. අප ඇපයට, උගසට 
තියලා ෙම් රට විනාශයට යන්න අවස්ථාව සලසා ගන්ෙන් අෙප්ම 
මිනිසුන් කරන කියාදාම නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් තත්ත්වය එන්ෙන් අද 
ඊෙය් ඉඳලා ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය ඉතිහාසෙය් ඉඳලා එනවා. 
සිංහෙල් අන්තිම රජ්ජුරුෙවෝ හැටියට ශී විකම රාජසිංහ රජු රට මුදා 
ගැනීම සඳහා එදා විශාල උත්සාහයක් දැරුවා. ඒ ඇහැෙල්ෙපොළ 
නිලෙම් එදා ශී විකම රාජසිංහ රජු ෙගන ගිය සටන පාවා දුන්නා 
කියලා දැන් කථා කරන්න සූදානම් වනවා. නමුත් ඒකට එකතු 
වුෙණ් අෙප්ම මිනිසුන්. අෙප්ම මිනිසුන්ෙග් පාවා දීම නිසා අවුරුදු 
කීයක් අපි පීඩා වින්දා ද? දුක් වින්දා ද? ඒ නිසා යටත් විජිතවාදින් 
හැටියට අපි අවුරුදු ගණනාවක් ෙම් භූමිය තුළ සිටියා ෙන්ද?  

නිදහස් කර ගත් ස්වාධීන රාජ යක් හැටියට අපට ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන් වන ෙකොට, ඒ ස්වාධීන රාජ  තුළ අපි අෙප්ම කියන 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟා ෙගන ජාතික වශෙයන් සහ ජාත න්තර 
වශෙයන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අවකාශය  සලසා ෙදන  එක 
ෙන්ද අප කරන්න ඕනෑ කාර්ය භාරය. ඒ කාර්යෙය්දී අපි 
ආෙයෝජකයන්ට අත වනා තිෙබනවා. අද ආෙයෝජකයන්ට සුදුසුම 
රටවල් අතරින් ආසියාෙව් මුල් තැන ශී ලංකාවට හිමි වන්ෙන් 
මහින්ද චින්තනෙය් මල් ඵල ගැන්වීමක් හැටියට බව මම 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අද විපක්ෂය රෙට් ණය පමාණය ගැන කථා කරනවා. එෙහත් 
ඒ ණය මුදල් ආෙයෝජනය කර රටට ලබා දුන් දිගු කාලීන පතිලාභ 

ගැන කථා කිරීමට විපක්ෂය මැළිකමක් දක්වනවා. විපක්ෂය ණය 
ගැනීම ගැන කියන කථා ජනතාව බුද්ධිමත්ව ෙත්රුම් ෙගන 
තිෙබනවා. එදා කඩිනම් මහවැලි ව ාපාරය ඉදි කෙළේද ණය මුදල් 
ලබා ෙගනයි.  

මම නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය තුළ පිහිටි සමනල කන්ෙද් 
ඉඳලා මහවැලි, කැලණි, කළු, වලෙව් යන ගංගා පැන නැංගා 
කියලා කවියකුත් තිෙබනවා. එදා රන්ෙදනිගල, රන්ටැෙඹ්, 
ෙකොත්මෙල්, වික්ෙටෝරියා ව ාපෘති ඉදි කළා. 

එදා ෙකොත්මෙල් මිනිස්සු  ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය, ෙදොළකන්ද, 
ඇළකන්ද වාෙග් පෙද්ශවල පදිංචි කරවන්න යන ෙකොට ඔවුන්ෙග් 
ජන්ම භූමිය, ඔවුන්ට ආෙව්ණික ඥාති පරපුර අමතක කරලා 
යනවාය කියන ෙකොට ඔවුන්ෙග් වතු පිටි, කුඹුරු, නින්දගම් 
අමතක කරලා යනවාය කියන ෙකොට, ඉදුණු පුවක් වල්ල 
ෙපොෙළොෙව් ගැහුවා වාෙග් සීසී කඩ වීසි කළාය කියලායි කිව්ෙව්. 
නමුත් අද  ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩනැඟිලා, ෙගොඩින්, මඩින් 
ලැෙබන ආදායම්වලින් ඔවුන් ජීවිතය හැඩගස්වා ෙගන ෙපළගස්වා 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව අමතක කරන්න එපාය කියලා මම 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ ණය මුදල් ලබා ෙගන කළ ව ාපෘතිවල පතිඵල අද රෙට් 
ජනතාව භුක්ති විඳිමින් සිටිනවා. ඒ ආකාරයට වර්තමානෙය්දීද 
රෙට් ඉදි වන අධිෙව්ගී මාර්ග, විදුලි ෙයෝජනා කම, පානීය ජල 
ව ාපෘති ආදිය කියාවට නැංෙවන්ෙන් ද රෙට් ධනය හා විෙද්ශීය 
ණය උපෙයෝගී කර ෙගනයි.  ඒවාෙය් පතිඵල අත්විඳීමට හැකි 
වන්ෙන් අපට වඩා රෙට් අනාගත පරපුරටයි. එබැවින් රටට ණය 
ගැනීම විපතක් යැයි විපක්ෂය කීම නිෂ්ඵල කථාවක් බව ජනතාව 
මනාව ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති ඡන්ද 
පතිඵල දිහා බැලුවිට එය අවෙබෝධ කර ගැනීෙම් හැකියාව 
විපක්ෂෙය් සහෘදයින්ට ෙනොමැති වීම ගැන මා කනගටු ෙවනවා. 

ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයට ද රජය ෙම් වසරට වඩා වැඩි මුදලක් 
ලබන වසර සඳහා ෙවන් කර තිෛබනවා. රෙට් නිදහස් ෙසෞඛ  
ෙසේවාව ආරක්ෂා කිරීමට ගත් පියවරක් ෙලසට ෙමය හැඳින්විය 
හැකියි. ෙරෝහල් ජාලය නඩත්තු කිරීම හා රාජ  ඖෂධ නීතිගත 
සංස්ථාව මඟින් ඖෂධ නිපදවීමට දිරි ගැන්වීම ෙද්ශීය ආර්ථිකය 
නැංවීමට ගත් වැදගත් තීරණයක්. ඒ අනුව ෙම් වර්ෂයට වඩා ලබන 
වර්ෂෙය්දී රාජ  ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 2,000ක 
මුදලක් ඉපැයීම ඉලක්කයයි. ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතය සඳහා රජය 
අතිවිශාල මුදලක් වැය කරන්ෙන් සංවර්ධිත රටක් බිහි කිරීම සඳහා 
ෙසෞඛ  සම්පන්න පරපුරක් රටට දායාද කිරීෙම් අරමුෙණන්. 
ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් නිවැරදි ගමන් මඟ හමුෙව් රෙට් ළදරු මරණ 
අනුපාතය ෙමන්ම මාතෘ මරණ අනුපාතය ද පහත වැටී තිබීම ඊට 
කදිම උදාහරණයක්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන් 

ෙවනවා. 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න කාලයද, නැත්නම්- 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ, නැහැ. ඒක දැන්ම අවසන් වන්ෙන් නැහැ.[බාධා 

කිරීමක්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ඒක ෙකොෙහොමද කියලා මම බලා ගන්නම්. ඒ ගැන ගැටලුවක් 

නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 

හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා. 

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

රෙට් ආර්ථිකය නංවාලීම සඳහා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයට ද විශාල 
වගකීමක් ෙමවර අය වැෙයන් හිමිකර දී ඇත. රෙට් දිළිඳු ජනතාව 
නඟාසිටුවමින් ඔවුන්ෙග් ආර්ථික සංවර්ධනය ෙව්ගවත් කිරීමට ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට හැකියාව ලැබී ඇත. ගාමීය පජාවෙග් 
ජීවෙනෝපාය මාර්ග සංවර්ධනය ෙමන්ම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
සඳහා ද ෙමවර අය වැෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර ඇත. ඒ තුළින් අඩු 
ආදායම්ලාභීන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ව ාපෘති රැසක් 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් කියාවට නැංවීමට ෙයෝජිතයි. 

ගාමීය පජාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට නම් එම පෙද්ශවල පවාහන 
පද්ධතිය ද කාර්යක්ෂම කළ යුතුව ඇත. ඒ සඳහා ගාමීය මාර්ග ඉදි කිරීමට 
ෙමන්ම පාලම් හා ෙබෝක්කු ඉදි කිරීමට ද ෙමවර අය වැෙයන් සුවිෙශේෂී 
දායකත්වයක් ලබා දීම විශිෂ්ට කරුණකි. ගම්මාන එකිෙනක සම්බන්ධ 
කිරීම සඳහා මාර්ග පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීෙම් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් 
2014 වර්ෂෙය් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කිරීම ෙමම අය වැය මඟින් ගාමීය 
ජනතාව ලද තවත් වරපසාදයකි. ෙම් යටෙත් පාෙද්ශීය සභා හා පළාත් සභා 
මාර්ග හරහා ජනාකීර්ණ ගම්මාන දාහක් සම්බන්ධ කර ගනිමින් ජාතික 
මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කිරීමට ෙයෝජනා කිරීම අප අගය කළ යුතුව ඇත. 
ෙම් සඳහා රජය ෙවන් කර ඇති මුදල ෙඩොලර් මිලියන 1,200කි. ෙම් 
යටෙත් අවම වශෙයන් පවුල් ලක්ෂ ෙදකකට ෙසත සැලෙසන අතර, ඒ 
තුළින් ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම ඉලක්කය ෙවයි. 

මගී පවාහන පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණින් ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් බස් රථ සංඛ ාව 2,000කින් ඉහළ නැංවීම සඳහා මණ්ඩලයට 
රුපියල් මිලියන 1,000ක මුදලක් ෙවන් කිරීම ගාමීය පවාහන පද්ධතියට 
විසඳුමක් ලබා දීමකි. එෙමන්ම ලංගමෙය් ආදායම් හිඟය පියවා ගැනීමට  
රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කිරීම ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිත 
කිරීමකි. ගුවන් ෙසේවා ශක්තිමත්  කිරීම සඳහා පාග්ධනය සැලසීම සංචාරක 
ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනයට සිදු කළ යහපත් බලපෑමකි. සෑම පළාත් පාලන බල 
පෙද්ශයකම තිෙබන තීෙරෝද රථ සඳහා තීෙරෝද රථ ගාල් ස්ථාපිත කිරීම 
සමස්ත තීෙරෝද රථ හිමියන්ෙග් සුභ සිද්ධියට ෙහේතු වනු ඇත. එෙමන්ම 
සතිෙපොළ ෙව ෙළඳුන්ට, පදික ෙවෙළඳුන්ට, ජංගම ෙවෙළඳුන්ට, තීෙරෝද 
රථ කර්මාන්තෙය් නියැෙලන්නන්ට පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙගවන 
බදු මුදල්වලින් නිදහස් කිරීම වැදගත් අය වැය ෙයෝජනාවකි. ෙම් නිසා 
ව වසායකයින්ට ෙමන්ම පාරිෙභෝගිකයින්ට ද විශාල සහනයක් සැලෙසනු 
ඇත.  කාන්තාවන්ට සිය ව ාපාරික කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 2 1/2ක 
ණයක් ෙපොලී රහිතව ලබා දීමට කියා කිරීම ගෘහ ආර්ථිකය නැංවීමට ගත් 
වැදගත් කියා මාර්ගයකි. ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වර්ග, සංචාරක ක්ෙෂේතයට 
ෙයොදා ගැනීමට ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කිරීම ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කිරීමට ගත් පියවරකි. එය රැකියා ක්ෙෂේතෙය් 
වර්ධනයට ඍජුවම බලපානු ඇත. වර්ෂ 2015වන විට විෙද්ශීය 
සංචාරකයින් ලක්ෂ 25කටත් ෙද්ශීය සංචාරකයින් ලක්ෂ 50කට ත් 
පහසුකම් සැපයීමට කර ඇති ආෙයෝජනය රටට සම්පතකි.  

මා නිෙයෝජනය කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් සියයට 95කට වඩා 
ඇත්ෙත් වතු නිවාසයි. අගාධයට වැටී සිටි ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් 

කිරීමට මහින්ද චින්තනෙයන් හැකියාව ලැබීම මා ෙපෞද්ගලිකව ලද 
ජයගහණයක් ෙකොට සලකමි. ඔවුනෙග් නිවාස හා සනීපාරක්ෂක 
තත්ත්වය දියුණු කිරීම තුළින් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට හැකියාව 
ලැබී ඇත. වතු පජාවෙග් මාතෘ මරණ සංඛ ාව ද,  පාසල් ෙනොයන දරුවන් 
සංඛ ාවද අද වන විට අඩු වී තිබීම එහි පතිඵලයකි. වතු පජාවෙග් නිවාස 
සඳහා තට්ටු නිවාස කමයට නිවාස ඒකක 50,000ක් ඉදි කිරීමට ෙමවර අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කිරීම ෙමෙතක් පසුගාමීව සැලකූ වතු පජාව දිරිමත් 
කිරීමට ගත් වෑයමක් ෙලසට මම දකිමි. 

රෙට් සියලු තරුණ තරුණියන් සහභාගි කර ගැනීම තුළින් ජාතිෙය් 
එකමුතුව තවදුරටත් තහවුරු කිරීමට කීඩාව ෙයොදා ගැනීමට ෙයෝජනා 
රැසක් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කීඩා ආර්ථිකය පවර්ධනය කිරීම 
සඳහා කියාත්මක විවිධ යටිතල පහසුකම් ද උපෙයෝගී කර ගනිමින් කීඩාව 
සඳහා අවශ  පුහුණු කිරීම් සිදු කිරීමටත්, අෙනකුත් කටයුතු සඳහාත් 
රුපියල් මිලියන 500ක් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිබීම කීඩා ක්ෙෂේතෙය් 
වර්ධනයට රුකුලක් වනු ඇත. නායකත්වයට හා සමාජ ගුණ ධර්මවලට 
සංෙව්දී බවක් තරුණ පරපුර තුළ ඇති කිරීම සඳහා විශ්වවිද ාල, ෙයොවුන් 
ෙසේනාංකය හා ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව හරහා කියාත්මක නායකත්ව 
පුහුණු වැඩසටහන් සාර්ථක වී ඇත. ඒවා ඉදිරියට රැෙගන යාමට රුපියල් 
මිලියන 150කින් පතිපාදන වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම තරුණ පරපුර 
සංවර්ධන පවාහයට දායක කර ගැනීෙම් අඩිතාලමක් වනු ඇත.  

රාජ  ෙසේවය ෙපෞද්ගලිකකරණය කරනු ෙවනුවට එය ශක්තිමත් ෙකොට 
ජනතාවට කියාශීලී ෙසේවාවක් ලබා දීමට අය වැෙයන් කර ඇති ෙයෝජනා 
රාජ  ෙසේවෙය් නියුතු පජාවෙග් පැසසුමට ලක් වී ඇත. සියලුම රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් ජීවන වියදම් දීමනාව ලබන ජනවාරි මාසෙය් සිට මසකට 
රුපියල් 1,200කින් වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම අප අගය කළ යුතුය. 
2006ට ෙපර විශාමලාභීන්ෙග් දීමනාව මසකට රුපියල් 500කින්ද, 
අෙනකුත් විශාමලාභීන් සඳහා රුපියල් 350කින්ද වැඩි කිරීමට ගත් කියා 
මාර්ග පැසසුමට ලක් විය යුතුය. ෙපෞද්ගලික අංශයට ද ෙමවැනි වැඩි 
වීමක් ලබා දීමට කියා කරනු ඇතැයි යන්න රජෙය් විශ්වාසයයි.  

ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉහළ ඵලදායීතාවකින් යුත් 
කිරි ගවයින් 20,000ක් ෙගන්වීමට ගනු ලැබූ තීරණය ෙපෞද්ගලික අංශය 
ෙමන්ම කුඩා හා මධ  පරිමාණ ව වසායකයින්ෙග් කිරි 
ෙගොවිෙපොළවල්වල ආෙයෝජනය වැඩි වීමට ෙහේතු වනු ඇත. 

ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උගතුන්, 
බුද්ධිමතුන්, වෘත්තිකයින් ඇතුළු සියලු අංශවල අදහස් ලබා ගැනීමට 
පියවර ගන්න ලදී. එබැවින් නිවැරදි දෘෂ්ටියකින් අය වැය ෙදස බැලීෙම් 
හැකියාව අපට ලැබී ඇත. රෙට් අමාත ාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙමන්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශය ද වඩාත් ඵලදායී හා හරවත් මාවතකට ෙයොමු කිරීමට 
ෙමවර අය වැය සමත්ව ඇත. දිගුකාලීනව ලබන පතිලාභ ෙකෙරහි අප 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව ඇත. පවත්නා සංකීර්ණ පශ්නවලට ක්ෂණික 
විසදුම් ලබා දීමට ෙනොහැකිය. එම අභිෙයෝග ජයගත යුත්ෙත් සැලසුම් 
සහගත නිවැරදි දැක්මකිනි. ෙමවර අය වැය තුළින් සාමය ෙපරදැරි කර 
ගත් අපටම ආෙව්ණික වූ අෙප්ම ආර්ථික රටාවක් ෙගොඩනැඟීමට හැකියාව 
ලැෙබනු ෙනොඅනුමානය. 

ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැය නිදහස් ශී ලංකාෙව් 68 වන අය වැය 
ෙල්ඛනය වන අතර, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද 9 වන අය වැය ෙල්ඛනය ෙව්. සිය 68 වන උපන් 
දිනෙය්දී ෙමරට 68 වන අය වැය එතුමාට ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම 
විෙශේෂත්වයකි. ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය 9න් 8ක්ම 
ෙනොවැම්බර් මාසය තුළ ඉදිරිපත් කිරීම ද විෙශේෂත්වයකි. ෙදවසරකදී 
එකම දිනයක අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙමන්ද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
වාර්තාවක් පිහිටුවා ඇත. එනම් මීට පථම 2011 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් 21 
වැනිදා 66වන අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ ද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාය. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ඒ අනුව අය වැය  ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව ෙලොෙවහි අනභිභවනීය වාර්තාවක් පිහිටුවා ඇත්ෙත් ශී ලංකාෙව් 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසිනි. එය ෙලොව අන් කවර රාජ  
නායකයකුටවත් හිමි ෙනොවූ වාර්තාවක් බව ද පකාශ කරන අතර,  මට 
කාල ෙව්ලාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියටද ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙම් කාර්යය සඳහා කටයුතු කිරීෙම් දී ඒ සඳහා අවශ  
පසු බිම සකසා ගන්න සූදානම් වනවාය කියා වැඩ බලන විපක්ෂ 
නායකතුමාට මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

ස්තුතියි.  
 

[අ.භා. 4.06] 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් හිතවත් ගරු සී.බී. 

රත්නායක ඇමතිතුමාෙග් කථාවට පසුව  මට ද, ෙමවර අය වැය 
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සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා 
සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව් එක 
පදනමක් වුෙණ් ඌව ෙවල්ලස්ස ගැනයි. අෙප් රටට නිදහස 
ලැබිලා අවුරුදු හැට ගණනක් ගියත් අද ලංකාෙව් තිෙබන දුප්පත්ම 
දිස්තික්කය  ෙමොණරාගල දිස්තික්කයයි. අද ඌව ෙවල්ලස්ෙසන් 
තමයි දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට අඩුෙවන්ම දායක වන්ෙන්. එෙහම 
නම් ෙම් ආණ්ඩුවට මීට වඩා ඌව ෙවල්ලස්ස ගැන කල්පනා 
කරන්න ෙවනවා. ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
කථා කරද්දී රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව සහ ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව ගැන කිව්වා. ජනාධිපතිතුමා අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගැන සඳහන් කළා.   

 ඒ ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාෙවන් ෙහළි 
කළා, රුපියල් මිලියන ගණන් ෙහොරකම් කරපු මිනිස්සු ගැන. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් අහනවා, "ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ගනුෙදනු, එයාර් ලංකා ආයතනෙය් ගනුෙදනු 
සම්බන්ධව රජය ඒ ෙහොරුන් ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවාද, 
ඒ අයට විරුද්ධව නීතිය මාර්ගෙයන් කටයුතු කරනවාද?" කියලා. 
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාෙවන් ෙපන්වා දීපු 
එක කාරණයක් ගැනවත් රජය අද ෙවන කල් වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කරලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අය වැය ගැන අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ. මීට අවුරුදු ගණනකට ඉස්ෙසල්ලා -දශක ෙදකකට, 
තුනකට ඉස්ෙසල්ලා- අය වැයක් එන ෙකොට ජනතාව බලාෙගන 
ඉන්නවා, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩි වැඩි ෙවයි කියලා. ෙගොවියා 
බලාෙගන ඉන්නවා, තමන්ට සහනාධාරය වැඩි ෙවයි කියලා. 
ව ාපාරිකයා බලාෙගන ඉන්නවා, බඩු මිල වැඩි ෙවයි කියලා. අපි 
දන්නවා, හාල් මිල වැඩි කිරීම නිසා  ෙපරළුණු ආණ්ඩු තිබුණු බව; 
බඩු ෙදන්ෙන් නැතුව ඒවා තහනම් කරලා ෙපරළුණු ආණ්ඩු තිබුණු 
බව. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙකොළ 
කිහිපයකට සීමා වුණු ලිපියක් වුණා. ඉස්සර සිගරැට් මිල වැඩි 
කරනවා. අරක්කු මිල වැඩි කරනවා. ඒ අය ෙතොග රැස් කරයි 
කියලා ඊට ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ ගැසට් කරනවා. නමුත් අපි දැක්කා, 
ෙම් අය වැයට ඉස්ෙසල්ලා විදුලි බිල වැඩි කළා. අය වැෙය් 
තිබුෙණ් නැහැ, බඩු මිල වැඩි කරන බවක්.   අය වැෙයන් පස්ෙසේ 
දවෙසේ ගැසට් කරනවා, බඩු මිල වැඩි කරනවා කියලා.   ගැසට් 
එෙකන් බඩු මිල වැඩි කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, 
මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිවරයා වශෙයන් අය වැය කථාව 
කියවද්දී ඒවා ගැන කිව්ෙව් නැහැ. ගරු හැරිසන් මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ටැක්ටර්වලට බද්දක් පනවා 
තිබුෙණ් නැහැ. අද ඉතිහාසෙය් පථම වරට ටැක්ටර්වලට සියයට 
7.5ක බද්දක් අය කරනවා. මම හිතන්ෙන් නැහැ,  සුෙම්ධා ජී. 
ජයෙසේන ඇමතිතුමියවත්, සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමාවත් එයට 
එකඟ ෙවයි කියලා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට ෙතල් මිලත් 
වැඩි ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව ගැසට් එෙක් තිෙබනවා.  ඛනිජ ෙතල් 
බද්ද සියයට 80 ඉඳලා 90 ෙවන කල් වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
කරවල කෑල්ලක් කන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. හාල් මැස්සන්ෙග් බද්ද 
275 ඉඳලා 300 ෙවන කල් වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  අය වැය  පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම අවසන් 
වන්නත් කලින් -අය වැය ඉදිරිපත් කරපු දවසට පහු වැනි දාම- ෙම් 
රෙට් ජනතාව පරිෙභෝජනය කරන හැම භාණ්ඩයකම වාෙග්  මිල 
වැඩි කරලා තිෙබනවා.  ෙම් අය වැෙයන් ජීවන වියදම අඩු ෙවයි 
කියලා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ෙම් අය වැෙයන් 
සහනාධාර ලැෙබයි කියලා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.    ෙම් 
අය වැෙයන් ෙගොවියාටවත්, රජෙය් ෙසේවකයාටවත්, ෙම් රෙට් වැඩ 
කරන ජනතාවටවත් සිදු වුණු ෙසතක් නැහැ.  

ෙම් රජෙය් ඇමතිවරු හැටගණනක් ඉන්නවා. ෙම්  අය 
වැෙයන් සියයට 50ක්ම ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
රාජපක්ෂවරුන්ෙග් අමාත ාංශවලටයි. ෙම් අය වැෙයන් සියයට 
16.4ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා, රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංව ර්ධන අමාත ාංශයට. මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශයට 
සියයට 10.7ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශයට සියයට 6.87ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
රාජපක්ෂවරුන්ට සියයට 47ක්ම ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අෙනක් 
ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාටම  ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 50යි.  
ඇමතිවරු 60 ගණනකට සියයට 50යි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටයි, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටයි සියයට 50යි. ෙමෙහම තමයි ෙම් අය වැය හදලා 
තිෙබන්ෙන්. මම  තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන්,- 

 
ගරු  සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒවා එතුමන්ලාෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාවන්වලට ෙවන් කර 

ගත් ඒවා ෙනොෙවයි ෙන්. ඒවා ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයටයි. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අෙප් අක්කටත් ෙබොෙහොම අඩුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ෙපෞද්ගලික අවශ තාවන්වලට එතුමන්ලා ෙවන් කර ගත්තා 

ෙනොෙවයි ෙන්.  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපි අහන්ෙන්, එෙහම නම් ඇමතිවරු හැට ගණනක් පත් කර 

ගන්ෙන් ඇයි කියන එකයි. අර තුන් ෙදනා හිටියා නම් ෙහොඳටම 
ඇති ෙන්, ඉතුරු ටිකත් ෙබදා ගන්න තිබුණා ෙන්.  

ඇමතිවරු 60ක් පත් කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. හරියටම ෙම් 
තුන් ෙදනාට සියයට 46.78ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඉතුරු 60 
ෙදනාටම ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට 50යි. ෙම්ක තමයි ෙම් 
අය වැය. [බාධා කිරීමක්] ඊෙය් ෙපෙර්දාත් එක් ෙකෙනකු පැන්නා 
ලු. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ජීවන වියදම අඩු කරන්නවත්, 
ජනතාවට යම් සනයක් ෙදන්නවත් ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු 
කරලා නැහැ. අද බඩු මිල වැඩි ෙවලා. ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව හතර ෙදෙනකු ඉන්න 
පවුලකට තමන්ෙග් මූලික අවශ තාව ඉෂ්ට කර ගන්න මාසයකට 
රුපියල් 47,000ක් ඕනෑ. නමුත් ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 
60ක් මාසයකට රුපියල් 30,000කට අඩුෙවන් තමයි  ආදායම් 
ලබන්ෙන්. සියයට 60ක් හරියට කාලා බීලා ජීවත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුදල් 
ඇමතිතුමා වන ජනාධිපතිතුමා එදා අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී 
කිව්වා, ෙම් රෙට් දුප්පත්කම අඩු ෙවලාය කියලා. මම අහනවා, 
"ෙම් රෙට් දුප්පත්කම අඩු වුණා නම් සමෘද්ධි සහනාධාර ෙදන 
කට්ටිය අඩු කරන්න ඕනෑ ෙන්ද?" කියලා. 2011 වර්ෂෙය් 
1,541,545ක් සමෘද්ධිලාභීන් ඉඳලා තිෙබනවා. 2012 ෙම්ක වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා, 1,554,000ක් වන තුරු. සමෘද්ධීලාභීන් 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් දුප්පත්ම උදවිය කියලා තමයි ආණ්ඩුව සහ 
මහ බැංකුව සලකන්ෙන්. එෙහනම් ජනාධිපතිතුමා කරපු 
කථාෙව්යි, රජය ෙගනි යන වැඩ පිළිෙවෙළේයි ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් දුප්පත්ම  පිරිස එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු සහ මන්තීවරු කියනවා අපි අහෙගන හිටියා, 
ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 390,000ක් -ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
තුන්දාහ- වන තුරු වැඩි කළාය කියලා. ආණ්ඩුෙව් සංඛ ා ෙල්ඛන 
අනුව ජනාධිපතිතුමා කියන විධියට එක පුද්ගලෙයකු සඳහා 
රුපියල් 32,000ක් තිෙයන්න ඕනෑ. හතර ෙදෙනකු ඉන්න 
පවුලකට120,000ක් තිෙයන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොමද ෙම්ක 
ෙබෙදන්ෙන්? ෙම් රෙට් දුප්පත්ම සියයට 20ට හම්බ ෙවන්ෙන් 
ජාතික ආදායමින් සියයට 4.5යි.  ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20ට හම්බ 
ෙවන්ෙන් ජාතික ආදායමින් සියයට 54.7ක්. ඒ සියයට 54.7නුත් 
ෙම් රෙට් ෙපොෙහොසත් සියයට එකට රෙට්  ජාතික ආදායමින් 
සියයට 40ක් විතර ලැෙබනවා. 1977- 1980 කාලෙය් ඉඳලා 
බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් දුප්පත් - ෙපොෙහොසත් පරතරය එන්න එන්න 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දුප්පතුන් ෙවනුෙවන් ෙම් 
අය වැෙයන් කිසිම කටයුත්තක් කරලා නැහැ. අෙප් හැරිසන් 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවන ශක්තිය එන්න 
එන්න වැඩි ෙවනවා.  2000 අවුරුද්ද වන ෙකොට ෙම් රෙට් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත් ෙගොවි ජනතාවෙග් දායකත්වය -
කෘෂිකර්මෙයන් ලැෙබන දායකත්වය- සියයට 20යි. දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් අද  කෘෂි කර්මෙය් දායකත්වය සියයට 11යි. 
එෙහම නම් ෙම් රෙට් ෙගොවියා  දුප්පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මා ළඟ තිෙබනවා, ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි පර්ෙය්ෂණ 
හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්තාව. ඒ වාර්තාව අනුව අක්කර 
ෙදකහමාරක් කුඹුරු වැඩ කරලා වී කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 35 
ගණෙන් විකුණුෙවොත් වියදම අඩු කළාට පස්ෙසේ රුපියල් 37,500යි 
 ෙගොවියාට මාස හයකටම ඉතුරු ෙවන්ෙන්. හැරිසන් 
මන්තීතුමාෙගන් මම අහනවා, "වී කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 35ට 
විකුණනවා ද?" කියලා. නැහැ. අද වී කිෙලෝගෑමයක් විකුණන්ෙන් 
රුපියල් 25ට. අද ෙගොවියාට මාසිකව රුපියල් 15,000ක් තියා 
රුපියල් 10,000ක්වත් ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, "ෙගොවියාට ෙමොනවාද දීලා 
තිෙබන්ෙන්?" කියලා. ෙම් අය වැෙයන් ෙගොවියාෙග් ටැක්ටර් 
කුලිය වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඇයි? ටැක්ටර්වලට බද්දක් ගත්තා. 
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් කවදාවත් 
ටැක්ටර්වලට බදු අය කරලා නැහැ. ටැක්ටර්වලට බද්ද අය කරපු 
පළමුවැනි ආණ්ඩුව විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව ඉතිහාසගත ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙම් 
කාරණයත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
කෑ ගහනවා, ෙගොවියාෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට රුපියල් 
බිලියන 26ක් යනවාය කියලා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. 
නමුත් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට රුපියල් බිලියන 26ක් ෙවන් 
කරද්දී, සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් SriLankan 
Airlines එකටයි, Mihin Lanka එකටයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
රුපියල් බිලියන 26ක් ෙවන් කරනවා. සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන් ඉන්න SriLankan Airlines 
එකටයි, Mihin Lanka එකටයි ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් බිලියන 
26ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
රෙට් ඉන්න සියයට 45ක් වන ෙගොවීන්ට කරන සැලකිල්ල, 
SriLankan Airlines සහ Mihin Lanka කියන ආයතන ෙදකකට 
කරනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ෙග් වීවලට නියම මිලක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. කෘෂි දව වල, රසායනික දව වල මිල අඩු 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙපොෙහොර ගැන විතරක් කථා කරලා, ඒ 
ෙපොෙහොර ලණුව විතරක් දීලා, ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය විතරක් 
දීලා, SriLankan Airlines එකටයි, Mihin Lanka එකටයි රුපියල් 
බිලියන 26ක් ෙවන් කරනවා. දැන් රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර නැහැ. 
රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙගන් 
කුඹුරු වැඩ කරන සියයට 35කට විතරයි. අනික් සියලුම ෙගොවීන්ට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් රුපියල් 1,250 මිලටයි. 
එළවලු වවන ෙගොවියාට, රබර් ෙගොවියාට, ෙත් ෙගොවියාට, 

ගම්මිරිස් වවන ෙගොවියාට ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් රුපියල් 1,250 
මිලටයි. [බාධා කිරීමක්] මා කිව්ෙව්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවීන්ට 
සහන ෙදන හැටියි. ෙපොෙහොර සහනාධාරයට රුපියල් බිලියන 
26යි, SriLankan Airlines එකටයි, Mihin Lanka එකටයි 
රුපියල් බිලියන 26යි. ඒ විධියට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
සලකන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එය ෙත්රුම් කරලා ෙදන්න මට ෙවලාව ෙදනවා ද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ, නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාෙව්දී කියන්න. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට, කුරුණෑගල 
දිස්තික්කයට, අම්පාර දිස්තික්කයට වාරි මාර්ග හදන්න ෙම් අය 
වැෙයන් රුපියල් බිලියන 41යි ෙවන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට රුපියල් බිලියන 
ෙදසිය හැට ගණනක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් 
බිලියන ෙදසිය හැට ගණන ෙමොනවාටද? ෙකොළඹ ලස්සන 
කරනවා, නගර ලස්සන කරනවා බලන්න අපි ආශයි. ගරු මුදල් හා 
කමසම්පාදන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන්  
ඉල්ලන්ෙන් ඊට ඉස්ෙසල්ලා අහිංසක ෙගොවියාට වතුර ටික ෙදන්න 
කියලායි. ෙකොළඹ walking pathsවල ඇවිදින්ෙන් කවුද? දුප්පත් 
මිනිස්සුද? නැහැ, සල්ලිකාරෙයෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොළඹ 
ලස්සන කරන්න, නගර ලස්සන කරන්න රුපියල් බිලියන ෙදසිය 
ගණනක් ෙවන් කරද්දී ෙගොවියාෙග් වැව් ටික හදන්න වාරි මාර්ග 
සඳහා ෙවන් කරන්ෙන් රුපියල් බිලියන 41යි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට කෘෂි කර්මෙය් 
දායකත්වය සියයට 20 සිට සියයට 11 දක්වා බැහැලා තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ෙගොවියාෙග් දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. බඩ 
ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවාය කියලා අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා. සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන ඇමතිතුමියත්, අපත් 
සන්ෙතෝෂ වනවා, අෙප් දිස්තික්කයට සල්ලි එන නිසා. අපි තවම 
ෙම් බීජ ෙගන්වන්ෙන් තායිලන්තෙයන්. බීජ පැකට් එකක මිල 
රුපියල් 5,000යි. අඩු තරෙම් බඩ ඉරිඟු බීජ ටික ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදනය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාය කියලා ගිය අවුරුද්ෙද්ත් කිව්වා; 

ඊට ඉස්ෙසල්ලා අවුරුද්ෙද්ත් කිව්වා; ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් කියනවා; 
ලබන අවුරුද්ෙද්ත් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. මා අහන්ෙන් ඒ 
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන විධියයි. නගර හදන්න රුපියල් බිලියන 
268ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කෘෂි කර්මයට රුපියල් බිලියන 
41ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙමෙහමද ෙගොවියාට සලකන්ෙන්?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප ගැන පී. 
හැරිසන් මන්තීතුමා කථා කරපු නිසා මා කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
අපි අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් - [බාධා කිරීමක්] 

755 756 

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා] 
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තමුන්නාන්ෙසේලායි උමා ඔය ව ාපාරය හැදුෙව්. එයට අපි 
ස්තුතිවන්ත වනවා, එදා සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් සිටිෙය්. මහවැලිය හදපු එක ගැන කථා කරන්න. 
මහවැලිෙය් අක්කර තුන්ලක්ෂ ගණනක් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අවුරුදු 18ට අඩු තරෙම් අක්කර 50,000ක් 
අස්වද්දා තිෙබනවා නම් මට කියන්න. අපි අවුරුදු 17ට 
මහවැලිෙයන් විතරක් අක්කර තුන්ලක්ෂ ගණනක් අස්වැද්දුවා. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා වීවලින් ස්වයංෙපෝෂණය වීම ගැන කථා 
කරනවා. ඒ හදපු වැව්වලින් සියයට 80ක් හදලා තිෙබන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයයි. අස්වර් මන්තීතුමා ෙම් පැත්ෙත් 
සිටියදී එදා ඔය කථාව කිව්වා. දැන් නැහැයි කියනවා ද? නැහැ 
ෙන්ද? මා අහන්ෙන් අස්වර් මන්තීතුමාෙගන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජෙයන් ඒවා කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] 

ෙගොවියා විශාම වැටුප ඉල්ලන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි. හන්දිපත් 
රිෙදන කල්, නාකි ෙවන කල් ෙගොවිතැන් කරලා ෙගොවි විශාම 
වැටුපට තමන්ෙග් දායකත්වය දීලා තිෙබනවා. නවලක්ෂ ගණනක් 
ෙමම විශාම වැටුපට බැඳිලා ඉන්නවා. එක්ලක්ෂ ගණනක් ෙගොවි 
විශාම වැටුප සඳහා හිමිකම් කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මම 
අහනවා, "ෙගොවි විශාම වැටුෙප් හිඟය ෙගවනවාද?" කියලා. අවුරුදු 
60ක්ව තිබුණු විශාම යන වයස අවුරුදු 63 කරලා. ගරු 
අගමැතිතුමා කියනවා, "ඒක 73 කරනවා" කියලා. අගමැතිතුමාට 
නම් ඒක 80 වුණත් කමක් නැහැ. අවුරුදු 80න් විශාම වැටුප 
ෙගව්වත් එතුමාට ඒක ගන්න පුළුවන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් කියලා තිෙබනවා,  
"රුපියල් බිලියන 300ක් බදුවලින් ගන්නවා" කියලා. රෙට් 
ජනගහනය ඉන්ෙන් ෙකෝටි  2යි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ බද්ද අය 
කළාම හැම පුද්ගලෙයකුටම රුපියල් 15,000ක් වක ආකාරෙයන් 
බදු ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. සීනි කිෙලෝ එෙකන්, පිටි කිෙලෝ 
එෙකන්, තමන් ගන්නා භාණ්ඩෙයන්, තමන්  ලබා ගන්නා 
ෙසේවාවලින් තමයි ඒ බද්ද ගන්ෙන්. එෙහම නම් සියල්ල ෙබදලා 
ගත්තාම 4 ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලක් රුපියල් 60,000ක් බදු 
ෙගවන්න ෙවනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අලුත් බද්ද අනුව. 
ආදායම එන්ෙන් ෙවන විධියකට. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැය 
ෙල්ඛනය අනුව රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පවුලත් රුපියල් 5,000ක 
බද්දක් ෙගවන්න ඕනෑ. වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් මාසයකට රුපියල් 
1,200යි. තමුන්නාන්ෙසේලා 2006 ඉඳලා අවුරුදු 7ක් තිස්ෙසේ රජෙය් 
ෙසේවකයාෙග් පඩි වැඩි කරලා නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩි 
වැඩි කරලා නැහැ, දීමනා විතරයි දීලා තිෙබන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවක 
සංඛ ාව 13,00,000ක් ෙනොෙවයි තව වැඩි කළත් 2006න් පස්ෙසේ 
අවුරුදු හතක් තිස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ශත පහකින්වත් ඒ අයෙග් 
පඩිය වැඩි කරලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි කරලා 
තිෙබන්ෙන් දීමනා. ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත අනුව 4 ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලකට 
ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 47,000ක් වැය ෙවනවා. නමුත් අද රජ ෙය් 
ලිපිකරුවකුෙග් පඩිය රුපියල් 13,990යි. දීමනා සියල්ල එකතු 
වුෙණොත් රුපියල් 23,000යි. රුපියල් 23,000ක් ගන්න මනුස්සයාට 
මූලිකව ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 47,000ක් ඕනෑ. රජෙය් ෙසේවකයාට 
අද ජීවත් ෙවන්න අමාරුයි. කාර්යාල කාර්ය ෙසේවකයකුෙග් පඩිය 
රුපියල් 20,000යි, දීමනාත් එක්ක.  ඒෙකන් නිවාස ණය ෙමන්ම 
ෙකටි කාලීන ණය වාරික කැපුණාම රුපියල් 12,000ක්, 13,000ක් 
තමයි ඉතිරි වන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයාට ජීවත් ෙවන්න බැරි නිසා 
තමයි පසු ගිය දවස්වල අපි පත්තෙර් දැක්ෙක්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට විතරක් රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
විරුද්ධව දවසකට පැමිණිලි 4ක්, 5ක් එනවා කියලා. ඇයි  ඔවුන් 
එෙහම කරන්ෙන්? ජීවත් ෙවන්න බැරි නිසා. ෙපොඩි මනුස්සයා 
විතරක් ෙනොෙවයි අද ෙපොලීසිෙය් ඉන්න OICලා, IPලා, SPලා,  
DIGලා ෙවන ෙවන ෙකොන්තාත් කරනවා. ඒ, මිනී මරන 
ෙකොන්තාත්, මිනී මැරුම් සිද්ධි යට ගහන ෙකොන්තාත් වාෙග් ඒවා. 
ඇයි ෙම්වා කරන්ෙන්? 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ෙකොටසක් ෙදනා. 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔව්, ෙකොටසක් ෙදනා. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් අපි කවදාවත් 

අහලා නැහැ නඩුකාරෙයක් පගා ගන්නවා කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි අපි ඒවා අහලා 
තිෙබන්ෙන්. DIG මහත්මෙයක් ෙකොන්තාත් ගත්තා කියලා 
ඇහුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්. ෙහොඳ ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ඉන්න බව අපි දන්නවා. ෙගෞරව කරන්න පුළුවන් නඩුකාරෙයෝ 
ඉන්නවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් විධියට රට 
විනාශ කරලා ඉවරයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය වාර්තා පිට 
වාර්තා පිහිටුවා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම රතන් බඩු උකස් 
කරලා තිෙබන්ෙන් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සමෙය් කියලා. අද 
මිනිස්සුන්ෙග් රතන් බඩු ටික තිෙබන්ෙන් බැංකුවට සින්න ෙවලා. 
බැංකුව උකස් ගත් රතන් බඩු ෙවන්ෙද්සි කරනවා, මිනිස්සු ඒවා 
ෙබ්රා ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, සල්ලි නැහැ. ගත්ත මිලටම 
ෙවන්ෙද්සි කරනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
සල්ලි නැති නිසා ෙනොෙවයි මිනිස්සු ඒවා ෙබ්රා ගන්ෙන් 

නැත්ෙත්, රතන්වල මිල බැහැලා නිසා. 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රතන්වල මිල බැහැලා ෙනොෙවයි, මිනිස්සු උකස් කරපු රතන් 

බඩු ෙබ්රා ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] රතන් මිල බැස්ස නිසා 
ද තමුන්නාන්ෙසේලා රතන් මත තිබුණු බද්ද ඊෙය් ෙපෙර්දා ඉවත් 
කෙළේ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම දැක්කා ඊෙය් ෙපෙර්දා රතන් මත 
පනවා තිබූ බද්ද ඉවත් කරලා තිබුණා. රතන් මිල අඩු නිසාද බද්ද 
අයින් කෙළේ? ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ උත්තර ෙදන්න. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රටක වැඩිම ආෙයෝජනය තිෙබන්න 
ඕනෑ අධ ාපනයට. සාමාන ෙයන් රටක් දියුණු ෙවද්දී ෙලොකුම 
ආෙයෝජනය තිෙබන්න ඕනෑ, අධ ාපනයට. ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, "අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කරන 
ආෙයෝජනය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක්" කියලා. මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් ඒ විස්තර තිෙබනවා. මා එය සභාගත* කරනවා. 

අධ ාපනයට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 1.79ක් කියා මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. ෙම්,  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහ 
බැංකු වාර්තාව. ෙම් මහ බැංකු වා ර්තාෙව් පිටපත ඕනෑ නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට එවන්නම්. අද තමුන්නාන්ෙසේලා අධ ාපනයට 
මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා  කියනවා, 
"ලංකාව දකුණු ආසියාෙව් අධ ාපන ෙක්න්දස්ථානය  බවට පත් 
කරනවා" කියා.  පරිගණක තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් පාසල්වලින් 
සියයට 33කට විතරයි. සියයට 67කට පරිගණකයක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සාක්ෂරතාව ගැන කථා කළා. සාක්ෂරතාව 

757 758 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියන්ෙන් අකුරු ලියන කියවන එක විතරක් ෙනොෙවයි. දියුණු වන 
ෙලෝකෙය් සාක්ෂරතාව ගණනය කරන්ෙන් පරිගණක දැනුමත් 
සමඟයි. උසස ්ෙපළ විද ාගාර නැති පාසල් 790ක් තිෙබනවා. කීඩා 
පිටියක් නැති පාසල් සියයට 36ක්  තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අධ ාපනයට තවම සියයට 1.79යි ෙවන් කරන්ෙන්.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මිලියන අච්චරයි, මුදල් 
අමාත ාංශයට ෙමච්චරයි, හම්බන්ෙතොට ශාලා හදන්න ෙමච්චරයි 
කියා තමුන්නාන්ෙසේලා මුදල් ෙවන් කරනවා. අධ ාපන 
ඇමතිතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර වන  
ළමයි ෙවනුෙවන් මීට වැඩි මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරන්න. අද 
ලංකාෙව් පාසල් ෙබොෙහොමයක විද ා ගණිත ගුරුවරු නැහැ. ඒවාට 
මුදල් ෙකෝ? ෙම් නගරවල මල් ටිකක් හිටවලා ඇවිදින්න උද ාන 
හැදුවාට පසුව මිනිස්සු ඡන්දය ෙදයි කියා තමුන්නාන්ෙසේලා 
හිතනවා.  

ෙම් රෙට් 1948 ඉඳලා 2005 වන තුරු ණය තිෙබන්ෙන් 
ටිලියන 2.2යි. ෙම් ටිලියන 2.2 අ රෙගන මහවැලිය හැදුවා. අප 
ෙකොග්ගල, කටුනායක, බියගම නිදහස් ෙවෙළඳ කලාප හැදුවා. අප 
මහ වැව් හැදුවා.  2005 දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ණය ටිලියන 2.2යි. 
අෙප් නායකතුමා කිව්වා වාෙග් 2012 වන විට ටිලියන 6ක් පිට 
රටට සහ ලංකාෙව් බැංකුවලට ණයයි. 1948 ඉඳලා 2005 වන තුරු 
ණය ගත්තා වාෙග් ෙදගුණයක් තමුන්නාන්ෙසේලා ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් රට ණය උගුලක දමා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
හදපු කර්මාන්තශාලාවක් කියන්න බලන්න. අද ආෙයෝජකෙයෝ 
එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි කැසිෙනෝ ගහන ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙහෝ 
ෙගන්වන්නම් කිව්ෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, "අපනයන වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා" කියා. මහ බැංකු වාර්තාව අනුව  2011 දී 
අපනයන වටිනාකම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 10,559යි. 2012  
දී ඒක ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 9,774ට බැහැලා. 
ආෙයෝජකෙයෝ ආ නිසා ද? හැම තැනම කර්මාන්තශාලා වහලා. 
ෙපෙර්දා වහපු කර්මාන්තශාලා සම්බන්ධව අෙප් මන්තීවරෙයක් 
ඇහුවා. ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් විතරක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව හදපු කර්මාන්තශාලා තුනක් දැනට වහලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  කියන්න ඇඟලුම් කර්මාන්තය හැෙරන්න ෙම් 
රෙට් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් මහින්ද චින්තන 
වැඩසටහන යටෙත් ආරම්භ කළ කර්මාන්තශාලා තිෙබනවා ද 
කියලා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ණය අරෙගන ඒ ණය ගසා කාලා ෙම් 
රට විනාශයට පත් කර තිෙබනවා. රටක දියුණුව එන්න නම් 
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. වී නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්  එක්සත් ජාතික පක්ෂය එදා වැව් අමුණු හදපු නිසයි. 
ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන් නැතුව කර්මාන්තශාලා වැහුණා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ෙම් වන විට ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ කරලා 

ෙම් රට ෙලෝකයට ණය වුණු රටක් බවට පත් කර තිෙබනවා. 2005 
දී ණය තිබුෙණ් ටිලියන 2.2යි. අද එය ටිලියන 6ක් බවට පත් වී 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා චීනය ගැන කථා කරනවා. චීනෙයන් 
තමයි වැඩිෙයන්ම ණය ගන්ෙන්. නමුත් කවදාවත් චීනෙයන් අපට 
ආධාර ලැබුෙණ් නැහැ. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තවත් විනාඩියක් 
ෙදන්න. මා ළඟ ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා.  එම ෙල්ඛනෙය් 

තිෙබනවා චීනෙයන් ගත්තු ණය පිළිබඳව. මා එය ඉදිරිපත් කරලා 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙමහි තිෙබනවා 2012 අවුරුද්ෙද් 
එක එක රටවලින් ආපු ණයයි ආධාරයි පිළිබඳ විස්තර. චීනෙයන් 
ණය අරෙගන තිෙබනවා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,056ක්. 
චීනය ආධාර ෙකොච්චරද දීලා තිෙබන්ෙන්? ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 0.16යි. ඔන්න චීනෙයන් ෙදන ආධාර. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් අය වැය ෙම් රට ෙලෝකයට ණය කරපු,  
ෙම් රෙට් මිනිස්සු ණය කරපු  අය වැයක් බව පකාශ කරමින් මම 
නවතිනවා. 

 
[பி.ப. 4.33] 

 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, வர  

ெசல த் திட்டத்தின் இரண்டாம் வாசிப்  மீதான விவாதத்தில் 
நான் கலந் ெகாள்வதில் ெகளரவமைடகின்ேறன். ேமதகு 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் நாடா மன்றத்தில் 
கடந்த 21ஆம் திகதி வியாழக்கிைம சமாப்்பித்த 2014ஆம் 
ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டம் வரலா  பைடக்கும் ஒ  
திட்டமாகும். ெபா நலவாய நா களின் அரச தைலவர்களின் 
மாநாட் க்குத் தைலவராகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ஜனாதிபதி 
அவர்கள் தன் த ல் ேதசிய வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமா்ப்பித்ததன் லம் திய உலக சாதைனெயான்ைற 
ஏற்ப த்தி ள்ளார். இ  சுதந்திர இலங்ைகயின் 68ஆவ  
வர  ெசல த் திட்டம் மட் மன்றி நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சா் 
என்ற வைகயில் ஜனாதிபதி அவர்கள் ன்ைவக்கும் 
ஒன்பதாவ  வர  ெசல த் திட்ட மாகும். அத் டன், இ  
ஜனாதிபதி அவர்களின் பிறந்த தினத்திற்குச் சில நாட்களின் 
பின்னர் சமாப்்பிக்கப்பட் மி க்கிற . அவர  பிறந்த 
தினத்திற்கு என  மனமார்ந்த வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ெதன் 
ஆசியாவில் தன் ைறயாக நம  நாட் ல் நைடெபற்ற 
ெபா நலவாய நா களின் அரச தைலவர்களின் 23ஆவ  
மாநா  வைடந்த டன் வர  ெசல த் திட்டெமான்ைறச் 
சமா்ப்பிப்ப  வரலாற் ப் ெப ைம மிக்கதாகும். அத் டன், 
1976ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற அணிேசரா நா களின் 
மாநாட் ன் பின் எம  நாட் ல் இத்தைகய பாாியளவிலான 
உலகத் தைலவர்கள் ஒன் கூ ய தலாவ  த ணம் 
இ ேவயாகும். எம  நாட்ைட ஏறத்தாழ 30 வ டங்கள் 
பயங்கரவாதம் ஆட்ெகாண் ந்தேதா , கடந்த காலத்தில் ஓர் 
இ ண்ட கத்தில் அ  த மாறிக்ெகாண் மி ந்த . எம  
அபிவி த்தி பாதிக்கப்பட்ட ; எம  ச கங்கள் பிாிவிைனக்கு 
உட்பட்டன. இன்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 
தைலைமத் வத்தின்கீழ் நாம் பயங்கரவாதத்ைத இல்லா 
ெதாழித்  ஒேர ெகா யின்கீழ் ஒற் ைமயாகி 
ஒன்றிைணந்ேதாம். சிங்களவராயி ம் சாி, 

ஸ் ம்களாயி ம் சாி, தமிழராயி ம் சாி அல்ல  
பறங்கியராயி ம் சாி நாம் எல்ேலா ம் இன்  ஒ  ச கேம! 
இன்  ெகாைல இல்ைல; குண்  ெவ ப்பதில்ைல. யார் எங்கு 
ேவண் ெமன்றா ம் - வடக்ேகா, ெதற்ேகா அல்ல  நாட் ன் 
எந்தெவா  ைலக்ேகா -சுதந்திரமாகச் ெசன்  வரலாம். 
இதன் விைளவாக 53 நா கைள நம  நாட் க்கு வரவைழத்  
நாம் இழந்த ெகளரவத்ைத மீட் ள்ேளாெமனப் ெப ைம டன் 
இந்த அைவயிேல சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அத் டன், 

த்தம் நிைற ெபற்  4 வ ட கு கிய காலத் க்குள் நாம் 

759 760 

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා] 
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ஈட் ய ன்ேனற்றத்ைத அவர்கள் தங்கள  கண்களால் 
ேநர யாகக் கண் ெகாள்ள வாய்ப்பளித் ள்ேளாம். நாம் 
அைடந்த ெபா ளாதார அபிவி த்திைய, நாம் ஏற்ப த்தி ள்ள 
சமாதானத்ைத, ஒற் ைமைய, அரசியல் உ திப்பாட்ைடக் 
கண் ெகாள்ள இம்மாநா  உலகத் தைலவர்க க்குச் 
சந்தாப்்பத்ைத வழங்கியி ந்த . எமக்கு எதிரான பிரச்சார 
நடவ க்ைகளில் ஈ ப ேவாாின் ைனகைதகள் மற் ம் 
ஒளிபரப்பாகும் கட் க்கைதகள் ெபாய்யான ம், பிைழயான  
ெமன்பைத நாம் அவர்க க்குப் ாிய ைவத் ள்ேளாம். தலீ  
மற் ம் சுற் லாப் பயணிக க்கு எம  நா  ஒ  சிறந்த 
இடமாகுெமன்ற க த்ைத ேமேலாங்கச் ெசய்ய ம் இ  ஒ  
சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கிய . ஆசியாவில் ன்ேனாக்கிச் 
ெசல் ம் ெபா ளாதாரங்களில், வளா்ந் வ ம் எம  
ெபா ளாதார ம் ஒன்  எனக் கூ மள க்கு உலகின் 
கவனத்ைதத் திைசதி ப்ப எமக்கு இய மாயிற் .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அக்கைற காட் ம் விவசாயிகைள மற் ம் விைத உற்பத்திப் 
பண்ைணகளில் தரமான விைதகைள ம் கன் கைள ம் 
உற்பத்தி ெசய்வைத ஊக்குவிக்கும்ெபா ட் ம் விவசாயத் 
திைணக்களத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட் ப் பதி ெசய்யப்பட்ட 
வர்த்தகக் குறியீட் ன்கீழ் உற்பத்திகைளச் சந்ைதப்ப த்  
வதற்காக ம் பாய் 300 மில் யைன இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் ஒ க்கி ள்ளார். ைகவிடப் 
பட்ட ெநல் வயல்களில் ேசதனப் பசைளைய உபேயாகித்  
ெநல், பழம், மரக்கறி மற் ம் மலர்ச்ெச  வளர்ப்ைப 
ேமற்ெகாண்  அந்நிலங்கைள மீண் ம் பயிாி ம் நிைலக்குக் 
ெகாண் வ வதற்கான 3 வ ட திட்டெமான்ைற ம் அவர் 

ன்ெமாழிந் ள்ளார்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இ  
மிக ம் வரேவற்கத்தக்க ஒன்றாகும். விவசாயப் பயிர்க க்கு 
இரசாயனப் பதார்த்தங்கைளப் பிரேயாகிப்பதால் ஏற்ப ம் 
பாதகமான விைள கைளக் குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ெமன ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப் 
பிட் ள்ளார்.  இ  சம்பந்தமாக எம  அைமச்சு ஆராய்ச்சி 
கைள ம் சீர்தி த்தங்கைள ம் ேமற்ெகாள் ம். இச்ெசயற் 
பா  இத் ைறயின் எதிர்காலத்ைத ேமம்ப த் ம் என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் 
தன  உைரயில், நிலத்தில் நீைரப்பி த்  ைவத் க்ெகாள் ம் 
தன்ைம, மண் பா காப் , ெதன்ைன வளர்ப்  மற் ம் சி நில 
விவசாயிகளின் ேசதனப்பசைள உபேயாகத்ைத அதிகாித்  
நிலத்ைதப் பண்ப த் தல் ஆகியவற் க்குத் தான் உதவப் 
ேபாவதாகக் குறிப்பிட்டார்.  

அண்ைமயில் அபிவி த்தி  ெசய்யப்பட்ட பிரதான 
நீர்த்தாங்கிகளான ெவஹரகல, ரம் க்கன் ஓயா, ெத  ஓயா 
ேபான்றவற் டன் சம்பந்தப்பட்ட கீழ்மட்டப் பிாிவினாின் 
வாழ்க்ைகத்ெதாழில் அபிவி த்திச் ெசயற்பா க க்காக 
2014ஆம் ஆண்  வர  ெசல த் திட்டத்தில் பா 1,700 
மில் யன் ஒ க்கப்பட் ள்ள . யான் ஓயா, உமா ஓயா, 
ெமாரகஹகந்த அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ேபான்றவற்ைற 
விைரவில் ர்த்தி ெசய் ம்ெபா ட்  நீர்ப்பாசன ஒ க்கீட்ைட 
ேம ம் பா 14,000 மில் யனால் அதிகாிக்க உத்ேதசிக்கப் 
பட் ள்ள . வடக்கி ம் ெதற்கி ள்ள பல கஷ்டப் 
பிரேதசங்க க்குக் கு நீர் மற் ம் நீர்ப்பாசன வசதிைய 
ேமம்ப த்த இ  உத ம். அத் டன் மின்சார உற்பத்திக்கும் 
இ  வழிேகா ம். ப்பிக்கத்தக்க சக்தித் ேதாற் வாைய 
உபேயாகித்  மின்சாரத்ைத உற்பத்திெசய்ய இ  மிக ம் 
உதவியளிக்கும். இ  சம்பந்தமாக எம  அைமச்சு நீைர 
மட் ம் எதிர்பார்க்கா , ேவ  வழி ைறகைள ம் 
எதிர்பார்க்கிற . ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 

அவர்கேள, நீர் மின்சார உற்பத்தி குறிப்பிடத்தக்கள , 
அதாவ  1,357 megawatts அள க்கு,  உயர்ந் ள்ள  
என்பைத ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
2014ஆம் ஆண்  ஜனவாியி ந்  63 வய க்கு ேமற்பட்ட 
விவசாயிக க்கு மாதாந்த ஓய் தியப் பணமாக ஆகக் 
குைறந்த  1,250 பாய் வழங்கப்பட ள்ளதாக 

ன்ெமாழியப் பட் ள்ள ஓய் தியத் திட்டத்ைதக் 
கிராமப் றத்தி ந்  வ ம் நான் வரேவற்கின்ேறன். 
நாட் ள்ள விவசாய ச கத் க்கு இ  ஒ  பாாிய 
ேசைவயாகும். நாட் ன் ன்ேனற்றத் க்காகப் பா ப ம் 
அவர்களின் ேசைவக்கு இ வைர உாிய இடம் 
வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, இத்தைகய ெசயற் பாடான , 
விவசாயிகளின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத ம் நலன் கைள ம் 
ேமம்ப த் ம். விவசாயிக க்கு இவ்வாறான சிறந்த 
உதவிைய வழங்கிய தைலவர் ஒ வர் என்றவைகயில் 
நிச்சயமாக அவ ைடய - ஜனாதிபதி அவர்க ைடய - ெபயர் 
வரலாற்ேற களில்  ெபாறிக்கப்ப ம்.    

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அரச 
ைறக்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் எப்ேபா ம் ெப ைமக் 

குாிய இடத்ைத வழங்கி ள்ளார். ன்ைனய அரசின் 
காலத்தில் அரச ைற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 600,000 
ஆகக் குைறக்கப்பட்ட . ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 
ெபா நலவாய நா களின் தைலைமத் வம் 
கிைடத்தைமயான , ஜனாதிபதி ைய ம் எம  அரைச ம் 
சர்வேதச அரங்கு அங்கீகாித் தி க்கின்ற  என்பதற்கான ஓர் 
அறிகுறியாகும். சுபேநரத்தில் ன்ைவக்கப்பட்ட இவ்வர  
ெசல த்திட்டம் உண்ைமயில் மக்கைள ைமயமாகக் 
ெகாண்டெதான்றாகும். இதில் நாட் ன் எல்லாப் பிாிவினர ம் 
நலன் ாி விடயங்களில் கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ள . 
'மஹிந்த சிந்தைன' திட்டத்தின்கீழ் அபிவி த்தித் திட்டங்கைள 
ெவற்றிகரமாக நைட ைறப்ப த்த நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ள . மக்கள் பிரதிநிதிகளால், சிவில் 
ச கத்தவரால், ெதாழிற்சங்கங்களால், இைளஞர் 
அைமப் க்களால், வர்த்தக மற் ம் ெதாழில் விற்பன்னர்களால் 
வழங்கப்பட்ட சிறந்த ன்ெமாழி கள் இவ்வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன. அதாவ , ச கத்தின் 
எல்லாப் பிாிவின ம் க த் க்கைள அரசு உள்வாங்கி ள்ள . 
இ  எல்ேலாைர ம் தி ப்திப்ப த் ம்; இச்சைபயி ள்ள 225 
அங்கத்தவர்க க்கும் இ  தி ப்தியளிக்கும்.  

2014ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த் திட்டமான  
வ ைமையக் குைறப்பதற்கும் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
ேமம்ப த் வதற்கும் அரசின ம் தனியார் ைறயின ம் 
ெசயற்றிறைன ேமம்ப த்த ம் மக்க க்கு நீண்டகாலச் 
ச ைககைள வழங்குவதற்குெமன ஐம்ப க்கும் ேமற்பட்ட மிக 

க்கிய ன்ெமாழி கைளக் ெகாண் ள்ள . த்தத்திற்கு 
பின்னரான அபிவி த்திையத் ாிதப்ப த்த ம், திடமான 
ெபா ளாதார அத்திவாரத்திற்காக ஜனாதிபதி அவர்களால் 
கடந்த எட்  வ டங்களில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர  ெசல த் 
திட்டங்கைளப் பலப்ப த் ம் ேநாக்கி மான அரசிைற 

ன்ெமாழி கைள இ  உள்ளடக்கி ள்ள .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
சூழைலப் பா காத்தல் மற் ம் அபிவி த்தி ெசய்வதன் 

க்கியத் வத்ைதப் பற்றி ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தன  
வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவில் சுட் க்காட் னார். 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் வி ப்பத் க்கு அைமய, 
மாண் மிகு அைமச்சர் சுசில் பிேரமஜயந்த அவர்களின் 
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தைலைமத் வத்தின்கீழ் எம  அைமச்சான  சூழைலப் 
பா காத் , அபிவி த்தி ெசய்வதற்குத் ேதைவயான சகல 
நடவ க்ைககைள ம் எ க்குெமன நான் 
உ தியளிக்கின்ேறன்.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාට 

නියමිත කාලය අවසානයි.  
 

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, තවම මිනිත්තු 15ක් අවසාන 

වුෙණ් නැහැ ෙන්.  

இ  சம்பந்தமாக வனத்தின் பரப்ைப 35 சத தமாக 
அதிகாிப்பைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். அண்ைமக் 
காலங்களில் விவாதத்திற்கு உட்பட்ட விடயம் என்னெவனில், 
விவசாயத்தின்ேபா  இரசாயனப் பதார்த்தங்கைளப் பயன் 
ப த் வதால் சூழ க்கும் பயிர்க க்கும் ேக கள் ஏற்ப ம் 
என்பதாகும். இதன்ேபா  உண , நீர், உடல் நலம், விலங்கு 
மற் ம் மண்ணில் ஏற்ப ம் தீங்குகைளக் குைறக்கும்ெபா ட்  
விவசாயிகள் தாமாகேவ இராசாயனப் பசைள மற் ம் கி மி 
ெகால் கைளக் குைறப்பதன் அவசியம் பற்றி எ த் ைரக்கப் 
பட்டெதன ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාට 

කාලය තිෙබන්ෙන් විනාඩි 12ක් පමණයි. දැන් කථාව අවසන් 
කරන්න. 

 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
තව ෙපොඩ්ඩක් තිෙබනවා. ඒ ටික කියවන්නද? තව මිනිත්තුවක් 

විතර ෙදන්න.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அைனத்  அரச 
ஊழியர்களின் வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பனைவ 2014 
ஜனவாியி ந்  மாதெமான் க்கு பாய் 1,200ஆல் 
அதிகாிக்க உத்ேதசித் ள்ளார். 2006க்கு ன்னர் ஓய்  
ெபற்றவர்க க்கு வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பனைவ 
மாதெமான் க்கு பாய் 500ஆ ம் அதற்குப் பின்னர் ஓய்  
ெபற்றவர்க க்கு பாய் 350 ஆ ம் அதிகாிக்க 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள . வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பன 
வால் சம்பளத்ைதச் சீர்ப த்த யாத தனியார் ைறயினர் 
அதற்கு ஏற்றாற்ேபால் சம்பளத்ைத அதிகாிக்கும்ப  ேகட் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்றனர். இ  நாட் ன் ேவைல ெசய் ம் 
ச கத்தின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத ேமம்ப த் ம் என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. அதிர ப்பைடயினாின் ேமற்பார்ைவயின்கீழ் 
சிறிய மற் ம் ந த்தர அபிவி த்தித் திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த்த ம் மகளிர் சி ெதாழில் யற்சி கடன் 
உத்தரவாதத் திட்டத்தின்கீழ் சி ெதாழில் யற்சிகளில் 
ஈ ப ம் 68 வய  வைரயான ெபண்க க்கு பாய் 250,000 
வைரயிலான வட் யில்லாக் கடன் வழங்க ம் பாய் 4,000 
மில் யன் ஒ க்குவதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள . இ  

நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதப் பலப்ப த் ம். இலவசக் கல்வி 
மற் ம் நாட்  மக்க டன் பரந்த ஆேலாசைன நடத்தி 
சுகாதார ேசைவையப் பலப்ப த்த ம் இவ்வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் விேசட கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ள . நாட்  
மக்களின் அபிலாைசகள் இவ்வர  ெசல த் திட்ட 

ன்ெமாழி களால் நிைறேவற்றப்பட் ள்ளன என 
நாட் ள்ள எல்லா மக்க ம் தி ப்தியைடவர். நாட் ள்ள 
சிறார்களின் எதிர்காலத்ைதப் ெப ைமயைடயச் ெசய் ம் 
ேநாக்கில் வ வைமக்கப்பட்ட "மஹிந்த சிந்தைன -  
எதிர்காலத் ெதாைலேநாக்கு" மக்களின் ெதாடர்ச்சியான 
நம்பிக்ைகக்கு வ ட் ம் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. நன்றி.   

[අ.භා. 4.47] 
 

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කථාව ආරම්භෙය්දීම මම 

එක වචනයක් කියන්න ඕනෑ. අය වැයක් කියන්ෙන් රටක තිෙබන 
අතිඋත්තම ෙල්ඛනයක්. අය වැයක් සම්පාදනය කරනවාය 
කියන්ෙන්, රෙට් ජීවනාලිය සම්පූර්ණ කරලා ඒක තව අවුරුද්දක් 
ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වෑයමක්. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක අය වැයක් 
පරාජය ෙවලා නැහැ. ආණ්ඩුව පරාජය වුණාට අය වැය පරාද 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අය වැය ඉෙබ්ම පියෙවනවා, භාණ්ඩාගාරය 
ඔස්ෙසේ. ඒක තමයි ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නා විධියට 
ගිය මාසෙය් ෙවන ෙකොට ඇෙමරිකාව අය වැයක් නැතුව දවස් 
14ක් ගත කළා. ඇෙමරිකාෙව් ලක්ෂ 10ක් අස් ෙකරුවා, පඩි 
ෙදන්න සල්ලි නැතුව. මධ ම රාතිෙය් 12 ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා  
අය වැය තාවකාලිකව සම්මත කළා. නමුත්  ලබන ෙපබරවාරි 
17වැනි දා මධ ම රාතී 12ට ඉස්ෙසල්ලා ඔබාමා පස්සට ගිෙය් 
නැත්නම් නැවතත් ඒ අය වැය හිඟය එනවා. ඒක  ටිලියන 17ක 
අය වැය හිඟයක්. ඒ සඳහා ටිලියන 17ක කඩදාසි අච්චු ගහන්න 
ඕනෑ. ඇෙමරිකාව දිවා රෑ කඩදාසි අච්චු ගහලා ෙලෝකයට කඩදාසි 
ෙබදන්න ඕනෑ. ඒ අවසරය ලැබුෙණ් නැත්නම් ඇෙමරිකාෙව් 
ආර්ථිකය නතර ෙවනවා. ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකය නතර වුණාම  
කථාවට කියන්ෙන්, ''ඇෙමරිකාවට කිඹුහුමක් ගියාම ෙලෝකයට 
ෙහම්බිරිස්සාව හැෙදනවා'' කියලායි. ඒ තරම් අපි ඔක්ෙකොම 
ඇෙමරිකාවට ගැට ගැහිලා තිෙබන්ෙන්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයාෙග් ෙගෝලීයකරණෙය් පතිඵලය නිසා අපට ඒෙකන් 
ෙවන් ෙවන්නත් බැහැ, අස ් ෙවන්නත් බැහැ. අපට ඒක යහපත් 
පැත්තට හරවන්නයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අය වැය පිළිබඳව කථා කරනෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම 
මම කනගාටු ෙවනවා. අය වැය පිළිබඳව කථා 25ක් 30ක් ෙම් ගරු 
සභාෙව් කළා. ෙම් අය වැෙය් නියම අර්ථය පිළිබඳව, අය වැෙය් 
ශාස්තීය පැත්ත තවම  එකම එක කථාවකින්වත් පකාශ කෙළේ 
නැති එක ගැන මා කනගාටු ෙවනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
21වැනි ශත වර්ෂෙය් 14වැනි වර්ෂය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් 
ෙකෙරන අය වැය. 21වැනි ශත වර්ෂය රෙට් චරිතය ෙවනස් කරන 
යුගයක්. ෙලෝකෙය් සෑම රටවල්ම ෙවනස් ෙවලා ඉවරයි. මම 
උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා, ෙලෝකෙය් 5වැනි තැනට හිටපු 
චීනය 21වැනි ශත වර්ෂෙය් අවුරුදු 13ක් ෙගෙවනෙකොට ෙදවැනි 
තැනට ඇවිල්ලා කියලා. ඇෙමරිකාවම දැන් කියනවා, 2015 දී 
චීනය ෙලෝකෙය් පළමුවැනි තැනට එනවා; අපි ඒක පිළිගත යුතුව 
තිෙබනවා  කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා  ලංකාව ගැන මම 
ඉතා පීතිෙයන් වචනයක් කියනවා. ෙමච්චර කල් ෙලෝකෙය් 
හපන්කම් කෙළේ අත්ලාන්තික් සාගරෙය් ෙදපැත්ෙත් තිබුණු 
යුෙරෝපයයි, ඇෙමරිකාවයි. ඒ ෙදෙගොල්ල කරපු හපන්කම් ඉවරයි. 
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පළමුවැනි වතාවට ඒ හපන්කම 
ඉන්දියානු සාගරයට ගත්තා, නායකත්වය අරෙගන. ඉන්දියානු 
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සාගරය තමයි ෙමතැන් සිට ලංකාව මධ ස්ථානය කරෙගන අමුතු 
ශිෂ්ටාචාරයක ෙක්න්දය බවට පත් ෙවන්ෙන්.  ඒ ගැන අපි 
ආඩම්බර විය යුතුයි. එෙහම ආඩම්බර ෙවලා අපි තව ෙදයක් කළ 
යුතුයි. මම ෙගෞරව කරනවා ජනාධිපතිතුමාට, එතුමා ෙම් 
ෙනොෙබෝදා කළ කථා කිහිපයකදී පකාශ කළ අදහසක් ගැන. 
ෙමච්චර කල් අපි කෙළේ ෙත්, රබර්, ෙපොල් වගා කිරීම ගැන. අපි 
ෙමතැන් සිට ෙත්, රබර්, ෙපොල් වගා කිරී ම ෙවනුවට දැනුෙමන් හා 
ඥානෙයන්  අෙප් ළමයින්ෙග් ෙමොළෙගඩි දැනුවත් කරන්න ඕනෑ  
කියා එතුමා කිව්වා.   

ෙමොළ ෙගඩිය වගා කරන්න ඕනෑ. ළමයින් ටිකක් හදන්න 
ඕනෑ ඇ ෙඟන්,  ශමෙයන් විතරක් ෙනොව ෙමොළෙයන් ෙලෝකය ජය 
ගන්නා. ෙමොළෙයන් ෙලෝකය ජය ගන්නා පරම්පරාවක් හදන්න 
ඕනෑ. පෙහේ පන්තිෙය් හපන්කම්වලින් ෙපන්නුම් කරනවා, අපට ඒ 
වැෙඩ් කළ හැකියි කියලා. 10 පන්තිෙය් හපන්කම්වලින් 
ෙපන්වනවා, අපට ඒ වැෙඩ් කළ හැකියි කියලා. මම ආචාර 
කරනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පළමුවැනි වතාවට අලුත් 
මාවතක ලංකාව අරෙගන යෑම සම්බන්ධෙයන්. අපි ෙමොළය වගා 
කරමු. කුමකින්ද? ගණිතය, - Mathematics, ෙභෞතික විද ාව - 
Physics, භූෙගෝල විද ාව, - Geography, - තාක්ෂණය කියන 
ඒවායින්. ඒවායින් ළමයින් හදමු. ඒවායින් ළමයින්ට කවමු. 
ඒවාෙයන් එන ආදායම රුපියල් ශතවලින් මනින්න බැහැ. මිලියන 
ෙනොෙවයි බිලියනවලින් මනින්න පුළුවන් ළමයින් ටිකක් හදනවා. 
චීනය නැඟිෙටව්ෙව් ඒ ළමයින්. මා ඕ ෙසේතුං චීනෙය් බලය 
අරෙගන ළමයින්ට අධ ාපනය පැවරුවා. අධ ාපනෙයන් චීනය 
නැඟිට්ටා. චීනය ඉහළම තැනට ගියා.  

මා ළඟ තිෙබනවා, ලන්ඩන් නුවර සති පතා පළ කරන "The 
Economist" සඟරාව. ඒ සඟරාව ෙලෝකෙය් ඉස්තරම්ම රටවල් 
43ක් අරෙගන සති පතා වාර්තාවක් ෙදනවා, ෙවළඳ, ෙද්ශපාලන, 
අය වැය කටයුතු පිළිබඳව. කියන්න කනගාටුයි, ඒ රටවල් 43න් 
ඇෙමරිකාව ඇතුළු රටවල් 36කම අය වැය ෙල්ඛනවල හිඟයක් 
තිෙබනවා. රටවල් 7යි මුළු ෙලෝකෙය්ම වාසිසහගතව අය වැය 
පියවා ගන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව් විතරක් අවුරුද්දකට ෙඩොලර් 
මිලියන 475ක හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ඇෙමරිකාවට 
ෙගෙනන බඩු සඳහා ෙගවන්න ඇෙමරිකාව ෙඩොලර් බිලියන 
එකහමාරක් දින පතා ෙලෝකෙයන් ණයට ගන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. ඔන්න තත්ත්වය. ඇෙමරිකාවට ෙහම්බිරිස්සාව හැදුණාම 
මුළු ෙලෝකයටම මීමැස්ෙමොරය හැෙදන තත්ත්වය දැන් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. මා ෙම් මහත්වරුන්ට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. අය වැය 
පිළිබඳව ෙම් මහත්වරුන් කරපු කථා ඔක්ෙකෝම කසළ ෙගොඩට 
වීසි කරන්න. ඒ එකකවත් වටිනාකමක් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
පැරණි ෙගවල්වල, ෙකෝපි කෙඩ්, ගෙම්, ෙපොෙළේ කථායි කිව්ෙව්. 
ෙම් රෙට් අධ ාපනය පිළිබඳව, ෙම් රට යා යුතු මාර්ගය පිළිබඳව, 
21 වන ශත වර්ෂෙය් අප යා යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන එක පිළිබඳව 
එක වචනයක්වත් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කෙළේ නැහැ. අෙප් 
ෙගවල්වල ළමයින් -8, 9, 10 පන්තිවල ඉෙගන ගන්නා ළමයින්- 
ෙගදර කෑම ෙම්සෙය්දි කථා කරන්ෙන් අලුත් පශ්න ගැනයි. 
"තාත්ෙත්, මට කියා ෙදන්න ඉෙලක්ෙටෝනිකය කියන්ෙන් කුමක්ද 
කියලා. මට කියා ෙදන්න ෙකොම්පියුටරය ගිහින් අවසාන ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියලා පියාණනි. මට කියා ෙදන්න ෙරොෙබෝ මැසිම 
මිනිසාෙග් ෙසේවකයාද, මිනිසාෙග් හාම්පුතා ද වන්ෙන් කියලා. ඒ 
ගැන මට පැහැදිලි කරන්න. "Digital" කියන වචනය කියා 
ෙදන්න. මට "cyber" කියන වචනය කියා ෙදන්න. දැනුම් 
ශිෂ්ටාචාරය ගැන ෙපොතක් ෙසොයා ෙදන්න." කියන ඒවා තමයි 
ළමයින් කියන්ෙන්. ෙදමව්පිෙයෝ බැඳිලා ඉන්නවා ෙම්වා කියා 
ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ෙමෝඩ දරුෙවකුයි 10, 12 පන්තිවලින් 
එළියට එන්ෙන්. ඒ ළමයාට කර ගන්න ෙදයක් නැහැ. සමාජයට 
යන්න බැහැ. ඒ ළමයා අසරණ ෙවනවා. ඒ නිසා 8, 9, 10 
පන්තිවලදී මුළු ලංකාෙව් ළමා පරපුෙර්, තාක්ෂණ විප්ලවෙය් රන් 
කිරි කට ගාන්න අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇප කැප ෙවලා 
ඉන්නවා. ඕකයි ෙමොළය වගා කිරීෙම් ශිෂ්ටාචාරෙය් පළමුවැනි 

පියවර. ෙමච්චරයි ෙම් අය වැය ගැන කියන්න ඇත්ත වශෙයන් 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි ෙම් ළඟ දී උත්සවයක් පැවැත්වූවා. ඒ උත්සවෙය් දී 
ෙබොෙහොම හිෙත් අමාරුෙවනුයි ගිෙය් බිතාන  අගමැති කැමරන්. 
හිරු ෙනොබසින බිතාන  අධිරාජ ය තමයි ෙමච්චර කල් ෙලෝකයට 
නායකයා ෙවලා හිටිෙය්.  

දැන් ඒක ෙහේදිලා ගියා. තවම ඉතිරි ෙවලා ඉන්ෙන් මහ රැජින 
විතරයි. මහ රැජිනෙග් අභාවෙයන් පස්ෙසේ බිතාන   කියන එක 
නැහැ. ෙම්ක ෙපොෙත් ලියා තියා ගන්න. එක්සත් රාජධානිය හැදිලා 
තිබිච්ච ස්ෙකොට්ලන්තය ලබන අවුරුද්ෙද්දී ෙවනම ස්වාධීන 
රාජ යක් ෙවන්න ජනමත විචාරණයක්  තියලා දැනටමත් ඒක 
දිනලා ඉවරයි. "UK" කියන වචනයත් මැකිලා යනවා. Union 
Jack එ ෙක් කුරුසයක්  ගලවලා අයින් කරන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයන් ෙගොඩක් මැද්ෙද් තමයි අර කැමරන් උන්නැෙහේ   
ඇවිල්ලා ගිෙය්. කැමරන් උන්නැෙහේ  ෙද්ශපාලන හිඟන්ෙනක්. 
එම නිසා ඔහුට අනුකම්පා කරන්න. ඔහු  ෙග් ආණ්ඩුව ෙදවරක් 
පැරදිලායි තිෙබන්ෙන්. පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් ඔහුට විරුද්ධව  
ඡන්දය  දුන්නා. ඡන්දය පකාශ කරලා ඔහුව වැ ට්ෙටව්වා. දැන් 
පිහිට ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ලිබරල් කියන  ෙපොඩි පක්ෂයකින්.  
ලිබරල් කියන  ෙපොඩි පක්ෂයක පිහිෙටන්  ඔය ඉන්ෙන. ඒවා  
තිබුණා ෙව්.   

පළමු වතාවට මා  ආ ඩම්බර  ෙවනවා. කාලය නාස්ති කරන්න 
එපා, තමුන්නාන්ෙසේලා. ෙයොමු වන්න එක තැනකට. චීනයට 
පුළුවන් ද, ඉන්දියාවට පුළුවන් ද කියන ඒවා ඔක්ෙකොම පැත්තකට 
දාන්න. මම හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන්,  චීනය අෙප් සදාකාලික 
මිතෙයක්;  ඉන්දියාව අෙප් පරම්පරාගත නෑ ෙයක් කියලායි. අප 
නෑයාත් එක්ක හවුල තිෙයනවා. මිතයාත් එක්ක පණ වාෙග් 
කටයුතු කරනවා.  ෙමොනම  ෙහේතුවක් නිසාවත්  අපට ෙම් 
කාරණය අමතක කරන්න බැහැ.  ෙම් යුද්ධෙය්දී  චීනය අපට කළ 
උදවු-පදවු නිසා  චීනයට විරුද්ධව අබමල්  ෙර්ණුවකින්වත්  අප 
චීනයට විරුද්ධව අත ඔසවන්ෙන් නැහැ. අෙප් භක්තිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම චීනය ෙක ෙරහි තිෙබනවා.  මුඵ ෙලෝකයම 
ආවත් අප ඒක ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. කැමරන් කිව්වා, 
"ලංකාවට පාඩමක් උගන්වනවා"ය කියා. චීනයයි,  රුසියාවයි  
කිව්වා, "ලංකාවට අත තිබ්ෙබොත්  අෙප් නිෙෂේධ  බලය කියන  
යගදාෙවන් ෙතොෙග් ඔළුව පළනවා." කියා.  අන්න ඒක තමයි අපට 
තිෙබන විශ්ව කර්ම වැඩය.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට  ෙවන් කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි.  

 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ෙහොඳමයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එම නිසා කිසිම භයක් 
වන්නට එපා. ෙම් වර්ෂ ෙදක ඇතුළතදී ඉන්දියානු සාගරෙය්  
ලංකා ෙපොකුණක් පහළ කරනවා. ඉන්දියානු සාගරෙය් ලංකා 
ෙපොකුණ පහළ කරලා, ලංකාව ෙනොගිය මඟක , ඉටු ෙනොවූ 
අෙප්ක්ෂාවන් ඉටු කරන රටක් කරලා, අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා  ඉතිහාසෙය් අලුත් පරිච්ෙඡ්දයක් ඇති කරන බව 
නියතයි කියන කාරණය  පකාශ කරමින් මෙග් කථාව සමාප්ත  
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.01] 
 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன, 
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද එතුමාෙග් නව වැනි අය වැය ෙල්ඛනය 
විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඊට එකතු වන්නට ලැබීම  මෙග් 
වාසනාවක් ෙකො ට සලකනවා. ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්නට ඉස්ෙසල්ලා, මා  කාරණයක් මතක් කරන්න  ඕනෑ. ෙම් 
අය වැය සම්බන්ධව ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙනොෙයකුත් 
බලාෙපොෙරොත්තු  තියා ෙගන ෙබොෙහෝ ෙද් කිව්වා. සමහරු කිව්වා, 
"ෙම් අය වැෙයන් වැඩක් නැහැ"යි  කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙසේරටම පළමු   දැනට 
අවුරුදු 34 කට ෙපර  අපි ෙම් රෙට්  ජීවත් වුණු හැටි ගැන ෙපොඩි 
මතක් කිරීමක් කරන්න මට හිතුණා. ෙමොකද, අද ඒ තත්ත්වය 
අමතක ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. එදා 1983 වර්ෂයට  ෙපර කාලෙය්  
තිබුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව  විසින් ඇති කළ ෙකොටින් 
විසින් ෙම් ශී ලංකාව  එකම  ෙල් විලක්  කළා.  උතුරු  නැ ෙඟනහිර 
ඇතුළුව මුළු ලංකාෙව්ම සිංහල ජනතාව,  මුස්ලිම් ජනතාව, 
අහිංසක ෙදමළ ජනතාව විනාශ කළා. තිවිධ හමුදාවට, ෙපොලීසියට, 
සිවිල් ආරක්ෂක ෙසේවයට පහර දීලා විනාශ කරලා, විසිපන් 
දහසකට අධික රණ විරුවන් පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් කළා.  
හැතතෑපන් දහසකට අධික පිරිසක් සදාකාලික අබ්බාගතයින් බවට 
පත් කළා. සිංහල ගම්මාන සහමුලින්ම විනාශ කළා.  ඒ  පෙද්ශවල 
ජීවත් වුණු සිංහල ජනතාව  අනාථ කඳවුරුවලයි කල් ෙගවුෙය්. ඒ 
කාලෙය්ත් අය වැය ෙල්ඛනයන් ඉදිරිපත් වුණා. එදා තිබුණු  
ආණ්ඩුව ඒ අය වැයවලින් මුදල් ෙවන් කරලා, ෙකොටින්ට ආයුධ 
ෙග්න්න, ෙබෙහත් සපයන්න, ෙකොටින්ට යාන වාහන ෙදන්න, 
පතෙරොම් ෙදන්න කටයුතු කළා. භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වලින් 
රුපියල් ෙකෝටි ගණන් මුදල් ෙගවන්න එදා ආණ්ඩුව කටයුතු කළා.  

එෙහම තත්ත්වයක් තිෙයද්දි, එහි පතිඵලයක් හැටියට තමයි 
අරන්තලාෙව් තිස්හත් නමක් ගරුතර සංඝ රත්නය ෙපති පිට ෙපති 
කපලා ෙල් ගංගාවල පා ෙකරුෙව්. අරන්තලාෙව් ඒ භික්ෂු 
ඝාතනයට අමතරව ලංකාෙව් අනිකුත් පෙද්ශවලත් ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා ඝාතනය කළා. අෙප් පෙද්ශෙය් පදවි සිරිපුර නායක 
හාමුදුරුෙවෝ ෙබෝම්බ ගහලා මරලා දැම්මා. ඒ වාෙග්ම 
ෙපොෙළොන්නරුවට එහා පැත්ෙත් තිෙබන රුහුණු ෙසෝමාවතිෙය්  
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා හත් නමක් කපලා, ෙකොටලා, ෙපති පිට ෙපති 
ගහලා ෙල් ගංගාවල පා ෙකරුවා. කල්මුෙණ්, කාත්තාන්කුඩි 
මුස්ලිම් පල්ලිවල ආගම අදහමින් සිටි ඒ අහිංසක මුස්ලිම් ජනතාව 
සිය ගණනින් මරලා, විනාශ ෙකරුවා. ශී මහා ෙබෝධීන් 
වහන්ෙසේෙග් ශාඛාවට ෙවඩි තියලා එතැන සිටි උවසු උවැසියන් 
162ක්, ආගමික කටයුතුවල ෙයදී සිටි ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, දස 
සිල් මෑණිවරු ඝාතනය කරලා, විනාශ කර දැම්මා. දළ දා මාළිගාව 
පිපිෙරව්වා. ෙම් විධියට ඒ දරුණු ෙකො ටි තසත්වාදීන් සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන ජාතීන් තුනම විනාශ ෙකරුවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලෙය් තිෙයද්දි, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් තුරුෙල් නැළෙවද්දි මාවිල් ආරු ෙසොෙරොව්ව වහලා 
අෙප් පෙද්ශෙය් ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව 
ලක්ෂයකට සා, පිපාසාෙවන් මැෙරන්නට පභාකරන් කියන ඒ 
නරුමයා කටයුතු කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, එදා ඒ 
තත්ත්වය ඒ පෙද්ශයට පමණක් සීමා වුණු ෙදයක් ෙනොවන බව.  
ලංකාෙව් හැම තැනකම -ෙකොළඹ නගරෙය් පවා- ෙබෝම්බ 
පිපිරුවා. රජෙය් ආයතනවල ෙබෝම්බ පිපිරුවා. බස ් එකකට 
නැග්ෙගොත් ෙකොෙහේදි ෙබෝම්බයක් පුපුරයි ද කියන්න බැහැ. 

කාටවත් ගුවන් යානාවක යන්න බැහැ. මාධ ෙව්දිෙයකුටවත් ඒ 
අවශ තා ඉටු කර ගන්න යාපනය පෙද්ශයට ගුවන් යානයකින්වත් 
පියාසර කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.  හමුදාෙව් 
නිලධාරිෙයකුට යුද්ධ ටැංකියකවත් යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. බිම් ෙබෝම්බ, පැති ෙබෝම්බවලින් ෙම් රෙට් මහා විනාශයක් 
ෙකරුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ඒ කාලෙය්ත් ෙම් අය 
වැයවලින් සල්ලි ෙවන් කළා. අප විරුද්ධ පක්ෂය හැටියට 
ඉඳෙගන ඒ ගැන විෙව්චනය කළා.  නමුත් ඒවා ගණන් ගත්ෙත් 
නැහැ. අප  කවදාවත් ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලුෙව් නැහැ, "අපට 
අය වැෙයන් අරක ෙදන්න, ෙම්ක ෙදන්න"ය කියලා. අෙප් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් හැම ෙදනාම ඉල්ලුෙව්, "ජනාධිපතිතුමනි, 
අෙප් ජීවිත දානය ෙදන්න" කියලායි. අය වැෙයන් "අරක වැඩි 
කෙළේ නැහැ, ෙම්ක කෙළේ නැහැ, ෙම්ක වැරැයි, අරක වැරැදියි" 
කියලා කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. එදා එතුමාෙගන් ඉල්ලුෙව්, 
"ජීවිත රැක ෙදන්න කියලා"යි. "අෙප් ෙදමව්පියන්ෙග්, දරුවන්ෙග්, 
සෙහෝදරයන්ෙග් අෙප් රට, ජාතිය, ආගම රැක ෙදන්න" කියලායි 
එතුමාෙගන් අප ඉල්ලුෙව්. ෙම් රෙට් ෙවන කිසිම නායකෙයක් 
ෙනොකරපු විධියට, ෙමොනම පක්ෂයකවත් නායකෙයක් ෙනොකරපු 
විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ කාරණය ඉතාමත් ෙහොඳින් ඉෂ්ට 
කරලා, - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී මූලාසනය සඳහා ගරු ජානක 

බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 

அவர்கள்  அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக 
பண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE left 
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එෙහම කටයුතු කරමින් එදා 

යුද්ධය අවසාන කරලා, ජාතීන් තුනම සමාදාන කරලා, ඒ ඒ අය 
වැයවලින් රෙට් සියලුම සංවර්ධන කටයුතුවලට මුදල් ෙවන් කළා. 
ගෙම් පාෙර් සිට අධිෙව්ගී මාර්ගය දක්වා, කුඩා ධීවර වරාෙය් සිට 
මහා වරායවල් දක්වා,  පධාන ගුවන් ෙතොටුපළවල් ආදී වශෙයන් 
සියල්ල සංවර්ධනය කළා. මීට ෙපර පැවැති අය වැයවලින් මුදල් 
ෙවන් කරලා පාසල්, ෙසෞඛ  පහසුකම්, තැපැල් කටයුතු, 
ගමනාගමනය, පරිසර කට යුතු ආදී හැම  ෙදයක්ම ජනතාවෙග් 
යහපත ෙවනුෙවන් දියුණු කළා. එෙහම කරලා නවවැනි අය වැය 
තමයි ෙමවර ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ නවවැනි අය වැය තුළිනුත් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට සාමාන  වශෙයන් ෙහෝ ගණනක් ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් විශාමිකයන්ට තවත් ගණනක් ලබා දුන්නා. 
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ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශාම ලබපු නිලධාරිෙයක් හැටියට 
මමත් ෙපෞද්ගලිකව සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, විශාමිකයන්ට වැඩි කළ  
ඒ ගණන මටත් එකතු ෙවන නිසා.  

පිරිෙවන් දියුණු කිරීම සඳහා ෙමොනම ආණ්ඩුවකින්වත් 
ෙමෙතක් ෙම් විධියට  ෙකළින්ම පිරිෙවන් සඳහා කියලා අය වැය 
ෙල්ඛනයකින් මුදල් ෙවන් කෙළේ නැහැ. 

ෙමච්චර කාලයක් අපත් අෙප් අමාත ාංශය මඟින් ෙබෞද්ධ 
සිද්ධස්ථානවලට, පිරිෙවන්වලට මුදල් ෙවන් කරෙගන ආවත්,  ෙම් 
වාෙග් ෙකළින්ම අය වැයකින් පිරිෙවන් දියුණු කරන්නට මුදල් 
ෙවන් කෙළේ  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විතරයි. බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු නි ෙයෝජ  අමාත වරයා විධියට මම ඒ ගැන 
විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවනවා. ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධකම   පිරිෙවන් 
එක්කම දියුණු කරන්නට අපට පුළුවන් තරම් ඉඩකඩ තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම අපි එතුමාෙග් නියමයන් අනුව ගරු අගමැතිතුමා 
අමාත වරයා හැටියට කටයුතු කරන බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 
කටයුතු අමාත ාංශය මඟින් රෙට් අෙනකුත් සිද්ධස්ථාන වන 
ෙබෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් සහ කෙතෝලික සිද්ධස්ථානත් දියුණු 
කරමින් කටයුතු කරෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය මඟින් අෙප් පෙද්ශවල දුක් විඳින 
ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් කරන්නට කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ෙගොවීන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු  යම් යම් ෙද්වල් 
ෙමයින් ඉටු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය ෙවනුෙවන් ෙගොවි විශාම 
වැටුප ලබා ෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.  එදා ඉඳන්  මඩ 
ෙපොෙළොෙව්, ඒ වාෙග්ම කාෂ්ට ෙපොෙළොෙව් ඩහදිය වගුරුවමින්,  
මැෙල්රියා මදුරුවන් එක්ක  කැලෑවල ජීවිත ගත කරමින් ෙලයින්, 
ඩහදිෙයන් රජ රට ෙපොෙළොව ෙපොෙහොර කරමින් ෙම් රටට, 
ෙලෝකයට බත සපයන්නට අෙප් ෙගොවිෙයෝ සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අයට එතුමා ෙගෞරව කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙමම අය වැය ඉතාම 
සාර්ථක අය වැයක් හැටියට සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතියි.  

[අ.භා. 5.09] 

  
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අවුරුදු 30ක් 
තිස්ෙසේ පැවැති කුරිරු යුද්ධයකට අපි යටත් ෙවලා සිටියා. ඒ 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු තුනකට පසුව ඉදිරිපත් කළ අය 
වැයක් මඟින් අපි ෙලොකු ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. දැන් ඒ 
යුද්ධය ඉවරයි. දැන් ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ, රෙට් 
සංවර්ධනය ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ යි කියලා අෙප්  ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා.  ෙහොඳ සංවර්ධනාත්මක අය වැයක් 
ෙම් රටට ඉදිරිපත් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.  නමුත් 
ෙමය "පුස්ස බින්දා වාෙග්" වැඩක් වුණා. අෙප් සියලු 
බලාෙපොෙරොත්තු සුන් ෙවලා ගියා.   

ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් මුදල් අමාත වරයා වශෙයන් නව 
වැනි වරටයි ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් අට වැනි වරට ඉදිරිපත් කළ ඒ අය වැය දිහා අපි 
බැලුෙවොත්, ඒ අමාත ාංශවලට ලබා ෙදනවාය කියපු මුදල් ටිකවත් 
හරියට ලබා දුන්ෙන් නැහැ කියලා ෙපෙනනවා.  ඒ නිසා අප ෙම් 
කථා කරන අය වැෙයන් කියන ෙද් ලබා ෙදයි ද කියන එක ගැන 
අපට විශ්වාසයක් නැහැ. එදා දුෂ්කර ගම්මානවල දරුවන්ට සපත්තු 
ලබා ෙදනවා කියලා අය වැය ලියවිල්ෙලන් ෙපොෙරොන්දුවක් 

දුන්නා. නමුත් ඒ දරුවන්ට එෙහම සපත්තු ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කියවපු අය වැය කථාවට විතරක් 
සීමා වුණා.  

රජෙය් ෙසේවකයා විශාම ගියාට පසුව ලබා ෙදන විශාම 
පාරිෙතෝෂිකය ලබා ෙදන්නට බැරිව; ඒ සල්ලි ෙගවා ගන්න බැරිව 
අද  ආණ්ඩුව  ළතැෙවනවා.  ස්වභාවික විපත් නිසා ෙගවල් 
ෙදොරවල් හානි වුණු මිනිසුන්ට ඒ ෙගවල් ෙදොරවල් නැවත හදා 
ගන්නට අවශ  වන්දි මුදල ෙගවා ගන්න බැරිව අද ආණ්ඩුව ළ 
තැෙවනවා. පාරවල්වලට සල්ලි ෙවන් කළා කියලා මහෙලොකුවට 
කෑ ගහනවා. ෙකොන් තාත්කාරෙයෝ ඇවිල්ලා ෙම් පාරවල් ටික 
හැදුවාට පසුව  ඒ ෙකොන්තාත්කාරයන්ට ලැබිය යුතු සල්ලි ටික 
ලබා ගන්නට බැරිව අද ෙම්  ෙකොන්තාත්කරුවන් ළ තැෙවනවා, ඒ 
සල්ලි ලැබුෙණ් නැහැ කියලා.  ඒ නිසා අපි ෙකොෙහොමද ෙම් අය 
වැය ගැන විශ්වාසයක් තබන්ෙන් කියන එක ගැන ඉස්ෙසල්ලාම 
මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

"කාන්තා ව වසායකයන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක 
ෙපොලී රහිත ණයක් ෙදනවා" කියලා අය වැෙය් තිෙබනවා. අපි 
ඒකට අත් ෙදකම උස්සලා කැමැත්ත පකාශ කරනවා.  නමුත් ෙම් 
පසු ගිය අය වැය දිහා බැලුවාම ෙම් ණය මුදල ලබා ෙදයි ද කියන 
එක ගැනත් අපට  විශ්වාසයක් නැහැ. ලක්ෂ ෙදකහමාරක් ඕනෑ 
නැහැ, රුපියල් 50,000ක්  සුරැකුමක් ලබා ගන්ෙන්  නැතිව ෙම් 
ගෙම් සිටින කාන්තාවන්ට ලබා ෙදන්න.  එෙහම නැත්නම් ෙම් 
අයට ණය ලබා ගන්න එකත් එපා ෙවයි. "ෙම් ණය ලබා ගන්න 
ෙම් ෙම් සුදුසුකම් තිෙබන්නට ඕනෑ, අරවා තිෙබන්නට ඕනෑ,  
ෙම්වා තිෙබන්නට ඕනෑ, ඇප කාරයන් ඕනෑ" කියලා කියද්දි 
අන්තිමට ඒ අය  ණය ගැනීම පෙසක තබා,  ව ාපාරයත් අත්හැර 
දමා යන තත්ත්වයකට පත්ෙවයි කියලා ෙම් කරෙගන ඇවිත් 
තිෙබන ෙද්වල් දිහා බැලුවාමට අපට හිෙතනවා.  විෙශේෂෙයන්ම 
අපි අවධානය ෙයොමු කරනවා, ෙම් කාන්තාවන්ට ෙදන ණය 
මුදලට යම් සැලැස්මක් තිෙබනවාද, ඒ සඳහා ෙකොච්චර මුදලක් 
ෙවන් කර තිෙබනවාද, ඒ සඳහා ඇති ෙවන්න සල්ලි තිෙබනවාද 
කියන එක ගැන.  නැත්නම් අර විශාමිකයන්ට පාරිෙතෝෂික 
දීමනාව ෙගවා ගන්නට බැරි වුණු ආණ්ඩුව, එෙහම නැත්නම් 
ස්වභාවික විපතක් නිසා ෙගයක් කැඩුණාම එයට වන්දියක් ෙගවා 
ගන්න බැරි ආණ්ඩුව, ෙම් කාන්තාවන්ට ස්වයං රැකියාවක් 
කරෙගන යාම සඳහා ෙපොලී රහිත ණය මුදලක් ෙදයි ද කියන එක 
ගැන අපට ෙලොකු  පශ්නයක් තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අපත් යුද්ධය තිෙබනවා කියලා 
ඉවසාෙගන  බලාෙගන සිටියා.  එදා හරි අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.   

බඩු මිල වැඩි වුණාට කෑ ගහන්ෙන් නැතුව, පටි තද කර ෙගන  
අපත් බලාෙගන සිටියා. එතුමා පළමුවන අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී 
අපි හිතුවා, දැනුම නැහැයි කියලා; පළපුරුද්ද නැති හින්දා කියලා. 
නමුත් දැන් එතුමා ඉදිරිපත් කළ නවවන අය වැයත් හරයක් නැති 
අය වැයක් වීෙමන් අපට ෙත්ෙරන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ෙනොහැකියාව; මුදල් ඇමතිවරයාෙග් ෙනොහැකියාව; රට 
සංවර්ධනය කිරීමට ඇති ෙනොහැකියාව. ෙම් මුදල් ඇමතිතුමාට, 
ෙම් ආණ්ඩුවට රට සංවර්ධනය කරන්න සැලැස්මක් නැහැ; 
අදහසක් නැහැ. ෙම්ක එදා ෙව්ල ටුවර්ස් දුවන ආණ්ඩුවක්. ෙම්ක 
එදා ෙව්ල ටුවර්ස් දුවන රටක්. ෙම් අය වැය සකස් කරන්ෙන් එදා 
ෙව්ල සකසා ගන්න මිසක් දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් අනුව 
ෙනොෙවයි කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරනවා.   

එක්සත් ජාතික පක්ෂය එදා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය දිහා 
බලන්න. එයින් ඉෙගන ගන්න. එදා අය වැය තුළින් අදාළ මුදල් 
ලබා දීලා කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන ව ාපාරය ෙම් රටට දායාද 
කළා. එතෙකොට කෘෂි කර්මය විතරක් ෙනොෙවයි විදුලි බලයත් 

769 770 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දියුණු වුණා. රට උඩු යටිකුරු කරන්නට, කෘෂි කර්මෙයන් විදුලි 
බලෙයන් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට ඒ තුළින් හැකියාව 
ලැබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අවට රටවල් අෙප් අය වැය දිහා 
බලාෙගන සිටියා. අෙප් සංවර්ධනය දිහා අවට රටවල් බලාෙගන 
සිටියා. එංගලන්තය අෙප් ෙම් සංවර්ධනය දැකලා තෑග්ගක් දුන්නා. 
වික්ෙටෝරියා ජලාශය,  එංගලන්තය අෙප් සංවර්ධනය දිහා බලලා 
අපට ලබා දීපු තෑග්ගක්. ස්වීඩන් රජය අපට තෑගි ලබා දුන්නා. 
ෙකොත්මෙල් ජලාශය, ඔවුන් අපට ලබා දුන් තෑග්ගක්. ෙම් 
සංවර්ධනය දැකලා ඔවුන් අපට තෑගි දුන්නා. අද වාෙග් එක්සිම් 
බැංකුවලින් වැඩි ෙපොළියට ණය අරෙගන වැඩ කරන්න අපට සිද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. ජර්මන් රජය අපට ලබා දුන් තෑග්ගක්, රන්ටැෙඹ් 
ජලාශය. අපි අය වැය හරියට කියාත්මක කරන ෙකොට, අෙප් රෙට් 
සංවර්ධන ලියවිල්ල හරියට හදන ෙකොට ෙම් රට දිහා බලාෙගන 
ඉන්න වෙට් ඉන්න රටවල් අපට ආශීර්වාද කරන තත්ත්වයක් එදා 
තිබුණා. එදා ෙම්වා බදා ගත්ෙත් නැහැ. සෙහෝදරෙයෝ ටික 
එක්කහුෙවලා ෙම්වා බදා ගත්ෙත් නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාට ඒවා භාර දුන්නා, කරන්න 
කියලා. එතුමා ඒවා හරියට කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අය වැය ලියවිල්ල ඉදිරිපත් කරද්දී 
විෙද්ශ පතිපත්තියක් රටට හඳුන්වා දුන්නා. ෙම් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
දැකලා අෙප් රෙට් කාන්තාවන්ට, අෙප් රෙට් පුරුෂයන්ට ෙවනත් 
රටවල රැකියා කිරීෙම් අවස්ථාව ලැබුණා. ඇඟලුම් 
කර්මාන්තශාලා, ඒ වාෙග්ම කර්මාන්තපුර ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා 
විෙද්ශ ආෙයෝජන නිරායාසෙයන් ගලා එන්න පටන් ගත්තා. අද 
වාෙග් සමෘද්ධිය හිඟා කන්න වුෙණ් නැහැ. එදා අෙප් රෙට් 
පතිපත්ති දිහා බලලා විෙද්ශිකෙයෝ ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කළා. 
ෙම් රෙට් විරැකියාව කියන ෙද් නැති ෙවලා රැකියාවකට 
පුද්ගලයකු ෙසොයා ගන්න නැති තරමට ෙම් රට සංවර්ධනය වුණා. 
ෙම්වා එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට භාර දුන්නා, කර්මාන්ත අමාත වරයා වශෙයන් වැඩ 
කටයුතු කර ෙගන යන්න කියලා. ෙම්වා බදා ගත්ෙත් නැහැ. 
ෙජ්.ආර්. ජයර්ධනෙග් මල්ලිව, අයියාව ෙගනැල්ලා ෙම් කටයුතු 
කෙළේ නැහැ. ඒ ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා මුදල් ඇමතිවරයා අය වැය සකස් 
කරන විට සිවිල් සංවිධානවල අදහස් විමසුවා; සිවිල් 
පුද්ගලයන්ෙග් අදහස් විමසුවා. ඊට පස්ෙසේ මුදල් ඇමතිවරයා 
ෙමොනවාද කෙළේ? සතියක් ෙදකක් හුදකලාව ගත කරලා ෙම් රෙට් 
අය වැය සකස් කළා. එතෙකොට ෙවනම මුදල් ඇමතිවරෙයක් 
සිටියා, ෙම් කටයුත්ත කරන්න.  ෙදොඩම් ෙගොඩ බදා ගත්තා වාෙග් 
ඇමතිකම් ඔක්ෙකොම බදා ෙගන  සිටිෙය් නැහැ. කලින් දවෙසේ 
සිවිල් සංවිධාන එක්ක සාකච්ඡා කරනවා, ෙමොනවාද රටට කරන්න 
ඕනෑ කියලා. පහුව දාට, හාෆ් ෂීට්ස් 25ක් විතර ලියාෙගන ඇවිල්ලා 
අය වැය ඉදිරිපත් කරනවා. එදා අය වැෙය් මීට වඩා ගාම්භීර 
තත්ත්වයක් තිබුණා. එදා රහස ් ෙපට්ටියක් වාෙග් ෙපට්ටියක් 
අරෙගන ඇවිල්ලා, ෙම් රට උඩු යටිකුරු වන්න, සංවර්ධනෙය් 
මාවත විවර ෙවන්න, ෙලෝකයත් එක්ක තරග කරන්න පුළුවන් වන 
විධියට ෙම් රෙට් අය වැය ඉදිරිපත් කළා. එෙහම කාලයක් එදා 
තිබුණා. අද බැලුවාම ෙම්ක අය වැයක් ෙනොෙවයි, සෙහෝදරෙයෝ 
ටික එකතු ෙවලා සල්ලි ෙබදා ගත්තු සෙහෝදර ලියවිල්ලක් කියන 
එක මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කළාම විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරු ෙමය සංසන්දනය කළා. 
විශ්වවිද ාලවල ඉෙගන ගන්න ශිෂ ෙයෝ ෙම් ගැන අධ යනය 
කළා. අඩු ගණෙන් අද ෙම් අය වැය ලියවිල්ල ගැන,  අය වැය 
පකාශය ගැන පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගය කරන ගුරුවරයකුවත් කථා 
කරන්ෙන් නැහැයි කියලා මම පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය ඉවර ෙවලා ඉදිරිපත් 
කළ ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම දවසින් දවස, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද 
රට පපාතයට වැෙටන හැටි ෙපෙනනවා. එදා රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙගවූ පඩිය බලන්න. 2011 දී අය වැෙයන් රජෙය් ෙසේවකයාට 
පඩිය සියයට 10ක් වැඩි කළා. රුපියල් 25,000ක වැටුපක් ගන්න 
ෙකනාට රුපියල් 2,500කින් පඩිය වැඩි වුණා, 2011 වර්ෂෙය් දී. 
2011 දී විශාම වැටුප රුපියල් 1,000කින් වැඩි කළා. 2012 
වර්ෂෙය් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි වීම බලන්න. වැටුපක් 
වැඩි කෙළේ නැහැ. රුපියල් 1,500ක අමතර දීමනාවක් වැටුපට 
එල්ලුවා. එදා විශාම වැටුප වැඩි කෙළේ රුපියල් 500ත්-750ත් අතර 
ගණනක්. දැන් 2013ට ආවා. අද අය වැය බලන්න. පුරසාරම් 
ෙදොඩවන ඇමතිවරු, පුරසාරම් ෙදොඩවන මන්තීවරු යුද්ධය ඉවර 
ෙවලා කියලා කෑ ගහනවා. නමුත් යුද්ධය ඉවර ෙවලා අවුරුදු 
ගණනක් ගිහිල්ලත් ඊළඟ අය වැෙයනුත්  කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

එදා සියයට 10ක් පඩිය වැඩි කළා. ඊට පස්ෙසේ රුපියල් 
1,500ක් පඩියට එකතු කළා. දැන් රුපියල් 1,250යි පඩියට වැඩි 
කර තිෙබන්ෙන්. අපට ෙප්නවා, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අය වැය එන විට 
රුපියල් 1,000ක්වත් වැඩි කර ගන්න බැරි තරමට ෙම් රට 
බංෙකොෙලොත් තත්ත්වයට පත් ෙවනවා කියන එක. ෙම් යන වැඩ 
පිළිෙවළ දිහා බැලුවාම පැහැදිලිව ඒක පකාශ කරන්න පුළුවන්. 
බලන්න,  රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩිය වැඩි කෙළේ දවසට රුපියල් 
40කිනුයි. අය වැය ලියවිල්ල කියවා ඉවර ෙවන ෙකොට ෙපොල් 
ෙතල් ෙබෝතලයත් රුපියල් 40කින් වැඩි ෙවලා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  අෙනක් අතට  සීනි, හාල් 
මැස්සන්, ටින් මාළු, මුං ඇට, කඩල ඇතුළු හැම බඩුවකම මිල වැඩි 
ෙවලා.  ෙම් බඩු මිල වැඩි වීම දිහා බැලුවාම රුපියල් 40ක්  
අරෙගන රජෙය් ෙසේවකයා  ෙමොනවා කරන්න ද  කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානයට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙම්කට ෙහේතු 
ෙමොනවා ද? අෙප් ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
කියනවා, රජෙය් ව ාපාර, රජෙය් ආයතන දියුණු කරන්න අපි 
ශක්තිය ෙදනවා කියලා. ෙකොෙහේද ශක්තිය තිෙබන්ෙන්?  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය දිහා බලන්න. ඒ,  ෙලෝකෙය් වැඩිම මිලට 
විදුලිය විකුණන ආයතනය. ලංකාෙව් අෙප් ජනතාව තමයි 
ෙලෝකෙය් වැඩිම විදුලි බිල ෙගවන්ෙන්. ඒ ආයතනෙය් 2011 
පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 1,926යි. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි. 2012 පාඩුව 
බලන්න. අවුරුදු තුනක් ගිහිල්ලාත් දැන් ෙම්ක අඩු කර ෙගන 
තිෙබනවා ද?  නැහැ. 2011 රුපියල් ෙකෝටි 1,926ක පාඩුවක් 
ලබාපු විදුලිබල මණ්ඩලය අවුරුදු තුනක් යන ෙකොට දැන් රුපියල් 
ෙකෝටි 6,116ක පාඩුවක් ලබන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. අපට 
නිකම් ලයිට් දීලා ද? නැහැ. ෙලෝකෙය් වැඩිම ලයිට් බිලක් ෙගවන 
මිනිස්සු අපි. ඒ වුණාට අෙප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පාලනය 
කර ගන්න ආණ්ඩුවට බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්ෙකන් පාඩු විඳින්ෙන් කවුද?  සමහර විට කුප්පි ලාම්පුෙවන් 
ෙගදරට එළිය ලබා ගන්නා මනුෂ ා ෙවන්න ඇති, ෙම් පාඩුව 
විඳින්ෙන්? ඇයි ඒ? ෙම් පාඩුව පියවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
කරවල කෑල්ලට එෙහම නැත්නම් පරිප්පු කිෙලෝ එකට බදු අය 
කරලායි ෙම් පාඩුව පියවා ගන්ෙන්.   

ඊළඟට, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව සම්බන්ධෙයන් බලන්න. 
ෙලෝකෙය් වැඩිම ෙතල් මිල තිෙබන රටවලින් එකක් තමයි අෙප් 
රට.  ඒත් 2011 ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් පාඩුව කීය ද? 
රුපියල් ෙකෝටි 9,450යි. 2012 පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 8,965යි. 
අපට නිකම් ෙතල් ෙදනවා ද?  නැහැ. ෙම් පාඩුව ෙවනුෙවන් එක 
පැත්තකින් වැඩි මිලට ෙතල් අරෙගන අපි සල්ලි ෙගවනවා.  
අෙනක් පැත්ෙතන් පාඩුව නිසා ෙතල් බින්දුවක්වත් පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැතිව push cycle එෙකන් වැඩට යන මනුෂ යාටත්  
පරිප්පුවලට, හාල්මැස්සාට, අලවලට  බද්ද ෙගවලා ෙම් පාඩුවට 
දායක ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට බලන්න, ජල සම්පත් මණ්ඩලය. ඒ, ඇෙළේ තිෙබන 
වතුර ටික, ඔෙය් තිෙබන වතුර ටික, ග  ෙඟ් තිෙබන වතුර ටික 
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පිරිසිදු කර ෙගදරට ෙගනැවිත් ෙදන මණ්ඩලය.  සල්ලි දීලායි අපි 
වතුර ගන්ෙන්. නමුත් ඒෙක් පාඩුව  බලන්න. 2011 ජල සම්පත් 
මණ්ඩලය ලබාපු පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 3,280යි. 2012 වන ෙකොට 
ෙම්ක අඩු කර ගත්තා ද? යුද්ධය නැති වුණාය කියලා ඔය කියන 
සංවර්ධනය කළා ද? නැහැ. 2012 වන ෙකොට ෙම්ක රුපියල් 
ෙකෝටි 3,630ක පාඩුවක් ලබනවා.  බලන්න, ෙම් වතුර පශ්නය 
ෙකොච්චර උග වුණා ද කියලා. ෙම් පාඩුව විඳින ගමන් අෙප් 
පෙද්ශෙය් වතුර ඉල්ලන පාසල් දරුවන්ට ෙවඩි තියලා මැරුවා. 
වතුර ඉල්ලා කෑ ගහපු පාසල් දරුවන්ට ෙවඩි තියලා මැරුවා. 
ෙම්කද   සංවර්ධනය? ෙම් වතුර ටික හරියට ෙබදා ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වුණාට ෙලෝකයට කෑ ගහලා උගන්ඩාවට 
සල්ලි ෙදනවා. අපි ලාභ ලබනවා වාෙග් අෙප් සල්ලි ටික 
උගන්ඩාවට ෙදනවා, ඔයෙගොල්ලන් වතුර බීලා ඉන්න කියලා.  

අෙනක් අතට බලන්න, CTB එක දිහා. 2011 පාඩුව කීයද? 
රුපියල් ෙකෝටි 742යි. 2012 පාඩුව කීයද?  රුපියල් ෙකෝටි 997යි. 
ඒවා අඩු කර ගත්තා ද? නැහැ. ගෙම් ඉන්න ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් 
නැති ව ාපාරිකයා පවා බස ් එකක් අරෙගන පාරට දැම්මාම 
අවුරුද්දකින් තව බස ්එකක් ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ finance එකත් 
ෙගවනවා ඒ ලැෙබන මුදලින්. ඒ මනුෂ යාට ඒ ෙද් කර ගන්න 
පුළුවන් නම් රජයට බැරි ෙමොකද?  ෙමොකද,  private bus  එෙක් 
ගණන වැඩිද?  නැහැ.  Private bus එෙක් ගණනයි, රජෙය් බස් 
එෙක් ගණනයි එකයි. නමුත් ඒ මනුෂ යාට ෙම්ක කර ෙගන 
යන්න පුළුවන් නම් රජයට CTB එක හරියට පවත්වා ෙගන යන්න 
බැරි ඇයි කියලා මා පශ්න කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  එක පැත්තකින් ෙම් ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය - 
CTB එක - කඩා වැටුණා විතරක් ෙනොෙවයි, පාඩු විඳිනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒෙක් වැඩ කරන පුද්ගලයාත්, ඒෙක් වැඩ කරන 
ෙසේවකයාත් තම පවුලට අවලංගු කාසියක් බවට පත් ෙවලා. 
ෙවලාවට පඩි ටික ෙගනැවිත් ෙගදරට ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් 
උදා ෙවලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රටටත් ඒ අය අවලංගු කාසියක් 
ෙවලා. බැංකුවකින් ණයක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා. 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයාට ෙවන 
ණයක් ගන්න ෙකනකුට   ඇප කාරයකු වශෙයන්වත් අත්සන් 
කරන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

ගුවන් සමාගම් දිහා බලන්න.  එයාර් ලංකා ආයතනෙය් 2011 
පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 1,967යි; 2012 පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 
2,597යි. බලන්න, අවුරුදු තුනක පාඩුෙව් size එක. අෙනක් අතට 
මිහින් ලංකා ආයතනෙය්  2011 පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 196යි;  
2012 පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 286යි.    

ෙකෝ, ෙම් සංවර්ධනය? ෙකෝ ෙම් යුද්ධය ඉවර වීෙම් 
දායකත්වය? එදා අපි  රට නැඟුෙව් ෙමෙහමයි, ෙමෙහමයි කියලා 
කෑ ගහන අය යුද්ධය ඉවර වුණාට පසුව කළ ෙද් ෙකෝ? ෙම් සල්ලි 
ෙකොෙහේද ගිෙය්? ඇයි ෙම් ආයතන පාඩු විඳින්ෙන්? ගෙම් 
කඩකාරයා වුණත්, කඩ ෙදකක් තිෙබනවා නම්, කඩ ෙදකම පාඩු 
විඳිනවා නම් -තමන්ෙග් ව ාපාර ෙදකම පාඩු විඳිනවා නම්- එකක් 
ෙහෝ වහලා දමනවා ෙන්. ෙමොකද ෙම් ආයතනය වහන්ෙන් නැතිව 
තියාෙගන ඉන්ෙන්? නම මිහින් ලංකා නිසා ද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මිහින් ලංකා ෙනොෙවයි "මහින්ද ලංකා" කළත්  ශී 
ලන්කන් ආයතනය ලාභ ලබනකම් මිහින් ලංකා එකක් අපට ඕනෑ 
නැහැ. ෙම් ආයතනය වහලා දමන්න. ෙම්කට බදු ෙගවන්ෙන්, 
ෙම්ෙකන් පීඩා විඳින්ෙන් ගුවන් යානාවකට අඩියක් තියලා නැති 
මනුෂ යායි. ඒ මනුෂ යාෙග් කිරි ටිෙකන්, ඒ මනුෂ යාෙග් පරිප්පු 
ටිෙකන්, ඒ මනුෂ යා කන හාල්මැස්සන්ෙගන්, ඒ මනුෂ යා කන 
අල ෙහොද්ෙදන් තමයි ෙම් ගුවන් යානා සමාගම් නඩත්තු කරන්ෙන්.  

ෙජ්ම්ස් පැකර් ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඉඳන් ලංකාවට ආවාම ඔහුට බදු 
සහන ෙදනවා. නමුත් ෙම් ආයතන නඩත්තු කරන්න අෙප් 
ව ාපාරිකයාට බදු ගහනවා. ගුවන් යානා පාවිච්චි කරන මිනිසුන්ට 
ෙම් රටට ඇවිත් බදු සහන ඇතිව වැඩ කරන්නට පුළුවන්. නමුත් 

අෙප් ව ාපාරිකයා ෙම් ගුවන් යානාවල ගිහින් නැතිව ඇති; airport 
එකට ගිහින් නැතිව ඇති. ඒ ව ාපාරිකයාට තමයි අද ෙම් බදු බර 
කරට වැටිලා, තමුන්ෙග් ව ාපාරය කඩාෙගන වැටිලා, බැංකු ණය 
ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
ෙම් ගුවන් යානා පාවිච්චි කරන කැසිෙනෝකාරයන්ට, ෙජ්ම්ස් 
පැකර්ලා වාෙග් අයට එෙහම එකක් නැහැ. ගුවන් යානෙයන් 
බැහැලා රටට අඩිය තිබ්බා විතරයි ඒ මිනිසුන්ට සියලු බදු සහන  
හම්බ ෙවනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු  
කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ. 
ෙම් අය වැෙයන් ජනතා සල්ලිවලින් -ජනතාවෙගන් බදු එකතු 
කරපු සල්ලිවලින්- ශී ලන්කන් ආයතනයට විතරක් රුපියල් 
ෙකෝටි 1,950ක් දුන්නා. දානය දුන්නා. මිහින් ලංකා ආයතනයට 
රුපියල් ෙකෝටි 650ක් නිකම් දුන්නා. එතැනින් නතර වුෙණ්ත් 
නැහැ. ශී ලන්කන් ආයතනය අරෙගන තිබුණු බැංකු ණය රුපියල් 
ෙකෝටි 126ක්  කපා හැරියා. ෙම්වා කපා හරින්න පුළුවන්. ෙම් 
සල්ලි ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්වායින් වද විඳින්ෙන් ගෙම් 
ඉන්න අහිංසක ජනතාවයි. යුද්ධය නැති වුණා කියලා ජනතාව 
ආශාෙවන් හිටියා. යුද්ධය නැති වුණා කියලා දැන් අෙප් පශ්න 
ඉවරයි, අපිට කාලා, බීලා, ඇඳලා ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් සමාජයක් 
හැෙදනවා කියලා හිතුවත්, මිනිසුන්ට අද එෙහම ඉන්න බැරි 
සමාජයක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී මීට වැඩිය 
ෙම්වා ගැන හිතන්න ඕනෑ ෙන්ද? එතැනින් නතර වුෙණත් නැහැ. 
ගුවන් යානා සමාගම් ෙදකක් පාඩු විඳිමින් ෙමෙහම නඩත්තු කරන 
විට ඒවා වහන්ෙන් නැතිව, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළකුත් හැදුවා. 
ඒකත් හැදුෙව් ණය ෙවලායි; රෙට් සල්ලිවලින් ෙනොෙවයි. 
මාසයකට ගුවන් යානා 50ක්වත් ෙගොඩ බාන්ෙන් නැති ෙම් සුදු 
අලිෙයක් වාෙග් ව ාපාර නඩත්තු කරන්ෙන් කවුද?  

අෙනක් පැත්ෙතන්,  හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා.  2012 
වර්ෂෙය් හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් ගත් ණයවල ෙපොලිය 
රුපියල් ෙකෝටි 220ක් කියලා "ෙකෝප්" වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ෙම් 
ෙපොලිය ෙගව්ෙව් වරාෙයන් ආපු මිනිසුන්ද? නැහැ. ගෙම් අහිංසක, 
දුප්පත් ජනතාවයි. පරිප්පුවලට, සීනිවලට, අලවලට, හාල්මැස්සන් 
ෙහොද්දට, පාන් රාත්තලට එකතු කළ බදු නිසා ෙන්ද ෙම් 
හම්බන්ෙතොට වරායට -නැව් 14ක් ආපු වරායට- ගත් ණයවලට 
ෙපොලිය වශෙයන් 2012 අවුරුද්ෙද් දී රුපියල් ෙකෝටි 220ක් 
ෙගව්ෙව්? ඒ නිසා ආර්ථිකය ගැන මීට වඩා හිතන්නට ඕනෑ. වැඩ 
කළා කියලා හරි  යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් 
ෙවෙළඳ ගනුෙදනු දිහා බලමු. 2005 දී අෙප් ආනයනය ෙඩොලර් 
මිලියන 8,863යි. 2005 දී අෙප් අපනයනය ෙඩොලර් මිලියන 
6,347යි. 2005 දී අපි ෙවනත් රටවල් එක්ක ගනුෙදනු කරන්න 
ගිහින් රුපියල් ෙකෝටි 32,708ක් පාඩු වින්දා. 2012 වන විට, 
අවුරුදු 7ක් ගියාට පසුව, -දැන් යුද්ධය ඉවරයි-  ආනයනය ෙඩොලර් 
මිලියන 19,183යි. කයිවාරු ගැහුවාට අපනයනය වැඩි ෙවලා 
නැහැ. ෙම් රටට ආෙයෝජකෙයෝ ආවා කිව්වාට අපනයන වැඩි 
ෙවලා නැහැ. 2012 -යුද්ධය නැති ෙවලාෙව්- අපනයනය ෙඩොලර් 
මිලියන 9,774යි.  යුද ආයුධ ෙගනාවා නම් අපි කට වහෙගන 
ඉන්නවා. යුද්ධ ආයුධ ෙගනැල්ලා ෙනොෙවයි.  යුද්ධය ඉවරයි. 
නමුත් අපි ෙවෙළඳ ගනුෙදනු කරන්නට ගිහින් රුපියල් ෙකෝටි 
122,317ක පාඩුවක් විඳිනවා. ෙකෝ ආර්ථික වර්ධනය, ෙමොකක්ද 
සංවර්ධනය, ෙකෝ අෙප් දැනුම? මම ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කළ අය 
වැයක් ද ඉදිරිපත් කෙළේ කියා මම අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අපි ණය 
ගත්ත හැටි බලන්න. 2006 දී අපි විෙද්ශ රටවලට රුපියල් ෙකෝටි 

773 774 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

1,700ක් ණය ෙගව්වා. 2012 වන විට අවුරුදු 6ක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට යුද්ධය නැහැ. දැන් අපි විෙද්ශ රටවලට ණය 
ෙපොලිය විතරක් කීයක් ෙගවනවා ද? 2012 දී ෙපොලිය විතරක් 
රුපියල් ෙකෝටි 9,080ක් ෙගව්වා. ෙකෝ අෙප් සංවර්ධන 
ඉලක්කවලට අපි ගියා ද? එක්ෙකෝ අපි ෙපොලියට ගන්න ඒවා 
නතර කරන්නට ඕනෑ. ෙම් සුදු අලි වාෙග් ව ාපාර නවත්වලා රට 
සංවර්ධනය කරන මාවතකට යන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
ආනයනය කරන ෙද්වල් අඩු කරන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජනතාව එක දවසකට, විෙද්ශ රටවලින් 
ෙගෙනන  රුපියල් ෙදෙකෝටි තිස්ලක්ෂයක ඇපල් කනවා. ඒවා 
නැති කරන්නට ඕනෑ. ඒවා නැති කරන්න අෙප් අඹ වගාව දියුණු 
කරනවා ද? 

අෙප් රෙට් හැෙදන අඹ ෙගඩිය පිට රටින් ෙගෙනන ඇපල් 
ෙගඩියට වඩා මිල වැඩියි. හැතැප්ම 10,000කට, 15,000කට එහා 
සිට ෙගෙනන ඇපල් ෙගඩිය අෙප් රෙට් ලාෙභට ෙදනවා. නමුත් 
අෙප් රෙට් හැෙදන අඹ ෙගඩිය මිල වැඩියි. ඒක අපට කන්න බැහැ. 
නමුත් ඇපල් ෙගඩියට වඩා අෙප් රෙට් අඹ ෙගඩිය රසයි. නමුත් 
අපට අෙප් රෙට් අඹ කන්න විධියක් නැහැ. ෙම් රෙට් මිනිස්සු පිට 
රටින් ෙගෙනන මිදි කනවා. යාපනෙය් කෘෂි කර්මය දියුණු 
කරන්ෙන් නැහැ. කෘෂි කර්මය දියුණු කරනවා කියලා පැළ 
ෙවන්ෙන් නැති ඇට ෙබද ෙබදා ගම් ගාෙන් ඇවිදිනවා. මිනිස්සුන්ට 
පැළ ෙබදා ෙදනවා. නමුත් ඒවා පැළ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ෙද්ශපාලන කියාවලියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් 
රෙට් අඹ වගාව, යාපනෙය් මිදි වගාව සශීක කරන්න පුළුවන් නම් 
ඒක ඉතා ෙහොඳ ෙදයක්ය කියලා මම කියනවා. අෙප් රෙට් සිටින 
මිනිසුන් අෙප් රෙට් මිදි කන්ෙන් නැතිව රුපියල් ලක්ෂ 14ක් පමණ 
වැය කර පිට රටින් ෙගෙනන මිදි කනවා. අෙප් රෙට් මිනිසුන් පිට 
රටින් ෙගෙනන ෙදොඩම් කනවා. බිබිෙල් ෙදොඩම් තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් මිනිසුන් රුපියල් 29,700,000ක් පමණ වැය කර පිට රටින් 
ෙගෙනන ෙදොඩම් කනවා. කෘෂි කර්මය දියුණු කරනවා කියන්ෙන්, 
වප් මඟුල් කරන එක ෙනොෙවයි. කෘෂි කර්මය දියුණු කරනවා 
කියන්ෙන්, ඇට ෙබද ෙබදා ඇවිදින එක ෙනොෙවයි. කෘෂි කර්මය 
දියුණු කරනවා කියන්ෙන්, ෙහොඳම ෙගවතු වගාවට රුපියල් 
10,000ක් ෙදන එක ෙනොෙවයි. ඒවා ෙදන්න. ඒවා කරන්න. නමුත් 
අෙප් රටට පලතුරු වර්ග ආනයනය කිරීම නවත්වලා ඒවා අෙප් 
රෙට්ම නිෂ්පාදනය කර ගන්න කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා අෙප් 
රෙට් ෙහොඳ ෙපොෙළොවක් තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙළොව සකස් කර ෙගන 
පලතුරු නිෂ්පාදනය සදහා අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම 
විෙශේෂෙයන් කියනවා. ෙම් අය වැය ලියවිල්ල අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තු සියල්ල සුන් කළ  අය වැයක්ය කියා නැවත 
පකාශ කරමින් මම නිහඩ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 5.29] 
 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා (ජාතික සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக - ேதசிய வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyasena Gamage- Minister of National 
Resources) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

අවස්ථාෙව් 2014 වර්ෂෙය් අය වැය පිළිබඳව අදහස් කීපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා ෙම් ෙවලාෙව් 
සතුට පකාශ කර සිටිනවා. 

වසර තිහක් තිස්ෙසේ පැවතුණු කුරිරු තස්තවාදය, ඒ බිහිසුණු 
යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් රට මුදා ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් මුදල් 
ඇමතිතුමා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ පස්වැනි 
අය වැය ෙල්ඛනය ගැනයි අපි ෙම් කථා කරනු ලබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් ඉස්සර වාෙග් එක අවුරුද්දක් ගැන පමණක් සිතා 
ෙනොෙවයි.  පසු ගිය වසෙර් අත් දැකීම් අනුව, ෙවනස් වන 
සැලැස්මක් අනුව අවුරුදු තුනකට සැලසුම් කරලා අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්දට තමයි අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කර ෙගන යන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් revolve වුණු plan එකක් අනුවයි. "ෙම් අය වැෙය් 
කිසිම අලුත් ෙදයක් නැහැ, ෙම් අය වැය පුස්සක්" කියලා 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කියන්ෙන් ෙම් ගැන අවෙබෝධයකින් 
ෙතොරවයි. අවුරුදු 50කට ඉස්ෙසල්ලා කාලය ගත්ෙතොත් ඒ 
කියන්ෙන් 1960 ගණන්වල ලංකාවටත් වැඩිය ෙනොදියුණු රටක් 
තමයි දකුණු ෙකොරියාව. ඒ රට සුළු කාලයකින් දියුණු වුෙණ් සෑම 
වර්ෂයකම අවශ තාව අනුව ෙවනස් කළ සැලසුම් සහිතව අවුරුදු 
පෙහන් පහට සකස් කළ අය වැය නිසායි. රටවල් දියුණු ෙවන්ෙන් 
යම් කිසි සැලසුමක් අනුව අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
පමණයි. එෙහම නැතිව එක් අවුරුද්දක් පමණක් ගැට ගහ ගන්න 
අය වැය හදලා ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් ෙවන්න 
ෙකොෙහොමත්ම පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා  පකාශ කරලා තිබුණා, 
ෙම් රජය යටෙත් සියයට එකක ජන ෙකොටසක් ෙවනුෙවන් 
සියයට 99ක් වන ජනතාවට දුක් විඳින්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. මම කියන්න කැමැතියි, 1977 වර්ෂෙය් විවෘත ආර්ථික 
පතිපත්තිය හඳුන්වා දුන්නාට පස්ෙසේ දුප්පත් අය තවදුරටත් 
දුප්පත්වීමත්, ෙපොෙහොසත් අය තවදුරටත් ෙපොෙහොසත්වීමත් 
දකින්නට ලැබුණු බව. නමුත් මහින්ද චින්තන වැඩ පි ළිෙවෙළන් 
පස්ෙසේ ෙම් තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් වුණා. 
ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, 2001 වර්ෂෙයන් පසේසේ "යලි පුබුදමු ශී 
ලංකා" වැඩසටහන යටෙත් එකම දුප්පත් තරුණෙයකුටවත් 
රැකියාවක් ලබා ෙදන්න ඒ රජයට බැරි වුණු බව. පසු ගිය අවුරුදු 
පහ ඇතුළත ෙම් රජය ෙකොපමණ රැකියා පමාණයක්  දී තිෙබනවා 
ද? දැන් රැකියා නැති උපාධිධාරින් ඇත්ෙත්ම නැහැ. ෙම් වර්ෂෙය් 
විශ්වවිද ාලෙයන් පිට වුණු උපාධිධාරින් හැෙරන්න රැකියා 
ෙනොමැතිව සිටි සියලුම උපාධිධාරින්ට පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් 
රජය රැකියා අවස්ථා ලබා දීලා තිෙබනවා. 

පසු ගිය අවුරුදු පහ ඇතුළත ඉතා දුප්පත් ජනතාවෙග් පමාණය 
සියයට 15 ඉඳලා සියයට 6 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබන බව සංඛ ා 
ෙල්ඛනවලින් මනාව පැහැදිලි ෙවනවා. ෙම්ක සංඛ ා 
ෙල්ඛනවලට පමණක් සීමා ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි. ගාලු 
දිස්තික්කෙය් හිනිදුම ආසන ය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයා 
වශෙයන් මම දුප්පත් මිනිස්සු ෙහොඳට හඳුනනවා; ඔවුන් සමඟ 
ජීවත් ෙවනවා. අපට අත් දැකීෙමන්ම ෙපෙනනවා ඔවුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය පිළිබඳව. ඉතින් ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් සියයට 1ක් 
ෙවනුෙවන් සියයට 99ක් දුක් විඳිනවා කියලා. මම විපක්ෂෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, විෙව්චනය කරන ෙකොට ෙම් රජෙය් සැබෑ 
දුර්වලකම් ෙපන්වා ෙදන්න කියලා. 

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් අරමුණ ෙම් රට පංචවිධ බල  
ෙක්න්දයක් බවට පත් කිරීමයි. දැනටමත් ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර 
රැසක්ම අර ෙගන තිෙබනවා. පධාන වරායවල් 05ක් ඇති කරලා  
ෙම් රට සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. අවුරුදු 30කටත් වැඩි 
කාලයක් තිස්ෙසේ මැතිනියෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් පටන් හදන්න හදපු 
කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය දැන් සම්පූර්ණ කරලා 
විවෘත කරලාත් ඉවරයි. ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් 
ෙදකක් සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. දැන් රෙට් තිෙබන ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සංඛ ාව 12ක් පමණ ෙවනවා. දකුණු අධිෙව්ගී 
මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන්ම නිම කිරීමට ආසන්නව පවතින අතර, 
ලංකාව පුරා දිෙවන අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් කුඩා රට දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානයක් කිරීමට අධ ාපනය 
භාර ඇමතිවරු සහ නිපුණතා කටයුතු භාර ඇමතිතුමාත් දැනටමත් 
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කටයුතු සංවිධානය කරමින් පවතිනවා. ෙහෝමාගම ආරම්භ කිරීමට 
දැනටමත් කටයුතු කර ඇති විෙද්ශ විශ්වවිද ාලය ආරම්භ කළාම 
විශ්වවිද ාල අධ ාපනෙය් ෙපරළියක් ඇති ෙවනවා. ෙම් අය වැය 
පුස්සක් ෙලස හඳුන්වන්ෙන් අය වැෙය් ඇති අනාගත දැක්ම ගැන 
 ෙනොසැලකීම නිසා ෙහෝ ෙද්ශපාලන කුහකකම නිසා බවයි මම 
නම් කල්පනා කරන්ෙන්. 

ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කරන ණය බර ගැනත් යමක් පකාශ කළ 
යුතුයි. මහ බැංකු අධිපතිතුමා අහලා තිෙබනවා, ණය නැතිව දියුණු 
වුණු ෙකොම්පැනියක් ෙහෝ ව ාපාරයක් තිෙබනවාද කියලා. 
ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඕනෑම රටක 
සංඛ ා ෙල්ඛන අර ෙගන බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා ණය අර ෙගන 
තිෙබන බව. ඇෙමරිකාව, ෙකොරියාව, ජපානය, චීනය ආදී හැම 
රටක්ම වාෙග් දියුණු වුෙණ් ණය අර ෙගන තමයි. පසු ගිය කාලෙය් 
ගත් සියලුම ණය වියදම් කර තිෙබන්ෙන් සංවර්ධන කටයුතුවලට 
පමණයි. ජාතික ආදායෙමන් සියයට 100කට වැඩිෙයන් තිබුණ 
ණය බර අද සියයට 80 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2016 පමණ 
වන විට ෙමය සියයට 65 දක්වා අඩු කිරීමට සැලසුම් කිරීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. මාත් කුඩා ෙත් වතු ව ාපාරිකයකු ෙලස 
ව ාපාර ආරම්භ කෙළේ ණය අර ෙගනයි. ණය නිසි ෙලස 
කළමනාකරණය කරනවා නම් ණය ගැනීම පශ්නයක් ෙනොවන 
බව මා අත්දැකීෙමන්ම දන්නවා.  

2014 අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් පුනරාවර්තන වියදම් ඉක්මවා 
ගිය ආදායම් අතිරික්තයක් ඇති කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
අෙප්ක්ෂා කර තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය පුරාම අපට දකින්නට 
ලැබුෙණ් ආදායම් හිඟයක්. ෙම් නිසා රජෙය් එදිෙනදා කටයුතු 
සඳහා දවශීලතා පශ්න, මුදල් පශ්න ඇති වුණා. සමහර 
සැපයුම්කරුවන්ට නිසි ෙවලාවට මුදල් ෙගවන්න බැරි වූ අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු වුෙණ් බදු ෙයෝජනාවලට අනුව අෙප්ක්ෂිත 
ආදායම ෙනොලැබීමයි. ෙම් ගැන ෙහොඳම උදාහරණය තමයි මිලියන 
500කට වැඩි පිරිවැටුමක් ලැබූ සුපිරි ෙවෙළඳසැල් සඳහා පසු ගිය 
අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ බද්ද. සුපිරි ෙවෙළඳසැල් හිමියන් 
ආයතන ෙබදලා ෙකොටස් කිරීම නිසා එම ෙයෝජනාෙවන් 
අෙප්ක්ෂිත ආදායම ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ ආයතනවල ෙබදීම් කළ 
නිසා ඇත්තටම අපි සුපිරි ෙවෙළඳ සැල්වලින් ලබා ගන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ආදායම ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. ෙමවර අය වැය මඟින් ඒ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 250 
දක්වා අඩු කරලා ෙකොටස් කිරීමට ඇති හැකියාව සම්පූර්ණෙයන්ම 
නතර කරලා තිෙබනවා.  

ෙමවර අය වැෙයන් බදු ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
පසු ගිය අය වැය ෙයෝජනාවලින් ලැබූ අත් දැකීම් අනුවයි. ෙම් නිසා 
ෙමවර අෙප්ක්ෂිත ආදායම් අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙව්වි. මීට කලින් වර්ෂවලදී මුහුණ දීමට සිදු වූ එදිෙනදා වියදම් 
පියවා ගැනීෙම් පශ්නය ෙම් වසෙර් ඇති ෙනොවන ෙලසයි අය වැය 
සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. 2014 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලට අනුව 
පුනරාවර්තන වියදම් ඉක්මවා යන ආදායමක් රජය අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ෙමය මීට කලින් ෙනොතිබුණු ෙදයක්. මීට කලින් රජෙය් 
ආදායම්වලින් ඉතිරි කිරීමක් දක්නට ලැබුෙණ් නැහැ. 2014 සිට 
රජය විසින් ද ඉතිරි කිරීම් කරන ෙහයින් ෙමය විශාල ආර්ථික 
ජයගහණයක් ෙලසයි මා සලකන්ෙන්. 

2010න් පසුව ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය මඟින් අය වැය 
පරතරය කමානුකූලව අඩු කර තිෙබනවා. 2009 වසෙර්දී අය වැය 
හිඟය සියයට 9.9ක්. ඉන් පසුව අය වැය පරතරය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට අනුව අඩු වී තිෙබනවා. 2014දී එය සියයට 5.2 දක්වා 
අඩු කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් අයුරින් පසු ගිය අවුරුදු පහ 
තුළ අය වැය පරතරය කමානුකූලව අඩු කර ඇති අතර, 2016 වන 
විට එය සියයට 3.8 දක්වා අඩු කිරීමට සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. 
බඩු මිල වැඩි වීම පාලනයටත්, උද්ධමනය අඩු වීමටත් ෙමම 
තත්ත්වය ෙහේතු වනවා ඇති.  

අද වෘත්තීය සමිති බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් වැටුප් වැඩි 
කිරීමට වඩා උද්ධමනය පාලනය කර බඩු මිල වැඩිවීම 
වැළැක්වීමටයි. අය වැය පරතරය වැඩි වීමත්, වැටුප් වැඩි වීමත් 
නිසා උද්ධමනය වැඩි වන අතර බඩු මිල තව තවත් ඉහළ යන බව 
වෘත්තීය සමිති ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. පසු ගිය කාලය තුළ 
උද්ධමන ෙව්ගය ඉතා අඩු තත්ත්වයක පැවතීම මඟින් -තනි 
ඉලක්කමක උද්ධමනයක් පැවතීම මඟින්- ආර්ථික 
කළමනාකාරිත්වෙය් සාර්ථකත්වය පැහැදිලි ෙවනවා.  තනි 
ඉලක්කෙම් උද්ධමන ෙව්ගයක් දිගටම පවත්වා ෙගන යෑම ෙමම 
අය වැෙය් අරමුණ බව සඳහන් කළ යුතුයි. 2016 දක්වා දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 7.5ත්, සියයට 8ත් අතර පවත්වා ෙගන යෑමටයි සැලසුම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. මෑතකදී ඉදිරිපත් කළ ෙලෝක බැංකු 
වාර්තාෙවන් වුණත් පැහැදිලි ෙවනවා, ලංකාෙව් ආර්ථික 
කළමනාකාරිත්වය යහපත් මට්ටමක පවතින බව.  

ෙමම අය වැය ෙයෝජනාවලින් මීට කලින් සලකා ෙනො බලන 
ලද අංශයක් ගැන ෙමහිදී සඳහන් කරන්නවා. වෘත්තීයෙව්දින් 
සඳහා විෙශේෂ බදු සහන ෙමම අය වැෙයන් සලසා දී තිෙබනවා. 
කිසිම රටක් සංවර්ධනය කරන්න බැහැ, වෘත්තීයෙව්දින්ෙග් සහාය 
නැතුව. අෙප් ඉතිහාසෙය් රජවරුන් ළඟ සිටි ෙයෝධයන් ෙසේ 
සලකන්ෙන් ඒ කා ලෙය් හිටපු පධාන වෘත්තීයෙව්දින්. සෑම රජ 
ෙකෙනක්ම ෙම් ෙයෝධයන්ෙග් -ඒ කියන්ෙන් වෘත්තීයෙව්දින්ෙග්- 
සහෙයෝගය ලබා ගත්තා. ඔවුන් සතුටු කරන්න පියවර ගත්තා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ර ෙට් සංවර්ධනය 
සඳහා ෙමොවුන්ෙග් සහාය ලබා ගන්නයි. විද්වතුන්ට, 
වෘත්තීයෙව්දින්ට පැවති රජයන් නිසි ෙලස ෙනොසැලකූ නිසා 
විද්වතුන් විශාල පිරිසක් රට හැර ගිය බව තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා. පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් විශාල පමාණෙය් 
සහන ලබා දී ඇති බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති. ඒවා 
එකිෙනක විස්තර කරන්න ෙවලාව මදි. ඒ කිසිදු සහනයක් ෙම් අය 
වැෙයන් අවලංගු කරලා නැහැ.  

මා මුලින් සඳහන් කළ පරිදි පසු ගිය කාලය තුළ ඉදිරිපත් 
කරන ලද සියලු අය වැය සංවර්ධනය හා සාධාරණ ෙලස ධනය 
ෙබදී යෑම අරමුණ කරෙගන සකස් කළ ෙහයින් ඒ සියලුම අය 
වැය ෙල්ඛන සමස්තයක් ෙලස සලකලායි විෙව්චනයට ලක් කළ 
යුත්ෙත්. ෙමම අය වැෙය් අරමුණ මහ ජනතාවට වැඩි බරක් 
පටවන්ෙන් නැතිව සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමයි. 

සහන ලබා දීමත්, සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමත් මූලික ෙකොට 
ගත් අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය 
හිමි විය යුතු ෙවනවා. ෙම් අය වැය ෙයෝජනා අතෙර් අෙප් ගාමීය 
පෙද්ශවලට වැදගත් වන ෙයෝජනා ෙදකක් සම්බන්ධෙයන් මම 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්නට, 
අග්නිදිග ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රට බවට පත් කරන්නට, ගම 
හදලා රට හදන්න,  ගම දියුණු කරන්න අවශ  යටිතල පහසුකම් 
ඇති කරන්න අවශ  පතිපාදන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය 
කාලය  තුළ ලබා දුන්නා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු අමාත තුමා. දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக) 
(The Hon. Piyasena Gamage) 
වසර කීපයක් තිස්ෙසේ දිවි නැඟුම, ජාතික සවිය, ගම නැඟුම, 

මඟ නැඟුම යටෙත් අෙප් ගාමීය පෙද්ශවල, විෙශේෂෙයන් පළාත් 
පාලන හා පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශවල තිෙබන මාර්ග පද්ධති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවර්ධනය කරන්න විවිධාකාරෙයන් මුදල් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා 
එහි විශාල සංවර්ධනයක් ඇති වී තිෙබනවා. නමුත් ඒවා නඩත්තු 
කිරීමට අෙප් හුඟක් පාෙද්ශීය සභාවලට හැකියාවක්, ශක්තියක් 
නැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් මාසයකට රුපියල් 
මිලියනය බැගින් -රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින්- පාෙද්ශීය සභාවලට 
ලබා දීලා, නඩත්තු ඒකක හදලා, යටිතල පහසුකම් ලබා දීලා ඒවා 
නඩත්තු කිරීම සඳහා අවශ  ශක්තිය සපයන්න පතිපාදන ෙවන් 
කර දී තිෙබනවා. එය ඉතාම වැදගත් කරුණක්ය කියන කාරණය 
විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව ෙමයින් 
අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.46] 
 

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂය සඳහා සුබවාදී 

අය වැයක් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අය වැය ෙදවැනි වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී 
එයට සහභාගි වන්නට මට ද යම් කාලයක් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු 
කථානායකතුමන්ටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමන් 
වන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාත තුමන්ටත්, එතුමාෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමවර අය 
වැය මා දැක්ෙක් ජනහිතකාමී අය වැයක් හැටියටයි. ෙමොකද, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් සියලුම ජන ෙකොටස් ඒක රාශි 
කරලා, ඒ ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ෙම් අය වැයට ඇතුළත් 
කරලා, සුබවාදී අය වැයක් වාෙග්ම ජනහිතකාමී අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කළා. අෙප් ගෙම් ෙගොවි සංවිධානවල නිෙයෝජිතයින්, 
වෘත්තීය සමිතිවල නිෙයෝජිතයින්, ගාමීය නායකයින්, රාජ  
ෙසේවෙය්  නිලධාරින්, අමාත වරුන්, මන්තීවරුන්, පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනඥයින් සියලුම ෙදනා කැඳවලා, ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම 
අදහස් විමසලා, ඒ අදහස්වලට ගරු කරලා සකස් කරපු අය වැයක් 
හැටියටයි මම 2014 අය වැය ෙල්ඛනය දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිසිම ෙදයක් අඩංගු ෙනොවුණු 
පුස්සක් හැටියට තමයි විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙමවර අය වැය ගැන 
සඳහන් කෙළේ. නමුත් මම කියන්න කැමැතියි, කෘෂි ජීවෙනෝපාය 
හා වාරිමාර්ග සංවර්ධනය, ෙසෞඛ  ෙසේවය, අධ ාපනය, විදුලි 
බලය, ජලය, තරුණ පරපුර, ළමා පරපුර, කාන්තාවන් ෙම් සියලු 
ෙදයම ආවරණය  වන පරිද්ෙදන් තමයි ෙමවර අය වැය සකස ්කර 
තිෙබන්ෙන් කියලා. මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කෘෂිකාර්මික 
පෙද්ශයක්. ඒ බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ඌව පරණගම ආසනයයි. කෘෂි 
කාර්මික පළාතක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු හැටියට මට 
කනගාටුවක් ඇති වුණා, මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඌව පළාෙත් 
මන්තීවරයකු වුණත් එතුමා කෘෂිකර්මය ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙය් 
කිසිවක් නැහැයි කියන මතෙය්  හිටපු එක ගැන. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය තුළ වාරි මාර්ග 
සංවර්ධනයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමා 
කිව්ෙව් වාරි මාර්ග සංවර්ධනයට කිසිම මුදලක් ෙම් අය වැය තුළ 
ඇතුළත් කර නැහැයි කියලායි. නමුත් මම කියන්න කැමැතියි, 
දැනට නිම වී ඇති ෙවෙහරගල, රඹකැන්ඔය, දැදුරුඔය  පෙද්ශවල 
ඇළ ෙව්ලි, කුඹුරු, ඉඩම් සංවර්ධනයට පමණක් ෙම් අය වැය 
තුළින් රුපියල් මිලියන 1,700ක් ෙවන් කර දී තිෙබන බව. ඒ 
වාෙග්ම උතුර හා දකුෙණ් ජනතාවෙග් වාරි ජලය - 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,  නිෙයෝජ  කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA  left the Chair, and 
MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම උතුෙර් 

හා දකුෙණ් දුෂ්කර ගම්මානවල ජනතාවට වාරි ජල අවශ තාව ඉටු 
කර දීමටත්, ඒ වාෙග්ම ජල විදුලිය උත්පාදනයටත්  උමා ඔය 
ව ාපෘතිය සහ ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘතිය කඩිනමින් නිම කිරීම 
සඳහා ෙමවර අය වැය තුළින් රුපියල් මිලියන 14,000ක්  ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. අද ෙගොවි ජනතාවෙග් 
විෙශේෂිත වූ බලාෙපොෙරොත්තුවක් තමයි වාරි ජලය. ඒ අවශ තාවන් 
ඉටු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙය්දී කෘෂි 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, වර්ෂ ගණනාවකට 
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් පෙද්ශයන්වල කුඩා වැව් නිර්මාණය කරලා 
තිබුණු බව. 

නමුත් කියන්න කනගාටුයි, ඒ වැව් ඉදි කළ දායින් පසුව කිසිම 
සංවර්ධනයක්, දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. 
අෙප් දිස්තික්කෙය් නායකතුමා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
අමාත තුමා වාරි මාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය හරහා මෙග් ආසනය වන ඌවපරණගම ආසනෙය් 
වැව් 7ක්  සංවර්ධනය කිරීෙම් සැලසුමක් ෙම් වන ෙකොට 
කියාත්මක කර තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ඒ 
වැව් සංවර්ධනය කරලා, ෙම් වන ෙකොට වැව් තුනක් ජනතා 
අයිතියට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මා සතුටු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම මහියංගන පෙද්ශය, රිදීමාලියද්ද ආසනය ඇතුළු බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය්මත්, මුළු රට පුරාමත් වාරි පද්ධතිෙය් සංවර්ධනයට 
විශාල ෙවෙහසක්, මහන්සියක් දරන යුගයක් බවට මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගය අපට නම් කරන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 
බස්නාහිර පළාෙත් පුරන් ෙවලා ගිය කුඹුරු අක්කර ගණනාවක් 
ෙම් වන විට අස්වද්දන්න කටයුතු කර තිෙබන බව අපි දැක්කා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ගම් පෙද්ශවල අත හැර දමා තිබුණු කුඩා වැව් 
සංවර්ධනයට අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 2,300ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මෙග් සෙහෝදර මන්තීතුමා; 
අෙප් පළාෙත් මන්තීවරයා දැක්ෙක් නැහැ, ෙම් අය වැය තුළින් 
කෘෂි කර්මාන්තයට ෙවන් කර තිබුණා වූ මුදල.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැනත් කිවයුතු ෙවනවා. 2005 සිට අද වන කල් වී 
ෙගොවියාට රුපියල් 350ට  ෙපොෙහොර දුන්නා; එළවලු ෙගොවියාට 
රුපියල් 1,250ට ෙපොෙහොර දුන්නා. වසර 8ක් තිස්ෙසේ අඛණ්ඩව 
ෙම් කටයුත්ත කිරීමත් එක්තරා ජයගහණයක් ෙසේ මා සලකනවා. 
ඒ වාෙග්ම 2014 වර්ෂයටත් ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය අඛණ්ඩව 
ලබා ෙදන්න ෙමම අය වැය තුළින් කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය 
සැකසීෙම්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මන්තීවරුන් හැටියට අපව 
අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා ඒ පිළිබඳව අපත් එක්ක සාකච්ඡා 
කළා. ඒ ෙවලාෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි කිව්වා, අෙප් 
ෙගොවියාට ශක්තිමත්භාවයක් ලබා ෙදන්න ෙද්ශීය බීජ 
නිෂ්පාදකයාට සහනයක් ලබා ෙදන්න කියලා. ෙද්ශීය වශෙයන් 

779 780 

[ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා] 
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බීජ නිෂ්පාදනය කරන්න ඒ වන ෙකොටත් කෘෂි කර්ම 
අමාත ාංශෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරලා තිබුණා. නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් බීජවලට පමිතියක් තිබුෙණ් 
නැහැ; පමිති සහතිකයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම වග කීමක් 
භාර ගන්න ෙකෙනක් සිටිෙය් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපි ඒ 
කිව්ව ෙදයට ඇහුම් කන් දීලා, බීජ නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවි 
මහත්වරුන්ට රජය පිළිගත් ෙවළඳ නාමයක්, සහතිකයක් ලබා දී 
ෙගොවියා දිරි ගැන්වීම සඳහා ඒ බීජ නිෂ්පාදකයා ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් ෙමම අය වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. අපි සතුටු වනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් විධියට 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය ආවරණය කරලා, ෙම් රට කෘෂි ආර්ථිකෙයන් 
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න ෙම් වන විට ඉතා සැලසුම් සහගතව 
කටයුතු කර ෙගන යන එක ගැන. අපි වීවලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
වුණා. ඒ වාෙග්ම අර්තාපල්වලින්, බී ලූනුවලින්, වියළි මිරිස්වලින්, 
ධාන  වර්ගවලින් ෙමරට ස්වයංෙපෝෂිත කිරීෙම් කමෙව්දයකට 
තමයි ෙම් වන ෙකොට ඇතුළත් ෙවලා ඉන්ෙන්. කියන්න 
කනගාටුයි, ආනයනික අර්තාපල්වලට හා බී ලූනුවලට බද්දක් 
පනවන ෙකොට අෙප් අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා, බී 
ලූනු ෙගඩිෙයනුත්, අල  ෙගඩිෙයනුත් ෙම් රජය වාසියක් අත් කර 
ගන්න සැලසුම් කරනවාය කියලා. ෙම් රටට අර්තාපල්  සපයන 
පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මා කියන්න 
සතුටුයි, ඒ බද්ද නිසි ෙව්ලාවට පැනවීම තුළින් අහිංසක 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ෙමවර ඉතාමත් ශක්තිමත්භාවයට 
පත් වුණාය කියලා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා දිරි ගැන්වීම පිළිබඳවත්, 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ඉහළ මිලක් ලබා දීම පිළිබඳවත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට අප පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග්ත්, බදුල්ල දිස්තික්කය, 
නුවරඑළිය දිස්තික්කය ඇතුළු සියලුම දිස්තික්ක ආවරණය වන 
පරිද්ෙදන් ඒ සියලුෙදනාෙග්ත් ෙගෞරවයත්, පණාමයත්, ස්තුතියත් 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
සමඟ පැවැති සාකච්ඡාෙව්දී අපි ඉල්ලීමක් කළා, අෙප් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයාට නිසි මිලක් ලබා ෙදන්න කියලා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය තුළින් අල, ලූනු, වියළි මිරිස් හා 
ධාන  වර්ගවලට නිසි පාලන මිලක් ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් සකස් 
කර ෙගන යනවා. ඒ සඳහා ලක් සෙතොසට සම්බන්ධ කර දිවි 
නැඟුම, ෙගොවිජන ෙසේවා මිල දී ගැනීෙම් මධ ස්ථාන පිහිටුවා 
ෙද්ශීය ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන ඉහළ මිලකට, ස්ථාවර මිලකට ලබා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට මතකයි, 1987, 1988, 
1989 කාලය. ඒ කාලෙය් තමයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් අෙප් 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන සම්පූර්ණෙයන් ගිනි බත් කරලා 
විනාශ කෙළේ. ඒවාෙය් යන්ත සූත ගිනි බත් කළා. අදටත් ඒවාෙය් 
නටබුන් තිෙබනවා. අදටත් අෙප් පෙද්ශෙය් ෙගොවිජන ෙසේවාවන් 
නවත්වා තිෙබනවා.  

ඉතින් ෙම් ආර්ථිකය ගැන කථා කරනවා;  ආර්ථික සංවර්ධනය 
ගැන කථා කරනවා. නමුත් අපට කියන්න ලජ්ජයි, ඔවුන් විනාශ 
කරපු ෙද්වල් සංවර්ධනය කරන්න තමයි ෙම් මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්.  ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන නඩත්තු කිරීමට, ඒ 
වාෙග්ම සංවර්ධන කිරීමට -දියුණු කිරීමට- ෙමවර අය වැෙයන් 
රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අය කරපු ෙද්වල්වලින් හානි වුණු යන්තසූත, 
ෙද්ෙපොළ, වත්කම් නැවත දියුණු කරන්න තමයි ෙම් මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවන් කරන්ෙන් රෙට් ජාතික ධනය. 

අද අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා ෙගොවියා 
හිතුමෙත් තමන්ෙග් ෙපොෙළොවට අනවශ  විධියට ෙපොෙහොර 
ෙයොදනවා. ෙම් හරහා ෙසෞඛ යට වාෙග්ම රෙට් ධනයටද විශාල 
හානියක් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් මම ෙයෝජනා කරනවා, 
ෙගොවිජන ෙසේවා දියුණුවත් එක්ක ෙගොවිජන ෙසේවා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය හරහා 
ෙගොවියාෙග් පස නිරීක්ෂණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න කියලා. ෙමොකද, අපි ෙගොවියා සමඟ ෙම් ගැන 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවලදී කථා කරනවා. ෙගොවිෙයෝ කියනවා 
පස් සාම්පලයක් දුන්නාම මාස තුනකින් තමයි ඒ පස් සාම්පලය 
ගැන විස්තර ලැෙබන්ෙන් කියලා. ඉතින් ෙමවර අය වැෙයන් ලබා 
දුන්නා වූ මුදලින් සෑම ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානයකින්ම 
ෙගොවියාෙග් පස පරීක්ෂා කරලා පසට අවශ  කරන ෙපොෙහොර 
සංඝටකය ෙයොදන කමෙව්දයක් සකස් කරන්න කියා මම ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙයෝජනා කරනවා. 

මට ෙකටි කාලයක් තමයි කථා කරන්න ලැබිලා තිබුෙණ්. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තව විනාඩි ෙදක තුනක්වත් ෙදනවා 
නම් ෙහොඳයි කියලා හිෙතනවා. මම තව ෙපොඩි ෙදයක් කථා 
කරන්නම්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
එෙහම කාලය දුන්ෙනොත් අෙනක් ගරු මන්තීවරුන්ට ෙගදර 

ගිහිල්ලා තමයි කථා කරන්න ෙවන්ෙන්. 
 
ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අවුරුද්දකට විතර පස්ෙසේ 

තමයි මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ්. කමක් නැහැ, කථා 
කරන්න අපට ෙව්ලාව ෙවන් කර දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි ජනතා හිතවාදී අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අප රජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පධාන ගරු නිෙයෝජ  අමාත  සරත් අමුණුගම මැතිතුමාට, ඒ 
වාෙග්ම මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
සියලු ෙදනාටම සුබ පතමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 5.56] 
 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත 
හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க - பாரம்பாிய 
ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake - Deputy Minister of 
Traditional Industries and Small Enterprise Development)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 

ජනතාවට පසු ගිය කාල සීමාෙව් අපි ෙගන ආපු සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළ තවත් ශක්තිමත් කිරීෙම් හැකියාව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැය තුළින් 
ලැෙබනවාය කියන එක අපි දකිනවා. ෙමොකද, අපි පසු ගිය කාල 
සීමාෙව් විවිධ ක්ෙෂේතවල ආර්ථික වර්ධනයන් අත් පත් කරගනු 
ලැබුවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්තටම විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු අද කථා කරද්දී මම දැක්කා, විපක්ෂෙයන් එල්ල කරන 
විෙව්චන කිසිම පදනමක් නැති බව. ෙම් අය වැය ෙග්න්න 
ඉස්ෙසල්ලා ඔවුන්  දිගටම එල්ල කරපු විෙව්චනම තමයි අද 
සභාෙව්දීත්, මීට ෙපර සභාවාරවලදීත් එල්ල කෙළේ. ෙම් අය වැය 
ෙග්න්න ඉස්ෙසල්ලා ෙචෝදනා කළා, ෙම් අය වැය 
සම්පූර්ණෙයන්ම CHOGM එෙක් වියදම් පියවා ගන්න ෙගෙනන 
අය වැයක් කියලා. ඒ වාෙග්ම  ෙම්ක ඊළඟ මැතිවරණය ඉලක්ක 
කරලා ඉදිරිපත් කරන අය වැයක් කියලාත් කිව්වා. අය වැය ආවට 
පස්ෙසේ අද විපක්ෂය ඒ කිසිම ෙදයක් නැතුව "අරවා නැහැ, ෙම්වා 
නැහැ" කියන සංඛ ා ෙල්ඛන හරඹයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.   

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රටට ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
තුළින් ෙගනා සමහර ෙයෝජනා මඟින් අෙප් ආර්ථිකය, නිෂ්පාදන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආර්ථිකයකට ෙයොමු කරන්න අවශ  කරන මූලික සැකැස්ම පසු 
ගිය වසර ෙදක තුෙන් සිදු ෙකරුණු බව. ඒ  නිසා තමයි අද අපි 
ඒෙක් පතිඵල ලබමින් ඉන්ෙන්. 

ෙමවර අය වැෙය්දීත් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය්, කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් පධාන ආෙයෝජන සඳහා ෙමන්ම ෙවනත් අංශ සඳහාත් 
ෙවන් කරලා තිෙබන පතිපාදන ගත්ෙතොත්,  විෙශේෂෙයන්ම විවිධ 
ව ාපාර කරන ගාමීය ජනතාවට විශාල පතිලාභ පමාණයක් 
ගලාෙගන යන බව අපට දකින්න පුළුවන්. මහා පරිමාණ 
කර්මාන්තවලට වඩා සුළු පරිමාණෙය් කර්මාන්තවලට ෙයොමු වීමම 
තමයි ෙමවර අය වැෙය් තිෙබන සාර්ථකත්වය. අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය අල්ලා ෙගන සිටින්න පුළුවන්, ශක්තිමත් කරන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ පියවරක් ෙම් අය වැය හරහා අපට තබන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

ෙමොකද, පසු ගිය අය වැෙය්දීත් අෙප් අමාත ාංශය ඇතුළු 
අෙනකුත් අමාත ාංශ ෙබොෙහෝ සංඛ ාවක් කර්මාන්ත ෙගොඩ 
නැඟීම ඉලක්ක කර ෙගන රට පුරා විශාල ෙමෙහයුමක් දියත් 
කළා. ෙම් රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් 14,000කට වැඩි පමාණය, ගම් 
36,000කට වැඩි පමාණය ඉලක්ක කරලා, සෑම ගමකම සිටින 
ජනතාව -ගාමීය ජනතාව- ඉලක්ක කරලා, කෘෂි කාර්මික පැත්තත්, 
කාර්මික පැත්තත්, අෙනකුත් ෙසේවා සපයන්න පුළුවන් පැතිත් 
හරියට ගණනය කර වාර්තා ඇතුව දියත් කළ ෙමෙහයුමකින් තමයි 
ආර්ථික වර්ධනයට අවශ  කරන මැදිහත් වීම කෙළේ. ඒකට විශාල 
දායකත්වයක් වුණා, විදුලි බලය ලබා දීම,  මාර්ග ඇතුළු අෙනකුත් 
යටිතල පහසුකම් සැපයීම.  මහා ජල ව ාපෘති වාෙග් පධාන 
ආෙයෝජන ගාමීය වශෙයන් ෙගොඩ නැ ෙඟන ආර්ථිකයට දැවැන්ත 
ශක්තියක් බවට  පත් කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විපක්ෂය ෙමවර අය වැය 
පමණක් ෙනොව රෙට් ෙගොඩ නැ ෙඟන සංවර්ධනය සාධනීයව 
දකින්ෙන් නැතුව  සෑම ෙදයක් ෙදසම ඍණාත්මක ආකල්පවලින් 
තමයි බලමින් සිටිෙය්. අපි  අය වැයක ධන, ඍණ  බලනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආකල්පම ඍණ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ආකල්පමය වශෙයන් ඍණයි. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ධන, ඍණ තත්ත්වය ගැන බැලුෙවොත් ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, මැතිවරණ ගත්ෙතොත් ඍණයි. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නායකත්ව ගැටුම  පිළිබඳ පවතින  තත්ත්වය ධන; 
ජනතා කැමැත්ත ඍණ; පක්ෂය හැර යාම ධන; ජනතා සටන් 
ඍණ; මාධ  හරහා ෙබොරු කීම ධන. ෙම් වාෙග් විවිධ පැතිවලින් 
ධන, ඍණ අගයන් ගන්නවා. ජනතාව ළඟට යාම ඍණ.  ඒ වුණාට 
ජනතාව ෙගනැවිත් මහ පාෙර් ගහ ගැනීම ධන. ඒ වාෙග්  ආකල්ප 
තිෙබන පිරිසක් ඒ අය. ෙම් රෙට් අනාගතය ගැන අපට කියන්න 
බැහැ.  අය වැෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි ෙවන කිසිම පැත්තකින්  
විපක්ෂය  ෙහොඳ පැහැදිලි පින්තූරයක් ෙදයි කියා අපට හිතන්න 
බැහැ.   කැමරන් මහත්මයා  වාෙග් ෙකෙනක් ඇවිත් පකාශයක් 
කළාම ඔවුන්ට  ඒක ෙහොඳ ධනාත්මක එකක්.  ඉන්දියාෙව් රාජ  
නායකයා එන්ෙන් නැත්නම් ඒකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය වාෙග් 
පක්ෂයකට ධනයි. අෙප් රෙට් රාජ  නායකයා විධියට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට ආදෙර් කරලා පකාශයක් කෙළොත් ඒක 
ඔවුන්ට ඍණ; ෙම් රෙට් ෙද්ශෙපේමී ආකල්පයක් ඇති ෙවන ෙදයක් 
කිව්ෙවොත් ඒක ඔවුන්ට ඍණ. ඒ නිසා ෙම් ආකල්ප සහිතව තමයි 
ඔවුන් නිරන්තරෙයන්ම ෙම් අය වැය විතරක් ෙනොව රෙට් හැම 
සිදුවීමක් ගැනම විගහ කරමින් හිටිෙය්.   

ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන පැවැත්ම ෙවනුෙවන් අද අපට 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුර 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, එහි ගාමීය පෙද්ශවලට  විදුලි බලය ලබා 
දීලා, මාර්ග, යටිතල පහසුකම් හදලා, වැව් පද්ධති හදලා, වගා ළිං 
හදලා දුන්නත් ඔවුන් සම්බන්ධව තවත් කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. නමුත් මහා දැවැන්ත සංවර්ධන කියා දාමයකට අවශ  
කරන මූලික පසු බිම සකස් කර තිෙබනවා. එදා වගා ෙනොකළ 
කුඹුරු අද වගා කරන්න පුළුවන් පරිසරය හැදිලා තිෙබනවා. එදා 

ෙගවත්ෙත් වගා කරන්න බැරි වුණා නම් අද ජල පහසුකම් ලබා 
දීලා වගා කරන්න පුළුවන් පරිසරය හදලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් සුළු නිෂ්පාදන සඳහා අවශ  
කරන කාර්මික පැත්ෙතන්,  කෘෂි කාර්මික පැත්ෙතන්, අෙනකුත් 
ෙසේවාවන් සැපයීෙමන් අප ලබා ෙදන ශක්තිය මත තමයි ඉදිරි 
වසර කිහිපෙය් අෙප් රෙට් ආර්ථික ශක්තිය රඳා පවතින්ෙන්. 
එෙහම නම් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන්  අපට ඒ 
අනඟි අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අෙනකුත් පැති සම්පූර්ණෙයන්ම දියුණු කරන්න අවශ  කරන 
වටපිටාව හදලා දුන්නා. ෙමවර අය වැෙයන් ෙසෞඛ  ෙසේවයට 
අවශ  කරන,  විෙශේෂෙයන් අනුරාධපුරය වාෙග් අෙප්  පෙද්ශවල 
වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අවශ  කරන ෙබෙහත් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙරෝහල් පහසුකම් විතරක් ෙනොෙවයි මූලික වශෙයන්ම ෙරෝගය 
නිවාරණය සඳහා   අලුෙතන් ජල පද්ධති ඉදි කරන්නත් අවශ  
කටයුතු සකස් කර තිෙබනවා.   

 අධ ාපනෙය් අෙනකුත් පැති සම්පූර්ණෙයන්ම ආවරණය 
කරන්න හදපු අය වැයක් ෙම්ක.   

ෙම් පධාන සාධක පැත්තක තියලා එතුමන්ලා එක ෙවලාවකට 
කියනවා ෙසෞඛ  ෙසේවයට අවශ  පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ, 
අධ ාපන ෙසේවාවලට අවශ  පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ කියලා. 
එෙහම කියන ගමන් අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා, නිෂ්පාදනෙය් 
අවස්ථාවලට මූලිකත්වයක් දීලා නැහැ, පමුඛත්වයක් දීලා නැහැ, 
ආර්ථිකය ෙමච්චර කාල සීමාවකදී කඩාෙගන වැෙටනවා කියලා. 
නමුත් ෙමෙතක් කාලයක් ෙම් රට භුක්ති විඳපු සියලු ෙසේවාවන්, ඒ 
ෙසේවා පහසුකම් හැම එකක්ම ආරක්ෂා කර ගනිමින් නිෂ්පාදන 
අවශ තා මත රෙට් ආර්ථිකය කමානුකූලව ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න අපට සිදු ෙවනවා. අපට බැහැ ජනතාවට දීපු පහසුකම්, 
සහන, ෙසේවා කප්පාදු කරලා යන්න. නමුත් 2002 දී එතුමන්ලා 
ඒක කළා. එදා රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. නමුත් අද 
උපාධිධාරින්ට අලුතින් රැකියා අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය අය වැයට සමගාමීව ඒ අයට රැකියා අවස්ථා ලබා දුන්නා. එක 
පැත්තකින්, පඩි වැඩි කිරීම ගැන විපක්ෂය කථා කරනවා. නමුත් 
නව රැකියා උත්පාදනය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. පඩි වැඩි 
කිරීම අවම පමාණයකින් හරි හැම අය වැයකදීම ෙම් ආණ්ඩුව  සිදු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම  අෙනක් පැත්ෙතන්, රැකියාවලට අලුතින් 
දහස් ගණනක් තරුණ තරුණියන් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. 2002දී 
භාණ්ඩාගාරයම තීන්දුවක් අරෙගන රැකියා අවස්ථා ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අද අපි ඒ හැම රැකියා අවස්ථාවක්ම සම්පූර්ණ 
කරමින් යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා කලින් කිවූ විධියට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඍණාත්මක ආකල්පයම තමයි ඔවුන් 
ෙම් රටට ෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසාම ඒ පක්ෂයත් අද ඍණ ෙවලා 
තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් ඒ ඍණ වීම ෙම් රෙට් වාසනාවක්  
කියලායි. අෙප් ආර්ථිකෙය් අය වැය අපි ධනාත්මක තැනකට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඍණ ආකල්ප 
නිසාම ඍණ තැනකට වැටිලා තිෙබනවා. මට අවස්ථාව ලබා 
දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

 

[අ.භා. 6.06] 

 
ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - னர்வாழ்வளிப் , 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana - Deputy Minister of 
Rehabilitation and Prison Reforms) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම අය වැය විවාදයට 

සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට මෙග් 

783 784 

[ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා] 
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ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කර සිටිනවා. රෙට් නායකයා 
වශෙයන්, රෙට් අනාගත වග කීම භාර පුද්ගලයා වශෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය සකස් කිරීමට ෙපර විවිධ 
වෘත්තිකයන්, ඒ වාෙග්ම විවිධ ක්ෙෂේතවල පුද්ගලයන්, ෙගොවීන්, 
කම්කරුවන් හා උගතුන් සමඟ සාකච්ඡා කළා. එෙහම සාකච්ඡා 
කරලා රෙට් පවතින ගැටලු ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව හිතා 
මතා සැලසුම් සහගතව ඉදිරිපත් කළ අය වැයක් ෙලස ෙම් අය වැය 
හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ විපක්ෂය 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා ෙම් අය වැෙයන් භාණ්ඩ මිල ඉහළ දමලා, 
බදු වැඩි කරාවි කියලා; ඒ තුළින් ජනතාව පීඩාෙවන් පීඩාවට පත් 
ෙව්වි කියලා. ඔවුන්ෙග් ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව පුස්සක් බවට පත් 
වුණා; ඔවුන්ෙග් එම  බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් දී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කළා විෙද්ශ රැකියා අද ෙම් රටට ආදායම් 
ෙගෙනන පධාන මාර්ගයක් බව. ඉදිරි අනාගතෙය්දී ඒ විෙද්ශීය 
අවශ තා සපුරාලීම සඳහා පුහුණු ශමිකයන්, එෙහම නැත්නම් 
විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන ශමිකයන් බිහි කිරීම පිණිස බාල පරපුර 
තාක්ෂණය අතින් සන්නද්ධ කිරීමට අවශ  යටිතල පහසුකම් ලබා 
දීමට ෙම් අය වැෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී තාක්ෂණෙයන් දියුණු පුහුණු 
ශමිකයන් ෙලස ඒ පුද්ගලයන් විෙද්ශගත කරලා ඒ තුළින් අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව ෙම් අය 
වැෙයන් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. එය ඇත්ත වශෙයන් 
ඉතා උචිත කියා කලාපයක්. ඒ වාෙග්ම, විවිධ ගැටලු තිෙබන 
ගාමීය මට්ටෙම් අධ ාපනය ලබන සිසුවාට අවශ  පහසුකම් 
නගරෙය් අධ ාපනය ලබන ශිෂ යාට හා සමානව ලබා දීම සඳහා 
මහින්ෙදෝදය පාසල් තුළින් කටයුතු කර තිෙබනවා. ගාෙමෝදය 
විද ාල ඇති කරලා ඒ තුළින් කාර්මික දැනුම, තාක්ෂණික දැනුම, 
විද ා දැනුම ලබා දීමට අවශ  යටිතල පහසුකම්, ගුරුවරුන් ඇතුළු 
මානව සම්පත් සහ අෙනකුත් සම්පත් ලබා දීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. එෙසේ අවශ  කටයුතු කරමින් ලංකාව ෙලෝකෙය් දියුණු 
රටක් බවට පරිවර්තනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සඳහා ෙම් අය 
වැෙයන් දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ළමා මිතුරු  
පාසල් තුළින් කුඩා ළමයාෙග් මනසට  ඔබින ආකාරයට පරිසරය 
සකස් කරලා ළමයින් තුළ අධ ාපනය ලැබීෙම් රුචිකත්වය ඇති 
කිරීම සඳහා අවශ  කරන පහසුකම් ලබා දී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරාවිය කියා විපක්ෂය 
බලාෙපොෙරොත්තු   වුණා. නමුත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු 
ෙනොකර ඒ ආකාරයටම  ෙගොවීන්ට ලබා දී ෙගොවින්ෙග් ආර්ථිකය  
කඩා වැටීම  වැළැක්වීම සඳහා එතුමා කටයුතු  කර  තිෙබනවා.   ඒ 
නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් ෙගොවීන්ෙග් 
පණාමයත්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී   අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත පුද 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් පකාශ කළා, රුපියල් 1,200ටයි 
ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන්  කියා. විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රුපියල්  
1,200ට  ෙදන ෙපොෙහොර ෙවනුෙවනුත් රජය  රුපියල් ෙදදාස් 
ගණනක මුදලක්  දරනවා. ෙගොවීන් පිළිබඳව කථා කරපු ඒ 
මන්තීවරයා ඒක දැනෙගන ෙනොසිටීම ගැනත්,  ඒ කරුණු වසන් 
කිරීම ගැනත් අපි කනගාටු ෙවනවා.  

අල, ලූනු සඳහා බද්දක් අය  කිරීම නිසා  පාරිෙභෝගිකයාට  එය 
දරා ගන්නට බැහැ කියන කාරණය ගැනත් කථා කළා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපි දන්නවා, ෙම් බදු අය කිරීම තුළින් ෙගොවීන් තමයි 

අද ෙම් රෙට් පීඩාෙවන් පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ 
නිසා විවිධ අවස්ථාවල ඔවුන්ෙග්  ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා. ලූනු 
වගා කරන ෙගොවීන් අෙප් පෙද්ශෙය්ත් ඉන්නවා.  මා දන්නවා, 
අක්කර භාගයක් වගා කළ ෙගොවිෙයකුත්  තමන්ෙග් නිෂ්පාදන 
අෙළවි  කරලා එක කන්නයකදී රුපියල් ලක්ෂ 27ක මුදලක්  ලබා 
ගත් බව. මම හිතනවා,  ඔහුෙග් මුළු ජීවිත කාලෙය්දීම එතරම් 
මුදලක් අත ගාපු මුල් අවස්ථාව ඒක ෙවන්න ඇති කියා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් අය  වැෙයන් ලබා දුන් සහන ටික අප ඉතා අගය 
ෙකොට සලකනවා.  

ෙගොවි  විශාම වැටුප පිළිබඳවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා  
රුපියල් මිලියන 1,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙගොවීන්ට 
විශාම වැටුප්  ෙදන්ෙන් නැහැ කියා එක්සත් ජාතික පක්ෂය රටට 
ෙගනියන්න  හිටපු පණිවුඩයත් ෙම් අය වැය  තුළින් පුස්සක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙගොවීන්ට රුපියල් 1,250ක විශාම වැටුපක් 
ලබා දීමට  ෙම් අය වැය  තුළින් කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් 
කියාමාර්ගයක් ෙලස සලකනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ඒ  වාෙග්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි තවත් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙගොවියා කියන්ෙන් 
තමන්ට හයිහත්තිය තිෙබන  කාලෙය් මහ ෙපොෙළොව සමඟ 
හැප්පිලා වයසට යනෙකොට රජෙය් නිලධාරින්ට වඩා තමන්ෙග් 
ශරීර ශක්තිය  දුර්වල තත්ත්වයට පත් ෙවන පුද්ගලෙයක්. ඒ නිසා 
ෙගොවි  විශාම වැටුප් ලබා ෙදන වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා අඩු 
කරන ෙමන්  මුදල් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගනුත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ එක්කම විශාම 
හිමියා මිය ගිෙයොත් ඒ ෙගොවි විශාම වැටුප ඔහුෙග් බිරිඳට  ලැෙබන 
ආකාරයට ෙමය සකස් කෙළොත් ෙහොඳයි කියා අපි ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙමොකද,  තමන්ෙග් දරුවන් කසාද බැඳලා අයින් වුණාම 
ෙගොවි යුවළ විතරයි  ඒ නිවෙසේ තනි ෙවන්ෙන්. ෙගොවියා මිය 
ගියායින් පසුව ෙගොවි බිරිඳ අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් 
ෙවනවා. සමාජෙය් එවැනි අවස්ථාවන් අපි දකිනවා.  ඒ නිසා ඒ  
විශාම වැටුප ෙගොවි බිරිඳටත් ලබා දීම  සුදුසුය කියා අපි  ෙයෝජනා 
කරනවා. ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස අපි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අනුරාධපුර දිස්තික්කය  නිෙයෝජනය  කරන පී. හැරිසන් 
මන්තීතුමා  වකුගඩු ෙරෝගය පිළිබඳව කථා කළා. අපි හිතනවා, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 30ක් පැවැති යුද්ධය අවසන් කෙළේ 
එතුමාෙග් දක්ෂතාවය හා එතුමාෙග් වාසනා මහිමය අනුවයි කියා.  
ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය යුද්ධයටත් වඩා අෙප් රෙට්  ආර්ථිකයට 
බලපාන, යුද්ධයට  වඩා ජීවිත විශාල සංඛ ාවක් බිලි ගන්නා 
ෙරෝගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් තත්ත්වය නැති කිරීම සඳහාත්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ෙවන දා ෙසෞඛ  අමාත ාංශය 
පමණයි වකුගඩු ෙරෝගය සඳහා  අවධාන ය ෙයොමු කෙළේ.  අද 
එෙහම නැහැ. ෙසෞඛ  අමාත ාංශය පැත්ෙතන්  ගරු ෛමතීපාල  
සිරිෙසේන  ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය 
නැති කිරීම  සඳහා සටන් කරනවා.  අනික් පැත්ෙතන් 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත ාංශය  පැත්ෙතන්  ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් සටන් කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම කෘෂි කර්ම අමාත ාංශය පැත්ෙතන්  ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා කටයුතු  කරනවා. පැති තුන හතරකින් 
විතර ෙම් වකුගඩු   ෙරෝගය  තුරන් කිරීම  සඳහා අද සටන් ව ාපාර 
දියත්  කර තිෙබනවා. කවුරුත්  අවසන් කරන්නට  බැහැයි කියා 
සිතූ  අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධය  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්  නායකත්වෙයන් අවසන් කළා වාෙග්ම ෙම් 
වකුගඩු   ෙරෝගයත්  එතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්  තුරන් කිරීම ට 
හැකි  ෙව්වායි අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා අවශ  
කරන පහසුකම් අද එතුමා ලබා දී තිෙබනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ජල ෙයෝජනා කම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 900ක් ෙවන් කරලා, එයින් ලක්ෂ 25කින් ෙම් 
වාෙග් එක් ගාමීය ජල ෙයෝජනා කමයක් ඇති කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද , ෙම් ෙවන් කළ මුදල් පමාණය මදිය  කියා ගරු 
හැරිසන් මන්තීතුමා පකාශ කළා.  මා එතුමාට ෙම් කාරණය 
සිහිපත් කරන්නට කැමතියි. අද අනුරාධපුර දිස්තික්කය විතරක් 
ගත්ෙතොත්,  අනුරාධපුර උතුරු  ජල  ෙයෝජනා කමය, අනුරාධපුර 
දකුණු ජල ෙයෝජනා  කමය, තුරුවිල, කලාවැව, තඹුත්ෙත්ගම, 
ගල්නෑව වාෙග් අතිෙර්ක ජල ෙයෝජනා කම දැනට කියාත්මක 
ෙවමින්  පවතිනවා.   අපට පධාන  පශ්නයක්ව තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. 
තඹුත්ෙත්ගම, තලාව, ගල්නෑව වා ෙග් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
 ෙකොට්ඨාසවල  ගම්මානවල සීමිත පිරිසකට තමයි අද අනුරාධපුර 
දකුණු පැත්ෙතන්  පානීය ජලය ලබා  ෙදන්නට තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සඳහා අවශ  කරන කටයුතු දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව ඒ ගරු මන්තීතුමා දැනුවත්වී නැති එක ගැන  අප ඉතා 
කනගාටු ෙවනවා.   අද රාජාංගනය ජල ෙයෝජනා කමය නමැති 
ජල ෙයෝජනා කමයක් ගැන අධ යනය කර ෙගන යනවා.  ඒ කාල 
පරාසෙය්දී  බීමට පිරිසිදු ජලය ලබා දීම සඳහා ජල සම්පත් 
මණ්ඩලය විවිධ කියා මාර්ග  අරෙගන තිෙබනවා. ඒවා තමයි වැසි 
ජල ව ාපෘතිය, බවුසර් මගින් ජලය ලබා දීම, NWSDB කමය, RO 
Plant  කමය ආදී කම. ෙම් කම තුළින්  අෙප් ජනතාවට පානීය 
ජලය ලබා දීම සඳහා විශාල ධනස්කන්ධයක් ෙම් රජය  වියදම් 
කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් 

ෙවනවා.  
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
අවසාන වශෙයන් මා ෙමය  පකාශ කරනවා.   

ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය  යටෙත් ෙම් රට  ආර්ථික 
වශෙයන් හා සමාජමය  වශෙයන්  දියුණු  ෙවනවා. එම නිසා සාගර  
පලන්සූරිය කවියාෙග් කවියක් මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහි ෙවනවා.  

"ෙපර දිග ෙලෝකෙය් බබළන මුතු ඇටය 
ෙලොව අන් සියලු රටවල් ෙම්කට යටය " 

ෙම් නායකතුමා යටෙත් ෙලොව අන් සියලු රටවල් ෙම් රටට 
යටත් වන කාලය  වැඩි ඈතක් ෙනොවන බව පවසමින්  මම නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 6.18] 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්  
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - கடற்ெறாழில், நீரக 
வள லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විපක්ෂයක් නැති සභා 

ගර්භයකයි මට කථා කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව්වත් ෙම්වා ලියැෙව්ය කියන අදහසින් මා මෙග් කථාව 
කරන්නම්.  

ඇත්ෙතන්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කෙළේ  ෙලෝකෙය්ම වාසනාවන්ත නායකයා 

හැටියටයි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. එයට 
ෙහේතුව එතුමාෙග් 9වන පදවි පාප්තිය, එතුමාෙග් ජන්ම දිනය, 
ඊළඟට එතුමා ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලෙය් සභාපති හැටියට පත්වීම 
යන ෙම් සිද්ධීන් සිදු වූ වකවානුවක් තුළයි  ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කෙළේ.   

එදා යුද්ධයට ෙපර මිනිස්සු කෑ ගැහුෙව්  අෙප් බෙඩ් ගින්න 
ගැන ෙනොෙවයි. අ ෙප් හි ෙත් ගින්න -පපුෙව්  ගින්න- නිවා ෙදන්න 
කියලායි. එතුමා පපුෙව් ගින්න නිවා  යුද්ධය අවසන් කිරීෙමන් පසු  
කළ එක් කථාවක මහින්ද චින්තනය හඳුන්වා දී පකාශ කළා,  මම 
ශී ලංකාව  ශී ලාංකික ෙමොඩලයක් බවට පත් කරනවාය කියා.  

මට මතකයි, එතුමා මහින්ද චින්තනය හඳුන්වා දීලා පකාශ 
කළ ෙද්. ඒ ෙමොකක්ද? "මම ෙවනත් රටක ආකාරයටවත්, 
කාටවත් අත පාන්නවත්, කවුරුවත් කියන විධියට ෙකොන්ද 
නමන්නවත් ඉන්න පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි, මෙග් නායකත්වය 
තුළින් ෙම් ලබා දී තිෙබන සාමය තුළ මම ලංකාව ශී ලාංකික 
ෙමොඩලයක් බවට පත් කරනවා" කියලා එතුමා කිව්වා. එතුමා  
මහින්ද චින්තනය ඔස්ෙසේ අය වැය ෙල්ඛන ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කරලා, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය තුළ නියම ශී ලාංකික ෙමොඩලය 
හඳුන්වා දුන්නා. මට මතකයි,  එතුමා තව ලස්සන වාක යක් 
කිව්වා. ඒක තමයි, "පඥාව මම මෙග් රෙට් පාග්ධනය බවට පත් 
කරනවා" කියලා. ෙම් සියල්ලම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ 
අන්තර්ගත ෙවලා තිෙබනවා. විපක්ෂය කෑ ගැහුවා අරවා නැහැ, 
ෙම්වා නැහැ කියලා. එතුමන්ලා තවමත් වරාය ගැන කෑ ගහනවා; 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, මිරිස් පැළයක් හිටවලා ඒ මිරිස් පැළයට 
ෙපොෙහොර, වතුර දමන්ෙන් නැතිව "ෙගඩි වෙරන්, ෙගඩි වෙරන්" 
කියනවා වාෙග් කථාවක් තමයි  විපක්ෂය කියන්ෙන්. ෙම්වාෙය් 
පතිඵල දකින හැටි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අෙප් මැති ඇමතිවරු 
පැහැදිලිව කිව්වා; ෙකොයි ආකාරයටද දැන් ඒ දියුණුව ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සාර්ථක මඟ 
ෙපන්වීමක් කරමින්, ආණ්ඩුවක්, රජයක් හැටියට අෙප් 
ඇමතිවරුන්ෙග් අත්වැල් බැඳෙගන ගිහින් ෙම් වන විට ජනතාවට 
ජලය ලබා දී තිෙබනවා; පාරවල් හදලා තිෙබනවා; අධිෙව්ගී මාර්ග 
හදලා තිෙබනවා; ගුවන් පාලම් හදලා තිෙබනවා. ගම නඟා 
සිටුවන්න "ගම නැඟුම" වැඩ පිළිෙවළ දියත් කරලා, කුඩා පාලම් 
මහා පාලම් ආදී සියල්ලම හදලා, අද මහා සංව ර්ධනය, කුඩා 
සංවර්ධනය  ඔක්ෙකොම ඒක රාශි කරලා මහා දැවැන්ත දියුණුවක් 
ෙම් රට තුළ ඇති කර තිෙබනවා. "මම පවුල ෙගොඩ නඟලා, ගම 
ෙගොඩ නඟලා, රට ෙගොඩ නඟනවා" කියන  මහින්ද චින්තනෙය් ඒ 
ලස්සන වැකිය එතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් සර්ව 
පකාරෙයන්ම සාර්ථක ක ර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, හැම ෙදයකම මහා බද්ධ 
වීමක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් මා දකිනවා. ධීවර ක්ෙෂේතය, 
කෘෂි ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න වැඩසටහන් රාශියක් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන තුළින් දිළිඳුකම 
නැති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවනවා. තවත් ෙනොෙයක් 
ණය කම හඳුන්වා දීලා ති ෙබනවා.  අතරමැදියාවත් ෙපෝෂණය කර 
තිෙබනවා. ෙමොකද අතරමැදිෙයක් නැතිව අපට රට ෙගොඩනඟන්න 
බැහැ. නමුත් අතරමැදියාවත් පාලනය කර තිෙබනවා. එතැන දී 
ණය කම ගණනාවක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. මට ෙම්වා කියන්න 
ගිෙයොත් පැයක් තිස්ෙසේ වර්ණනා කරන්න පුළුවන්; විස්තර 
කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කුඩා පරිමාණෙය් සිට මහා 
පරිමාණෙය් ව ාපාරිකයා දක්වා පමණක් ෙනොෙවයි, ගෙම් ජීවත් 
වන අවුරුදු 60ක අහිංසක දුප්පත් පුද්ගලයාට පවා ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් සහන සලසා තිෙබනවා.  ෙපොලියක් රහිත ණය 
කමයක් හඳුන්වා දුන් එකම නායකයා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාය කියන එක ඉතිහාසෙය් ලියැෙවනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊෙය් රාතිෙය් මම ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට ගිහින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් 
වියට්නාමෙය් නිෙයෝජ  අගමැති ගරු ෆාම් බින් මැතිතුමා පිළි 
ගත්තා. වියට්නාමය  නිදහස් කර ගත් වීර නායකයා වූ  ෙහෝ චි 
මිංෙග් පිළිරුවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද මහජන පුස්තකාලෙය් 
විවෘත කළා. මට අද උෙද් එම උත්සවයට සහභාගී ෙවන්න 
අවස්ථාව ලැබුණා. එතැන දී ඒ වීරයාෙග් චරිතය අගය කිරීම තුළ  
මම අහෙගන හිටියා, ඒ වීරයා ඒ රට නිදහස් කර ගත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියලා; ඒ වීරයාව අද වියට්නාමෙය් ජනතාව 
ෙකොෙහොමද සමරන්ෙන් කියලා.   මම පැහැදිලිව දැක්ක ෙදයක් 
තමයි, එකමුතුකම කියන කියන වචනය.  වියට්නාමෙය් ජනතාව 
එකමුතු වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ධීවර පදර්ශනයක් විවෘත කරන්න මට 
වියට්නාමයට යන්න අවස්ථාව ලැබුණා.  ඒ ජනතාවෙග් තිෙබන 
උනන්දුව මම දැක්කා. නමුත් ෙමතැන දී අප ෙමොකක්ද ෙම් 
කරන්ෙන්? අද විපක්ෂය විනාශ ෙවලා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
විනාශ ෙවලා. ෙෆොන්ෙසේකාලාෙග් පක්ෂය විනාශ ෙවලා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය විනාශ ෙවලා. අද අෙප් සෙහෝදරත්වයට 
තිෙබන්ෙන් ෙම් එකමුතුකමයි. ෙම් එකමුතුකම තුළින්වත් රටට 
ආදර්ශයක් ෙපන්වලා, රෙජක් වාෙග් ඉන්න තමුන්ෙග් ෙම් 
නායකයා ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙවලාෙව්, ෙම් පුහු තර්ක විතරක් ඉදිරිපත් කරමින් කටයුතු 
කරන්න එපා. එක්ෙකෝ ඔබතුමන්ලා ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය 
රාජ  නායක සමුළුවට ෙදොස් කියනවා. එෙහම නැත්නම් තව 
සූදුවක් ගැන කථා කරනවා. එවැනි විහිළු කථා කියන්ෙන් නැතිව 
අඩු තරෙම් තමුන්ෙග් ගමට ගිහින්, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබන අදහස් ටික අරෙගන දුප්පත් ජනතාවට දීපු සහන, අෙප් 
ධීවර ජනතාවට දීපු  "ධීවර දිරිය" වැනි ණය කම, ස්වයං 
රැකියාවලට දිරිය, ශක්තිය ෙදන්න ෙයෝජනා කරපු ණය කම 
හඳුන්වා දීලා, තමුන්ෙග් මන්ති ධුර කාලය තුළ අඩුම තරෙම් 
ජනතාවට යමක් කළාය කියන්න, ඒ පණිවුඩයවත් ජනතාව  
අතරට ෙගන යෑමයි විපක්ෂයට ෙම් අවස්ථාෙව් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැනට ඇවිල්ලා විහිළු කථා කියලා, අර 
සිරිෙකොතට එක එක අය ෙගනැල්ලා රට පාවා දුන්න  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් ෙදෝහින්ෙග් වචනවලට රැවෙටන්ෙන් නැතිව, අඩුම තරෙම්  
රටට වැඩදායී වැඩ පිළිෙවළක් ගමට ගිහින් කරන්න කියලායි ෙම් 
අවස්ථාෙව් විපක්ෂයට මා කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ 
ෙමොනවාද ගැබ් ෙවලා නැත්ෙත්? ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය රාජ  
නායක සමුළුව තුළින් අෙප් ජනාධිපතිතුමා මහා පණිවුඩයක් 
දුන්නා. ඒකයි මා කිව්ෙව්, එතුමා වාසනාවන්ත නායකෙයක් 
කියාලා. ඒ පණිවුඩය ෙමොකක්ද? 

ලක්ෂ ගණනක් වියදම් කරලා රටක් රටක් ගාෙන් ගිහිල්ලා ෙම් 
ලංකාව ෙමෙහමයි කියලා කියන්ෙන් නැතිව, අෙප් රට තුළ 
ඉඳෙගනම ඒ ලස්සන මහා පුටුෙව් වාඩි ෙවලා ලංකාව ෙමන්න 
ෙමෙහමයි කියලා එතුමා ෙලෝකයට ෙපන්වූවා. ලංකාෙව් තිෙබන 
සංවර්ධනය එතුමා ෙලෝකයට ෙපන්වූවා. ලංකාෙව් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ලස්සන ෙපන්වූවා. මට කිහිප වරක්ම ෙම් රාජ  
නායකයන්  පිළිගන්න ගුවන් ෙතොටුෙපොළට යන්න අවස්ථාව 
ලැබුණා. ඒ සමහර රාජ  නායකයන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
ෙගොඩබැහැපු ෙවලාෙව් විස්මිත ෙවලා බලාෙගන සිටියා.  

අද සමහරු සමහර කුඩා රාජ යන් ගැන කථා කළා. ඒ කුඩා 
රාජ යන් සමඟ අෙප් රට ෙවෙළඳ සබඳතා ඇති කර ගන්නෙකොට,  
ලංකාවට ඒ ෙවෙළඳ පජාව  ෙගන්වලා  නාමල් රාජපක්ෂ කියන 
ආදරණීය අනාගත නායකයා  හම්බන්ෙතොට තරුණ සමුළුවක් 
පැවැත්වුවා. ඇයි ඒ?  ඒ තරුණ සමුළුව අමතා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  "මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් 
තරුණයකු හැටියටයි. මම මන්තීවරයකු වුණා, ඊළඟට නිෙයෝජ  

ඇමතිවරයකු වුණා,  විපක්ෂ නායක වුණා, ඊට පසුව අගමැති 
ෙවලා,  ජනාධිපති වුණා. මාව ආදර්ශයට ගන්න. ඔබ තමයි 
ෙලෝකෙය් කවදා හරි නායකයන් වන්ෙන්" කියලා කිව්වා. 
බලන්න, නායකයකු ෙදන ආදර්ශය. ඒ ආදර්ශයත් එක්ක  
තරුණයන් ෙවත තරුණ පණිවුඩයක් ගියා;  ව ාපාරිකයන් ෙවත 
ව ාපාරික පණිවුඩයක් ගියා.  

රාජ  නායකයන් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් බැහැලා ෙකොළඹට 
ඇවිල්ලා, අෙප් ලංකාෙව් ඇති ෙවලා තිෙබන සංවර්ධනය දැක්කා.  
ජනාධිපතිතුමා   පණිවුඩයක් දුන්නා,  "එව, බලව" කියලා.  "එව, 
බලව" කියන ඒ පණිවුඩෙය් නියම අර්ථය එතුමා  ෙම් ෙපොදු රාජ  
මණ්ඩලීය නායක සමුළුෙවන් පසුව පැහැදිලි කළා; මුළු 
ෙලෝකයටම පැහැදිලි කළා.  ෙලෝකෙය් සිටින සියලුම ජන මාධ  
ෙම් සමුළුවට ආවා. ජන මාධ  අමාත ාංශය තුළින් ලස්සන වැඩ 
පිළිෙවළක් හදලා එය මුළු ෙලෝකය පුරා කියාත්මක කළා, 
"ෙමන්න අෙප් ර ට ෙමන්න ෙම් විධියයි" කියලා. "එව, බලව" 
කියන ඒ වචනවල අර්ථය මුළු ෙලෝකයටම ෙපන්නුම් කළා.  

දැන් "එව, බලව" කියන ඒ වචනෙය් අර්ථය  කියාත්මක 
කරන්නයි අපට අවශ .  අෙප් අනාගත වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙම් 
ආෙයෝජකයන් ලංකාවට එන්න  බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. 
මුදල් අමාත ාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ට මා ෙයෝජනාවක් 
කරන්න කැමැතියි.  ධීවර ක්ෙෂේතය තුළ  වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් 
කිරීම සඳහා මම රටවල් ගණනාවකට ගිහින් තිෙබනවා.  මම තුන් 
හතර වතාවක් චීනයට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉන්දුනීසියාවට ගියා; වියට්නාමයට ගියා.  ඒ අවස්ථාෙව් දී ඒ 
රටවල්වල  ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුව මා 
දැක්කා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමවර 
අය වැෙයන් ධීවර ක්ෙෂේතය සඳහා  මහා මුදල් සම්භාරයක් ෙවන් 
කර දී තිබීම ගැන.  ඒ වාෙග්ම පිටරටින් ෙගන්වන මාළු සඳහා බදු 
කමයක් ඇති කරලා අෙප් ධීවරයන්ට නැඟී සිටින්න අවස්ථාව ලබා 
දී තිෙබනවා. එදා පැවැති නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන්ෙග් සාකච්ඡාෙව් දී 
මා එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. ''පිට රටින් මාළු ෙගන්වලා අෙප් 
ධීවරයා විනාශ කරනවා. කිසිම පමිතියක් නැතිව, කමෙව්දයක් 
නැතිව, නීතියක් නැතිව, "undervalue" කරලා ෙම් මාළු 
ෙගෙනනවා. ඒ නිසා අෙප් මීගමුෙව් මාළු විකුණා ගන්න බැහැ, 
හම්බන්ෙතොට මාළු විකුණා ගන්න බැහැ,  ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් 
කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න'' කියලා මා එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා.  
එතුමා දැන් ඒ සියල්ලටම බදු කම ඇති කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
යාන්තික ෙබෝට්ටු හිමියන්ට සහන ලබා දීලා තිෙබනවා.  මා එදා 
එතුමාට කිව්වා, කෘෂි ක්ෙෂේතයට වඩා ලංකාව නංවන ක්ෙෂේතයක් 
බවට අෙප් ධීවර ක්ෙෂේතය පත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව 
එතුමා ෙමවර ධීවර ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවනුත් විශාල මුදල් 
සම්භාරයක් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා.  

එදා නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් ඉල්ලා සිටියා, "අෙප් 
අත් දැකීම් සම්භාරය පෙයෝජනයට අරෙගන, අෙප් ෙයෝජනා 
පෙයෝජනයට අරෙගන ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න 
අපටත් වැඩ ෙකොටසක් ෙදන්න." කියලා.   මා ඉතාම  සන්ෙතෝෂ 
වනවා, මන්තීවරුන්, නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන් ෙවනුෙවන් ෙවනම 
ඒකකයක් හදලා ඒ ෙවනුෙවන්  රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙමවර 
අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන එක ගැන.  ෙමන්න බලන්න, 
අවධානය කියන එක. සෑම අංශයකටම අවධානය ෙයොමු කළාය  
කියන්ෙන් ෙම්කයි.  එම නිසා මා ෙපොඩි ෙයෝජනාවක් කරන්න 
කැමැතියි. ධීවර ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජකයන් 
ගණනාවක් ඇවිත් කථා කළා. නමුත් ෙපොඩි දුර්වලකමක් මා 
දකිනවා. ඒක මා කිව යුතුයි.  ෙම් එන ආෙයෝජකයන්ට උපෙදස් 
ෙදන්න එක ආයතනයක්  අනාගතෙය් දී බිහි කළ යුතුයි.   ඉදිරිෙය් 
දී අපට ෙම් රෙට් සිටින සියලුම උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා ෙදන්න 
බැහැ. ෙම් විධියට උපාධිධාරින්ට රැකියා ෙදන රටක් ෙලෝකෙය් 
නැහැ. මම කිව්ෙව් ඒකයි, පඥාව පාග්ධනය කරන්න කියලා.  
විශ්වවිද ාල බිහි වනෙකොට, වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථාන බිහිවන 
ෙකොට, ඒවායින් තරුණයන් එළියට එනෙකොට, ඒ තරුණයන්ට 
රැකියා  ලබා දීම සඳහා ෙම් එන ආෙයෝජකයන්ෙග් හා අෙප් 

789 790 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දැනුම් සම්භාරය තුළ අපි ව ාපාර බිහි 
කරන්නට ඕනෑ; කර්මාන්තශාලා බිහි කරන්නට ඕනෑ. ඒ තුළින් 
තමයි ඉදිරි අනාගතෙය් දී ෙම් අධ ාපන ආයතනවලින් එළියට එන 
දරු දැරියන්ට අනාගතයට මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා විෙද්ශවලට 
ගිහිල්ලා, ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය ෙගන එන්නට පුළුවන් වන 
විධියට ෙවනම උපෙදස් දීෙම් ඒකකයක් ඉතා ඉක්මනින් සෑදිය 
යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒක මෙග් අත්දැකීම් තුළින් මා 
කියන ෙදයක්.   

මා හැම දාම කියනවා, මා ඕ ෙසේතුං, ෙලනින් ගැන.  ෙම් වාෙග්  
නායකෙයෝ එදා ඒෙගොල්ලන් ෙග් චින්තන බිහි කළා. අපි 
සමහරවිට තව අවුරුදු 10කින්, 12කින් ෙපොෙළොව යටට යන්න  
පුළුවන්.  නමුත් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් ජනාධිපතිතුමා කරන 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ඉතිහාසගත වන ''මහින්ද චින්තනයක්'' 
රටට බිහිකර තිෙබනවා. ශී ලාංකික ෙමොඩලයක් ලංකාවට හඳුන්වා 
දුන්න නායකයකු හැටියට එතුමා ගැන ෙලෝක ඉතිහාස ෙපොෙත් 
ලියැෙවනවාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ කරනවා.  

සරත් ගුණරත්න ෙම්ක කිව්වායි කියලා හැන්සාඩ්ගත වන 
ෙකොට, මෙග් දරුෙවෝ ෙහෝ කවදා ෙහෝ කියයි, " අෙප් තාත්තා ෙම් 
ආදරණීය නායකයා ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් වාෙග් පකාශයක් 
කළාය"  කියලා. ඒක මම මැෙරන දාටත් මට ෙලොකු සතුටක්.   

විපක්ෂෙය් ෙම් අඬ ෙබර ගැහීම, ෙම් සටන් පාඨ කියවීම් නතර 
කරලා  අපි එකට අත්වැල් බැඳ ගනිමු.  ටීඑන්ඒ එෙක් 
මන්තීවරුන්ෙගනුත් අද උෙද් මම ඉල්ලුවා, අපි ඒක රාශි ෙවලා  
ඉන්දියාව අෙප් ධීවරයන්ට කරන ආකමණය නතර කරන්න එකට 
වැඩ කරමු කියලා.  'එකමුතුකම' කියන වචනය ෙපරදැරි කර 
ෙගන අපි ඉදිරියට යමුයි කියමින් නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.  

 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 
කල් තබන ලදී. 

එතැන් සිට විවාදය  2013 ෙනොවැම්බර් මස 26 වන අඟහරුවාදා 
පවත්වනු ලැෙබ්. 

 

அப்ேபா  பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள் 
இைடநி த்தப்பட்  விவாதம்   ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

விவாதம்  2013 நவம்பர் 26, ெசவ்வாய்க்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
 

It being  6.30  p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned.  

Debate to be resumed on Tuesday, 26th  November, 2013.  
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.32ට, 2013 ෙනොවැම්බර් 

05 වන  දින සභා සම්මතිය අනුව, 2013 ෙනොවැම්බර් මස 26 වන 
අඟහරුවාදා  පු. භා.  9.30  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.32 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 நவம்பர் 
05ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013 நவம்பர் 26, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at  6.32 p.m. until   9.30 a.m.  on  Tuesday, 
26th November, 2013, pursuant to the Resolution of  Parliament of 5th 
November, 2013.   
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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 සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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